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TAKÁCS ZSUZSA

Bejártam újra
Bejártam újra a villanegyedet, hogy 
támogatást szerezzek magunknak. 
Mondták, hogy többé meg ne lássanak. 
Akkor jutott eszembe, hogy már jártam ott.

Egyformán magas erre minden kerítés. 
Az angol gyep reggel és este inni kap. 
A orrom vére eleredt, meztelen talpam 
csupa seb. A kertek pávái velem zokogtak.

Kétségbeesés vett erőt rajtam. Nem tudtam, 
szomjazó állat vagy emberi lény vagyok. 
A Kísértő akkor felvitt a hegyre, mutatta 

Loreto csipketornyait, neked adok mindent, 
ígérte. Néztem a mélyben kiforduló szemmel 
alvó Kalkuttát, s tudtam, hogy maradok.

Teréz levele Neuner atyának
A bukás előérzetének verítéke véresre
sebzi édesvizétől hajdan sima számat.
Teremtményeihez többé nem ragaszkodom,
sikerrel, bukással szemben közönyös vagyok.

Eljön a Nagyhét, félek, nem jön vasárnap,
osztozik Krisztus a halálban velünk.
Azt írja, Ön előtt nyitott könyv vagyok.
Könyv, mely kétségbe ejti olvasóját?

Az elutasított szív kitörései alvadt 
vérdarabként hullanak Elé, s Ő hallgat. 
Magzatom, a hit szakadt ki így belőlem?

Lezárul életem az utolsó lapnál?
Öregen, kizárva, boldogan figyelem,
hogy mások közel húzódnak Hozzá.
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Levél Veronica Gomésnek
A városban egyetlen embert sem ismerek.
Reggeltől-estig a kongresszuson leszek. 
Ne keress, kérlek, a találkozáshoz nincs 
erőm. Néhány rövid sort küldj inkább nekem.

Az írás – a távolság érintése – nem sebez. 
Mint a magukban árva, fogyatékos ujjak, 
a jelentés nélküli betűk összekapaszkodnak
s egymás melegétől lassan átmelegszenek.

Ha  beszélnem kell  a nyilvánosság előtt, 
depresszióm titkolva úgy viselkedem, 
mint aki boldog, mert szereti Istent.

A könnyen  álmodók naponta megújulnak,
de mit kezdjek én ijesztő álmaimmal? Meg-
feszített inakkal meghalni nem lehet.
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WALTER BENJAMIN

MOSZKVAI NAPLÓ1

Spanyolországi utazás2

Walter Benjamin 1926 telén többek között azzal a céllal érkezik 
Moszkvába, hogy a városról szerzett benyomásait egy későbbi 
esszé számára írásba foglalja. Benjamin moszkvai naplója és 
a napló alapján készült publicisztikái az irodalmilag rögzített 
városképnek egy világosan kivehető tendenciájába illeszkedne. 
Ezek a publicisztikák az 1920-as és 1930-as években nem csak 
a város tereinek látható mozzanatait rögzítették, hanem a város 
megíratlan és láthatatlan fenoménjeit is igyekeztek feltárni, 
történetiségükben megkonstruálni.3 A moszkvai út másodlagos 
célja az volt, hogy Benjamin közelebbi betekintést nyerhessen 
az orosz kulturális, társadalmi és politikai viszonyokba. Ettől 
reméli ugyanis, hogy dűlőre viheti azt a már évek óta fontol-
gatott kérdést, hogy belépjen-e a Németországi Kommunista 
Pártba. Ebben az időszakban a legszemélyesebb módon azon-
ban Aszja Lacisz személye érinti, akivel félbeszakadt inten-
zív viszonyát a moszkvai tartózkodás alatt véli folytathatónak. 
Benjamin közeli barátja, Gershom Sholem „Moszkvai nap-
ló”-hoz írt előszava alapján elmondhatjuk, hogy a „Moszkvai 
napló” az egyetlen olyan dokumentum, amely néha a kegyet-
lenségig őszinte módon rögzíti Benjamin személyes viszonya-
it, mentális állapotát, intellektuális és egzisztenciális törekvé-
seit az adott időszakra vonatkozóan. Ez a szöveg betekintést 
nyújt az író kulturális élményekben gazdag moszkvai életve-
zetésébe, napjainak rendjébe illeszkedő munkamódszerébe, és 
olvashatjuk reflexióit törékeny írói egzisztenciájának fenntart-
hatóságáról is.

December 9.
December 6-án érkeztem meg. Arra az esetre, ha senki nem várna a pályaudvaron, a vona-

ton ülve még memorizáltam egy hotel nevét és címét. (A határon kifizettették velem az első 
osztály pótdíját, azzal az ürüggyel, hogy másodosztályon már nincsen hely.) Jól esett, hogy 
senki sem látja, ahogyan kiszállok a hálókocsiból. De a peron végén sem volt senki. Nem vol-
tam túl izgatott. Amikor kiléptem a Belorusz pályaudvarról, Reich4 lépett elém. A vonat egy 
másodpercet sem késett. A két bőrönddel együtt bepréselődtünk egy szánba. Aznap felenge-
dett az idő, meleg volt. A széles, hótól és mocsoktól csillogó Tverszkaján alig pár percet men-
tünk, amikor az út széléről Aszja5 integetett felénk. Reich leszállt, és a maradék pár lépést a 
hotelig gyalog tette meg, mi fenn maradtunk. Aszja nem volt szép, inkább vad az orosz prém-
sapkában, arca a hosszas fekvéstől valamelyest fel is dagadt. Nem időztünk a hotelban, hanem 
teát ittunk egy úgynevezett cukrászdában a szanatórium közelében. Brechtről meséltem. Aztán 
Aszja, aki meglógott az egyik pihenőidő alatt, a hátsó bejáraton ment vissza a szanatórium-
ba, hogy ne vegyék észre, Reich és én a főbejáraton. Itt másodjára is megismerkedhettem a 
kalucsni-levétel szokásával. Először a hotelban láttam ilyet, ahol egyébként a bőröndjeimet 
tudták éppen csak fogadni; szobát csak estére ígértek. Csak másnap találkoztam Aszja szo-

1 Walter Benjamin: Moskauer Tagebuch. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1980.
2 Az eredeti cím („Moszkvai napló”) tintával erősen átsatírozva szerepel a kéziraton. A talán évekkel későbbi cím-

változtatás valószínűleg politikai biztonsági okokból történt, de nem zárható ki a moszkvai élmények metaforikus 
átértelmezéséből fakadó vagy az irodalmi allúzió céljából történő változtatás sem. 

3 Vö. Claudia Öhlschläger: „Feuilletonistische und fotografische Städtebilder der späten 1920er und frühen 1930er 
Jahre. Benjamin, Kracauer, von Bucovich, Moï Ver”. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge, XXII., 3/2012, 
540–557.

4 Bernhard Reich: dramaturg, rendező és színikritikus, Benjamin 1924-ben ismerkedett meg vele Berlinben; egy 
közös írásuk 1925-ben jelent meg „Revue oder Theater” címmel; Reich 1926-tól a Szovjetunióban élt; Benjamin 
moszkvai útja idején Aszja Lacisz élettársa volt.

5 Aszja Lacisz: lett színésznő és rendezőnő; 1924-ben Benjamin Gershom Sholemnek írt levelében, Caprin történt 
megismerkedésük után ezt írja: „A legérdekesebb egy bolsevista lett nő itt Rigából… A bolsevista nővel hajna-
li egyig beszélgettem.” Lacisz emlékirata alapján 1924 őszén többször is találkoztak Berlinben; egy évvel később 
Benjamin meglátogatta Aszját Rigában, ahol Aszja egy illegális agitprop színházat vezetett; Lacisz berlini tartóz-
kodása alatt 1928–30 között kb. két hónapig együtt éltek.
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batársnőjével, egy megtermett textilmunkással, mert aznap még nem aludt otthon. Itt tudtunk 
először pár percre zárt térben egyedül maradni. Aszja nagyon barátságosan nézett rám. Szó 
esett a döntő rigai beszélgetésről. Utána Reich átkísért a hotelba, ettünk valamit a szobám-
ban, és aztán elmentünk a Mejerhold-színházba.6 A „Revizor” első főpróbája volt. Aszja meg-
próbált jegyet szerezni nekem, de nem sikerült. Így még egy fél órát sétáltam a Tverszkaján a 
Kreml felé és vissza, a boltok feliratait betűzgetve és tükörjégen lépdelve, óvatosan. Így értem 
nagyon fáradtan (és lehet, hogy szomorúan is) a szobámba.

7-én reggel Reich jött értem. Elmentünk: a Petrovkára (a rendőrségi bejelentkezés miatt), 
a Kamenyeva Intézetbe (egy másfél rubeles jegy miatt a Gelehrten Institutba; továbbá beszél-
gettünk az ottani német referenssel, egy nagy szamárral), aztán végigmentünk a Herzen utcán 
a teljesen félresikerült Lenin-mauzóleum mentén a Kreml felé, ahonnan kilátás nyílik az 
Izsák-székesegyházra. Vissza a Tverszkaján és a Tverszkoj bulváron a Herzen-házba, a pro-
letár írók szövetségének, a VAPP-nak a székházába. Jó ételek voltak, amelyeket alig tudtam 
élvezni a hidegben való menetelés okozta megerőltetés miatt. Bemutatták Kogant,7 aki elő-
adást tartott nekem román nyelvtanáról és orosz–román szótáráról. Reich beszámolói, amelye-
ket a fogások közötti hosszú időben a fáradtság miatt csak fél füllel tudtam követni, végtele-
nül életteliek, tele példákkal és anekdotákkal, csípősek és szimpatikusak. Történetek a pénz-
ügyi alkalmazottról, aki húsvétkor szabadságra megy és a falujában pópaként istentisztele-
tet tart. Továbbá: bírósági ítélet egy szabónő ellen, aki agyonverte alkoholista férjét, és egy 
huligán ellen, aki a nyílt utcán megtámadott két egyetemistát, egy fiút és egy lányt. Továbbá: 
Sztanyiszlavszkij8 fehérgárdista darabjának története: hogyan kerül a darab a cenzúra elé, 
ahol csak egyvalaki szentel neki figyelmet, és azzal a megjegyzéssel adja vissza, hogy itt-
ott változtatni kell rajta. Hónapokkal később, a változtatások végrehajtása után végül előad-
ják a cenzúra előtt. Betiltják. Sztanyiszlavszkij Sztálin előtt: „Tönkremegyek, ebben a darab-
ban van minden tőkém.” Sztálin erre: „A darab nem veszélyes.” A premier kommunisták tilta-
kozása közepette zajlik, akiket a hatóság eltávolít. Történet a kulcsnovelláról, amely Frunze9 

esetét tárgyalja, akit állítólag akarata ellenére, Sztálin parancsára operáltak meg… aztán jön-
nek a politikai információk: az ellenzék eltávolítása a vezető helyekről. Ezzel egyenértékű: 
számos zsidó eltávolítása a középvezetői posztokról. Antiszemitizmus Ukrajnában. – A VAPP 
után, teljesen kimerülve, először egyedül vagyok Aszjánál. A szoba később teljesen meg-
telik. Jön egy lett nő, aki Aszja mellé ül az ágyra, Sesztakov a feleségével, Aszja és Reich 
meg ez utóbbiak között heves vita alakul ki oroszul Mejerhold „Revizor”-színreviteléről. A 
középpontban a bársony és a selyem használata áll, tizennégy kosztüm készült a felesége szá-
mára; egyébként is 5 és fél órás a darab. Vacsora után Aszja odajött hozzám; Reich is mel-
lettem volt. A hazamenetel előtt Aszja elmesélte a betegsége történetét.10 Reich visszavit-
te Aszját a szanatóriumba, de ő maga aztán visszajött. Már ágyban feküdtem – ő még dol-
gozni akart. Ám hamarosan abbahagyta, és az értelmiség helyzetéről beszélgettünk – itt és 
Németországban; valamint a mindkét országra jellemző, korszerű írástechnikáról. Ehhez még 
Reich megfontolásai a pártba lépéssel kapcsolatban. Reichnek állandó témája a párt reakci-
ós fordulata kulturális ügyekben. A baloldali mozgalmakat, amelyeket a háború alatti kom-
munizmus használt, teljesen veszni hagyják. Államilag csak nagyon röviddel ezelőtt ismer-
ték el (Trockij ellenére) a proletár írókat, mint olyanokat, de csak úgy, hogy egyúttal érté-
sükre is adták, hogy állami támogatásra semmiképpen ne számítsanak. Aztán a Lelevics-eset 
– eljárás a baloldali kultúrfront ellen. Lelevics írt egy dolgozatot a marxista irodalomkritika 
módszere ellen. – Oroszországban a szigorú, részletes politikai állásfoglalásra a lehető legna-
gyobb hangsúlyt fektetik. Németországban elegendő a ködös és általános politikai háttér, ame-
lyet azonban elengedhetetlenül ott is meg [kell, hogy?] követel[je]nek majd. – Az írás mód-
szere Oroszországban: fejtsük ki bőven a témát, de ezenkívül lehetőleg semmi mást. A publi-
kum műveltségi foka olyan alacsony, hogy a fogalmazásmód biztosan értetlenül marad. Ezzel 
ellentétben Németországban csak egyet akarnak: eredményeket. Hogy az ember hogyan jutott 
hozzájuk, azt senki sem akarja tudni. Ezzel függ össze, hogy a német újságok a beszámolók-
nak csak egy aprócska teret hagynak; itt az 500–600 soros cikkek sem képeznek kivételt. Ez a 
beszélgetés hosszúra nyúlt. A szobám jól fűtött és tágas, kellemes benne tartózkodni. 

  6 Vszevolod Emiljevics Mejerholdnak 1923 óta saját színháza volt, a TIM. 
  7 Pjotr Szemjonovics Kogan: irodalomtörténész és kritikus, a germanisztika és romanisztika professzora a 

Petersburgi és Moszkvai Egyetemen; 1921-es alapítása óta a Művészeti Akadémia elnöke.
  8 Konstantin Sztanyiszlavszkij Mihail Bulgakov A fehér gárda c. regényére írt színházdarabot, A Turbin család nap-

jai címmel.
  9 Mihail Vasziljevics Frunze: tábornok és vezető pártfunkcionárius.
10 1926 szeptemberében Aszja idegösszeroppanása után a Rott Szanatóriumba került.
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December 16. 
A naplómat írtam, és nem gondoltam, hogy Aszja még jönni fog. Ekkor kopogtatott. 

Amikor belépett, meg akartam csókolni. Mint legtöbbször, sikertelenül. Elővettem a Blochnak 
szóló lapot, amit már elkezdtem, és odaadtam neki, hogy írja tovább. Újabb hiábavaló próbál-
kozás, hogy megcsókoljam. Elolvastam, amit írt. Kérdésére azt feleltem: „Jobb, mint ahogyan 
nekem szoktál írni.” S ezért a „szemtelenségért” mégis megcsókolt, még át is ölelt közben. 
Szánra ültünk a város felé, és a Petrovka több üzletébe bementünk, hogy anyagot vegyünk a 
ruhájához, az uniformishoz. Így hívom, mert az új ruhának pontosan ugyanolyan szabásúnak 
kell lennie, mint a réginek, amely még Párizsból származik. Először egy állami üzletbe men-
tünk be, ahol a hosszanti falak felső felében papírmaséból felállított figurák voltak, amelyek a 
munkásság és a parasztság egyesülését reklámozták. Az ábrák az itt elterjedt édeskés ízlés sze-
rint készültek: sarló és kalapács, egy fogaskerék és egyéb szerszámok kimondhatatlan össze-
visszaságban, selyembevonatú papírmaséból készítve. Ebben a boltban csak parasztok és pro-
letárok számára voltak áruk. Újabban az „új gazdaságpolitika” jegyében az állami gyárak-
ban már semmi mást nem állítanak elő. Az asztalok körül tolongás van. A többi üzlet üres, és 
az anyagokat csak jegy ellenében adják oda, vagy anélkül, de horribilis áron. Egy utcai árus-
nál Aszja segítségével vettem egy kis babát, egy keljfeljancsit Dagának,11 főként azért, hogy 
ebből az alkalomból magamnak is vehessek egyet. Aztán egy másiknál egy galambot a kará-
csonyfára. Beszélni, amennyire emlékszem, nem beszéltünk sokat. – Később Reich-hel Panski 
irodájába mentünk. Ő viszont azért hívott oda minket, mert azt hitte, üzleti ügyről van szó. De 
ha már ott voltam, beterelt a vetítőterembe, ahol két amerikai újságírónak mutattak be filme-
ket. Sajnos mire a számtalan előzetes egyeztetés után végre feljutottam, a „Potyemkin”12 vetí-
tése éppen véget ért, csak az utolsó felvonást láttam. A „Nach dem Gesetz” [„A törvény sze-
rint”] következett – ezt a filmet London13 elbeszélése nyomán forgatták. A moszkvai premier 
pár nappal ezelőtt nem volt sikeres. Technikai szempontból jó ez a film – Kulisov, a rendező 
nagyon jó nevű. De a cselekmény számos borzalom után abszurdba fordítja a motívumát. Azt 
mondják, ez a film az általában vett joggal szemben mutat anarchisztikus tendenciát. Az elő-
adás vége felé Panski maga jött fel a vetítőterembe, és végül még levitt magával az irodájá-
ba. A beszélgetés ott még hosszúra nyúlt volna, ha nem féltem volna attól, hogy elszalasztom 
Aszját. Ebédelni már úgy is túl késő lett volna. Amikor megérkeztem a szanatóriumba, Aszja 
már elment. Hazamentem, és nagyon hamar megérkezett Reich, röviddel utána pedig Aszja is. 
Dagának vettek más egyebek mellett egy pár valenykit. A szobámban beszélgettünk, és köz-
ben a zongorára mint bútordarabra terelődött a szó, amely a kispolgári lakásban uralkodó szo-
morúság tulajdonképpeni dinamikus központja és ezzel a lakás minden katasztrófájáé. Ettől az 
ötlettől Aszja felvillanyozódott; írni akart velem erről egy cikket, Reich ugyanezt a tárgyat egy 
szkeccsben dolgozta volna fel. Aszja és én néhány percig kettesben maradtunk. Már csak arra 
emlékszem, hogy az „örökre” és a „legszívesebben” szavakat mondtam, és hogy ő erre úgy 
mosolygott, hogy láttam: megértette. Este Reich-hel egy vegetáriánus étteremben ültem, ahol 
a falakat propagandisztikus feliratok fedték. „Nincs Isten – a vallás képzelgés – nincs terem-
tés” stb. Sok minden mást, ami a tőkére vonatkozott, Reich nem tudott lefordítani nekem.  (…)

December 20. 
23-án írom ezt, és a délelőttre egyáltalán nem emlékszem. Ahelyett, hogy azt jegyezném 

le, inkább Aszjáról és a viszonyunkról írok valamit, annak ellenére, hogy Reich itt ül mellet-
tem. Egy csaknem bevehetetlen erőd elé kerültem. Bár azt mondom magamnak, hogy már 
maga a megjelenésem ez előtt az erőd előtt, Moszkvában, első sikernek számít. De minden 
további, döntő siker majdnem leküzdhetetlenül nehéznek tűnik. Reich pozíciója a nyilvánvaló 
sikereknek köszönhetően erős, melyeket egy különösen nehéz fél év után könyvelt el magá-
nak, egyiket a másik után, amikor – nyelvismeret nélkül – itt fagyoskodott, és lehet, hogy éhe-
zett is. Ma reggel azt mondta nekem, hogy fél év után végre abban reménykedik, hogy állást 
kap. Kevésbé szenvedélyesen, mint Aszja, de könnyebben eligazodik a moszkvai munkalehe-
tőségek között. A Rigából való megérkezése utáni első időkben Aszja még Európába is rög-
tön visszament volna, annyira reménytelennek tűnt számára a kísérlet, hogy itt állást szerez-
zen. Amikor aztán sikerült neki, néhány hét munka után az óvodában a betegség vetette visz-
sza. Ha egy vagy két nappal előtte nem sikerült volna bejegyeztetnie magát egy szakszervezet-
nél, akkor itt feküdt volna minden segítség nélkül, és lehet, hogy meg is halt volna. Bizonyos, 
hogy Nyugat-Európa felé még mindig érez vágyakozást. És ez nem csak az utazásra, az ide-
gen városokra és a mondén bohémélet kényelmességére való vágyakozás, hanem következ-
ménye annak a felszabadító átképzésnek is, amely Nyugat-Európában Aszja gondolatvilágát 

11 Aszja Lacisz lánya.
12 „Potyemkin páncélos”, 1925, Szergej Eizenstein filmje.
13 Jack London.
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a főként Reich-hel és velem való érintkezése közben érte. Hogy egyáltalán hogyan volt lehet-
séges, hogy Aszja itt Oroszországban olyan radikális beállítottságú lett, amilyen már Nyugat-
Európába érkezésekor volt, ez valóban szinte rejtély, ahogyan Reich nemrégiben fogalmazott. 
Moszkva egy erőd most számomra; a kemény klíma, amely számomra nagyon ellenséges, 
legyen mégoly egészséges is, a nyelvismeret hiánya, Reich jelenléte, Aszja korlátozott élet-
módja megannyi bástya, és csak amiatt, hogy teljesen lehetetlen, hogy előrébb hatoljak, Aszja 
betegsége, legalábbis gyengesége, amely minden személyeset, ami őt érinti, valamelyest hát-
térbe szorít, csak emiatt van, hogy mindez nem taglóz le végképp. Hogy utazásom másodlagos 
célját, a karácsonyi napok halálos melankóliájától való megmenekülést elérem-e, még ezután 
derül ki. Hogy mégis eléggé jól tartom magam, az annak köszönhető, hogy mindennek elle-
nére látom Aszja hozzám való kötődését. 

Úgy tűnik, fennmarad köztünk a tegeződés, és a tekintete, amikor hosszan rám néz – nem 
emlékszem, hogy egy nő ilyen hosszú pillantásokat és csókokat engedett volna meg nekem –, 
nem veszített felettem való hatalmából. Ma azt mondtam neki, hogy most szeretnék gyereket 
tőle. Ritka, de spontán mozdulatok, amelyek az erotikus dolgokban jelenleg mutatott önural-
mát figyelembe véve nem jelentéktelenek, mutatják, hogy kedvel engem. Tegnap például, 
amikor meg akartam előzni egy veszekedést, és el akartam hagyni a szobáját, erővel lefogott, 
és kezével végigszántott a hajamon. Gyakran mondja ki a nevemet is. A napokban egyszer azt 
mondta nekem, hogy csupán az én hibám, hogy még nem lakunk egy „elhagyott szigeten”, 
és nincsen még két gyerekünk. Ebben van valami. Háromszor vagy négyszer, közvetlen és 
kevésbé közvetlen módon, kitértem a közös jövőnk elől: amikor Capriból nem „menekültem” 
vele. De hogyan? – nem voltam hajlandó Rómából elkísérni őt Assisibe és Orvietóba, 1925 
nyarán nem akartam vele menni Lettországba, és télen nem akartam magam elkötelezni arra, 
hogy Berlinben megvárom őt. Nem csak gazdasági megfontolások játszottak közre, még csak 
nem is a fanatikus utazási lázam, amely az utóbbi két évben mérséklődött, hanem a félelem 
is az Aszjában dolgozó ellenséges erőktől, melyekhez, úgy érzem, inkább csak mostanra nőt-
tem fel. A napokban azt is mondtam neki, hogy ha akkoriban összekerültünk volna, akkor nem 
tudom, hogy most nem lennénk-e már régen megint külön. Minden, ami körülöttem és ben-
nem most játszódik le, sokkal kevésbé elviselhetőnek tünteti fel azt a gondolatot, hogy egy-
mástól külön éljünk, mint eddig. Mindenekelőtt az attól való félelem játszik közre, hogy ami-
kor Aszja egészségesen és megszilárdult viszonyok között él majd itt Reich-hel, akkor viszo-
nyunk határait csak nagy fájdalmak árán érinthetem majd. De nem tudom még, hogy ezt elke-
rülhetem-e. Hiszen hogy most szakítsam el magam végleg tőle, erre nincsen konkrét okom, 
feltéve persze, hogy egyáltalán képes lennék rá. Legszívesebben egy gyermeken keresztül 
kötődnék hozzá. De még most sem tudom, hogy a vele való élet hihetetlen keménységéhez és 
– minden édessége mellett – a szeretetlenségéhez felnőttem-e vajon. (…)

December 24. 
Egy s más a szobámról. Minden bútoron pléhfelirat van: „Moszkvai fogadók”, aztán a lel-

tári szám. A fogadók mindegyike állami (vagy városi?) felügyelet alatt áll. A szobám dupla-
szárnyú ablakai most, tél lévén, be vannak tapasztva. Csak egy kis fenti bukóablakot lehet 
lenyitni. A kis mosakodó asztalbádogból van, alsó fele lakkozott, felső fele fényesen sima, és 
egy tükör van rajta. A mosdó alját lefolyólyukakkal látták el, amelyeket nem lehet lezárni. A 
csapból vékony vízsugár folyik. A szobát kívülről fűtik, de a szoba különleges fekvéséből adó-
dóan a padló is meleg, és közepesen hideg időben, ha az ablakocska is zárva van, nyomasztó 
a forróság. Reggelenként 9 óra előtt, amikor fűteni kezdenek, mindig bekopog egy alkalma-
zott, és megkérdi, hogy a bukóablak is csukva van-e. Ez az egyetlen dolog, amire itt hagyat-
kozni lehet. A hotelnak nincs konyhája, így aztán még egy csésze teát sem ihat az ember. És 
egyszer, annak a napnak az előestéjén, amikor Dagához utaztunk, és azt kértük, hogy ébresz-
szenek minket, a svejcár (ez az orosz neve a hotelszolgának) és Reich között shakespeare-i 
vita kerekedett az „ébresztés” motívumáról. A férfi, arra a kérdésre, hogy ébresztenek-e min-
ket: „Ha eszünkbe jut, akkor fogunk ébreszteni. De ha nem jut eszünkbe, nem ébresztünk. 
Tulajdonképpen legtöbbször eszünkbe jut, és akkor aztán ébresztünk is. De persze az is igaz, 
hogy néha megfeledkezünk róla, ha éppen nem gondolunk rá. Akkor nem ébresztünk. 
Kötelezve éppen nem vagyunk rá, de ha még időben eszünkbe jut, akkor mégis megtesszük. 
Tényleg, mikor kérik az ébresztést? – Hétkor. Jó, akkor felírjuk. Látja, ide teszem a cetlit, hisz 
megtalálja, nem? Természetesen, ha nem találja meg, akkor nem ébreszt. De legtöbbször azért 
ébresztünk.” A végén természetesen nem ébresztettek, ezzel a magyarázattal: „Hiszen ébren 
voltak, minek ébresztettünk volna?” Úgy tűnik, az ilyen svejcárokkal tele van a hotel. Egy szo-
bácskában vannak a földszinten. Nemrég megkérdezte Reich, hogy jött-e levelem. A férfi azt 
mondta „nem”, annak ellenére, hogy a levelek az orra előtt hevertek. Amikor egy másik alka-
lommal telefonon kerestek a hotelban, azt mondták: „Időközben kiköltözött”. A telefon a 
folyosón van, és az ágyból gyakran még éjjel egykor is hangos beszélgetéseket hallok. Az 
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ágyam közepén nagy gödör van, és a legkisebb mozdulatra is nyikorog. Mivel Reich éjjelente 
gyakran olyan hangosan horkol, hogy felébredek, az alvás nehéz lenne itt, ha legtöbbször nem 
hullafáradtan kerülnék ágyba. Délutánonként itt el szoktam aludni. A számlát naponta ki kell 
egyenlíteni, mert mindenkire, aki az 5 rubeles összeget meghaladja, 10%-os kamatot rónak fel. 
Hogy ez milyen hatalmas idő- és erőpocsékolást jelent, az magától értetődik.  – Reich és Aszja 
találkoztak az utcán, és együtt érkeztek hozzám. Aszja nem érezte jól magát, és lemondta az 
esti vadászatot.14 Velem akartak lenni. Aszja magával hozta a ruhához való anyagot, és elin-
dultunk. Mielőtt a játékmúzeumba mentem volna, elkísértem a szabónőjéhez. Útközben 
bementünk egy óráshoz. Aszja odaadta neki az órámat. Az órás zsidó volt, aki tudott németül. 
Amikor aztán elbúcsúztam Aszjától, a múzeum felé szánra szálltam. Féltem, hogy elkések, 
mert még mindig nem szoktam hozzá az orosz időkezeléshez. Tárlatvezetés a játékmúzeum-
ban. A tárlatvezető, Bartam elvtárs nekem adta az írását „A gyermekjátéktól a gyermekszínhá-
zig” címmel, amely aztán Aszja karácsonyi ajándéka lett. Aztán az Akadémiára mentem; de 
Kogan nem volt benn. Hogy hazajussak, beálltam az omnibuszmegállómba. Onnan pillantot-
tam meg egy nyitott ajtón a „Múzeum” feliratot, és hamarosan megtudtam, hogy a „Nyugat 
művészetének második múzeuma” van előttem. A látogatási terveim között nem szerepelt ez 
a múzeum. De mivel most éppen előtte álltam, hát bementem. Egy különösen szép Cézanne 
előtt az az ötletem támadt, hogy „beleérzésről” beszélni már magát a szót illetőleg is hamis. 
Nekem úgy tűnt, hogy amennyiben egy festményt megragadunk, nem mi hatolunk bele az ő 
terébe, sokkal inkább a festmény tere tör elő, először csak különféle, teljesen sajátos ponto-
kon. Azokban a sarkokban és mélyedésekben nyílik meg nekünk, amelyekben múltunk leg-
fontosabb tapasztalatait elhelyezhetőnek véljük; valami megmagyarázhatatlan ismerősség van 
ezekben a részletekben. A két Cézanne-terem közül az elsőnek a középső falán lógott ez a kép, 
pontosan az ablakkal szemben, teljes fényben. Egy erdőn keresztül vezető földutat ábrázol. 
Egyik oldalán házsor áll. A múzeum Renoir-kollekciója nem annyira kiemelkedő, mint a nagy 
Cézanne-gyűjtemény. De azért vannak nagyon szép festmények abban is, különösen a korai-
ak. Az első termekben mégis nagyon erősen megérintett két kép a párizsi bulvárokról, ame-
lyek egymás ellenpontjaiként egymással szemközt voltak kiállítva. Az egyik Pissarroé, a 
másik Monet-é. Mindkettő egy széles utat ábrázol egy magasabb pontról, amely az egyiken 
középütt, a másikon oldalt található. Annyira a szélén, hogy a két férfi sziluettje, akik egy 
erkély korlátján át az utca felé hajolnak, belóg a képbe oldalt, mintha szorosan annál az ablak-
nál állnának, ahonnan a festő perspektívája nyílik. És míg Pissarronál a képfelület nagy részét 
a számtalan fogattal tarkított aszfalt borítja be, addig Monet-nál a felét egy világító házfal fog-
lalja el, amely felerészt ősziesen sárga levelek közt dereng át. Ennek a háznak a tövénél egy 
kávézó székei és asztalai sejlenek át, a lomb csaknem teljes takarásában, mintha erdei bútor-
zat lennének vidéken. Pissarro viszont Párizs hírességét adja vissza: a kéményekkel tarkított 
háztetők vonalát. – Egy hátsó szobában Louis Legrand és Degas rajzai mellett egy kép Odilon 
Redontól. – Az autóbuszút után hosszas tévelygés következett, és egy órával a megbeszélt idő 
után végül megérkeztem a kis pinceétterembe, ahol Reich-hel volt találkozóm.  Mivel már 
négy óra körül járt az idő, rögtön el is kellett válnunk, és az újabb találkozót a Tverszkaján 
található nagy élelmiszerboltba beszéltük meg. Csak pár óra volt hátra karácsony estéjéig, és 
a bolt zsúfolásig megtelt. Miközben kaviárt, lazacot és gyümölcsöt vettünk, Basseches-zel15 

találkoztunk, csomagokkal volt, jó hangulatban. Reich viszont rosszkedvű volt. A késésem 
miatt nem volt igazán készséges, és a kínai papírhal, amelyet délelőtt szereztem az utcán, s 
minden egyéb dolog mellett még cipelnem kellett, a gyűjtőmániámról tanúskodott, és szintén 
nem dobta fel. Végül együtt volt már a sütemény, az édesség és egy szalaggal feldíszített fács-
ka, amelyeket szánon vittem haza. Már régen besötétedett. Kifárasztott az embertömeg, amin 
a fával és a csomagokkal át kellett verekednem magam. A szobámban ledőltem az ágyra, 
Proustot olvastam, és a cukrozott dióból ettem, amit azért vettünk, mert Aszja szereti. Hét óra 
után jött Reich, valamivel később Aszja is. Egész este az ágyon feküdt, egy széken mellette 
ült Reich. Aztán amikor hosszas várakozás után végül egy szamovár is érkezett – először hiába 
kértünk, mert állítólag egy távollévő vendég mindet bezárta magához a szobájába –, amikor 
először hallottam az orosz szamovár zümmögését, és a szemben fekvő Aszjának közvetlenül 
az arcába nézhettem, a kis karácsonyfa tartójának közelében hosszú évek óta akkor éreztem 
először, hogy karácsony estéjén jó helyen, védve vagyok. Az állásról beszélgettünk, amit 
Aszjának el kellene vállalnia, aztán a Szomorújáték-könyvemről, és felolvastam az előszót, 
amely a Frankfurti Egyetem ellen irányul.16 Lehet, hogy fontos lesz majd számomra, hogy 

14 Benjamin itt egy archaikus szót (die Birse) használ, mely eredetileg zárt térben való vadlövést jelent; a kontextus-
ból nem derül ki, pontosan mire utal, de a metaforikus használat feltételezhető. – A ford. megjegyzése.

15 Nikolaus Basseches: orosz mérnök és újságíró.
16 Benjamin az Ursprung des deutschen Trauerspiels [A német szomorújáték eredete] (Berlin, 1928) című művét ha-

bilitálási célból benyújtotta a Frankfurti Egyetemen, de a várható visszautasítás miatt vissza kellett vonnia az írást. 
Az előszó, amelyről Benjamin itt beszámol, nem a Szomorújáték-könyv „Ismeretkritikai előszava”, hanem egy 
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Aszja azt mondta, mindennek ellenére egészen egyszerűen írjak: A Frankfurti Egyetem által 
elutasítva. Ezen az estén nagyon közel kerültünk egymáshoz. Aszja sok mindenen, amit 
mondtam neki, nagyokat kacagott. Más dolgok heves egyetértésre buzdították, mint pl. egy 
cikk ötlete: „A német filozófia mint a német belpolitika eszköze”. A hazaindulásra nem volt 
képes elszánni magát, jól érezte magát és fáradt volt. Végül azonban még nem volt 11 óra, 
amikor elment. Én is rögtön befeküdtem az ágyba, mert az estém teljes volt, még akkor is, ha 
ilyen rövid. Beláttam, hogy nem létezik számunkra magány, ha velünk egyidőben az az ember 
is magányos, akit szeretünk, még ha másutt is van, ahol nem érhetjük el őt. Úgy tűnik, a 
magány érzése alapvetően reflexív fenomén, amely csak akkor érint bennünket, ha visszave-
tül ránk az általunk ismert emberekről, leginkább arról az emberről, akit szeretünk, amikor tár-
saságban nélkülünk szórakozik. És még az életben általában elmagányosodott ember is csak 
akkor érzi magát gondolatban annak, ha arra a talán még ismeretlen nőre vagy férfira gondol, 
aki nem magányos, és akinek a társaságában ő sem lenne az. 

 
December 27. 
Aszja szanatóriumi szobája. Majdnem mindennap ott vagyunk négytől hétig. Az egyik 

szomszéd szobában egy nőbeteg általában öt óra körül egy órára vagy egy félre citerázni kezd. 
Sosem játszik mást, csak szomorú akkordokat. A zene nagyon rosszul illik ezekhez a kopár 
falakhoz. De úgy tűnik, Aszját nem nagyon zavarja a monoton pengetés. Általában az ágyon 
fekszik, amikor megjövünk. Vele szemben az asztalkán tej, kenyér és egy cukorral és tojással 
megrakott tányér van, amelyről a tojást rendszerint Reich kapja meg. A mai napon küldött vele 
egyet nekem is, és azt írta rá: „Benjamin”. Aszja a ruhája fölött egy szürke szanatóriumi gyap-
júkötényt hord. Ezenkívül a szoba számára fenntartott, valamelyest kényelmesebb részében 
van még három különböző szék, köztük egy mély fotel, amelyen általában én ülök, valamint 
egy éjjeliszekrény újságokkal, könyvekkel, gyógyszerekkel, egy kicsi színes tálkával, ami 
valószínűleg Aszjáé, a Cold Creammel, amit Berlinből hoztam neki, egy kézitükörrel, amit 
egyszer én ajándékoztam neki, és hosszú ideig ott hevert az „Egyirányú utca” borítóterve is, 
amit Stone nekem készített. Aszja gyakran egy blúzon dolgozik, amit magának készít, szálakat 
húzgál ki egy anyagból.  – A moszkvai utca fényforrásai a következők: a hó, mely a világítást 
olyan erősen veri vissza, hogy majdnem minden utca világos, az erős fényű karbidlámpák az 
utcai árusok bódéiban és az autók reflektorai, amelyek több száz méterre előre bevilágítják az 
utcát. Más nagyvárosokban ezeket az autólámpákat betiltották: itt azonban semmi izgatóbbat 
nem lehet elképzelni, mint ezt a szemtelen kihangsúlyozását annak a kevés járműnek, melyek 
a közlekedés általános nehézségeit a NEP-es emberek (természetesen a hatalom emberei) szá-
mára kiküszöbölik. – (...) Este Reich és én hosszú beszélgetést folytattunk az írásművésze-
temről, és azokról az utakról, amelyekre a jövőben léphetne. Reich azt mondta, a dolgaimat 
túl kései stádiumban adom ki a kezemből. Ugyanebben az összefüggésben nagyon találóan 
fogalmazta meg, hogy a nagy írói művekben az összes mondatok száma a találó, pregnáns, jól 
formált mondatokéhoz képest 1:30; nálam ugyanez az arány 1:2. Ez valóban így van. (És ez 
utóbbiban talán Philipp Keller rám gyakorolt néhai erős befolyásának maradéka rejlik.) Mégis 
fel kellett hoznom ellene azokat a gondolatokat, amelyek hosszú idővel ezelőtti írásom óta – 
„A nyelvről általában és az ember nyelvéről”17 – sosem váltak kétségessé számomra: minden 
nyelvi entitás polaritására utaltam neki; arra, hogy a nyelv egyszerre kifejezés és közlés. Itt 
megint fel kellett csendüljön a „nyelvrombolás” témája, amelyet Reich-hel már gyakran érin-
tettünk, mint a kortárs orosz irodalom egy tendenciáját. Hiszen a közlés oldalának kíméletlen 
megerősödése a nyelvben feltétlenül nyelvromboláshoz vezet. És más úton ugyanoda, mégpe-
dig a misztikus hallgatásba torkollik, ha a kifejezés jellegét emelik az abszolútig. A kettő közül 
az aktuálisabb tendenciát én pillanatnyilag a közlés oldalán látom. De valamilyen formában 
mindig szükség van a kompromisszumra. Saját írói létem kritikus helyzetét azonban beismer-
tem. Azt mondtam neki, hogy itt nem látok kiutat magam előtt, mert csak konkrét feladatok 
és nehézségek tudnak valóban előremozdítani, nem a puszta meggyőződések s még kevésbé 
az elvont elhatározások. Ekkor a városokról írt feljegyzéseimre utalt. Ez nagyon felbátorított. 
Elkezdtem bizakodóbban tekinteni egy Moszkváról szóló leírásra. Lezárásképp Karl Krausról 
írt portrémat olvastam fel neki, mert róla is szó esett.

Január 8.  
(…) Egyre inkább világossá válik számomra, hogy az elkövetkező időkben stabil alapot 

kell találnom a munkámhoz. A fordítás erre természetesen nem alkalmas. A stabil alap meg-

megjegyzés, amelyet nem vettek fel a könyv nyomtatott verziójába, és amely mese formájában ábrázolja Benjamin 
„tövises” érintkezését az intézményesített tudomány világával.

17 Magyarul ez az írás a következő kötetben olvasható: Walter Benjamin: A szirének hallgatása. Válogatott írások. 
Budapest, Osiris, 2001. – A ford. megjegyzése.
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alkotásának előfeltétele megint csak az állásfoglalás. A Kommunista Pártba való belépés-
től csak külső megfontolások tartanak vissza. Most lenne itt a megfelelő időpont,  amelyet 
ha elszalasztok, veszélyessé válhat. Hiszen éppen azért, mert a párthoz való tartozás való-
színűleg csak egy epizód számomra, nem tanácsos elhalasztani. Maradnak a külső kételyek, 
melyek nyomása alatt azt kérdem magamtól, hogy egy baloldali kívülálló pozíciója intenzív 
munkával szakmailag és gazdaságilag fényezhető-e úgy, hogy továbbra is biztosítsa számom-
ra a kiterjedt produktivitást az eddigi munkaterületemen. De éppen az a kérdés, hogy ez a pro-
duktivitás törés nélkül átvezethető-e egy új stádiumba. És még akkor is szükség lenne arra, 
hogy ez az alap külső körülményeken keresztül, mint esetleg egy szerkesztői állás, megerősí-
tést kapjon. Mindenesetre a következő korszak abban látszik számomra különbözni az előző-
től, hogy az erotikus befolyás alábbhagy. Abban, hogy ezt tudatosítsam magamban, Reich és 
Aszja viszonyáról tett megfigyeléseimnek van némi szerepe. Megfigyeltem, hogy Reich sta-
bil marad vagy annak látszik Aszja minden ingadozásával és olyan viselkedésmódjával szem-
ben, melyek engem megbetegítenének. És még ha csak látszat is, ez nagyon sokat jelent. Ez 
azon az alapon múlik, amelyet megtalált itt a munkájához. A reális kapcsolatokhoz, amelyek-
hez hozzájuttatja Aszját, természetesen még az is hozzátartozik, hogy ő itt az uralkodó osz-
tály tagja. A teljes hatalmi rendnek ez az újrarendeződése teszi az itteni életet olyan kiemel-
kedően tartalomgazdaggá. Annyira magába zártan teljes és eseménydús, szegény, miközben 
egyszerre perspektívákkal teli, mint az aranyásók élete Klondyke-ben. Reggeltől estig ásnak a 
hatalom után. Egy nyugat-európai értelmiségi egzisztenciájának egész kombinatorikája felet-
tébb szegényesnek tűnik azzal a számtalan konstellációval szemben, amelyeknek az egyén 
itt egyetlen hónap leforgása alatt a közelébe kerül. Természetesen ennek egyfajta mámoros 
állapot lehet a következménye, amely elképzelhetetlenné tesz egy ülésezések és bizottságok, 
viták, döntéshozások és szavazások nélküli életet (és mindezek a hatalomra való törekvésnek 
a háborúi, de legalábbis a manőverei). De mindez […] ez a [célpont] az, ami olyan feltétle-
nül állásfoglalásra kényszeríti az embert, ami felveti a kérdést, hogy kibírhatjuk-e az ellensé-
ges és exponált, barátságtalan és huzatos nézőtéren, vagy elfoglaljuk-e a helyünket, így vagy 
úgy, a morajló színpadon.

Január 10. 
Reggel különösen kellemetlen vitám támadt Reich-hel. Visszatért ugyanis a felvetésemre, 

hogy felolvashatnám neki a Mejerhold-vitáról szóló beszámolómat. Már nem igazán volt igé-
nyem erre, de ösztönszerű ellenérzéssel aztán mégis megtettem. Előző beszélgetéseink után 
a Literarische Welt-hez benyújtott beszámolóimról már ebből sem származhatott semmi jó. 
Gyorsan olvastam tehát. A székemen, amely közvetlen lámpafényben állt, annyira szerencsét-
lenül ültem, hogy már egyedül ez alapján tudhattam volna előre a kimenetelt. Reich görcsö-
sen laza testtartásban végighallgatott, és amikor végeztem, csak kevés szóra volt szükség. A 
hangfekvés, amelyben kimondta őket, egy pillanat alatt kiváltotta a vitát, amely éppen azért 
volt teljesen kiúttalan, mert már nem érinthettük magát a dolgot, amin valójában alapult. A 
szóváltás kellős közepén kopogtattak – Aszja jött meg, de hamar el is ment. Jelenlétében keve-
set beszéltem: fordítottam. A lehető legrosszabb hangulatban mentem el, hogy lediktáljam 
Basseches-nél a leveleimet és egy cikket. Nagyon szimpatikus nekem a titkárnő, még ha elég-
gé úrihölgy-szerű is. Amikor meghallottam, hogy megint vissza akar menni Berlinbe, odaad-
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tam neki a névjegykártyámat. Nem volt kedvem délben megint találkozni Reich-hel. Vettem 
tehát pár dolgot és a szobámban ettem. Aszjához menet ittam egy kávét, és később a hazafe-
lé úton még egyet. Aszja nem érezte jól magát, hamar fáradt lett, így egyedül hagytam, hogy 
tudjon aludni. De akadt egy pár perc, amikor egyedül voltunk a szobában (azaz amikor úgy 
tett, mintha egyedül lennénk). Akkor azt mondta, ha megint eljönnék Moszkvába, és egészsé-
ges lenne, nem lenne rá szükség, hogy ilyen magányosan járjak fel-alá. De ha nem gyógyul-
na meg, akkor eljön majd Berlinbe, ahol adhatnék neki egy sarkot a szobámból, amit paraván-
nal leválasztanánk, és német orvosokkal kezeltetné magát. Este egyedül voltam otthon. Reich 
későn jött, és elmesélt még egy-két dolgot. Az azonban a reggeli közjáték következtében már 
bizonyos számomra, hogy az ittlétem kapcsán többé semmit sem akarhatok Reich-re alapoz-
ni, és ha nem tudom hasznosan megszervezni nélküle, akkor a hazautazás az egyetlen értel-
mes dolog, amit tehetek.

Január 13. 
Az estét leszámítva az egész nap elhibázott volt. Ezenkívül most kezd el nagyon hideg 

lenni: az átlaghőmérséklet 26 °Réaumur.18 Borzasztóan fáztam. Még a kesztyűm sem sokat 
segít, mert lyukas. A kora délelőtt még elment: megtaláltam a Petrovkán az utazási irodát, 
amikor már feladtam a reményt, és a vonatjegy árát is megtudtam. Azután el akartam utazni 
a 9-es autóbusszal a játékmúzeumba. De mivel a kocsi az Arbaton defektet kapott, és (hely-
telenül) azt gondoltam, hogy hosszabban ott fog állni, így kiszálltam belőle. Amint elhalad-
tunk mellette, éppen vágyakozva néztem az Arbatszkij piacot, ahol először ismerkedtem meg 
Moszkva szép karácsonyi vásáros bódéival. Ezúttal más módon kedvezett nekem itt a sze-
rencse. Ugyanis mikor előző este fáradtan és enerváltan hazaérkeztem, annak reményében, 
hogy Reich előtt érek oda, Reich már otthon volt. Rossz kedvem lett, hogy megint nem lehe-
tek egyedül (a Mejerhold-beszámoló miatti vita óta Reich jelenléte sokszor ingerel), és rögtön 
a lámpa után nyúltam, hogy az ágyam mellé tegyem egy székre, ahogyan korábban már több-
ször sikerült. Az elektromos hálózat átmeneti [összeköttetése] megint megszakadt; türelmet-
lenül hajoltam át az asztal felett, hogy ebben a kényelmetlen helyzetben megpróbáljam hely-
reállítani a kontaktust, de hosszas barkácsolás után rövidzárlatot okoztam. – Ebben a hotel-
ban nem gondolhattam javításra. Lehetetlen volt ennél a fénynél a takaró alól dolgozni, s így 
megint aktuálissá vált az első napok problémája. Amikor már az ágyban feküdtem, eszem-
be jutott: „gyertyák”. De ez is nagyon nehéz dolog volt. Hogy Reich-et beszerzésekkel bíz-
zam meg, egyre lehetetlenebbé vált; neki magának is rengeteg elintéznivalója volt, és a kedve 
rossz. Nem maradt más hátra, mint hogy egy szóval felfegyverkezve egyedül induljak útnak. 
De még ezért a szóért is először Aszjához kellett volna mennem. Így tényleg szerencse volt, 
hogy az egyik bódé kínálatában itt váratlanul gyertyákat találtam, amelyekre egyszerűen csak 
rá kellett, hogy mutassak. A nap szerencsés része ezzel véget is ért. Nagyon fáztam. Meg akar-
tam nézni a rajzkiállítást a Nyomda-házban: zárva. Az Ikonográfiai Múzeum is. Ekkor jöttem 
rá: a régi időszámítás szerint Szilveszter estéje van. Csak amikor már kiszálltam a szánból, 
amit fogadtam a Múzeum felé, mert az egy számomra ismeretlen környéken, messze volt, és 
a hideg miatt alig tudtam továbbmenni, akkor vettem észre, hogy zárva van. Ilyen esetekben, 
amikor az ember a nyelvi tehetetlenség miatt tett valami értelmetlenséget, válik kétszeresen is 
tudatossá az a hatalmas erő- és időpocsékolás, amivel ez az állapot jár. Egy másik irányban, 
közelebb, mint ahogy gondoltam, rátaláltam a villamosra, és hazamentem vele. – A Herzen-
házba hamarabb érkeztem, mint Reich. Amikor megérkezett, ezekkel a szavakkal üdvözölt: 
„Pechje van!” Ugyanis az Enciklopédia irodájában volt, és leadta a Goethéről írt szócikkemet. 
Véletlenül épp megérkezett Radek, látta a kéziratot az asztalon, és kézbe vette. Bizalmatlanul 
kérdezősködött, hogy kitől való. „Hisz minden oldalon tízszer szerepel az ’osztályharc’ kife-
jezés.” Reich rámutatott neki, hogy ez nem igaz, és hogy nem lehet kifejteni Goethe munkás-
ságát, amely a nagy osztályharcok idejére esik, anélkül, hogy ezt a szót használnánk. Radek: 
„A lényeg csak az, hogy a kellő helyen történjen.” Így aztán nagyon rosszak a kilátások arra 
nézve, hogy ezt a szócikket elfogadják. Mert ennek a vállalkozásnak a szerencsétlen vezetői 
túl bizonytalanok ahhoz, hogy valamely autoritásnak akárcsak a legrosszabb viccével szem-
ben is fenntartsák a saját vélemény lehetőségét. Reich számára ez a közjáték kellemetlenebb 
volt, mint számomra. Nekem inkább délután vált először azzá, amikor Aszjával beszéltem 
róla. Ő ugyanis rögtön azzal kezdte, hogy kell, hogy valami igazság legyen abban, amit Radek 
mond. Biztos, hogy valamit rosszul csináltam, és hogy nem tudom, hogy itt hogyan kell a dol-
gokat megfogni, meg más efféléket. Erre a fejéhez vágtam, hogy a szavaiból csak a gyáva-
ság szól, és a feltétlen igény arra, hogy a köpönyegét minden áron jól forgassa. Amikor Reich 
megérkezett, hamarosan elhagytam a szobát. Mivel tudtam, hogy ő is el fogja mesélni az 
ügyet, nem akartam, hogy a jelenlétemben tegye. Erre az estére reméltem, hogy Aszja meglá-

18 –33 °C. – A ford. megjegyzése. 



13

togat. Így Reich jelenléte ellenére az ajtóban még elejtettem egy szót erről. Mindenfélét vásá-
roltam: kaviárt, süteményt, édességeket, Dagának is, akihez Reich a következő napon akart 
kiutazni. Aztán leültem a szobámban, megvacsoráztam, és írtam. Röviddel nyolc óra után fel-
adtam a reményt, hogy Aszja még eljön. De hosszú ideje nem vártam már ennyire (azért is, 
mert – a körülmények miatt – egyáltalán nem várhattam). Épp egy sematikus képben kezdtem 
el felvázolni számára ezt a várakozást, amikor kopogtattak. Ő volt az, és első közlése az volt, 
hogy nem akarták ideengedni. Először úgy értettem, hogy a hotelban nem. Ugyanis beköltö-
zött egy új szovjetdusi,19 aki állítólag szigorú. De Iván Petrovicsra gondolt. Így minden oldal-
ról meg volt nyirbálva ez az este is, azaz inkább ez a röpke óra, és az idővel álltam küzdelem-
ben. Az első menetben mindenesetre győztem. Gyorsan felvázoltam a sémát, amely a fejem-
ben volt, és amikor elmagyaráztam neki, a homlokát szorosan az enyémhez nyomta. Aztán 
felolvastam a szócikket; s ez is nagyon jól sikerült, tetszett neki, felettébb világosnak és tény-
szerűnek találta. Arról beszéltem neki, hogy tulajdonképpen mi teszi számomra érdekessé a 
Goethe-témát: hogy egy férfi, aki olyannyira kompromisszumok között kellett, hogy létezzen, 
mint Goethe, hogyan tudott mégis ilyen kiemelkedőt alkotni. Erre azt állítottam, hogy ugyanez 
egy proletár író számára elképzelhetetlen. Hisz a polgárság osztályharca alapjaiban más volt, 
mint a proletariátusé. Ebben a két mozgalomban a „hűtlenség” és a „kompromisszum” nem 
azonosítható sematikusan egymással. Lukács tézisét is megemlítettem, miszerint a történelmi 
materializmus alapvetően csak a munkásmozgalom történetére magára alkalmazható. Aszja 
viszont hamar elfáradt. Akkor a „Moszkvai napló”-t fogtam meg megint, és véletlenszerűen 
felolvastam neki, amire a tekintetem tévedt. Ennek azonban nem lett annyira jó vége. Pont 
a kommunista nevelésről szóló fejtegetéseimre bukkantam. „Hisz ez mind butaság” – mond-
ta Aszja. Elégedetlen volt, és azt mondta, hogy egyáltalán nem ismerem jól Oroszországot. 
Ezt természetesen nem vitattam. Akkor ő maga kezdett beszélni: amit mondott, fontos volt, 
de a beszéd nagyon felizgatta. Arról beszélt, hogy kezdetben ő maga sem értette egyáltalán 
Oroszországot, a megérkezése utáni első hetekben vissza akart térni Európába, és azt gondol-
ta, Oroszországban mindennek vége, s az ellenzéknek teljesen igaza van. Aztán egy idő után 
rájött, hogy mi történik itt: átállás a forradalmi munkáról a technikaira. Most azt akarják meg-
értetni minden kommunistával, hogy az adott óra forradalmi munkája nem a küzdelem, nem 
a polgárháború, hanem a villamosítás, csatornaépítés, gyárak létrehozása. Ezután én magam 
említettem Scheerbartot, aki miatt Reich-től és tőle már olyan sokat el kellett szenvednem: 
ilyen jól egyetlen más szerző sem tudja a technikai munka forradalmi karakterét középpont-
ba állítani. (Csak azt sajnálom, hogy ezt a jó megfogalmazást nem az interjúban találtam el.) 
Mindezekkel néhány perccel az ideje felett magamnál tartottam Aszját. Utána elment, és nem 
szólított fel, hogy kísérjem el, mint ahogyan néha akkor történik, amikor közel érzi magát hoz-
zám. A szobában maradtam. Egész idő alatt az asztalon volt a két gyertya, amelyek a rövid-
zárlat óta mindig égnek nálam esténként. Később, amikor már ágyban voltam, megjött Reich.

Január 18.  
Délelőtt meglátogattam Reich-et Manja szobájában. Egy-két dolgot el kellett vinnem neki. 

Emellett azzal a szándékkal is jöttem, hogy a megbetegedése előtti utolsó napok súrlódásai-
nak barátságossággal vessek véget. Sikerült megnyernem azzal, hogy figyelmesen végigkö-
vettem az expozéját egy politikáról és színházról szóló könyvről, amelyet egy orosz kiadónál 
akar megjelentetni. Emellett megbeszéltük a színházépületekről írt könyv tervét, hogyan írhat-
ná meg Poelziggel együtt, és azt is, hogy most, amikor a színpadképről és a kosztümről ennyi 
színháztudományi vizsgálódás jelent meg, miképpen övezi majd várhatóan nagy érdeklődés. 
Mielőtt elmentem, hoztam még neki cigarettát az utcáról, és vállaltam egy, a Herzen-házba 
szóló megbízatást. Aztán a Történeti Múzeumba mentem. (…) Amikor negyed ötkor Aszja 
szobája elé érkeztem, teljesen sötét volt odabenn. Kétszer kopogtam halkan, és mivel bent-
ről senki sem válaszolt, a játékszobába mentem várakozni. A Nouvelles Littéraires-t olvas-
gattam. De amikor negyedórával később sem jött válasz, benyitottam, és senkit sem talál-
tam. Lehangoltan – amiatt, hogy Aszja már ilyen korán elment, anélkül, hogy megvárt volna 
– Reich-hez indultam, hogy mégis megkíséreljem leegyeztetni az estét Aszjával. Reich már 
lehetetlenné tette, hogy elmenjek vele a Malij Színházba, ahogyan terveztem, azzal, hogy reg-
gel ellene nyilatkozott. (Amikor később valóban megkaptam az oda szóló jegyeket, nem tud-
tam őket felhasználni.) Odafenn még a holmijaimat sem tettem le, és nagyon hallgatag marad-
tam. Manja megint a lehető legbuzgóbban és szörnyű hangosan magyarázott valamit. Egy sta-
tisztikai atlaszt mutogatott Reich-nek. Hirtelen Aszja fordult felém, és minden további nélkül 
azt mondta, tegnap este azért nem jött át, mert nagyon fájt a feje. Felöltőben ültem a kanapén, 
és kis pipámat szívtam, amelyiket kizárólag Moszkvában használtam. Végül sikerült valahogy 
Aszja értésére adnom, hogy jöjjön át vacsora után hozzám, elmegyünk valahová, vagy felolva-

19 Benjamin és Lacisz így hívták a portást.



14

som neki a leszbikus jelenetet. Ezután még ott maradtam pár percet, hogy ne tűnjön úgy, mint-
ha csak azért jöttem volna, hogy ezt elmondjam neki. Így kicsit később álltam fel, és mond-
tam, hogy indulnék. „Hova?” „Haza.” „Azt hittem, velünk jössz még a szanatóriumba.” „Nem 
7-ig maradtok itt?” – kérdeztem kissé álszent módon. Délelőtt hallottam ugyan, hogy Reich 
titkárnőjének hamarosan jönnie kell. Végül persze maradtam még, de nem mentem Aszjával 
a szanatóriumba. Valószínűbbnek találtam, hogy este eljön, ha most időt hagyok neki, hogy 
kipihenje magát. Közben vettem neki kaviárt, mandarint, bonbont és süteményt. Két agyagba-
bát is kitettem az ablakpárkányra, ahol a játékaimat tartom, hogy válasszon magának egyet. És 
valóban eljött – először ezzel a magyarázattal: „Csak öt percig maradhatok, rögtön vissza kell 
mennem.” De ez most csak tréfa volt. Biztosan éreztem, hogy az utóbbi napokban, közvetle-
nül heves vitáink óta, sokkal inkább vonzódik hozzám. De nem tudtam, mennyire. Jókedvű 
voltam, amikor megérkezett, mert éppen leveleket kaptam néhány jó hírrel Wiegandtól, 
Müller-Lehningtől és Else Heinlétől. A levelek még az ágyon hevertek, ahol olvastam őket. 
Meg aztán Dora is azt írta, hogy küldenek pénzt, és elhatároztam, hogy az itt-tartózkodásomat 
még valamivel meghosszabbítom. Ezt elmondtam neki, s erre a nyakamba ugrott. Mérföldekre 
voltam egy ilyen gesztus reményétől a dolgok hetek óta tartó bonyolult együttállása miatt, így 
időre volt szükségem, míg örülni kezdtem. Szűk nyakú edény voltam, amelybe vödörrel öntik 
a folyadékot. Apránként és akaratlagosan annyira elzártam magam, hogy a kívülről jövő tel-
jes és erős benyomások számára már alig voltam átjárható. De mindez lefoszlott rólam az este 
folyamán. Először még a szokásos fogadkozások közepette kértem Aszjától egy csókot. De 
aztán hirtelen mintha megfordítottak volna egy elektromos áramkört, és attól kezdve ő köve-
telte újra és újra tőlem, hogy csókoljam meg, miközben beszéltem hozzá vagy felolvasni akar-
tam neki. Olyan gyengédségeket elevenítettünk fel, amelyek már majdnem feledésbe merül-
tek. Közben odaadtam neki az ennivalót és a babákat; választott egyet, és a baba most a sza-
natóriumi ágyával szemben ül. Még egyszer beszéltem neki a moszkvai tartózkodásról is. És 
mivel a döntő szavakat valójában már az előző napon kimondta, amikor Reich felé tartottunk, 
így csak meg kellett ismételnem azokat: „Moszkva most már csak úgy alakult az életemben, 
hogy kizárólag általad tapasztalhatom meg – ez akkor is igaz, ha eltekintünk szerelmi törté-
netektől, szentimentalitástól stb.” De emellett – és ezt is ő fogalmazta meg számomra először 
– hat hét éppen csak annyi idő, hogy egy kissé otthonossá váljunk egy városban, főleg akkor, 
ha nem ismerjük a nyelvet, és ezáltal lépten-nyomon akadályokba ütközünk. Aszja elpakol-
tatta velem a leveleket, és lefeküdt az ágyra. Sok csókot váltottunk. De a legmélyebb izgal-
mat a keze érintése közben éreztem, amelyekről már többször mondta nekem, hogy mindenki, 
aki hozzá kötődik, onnan érzi a legnagyobb erők kisugárzását. Jobb tenyeremet egészen szo-
rosan belefektettem a bal tenyerébe, és sokáig így maradtunk. Aszja emlékeztetett arra a gyö-
nyörű, icipici levélre, amit egyszer éjszaka adtam át neki a via Depretisen Nápolyban, amikor 
a majdnem teljesen kihalt utcán ültünk egy kis kávézó előtt az asztalnál. Utána akarok nézni 
Berlinben, hogy megvan-e még. Aztán felolvastam a leszbikus jelenetet Prousttól. Aszja meg-
értette benne a vad nihilizmust: ahogyan Proust úgymond behatol a „szadizmus” feliratot vise-
lő szobába a nyárspolgár belsejében, és mindent kegyetlenül darabokra ver szét, úgy, hogy a 
bűn ragyogóan éles, rendezett koncepciójából semmi sem marad, sokkal inkább a gonoszság 
jól láthatóan „emberséget”, sőt „jóságot”, valódi szubsztanciáját mutatja meg a törésvonala-
kon. S miközben ezt fejtegettem Aszjának, világossá vált számomra, hogy mindez mennyi-
re egybeesik Barokk-könyvem20 törekvéseivel. Egészen úgy világosodott meg mindez, mint 
előző este – amikor egyedül olvastam a szobámban, és Giotto „Caritas”-ának kiváló leírására 
akadtam – az, hogy Proust annak kapcsán olyan felfogást fejt ki, amely megegyezik mindaz-
zal, amit én is meg akartam fogni az allegória fogalmán keresztül.

Január 30. 
Egy-két dolgot utólag jegyzek le Moszkváról, amik csak itt, Berlinben váltak világossá 

(ahol február 5-e óta, január 29-ével kezdődőleg befejezem feljegyzéseimet). Berlin halott 
város annak, aki Moszkvából jön. Az emberek az utcán teljesen vigasztalanul egyedülálló-
nak tűnnek, mindegyik nagyon messze van a másiktól, és magányosan halad egy hosszú utca 
mentén. Továbbá: ahogy a Bahnhof Zoo-tól Grunewald felé utaztam, a környék, amelyet át 
kellett szelnem, felmosva, felsúrolva, mértéktelenül tisztának és mértéktelenül kényelmes-
nek tűnt. A város- és emberképpel ugyanaz a helyzet, mint a szellemi állapotok képével: az 
új optika, amellyel rájuk tekinthetünk, a moszkvai tartózkodás legkétségtelenebb hozadéka. 
Ha Oroszországot oly kevéssé ismerhetjük is meg – de megtanulhatjuk Európát annak tuda-
tos ismeretében szemlélni és megítélni, ami Oroszországban zajlik. A belátó európai ezt kapja 
elsőként Oroszországtól. Másrészről éppen ezért ilyen nagyon pontos mérce az oroszországi 

20 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925) [A német szomorújáték eredete. In: Uő.: Angelus 
Novus. Budapest, Magyar Helikon, 1980]. – A ford. megjegyzése.
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tartózkodás is az európai látogató számára. Mindenkit kényszerít arra, hogy álláspontot válasz-
szon, és alaposan pontosítsa azt. A hevenyészett elméletek számára ez aztán általában annál 
inkább gyümölcsöző, minél inkább félreeső és privát ez az elmélet, és minél kevésbé egyez-
tethető össze az orosz események formátumával. Aki mélyebben behatol az orosz állapotok-
ba, nem fogja magát kényszerítve érezni azokra az absztrakciókra, amelyek az európai ember 
számára minden megerőltetés nélkül adódnak. – (…)

Február 1.21 
Reggel megint elmentem a szokásos cukrászdámba, kávét rendeltem, és ettem hozzá 

egy pástétomot. Aztán a Játékmúzeumba mentem. Nem készítették el az összes fotót, ami-
ket megrendeltem. Nem volt nagy baj, mert így abban a pillanatban, amikor a pénz a leg-
szükségesebb volt számomra, hozzájutottam 10 cservonyechez. (A fotográfiákat ugyanis már 
előre kifizettem.) Nem sokáig maradtam a Játékmúzeumban, inkább a lehető legsebesebben 
átmentem a Kamenyeva Intézetbe, ahol elbúcsúztam Doktor Nyementől. Onnan szánnal men-
tem Basseches-hez. Onnan a szolgával együtt a menetjegyirodába mentünk, és aztán autó-
val tovább a vámhivatalba. Leírhatatlan, hogy mit kellett ott megint végigcsinálnom. Húsz 
percig kellett várakozni egy kassza előtt, ahol éppen ezreket számoltak át. Az egész házban 
senki nem akart felváltani egy ötrubelest. Nagyon fontos volt, hogy ez a bőrönd elérje azt a 
vonatot, amelyikre az én jegyem is szólt, mert nem csak a szép játékok, de az összes kézira-
tom is benne volt. Mivel csak a határig lehetett feladni a csomagot, így elengedhetetlen volt 
jelenlétem a határnál, amikor a bőrönd oda érkezik. Végül sikerrel jártam. De újra meg kel-
lett tapasztalnom, hogy az embereknek a szolgaság még mennyire a csontjaiban van. Annyira 
tehetetlen volt ez a szolga a vámhivatalnokok minden közönyösségével és zaklatásával szem-
ben. Fellélegeztem, amikor hazaküldhettem egy cservonyeccel. Az izgalom megint kiváltot-
ta a hátfájásomat. Örültem, hogy néhány nyugodt óra áll előttem. Lassan végigbóklásztam a 
tér szép bódésorán, újra vettem magamnak egy piros zacskó krími dohányt, és aztán rendel-
tem a Jaroszlavszkij pályaudvaron egy ebédet. Maradt még elég pénzem arra is, hogy telegra-
fáljak Dorának, és vásároljak Aszjának egy dominót. Teljes összeszedett figyelemmel tettem 
meg utolsó útjaimat a városban; és örömöm tellett benne, mert többet sétálhattam, mint álta-
lában az itt-tartózkodásom ideje alatt. Röviddel három előtt újra a hotelban voltam. A svejcár 
azt mondta nekem, hogy itt járt egy hölgy. Azt mondta, visszajön még. A szobámba mentem, 
aztán rögtön felmentem fizetni a kontorba. Csak akkor vettem észre Aszja üzenetét az íróasz-
talon, amikor megint lejöttem. Az állt benne, hogy hosszan várt rám, de még nem evett sem-
mit, és a Sztolovajában ül itt a közelben. Menjek érte. Az utcára siettem, és láttam, hogy jön 
velem szemben. Csak egy darab húst evett, mondta, és még éhes, így még mielőtt a szobámba 
vittem volna, kiszaladtam megint a térre, s hoztam neki mandarint és édességeket. Siettemben 
magammal vittem a szobakulcsot; Aszja az előtérben várt. „Miért nem mentél be? Hisz a 
kulcs a zárban van” – mondtam. És feltűnt nekem a ritka barátságosság a mosolyában, ami-
kor azt mondta: „Nem”. Daga ezúttal jó állapotban volt, és Aszjának volt a doktornővel egy 
nagyon éles, sikeres beszélgetése. Most a szobámban feküdt az ágyon, fáradtan, de jókedvű-
en. Először mellette ültem, aztán az asztalnál, aztán borítékokat írtam meg neki a címemmel, 
aztán hamarosan a bőröndhöz mentem, és kipakoltam az előző napon vásárolt játékokat meg-
mutatni neki. Nagyon örült nekik. Mindeközben azonban – nem kis részben saját nagy kime-
rültségem miatt – egyre inkább a sírás kerülgetett. Megbeszéltünk még ezt-azt. Hogyan írha-
tok neki és hogyan ne. Megkértem, hogy készítsen nekem egy dohányzacskót. Hogy írjon. 
Végül, mikor már csak perceink maradtak, a hangom bizonytalan lett, és Aszja látta, hogy 
sírok. Legutoljára ezt mondta: Ne sírj, mert végül én is elkezdek sírni, és ha egyszer belekez-
dek a sírásba, nem hagyom abba olyan gyorsan, mint te. Szorosan átöleltük egymást. Aztán 
felmentünk a kontorba, ahol már nem volt semmi dolgunk (de a szovjetdusira nem akartam 
várni), s megjelent a szobalány. – Kisurrantam a bőröndömmel a hotel kapuján, anélkül, hogy 
borravalót adtam volna, Aszja pedig jött utánam, Reich kabátjával a hóna alatt. Rögtön meg-
kértem, hogy hívjon szánt. De amikor be akartam szállni, és már újfent elbúcsúztunk, megkér-
tem, hogy a Tverszkaja sarkáig még jöjjön velem. Ott kiszállt, és miközben a szán már vonta 
el tőlem, ott a nyílt utcán még egyszer a számhoz húztam a kezét. Még hosszan állt és intege-
tett. Én a szánból integettem vissza. Először azt láttam, ahogyan megfordul, aztán nem láttam 
többé. A hatalmas bőrönddel az ölemben sírva utaztam a szürkülő utcákon a pályaudvar felé.

Zsellér Anna fordítása

21 Ez az utolsó naplóbejegyzés a moszkvai útról, amelyet Benjamin már Berlinben írt meg. – A ford. megjegyzése.
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GARACZI LÁSZLÓ

De senki nem
Lili meséli, hogy olvasott egy verset, 
nem emlékszik a címére és hogy ki írta, 
arról szólt, hogy egy kora áprilisi reggel
nem történik semmi. A világ meg olyan,
ha nem történik semmi, beomlik magába.

Hogy ne történjen semmi, annak amúgy  
elég kicsi a valószínűsége. Minden atom
egy irányba rezeg, és megszűnik a rezgés.
Elalszunk, a tárgyak elfelejtenek lélegezni,
a világ megáll azon a huzatos reggelen,

de senki nem veszi észre. És csak őröljük – 
felkelünk, lefekszünk, dolgozunk, játszunk, 
félünk, örülünk, szeretünk, unatkozunk – 
csak őröljük tovább az álmot, pedig nincs 
már semmi, csak az omlás távolodó robaja.  

Tél, május
Valaki felírta a táblára, hogy tél, május.  
Hellyel kínálnak, elveszik a kabátomat.
Szóval itt még mindenki ott tart, hogy 
a jóslatok tervek, a rettegés építkezés,
vagy ez csak nekünk szóló színjáték,
közben kint a fekete égből omlik a hó.
 
Tavasszal árvíz, üzenet a hordalékban. 
Lilivel kint a padnál egyszavast játszunk,
lehet uszadékfákról vagy egy sütemény,
másnap szótagost, aztán betűst, akkor  
fordul meg az örvények forgásiránya, 
zubog a víz céltalanul a fehér ég alatt.   

Kicsi mag
A kastély szárnyépülete mellett állok, 
      robbanás rázza meg a földet,
az erőművet éri találat, kék villanás, 
      jól látszik innen fentről, 
pár másodperc lehet hátra, és tudom,
hogy Lili a parkban sétál a lányokkal,
nincs értelme keresni, nem érek oda,
mielőtt az első hullám lesöpri a hegyet,
      a kastély mögé rohanok, 
áttuszkolom magam egy törött ablakon, 
üres raktár padlójára érkezem fejjel, 
      törmelék, homály, csend, 
egy tollas test ül fent a gerendán, 
      szeme kicsi, kemény mag, 
így együtt várjuk, hogy mi lesz aztán.       
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Újra, saját
Javasolja, hogy kártyázzunk, de úgy, 
hogy lovon ülve, hosszú hegyes bottal
a liget száraz levelekkel teleszórt
földjéről szúrjuk fel a kártyalapokat.

Már csak azért is bele kell egyeznem, 
mert szeretném látni, hogy hajlong még
mindig, hogy forog nyergében az öreg, 
és hogy vág át újra, saját érdekemben.  
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PINTÉR LAJOS

a béke-téri piacon
bolgárkertész nagymamám

emlékére

a nagy üzletet
nem ő csinálja
de magát szépen
megrongálja
áldja az isten
áldja – 

(1973)

soroló
pintér katalin kata
éva mária anna
júlia julianna
rózsa rozália
leendő unokám
nevét próbálgatom

az elmúlás 
fájdalma ellen 
ennél méltóbb vigaszt 
én nem tudok

Szeretettel köszöntjük a 60 éves Pintér Lajost!
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TÁBOR ÁDÁM

Kétszerszületés
Az örök-lakás meleg anyaöléből
rázkódás megállás tovalökődés
egész hosszú mozgó napon át
kanyargós nyirkos kegyetlen utazás
Aléltan csapódok be a világba
a kertbe mely körém keríttetett
helyemre a tisztásra a föld
mélyéből égig érő fa elé
Kutacsokkal az éghez kapcsolva 
földkomplábammal talajt fogok
s kapkodón szokva a levegőt
felsírok az örömfájdalomtól
Napra pont hatvannégy év után
kínkeservvel újra megszülettem

A hely-szellem nyárbúcsúja
Zárónapra megjött a hűvös szél
jó illatot hoz bölcs enyhülést
leteszem a könyvet és a tollat
s orral szemmel füllel hallgatom
mit harsognak boldogan a fák
Ugye mégiscsak jobb a bátorság
jó hogy eljöttél    eljöhetsz újra
most menj haza és harcolj tovább



20

VILLÁNYI G. ANDRÁS

Hömpölygő város
csipp-csöpp, platty
holtan hömpölyög
álomban a város 
zajló neonár,  motorzúgás
és szirénák harsogják
a lét seregnyi tünetét
csipp-csöpp, platty:
csak a holt rigó dala valódi 
nem illanó lárma, mint évre-évek itt,
és a gombostűre döfködött 
pillangók lebbenő kara:
rendjükből ragyogás árad:
kijavíthatsz holnap mindent
még a csöpögő csapot is

A völgyről vissza
Egyedül kapaszkodom
a szép, örökzöld völgyön
hol szerelem és buja vágy
ágaskodtak és hallom is
nekik már búcsúra lengeti
néma ágait a szél.

Öngyulladás
Vén vaskályhában
lángtalan, de emlékek
gyulladnak, huzat
fütyül a kéményben:
dörögni kezd a szél.

Sors
Előre nézne. Bárcsak
befelé látna
ám tántorog ott is
és a sötét ködből fényre
a vélt létre 
sejtjeiben vágyik

ám a világtalan látomásból
sehová sem juthat
csak kígyózó hullám
sodró árjával a mélybe le.
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SZLUKOVÉNYI KATALIN

Palimpszeszt
  Bak Zoltán emlékére

Ugyanabban  a teremben
ugyanazok az emberek
figyelik egymást, magukat.
Persze csak részben ugyanazok.
Kicsit mindig más a társaság,
kicsit mindig más a test:
meghalt, vagy öregebb lett.
Néhányan szerepet cseréltek:
aki felolvasott, ma ír,
aki beszélt, az ma hallgat.
Húsz év távlatából
egymásra rajzolódnak
az arcok: önmagára
a régi ismerős,
előde arcára az, aki
a helyét most betölti.
Az ismétlődések során
egyre élesednek
a kontúrok, a szerepek
egyértelműbbé válnak,
és minden egyes réteggel
gazdagodnak az árnyalatok,
mélyebb, de kuszább is a kép.
Felderenghet-e bármi lényeg,
s mikor, kinek, hisz a tablót
a halál sem fejezi be,
csak átrajzolja megint.

2012. III. 20.
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Szabálytalan ballada
  

Apu, hát túlléptél e mai kocsmán
te is, miképp előtted annyian. 
Ha szólni tudnál, s én érteni tudnám,
most biztos elmondanád, ott mi van,
de az, hogy nem szólsz, azt jelenti-e,
hogy a halálon túl nincs semmi se?
Vagy várjak türelemmel, hisz ezek
csak a köztünk megszokott szünetek,
menetrendszerű üzemzavarok?
Csak azt tudom, hogy semmit sem tudok.

Illetve mégis. Tudom, hogy a szakma
és a szeretet az egyetlen erkölcs,
s megtanultam, hogy amit megtehetsz ma,
az hozza létre, amit holnap elkölts.
Hát hogyha nincs is, legyen túlvilág,
hogy József Attila és Szókratész
együtt emelje rád pohár borát,
mert kell a mámor, mint a józan ész,
hogy megbecsüljük a pillanatot,
– lásd, tőled is tudom, amit tudok.

Nem mindent, talán nem is eleget, de
úgy számíthattam a szeretetedre,
mint arra, hogy reggel felkel a nap,
bár este le is nyugszik. Nyugodj békén
a közös napok boldogult emlékén,
hisz bár elmúlik ez a pillanat,
éppúgy, akár a többi, megmarad
a testen túl, a lélekben, s bár látom
a halálodban a saját halálom,
fontosabb, és ezt köszönöm neked,
az életemben a te életed.

Ajánlás:
Természet, isten, daimon, világszellem, 
a feladathoz túl kevés vagyok,
fogadjátok be, hisz szeretett engem,
s ennél többet ugyan mit tudhatok?

2012. II. 2–25.
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NYERGES GÁBOR ÁDÁM

Feljegyzések készülnek XII.
mint aki önmagával már oly régóta
terhes közelgek bármerre egyre nehezebb
léptekben míg az utcán egy hozzám közelítő
korú férfi játssza szintetizátoron feltehetőleg
viccből a kánkánt most nyár van és párt talál
aki csak akar már egészen kis erőfeszítéssel

többé-kevésbé olyat is, amilyet akar nagyapám
lehetnék egyre gyakrabban igyekszem megőrizni
magam legalább rövidtávú emlékezetemben és
jegyzek fel mind egyre kevesebbet mintha
most volna rá lehetőség utoljára vonásonként
szavanként emlékenként fogyok el magamból

érzem és megmaradt barátaimat mintha
archív felvételekről nézném elcsomagolom
felértékelődik minden ami kézzel fogható vagy
dézsavüre késztet s bár a látszat csal jobban
szeretek élni mint okom lenne rá csak a kósza
tekintetekből következtetek rá hogy néha

mégis szomorú vagyok ismerőseim mint
jobb belátásra tért atomok rendeződnek
el körülöttem vonásaim mögül kikopik minden
ami valaha hiteles volt közveszélyes texasi
ördögűző vagyok ahogy minden erőmmel
szorítom fehéredő füleimre különböző elhunytak

hangját és bízom benne hogy sikerül elsősorban
mások áldásos felejtésében leszármaznom
mint kusza művészfilmek végén a többnyire csak
vágyott értelem állnak össze nagyonis múlandónak
tetsző jelöletlen hónapjaim végén a történetszálak
meghitelezett magyarázatok mi másra volt-e

valaha is másról szó mint a magányról mivel minden
egyes perccel mégiscsak többet élek folytonos múlásom
dacára is ha kell erőszakkal is de nem szabadna
érdektelennek lennem magam iránt ahogy feljegyzéseim
lassan betelnek sohasem álltam még ennyire készen
semmire
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CSÍK MÓNIKA

Rilkével a parkban
hajnalodva nyújtózik a park is,
kimért, elegáns mozdulattal, ahogy
úrhatnám, kincstári fogalmazók tették
sokszor, bojtos hálósipkával fejükön,
brillantinosan, bajuszkötővel, 
libatollal bélelt dunyha alatt, 
gondolatban már házikabátot öltve,
hozzá illő kockás papuccsal,
a reggelizőtálcára vajat, zsömlét
narancsdzsemet képzelve, orrukban  
tea illatával, s az ezerszer ismételt,
tökéllyé gyakorolt mozdulatban még
benne az éjszaka fojtó rettenete, ahogy
az új nap felszabadító energiája  is,
impresszionisták tudtak csak
vászonra vinni efféle kéket,
ilyen hígvilágost, mintha égi
fejőasszonyok írót kevertek volna
a festőpaletta szilvakékjébe,
zsebkendőnyi ablakon át mosolyog
az ég, akár zuhanyrózsából, hullik
a fény vállra, kalapra, szembogárra,
cseppenként válnak semmivé a pocsolyák,
visszaveszik, ami belőlük származik és szürcsölve
szippantják magukba édes terhüket a felhők,
a táruló szem nem tud megbirkózni
hirtelen ennyi fénnyel, csukott szemmel
kell hallgatni a parkszéli platánok susogását,
a meztelen puttókkal díszített csobogóban
locsogni kezd a víz, ágyások bimbói
pattannak, tarka ruhájú, virgonc hajadonok
kecses nyakukat nyújtják, dohányt
sodorva szállingóznak lábfájós, nyugdíjas
sakkozók, mintha egy Rilke-verset akarna
valaki megfesteni, a közeli dombokról
alányargaló, borszagú szelet, fák alléja
alatti sétát, az élet csak dísz körülöttem –
mondta egy hölgy valami szerelmes regényben,
egészen helyénvaló gondolat, a padok
támláját telerótták a graffitisek, sebeket
karcoltak a lakkozott fába, nekidöntött
háttal érezni a mélyedéseket, mezítelen
talppal csodás gázolni a fűben, hagyni, hogy
puha, barna föld préselődjön lábujjaid
közé, a talaj hidege csak lassan árad,
centinként kúszik vádlidon, combodon
egyre feljebb, jó lenne átölelni egy fát,
kiválasztani a legöregebbet mind közül,
úgy fogni át, mintha simogatnád közben,
mintha a titkai kellenének, a gyűrűibe
rejtett évszázadok, mégsem mozdulsz,
lábaddal harangozol, a fűbe lógatod,
mélázol s hagyod, hogy sóvár ajkaival
magába szippantson a reggel egészen
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ORDÓDY FERENC

érték
azt mondtad, nagyapának
rossz a lehelete, vagyis
büdös, mert iszik,
és ilyenkor
szomorú mindenki.
és azt is, hogy aki iszik,
annak nincs jövője.

amikor, szerelmem,
megjelentél
a pisszoár szagában,
megsimítottam a radiátor
rozsdáját.
a csillagos ég fölöttem,
és a kémiai anyagok bennem.
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vigasztalás
a hajó-hasonlatoktól
korán rosszul lettem
a víz 
szorongás
mondhatnád hogy
komikus
a gyermekkori élményekre
hivatkozni

örültem volna
ha elküldöd
a selejtes próbabábu
kezét
mert tetszett
lehet ez is
valami tudatalatti
dolog amiért 
nem nevetnél ki
csak meztelen lennék
nem segítenél
csak felvágnád a hasam

ha már szét fogsz szedni
ne légy tapintatos
vedd le a gumikesztyűt
tudod azt sem szerettem
soha
majd úgyis ki fog
derülni folyamatosan
megégetted magad
az izzóval
talán megtévesztett
hogy nem világított 

requiem I.
nincs áldás, nincs elbocsátás.
csak egy ideig
bírtam.
utána a rövid, erős
cigaretta virrasztott
helyettem.

ne utáld az esőt, hiszen
ilyen a nagypénteki
időjárás.

a legfájóbb az volt,
amikor szétkented
a vért
az uszoda csempéin,
ott keveredett
az esővízzel. 
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Passió
Tavaszunk elcsent csókjaiból
ácsolják keresztem, megfeszítenek,
miután háromszor elestem,
töviskoronám arcomon hamis
könnyet fest a vérből, hiába
törtem nektek a kenyérből,
mert minden, mindenki én
vagyok, Júdás, Tamás és
Pilátus. Talán hiába feszítenek
meg sosemvolt bűneimért, én
bűntelen, ti bűnösök, Ti is
velem haltok! De emlékem
ott ragad mindenhol, kis fekete
könyv az asztalon, ónyarak el-
suttogott szeretlekjei. Lassan
lélegző fény pezseg körül.

Bakelit
gyömbérszín megbántottságot
izzadnak a falak, rozsda becézi
zárban a kulcsot. itt semmi sem
enyém, mégis, valahogy beolvadtam
tárgyaid közé, persze nem luxus-
cikknek, csak valami átlagosnak, ami
azért mégis könnyít a mindennapokon:
sörnyitó – hogy gyűrűd ne törd –, dohány,
párna – melybe ragadhat fülledt éjek
nehéz álma. tudod. értened kéne, ha
tekinteted rám téved, de mire megérintenél,
más vonja el figyelmed, és én – régi bakelit
lemez, mit tű már rég nem sebez – némán
fekszem a sarokban.

Lila űrök
Az elmémben, szédülő lila
űrök börtönében, palotában,
melynek minden köve egy-
egy arcom, mit csalfán
mutattam a világnak, hol a
padló iszamos a lemészárolt
szeretet alvadó vérétől, és
a félholt hittel osztom meg
éjszaka ágyam, vérszegény,
sápadt sokadikszemélyiségek
mindenütt, hideg a bőrük és
halott a tekintetük, nincs bennük
élet.



28

Almafák
Ölében olvadt tavasszá a
tél, de tudtam, ő is úgy illan
majd tova, akár az almafák
ágain a dér.

Bérünk
Fülembe liheg ezernyi csillag, 
mandulafákon fekete virágot
sír a haldokló tavasz. És nyárba
lép a lét, de bérünk csak férges
almák, rothadt eprek, széttört
jövők szilánkjai közt.



29

GÉCZI JÁNOS

Szilánkok I.
1.

a domb oldalán éjsötéttől híznak a zöld hátú kövek
a jambus egy tó egy jácint egy jambus egy felhő egy jambus
a rőzsét látjuk kihunyni a tűz ég s nem lobban soha el
a szálló porból hol ősz hol tél hol tavasz hol nyár lép elő
a teljes éjben félhold csüng az ágon narancsvörösben
bambusz tövébe ülök újszerű arcot szeretnék holnap
bánattal félig töltött s félig örömmel a nap pohara
dióbélszínű az ég reggel a tavasz dióízű lesz
egy csepp könny hull a tóba pénzét elveszti minden aranyhal
és megtöltöttem húszezerötszázszor már napi csészémet
fű bokor virág csíz istenhozzád lepke Istenem volt világ
füttyel díszíti a hárs szövegét kettő feketerigó
gyökeret verek testedbe dús koronát adok hajadnak
kapszulájában a testnek mocorog a lélek kis férge
lecseppen foltként elterül az üvegen féltékenységem
léha szoknyája a pipacsnak csípődről könnyen hull alá
nem hal el veled zöld fű se a szabadság se a szerelem
nincs virág amely napszálltakor azonos lehetne vele 
pillantásomat a hegytetőre küldöm veled lehessen 
pontokként ülnek mondatán a folyónak a néma kövek
rettenve állok a kertet pásztázó fény reflektorában
rigódal-ezüst perec a karján lábán rigóbőrcipő
rímes strófákban hószín kezedben nyílik a bolyhos fűzgally
rossz szagán kívül nincs más aki vackában ővele alszik
szavakat sodor szerte és mondatot fűz belőlük a szél
szél hoz tűzpiros a melled világít át a selyemruhán
széthasadt bőröd alatt remeg a riadt elvérző ember
szidom a szelet ahogy bennem zúg s rólad tépi a ruhát
tavam mélyében a kerek szemű nővel zokog az eső
úszó lámpása a hajnal vizétől a tónak Vénusz kihuny
vízre hajló arc és hű képe a vízen együtt öregszik

2.

a bokor a zöld fénnyel körberajzolja mai kontúrját
a csillagszóró fenyőfájában szikrás tajgatűz lángol
a fűz egyetlen korallt kottázott le a hangjegyeivel
a hegyoldalon elhevert fán borostyán kúszik és csiga
a padlódeszkán – görcsbe rándul a testem – egy elhullt virág
a rászállt cinke saját dalát kopogja ki a szélcsengőn
a verőfényen verebek osztozkodnak az aranyesőn
az ég vizében úszó aranykorongot nézi a naphal
egyetlen dobban lakik kétségtelen a legszebb dobbanás
eldúdolja a madarak hangjegyeit a tavaszi szél
ezen az éjen is felkapaszkodott a Hold a hegycsúcsra
hangol a cinke kiénekelje a meggy rügyes kottáját
hóként virágzó cseresznye virágában vércsöppnyi piros
két felhő közti pászmájában a fénynek galambraj kering
megszólítom a fát és a válaszában rám hull a szirma
mint étellifttel az ételt Isten saját mennyébe húz fel
mintha lenne titok leskelődnek titkon nyurga nárciszok
nincs a rózsában ezen a reggelen az mi rózsa volna
nincs madár amely a kertet átszárnyalná jövőidőben
puha nyárfahó borítja el a hegyet tavasz van mégis
tavam tükrére percenként száll le s távozik róla felhő
tétován köröz a tulipán vermében a fénycsíkos méh
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3.

a fiúhangot amellyel együtt hagyott el megkeresem
a földre képet rajzol hullt szirmaival a kis szilvafa
a földből feltört zöld gyöngyvirághajtások tűin lépkedek
a főút mentén fehér térdzoknis kamasz szilfák strichelnek
a kékszemű ég napsárga pupillával figyel és figyel
a lába nyomán meghajlott és zöldebb lett a csillagpázsit
a nevem mögött a délutáni fényben figyel a férfi
arcodra mosoly a lusta lenkék lepke szemhéjamra száll
a rét zöldebbé zöldül ahogyan az év egyre rövidebb
a szóközök vad puskaropogása s szél a szavak között
látom a fehér papíroslapon betűkék szemedet
egy három öt hét kilenc tizenegy tizenhárom tizenöt ...
a tócsa ezüst tálcáján rózsaszirmot hozott a reggel
a viráglámpa most szemérmesen vált át pirosból zöldre
csigaalakú tornyát naponta rendre szarból építi
egy kakukk repül át a tónál Petőfi verssora felett
egyetlen jácint bezúzta ablakát a hideg reggelnek
édes hús szaga száll fel az égbe akar lélekké válni
fehér fal előtt göcsörtös lilaakác vigyáz az éjre
kettő levele szárnyközében gubbaszt a kakasmandikó
két orcádról hogy szóljanak elég a fűben két virágszirom
képeket készít a szurdok bükköséről a tavaszi fény
megfogtam kezed s ez erdő is átpirult izzó arcodtól
miről beszéljek a lehullt jázmin mellett tudom s nem tudom
nézem az égen mennyi elkeveredett kék a szemekben
nincs tükör amely visszaadná arcomat mint tó a fűzet
szemet vetek a rózsa elharapódzó piros lángjára
szívgödrében a csendnek begömbölyödve dorombol egy szó
szél matat dünnyög térül fordul a kertben gyorsan kifarol
tegnap az aranyeső bokrában ébredt majd húnyt ki a nap
testemet a szél a csengőhang a csengőt körbeöleli
testemnek semmi emberárnyéka nincsen alig lett nappal
van még olyan hang amelyet nem fütyült ki a sárgarigó
vörösboromban az elvesztett éden sok szőlőszeme van 




