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Soha már ...
Ásóval megforgatott föld, a traktor ekét húz maga után, amely ki
fordítja a feketés barázdát, Csehföld aranyvesszejét, a megforga
tott humuszt, amely fénylik, akár a holló szárnya, egyik fekete
hullám a másik után, a traktor uszályában feketén csillogó rög ten
ger, egyik hullám a másik után, a feketeség árapálya ... Hollószar
nyak. .. A traktor behatol a mezőre, amelyet még hó takar, és fény
lőn termékeny, ekével megváltott föld marad utána. Az élet és ha
lál fölcsapott kártyalapjai, válasz az emberi sors kérdésére az eke
munkájából, földből földbe. Halhatatlan fölkészülés a halhatatlan
gabonára. Olyan régen történt, és mégis mintha ma eset! volna. If
júkoromban egyszer fölkerekedtem a Dög-ligetbe, oda, ahová a
dögöket szokták elásni... de ahonnét a fekete cigányok kihantol
ták az orbáncban elhullott malacokat... Hát itt lépdeltem a februá
ri hóval behintett és csontkeménységűre fagyott füvön, és
vigyázba merevedtek a fagyos fák, amelyeket a dér vattába pó
lyált, a szilfák koronáiban mozdulatlan hollóraj tanyázott, briket
tel telehintett fakoronák az égen... Akkoriban már második hó
napja húsz fok járta, vagy még több, néha mínusz harminc Celsi
us-fokra süllyedt a hőmérséklet... cipőtalppal megrúgtam az
egyik fa fagyott törzsét... és az égből potyogni kezdtek a hollók,
amelyek már réges-rég holtra fagytak... sziléziai szénrögök.. , a fe
hér hóban, amely az ágakról és gallyakról hullottak körös-körbe...
antracitdarabok, sziléziai szénrögök. " brikett-koporsók... Hollók.

Amióta az eszemet tudom, mindössze egyszer láttam elgázolt
hollót. Az autók és buszok orra előtt toporognak, egészen az
utolsó pillanatig... már-már elcsapják őket, mire sorra fölrebbe
nek, meglengetik széttárt, fekete szárnyukat, öreges szemük pe
dig... A hollóknak mind öregember-szemük van ... Tényleg nem
láttam elgázolt hollót az úttesten, az autósztrádán... akár száz
harminc évig is elélnek.,; már a kétévesek is százharmincok. ..
Szeretem őket, mert a hattyúkkal, fürjekkel, fenyőrigókkal és
vadlibákkal ellentétben, amelyek alakzatban elhúznak más tájak
ra, a hollók nem hagynak faképnél bennünket, itt kódorognak
az égen, élvezik röptüket, csak úgy... a maguk módján, a saját
gusztusuk szerint, és amikor megéheznek, aláereszkednek a tar
lón, és a maradék, a maradék számukra ínyencség... járásuk
akár a részegé, amikor hazaféle tántorog, ahol persze senki sem
várja, döcögős, akár a kacsáké, amikor a mezőn csámpáznak,
ahol tavaly gabona ringott ... A hollók szeretik a temetőket, és a
fák koronáiban, akár Krisztus töviskoszorúja, olyanná fonják bö
kős fészkeiket, a kastélyok sűrű vadaskertjei gigantikus hol
ló-bölcsők, Chotek bárónál, Prágától nem messze láttam fészkel-
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ni százezer hollót... anyai károgásuk szimfóniája olyan, akár a
kút nyikorgása, mint amikor csiszorog a kenetlen parasztszekér.
Amikor reggel hollóbébik hullottak a fészkeikből a Veltrusy kas
tély fáinak koronájából, vagy amikor a báró vadászai lelödözték
őket, Chotek báró hollólakomát rendezett a kastélyában, bifszte
ket a hollóbébik kitört mellecskéiből... mi több, ahollólakomára
hivatalos volt maga Ferenc József császár is egyenest Bécsből,

jött a sárga leves-kóstolóra is, és hozzá Chotek báró ribizli-ültet
vényeinek borát és pezsgőjét fogyasztotta ... de főként a hol
ló-bifszteket csemegézte... Az Elba-mentén mostanában, hogy
tűnőben van a mezőkről a fácán, a vadászok a hollót úgy neve
zik ... orosz fácán ...

Én pedig huszonkilencben egy fagyos alkonyatkor a Dög-li
getben megrúgtam cipőtalpammala szilfa törzsét, mire, akárcsak
mintegy hatvan évvel azelőtt nyáron a kastélykertben a hollóbé
bik, rúgásomtól fagyott hollók tucatjai zuhantak súlyosan a szil
fa köré a hóba és zúzmarába, mintha nehéz kalapácsok estek
volna, mintha brikettek, sziléziai széndarabok, akárha régi mér
legek fekete félkilós súlyai puffantak volna ... majdnem úgy jár
tam, mint Aiszkhülosz, akinek azt jósolták Delfiben, hogy ... zu-
hanó tárgy fogja agyoncsapni. ... alig-alig tudtam félreugrani .
estére járt már, közelgett a csontdermesztő, csillámos éjszaka ..
az előző éjjel volt a hollók Krystallnachtja ... Mintha a szilfáról
fagyott, fekete kandúrok potyogtak volna, Cassius, a te fivéreid,
Kormosok és Svarcvaldok... ma, Cassius, egészen az autóbuszig
jöttek elém, mert már nem remélték, hogy ilyen fagyban vissza
térek Kerskóba ... Cassius, amióta csak buszozom hozzátok, nem
láttam elcsapott hollót... azért amott a kanyarban, egy nappal
Szenteste előtt, megpillantottam a hóban egy fekete foltot, attól
féltem, a holló elernelt egy befőttesüveget, egy húsos üveget, föl
repült vele a toronyházak közötti betonút fölé és zutty, elenged
te ... hogy azután az üvegcserepek közül kicsemegézze az ehe
tót. .. A holló képes arra, hogy a betonút fölé röpül a nejlon
szatyorral, amit azelőtt elcsent az erkélyről, .. és ugyanakkor ké
pes élvezettel csemegézni a cserepek közül azt, ami maradt. ..
miért is ne? A tengeri sas a levegóbe emelkedett egy tengeri tek
nőssel, és a teknőc kicsúszott a karmai közül és agyonütötte a
tenger partján heverő Aiszkhüloszt, aki hitt a jóslatban, hogy
egy zuhanó tárgy fogja agyoncsapni, ezért, mivel hívő polgár
volt, inkább kiment Athénból a biztonságos tengerpartra ... ám a
Sors és a tengeri sas és a teknőc, amely kicsúszott a sas karmai
közül. .. Nos a Sors, Cassius... félek, hogy nálunk, Sokolníkyban
is nemcsak kolduló hollók kódorognak, hanem olyanok is, ame
lyek képesek dönteni az életemről... ha mondjuk egyikük a le
vegőégbe röpülne egy uborkásüveggel, és a magasból a fejemre
zuttyintaná, amikor éppen kilépek a házból, hogy két grillcsirkét
vásároljak nektek Kerskóba ... puff neki! És két konténer között
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találnának uborkásüvegtől szétzúzott fejjel... Ez is lehetséges,
Cassius. Ez is, ezért hát vidámabb esti mesét mondok ma ne
ked ... Hollókról, amelyek annyira hasonlítanak a szétszakadt fe
kete hoki-kesztyűhöz, a bútól dúlt özvegyi gyászkalaphoz...

Összesen tizenhat fordítása létezik Edgar Allan Poe Holló
jának. ., Fiatal éveimben rettentő mennyiségű pilzeni sört ittunk
meg a Formankában és hozzá verseket szavaltunk... főleg a Hol
lót. Svatopluk Kadlec költő és a Romlás virágainak fordítója
ugyanekkor megpróbálta lefordítani a Hollót tizenhetedszer, és
fejenként húsz sört ittunk meg a Holló híres ismétlődő záró
sorának tiszteletére, és Kadlec úr ezt a sort ötölte ki. .. És a holló
így szólt hát, Soha Soha Soha már... és csak azután ment át a
Postékhoz címzett borozóba, mert a Holló új változatának költője

volt az utolsó művész, aki a feleségével élt együtt, és a felesége
nem szerette a sör bűzét. Ezért Svatopluk a húsz sör után min
dig megitta még a maga borát, és az asszony így dicsérte az
ágyban... Látod, hogy megy. A bornak mégiscsak illata van ...
Így hát, Cassius, a Holló meglelte tizenhetedik fordítóját ... És a
holló így szólt hát, Soha Soha Soha már... Miért mondom ezt ne
ked? Mert te vagy az én hollóm, hollócskám, sohasem moso
lyogsz, merengve ülsz, mint egy fekete buktácska, bukta, szemed
nyűtt, öreges, akár azoké a hollóké, amelyek üldögélnek a rég
learatott mezőkön, amelyek stírolnak az út kanyarulataiban, nem
szóródik-e le egy marék mag a téesz-traktorokról ." Így van ez
hát! Éppen így, ahogya hollók beköltöznek a lakótelepekre, hin
táznak a konténerek körüli faágakon és bokrokon, hogy összecsi
pegessék azt, ami hulladék. .. O, azok a hollók, Cassius, úgy sze
retem őket, akár téged. Szívesen megtelepednek a hintázó
gallyakon Sokolníkyban, szívesen nézem őket az ötödik emeletró1,
ahogyan átlósan átszelik a nagy ablaktáblát, nem is repülnek, in
kább kódorognak az égen, talán már a Veltrusy kastélynál fürké
szik a hatalmas tölgyeket és nyárfákat, talán a Prágán túli legelő,

mező felé veszik súlyos röptüket, vagy kört leírva visszatérnek a
zsidótemetőbe. oda, ahol állva vannak eltemetve a rabbik... főleg

Löw rabbi... ahol a prágai hollók összejöveteleiket, gyűléseiket,

zsinataikat tartják ... és ahol fészkelnek. .. vízszintes golgota-virág
jaikban, amelyek hasonlók Jézus Kristus töviskoronájához...

Kedves Cassius, Vincent van Gogh két nappal azelőtt, hogy
revolvergolyót röpített a hasába és lassú kínhalált halt, megfes
tette utolsó képét Gabonaföld hollókkal címmel... szomorú kép
ez ... a túlérett gabonaföld fölött szabadon és nehézkesen ődön

genek a hollók, hollók százai, hogy ezzel Vincent van Gogh leró
ja utolsó tiszteletét e tájnak, amelyet annyira szeretett, hogy sze
relmében lelőtte magát. És mert napra nap elhaladok hollók raja
mellett, amelyek az útkanyarulatokban várják, hogy mi hullik le
a traktorokról, és mert, Cassius, napra nap üdvözöljük egymást
a konténereknél, amelyeket szántszándékkal kinyitogatok nekik,
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hogy hozzáférjenek a maradékhoz, és a hollók tudják ezt, rikol
tozzák nekem a magukét... És a holló így szólt hát, Soha Soha
Soha már... így kísér engem a Gabonaföld hollókkal című kép ifjú
korom óta, amikor nemcsak impresszionistákat vásároltam, nem
csak Cézanne, hanem Vincent van Gogh színes reprodukciókkal
teli albumait is... azok a hollók súlyosan röpülnek a föld fölött
és totyognak a földön, tehát bennem is röpülnek, mert aki egy
szer látta azt a képet, azt megsebezték, ahogyan van Gogh meg
sebezte teljesen. Ezért három évvel ezelőtt elutaztam egészen
Arles-ba, egészen Rémybe, arra a vidékre, amely annyira hason
lít a képekhez, ahol a tájak úgy vannak szétaggatva a keretekbe,
hogy a gyalogjáró össze tudja hasonlítani azt, amit Vincent vász
nain lát azzal, ami a valóság... és az, Cassius, én feketítőm,

hogy szeretlek téged, az talán csak azért van, mert gyerekko
romtól fogva szerettem a hollókat és szeretem ma is és mind
örökre, mert... a holló így szólt hát, Soha Soha Soha már... és
én már majdnem nyolcvan vagyok, és mindent, amit csinálok,
már utoljára teszem, és azután Soha Soha Soha már. ..

Ezért alakíttattam a hradístéki családi sírt Moody szerint. .. Das
Leben nach dem Tode... alagútszerűre, amelyen átrepülnek azok,
akik látszólag meghaltak... de, Cassius, van egy Hieronymus
Bosch könyvem, és van benne egy reprodukció, amelynek eredeti
je Velencében függ ... Túlvilági víziónak hívják, vakító zöld alag
út, amelyen keresztülröpülnek azok az emberek, akik valaha él
tek... egyesek, a jók, angyal kíséretében, mások, a rosszak... és
megint mások már a zölden örvénylő alagút küszöbén állnak,
majd már csak az, aki egészen az éles fény szélén álL.. Így kap
csolódik egymáshoz Bosch és Moody, mintha tudnák, hogy Edgar
Allan Poe megírta a Hollót, a verset, amely így végződik... és a
holló így szólt hát, Soha Soha Soha már... mert végül mindannyi
unkat felszürcsöl a zöld alagúton kersztül az éles napfény...

És a szimbólum, Hieronymus Bosch egyik szimbóluma is a
Holló, Raymond Lully Ars Magna című könyvébőL.. a Holló,
amely a misztikában a bizalmatlanságot jelképezte, a boszorká
nyok számára le nagicien mourri par le Diable de fausses doct
rines. És az alkímiában, Cassius, la nigredo, a Holló eredendő

forrást és forrongást jelentett, amelyből megszületik az androgün
ember, a holló feje, a kén és a higanyegyesülésében... Ennyit,
Cassius, Hieronymus Bosch szimbólumjegyzékéből, és mert ezek
től amondatoktól megvadultam, úgyhogy egyedül csak te tudod
megérteni. .. mert te fekete kandúr vagy, amely olyan szívesen ül
dögél a kártyavetők és az emberi sors jövendőmondóinak kar
ján...... és a holló így szólt hát, Soha Soha Soha már. ..

Kersko, '93. március 7.
az ablakban látom, ahogy az eget átlósan átszelik a súlyosan szálló

hollók. .

Kiss Szemán Róbert fordítása
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