
Világló részletek
Emléklapok egy elbeszélő életéből

Talán már vége volt a nyárnak, iskolába jártunk, valószínű, de nem
tudom, mert az anyánk halálát követő időből a kínos temetőláto-
gatásainkon kívül alig valami pislákol az emlékezetemben, annyi
biztos, hogy amikor aznap, de nem tudom melyik napon, hazaér-
tem az iskolából, akkor valaminek rögtön nekiálltam, mosni, főzni
vagy takarítani, azaz minden áldott napon a gyászmunkámhoz.
Aznap darált húsból fasírtot csináltam. Vízben áztattam hozzá a
zsömlét, mert tej nem volt a háznál. Emlékszem a tojásra, hogy van
hozzá tojásom. Élesen emlékszem, amint beleütöm a tojást, a tojás
azonban olyan tojás lett, a sárgája is, a fehérje is, mintha nem is lát-
tam volna még én tojást, mintha nagyítón át nézném, belenőtt és
beleégett a tojás a tekintetembe, megsózom, megborsozom a masz-
szát, ahogy kell, ahogy a nagyanyámtól ellestem, Nussbaum Cecí-
liától, néhányszor belegyúrok, kicsit bele is kóstolok, sózzam-e
még, de nemcsak a só ízét nem éreztem, hanem a nyers hús ízét
sem. Pedig mintha életemben először láttam volna darált húst egy
tálban, és a sókristályok is egyenként így hatottak. A mai napig le
tudnám írni a darált hús tetején valamennyi sókristály formáját és
helyzetét. Semmiféle ízt. Holott emlékeztem, hogy az ínynek és a
nyelvnek valami határozottat kéne éreznie, bár nem tudtam volna
megmondani, hogy a saját nyelvem van-e a számban, vagy egy
hozzám hasonló korú emberé. S hogy ettől a sajátos hiányérzettől
vagy mértéktelenségtől valamiként megszabaduljak, az előszoba ab-
lakához sétáltam a konyhából a tállal, így gyúrtam tovább a masszát
az előszoba ablakának széles deszkáján támasztva meg a tálamat,
minden olyan lassú is lett, terjedelmes, ne maradjon lágy, nem ké -
ne-e még bele egy csipetnyi zsemlemorzsa is, kérdeztem magamtól,
hogy feszt legyen, ahogy nagyanyánk mondaná, Nussbaum Cecí-
lia, s miközben a tenyeremmel gyakorlottan keményre dolgoztam
a masszát, kinéztem az ablakon. Arra pontosan emlékszem, hogy
odakinn borús idő volt. Ahogy most visszajátszom a borús régi
képet, talán szeptember első vagy második hete lehetett. Odakinn
az ablak előtt a kutyánk hentergett és ugrabugrált. Ez a kedves jó-
szág álmában sem állt le. Amiről azért eszembe jutott, hogy bármi
legyen ez a furcsaság, amit így érzek és gondolok, enni kell adnom
a kutyának. De határozottan éreztem, hogy nem lesz annyi ener-
giám, időm sem lesz arra, hogy megformázzam és megsüssem a fa-
sírtokat. Szerencsésen megmostam a kezem a fürdőszobában. Sze-
rencsésen enni adtam a kutyának. Nem tudom, mit. Szerencsésen
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megint megmostam a kezem a fürdőszobában, hiszen megsimo-
gattam és megdögönyöztem a kutyámat, hogy valamit érezzek, vi-
szonozza, az arcomba nyalt, és az ostrom utáni idők fenyegetettsé-
gei közül még őriztem a tudatomban a férgesedési fóbiát. Hiszen
tudnom kellett, hogy beteg lettem. Sikerült még megágyaznom, ez
nem volt egyszerű, az ágyneműtartó fedelét fel kellett emelnem, de
nem volt már ennyi erőm, ki kellett támasztanom. Mindez mégis
sikerült. Nem nekem sikerült, valakinek, aki talán eddig is mindig
velem volt, talán én vagyok, de most egészében lépett a helyemre.
Ennek az illetőnek sikerült helyettem levetkőznie, az ágyába befe-
küdnie, a takaróját fejéig magára húznia. Ahogy most számítom,
délután öt körül járhatott. Nem szédültem, lázas sem voltam, vagy
nem éreztem, hogy lázam lenne. Az illető énem szemével még azért
megbizonyosítottam magam, létezik-e külvilág, nem csak én kép-
zelem-e a világot, nem csak én képzeltem-e eddig is, vagy közben
nem változott-e át, a nyűgös kérdésekkel kinyitotta másikom sze-
mét az illető én, hogy megbizonyosodni kinézzek vele az ablakon.
A borús délutánban moccanatlanul álltak a fák. Két borostyánlepte
jegenye a két ablak mögött a meredeken emelkedő füves dombol-
dalon. Félő volt, hogy a borostyán súlyától egy szép napon kidől a
jegenye, és rázuhan a házra. Ez az utolsó kép. Amint az illető be-
hunyta a szemem, eltűnt a kép, mert bántotta a sok fény a másikat,
aki még én voltam, s még arra is emlékszem, hogy megkérdeztem
magamtól a sötétben, hogy miért mondja ezt, mert nem értettem,
kinek is mondanám. Ettől kezdve vannak ugyan képeim, képekhez
rögzített gondolataim azonban nincsenek többé, mert először talán
az időérzékelésemet veszítettem el, aztán átalakult a térérzékelésem,
s a valódi külvilágban ehhez képest hosszú hetek múltak úgy el,
hogy nagy zökkenések és zúgások közepette felfogjam egyáltalán
mások vagy a magam jelenlétét, létezését, mások jeleit, szavait nem,
láttam ugyan a tátogásukat, de szavakat nem fogtam fel, nem hal-
lottam és nem értettem, hallás és értelem csak fokozatosan tért vissza
valamennyire, hogy valamennyire csatlakozni tudjak az időérzéke-
lés és térérzékelés azon szabott rendszeréhez, amiben korábban én
is velük éltem, hozzájuk hasonlón mozogtam, hallottam, szavakat
formáztam, beszéltem, s egyáltalán emlékezzek ilyesmire.

Még ennél is tovább tartott, míg el tudtam választani a víziókat
a tudatomban azoktól a képektől, amelyekhez aztán a reális térér-
zékelés és időérzékelés tartozott. Három és fél hónap telt el, amíg
ezeket a relációkat viszonylagosan olyan helyzetbe tudták hozni
bennem, hogy ismét iskolába menjek. Közvetlenül karácsony előtt
mentem ismét iskolába. De egy hét sem telhetett el ezen a régen
nem érzékelt havas külvilágon, talán a karácsonyi szünet első nap-
ján a víziók visszavettek, de hogy hol és miként értek el, miként és
hol kezdtem ismét delirálni, arra nem emlékszem, mert akkor sem
voltam a tudatában. Rémlik egy délután, amikor udvariasan tuda-
tom apánkkal, talán vasárnap volt, talán karácsony, hogy azt hi-
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szem, ismét lázam van, majd tudatszünet, később látom, fekszem az
ágyamon, ez az én ágyam, az én két ablakom a borostyánnal befont
havas jegenyékkel, de többre itt aztán én nem emlékezem.

Azt azonban pontosan tudom, hogy mi történt az első szeptem-
beri reggelen.

Akkor túl magasra dobtam a labdát.
Láttam is, amint felrepül az égre a labda, és sokáig, jaj, nagyon

sokáig, iszonytató érzet látni, a kék égről nem hullik vissza a labda,
holott nem az én labdám, miközben valaki kétségbeesetten azt ki-
áltja, mit kiáltja, sikítja, magából kikelve sikoltozik, hogy túl ma-
gasra dobtam a labdát, túl magasra dobtad a labdát, túl magasra,
mások labdáját nem lett volna szabad ilyen magasra, hát hányszor
mondjam még neked, hogy túl magasra, mások labdájával ilyet
tenni, túl magasra, s akkor a labda repülése hatalmasnál nagyobb
ívén valóban túljutott, már a holtponton is túl volt odafenn, de köz-
ben felhős lett ez a soha nem látott fájdalmas ég, amely láthatóan a
labda mennyországa volt, be is borult, amiből tudhattam, hogy
mennyi idő telt közben el, amíg repült a labda, mert túl magasra
dobtam, holott megmondták, ne dobjam, még tiszta kék volt az ég,
amikor a magasba felhajítottam, túl magasra, ragyogott, fájt a fény,
a labda fájt, beborult, mire zuhanni kezdett, de most már késő volt
a zuhanása, késő, túl magasra, most már az sem számít, nem érde-
kes, hogy ebben a borulatban zuhan vagy nem zuhan, mindent el-
rontottál, túl magasra dobtad.

Meningitisz, azaz agyhártyagyulladás a tisztességes neve, de
számomra a régies kifejezés a találóbb rá, az agyláz.

Jelentkezésük első óráiban a tüneteknek minden bizonnyal nem
volt látható jelük. A nagyszüleink ugyan észrevették, ahogy később
mesélték, hogy valami nincs rendben ezzel a gyerekkel, ha egyszer
világos nappal megágyazott magának és lefeküdt. A nagyanyám
vette észre. Szólt a nagyapámnak, később a lehető legnagyobb rész-
letességgel ő maga mesélte el. Ernő, jöjjön, kérem, ugyan nézze meg
ezt a gyereket. Nussbaum Cecília mindig is Ernőnek szólította a
nagyapánkat. Aludtam. A homlokomra tették a kezüket, a két öreg,
benyúltak a takaróm alá, tapogattak, egyikük sem érezte, hogy
lázas lennék. A légzésemben sem találtak kivetnivalót. Nem tudták
ugyan mire vélni, hogy nem rezdülök, nem moccanok, mint a balta,
mindig újra kijöttek a szobájukból, hogy megnézzék, alszik, mint a
balta, és minden alkalommal ugyanazzal a mondattal torkolták le
saját aggodalmukat, hagyjuk, hadd aludjon. Honnan tudhatták
volna. Ha van is valami baja, hagyjuk, majd kialussza. Azért na-
gyon várták az apánkat. És én még mindig ugyanabban az embri-
onális helyzetben aludtam, amikor apánk ugyanazokat a művele-
teket végezte el, a homlokomra simította a tenyerét, benyúlt a
takaróm alá, minden tagom sértetlen-e, tényleg csupán az volt fel-
tűnő, hogy semmire nem reagálok. Fel akart ébreszteni. Egyek
velük. De erre sem ébredtem fel. Legfeljebb a lélegzetem lett sza-
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bálytalan. Ami megnyugtatta. Ő is csak ugyanazt a bölcsességet
tudta a nagyszüleinknek mondani, hagyjuk aludni. Még pisszegett
is, amikor a nagyszüleink aggodalommal telten visszamentek a szo-
bájukba, mert a beijedt öcsém valamiről túl hangosan kiáltozott.
Aggodalmában az ember nem akarja hallani önmagát. Gyorsan ki-
vitte, kivitte az öcsémet a szobából, a konyhában pedig látta, hogy
előkészítettem és otthagytam a fasírtot, szerinte meg is voltak for-
mázva, rendesen megforgatva a prézliben, így feküdtek egymás
mellett a gyúródeszkán kisütésre készen, de én nem emlékszem rá,
hogy megformáztam volna, és a prézlire sem emlékszem. Kisütöt-
ték, megették, ízlett nekik. Még szerencse. Miután az öcsémet
apánk megfürdette, ágyba tette, mert a fürdőszobából is úgy kel-
lett őt a szobába becipelnie, járógépe nélkül lábra nem állhatott, s én
még mindig ugyanabban a pózban feküdtem, ismét elvégezte raj-
tam az ellenőrző vizsgálatot, s amikor a talpamnál is benyúlt a ta-
karó alá, maga sem tudta, miért, talán a talpamon mégis biztosab-
ban érzi, hogy lázas vagyok-e, akkor megmozdultam, bár nem
változtattam a pozitúrán. S ezek szerint abban az órában a refle-
xeim egyike még működött.

Ez valamennyire megnyugtatta, arra gondolt, hogy Baranyai
Elzát talán mégis fel kéne hívnia, de későre járt, fél tizenegy volt.

Kora reggel kiugrott az ágyból, hogy megnézzen, már világoso-
dott, de a mi magas fáktól, borostyántól, aranyesőtől és jázminok-
tól árnyékolt gyerekszobánkban még csaknem sötét volt. Jöttére
azonnal felültem az ágyban, a paplanomra csaptam a tenyeremmel,
és árnyalt hangon azt mondtam, hogy foltos lett a takaróm, apa,
kérlek, nézd meg.

Ha foltos is lett volna, nem lehetett volna látni ebben a derengés -
ben a foltot.

Meg mitől is lett volna foltos.
Valami olyasmit válaszolt, hogy nem lát semmiféle foltot, de

akkor én már kiáltoztam, egyenletesen és hosszan ordítottam, sikí-
toztam, de olyan hangerővel, hogy az utca túlfelén, egy ugyano-
lyan óriási kert mélyén álló villa fürdőszobájában Berczely Béla ve-
zérőrnagy abbahagyta a borotválkozást, s mivel a kiáltozás nem
szakadt meg, vagy ha megszakadt is egy rövid pillanatra, akkor
erejéből mit sem veszítve mindig újra indult, vette a hálóköntösét,
kiszaladt az utcára, s mivel a kapunkat zárva találta, csöngetett,
nyomta és nyomta a csengőt, ütemesen csöngetett, most már min-
denki kiáltozott a szobánkban is, amelynek nyitva volt az egyik ab-
laka. Apánk megpróbált engem magához ölelni, s azonnal észlelte
a magas lázat.

De nem tudták megmérni, mert önkívületemben dobáltam magam.
Mindez elbeszélés, nekem erről a leghalványabb emlékem sincs.
Csak annyit tudok, hogy túl magasra dobtam a labdát. Nem az

én labdám volt. Ezt aztán azóta is jól tudom. Nem lett volna szabad
ilyen magasra dobnom a labdát.

187



Baranyai Elza mentőt küldött, taxival ő maga is megérkezett a
városból, addigra a lázálom épülete összeomlott, láttam is őket egy
rövid pillanatra, amint többen szorgoskodnak körülöttem, és akkor
meg tudták mérni a lázamat, de erről már megint semmit nem
tudok. S a megelőző képhez már hang sem tartozott, ezt azért még
el tudom mondani. Bizonyára azért nem volt negyvenhárom, mert
a hőmérő higanyszála a negyvenkettőnél bevégzi. Baranyai Elza a
saját kórházi osztályára vitetett, éppen a megfelelő helyre, a Szent
László Kórház gyermekosztályának elkülönített fertőzőrészlegébe.
Első látásra agyhártyagyulladást mondott magában, illetve a ko-
ponyám alá helyezett kezével nem tudta a fejemet előrehajlítani, és
ez együtt járt a hátizomzat fokozott tónusával és a gerincoszlop me-
revségével. Legalábbis meningitiszes tünetcsoport. Később orvosi
vita tárgya lett. Hosszas vizsgálódással sem tudták meghatározni,
hogy miféle agyláz. Minden bizonnyal egy ilyen jellegű vizsgáló-
dásról maradt a tudatomban egy összefüggő képsor, de süket és
néma képsor. Egetverő fájdalom lökhetett ki az önkívületből, de
maga a fájdalom sem hagyott emléknyomot. A néma képsoron
kívül valami olyasmi maradt meg, amit így utólag egy testből szár-
mazó kivételes vészjelnek minősíthetek. Minden bizonnyal lum-
bálpunkciót hajtottak végre, azaz mintát vettek a gerincvelő-folya-
dékból, vagy túl magas nyomást észleltek, és ezért csapolták meg
a gerincet, ahogy most Petényi Géza Gyermekgyógyászat című, 1956-
ban publikált egyetemi tankönyvében olvasom. Amitől látok egy
fehéren csempézett ragyogó falat. Látom a vizsgáló asztalon rángó
testemtől feltúrt lepedő gyűrődéseit, de úgy, mintha aranyműves
nagyapám nagyítóinak egyikét fordították volna rá. Minden bi-
zonnyal igen nehéz lehetett a tarkómerevség és a gerincmerevség
miatt olyan helyzetbe hozni a testemet, hogy a művelet elvégez-
hető legyen. Más méretarányban a csempe kockáit, s más méret-
arányban a feltűrődött lepedő ráncait. Látom, amint többen lefog-
nak. Sikerül annyira kiszabadulnom, hogy a képet elfordítsam, ezt
az elfordulást legalábbis most a saját akaratomhoz kötöm, s akkor
egy nagy üvegfalat látok, mögötte dermedten figyelő, először lá-
tott arcokat, bizonyára medikusok gyülekezetét, akik az üvegfalon
túlról egy különösen kockázatos műveletet figyeltek, amiből vi-
szont teljesen világosan felismerem, hogy ez lennék én. Kemény
Pált hívták konzíliumba a Tűzoltó utcai gyermekklinikáról. De a le-
letek alapján ő sem tudta volna megmondani, hogy milyen jellegű
a meningitisz, ha egyszer nem gombák vagy nem paraziták okoz-
zák, nem virális és nem bakteriális, habár a bakteriális vizsgálato-
kat is a legrigorózusabban elvégezték. Ez a lehető legjobb hely volt
az ilyen jellegű kényes kérdések eldöntésére, mert a Szent László
Kórház már az első világháborúban a fertőző betegségek kórháza
volt Pesten, szükségkórház, jórészt gyorsan felhúzott barakkokkal,
amelyek szükségből maradtak fenn a további évtizedekre, de ak-
koriban mégsem voltak olyan kaotikusak, mocskosak és ápolatla-
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nok, amilyenekké a posztszocialista korszak züllesztette őket. Ilyes-
mit akkoriban se az ápolószemélyzet, se az orvosi kar nem tűrt
volna el, még fél órára sem.

Nekem mindezen vizsgálatokról nincsenek képeim. Valószínűleg
másodszor is elvégezték a lumbálpunkciót. Mert a tudatomban van
erről egy első képsorom, ez igen drámai, s van egy ettől időben elkü-
löníthető második képsorom, ami szintén drámai, de a tudatomban
van már a végessége. Van néhány képem arról, ahogy a látóterembe
behajlik Baranyai Elza, és meglepő módon szájmaszkot visel. Ez az ő
két szeme, miközben sztetoszkópjának hidegét egy pillanatra meg-
érzem a mellemen, látom ám, hogy ez egy kórterem, nem tudom,
hol vagyok, valakik még vannak itt, s ahogy elfordítaná a látószögem,
érzem, hogy a fejem nem fordul szándék szerint, nem tudom ugyan,
hogy kinek a szándéka lenne, miért nem tud odanézni, ahová sze-
retne, azért nem, mert a nyaki merevség és a gerincmerevség a tünet-
csoport része, azt ugyan nem látom, hogy kik állnak itt, de látom a
hatalmas üvegablakot, amit láttam már, ismerős, most azonban senki
nem áll mögötte, hanem olyan, mint az álom, melyben terem nyílik a
teremből, s akkor már minden bizonnyal ismét látomásba vitt az ön-
kívület, mert tényleg terem nyílott a teremből, és mentem és csak
mentem, de nem a padlón, hanem minden nehézség nélkül a levegő-
ben. Minden bizonnyal látomás, de volt alapja, mert amikor ismét va-
lamivel biztosabbak lettek a külvilág képei, legalábbis azok a képei,
amelyeket az emberek kénytelenek realitásnak tekinteni, enniük kell,
vizelniük, ha már világra hozták őket, másoknak enni adniuk, máso-
kat meghányatniuk, akkor láttam, hogy abban az épületben, amely-
ben én vagyok, egymás mellett állnak az elkülönítők az üvegfalaikkal,
és minden gyerek egyedül fekszik az elkülönítőkben, egyre távolabb
és távolabb. A realitás a látomásra hasonlított, és nem fordítva. Az ágy
lábától távolabb, le a padlóig, egyetlen üvegablak, egy parkra láttam
ezen az üvegfalon át; a park fái olykor a legváltozatosabb éghajlati
viszonyok között és legkülönbözőbb napszakokban attól kezdve
visszatértek, tél lett az őszből, s ezt megfogható különbségként ész-
leltem is, bár se a tél, se az ősz fogalmát nem használta az elmém.
A nyelvhasználatot három hónapra kikapcsolta az elmém. Ezek tiszta
képek voltak, a fogalmi felhőtől függetlenek. Még csak árnyékot sem
hagytak a fogalmak a tudatomban. Egy idő után, de nem tudtam,
hogy az idő az idő az idő, és értelme ugyan nincs, ám lenne kronoló-
giája, de a realitásnál még mindig a látomás volt az erősebb, mert a de-
lírium mindig újra visszavett. A látomások ellenében a tapasztalat va-
lamiként mégis elmesélte, hogy fejem mögött ajtó nyílik, bizonyára
egy folyosóra, onnan jönnek ezek a valakik, ott valami fényforrásnak
kell lennie, mert árnyékot vetnek előre, ezektől az árnyékoktól belém
állt az attól való páni félelem, hogy ismét elvégzik a lumbálpunkciót,
onnan jön a Baranyai Elza is, aki szintén nem viselt nevet, csupán az
otthonosság érzetével társítottam, nem tudom, ki mindenki még, nem
tudom ugyan elfordítani a fejem feléjük, lássam, ki jön, néha mégis
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elfordítottak, és valamit igen durván belém döftek. Tíz év múltán
kérdeztem meg Baranyai Elzát, hogy ugyan mit döftek belém, pe-
nicillint, de mitől volt olyan pokolian fájdalmas, hogy felébredtem
tőle, mit felébredtem, rettegtem, amikor a kinyíló ajtó árnyékot vetett.
A szövetrostok közé hatoló kristályos szerkezet, válaszolta. Láttam is,
gondtalanul beszéltek, de nem gondoltam volna, hogy ezt nekem hal-
lanom kéne, és csupán most értelmezem úgy a tudattartalmat, hogy
gondtalanul beszéltek róla. Nem tudtam, hogy valami bajom lenne,
nem tudtam, hogy mit csinálnak, nem tudtam, hol vagyok, láttam a
kórtermet, kétségtelen, de nem volt hozzá szó, amivel megnevezzem,
nem is hiányzott, nem tudtam, hogy ez a nemtudás miként helyez-
kedik el egy olyan térben vagy időben, amelyről szintén nem tudok,
de attól lett bizonyos belső részletezettsége, hogy a vetett árnyékkal
érkező alakzatok milyen jellegű fájdalmat okoztak, habár fogalmam
nem volt arról, hogy hol a tarkóm vagy hol a combom és van-e kü-
lönbség vagy távolság a gerincem és a combom között. Csaknem va-
lamennyien nőalakok. Amikor férfialak jött velük, akkor nem ő, nem
a férfi, hanem a nőalak okozott páni félelmet a fájdalommal, amiről
nem tudtam, hogy fájdalom, de az érzékelésem vagy a tudatom rész-
letező képessége odáig azért nem terjedt még, hogy tudtam volna,
mivel kelti. Holott láttam, mit emelnek fel egy tálcáról. De se a tálcá-
nak, se a fecskendőnek nem volt neve. Akár fájdalmat keltett az illető,
akár valamilyen familiárist hívott elő a tudatomból, miként Baranyai
Elza gézmaszkos arca, nem volt neve semminek. Arcokat soha nem
láttam magam felett, csupán női alakok és férfialakok puha fehér géz-
maszkjait, ezek az alakok és maszkok viszont minden alkalommal át-
csúsztatták a vízióba a látásomat, ugyanolyan észrevétlenül, ahogy
az imént a teljes önkívületből kiléptek. Olykor láttam, hogy a géz-
maszkos alakok valami fölött összehajlanak, ujjaik vagy eszközeik hű-
vösét, gondolom, szemügyre vették, hogy a meningococciális fertőzés
szimptómájaként megjelenő pontszerű kis bevérzések most éppen hol
tartanak a hasamon és a mellemen, ami azonban csak abból a szem-
pontból számított, hogy tőlük nem kellett tartanom, s ezért más jellegű
víziókból vezettek át a teljes önkívületbe, mint azok az alakok, akik-
től tartanom kellett.

Egyszer megpillantottam az apám alakját az üvegfal mögött, de
csak egyetlenegyszer, holott három és fél hónapon át minden áldott
délután ott volt, de amikor megpillantottam, akkor sem kapcsoló-
dott hozzá az apám fogalma. Csak a mai tudatommal mondom,
hogy abban a képben, amelyet a tudatom megőrzött, az apám áll az
üvegfal mögött. Odakinn állt a csupasz parkban, kicsit ágaskodnia
kellett, hogy lássa az arcomat, mert magasan állt az ágy, s akkor egy
jótét lélek valamilyen keményebb tárgyat gyömöszölt be a párnám
alá, ettől az én fejem is magasabb képállásból figyelhette őt a ka-
bátjában és a fekete öltönyében, amiből időközben kifogyott a teste,
ez azonban minden bizonnyal csak igen rövid ideig tarthatott. Va-
lamit még szólt is az üvegfal mögül, intett, amit inkább mulatságos

190



erőfeszítésnek éreztem, mert akkor maga a kellemesen mulatságos
érzés ragadott el máshová a másikommal együtt, s vitt a mulatsá-
gos víziók közé. Voltak mulatságos vízióim. Olykor saját hangos
nevetésemtől tértem valamelyest magamhoz, és nem tudtam abba-
hagyni a nevetésemet, holott abba kellett volna hagynom. S akkor
elragadott, vitt magával tovább a tragikus vízió, hogy nem tudom
abbahagyni. Ezt bizonyos ijedelemmel kísérhették, ezeket a nevetős
víziókat, habár el nem tudom képzelni, hogy mi lehetett belőle hall-
ható vagy látható, mert nem működött az önérzékelésem, nem volt
semmiféle önreflexióm. Bizonyára azt figyelte megszeppent tekin-
tetük, hogy a szulfonamidokon és antibiotikumokon kívül ne döf-
jenek-e valamilyen más gyógyszert is belém. Goethe Erlkönigje nem
romantikus agyrém. Goethe pontosan nevezi meg a realitás külön-
bözőképpen egymásba hajlított és egymásba tört szintjeit, amint a
külső erők hatására még erősebben egymásba csúsznak, vagy rémül-
ten elhajolnának egymástól, ha engedné őket a rétegnyomás. A gyer-
meknek, akit az éjszakai erdőn vágtató lovas a karjába emelt, nem
náthája van, nem tüdőgyulladása, hanem meningitisze. Amiről a
költőnek bensőséges tapasztalattal kellett rendelkeznie. Nem gon-
doltam volna, hogy nekem innen el kéne mozdulnom, hiszen min-
dig minden elragadott innen, és akadálytalanul átvitt egy másik vi-
lágba, vagy éppen visszahozott, visszalökött onnan.

Élesen emlékszem aztán egy valószínűtlenül éles éjszakára, ami-
kor visszalöktek az életembe, habár fogalmat még nem adtak vele,
és innen az ágyamból nézve láttam, hogy hiszen van éjszaka. Eddig
nem láttam az éjszakát. Holott a szó nem jutott eszembe, hogy most
mit látok. Még nem volt meg a szó az éjszakámhoz. Hanem a je-
lenség, amint a kórház parkjának csupaszon fénylő fái ott állnak
esetten a gyenge lámpafényben, és senki nem jön az éjszakában,
nem is ment, hosszú hetek után először ismét ebben a dimenzió-
ban időztem, még ha ennek nem is voltam a fogalmi tudatában,
mert nem voltak meg hozzá a szavaim. Valami mégis boldoggá tett.
A boldogság emelkedő érzete nem csúsztatott vissza azon nyomban
az önkívületbe. Ez is teljesen új volt. Immár tartósan megmarad-
hattam magamnak, az éjszaka az éjszakának, a kórterem éjszakára
levett hőmérséklete a hűvösség érzetének, azaz visszaadták egy ér-
zékszervemet, és így gazdagabban az odakinn világító lámpafény-
nyel, a fénykörök és a sötétségek rettenetesen szép realitását.

Azon az éjszakán vagy későbbi éjszakákon minduntalan arra
ocsúdtam, hogy boldog vagyok, egyedül vagyok vele, habár mind -
ezekre a dolgokra semmiféle szóval nem rendelkeztem a tudatom-
 ban, most fordítom le a részletek kedvéért, hogy végül is teljes legyen
a vallomásom. Nem is kerestem fogalmakat, hanem a tiszta képi
felfogással észleltem, amit ezek szerint ezeken az éjszakákon vagy
ennek az egy éjszakának a különböző időrétegekben érzékelt helyén
nyertem vissza, és jól elvoltam vele fogalmak nélkül is.
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