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UROŠ ZUPAN

A lé lek mér té ke
Ljub lja na a köl tõk sze mé vel

These are the measures destined for her soul.
Wallace Stevens

Dragan Velikić az zal a ki té rő vel kez di Tomaž 
Šalamunnak An gyal az Acquedotto su gár út ról cí mű 
ta nul má nyát, hogy az észak-ame ri kai in di á nok egyes 
tör zse i nél mi lyen fon tos sze re pe van az il la tok nak. A 
fér fi ak övü kön her me ti ku san zárt kis üvegecskéket vi sel-
nek, ame lyek erős il la tú szubsz tan ci át tar tal maz nak. A 
nagy iz ga lom pil la na ta i ban, azok ban a pil la na tok ban, 
ami kor azt sze ret nék, ne hogy ők ma guk a sem mi be 
ves  sze nek, fel nyit ják kis üve gecs ké i ket és be lé leg zik 
eze ket az erős il la tú szubsz tan ci á kat. Ez zel a mód szer-
rel vé sik em lé ke ze tük be az ese mé nye ket. És ha évek 
múl tán fel akar ják idéz ni az em lé ke ze tük ben azo kat a 
dol go kat, bi zo nyos szi tu á ci ó kat, ha azt sze ret nék, hogy 
az el ve szett idő vis  sza tér jen, fel nyit ják kis üve gecs ké i ket 
és be le sza gol nak. Ez le he tő vé te szi szá muk ra, hogy tu da-
tuk ban is mét az zal az el sőd le ges, ha tal mas erő vel je len jen 
meg az egy ko ri ese mény ké pe. 

Ez a szö veg egy faj ta bi zo nyí ték szá mom ra, hogy 
mind egyi künk ma ga vá laszt ja meg idő uta zá sát, sa ját 
mód sze rét az el tűnt idő meg szer zé sé ben, és sa ját ér zé ke it, 
amelyek eze ket lét re hoz zák. Ha Proust szá má ra az íz lelés 
volt a meg ha tá ro zó, szá mom ra a leg meg ha tá ro zóbb és 
leg meg bíz ha tóbb do log az il lat. De még sem az il la tos 
szubsz tan ci ák szag lá sa ré vén, me lye ket her me ti ku san 
zárt üve gecs kék őriz nek, ná lam az il lat sza ba don le beg 
a le ve gő ben, il let ve ko ráb ban an  nyi ra erő sen és mé lyen 
az ön tu da tom ba vé ső dött, az em lé ke ze tem be, hogy a ve le 
va ló is mé telt ta lál ko zás ré vén még egy szer át élem a rég-
múlt ese mé nye it.

És ha most ki nyi tom az ab la kot, vagy ha a bal kon ra 
lé pek, az ázott föld il la ta árad fe lém, mely las san té li 
nyu go vó já ra ké szül, a köd il la ta, mely reg ge len ként a 
moz du lat lan fák mö gött gub baszt, a le hul lott le vél sa já tos 
il la ta, amit a jár dák hoz ta pasz tott az eső és amit szét áz ta-
tott a víz a le fo lyó ka ná li sá ban, s az őszi eső il la ta, amely 
egé szen más faj ta il lat tal ren del ke zik, mint az éven kén ti 
zá po ré. Nem ér tem, hogy bi zo nyos fon tos do lgo knak, 
me lyek éle tem so rán meg es tek ve lem, mi ért van nak min-
dig kap cso lat ban az ős  szel, az őszi il lat tal. Nem tu dom és 
ezért ezt úgy is fel fog hat nám, mint va la mi mér té ket, mely 
a lel kem nek ítél te tett.

Az én ljub lja nai éle tem is egy ős  szel kez dő dött, pon-
to san há rom év vel ez előtt. Nem ál lít ha tom, hogy az előtt 
nem is mer tem vol na a vá rost, hi szen Ljubl ja ná ban vé gez-
tem egye te mi ta nul má nya i mat. De ak ko ri kap cso la tom 
Ljubl ja ná val kor lá tozott volt, ab ból állt csak , hogy az 
elő adá so kat lá to gat tam, és a gya log lás ból, mely az ál lo-

más tól a Böl csész kar fe lé tar tott és vis  sza. Azt hi szem, 
va la mi fé le fé le lem ér zet jár át a vá ros mi att, ha son ló fé le-
lem ér zet volt ez, mint amit az em ber az is me ret len előtt 
érez, és mind an  nyi szor, ami kor az elő adá sok nak vé ge 
lett, fe lül tem az el ső vo nat ra és ha zautaz tam, Trbovljeba. 
So ha sem volt ré szem ab ban a meg szo kott egye te mis ta-
élet ben, ami min den ki előtt jól is mert, olyan em be rek kel 
sem ba rát koz tam, aki ket an  nyi ra ér de kelt vol na az iro da-
lom, mint amen  nyi re en gem ér de kelt. Ljubl ja ná ról al ko-
tott fo gal mam, amit ak ko ri ban té te lez tem fel ró la, még a 
kö zép is ko lá ból szár ma zott, va ló já ban pe dig a köny vek ből 
és a po pu lá ris ze né ből eredt. Nem tu dom, hogy ez más 
ge ne rá ci ók nál ho gyan fest, ami azon ban ha tás sal le het 
bi zo nyos dol gok kép ze let be li meg for má lá sá ra, el len ben 
a ’60-as évek ge ne rá ci ó já ra tel jes bi zo nyos ság gal ép pen 
a köz ked velt ze ne és az iro da lom volt nagy ha tás sal, a 
film mel kom bi nál va.

Kö zép is ko lás ként két iga zi pél da ké pem lé te zett, és 
ezek kö zül az egyik Mate Dolenc1 író volt, a má sik pe dig 
Tomaž Peng. És ép pen ezek ket ten ha tá roz ták meg a Ljubl-
ja ná ról al ko tott ké pe met. Dolencnek a Hegy vi dé ki Vám pír 
cí mű köny ve volt az a könyv, amit a leg töb bet ol vas tam. 
Lé lek ben az őszi Ljubl ja ná ban a hő sök kel sé tál tam, pon-
to san ma gam elé kép zel tem a fe ke te ha jú Lenorát, el kép-
zel tem Hip po lit pro fes  szor ar cát, aki ről ak ko ri ban még 
nem is tud tam, hogy lé nye va ló sá gos sze mé lyen alap szik, 
akit Dušan Pirjevecnek hív tak, és ép pen így kép zel tem el 
lé lek ben a tár sa ság ar cát, akik az elő adá sok után a Mrak 
ven dég lő nél gyűl tek ös  sze. Csak évek kel ké sőbb, ami kor 
már el ol vas tam Dolenc re gé nyét, vált az zá a hely szín né, 
ahol ép pen úgy elő ször ta lál koz tam az zal a nem ze dék kel, 
amely hez jó ma gam is tar to zom, és ahol Aleš leg na gyobb 
jó vol tá ból meg be szél tük, hogy el ső kö te te met ki fog ják 
ad ni. És ma is, ha né ha a könyv tár ban ki nyi tom Dolenc 
re gé nyét, élet re kel nek mind azok az ala kok, akik né hány 
év vel ez előtt egy faj ta vá gya ko zás vi lá gá ba ve zet tek, 
ugyan az zal az in ten zi tás sal és erő vel, mint annakelőtte, 
úgy ér zem, mint ha a pa pír lap ok kö zül az ősz il la ta csap ta 
vol na meg or ro mat.

Ha a Hegy vi dé ki Vám pír volt az a könyv, me lyet a leg-
töb bet ol vas tam, ak kor Peng El uta zás cí mű al bu ma volt 
az, amit a leg több ször hall gat tam meg. Ki köl csö nöz tem 
az El uta zás el ső ki adá sát, és pár szo ri meg hall ga tás után 
szív szag ga tó re cse gé se és ro po gá sa el le né re an  nyi ra a 
szí vem hez nőtt, hogy iga zi gaz dá já hoz már so ha sem 
si ke rült visszajuttatnom. Peng ez zel a le me zé vel tel je-
sen meg kö ze lí tet te azt a mér té ket, mely nek a köl té szet 

1 Mate Dolenc (1945) szlo vén író, aki nek ed dig már több mint 32 mû ve je lent meg.
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a meg ha tá ro zó ja. Lét re hoz ta ze ne és szö-
veg ide á lis kap cso la tát, amely, azt hi szem, 
nyu god tan ös  sze mér he tő olyan nagy vi lág-
hí res sé gek kel, mint Leonard Cohen és Bob 
Dylan. Ami kor ez év te lén meg hall gat tam a 

K4 klub ban, lát tam, hogy még min dig fej ből tu dom min-
den egyes szö ve gét. És a leg hí re sebb Peng-da lok egyi ke, 
ame lyik től min dig li ba bő rös le szek, ha meg hal lom, így 
hang zik: „a ma da rak be zár ták a nyarat/ és az eső meg-
ál lí tot ta az uta kat”. A va la mely nap ne ve té sé ben cí mű 
szám ról be szé lek. És mind ez is mét kap cso lat ban van az 
ős  szel, az zal az idő szak kal, me lyet so ha sem él tem át, a 
’70-es évek Ljubl ja ná já val; ami azt bi zo nyít ja, hogy ez is 
a lel kem mér té ke.

Ril ke a Le ve lek egy fi a tal köl tő höz cí mű mű vé ben 
ír ja, hogy min den em ber éle té ben el ér ke zik egy idő szak, 
ami kor meg lá to gat min ket egy ide gen, ami kor a jö vő 
mint va la mi is me ret len fé le lem ha tol be lénk, és fel ké szít 
min ket ar ra, ami csak ez után fog meg tör tén ni. 1990-ben 
éle tem ben for du lat állt be, és az egye dü li lé pés, amit 
meg te het tem, az volt, hogy el köl töz tem Ljubl ja ná ba. Ha 
egé szen pon tos aka rok len ni, ak kor a Vičre2, a Poljana 
ut cá ba. 

Két faj ta le he tő ség lé te zik, hogy ki bírd vi dé ken. Az el ső 
az, hogy ott élsz, mert odava ló si vagy, mert a sze re lem 
ideköt, ami ről tud juk, hogy an nak ere jé vel még a po kol-
ban is ké pes az em ber egy kis időt el vi sel ni. El len ben a 
vi dé ki élet so rán nem so ká ra el jutsz ar ra a fel is me rés re, 
hogy ott nem lé tez nek olyan em be rek, akik kel gon do la-
ta i dat meg oszt hat nád, akik kel tűz zel a sze mük ben be szél-
get het nél William Blake hold su ga rá ról, ugyan ab ban a 
kö zeg ben le beg nél, egy mást érint het né tek ugyan azo kon 
a tá vo li pe re me ken, je len lé tü ket úgy él het néd meg, mint 
a ve zér csil lag je len lét ét. Az ilyen faj ta ki tar tás a vi dé ken 
ma ga alá te met het egy részt az izo lált ság mi att, a más ság 
mi att, mely az em be re ket min de nütt fe nye ge ti, nem csak 
a kis vá ros ok ban, s ugyan ak kor a hü lye ség mi att is, ami be 
min den lé pés nél be le bo tol hatsz. A má sik meg ol dás pe dig 
az le het, hogy el tá vo zol a nagy vá ros ból, több nyi re a ten-
ger hez vagy a Karsz tok vi dé ké re, mint ahogy ezt Marjan 
Rožanc is tet te. De ezt is csak egy idő sebb em ber te he ti 
meg. Se egyik, se má sik nem jö he tett ná lam szá mí tás ba, 
ezért esett Ljubl ja ná ra a vá lasz tá som. 

El kell is mer nem, hogy el ső lá tás ra ret te ne tes nek tűnt 
ne kem. Nyel vem nek ta lán egy évig nem en ge dé lyez te, 
hogy át tör je a gá tat, hogy mint va la mi lá va kezd jen el 
le eresz ked ni a lej tőn, hogy ma ga előtt min dent el önt sön 
és min dent ma gá val so dor jon, hogy mint va la mi fo lyé-
kony szubsz tan cia meg vé de né a föld ke rek sé get, hogy a 
da lai lá ma imád sá gá hoz len ne ha son ló vá,  vagy a for gó 
der vi sek tán cá hoz. El kel lett men nem Hol lan di á ba, ahol 
Samo fel fe dez te Francesco Clementét. El ső lá tás ra be lé- 
sze ret tem. Ott ho nos sá kel lett len nem bi zo nyos nyel vi 
te rü le te ken ott, hogy az tán, ami kor vis  sza tér tem, ami kor 
be le bot lot tam az el ső ljub lja nai ta vasz ba, a vá ros sza bad-
dá tet te előt tem a nyel vet és ál mok kal aján dé ko zott meg, 
me lyek né ha a kö ze lem be fér kőz tek és az Is me ret len aj ta-
ján átve zet tek. Emi att a nyel vi blo kád mi att még min dig 
vis  sza tér tem Trbovljeba, ahol meg pró bál koz tam az írás-

sal, ös  sze gyűj töt tem még az utol só ter mé se it egy tá vo li, 
ré gi ara tás nak.

Ez a bor za lom azon ban nem csak a me ta fi zi ka te rén 
zaj lott le, ha nem a nyelv te rén is: egy sze rű en csak szó-
vi rág ok ra akad tam, ame lyek ről már an  nyi szor hal lot tunk 
és ol vas tunk, ame lyek re már an  nyi szor le gyin tet tünk a 
ke zünk kel és el né ző en ne vet tünk fel. Még egy szer be bi-
zo nyo so dott a sza bály, hogy ma gad nak kell ta lál koz nod 
va la mi vel, hogy sa ját bő rö dön kell azt meg ta pasz tal nod 
és hogy min den ta nács, ami vel az em be rek el lát nak, 
szin te hasz na ve he tet len, amíg meg nem tör té nik sa já tos 
át élé se.

Jól le het, Ljub lja na nem ha tal mas vá ros, nin csen mil li-
ó nyi la ko sa, mint a nyu ga ti fő vá ros ok nak, de a nagy ság 
egy ál ta lán nem is volt fon tos az el ma gá nyo so dás sal va ló 
ta lál ko zá som so rán, amit egy vi dé ki em ber él het át, ami-
kor a vá ros ba köl tö zik. Az el ma gá nyo so dás ról be szé lek, 
nem pe dig a ma gány ról, mely egész éle tünk so rán el kí-
sér min ket, te kin tet nél kül ar ra, hogy mer re va gyunk, a 
ma gány ról, amit meg ha lad ni és leg alább pár pil la nat ra 
le győz ni csak a sze rel me sek ké pe sek, akik el rej tőz nek 
a vi lág ban. So ha sem fo gom el fe lej te ni az el ső hét vé gét, 
amit Ljubl ja ná ban él tem át. Fi gyel mez tet tek, hogy szom-
bat dél után a vá ros, ket tő és há rom óra kö zött, ami kor a 
pi a con már az utol só em be rek is be fe je zik vá sár lá su kat, 
ki hal. Nem hit tem el, amíg a sa ját bő rö mön nem ta pasz-
tal tam.

Egy szom ba ti nap volt és ter vem, hogy mint min dig a 
hét vé gén el utaz zak Trbovljebe, du gá ba dőlt az zal, hogy 
he lye sen vá la szol tam meg a Študent Rá dió nye re ménykér-
dé sét, és ezért kap tam egy je gyet a Sisters of Mercy együt-
tes kon cert jé re. Jure Potokar volt az egyik rit ka em ber, 
akit azok ban az idők ben is mer tem, és meg be szél tük, hogy 
a kon cert előtt el jön hoz zám. Fur csa volt az egész, mert 
ké sett. És ami kor vég re meg ér ke zett, kö zöl te, hogy a kon-
cert el ma rad. En nek el le né re el ha tá roz tuk, hogy fü vet szí-
vunk. Em lék szem, hogy köz ben Nick Draket hall gat tuk. 
Az tán Jure ha za ment, ta lán azért, hogy „egy pénz da rab 
csör re né sét hall gas sa a be to non és a hó halk hul lá sát a 
no vem be ri éj sza ká ban”. Előt te még el vitt a vá ros ba. A 
Šubič ut cá nál száll tam ki, és elő ször in dul tam el egye-
dül fel ku tat ni a szom ba ti éj sza kát. Tes te men érez tem a 
csont ja i mon át fo lyó vi zet, olyan ér zés volt ez, amit jól 
is mer tem. El len ben a po kol ret te ne tes ér zé se a le he tő leg-
job ban kez dett ös  sze ke ve red ni a ma gá nyos ság ér ze té vel. 
Em lék szem, hogy be lép tem a szó ra ko zó hely re, és meg-
pró bál tam a füs tön ke resz tül is me rős ar co kat fel fe dez ni. 
Nem tud tam, hogy mi lyen mi ni má lis le he tő sé gem van 
er re, nem is gon dol koz tam el ezen. De érez tem, hogy 
min den egyes újabb szó ra ko zó hel  lyel, aho vá be lé pek, 
a múlt egy re ne he zebb kar ja it he lye zi a vál la im ra. Az 
el múlt élet ké pei kezd tek el ül döz ni, aki még nem is mer-
te a be lé pő ide gent. Se hol nem lát tam sen kit, akit is mer-
het tem vol na. És ami kor a kö dös ok tó be ri éj je len ha za-
tér tem, az éj jel, amely ta lán épp olyan, mint ez, ami kor 
az asz tal mel lett ülök és írok, a Tržaška ut cán ar co mon 
vé gig foly tak a te he tet len ség és el ve szett ség kön  nyei. 
Ak kor meg es küd tem, hogy egyet len egy hét vé gét sem 
fo gok már el töl te ni Ljubl ja ná ban.

2 Városrész Ljubl ja ná ban.
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Ami kor egy kis tá vol ság tar tás sal pil lan tok vis  sza ak ko-
ri el ha tá ro zá som ra, ne vet sé ges nek tű nik. De ami kor a 
tör té né sek fo lya ma ta i ban úszunk, min dig tü rel met le nek 
va gyunk, at tól fé lünk, ami még ránk vár, az idő, amely 
el áraszt, meg őr jít és üge tés re kész tet. De még va la mi 
jel lem ző ránk, akik a nyu ga ti gon dol ko dás mód örö kö-
sei va gyunk. Ba rá tok ra min dig le lünk, és el is ve szít jük 
őket. Mi, eu ró pa i ak meg kü lön böz tet jük a győ zel met és a 
ku dar cot, kü lönb sé get te szünk a sze re lem és a gyű lö let, 
a szü le tés és a ha lál közt. A ke le ti ek nem kü lön böz te tik 
meg eze ket. Én is kü lönb sé get tet tem, de most azon 
fá ra do zom, hogy ne is mé tel jem meg hi bá i mat. Az idő 
meg őrült és vág ta tás ba fo gott, de aján dé ko kat is ho zott 
ne kem, el hoz ta a vá ros ott ho nos sá gát, las san el kez dett 
egy nagy sze re tet té ala kul ni, el hoz ta a vá gyat, hogy be jár-

jam ut cá it, hogy ki rály fi ként érez zem ma gam ben nük. 
Ta lál koz tam em be rek kel, leg több ször Sebastiannal, aki 
a név jegy kár tyá ján a fog lal ko zá sa mel lé, hogy sé tá lás, 
oda nyom tat ta Quasimodo És egy ből es te lett ver sé nek a 
so ra it. A Vičtől be a vá ros ba ked venc uta mon men tem, 
elő ször a gesz te nye fák alatt a vas út ál lo más men tén, az tán 
el a Kép ző mű vé sze ti Aka dé mia mel lett, amely nek fel ső 
eme le tén Aleksij le fes tet te Prešnica3 csil la gos és me ta fi zi-
kus te re it és fe let te az eget, vagy pe dig a Ti vo li-par kon át 
men tem és a Mo dern Ga lé ria mel lett a vá ros köz pont já ba 
ju tot tam. Gon do la ta im ban az ut cák ne ve it is mé tel get tem, 

csen gé sü ket hall gat tam és eszem be ju tott 
Frank O’Hara, a New York-i köl tők ki rá lya, 
aki egy kor az óce án má sik ol da lán ked venc 
vá ro sá nak az ut cá i ról írt. A Cankar, Čop, 
Nazor ut cá kon jár kál tam, a nap pal és az 
éj jel min den órá já ban a ré gi Ljub lja na men tén sé tál gat-
tam. A ki ra ka tok né ze ge té se és a köny ves bolt ok ban va ló 
ül dö gé lés a min den na pi ri tu á lém ré szé  vé vált, ugyan úgy 
a pi ac lá to ga tá sa. Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot tam, hogy 
lé tez nek ked velt he lye im, ahol szí ve sen el idő zöm, majd 
is mét a köl té szet volt az, ami el jut ta tott oda, hogy egy re 
in ten zí veb ben kezd tem gon dol kod ni a vá ros ról, ame lyet 
egy re in kább meg sze ret tem. 

Mind egyik év szak vál to zást ho zott ne kem. Ha az ősz 
fé lel met je len tett és ké sőbb a vá ros tól va ló fé lel mem 

el vesz té sét, ha a tél az ott ho nos sá got je len tet te, a ta vasz 
– az zal, hogy ami kor a nyel vi ih let vis  sza tért, ami kor 
szem lél het tem a vi zet, mely nek tes tét a fény al kot ta – a 
sze rel met je len tet te. El ső ljub lja nai ta va szom ide je alatt 
Tomaž köl csön ad ta ne kem Robert Hass né hány köny vét. 
A már an  nyi szor em le ge tett Postojna ut cai ház ban ol vas-
gat tam őket. Hass San Fran cis có ról ír, ar ról a vá ros ról, 
amely sze mé lyes mi to ló gi ám te ré ben köz pon ti he lyet 
fog lalt el. És ami kor Az álom ba me rü lés cí mű ver sem ben 
azo kat a so ro kat írom, hogy kö ze leg egy ide gen, aki el cse-
ré li ve led a te ret, a vá ros ról szó ló ál mo kat a ten ger fe lett, 

3 Falunév.
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San Franciscóról írom ezt. Hass ver sei te le 
van nak ve ge tá ci ó val és fén  nyel, il la tok kal és 
gyen géd ség gel, úgy hogy né ha az az ér zé sed, 
hogy hal lod, mi ként sem mi sül meg a ten ger 
a Big Sur szirt je men tén, vagy mi ként emel-

ke dik fel las san a köd, és a vö rös konst ruk ció min ként 
kezd el fel tűn ni az Arany ka pu híd já nak fe hér öl tö zé kén 
ke resz tül. Praise cí mű má so dik kö te té nek egyik ver sé ben 
ol vas hat juk so ra it ar ról, hogy San Fran cis có ban lé te zik 
né hány do log, me lyért ér de mes imád koz ni: az öböl, a 
si rá lyok, a kü lön fé le kony hák, Szent Fe renc, ja nu ár ban 
a me leg nap pa lok ... San Fran cis co szá mom ra el ér he-
tet len volt, ki vé ve lé lek ben, ezért ar ról gon dol kod tam, 
hogy ér de mes itt és most él ni, és nem csak egy bi zo nyos 
álom tér ben. Ljubl ja ná ban el kezd tem ke res ni azo kat a 
dol go kat, ame lye kért ér de mes imád koz ni. Meg ta lál tam, 
ami kor reg ge len te, hétközben, nem azo kon a le he tet len 
va sár na po kon, a Rožnikra jár tam, a Ti vo li men tén sé tál-
gat tam, szem lél tem a ma gas fü ve ket, ame lyek es tén ként 
imád ság ként moz dul tak, és az em be re ket fi gyel tem, akik 
úgy mo zog tak, mint va la mi álom ban. Er re akad tam a 
Šuštar-hí don is, ami kor las san el kezd tek ki gyul lad ni a 
lám pák a Ljubljanica men tén és kön  nyed sod rá sá ban 
ott hagy ták rin gó nyo ma i kat. Kü lö nös kép pen ma radt 

meg az em lé ke ze tem ben az az utol só jú ni u si va sár nap, 
ami kor a szi ré nák má sod szo ri fel bú gá sa kor, mely a 
lé gi tá ma dás ve szé lyé nek az el múl tát je len tet ték, Pavese 
Lavorare Stan ca cí mű köny vé vel a hó nom alatt a Ti vo li 
fe le igye kez tem, és ott a tel je sen üres és csen des park ban 
ol vas gat tam „az em be ri ség szo mo rú ze né jét”, és a vá rost 
szem lél tem a va sár na pi reg gel ben, a vá rost, mely érin tet-
len és sér tet len ma radt. Ez zel új mér té kek re tett szert a 
lel kem, mely ne ki ítél te tett. 

Ezt a ljub lja nai idő sza kot szí ve sen ho zom pár hu zam ba 
gyer mek ko rom mal. A pa ra di csom mal, amely el ha gyott 
min ket, ame lyet el ve szí tet tünk és aho vá is mét vis  sza 
sze ret nénk tér ni. Azt hi szem, de ez nemcsak egy mű vé szi 
ha tás kör, jól le het ők bir to kol ják és erő tel jes eb ben fe je zik 

ki, ha nem min den em ber ha tás kö ré be is tar to zik. William 
Blake azt mon da ná, hogy há rom kor szak lé te zik: az ár tat-
lan ság idő sza ka, az el bu kás és az is mét vis  sza szer zett 
ár tat lan ság kor sza ka. Ljub lja nai „gyer mek ko rom” egy 
év múl va vé get ért. Szim bo li ku san ért vé get, az zal, hogy 
a vá ros má sik ré szé be köl töz tem. Vagy Blake nyel vén 
el mond va: az ár tat lan ság ko rá ból az el bu kás kor sza ká ba 
lép tem. És amint va lós gyer mek ko runk egy kulcs és alap 
az el kö vet ke ző éle tünk meg ér té sé hez, ljub lja nai „gyer mek-
ko rom” így lé nye ge sen ha tás sal lett a vá ros hoz va ló vi szo-
nyom ki ala kí tá sá ban. Sőt lé tez nek ugyan ak kor te rek, ahol 
a vá ro si „gyer mek kor” és a va lós gyer mek kor egy mást 
át fe dik. Ez pe dig a Tržaškai ut ca. Az az ut ca, ame lyen egy 
hű vös ok tó be ri es tén kön  nyes sze mek kel jár kál tam, ép pen 
a gyer mek kor dö fé se it szim bo li zál ja, a ten ger part egy faj ta 
elő csar no kát, a ten ger vagy pe dig Posočje ígé re tét, aho vá 
szü le im mel jár tam nya ral ni. 

A je len ről ne héz ír ni. Ne héz meg ítél ni azo kat a dol go-
kat, me lyek még köz vet le nül ka va rog nak éle tünk ben, ame-
lye ket kép te le nek va gyunk tá vol ság tar tás sal szem lél ni. 
Az el bu kás idő sza kát Rim baud sza va i val po kol bé li na pok-
nak is ne vez het nénk. S hogy ezt az idő sza kot kön  nyeb ben 
él jem át, az ut cá kat já rom, min dig új ra meg új ra, a vá ros 
szá mom ra leg ked ve sebb pont ja it ke re sem fel, ahol a ki lá-

tás egy olyan tér előtt nyit ja meg aj ta it, aho-
vá tel jes erő vel ha tol hat be vá gya ko zá sunk. 
Tu dom, hogy min den em ber nek meg van a 
ma ga te re, lel ké nek ki lá tó ja. Ne kem Ljubl ja-
ná ban van ilyen ből bő ven. A Cankar út ról a 
Ti vo li ra és Rožnikra ve tő dő te kin tet, ami kor 
a hát tér ben ép pen az a pil la nat lát szó dik, ami-
kor az iz zó go lyó a fák lom bo za tát érin ti és a 
vá rost el áraszt ja a vö rös fény vég te len fo lyó ja, 
mely el ön ti a lus ta dél utá ni va sár na pok sé tá ló-
it, vagy pe dig a Čop utcáról az a ko ra es ti 
lát kép a szé kes egy ház fe lé, ami kor a kék ség 
ár nya la tai az égen el kez de nek las san vál ta-
koz ni, las sacs kán el sö té tül nek, hogy a há zak 
hom lok za tai és a szé kes egy ház ha rang jai ele-
fánt csont szí né be men nek át, vagy pe dig ar ról 
a kis bal kon ról le vő ki lá tás, mely va la hol a 
kö ze leb bi út vé gén he lyez ke dik el, ami a ljub-
lja nai óvá ros ból a köz pont fe lé ve zet. On nan 
be lát ha tod Barjet, Tnovot, Mirjet, Rožnikot. 

S né ha, mi kor té ged néz lek vagy pe dig az 
il la tok se gít sé gé vel uta zom az időn át, ame-
lyet ez idá ig Ljubl ja ná ban él tem le, az em be ri 

sor sok ról el mél ke dem, ar ról, hogy „hány priz ma al kot 
egyet len egy pil la na tot,” és né ha, ami kor a pi ac ha tal mas 
gesz te nye fái alatt jár ká lok és ha gyom, hogy ár nyé ka ik 
lá gyan hull ja nak rám, vagy ami kor a trnovói fü zek alatt 
ülök és ar cu kat a Ljubljanicában lá tom vi szont, ma ga mat 
kér dem, va jon nincs-e itt va la mi hi ba, hi szen a vá ros szép-
sé ge nem mér he tő le a hi dak, há zak hom lok za ta i val, az 
em lé ke zet be vé ső dő ki lá tás sal. Be akar juk is mer ni vagy 
sem, ak ko ra az ő szép sé gé nek a mér té ke, amen  nyi szép-
sé get nyúj ta ni ké pes. A töb bi nem szá mít sem mit. Vagy 
szin te sem mit se. 

Luk ács Zsolt for dí tá sa
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