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DRAGO JANČAR

Eu ró pa pe re mén:
uta zá sok, ma gá nyos he lyek

2005. márc. 8.
Ami kor dél után há rom óra kö rül a Celovška út ról

be ka nya ro dom Trnovo fe lé, hir te len egy lány áll az út 
kö ze pén, ti zen nyolc év kö rü li le het, sõt ta lán még húsz 
is. Lá tom szép, meg ret tent sze me it, hir te len le fé ke zek, 
az au tó meg áll, a lány fel sza lad a jár dá ra és mo soly gós 
áb rá zat tal, há lá val tel ten in te get fe lém. Csak egy pil la na-
tig va gyok elé ge dett ön ma gam mal, a jó te võ vel, még egy 
pil lan tást ve tek utá na, a jár dán szûk far mer nad rág já ban 
tá vo zó lány ra, csak egy má sod perc re, mert az el kö vet ke-
zõ pil la nat ban tom pa üt kö zés hal lha tó há tul ról. Mö göt-
tem egy nagy, fe ke te au tó tö me ge raj zo ló dik ki, a vo lán
mö gött meg egy nõ alak ja, aki kar ja i val mér ge sen ha do-
ná szik. Mind ket ten fel haj tunk a jár dá ra a mel let tünk el ha-
la dó au tók du dá lá sa köz ben, a hölg  gyel együtt még egy 
kis lány és kis fiú is ki száll az au tó ból. Gye re kek utaz nak 
az au tóm ban, mond ja a fi a tal, sok kos ál la po tú as  szony ka. 
Még sze ren cse, hogy be vol tak köt ve. Az ut ca kö ze pén 
állt meg. Meg ha tá roz ha tat lan bûn tu dat ér ze té vel, min de-
nek elõtt a két meg ret tent gye rek mi att, akik ott áll nak
és akik „sze ren csé re be vol tak köt ve”, ma gya ráz ko dom, 
hogy az út test kö ze pén egy lány állt, ha nem fé kez tem 
vol na le, el is gá zol hat tam vol na. Bi zo nyí té kom azon ban 
nincs, ugyan is a lány nak már hûlt he lye. Mind két au tón a 
be hor padt ka ros  szé ri át vizs gál juk, nem va la mi vég ze tes, 
de nem is lesz va la mi ol csó. Ki nek a biz to sí tó ja fog majd 
fi zet ni? Azé, aki a hi bás. Az tán kö zö sen ar ra a meg ál la-
po dás ra ju tunk, hogy sen ki se hi bás, ne kem meg kel lett
áll nom az út tes ten le võ lány mi att, az as  szony ka pe dig 
nem tu dott meg áll ni az au tó elõtt, ami ott vesz te gelt elõt-
te. Alig in du lok el, mi köz ben kis sé resz ket nek a ke ze im, 
már is meg csör ren a te le fo nom. A ka ram bol mi att kis sé 
bó dul tan ar ra gon do lok, hogy most ve ze tés köz ben nem 
szí ve sen be szél get nék, nem resz kí roz nék meg még egy 
ka ram bolt, nincs is ked vem 20 000 toll ár bün te tést ki fi zet-
nem. Szlo vé ni á ban az utób bi idõk ben a rend õrök ir gal mat-
la nul be hajt ják a bün te té se ket ami att, ha va la ki ve ze tés 
köz ben te le fo nál. De a te le fon csak csö rög. Hát lesz, ami 
lesz, gon do lom és fel ve szem. Egy bá jos nõi hang Vojka 
Djikić né ven mu tat ko zik be, és pe dig egy olyan nyel ven,
ame lyet itt még min dig szerb-hor vát nak ne ve zünk. Ar ról 
be szél, hogy mi kor ra vár ha tó a nap ló? Mi fé le nap ló, az 
is ten sze rel mé re? Nap ló a sza ra je vói kö tet be. Meg ígér te 
ne kem, ami kor Sza ra je vó ban járt. Tény leg, most már 
em lék szem, õs  szel jár tam Sza ra je vó ban, meg ígér tem, 
hogy meg fo gom ír ni, Aleš Debeljaknak is meg ígér tem, 
sõt még ta lán Velemir Viskovićnak is, meg ígér tem és 
most le kell nyel nem az ígé re te met. Vojka Djikić meg-
hí vott a sza ra je vói kö tet be mu ta tó já ra, amely az el kö-
vet ke zõ na pok ban lesz Ljubl ja ná ban, ugyan ak kor a finn 

nagy kö vet sé gen va ló ren dez vény re, ott be szél get he tünk. 
Le he tet len, hol nap Auszt ri á ba uta zom, ma gya ráz ko dom, 
ami kor pe dig majd is mét vis  sza té rek, majd nem egy egész 
hó nap ra is mét kül föld re kell men nem. Nem mon dom el, 
ho vá, mert egy ál ta lán sen ki re sem tar to zik, me lyik ide gen 
or szág ba uta zom, az iga zat meg vall va pe dig még ar ra
se le szek ké pes, hogy nap lót ír jak. Vojka kér lel he tet len 
ked ves ség gel ki tart, hogy az ígé re tet be kell tar ta ni, mind-
ad dig ki tart, míg egy kéz zel be nem haj tok a sa ját ut cám-
ba, meg ígé rem – is mét csak ígér ge tek –, hogy ké sõbb 
majd vis  sza hí vom. Ott hon kis sé mo so lyog va fo gad nak. 
Fel té te le zés sze rint min den má so dik so fõr, raj tam kí vül,
ki száll na az au tó já ból és in ge rül ten ezt mon da ná: hogy 
ve zetsz, te bam ba nõ sze mély! Min den ki, raj tam kí vül, 
azt mond ta vol na, hogy a nõ nem tar tot ta be a kö ve té si 
tá vol sá got, min den ki be haj tot ta vol na raj ta a be tét la pot. 
Raj tam kí vül, aki majd ma gam fi ze tem ki a kárt, ahe lyett,
hogy a nõ fi zet né – nem õ, ha nem a biz to sí tó ja. Rend ben, 
le het, hogy tény leg maf la va gyok, egy részt mert meg áll-
tam és még a lány után bá mul tam, aki mi att le fé kez tem, 
más részt mert nem kö ve tel tem a lap ját, sem a be lém tra fá-
ló hölgy ada ta it nem je gyez tem fel, még az au tó már ká ját 
sem. Meg es he tett vol na ve lem, mint a bonvivai hõs sel, a 
nõ csá bás  szal, Anouilh  Ornifle vagy a Buborék1 címû drá-
má já ban, aki ne ki ment egy út men ti fá nak, mert hos  szan 
szem lél te egy pa raszt lány hát só fer tá lyát, aki ép pen ré pát
ka pált a mezõn. Mielõtt ki le hel te a lel két, még ké pes volt 
meg ál la pí ta ni, hogy egy vén, fo gat lan anyó ka mi att halt 
meg. Va ló já ban azért min den jól végzõdött. Azon kí vül,
hogy a sza ra je vói bûbáj le vett a lá bam ról és kény te len kel-
let len nap lót kell ír nom. Te hát nap lót.

2005. márc. 9.

Nap ló? Kit is ér de kel, hogy Auszt ri á ba kell utaz nom
egy iro dal mi fel ol va só est re? Az író, aki a fül ke ab la ka 
mel lett áll és mé lyen em lé ke ze té be vé si az el iram ló tá jat, 
egy író be nyo má sok kal, egy író kon temp lá ció köz ben, 
eze ket az ese mé nye ket tempi passatinak is ne vez het nénk. 
Az ol va sók Szto rit akar nak. Az utób bi tíz, ti zen öt év ben 
Eu ró pa kon ti nen sén jár ká lok ide-oda a köny ve im for dí-
tá sá val kap cso la to san, kerekasztal-tár gya lá sok ra, utam 
né ha egé szen Ame ri ká ig is el visz. Az el sõ uta zá sa im ról 
va ló vis  sza té ré sem so rán ba rá ta im nak azok ról a vi dé-
kek rõl, he lyek rõl, em be rek rõl és köny vek rõl me sél tem, 
akik kel a tá vo li or szá gok ban ta lál koz tam, ma nap ság már 
sen kit sem ér de kel ez, alig ve szik ész re, hogy nem is vol-
tam ott hon. Az el uta zá sok és vissza té ré sek, rep te rek és 
au tó utak, is me rõs és is me ret len em be rek kel va ló ta lál ko-
zá sok, nyil vá nos be szé dek és fel ol va sá sok egy ko ri szé dí-

1 Jean Anouilh (1910–1987): A csá bí tás mû vé sze te (Ornifle vagy a Bu bo rék).
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tõ, most már mo no ton rit mu sá ban, az ese mé nyek, ki csik 
és na gyok, fel is mer he tet len töm ke leg gé hal mo zód nak. 
Eb ben az a jó, hogy elég gé el tá vo lod tam a min den na pi 
szlo vén vi szá lyok nyo má sá tól és az oly gya ko ri szlo-
vén szûk keb lû ség tõl. Ivan Cankar ezt ír ja Bécs ben: „Ó, 
ha zám, te olyan vagy, mint az egész ség.” Én gyak ran, ami-
kor el me gyek Szlo vé ni á ból, er re gon do lok: – Ó, ide gen 
hon, te olyan vagy, mint az egész ség! Ám min den eset re 
– ami re most vá gya ko zom, az nem az uta zás, ha nem a 
nyu ga lom, nem a nyil vá nos dol gok mo ra ja, ha nem a friss 
haj na li ma gány és a szo ron gás sal telt es ték. Ott, Bohinj 
és Pohorje vi dé kén sem mi lyen szto ri nem tör té nik, csak 
in ter val lu mok van nak, ta lán egy új könyv be tûi, ame lyek
a szá mí tó gép kép er nyõ jén át sik la nak. Nem va gyok egy 
emeritus, en nek a vi lág nak a tör té ne tei ér de kel nek, és a 
Nagy Tör té net után, New York ban a WTC meg tá ma dá-
sa kor, en gem is az a meg gyõ zõ dés ve ze tett, hogy ezek 
után ap rócs ka föl dün kön már tény leg nem lesz min den
úgy, ahogy ed dig volt. Ám egy re in kább, amint a sok ko ló 
je le ne tek már csak kol lek tív em lé ke ze tünk ré sze se i vé vál-
nak, vi lá go sab bá lesz, hogy a vi lág még min dig na gyon
ha son lít ah hoz, amit szep tem ber 11.elõtt is mer tünk. Az 
em ber, aki éle te kö zép pont já ba a mû vé sze tet he lye zi, a 
sza vak, a mon da tok és a cse lek mé nyek ke re sé sét, per sze 
tud hat ná ezt anél kül, hogy néz né a té vét, utaz na vagy új sá-
got ol vas na.

A mû vé szet vi lá gá ban az idõ nek és tör té nel mi ese mé-
nye i nek, ha még oly meg rá zó ak is, nincs meg az a sú lyuk,
mint ami vel az imagináció és an nak for má ló ere je ren del-
ke zik. Ami kor az em be ri cse le ke det, gon do lat vagy ér zés
tö re dé ke el éri az imagináció és a meg for má lás szint jét, 
már abszt rakt, már az idõ fe lett van, már tör té nel men tú li, 
már nem múlt, se nem jö ven dõ, se nem je len le võ, nem 
egy Nap ló szá má ra meg írt Tör té net, a tér és az idõ tit ka.
Ami fel fog ha tat lan, mint a vég te len idõ. Ezért eb bõl a 
szem szög bõl a tör té net ke re sé se és an nak meg ha tá ro zá sa 
meg le he tõ sen ön cé lú tett. Ta lán a nap ló írás is. Ezt an nak
el le né re ál lí tom, hogy nem tar to zom azok kö zé, akik azt 
hi szik, hogy az éle tet sa ját ele fánt csont tor nyuk ba zár tan és 
sa ját esz té ti kai ön elé gült ség ük kel kell vé gig kuk sol ni uk. 
Én nyi tot tan és kí ván csi an aka rok él ni. Ám en nek el le né re 
egy re fon to sabb nak tû nik szá mom ra az, hogy né ha le kell 
áll ni és te kin te tün ket a Tör té ne lem re és an nak Tör té ne té re 
kell vet ni. Még pe dig a Tör té ne lem és a Tör té net mar gi ná-
lis he lyé rõl, ami min dent meg kér dõ je lez és vi szony la gos-
sá tesz. Ezek rõl a rep te re ken és az au tó uta kon, a vo na ton 
és a ho tel szo bák ban szok tam el gon dol kod ni, alig ha nem 
ezek a pil la na tok éle tem köz pon ti ese mé nyei.

2005. márc. 11.

A múlt õs  szel Bécs ben és ugyan ak kor a né met iro da-
lom nyelv te rü le tén egy igen fur csa könyv meg je le né se 
szá mí tott Tör té net nek, egy olyas faj ta mû, amit az iro da l-
mi és élet raj zi elem zés köz ti ke ve rék nek ne vez het nénk: 
Der Tote im Bun ker (Ha lál a bun ker ben). Szer zõ jét, 
Mar tin Pollackot jól is me rem, évek kel ez elõtt azt mond-
ta ne kem, hogy nagy szü lei Szlo vé ni á ban él tek, de már 
az el sõ vi lág há bo rú után el köl töz tek. Azt mond ta, hogy 

a Štajerskán zaj ló szlo vén–né met vi szony ról ír köny vet 
és aján lot tam ne ki pár szö ve get, ame lyek a se gít sé gé re 
le het nek en nek a vi szony nak a meg ér té sé ben. Nem is 
sej tet tem, hogy mi fé le köny vet ír. Köny vet a na ci o na liz-
mus ról, amely már a Mo nar chi á ban meg osz tot ta az em be-
re ket, akik az tán az el kö vet ke zõ ge ne rá ci ók so rán, mint 
va la mi szel lem vas úton szá gul dot tak a to tá lis ra di ka liz mus 
fe lé. Ap ja, aki gyû lö let ben ne vel ke dett fel, elõ ször is a 
szlo vé nok iránt, majd pe dig min den szláv iránt, vé gül a 
zsi dó kat is meg gyû löl te, majd az NSDAP tag ja lett, az tán
SS- és vé ge ze tül Ges ta po-tag. A fia ott kez di ku ta tá sa it, 
ahol az ap ja éle te be fe je zõ dik: két év vel a há bo rú után a 
ti ro li Al pok ban, ahol le gyil kolt te te mé re buk kan tak. Egy 
pi ti kis rab ló öl te meg a pén zé ért. Mint ahogy õ is ölt, s 
a nagy esz mék ér de ké ben pa ran csot adott az öl dök lés re. 
Mar tin Pollack szá má ra, aki még csak most te met te el 
az ap ját – né me lyek pe dig majd azt fog ják em le get ni, 
hogy szim bo li ku san is meg öl te –, ez a mû nem csak
hajt ha tat lan és a vég sõ konk lú zi ó ig el vég zett ka tar zis, 
ha nem több szö rö sen is meg erõ sí tett tör té ne lem a ná cik
bor zal mas el té ve lye dé se i rõl. Mély kér dé se ket vet fel az 
em ber ter mé sze té rõl, de nem csak azért, mert egy tel je sen 
em be ri meg vi lá gí tás ban lát hat juk ap ját, a ná cit. Vé ge ze tül 
pe dig, mint ha csak a vé let len mû ve len ne, idõ elõtt még 
egy ha lott is elõ má szott ber li ni bun ke ré bõl a nyil vá nos 
be szél ge té sek re: Adolf Hit ler a Der Untergang (A bu kás)
c. film ben. A nagy go nosz te võ – Bruno Ganz em be ri vo ná-
sa i val. Ép pen az kel tett erõ tel jes kri ti ká kat, hogy a film 
em be ri vo ná sok kal lát ja el a dik tá tort. Ugyan ak kor nem 
más vi lá gi, ha nem evi lá gi szörny nek szá mí tott: em ber, 
em be ri tu laj don sá gok kal, és ez így bor zal ma sabb be nyo-
mást kel tett. Azért, mert ez is egy faj ta tör té net a go nosz-
ság ról, nem csak egy rég volt, múlt bé li, ha nem örök ké 
tar tó ese mény nek a sö tét te rü le té rõl, ami ott lap pang az 
em be ri ter mé szet ben és akár egy pil la nat alatt vagy a kör-
nye zet bo nyo dal mai fo lya mán nap fény re is ke rül het. A 
go nosz ság ré vén, ami von zó. Ami kor Pohorjéban sé tá im 
köz ben Osankaricánál meg áll tam, ahol egy kis mú ze um a 
fény ké pe i vel a pohorjei zász ló alj utol só csa tá ját ele ve ní ti 
meg, min dig fel tet tem ma gam nak a kér dést, kik le het nek 
azok a né met ka to nák, akik öröm mel fényképezkednek a 
le gyil kolt par ti zá nok mel lett? Vagy kik le het nek azok az 
em be rek, akik Mariborban és Celjében a Ges ta pó kín zó-
kam rá i ban a fog lyo kat kí noz ták? Csa lá do sok vol tak – mi 
kény sze rít het te õket a ke gyet len ség re, hoz zá tar to zó ik nak 
mit be szél tek ezek rõl? E könyv alap ján, szá mom ra leg-
alább is úgy tû nik, va la hogy kö ze lebb áll nak hoz zám, leg-
alább is egy ki csit; úgy ér zem, meg ér tem a bru tá lis ná ci 
go nosz ság ere de tét. De most an nál ne he zeb ben ér tem 
meg, ho gyan vál hat tak a bá tor par ti zán fel ke lõk a há bo rú 
be fe jez té vel gyil ko sok ká, akik a le fegy ve r zett el len sé get 
le lö vik és a sza ka dék ba ve tik õket, az ár tat lan ci vi le ket 
is.2 S még is, az ál ta lá nos fe le dés és az idõ el le né re, amely 
el fe di és ös  sze ke ve ri a cse lek mé nyek kro no ló gi á ját, oka it 
és kö vet kez mé nye it, kép te len ség el fe lej te ni, hogy elõször 
volt a ná ciz mus. Elõször volt a ná ciz mus bor zal mas bru-
ta li tá sa, s csak azu tán a há bo rú utá ni bos  szú vagy a hi deg-
vér rel el ter ve zett gyil kos sá gok; kez det ben volt a fa siz mus 
és utá na a fó bia. Ám a go nosz ság kér dé sé re, amely ott 
la ko zik az em ber ben, ez zel nem tu dok fe le le tet ad ni. Er re 

2  Uta lás a II. vi lág há bo rú után le gyil kolt szlo vén hon vé dõk re (domobranci), akik Auszt ri á ba me ne kül tek, de az an go lok ki ad ták õket a par ti zá nok-
nak, azok pe dig a Kočevski Rog kör nyé kén le mé szá rol ták õket.
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a kér dés re Mar tin Pollack se adott fe le le tet. Azon ban õ is 
errõl köz ve tí tett hí re ket és ezt a le hetõ leghihetõbb em be ri 
mó don tet te: a sa ját ap já ról tu dó sí tott, egy gonosztevõrõl. 
Ezt pe dig olyan kö vet ke ze tes ség gel vit te vég hez, hogy 
er re az eu ró pai õrület új ko ri tör té nel mé ben elõtte még sen-
ki se volt ké pes. A Ne ue Zürcher Ze i tung tól kap tam egy 
felkérést, hogy ír jak errõl a könyvrõl. Az zal a ké rés sel, 
hogy ös  sze kap csol nám ezt a há bo rú utá ni Tri eszt és Iszt-
ria kör nyé kén zaj lott ese mé nyek kel, amit az olasz te le ví-
zió Szív a sza ka dék ban címû film je nyit majd meg. Igen, 
ír ni fo gok errõl, az ördögökrõl, akik kis idõre az Al pok és 
Ad ria köz ti te rü let re köl töz tek. Majd a szá zad vé gén még 
egy szer ne ki vág tak a Bal kán nak. 

2005. márc. 11–12., éj jel

Még tart az uta zás. Most a föld alatt, az ál mok ban: uta-
zó tás ká val és új sá gok töm ke le gé vel, ame lyek ki kan di kál-
nak be lõ le, le eresz ke dem a föld alat ti vas út tor ká ba, kö rü-
löt tem fe ke te áb rá za tok, föld alat ti au to ma ták fé mes hang-
jai, met rók fék csi kor gá sa, aj tók nyi tó dá sa. A föld alat ti
met ró za ka to lá sá val uta zom, megint uta zás, a vi lág olyan 
ki csi, min dig ugyan azok a drá mák, ma gá nyos meg ál lók 
vil la ná sai, ma gá nyos em be rek kel a pe ro no kon, ölel ke zõ 
ma gá nyos pár a sa ját drá má já ban a ko csi vé gé ben, fenn 
a vá ros, hal lom mo ra ját, lá tom fé nye it, az üres ut cá kat. 
Az ál lo má son meg áll a met ró, a hang szó rók ból mély és 
mo no ton, fel te he tõ leg ál mos fér fi hang szól: Metro Cen ter. 
Transfer to the Red Line ont he upper level. A met ró meg-
áll, az aj tók ki nyíl nak, a csen gõ ding-dong han got hal lat,
az aj tók be zá rul nak, a met ró to vább megy. A fér fi hang a 
hang szó rók ból: Next station: Federal Triangle. A ke re kek 
ro bog nak, a kö vet ke zõ meg ál ló nem a Federal Triangle,
a kö vet ke zõ meg ál ló a Mustek. Okončite vystup a nastup,
ez a hang szó ró ból be szé lõ úr cseh, ó, Mustek, ez Prá ga, 
a Ven cel tér alatt uta zunk. A zárt aj tón át egy em ber sza-
tyor ral igyek szik be lép ni. Túl ké sõ. A met ró to vább ro bog 
a föld alatt, fenn csil la gos az ég és lágy a ta va szi szel lõ, 
én pe dig még min dig a föld alatt. A csil la gok ál lá sa olyan 
ala csony, én pe dig a föld alatt, Tainaros: le eresz ke dés az 
al vi lág ba, ahol a hol tak ár nyai ha ra go san rep de sik kö rül 
Or fe uszt, ilyen lesz, be le gon do lok, ilyen lesz, ha majd 
minden nek vé ge, most ilyen, fe let tünk a vá ros, most a 
fo lyó alatt uta zunk. Min dent lá tok és tu dok: ott van nak az 
ut cák és a köl tõ es té lyé nek szo ron gá sán át uta zik, a köl tõ
szá má ra min dig a nap pal és az éj jel köz ti pil la nat ál la po-
ta van, gon do lok be le. Nap pal van, és a lo vak pa tá i nak
ko po gá sát hal lom a kö ve ze ten, a lo vak nye rí te nek, ezek 
a bé csi ko csi sok, Karlsplatz Oper, mond ja a hang szó ró, 
umsteigen zu den Linien A, B und C. Bitte alle aussteigen,
én azon ban nem szál lok ki. Fél re ál lok, hogy mel lém ül hes-
sen egy ka la pos hölgy, hasz no sabb do log gal is fog lal koz-
hat na, mond ja fe lém for dul va a ka la pos hölgy, ahe lyett, 
hogy Eu ró pa-szer te és má sutt ide-oda utaz gat a met rón.
Én nem va gyok mun kás, hogy dol goz zam, fe le lem, én 
köl tõ va gyok, Or fe usz. Az ég ma da rai, a vi zek ha lai, az 
er dõk ál la tai, a fák és a szik lák hall gat ták va rázs la tos han-
go mat. Ah, per sze, szól az as  szony, min dig csak uta zik.
Hon nan tud ná, ki ál tok ha ra go san, ta lán már oda fenn nem 
is ra gyog a Nap, ta lán a Hold moz du lat lan és vé res, ta lán
a csil la gok fel cse rél ték he lyü ket az égen, ta lán a Föl dön
a lö ve dé kek tûz vészt okoz nak. És ak kor mi van, mond-

ja a ka la pos as  szony, és mi van ak kor? Itt biz ton ság ban 
va gyunk, fe le li. Ja, ne kem úgy tû nik, mint ha Nyu gat fe le
utaz nánk, sem mi fé le hár fa sincs, ha nem csak a hang szó ró 
ding-dongja, aj tók csu kó dá sá nak és nyí lá sá nak za ja, ke re-
kek csat to gá sa, ding-dong, the next station is Notting Hill 
Gate, hol is van ez? Lon don ban, Lon don alatt, a Tem ze
alatt, min den do log alatt, mind the gap. Vi gyázz a nyí lá-
sok ra, a met ró és a pe ron köz ti rés re, de hát ho va is zu han-
nék, oda lenn egy ál ta lán van még va la mi? Ele gem van 
min den bõl, fo gom az uta zó tás ká mat és ki lé pek az aj tón,
a sza ka dék ba, mind the gap, egye nest az ud var ra, ahol az 
iro dal mi fel ol va sá som van, egy tá vo li or szág író ja.

2005. márc. 13.

Is mét ott hon. Mi ért is ír nak egy ál ta lán az em be rek nap-
lót? Hogy meg ál lít sák az idõt? Hogy a mú ló idõ be vés sék 
éle tük nyo ma it? Hogy el mond has sák az igaz sá got az el jö-
ven dõ nem ze dé kek nek? Az Igaz ság sze re te te mi att? Vagy 
ön sze re tet bõl? Szlo vé ni á ban a ki lenc ve nes évek után egy-
más után je len nek meg Edvard Kocbek nap lói. So kan azt 
gon dol ják, hogy a nagy köl tõ job ban tet te vol na, ha nem 
ír ta vol na meg, de hogy ha már meg is ír ta, jobb len ne,
ha fi ai az õ ha lá la után nem en ge dé lyez ték vol na an nak 
szer kesz tés nél kü li meg je le né sét. A nagy köl tõ, úgy vé lik,
a kor tár sak sze mé ben még min dig az ma rad ha tott vol na, 
aki volt, a fran cia perszonalizmus úti tár sa, a kom mu nis ták 
baj tár sa, par ti zán, há bo rú utá ni dis  szi dens, a XX. szá zad 
nyug ta lan tör té nel mé nek köl tõi szen zor ja. Most azon ban 
nap ló i ban úgy je le nik meg, mint gát lá sos ka to li kus, akit 
gyö tör min den fi a tal as  szony ér zé ki sé ge, akik kel ta lál-
ko zik, és ami kor a Ti vo li-park ban min den ta vas  szal a 
fi a tal pá rok után le sel ke dik. A há bo rú utá ni Ju go szlá via 
egy re to ta li tá ri u sabb va ló sá gá val szem be ni el len ál lá sa 
és a par ti zán baj tár sak kal be kö vet ke zett tö rés, amely 
ha ta lom ra tö rek võk ka ma ril lá já vá vált, te le van kí sér le-
tek kel, hogy vis  sza tér hes sen kö zé jük, hogy meg újí ta ná a 
par ti zán baj tár si as ság hi te les sé gét. De per sze si ker te le nül, 
a párt ve ze tõk meg aláz zák és ki ne ve tik. Kocbek pe dig 
nap ló já ban le ír ja a ljub lja nai kul tu rá lis és po li ti kai tré cse-
lé se ket, te le van na iv re mé nyek kel, hogy Szlo vé ni á ban és 
Ju go szlá vi á ban egy szer re min den meg fog vál toz ni. Meg-
ha son lott sá ga, egy re na gyobb el szi ge telt sé ge és re mény-
vesz tett sé ge az õrü let be ker get ték. Ám a „tör té ne lem vak 
nyug ta lan sá ga” már fel lel he tõ a ver se i ben is. A nap lók 
eb ben az ér te lem ben sem mi újat se mon da nak. En nek 
el le né re még is ér té ke sek. Nem csak azért, mert ezek ben
az ira tok ban a nagy és el is mert, ön kí vü let ben lé võ köl tõ 
egy ala csony szen ve dé lyek kel és ki csi op por tu niz mus sal 
ren del ke zõ em ber nek mu tat ko zik meg, ami ugyan ak kor 
tel je sen em be ri meg vi lá gí tás ba he lye zi õt, ha nem azért is, 
mert sok kal job ban fel tár ja a há bo rú utá ni modus viven-
dit, mint bár mely más tör té nel mi irat vagy szo ci o ló gi ai 
fej te ge tés, va la mint a for ra dal mi idõ sza kot, de ugyan ak-
kor az új ha tal ma sok vég te le nül kis pol gá ri, ha szon le sõ, 
int ri kák kal te li, irigy éle tét is. Kocbek igaz ság sze re tõ, de 
ugyan ak kor ön sze re tõ, ami kor sa ját ol va sa ta it, lel ki éle tét, 
sa ját tör té nel mi és iro dal mi sze re pét fe di fel… Ta lán a 
nap ló írás mo tí vu má nak el ma gya rá zá sá ban még Witold
Gombrowicz a leg vi lá go sabb, aki nap ló it ez zel kez di: Én,
én, én. Én, én, én. Sem mi más nem ér dek li. Ta lán ez a leg-
mé lyebb igaz sá ga min den nap ló írás nak. En nek is.
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2005. márc. 14.

A szín ház zal so ká ig nem ke rül tem al ko tó vi szony ba, 
most pe dig a vé let len já té ká nak kö szön he tõ en két be mu ta-
tóm is lesz, két re gé nyem dra ma tur gi á ja, és gon do la ta im 
a szín pad és a né zõ tér fe le húz nak. A ljub lja nai Drá má-
ban szín re vit ték és be mu tat ták a Katarina, a pá va és a 
je zsuita3, Mariborban pe dig Az észa ki ragyogás4 címû
re gé nye met. Ezt Mile Korun szín há zi má gus ren de zi majd, 
aki nem rég a Karamazov test vé rek hat órás (!) elõadásával 
le pett meg. Hi he tet len, hogy mi min den si ke rült itt ne ki,
hogy min den fé le spek tá ku lu mok, szín pa di ef fek tu sok és 
ap róbb já té kok hos  szú kor sza ka után is mét vis  sza tér tek a 
szín pad ra a nagy iro dal mi mûvek adap tá ci ói, és ezek ese-
té ben a szín ház még min dig szín ház ma radt. Az igé nyes
re gé nyen ke resz tül, ami te le van buk ta tók kal, Korun már 
a szö veg meg for má zá sá val is egy tisz ta, drá mai ívet volt 
ké pes meg raj zol ni, egy mély epi kus fo lyót, amely las san
foly do gál és ma gá val ránt ja a nézõt. Ezt még meg tol dot-
ta az zal, hogy a fõszereplõk köz ti vi szony foly to no san 
fe szült, köl csön ha tás ban áll nak egy más sal, va la mint 
ezer nyi szí né szi trük kel stb., stb. An nak, mi ként tár ta fel 
az alapvetõ fi lo zó fi ai kér dé se ket a mo no ló gok tól és az 
„una lom tól” va ló fé le lem nél kül, még Dušan Pirjevec5

is ör ven de ne, aki a Karamazov test vé rek kel bú csú zott 
el ettõl a vi lág tól. Az elsõ mon dat, ami el hang zik a szín-
pa don, ez a kér dés: Lé te zik-e Is ten? A nézõtéren fi a ta lok 
nézõközönsége ült, di ák bér let, köz tük pár idõsebb, sõt 
két-há rom apá cát is lát tam – úgy tûnik, hogy egyet len
nézõ se hagy ta el a nézõteret a szü net köz ben. Azon töp-
reng tem, hogy egy faj ta ap ró, mûvészeti cso da vá lik itt 
va ló ra, és hogy ál ta lá nos sá vált fel szí nes sé gé nek ko rá ban 
egy olyas faj ta em be ri tí pus, kö zös ség, pub li kum van ki ala-
ku ló ban – bár nem is me rem õket –, akik a lé nyeg be vá gó, 
igé nyes dol gok iránt érdeklõdnek. Re gé nye im mel kap cso-
la to san né ha ka pok ilyen-olyan vis  sza jel zést, de ez most 
itt a nagy kö zön ség gel esett meg, egy faj ta fur csa, szin te 
val lá sos at mosz fé rá ban: a Kunst.

2005. márc. 15.

A No va revijától fel hív tak, hogy ki ad ták azt a köny vet,
amit Ru di Šeligo kéz ira tai közt ta lál tak meg6, aki ta valy
halt meg, én ír tam egy elõszót elé, len ne-e ked vem köz-
remûködni a be mu ta tón? Saj nos nem, mert két nap múl va

el uta zom. Megint kül föld re? Ja, is mét. Gon do la ta im ban 
bo csá na tot ké rek ked ves ba rá tom tól, még min dig hal lom
és lá tom õt, egy ál ta lán nem is vi lá gos szá mom ra, hogy 
el tá vo zott kö zü lünk. Hogy eltûnnek életünkbõl, Edvard
Kocbek7, Jože Pučnik8, Vlado Gotovac9, ám leg in kább 
Ru dit nél kü lö zöm, hi ány zik szá mom ra. Vlado Gotovac is 
hi ány zik ne kem, nem vol tunk olyan kö ze li ba rát ság ban, 
mint Šeligóval, de ami kor együtt vol tunk, a já té kos ság tól 
és a szellemességtõl szin te ra gyo gott. Ami kor Vladónak 
nyil vá no san nem volt sza bad ki ad nia a mûveit, le for dí tot-
ta Šeligo és az én köny ve met hor vát ra, mindkettõt úgy 
ki ja ví tot ta, mond ta, hogy ez most már tény leg jó iro dal mi 
mû lett.

2005. márc. 16.

Az utol só le ve lek az el uta zás elõtt. A mad ri di La
Vangardia fi a tal új ság író nõ je, aki majd nem két órán át 
ké szí tett ve lem in ter jút Bar ce lo ná ban, e-mailben kül dött
még jó 30 kér dést! Már a be szél ge tés köz ben meg mond-
tam ne ki, hogy az egész már így is túl sok, hogy cso dá-
la tos, mert an  nyi min dent el ol va sott ró lam, de ki fog ja
ezt meg je len tet ni? Sej tet tem, hogy kez dõ, ezek min dig
min dent akar nak, tel je sen min dent. Most még rá adá sul 
har minc kér dés. Hogy ha még az El deseo Burlón re gé-
nyem mel (ez zel a cím mel je lent meg a Ka ján vágyak10

– Posmehljivo poželenje c. re gé nyem Mad rid ban) kap cso-
la tos kér dé sek re ad nék fe le le tet, hát mit fe lel jek azok ra a 
kér dé sek re, hogy mi lyen volt a fi a tal sá gom a kom mu nis ta 
dik ta tú rá ban? Vagy: Mi a kü lönb ség köz tem és Predrag 
Matvejević11 kö zött Ju go szlá via fel bom lá sá val kap cso la-
to san? Az tán meg er re: Mi kor és hol szo kott ír ni? Ho gyan 
kezd ne ki a re gény nek, meg ha tá ro zó-e az elsõ mon dat?
Saj ná lom, kép te len va gyok eb be a sza ka dék ba mon da to-
kat do bál ni. El kül döm ne ki né hány es  szé met és in ter jú-
mat, hasz nál ja fel, ami meg fe lel ne ki. Az a gya núm, hogy 
en nek az in ter jú nak a hí res új ság ban va ló megjelenésbõl 
sem mi se lesz.

2005. márc. 17.

Lovran12. Ez az a „kül föld”, aho va el utaz tam. Egy 
hó na pig a ten ger mel lett igyek szem majd ír ni. Učka
hegy ol da lát még min dig hó bo rít ja, oda lent a Nap lát ha-

3 Drago Jančar: Katarina, a pá va és a je zsu i ta (re gény), Je len kor Ki adó, 2006 (for dí tot ta Gállos Or so lya).
4 Drago Jančar: Északi fény (re gény), (Severni sij, Murska Sobota, Pomurska založba, 1984; SNG Drama Maribor, 2005).
5  Dušan Pirjevec (1921–1977): szlo vén iro da lom tör té nész. A II. vi lág há bo rú alatt ma gas ka to nai-po li ti kai funk ci ót töl tött be. A szlo vén mo der n-

iz mus nak az eu ró pai iro da lom mal va ló kap cso la tát vizs gál ta. Jelentõs iro da lom tu do má nyi mun ká ja az eu ró pai regényrõl írt mûve, mely re nagy 
ha tás sal volt Heidegger fi lo zó fi á ja.

6  Ru di Šeligo drá ma író, mûvelõdési mi nisz ter. Ma gya rul meg je lent mûve: Rö vid ki rán du lás. [Há rom kis re gény, Novi Sad]: Fo rum Könyv ki adó, 
[1969].

7  Edvard Kocbek (1904–1981): szlo vén köl tõ, po li ti kus, fi lo zó fus. Ma gya rul meg je lent mû vei: Fé le lem és bá tor ság (no vel lák), Új vi dé ki Ki adó és 
Eu ró pa Ki adó, 1989.; Kis fiú a fán (Di a lek ti kus ver sek) – 2006. Széphalom Könyv mû hely, [for dí tot ta: Luk ács Zsolt]; Éj sza kai ün ne pély, 2006 
Je len kor Ki adó [For dí tot ta: Csor dás Gá bor].

8  Jože Pučnik (1932–2003): fi lo zó fi á ból dip lo má zott, majd as  szisz tens ként dol go zott az egye te men és gon do la ta it a Revija fo lyó irat ban tet te köz zé. 
A 60-as évek ben két po li ti kai per mi att lett el ítél ve. A szo ci a liz mus épít mé nyé nek alá ásá sá val gya nú sí tot ták meg és emi att 9 év nyi bör tön bün te-
tés re ítél ték. Meg pró bált meg szök ni, de si ker te le nül. A késõbbiekben Né met or szág egyik egye te mén tar tott elõadásokat.

9  Vlado Gotovac (1930–2000): hor vát költõ, es  szé is ta és kri ti kus. Zág ráb ban dip lo má zott fi lo zó fi á ból. Po li ti kai, köl té sze ti és új ság írói mun kás sá-
gá val mély nyo mot ha gyott ma ga mö gött hát ra.

10 Drago Jančar: Ka ján vá gyak, Bu da pest, Osiris Ki adó, 1997 – (for dí tot ta: Gállos Or so lya).
11  Predrag Matvejević (1932) mos ta ri szár ma zá sú hor vát es  szé író. Egye te mi stú di u mai Sza ra je vó ba, Zág ráb ba és Pá rizs ba szó lí tot ták, de Ró má ban 

is ta ní tot ta a szláv iro dal mat. A zág rá bi egye tem ter mé sze tes kö ze ge, de ott hon van a New York-i Egye te men is.
12  Lovran – Az Opa ti já tól alig 5 km-re, Rijekától pe dig 17 km-re fek võ vá ros a Kvarner-öböl észa ki ré szén, a lát vá nyos és exk lu zív Opa ti jai riviérán 

ta lál ha tó.
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tó a Kvarnerski-öböl fe lü le tén át. Nem is ne vez het ném 
kül föld nek, Opátia egy ré gi oszt rák–ma gyar temetõjében 
nyug szik a test vé rem, pon to sab ban a fél test vé rem, né hány 
éve halt meg. A Ju go szláv Nem ze ti Had se reg flot tá já val 
ke ve re dett ide, be le sze re tett egy ide va ló si, fe ke te ha jú 
lány ba, Ružicába. Ružica se él már, ta valy halt meg, 
mindkettõjüknek gyer tyát gyúj tok, tor kom el szo rul. Itt 
ezen a vi dé ken töl töt tem el gye rek ko rom szá mos nap ját, 
te hát nem szá mít külföldnek… En nek el le né re még is az. 
A mos ta ni Hor vát or szág a ma ga éle tét éli, az új sá gok, a 
te le ví zió, min den a sa ját ten ge lye kö rül fo rog, egy na gyon
is zárt kör be nyo má sát kel ti ben nem. En nek el le né re hi he-
tet len a kom mu ni ká ci ós blo kád. Nem fog ják a szlo vén
te le ví zi ót és rá di ót, új sá gok sin cse nek a 30 km tá vol ság ra 
fekvõ Szlo vé ni á ból. Majd csak jú ni us ban ér kez nek meg 
a tu ris ták hor dái, ami az egye dü li in for má ció Szlo vé ni á-
ról és a két or szág kö zöt ti egye dü li kap cso lat. Ta lán ez 
az el zár kó zás az oka an nak, hogy a po li ti kai elit kö zött
rö vid zár lat van, saj nos a két la kos ság közt is. A hor vát 
na pi lap ok ban sincs egyet len mon dat ar ról, hogy a szlo-
vén kor mány meg fon to lás nél kül tá mo gat ja Hor vát or szág 
EU-s csat la ko zá sát, Gotovina13 át adá sá val vagy anél kül,
ami mi att ott hon éles kri ti kák ban részesül… Es te ol va-
sok, té vét né zek, ho va is jöt tem, a tévébõl és a la pok ból 
csak egyet len egy té ma árad. Az Eu ró pai Unió és Ante 
Gotovina. Va gyis egy olyan há bo rú nak a kö vet kez mé-
nyei, amely már ré ges-rég vé get ért. Hány évig, med dig
fog ja Hor vát or szág, Bosz nia és Szer bia en nek a kö vet-
kez mé nye it vi sel ni, mint ahogy Ju go szlá via egé sze még 
a mai na pig is vi se li apá ink ré ges-ré gi há bo rú já nak meg-
osz tott sá gát? Min de nütt a nagy há bo rúk után ke zet fog tak
egy más sal, csak itt nem, csak itt foly to nos az örök ké tar tó
ré gi gyûlölet és az õsi meg osz tott ság. Sze re pet ját szik-e 
itt va la mi, ami a vi lág, a Bal kán, Kö zép-Eu ró pa ezen 
ré szé nek a vég ze té vel áll na kap cso lat ban? Nem hi szem.
Ta valy Lit vá ni á ba utaz tam, ott a múlt ból ugyan ez a tör té-
net ke rült fel szín re. A lit vá nok a né me tek kel együtt gyil-
kol ták le a zsi dó kat, az uk rá nok a len gye le ket, a len gye lek 
a lit vá no kat és az oro szok a len gye le ket, né me te ket, uk rá-
no kat és lit vá no kat gyilkolták… És az oro szo kat.

2005. márc. 18.

A ho tel túl za jos volt, át köl töz tem a drá ga, ál mos
Mošćenićki tu ris ta- és ha lászvá ros ká ba, ta lál tam egy 
apart mant, ahol az ab lak alatt a fö veny re ve rõd nek a ten-
ger hul lá mai. A „ho mok par ton”. Dél ben a ta va szi na pon 
ülök és ol va sok, a szom széd asz tal nál egy fér fi és egy nõ, 
szép pár, és … hall gat nak. Nincs már mi rõl be szél get ni ük. 
Már ré ges-rég min dent el mond tak. A hölgy né ha fe lém

te kint, a fér fi hó ri hor gas em ber, unal mas fi gu ra, mo bil te-
le fon já ban ke res gél va la mit, sem mit se szól, me lan kó li á ja 
az ál mos ság és az una lom. Ma gad ba kell ha tol nod, mond-
ja Dane Zajc14, a hall ga tag költõ, va la mit csak ta lálsz ott 
vagy pe dig meg le led az üres sé get, va gyis a vá kuu mot, 
ami vel ez a fi a tal ren del ke zik, a sem mi vel.

2005. márc. 19.

Vi rág va sár nap. Ün ne pé lye sen fel öl tö zött em be rek 
olaj ágak kal a ke zük ben. Jé zus sza már há ton bak tat Je ru-
zsá lem be, én gya log me gyek Mošćenicába, a hegy te tõn 
le võ õsi, gla go li ta idõk bõl va ló hor vát te le pü lés re. Azt 
be szé lik, hogy pon to san 700 lép csõ ve zet fel a csúcs ra,
no, én 713-at szá mol tam ös  sze. A 400. lép csõ fok nál meg-
lep egy kö tél, ab ban a ma gány ban ott him bá ló zik a fán, 
egy erõs ág hoz kö töz ve, el vág va, mint ha egy akasz tott
hul lá ját szed ték vol na le ró la. Jú dá sét? Ta lán csak egy 
gye rek hin ta volt… Dél után a jegy ze te im és az új ság ki-
vá gás ok közt ma ta tok, ame lye ket ma gam mal hoz tam. 
Egy is me rõ söm, aki min dig fi gye lem mel kí sé ri a hor-
vát iro dal mat és az it te ni ese mé nye ket, már rég el hoz ta 
ne kem Miljenko Jergović15 cik két Es ter házy Harmonia
caelestis regényérõl, még csak most ol va som el fi gyel me-
sen és kis sé el cso dál ko zom mi at ta. Csípõssége szin te már 
bru ta li tásszám ba megy, amel  lyel egy író az író ról ír hat,
még in kább pe dig a bom bá zó cí mek, amit feltehetõleg 
a Jutarnji list szerkesztõsége he lye zett el („A hor vá tok 
mi ért cso dál nak egy rossz ma gyar írót?” stb), se hogy se 
il lik ös  sze Miljenko Jergović sze re tet tel jes ter mé sze té vel, 
szin te azt is mond hat nám, hogy ba rá tom mal, aki vel szá-
mos al ka lom mal ta lál koz tam a Pop ović fé le durieux-i 
tár sa ság ban. Leg utol já ra Sza ra je vó ban vol tunk együtt, a 
„Buybook” köny ves bolt ban aján dék ba ad ta sa ját leg utóbb 
meg je lent köny vét, amely be azt ír ta, hogy Sza ra je vó ban 
„íme, már érzõdik a hó il la ta”. A köny vet szo kat lan 
„multikulturális” cí mé vel – Inšallah Ma don na, inšallah16

–, egy cso dá la tos köny vet, kön  nyed ség gel meg írt mûvet, 
ám mély sé ges imaginációkkal, ahol egy más ba fo nód nak 
a tör té ne tek, egyik a má sik ból nö vi ki ma gát, át ug rál ják 
az idõ és a föld raj zi aka dá lyo kat, mestermû, együltõben 
el ol vas tam. An nál in kább el cso dál ko zom azon, hogy egy 
ilyen ked ves em ber, aki an  nyi ra te het sé ges, egy má sik
író ról ek ko ra düh vel ír jon. Is me rem a krležai17, Matoš18

-fé le és még egyéb más hor vát po le mi kus ira tok ha gyo má-
nyát, ami ké pes túl lép ni min den ha tárt, eze ket cik ke i ben 
ápol ja Slobodan Šnajder19, de ná la in kább fõként po li ti kai 
és szo ci á lis tar ta lom ról le het ne be szél ni, itt pe dig egy esz-
té ti kus, az iro da lom ber ke in be lül el hang zó kérdésrõl van 
szó. Egy pil la nat ra ar ra gon do lok, hogy Miljenko ta lán 

13  Ante Gotovinát (1955): Hor vát or szág ban nem ze ti hõs ként ün ne pel ték, Há gá ban száz öt ven ezer szerb el ül dö zé sé vel vá dol ták. Ka masz ko ri szö ké se 
után lé gi ós, majd zsol dos lett, véd te Jean-Marie Le Pent és fosz to gat ta a fran ci á kat. Bár so sem volt nagy stra té ga, ha zá já ban hõs had ve zér nek 
tart ják. Pe dig va ló szí nû leg csak egy ma rék nyi ka to ná val gyil kolt szerb ci vi le ket.

14 Dane Zajc (1929–2005): szlo vén költõ.
15  Miljenko Jergović (1966 Sza ra je vó): költõ, író, drá ma író, cikk író, jelentõs iro dal mi dí jak birtokosa, lel kes fo cis ta, aki 1993 óta Zág ráb ban él. 

1988 óta a hor vát iro da lom egyik jelentõs sze mé lyi sé ge. Nem zet közi hír ne vét a Sza ra je vói Malboró címû kis no vel lás kö te té vel nyer te el, ami ért
1995-ben az Erich Maria Remarque né met bé ke dí jat kap ta meg.

16 Inšallah Madona, inšallah / Miljenko Jergović – Zagreb: Durieux, 2005; inšallah – ha Is ten en ge di.
17 Miroslav Krleža (1893–1981): hor vát író, drámaszerzõ, es  szé is ta.
18 Antun Gustav Matoš (1873–1914): hor vát költõ.
19  Slobodan Šnajder (Zagreb, 1948): hor vát drá ma író, pub li cis ta. Fi lo zó fi á ból és an gol ból dip lo má zott a zág rá bi egye te men. Mû vei 1966 óta je len-

nek meg. A Tuđman-idõ szak ban po li ti kai okok mi att nem vi het ték szín re a drá má it.
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nem is ol vas ta el tel je sen a vé gé ig a Har mó ni át. Ugyan is 
ve lem is meg esett, hogy úgy a 200. ol dal el ol va sá sa után 
Pé ter – õt is sze mé lye sen is me rem, õ is ked ves em ber
– ba rok kos ját sza do zá sa min den gróf fal, Haydn nal és az 
„édes apám mal” va la hogy mo no ton ná vált, öntetszelgõvé 
és ön telt té. A ba rokk szá mom ra nem ide gen, én is fog-
lal koz tam ve le az utol só köny vem ben, de itt ne kem va la-
hogy pretenciózusan ha tott. Míg ös  sze nem szo rí tot tam 
a fo ga i mat és vé gigrág tam ma gam a köny vön. A könyv 
utol só ré sze – ami kor az Es ter ház yak egy szo ci a lis ta, anya-
gi sze gény ség be sül  lyed nek és min den fé le mi zé ri ák ba 
– mély sé ge sen meg rá zott. És ami kor a ré szeg édes apám, 
a ré gi vi lág utol só lánc sze me, egy ré gi ma gyar pász tor tán-
cot lejt, vi lá gos, hogy an nak a vi lág nak vé ge, hogy el lent-
mond ne ki sa ját fia, hogy va la mi más kezdõdik el, hogy 
itt egy ra di ká lis tö rés ment vég be a ha gyo mán  nyal: az 
apa még vis  sza te kint a Nagy Tör té ne lem be, fia már csak 
iro ni zál hat ja, meg nyí lik a mûvészet te re. A tör té ne lem 
min den  egyes vég ze té vel, amely el ol vad, mint a ta va lyi 
hó itt fenn Učka hegy ol da lá ban. A hó, amely nek il la tát 
Sza ra je vó ban az utol só, Jergović-val va ló ta lál ko zá som-
kor sö rös üve gek mel lett és füstfelhõ kö ze pett le he tett 
megérezni…

2005. márc. 22.

Min den reg gel a ten ger mo raj lá sá ra éb re dek, ér zem 
hul lám zá sát, amely a mély ség bõl emel ke dik ki, ugyan-
ak kor a fél álom pil la na tá ban még egy ha tal mas, nyílt 
tér ség sej tel me is ész lel he tõ. El len ben az Al pok kal kör-
be zárt völ gyek rõl fo gok ír ni. Ami kor a Gályarab20 címû 
re gé nye met ír tam, ami a Pohorjén zaj lott, a feny ve sek 
sut to gá sa köz ben, ak kor azt hit tem, hogy az uta zás iga zi
me ta fo rá ja csak a ha jó le het, a ho ri zont, a szi ge tek, az új 
par tok fe le ve zetõ út. Hõsöm ugyan ak kor leg töb bet a szá-
raz föld ön uta zik. Ak kor még nem ol vas tam el Ko lum busz 
Nap ló it. En nek el le né re ha son ló dol gok ra gon dol tam én 
is: ami kor Ko lum busz har ma dik „in di ai” út ja so rán fel fe-
dez egy szi ge tet, Espanolat, egy fo lyón ha jó zik a belsõ 
te rü le tek fe le és a kasztíliai fe je del mek nek, a ki rály nak és 
királynõnek, ezt ír ja: „…Nagyon elé ge det len vol tam, ami-
kor lát nom kel lett, hogy se észak ra, se dél fe lé nem me he-
tek és nyu gat fe le sem, mert min den ol dal ról szá raz föld 
vett körül…” A ten ge rész szá má ra ez ret te ne tes, a ha jón
van, ám kö rös-kö rül min de nütt csak szá raz föld. Ne ki ez 
ret te ne tes, az „Alpok” em be ré nek pe dig az egye dü li biz-
ton ság; ami ne ki ve szé lyes le het, az több nyi re a ki ter je dés 
és a ten ger elõre nem lát ha tó ve szé lye. 

2005. márc. 24. 

Ha nin cse nek te le fon be szél ge té se im, van nak na pok, 
ami kor egyet len egy szót sem szó lok. Hallgatás… és azok-
nak a mon da tok nak a ke re sé se, ame lyek a hall ga tás ból 
ered nek, egye dül a hall ga tás ból, nem pe dig a nyil vá nos 
fel lé pé sek bõl.

Uta zá sa im so rán a ma gány ra gon do lok, a ma gány ban 
gon do la ta im el ka lan doz nak a vá ros ba és az uta zá so kon 
jár nak. Nagy hasz nunk lett az egy más köz ti kom mu ni ká-
ci ó ból, de ugyan ak kor na gyot is vesz tet tünk ve le, mert 
ez a kom mu ni ká ció ret te ne tes fe lü le tes sé get, ro ha nást 
okoz hat, egy faj ta, a dol gok lé nye gé tõl va ló tá vol sá got. 
Az ar cok, sza vak, sõt még bi zo nyos érin té sek is, leg alább
is ná lam mind  ez idõ köz ben va la mi fé le kö dös fe le dés be 
sül  lyed, mind ez a gyors uta zá sok, be szél ge té sek, fel lé pé-
sek köz ben a ka le i dosz kó pi kö döcs kék be tû nik el, csak 
egy ki csi va ló ság és mély ség ma rad meg. Nem fur csa,
hogy is mét nép sze rû ek kez de nek len ni a Compostellába 
tör té nõ las sú uta zá sok, gya lo go san vagy bi cik li vel, az 
õsi za rán dok uta kon. Ahol meg le het áll ni, ott meg kell 
áll ni, és ahol meg sej ted, hogy min den olyan, mint a vi lág
kez de te kor, a he gyek, ta vak, ten ger part ok, a szi get, ak kor
meg hall ha tod a nyelv be szé dét, a sza va kat, mon da to kat, 
ame lyek kel meg je lö löd sa ját mu lan dó je len lé te det, a szlo-
vén ábé cé 25 be tû jé vel uta zol vagy bár mely más ábé cé
tet szés sze rin ti szá má val, hát én a szlo vén nal, a fan tá zia, 
a ké pek, meg ér zé sek és a han go kon át… gyorsabban és 
sok kal vál to za to sab ban, mint ahogy ar ra ké pes le het ne a 
szi lí ci um kris tá lyok egy más  köz ti leg gyor sabb há ló za ta. 
Ez egy olyan írás, ez egy olyan nyu ga lom, amely ugyan-
ak kor ha tal mas moz gás is. 

2005. márc. 27.

A mo bil te le fo nok csil la gá sza ti ös  sze gû szám lá kat ál lí-
ta nak ki. Még sen ki se sze dett rá min ket job ban, mint a 
ve ze ték nél kü li te le kom mu ni ká ci ós há ló za tok tu laj do no-
sai. Az em ber sze ret ne be szél get ni a hoz zá kö zel le võ
tá vo li em be ré vel és emi att sú lyos szám lá kat kény te len 
fi zet ni, a leg ter mé sze te sebb do lo gért a vi lá gon, a be szél-
ge té sért. Ezért egy re töb bet hasz nál juk az SMS-üze ne te-
ket. In nen egy for ga tó könyv meg írá sá ra kész te tem S-t 
Ljubl ja ná ban az Anton Novačanról szó ló do ku men tum-
film hez, há bo rú elõtti szlo vén drá ma író, aki a ju go szláv 
kor mán  nyal Ka i ró ba me ne kült és meg halt egy ma gá nyos 
vas út ál lo má son Posadasban, Argentína és Uru guay ha tá-
rán. Ér de kes vég zet. Nap ló ja egy jó anyag le het ne a for ga-
tó könyv höz. De ép pen Novačan nap ló ja té rí ti el az írás tól
S-t. Ezt ír ja ne kem a mo bil te le fon táv ira ti stí lu sá ban: Nap-
ló ja ne he zem re esik, me ga lo má ni ás, gyû lö li a né me te ket, 
min den hor vá tot az NDH mi att, ez nem megy, ba ná lis, sõt 
gyak ran vul gá ris. Én ezt írom vis  sza: Ba ná lis, mint a tör-
té ne lem. Õ szél sõ sé ge sen fog ja ezt fel. Az idõ szel le me. 
Eb ben van a po én: ér de kes, fur csa lény, nagy du más, aki 
me ga lo má ni á já val tra gé di á ba tor kol lik. Kü lö nös hõs: ten-
gely nél kü li nagy ke rék. Ljubl ja ná ból a fe le let: Ja, per sze, 
és: ap ró lé kos ko dó, fé lénk, só vár, nagy ra vá gyó, ön imá dó, 
szen ti men tá lis és ne héz kes. Iga zi hõs! Én: Lá tod, ilyen né 
vá lik az em ber, ha nap lót ír. Az em ber nek nem len ne sza-
bad nap lót ír nia.

Luk ács Zsolt for dí tá sa

20  Drago Janćar: A gá lya rab (Galjot). Re gény. Eu ró pa, Bp., 1985. (for dí tot ta: Gállos Or so lya).


