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RÁBA GYÖRGY

Álmomban alakmás
Mert mit tudott
amit helyettem
csócsált ropogtatott
de nem köpte ki
megvoltak a rejtelmei
járt-kelt
mintha bármit neszelne
ám elhallgatna dévajul
titkolta titkom
átláttam ezt
szegénylegény
a látomás peremén
és most hogy eltûnt
a látvány mellkasomba
markol s mondana mintha
valamit aminek
nincs meg a nyelvi titka
õ pedig
megnevezhette volna
létem dugáruit

Sulyok Gabriella grafikája
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PAUL VALÉRY

Följegyzések
és töredékek az álomról1
Az álom messze elmarad az akarattól; mihelyst az álom küszöbét átléped, felesleges
akarnod a dolgokat. A korlátok és a lehetõségek helyet cserélnek: a falak légbõl épültek,
az ajtókat befalazták. Ismeretlen embereket ismerõs neveken szólítasz. Az ehhez hasonló dolgok abszurditása maga is álomba szenderedett. Kézen járni abszurd dolog, ám ha
az embernek nincsen lába, márpedig járnia kell, nincs más lehetõség.
Igaz és valótlan bensõséges egyvelege az egész. Valóban fuldoklom, de nem igaz,
hogy az oroszlán elõl menekülök. Valamilyen valótlan dolog (írtam egy operát) valamilyen létezõ dolgot idéz föl bennem (nem értek a zenéhez), de nem a teljes valóságot.
Zavarodottság. Az álom sajátossága valódi és valótlan egyvelegének megfejthetetlensége és átláthatatlansága.
Álmomban anélkül cselekszem, hogy akarnám azt, és anélkül áll szándékomban megtenni bármit is, hogy módomban állna. Valamirõl tudok valamit, már mielõtt megismertem volna, vagy valaha is láttam volna; látok valamit anélkül, hogy elképzelném. Nem
az a különös, hogy ebben az állapotban tevékenységek összekeverednek, hanem hogy
egyáltalán felbukkannak és beszélhetünk róluk.
Ami valótlan vagy akaratlagos, az kizárólag a gondolat természetes velejárója. A
valódi és a létezõ fogalma megkettõzõdést von maga után. Ha helyesen akarunk gondolkodni, egyszerre szükséges egymásba vetítenünk tárgyat és képét, ugyanakkor mindig
készen állni (vigilare) annak belátására, hogy egymástól alapvetõen különbözõ dolgok
látszólagos azonossága csupán átmeneti eszköz, gyakorlása a folyton változónak. Azért
merülhet föl bennem a cselekvés gondolata, mert a tárgyat és képét egymásba vetítem;
ugyanakkor azért tudok cselekedni, mert nem vetítem õket egymásba. Valóság az, amibõl az ébredés nem lehetséges, és amibõl semmilyen változás ki nem zökkent; viszont
az is, amit minden változás elmélyít, újra szül, újjáalkot. A nem-valóság ellenben a részleges mozdulatlanságban tartással egyenes arányban születik. (Gondold csak meg, hogy
figyelem és álom egymástól nem is olyan távoliak.) A változatlan szüli a nem-valót; és
a figyelem, amennyiben meghalad egy bizonyos pontot.
Álmomban különbség nélkül adódik minden. Mikor ébren vagyok, fontosság és állandóság szerint teszek különbséget a dolgok között. Illatos üvegcsérõl álmodom violaszín
dobozban, de nem tudom, melyik volt elõbb: a szó, viola, vagy maga a szín? Az egymás
helyébe lépõ tagok között szimmetria áll fönn. Egyik tag sem valóságosabb a másiknál.
Ahogy így elnézem ezt a virágos tapétát a falon (ébren vagyok), szabályosan ismétlõdõ, egymástól a legapróbb mértékben sem különbözõ rózsák helyett párhuzamosan
futó átlókat látok. A szó szoros értelmében felébreszt e csodálatos alakzat, és rájövök:
ugyanebben a mezõben és ugyanezen elemekbõl felépülve további alakzatokat is megláthatok. Minden alakzat az álomhoz hasonlatos: teljes és lezárt egész, mely mögé a sokféle valóságot próbáljuk rejteni, vagy amellyel ugyanazt álcázni akarjuk. Valamennyi,
ebbõl a szándékból fakadó szemlélet kizár minden más szándékhoz köthetõ elképzelést.
Tapétával borított falú helyiségben a hullámvonalak anélkül keresztezik egymást, hogy
egyik a másikba olvadna. Ugyanígy, egyidõben jelentkeznek egymástól független és
mindenféle szerkesztettségtõl mentes ingerek a valósághoz igazodó ember éber állapotában. Álmomban minden automatikusan és megfontolások nélkül alkot rendszert. Bármit
is gondoljak A-ról, e vélemény tõle idegen, tehát általa teljesen elvonatkoztatok A-tól.
A vélemény soha nem következik benyomásokból; ezeket semmi nem illeszti szabályos
és átlátható rendszerbe, mely kialakítja és meghatározza saját valóságomat és rendemet.
Ellenben a vélemény mindig a benyomás után kel életre, azt követõen, hogy azt teljes
valójában eltörölte vagy átformálta ahelyett, hogy megszilárdította volna. Gondolkodásunk a felmerülõ akadályok szerint alakul.
A szemlélt dolgot alig észrevehetõen kell elfelejtenünk. Úgy felejtsük el, hogy közben rá gondolunk: átalakulása ekkor lesz tiszta, tartós, láthatatlan, miközben fény járja
át, végleges, csak az övé, légiesen könnyû… olyasformán, ahogy egy jégkocka csúszik
ki annak kezébõl, aki megpróbálja markába szorítani.
1 In VALÉRY, Paul, Œuvres, T. 1, Paris, Pléiade, 1968, 931–936. o.
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Orosz István grafikája

Visszafelé is lehetséges: úgy rálelni az elfeledett dologra, hogy a felejtésre figyelünk.
Ha valamilyen konkrét dolgot elfelejtek, gyakran önmagamat kezdem figyelni, hogy
állapotomat és a létezõ hiányt értsem meg. Keresés közben felejtõ önmagamat akarom
látni, mert tudom, hogy elfelejtettem valamit. Vajon helyes módszer ez: szembeállítani
a szellem kihagyásait ezeknek közvetlen, tudati tanulmányozásával? Ily módon (vagy
éppen hogy nem így?) egy pillanatra még a fájdalom is elhalványodik, ha szembenézünk
vele – már ha módunkban áll.
Kimegy a fejembõl, hogy ma este el kell mennem itthonról. Helyette a papucsom jár
az eszemben. Már a legelsõ gondolattöredék felidézi bennem az utána következõ jólétet,
az ízfoszlány pedig bensõséges estém ígéretének gyönyörûségével tölt el. Valami már
ekkor és itt, a jövõre vonatkozóan és a lélek bugyrában megszületik. Ellentmondást nem
tûrõ jelek formájában újra bevillan, ahová eredetileg mennem kéne, nyugodt estém ígérete pedig elutasításra lel azon a helyen, ahol bennem eredetileg létezhetett volna. Minek
következtében elfelejtettem, most újra felidézõdik bennem a parancs – éppen azért, mert
túlságos alapossággal felejtettem el.
Elalszom, de egy vékony szálon keresztül létezik még a kapcsolat köztem és a valóságos képesség között: kölcsönösen tudunk még hatni egymásra e szál, egy a teljes
valómat átjáró érzés által, mely ugyanúgy elvezethet az ébrenlétbe, mint az álomba is.
Miután elaludtam, már képtelen vagyok szántszándékkal felébredni. Az ébredés mint cél
nem létezik többé, és azt a határozottságot és erõt is elveszítettem, hogy bármit álomként
szemléljek. A hajnalhasadásnak kell eljönnie, mely résen keresztül visszakapom teljes
valómat, és mely vezérfonal lesz ahhoz az állapothoz, ahol szándék és igyekezet találkoznak a dolgokkal, illetve ahol a kiváltott érzés által két érzékelés között közös pont
létesül. Az érzés kettõs állapot, egyszerre kötõdik egy tárgyhoz és a testemhez, illetve
ugyanígy egy dologhoz és számos, lényembõl fakadó tényhez.
Az álombéli tevékenységek nem épülnek egymásra, és nem mint egymástól független
tényezõket éljük meg õket. Az álomban nem következményekre, hanem egymás utáni
következésekre bukkanunk. Nem célokra, hanem célok érzetére. Egymástól független
tények nyilvánvaló összefüggésének következtében a gondolat nem irányul semmire:
léte sokkal inkább „másságából” fakad; abból, hogy határok alkotta rendszer. A felismerése éber állapotban A-tól függõ jelenség; nem így az álomban, ahol A-t gyakran B-ben
ismerem fel. Ilyenkor korántsem arról van szó, hogy a felismerés pillanatnyi kapcsolódásból születne, hanem arról, hogy a felismerés tényét – bármilyen dolog is jelenjék
meg benne – magával az álom állapotával kell magyaráznunk. Az álmodó lelkét olyan
rendszerhez hasonlíthatnánk, amelyre külsõ erõk nem hatnak, vagy ha mégis, hatalmuk
nincsen rajta. A belsõ folyamatok pedig nem eredményezik a központ áthelyezõdését,
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illetve jelentõséggel bíró váltakozását. Egy lépés megtételekor, amikor egyik lábunk
testünktõl épp távolodik, a haladás lehetetlen volna, ha a talaj ellenállása és súrlódása következtében meg nem semmisülne a mindig változatlan gravitációs középpontot
eredményezõ erõ. Ám amint a hátsó láb elmélázik, a talaj nyomóereje nem feszíti meg
az izmokat, az iménti erõ kiküszöbölése elmarad, a kontaktus keltette érzés pedig nem
ébreszt feszültséget. A talaj tõlünk távolinak tûnik, akár álmunkban, és lehetetlen elérnünk azt.
Ha teljes lényünkkel álomba merülünk, az alvás közben bekövetkezett változás és
változtatás nem idézhet elõ valódi változást vagy elmozdulást. Nem azért, mert hiányoznak a külsõ erõk, hanem mert az alkalmazásukhoz szükséges eszköz pillanatnyilag nem
áll rendelkezésre.
Álmában az ember olyan képzetek és mozdulatok által reagál, amelyek a késztetés
forrására nem lehetnek hatással. A késztetést konkrét képkockával megszüntetni nem
lehet, ugyanúgy, ahogy lehetetlen szembeállítani egyik képet (a valódit) a másikkal (a
nem valódival), illetve az emlékezetet az adott helyzettel, és így tovább. Ezért álmában
az ember mintha tükörsima felszínen csúszna, és külsõ támpont híján lábáról képtelen
volna tudomást venni és használni azt. Ám aki álmodik, minderrõl mit sem tud. Tehetetlenségét valamilyen külsõ erõ hatásának tudja be. Késztetéseinek forrását soha nem
tudja pontosan beazonosítani, pontosan azért, mert e késztetések által elõidézett képzetekben próbál rálelni. Szüntelen kutatja azt, ám eközben afelé tör, ami a forrást neki
visszaadja, ahelyett, hogy azt teremtené újjá, ami magát a forrást létrehozta. Azt hiszi,
lát, mint ahogy azt is észleli, hogy helyzetét megváltoztatja. Érzelmek és érzések, történések és fordulatok, látszólagos okok és egyéni látomások váltják egymást kölcsönösen
és alkotnak egyetlen, összefüggõ rendszert, mely nem más, mint „belsõ” erõk szövevénye. Mindig hiábavaló marad az erõfeszítés, melynek konkrét változást kellene eredményeznie, mert – épp az erõfeszítés következtében – a várt eredmény fordítottja, egyfajta
visszalépés a kiinduló állapotot állítja körülöttem vissza.
Álmomból ébredek, és a kötél, melyet álmomban szorítottam, egy másik világban
másik karom volt. Mivel a szorító érzés nem szûnik, megelevenedik a kötél, amelyet
eddig szorítottam. Körbetekerem egy adott pont körül. Ugyanaz az érzés születik meg és
árad szét bennem. Két egymás utáni épületbe ugyanaz a kõdarab épül bele. És ugyanaz
a madár lépdel a tetõ széléig, ahol beleveti magát a repülésbe. Hirtelen rájövök: teljesen
másként kell értelmezni ezt az érzést, mely ettõl a pillanattól fogva már nem köthetõ
események láncolatához, bármiféle világhoz, hanem maga a pillanat válik arra az idõre
álommá és kusza múlttá.
Lehetetlen, hogy az álomban is bekövetkezzen az a csodálatra méltó tökéletesség,
amelyre az észlelés ébrenlétben és fénytõl körülvéve eljutni képes.
Valaki megjelenik álmomban. De nem látom õt tisztán. Mert ha jól látnám, az illetõ
azonnal és következésképpen megváltozna. Beszélgetünk, de homályos minden. Azt is
tudom, mirõl beszélgetünk, néhány szót hallok is, de a folytatást nem értem, a részletek
elvésznek, a szavak pedig nem jelentenek semmit: (a Mellusz Mellusza??) Mégis minden teljes, és úgy történik, mintha a beszélgetés valóságos lenne. Összefüggéstelensége
nem szab gátat neki. Motorja nem benne rejlik.
Az álomban gondolat és való élet egybemosódnak, elõbbi a másik nyomában jár. A
gondolat a megélt való részévé válik, teljes egészében összeolvad annak egyszerûségével, a tudás arcaiban és képeiben hullámzó létezéssel.
Désfalvi-Tóth András fordítása
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GERGELY ÁGNES

Inconnu
A görbe utca átsötétli
a város beteg tüdejét.
Kapualjakba vonszolódik,
akit nem riaszt el az ég.
A csillagok nagy álma verdes,
akár az antik jósjelek.
Iránytû, árboc, tatvitorla,
a kapitány is ott lebeg.
Ahol az árnyak felcsapódnak,
a tövig égett irgalom
végigtarol a partvidéken,
ha süppedésben jár a hold,
a beteg város felsötétlik,
nincs kéznél angyal, sem csoda,
a hullám nekiront a partnak,
mindegy, hogy ki küldte oda,
hisz úgyis minden visszatorpan,
Inconnu, szól a félhomály,
test, lélek emlékét kiszabja
diagnózis és memoár,
ha imára, ha hídra lépett,
átlépni nem képes soha.
A tövig égett irgalomból
Inconnu, szól a harsona.

Kovács Tamás grafikája

11

TOLNAI OTTÓ

Gela gólja avagy a rézeleje
Már évek óta (5–10 évrõl lehet szó) nem álmodom.
Ha netán mégis, akkor kizárólag kicsinyes, vacak dolgokkal kínlódom, jelentéktelen, nyálas figurákkal bajlódom,
birkózom. Ez a kínlódás, bajlódás, birkózás olykor már
elalvás elõtt kezdetét veszi, s elõre tudom, majd álmomban is ez a mind kínosabb, szürkeségében, pitiségében
mind kínosabb, mind szörnyûbb, mind életveszélyesebb
kínlódás, bajlódás, birkózás fog folytatódni. Igen, valami életveszélyes mechanizmusról van szó; bátyám szíve
álmában durrant szét… Elõtte egy-két nappal meglátogattam, nyugodtnak tûnt, terveirõl beszélt, arról a bizonyos
fehér szamárról, amelyet meg szeretne venni, de én
éreztem, benne történik valami, azok a semmis dolgok,
fóbiák, nyálas, piti figurák életére törnek. Keresni kezdtem orvosát, de elérhetetlen volt, valami ünnepségen vett
részt, majd hazament és kikapcsolta telefonját, pedig el
kellett volna mondanom neki, vigyázzon, azok a semmis
dolgok valamiképpen egy életveszélyes mechanizmussá állnak, szerelõdnek össze, ami szét fogja durrantani
bátyám szívét… De mondom, képtelen voltam elérni
orvosát, hiába bolyongtam, várakoztam soká a zentai
kórház számomra ismeretlen, nagy épületében. Most azt
tervezem, afféle fogadalomról van szó tulajdonképpen,
megveszem azt a fehér szamarat, netán azzal átjárhatnék
hozzá a másvilágra, s ha nagy távolságokon bolyong, akár
ott is hagyhatom neki…
Mindennek ellenére nemrég mégis az történt, megálmodtam egyik ún. tematikus írásomat. Amelyet a következõ nap kellett volna leadnom, ám képtelen voltam
megírni.
A fociról kellett volna írnom. Mondtam, nincsen ötletem, nincsen témám. Noha, igaz, egy ötlet, egy téma mintha sejlett volna, de ahhoz valahogy nem volt idõ, nem volt
elég erõm se, ugyanis azt végtelenül hosszú valaminek
képzeltem el, végtelenül hosszú valami leírásához pedig,
gondoltam, végtelenül hosszú idõre lenne szükség, végtelenül hosszú idõm pedig nem volt, végtelenül hosszú
idõm pedig nincs, sõt, mind kevesebb idõm volt, mind
kevesebb idõm van immár úgy általában is...
De, szerencsémre, mint mondottam, megálmodtam
egy másik történetet. Egy teljesen más, kerek kis történetet, amit reggel szépen leírtam, egy gombnyomással
elküldtem. (Csak mellesleg említem, nagy meglepetésemre, a könyvnyi folyóiratszámot éppen az én írásommal
kezdte a szerkesztõ, noha akkor sem sértõdtem volna
meg, ha azt mondja, ne haragudjak, de nem errõl szól a
dolog, nem ez a téma, illetve akkor sem sértõdtem volna
meg, ha azt mondja, kissé igényesebb írásra számítottak
tõlem, ne haragudjak, ezt a kis szöveget most inkább nem
közölnék stb.)
Ám, különös mód, attól a pillanattól, gombnyomástól,
máris az a másik – végtelen – történet kezdett mûködni,
foglalkoztatni. Gyerekkorunk focistáját, Gelát gondoltam
volt ugyanis leírni.
A gela egy felénk használatos szó, gyakran mondjuk,
ne kínlódj, ne nyûglõdj, ne vonakodj helyett például azt,
hogy ne geláskodj, mármint, hogy akkor se vonakodj,
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ha valami életveszélyes dologba kell beleavatkoznod,
emlékszem, édesanyám nekem is sokszor mondta, hogy
ne geláskodjak, igaz még sosem néztem utána, csak most
nyúltam ki a könyvespolc felé a Czuczor–Fogarasiért, ahogyan ismételgetni kezdtem hõsöm nevét.
De nem sokra jutottam: GEL (elvont gyök, gelegonya, geleszta, a héber alapján forgás, hengerlés, rokon a
gal gyökkel is, mely aláhajlást vagy hajladozást jelent),
GELEBÓGYI, GELEHES, GELÉT (az ólom salakja,
máz), GELIM (a cumulus rokona), GELLA (csomóba
kötött birkabõrök, ködmön)…
Gela. Igen, õt gondoltam volt leírni.
Gelát, ahogyan felugrik fejelni.
Jóllehet Gela sosem ugrott fel, sosem fejelt. Sosem.
Mert Gela: félt. Gela félt fejelni. Gelának ugyanis nem
volt szabad fejelnie. Ferde volt a nyaka. Mivel valami
kocsmai verekedés közben beletört egy késpenge. Illetve hát, a késpenge hegye. Egy fémszilánk valójában.
Mármint: a csigolyák közé. Gela nyakcsigolyái közé.
Legalábbis mi, gyerekek így tudtuk.
És akkor, illetve hát most, mégis: felugrott. Gela felugrott. Hogy: fejeljen.
Mindenki tudta, kisvároskánk minden egyes lakója
tudatában volt ennek, mármint hogy egyszer eljön ez a
pillanat. Feltûnik az ideális labda. Amit nem lehet nem
beadni. Amelyet nem lehet, még Gelának sem lehet, nem
befejelni. A hálóba. Már ahogy elindul a labda, ahogyan
leválik a Napról, a már gyengülõ Napról, amelybe mármár bele lehet nézni, ha nem is lehet belenézni még, azt
már tisztán lehet látni, ahogyan felbukkan mögüle, avagy
leválik róla a labda, hogy az egy olyan labda, amit egyszerûen nem lehet befejelni.
Szépen, könnyedén, szellemesen adogatnak a fiúk,
számomra akkor inkább már férfiak, érezni, jó akció lesz.
Már akkor, alig hogy elválik, feltûnik, elindul a labda,
elhallgatnak a drukkerek. Érzik, elõre megérzik, valami
rendkívüli dolog fog történni.
És már látni is, ahogyan Úri leveszi, átadja x-nek, az
tovább pöccinti y-nak, y pedig átvágja z-nek, z pedig szépen: Gela elé emeli. Fenn közben, a Nap magasságába
érve, egy pillanatra eltûnik a labda. Gela felgyorsít. Harsog a fû a stoplik alatt. Mindenkinek eláll a lélegzete. A
labda akkor ismét elõtûnik, leválik a Naptól.
Gela elrugaszkodik. Fû, föld száll hátra. Csapkod, csattog nagy gatyája, mint esõben, viharban a zászló, a nemzetiszín lobogó. Emelkedik. Pontosan éreztük, mikor ér
abba a magasságba, amikor már átlát az égett cseréptömbökbõl rakott, furcsa kerítés fölött, azt is tudtuk, abban a
pillanatban mit láthat az Erzsébet-ligetben, mit a lonccal
futtatott Vigadó díszei, mit a százéves fekete kõris, a Csodafürdõ csúcsán túl. Talán magát a Tisza lágy, zöld vonalát is. Sõt, valamit még azon is túl…
Gela, Úri és még néhány játékos a Kõrös-parton, a
téglagyárnál laktak. Téglagyári munkások voltak. Az a
bizonyos veszekedés is ott történt, az egyik Kõrös-parti kiskocsmában, közel a téglagyárhoz. Tehát az égett
cseréptömbökbõl készült kerítéshez ilyen értelemben is

Maurits Ferenc grafikái

közük volt a játékosoknak. Nem csoda tehát, ha átláttak,
túlláttak rajta. Egészen a Tiszáig. Martonostól Adorjánig,
ugyanis városkánkat majdhogynem körülölelte a Tisza.
Gelának még csak egy kicsit kellett emelkednie. A játékosok is mind megmerednek. Az ellenfél is megmered.
Nem értik ugyanis, mirõl van szó, mi történik. Egzaktul
érezni, a labda eleve védhetetlen. De egy gól, egy biztosnak tûnõ gól elõtt sem szokott így megállni a pillanat.
Nem fagy le hirtelen a kép. Igen, mintha lefagyott volna,
jóllehet éppen, hogy nem, éppen felforrósodott a dolog:
gól történült. Egy történés, egy intenzív történés lett valamiféleképpen borostyánkõbe zárva.
A madarak is elhallgattak. El a rigók, el az ökörszemek
a loncban. Gela a labda magasságába ért. És itt történt az a
valami, amit nem értettem. Itt vált végtelenné a dolog.
Semmit sem értettem. Még jó, hogy nem kezdtem bele a
leírásába. Még dicsértem is magam. Bölcsességemet. Minden jel szerint, lassan, ha megkésve is, kezd benõni a fejem
lágya. Hiszen legtöbbször belekezdek, belevágok az ilyen
leírhatatlan dolgok leírásába, s azután írásaim ilyen zátonyra futott kísérletekké lesznek, a lehetetlen buta megkísértésévé. Tehát valójában nem is experimentummá, hanem
valami obskurus kísértéssé… Valóban, semmit sem értettem. Hiszen én életem folyamán azután még, noha elkerültem szülõvárosomból, szanaszét csatangoltam a világban:
egyszer még, sok évre rá, láttam, saját szememmel láttam
Gelát. Találkoztam vele. Gelával. Mintha oldalról, pontosabban alulról fel is pillantott volna rám. Gela. Tehát: még
élt. És ha élt: akkor nem érte el a labdát. Nem fejelte be azt
a gólt. Nem mozdult meg, nem vágta át a gerincvelõt az a
pengedarab. Nem halt meg. Nem halt meg a labdával való
találkozás pillanatában. Ami, ugye, minden jel szerint, lehetetlen. Hiszen: abszolút labda volt.
Igen, pontosan emlékszem: a téglagyár körül kerestem
valakit. A kis, jellegzetes utcák, kis, jellegzetes, szegénységében mesés házaiba nyitogattam be, a kis jellegzetes
udvarok mutatkoztak. Két-három jércével. Sehogyan
sem találtam, akit kerestem. De az egyik ilyen jellegzetes, sivár kis udvarban: Gelát pillantottam meg. Valaki
odajött hozzám, közölte velem, hol is találom meg azt az
illetõt, akit keresek – és akkor, ott, hátul: Gela átment a
nyári konyhából a kamrába. Menet közben, négy-öt lépésrõl volt csupán szó, még mintha felém is pillantott volna,
úgy alulról, felfelé… És ami az egészben a legfontosabb,
nyakát ugyanúgy, a csak rá jellemzõ módon tartotta. Ferdén. Tehát a pengedarab még akkor is ott lehetett a két
csigolya között.
Végül is, nagy megdöbbenésemre, mint jeleztem is
már, arra a felismerésre jutottam, noha én nem törekszem
felismerésekre, én valóban nem törekszem, hogy ez a
másik focis történet, mármint Gela gólja is: csak álom
volt. Mint az, amelyiket elküldtem volt szerkesztõ barátomnak. Álom, melyet ébren is mindig továbbálmodha-

tok. És álmodom is olykor. Ébren. Ahogyan közelednek
egymás felé. Hogy a következõ pillanatban majd ferde
homlokán csattanjon, abszolút falsot kapva a nedvesen
ragyogó labda. Hihetetlen, de azóta (mióta?!, kérdem,
10–20–30 éve talán, találgatom) még mindig nem szólaltak meg a madarak az Erzsébet-ligetben, nem a rigók,
nem az ökörszemek a loncban. Semmit sem értek, jóllehet
a labda és Gela feje egymás felé tart. Azonos jelentést kapnak. Mármint Gela és a Gól.
Késõbb az is egyértelmûvé lett számomra, hogy az a
másik jelenet, találkozás sem történt meg, legfeljebb csak
álmomban láthattam volna ismét Gelát. A zavaró csak az,
hogy még barnasárga kutyájára is emlékszem, hirtelen be
kellett csuknom a kaput, hogy ne kapja el a bokám.
Tehát, semmi felismerés. Talán valami sejtelme annak,
hogy mindez ha nem az álom, akkor már a halál közegében, terében játszódik.

Ott áll
Most pedig, hogy a paradoxon csak fokozódjon, az
álomról – mint olyanról – kellett volna itt felolvasnom
nektek. És én továbbra sem álmodtam, mint ahogyan nem
álmodom már 5–10 éve. Üresek, zápok álmaim. Ürességükben, zápságukban teljesen érdektelenek. Buta, megtörtént események kérõdzése. Mind kínosabb birkózás.
Csak a csatakos párna, a halálverejték szaga emlékeztet
rájuk hajnalonta. Tehát tagadó választ kellett adnom kedves barátomnak, aki utoljára, a Berlini Sör Akadémián
(Akademische Bierhalle), izgalmas új regényérõl mesélt
nekem (Mozart néger barátjáról, akit halála után kitömnek), tagadó választ, noha valóban nagyon megtisztelt
felkérésével, meghívásával…
És ma, immár a lemondott szereplés utáni éjszaka,
ismét: álmodtam. Mintha ismét megálmodtam volna…
Mit? Nem tudom. Azt, ugyanazt a közeget, teret talán.
Amely a labda és Gela ferde homloka között volt. Van.
Megálmodtam szövegemet az álomról. Álomszövegemet.
A történet eleje mintha elveszett volna, akárha egy
vásott szürke filmtekercsrõl, leszakították volna. Így
azzal kezdõdött, hogy valami szegényes vonaton gubbasztottam. Nekem csak szegényes, háború utáni, balkáni
vonatokról van emlékem. Még gimnazista koromban is
utaztam marhavagonban. Szovjetunióban és Romániában
vonatozva is lényegében csak ez az élmény mélyült el
bennem. A mai, nyugati és például japán vonatok tisztasága, pontossága számomra sokkot jelent, ha rajtuk kell
utaznom, kiver a verejték, minden jel szerint nekem már
nem adatik meg a másfajta vonat kényelme, a pontosság
biztosította gondtalan nyugodtság…
Mintha ismertem volna azokat is, akikkel utaztam.
Mindenkinek kopott volt a ruhája, piszkos a körme, keze.
Amikor leszálltam, sokáig néztek utánam. Láttam véreres
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szemükbõl, úgy búcsúznak tõlem, mint akit többé sohasem fognak látni. Mármint, hogy: az, ahol nekem kell
leszállnom, a végsõ állomás. A vég maga. Noha azt is
tudták, hogy még csak ezután kezdõdik az út, a nem létezõ út neheze…
Utastársaim minden bizonnyal természetesnek vették,
hogy egyszer mindenki elérkezik utolsó állomásához. És
ott: szépen leszáll. Talán azért nem segítettek, azért nem
akadályoztak meg, hogy leszálljak, azért nem kiáltoztak,
sikoltoztak, azért nem õrjöngtek. Mintha csak cigarettát
venni szálltam volna le. Vesz egy doboz cigarettát, gondolták. És majd felszáll valamelyik másik vagonba, vagy
ha nem éri el, majd felszáll valamelyik másik vonatra, ha
nem, akkor meg gyalog vagy éppen valami tutajon úszva
folytatja. Ennyi.
Sivár volt az út, poros, koszos, lemart, felhasogatott,
de az a hely, ahol leszálltam, ahová megérkeztem, sokkal
kietlenebb volt, mint vártam. Szinte megütött. Senki. De
úgy nem volt senki, hogy teljesen egyértelmû, itt sosem is
volt, nem is lesz senki. Jóllehet éppen hogy valami furcsa
kézimunka nyoma volt látható, éppen abban nyilvánult
meg valamiféleképpen ez a sivárság, kilátástalanság.
Elõször is metszõ, hideg szél fújt. Fújta a fakó, olvashatatlan hirdetés között sejlõ, menetrendre és a várostérképre emlékeztetõ papírmaradványokat. Amelyek, mint
mondottam, valami észbontó kézimunka eredményeként
össze voltak ragasztgatva, vékony, homályos, egykor minden bizonnyal áttetszõ, fóliával le voltak takarva. Az volt
a különös, nem lehetett érteni, miért ez az észbontó munka, szorgalom, amikor már lehetetlen összeragasztgatni a
menetrendet, térképet. Mivel kevés az, ami megmaradt.
És teljesen összefüggéstelen. Nincs két érintkezõ eleme,
pontja. Mégis, mintha éppen e szélben lebegõ, csapkodó,
elúszó, mert a vége teljesen elvékonyodott, összevissza
ragasztgatott térkép alapján indultam volna tovább.
Pedig egyértelmû volt: nincs hová elindulni. Igen,
talán a sivárságnak, a fagyos szélnek volt valami külön
belsõ tere. És ez valahogy otthonos volt. Ifjúságom vad,
balkáni terepére emlékeztetett valamiféleképpen, persze
minden fogódzó nélkül.
Egyszer, emlékeztem, mintha emlékeztem volna, nem
volt jegyem, és leszállítottak egy fagyos, balkáni kisvárosban. Valamint látott az ember kis állomásokat, városokat
máshol is, amelyek látványától vacogni kezdett. Sírni.
Ám azok, ehhez az állomáshoz, ürességhez viszonyítva,
maguk voltak az élettel, meleg meghittséggel, boldogsággal teli fészkek.
Tudtam tehát, nincs semmi. Csak ez a semmi valahogy
egy kietlen kisvárosra emlékeztet. Szürke kõ, fagyos szürke por. Nem, még az sem. Utca. Még utca sem.
Minden bizonnyal egy: kétfenekû álomról volt szó.
Mert az éjszaka másik részében erre a városkára emlékeztem. Noha csupán egyetlen dilemmáról, valamiféle,
lényegében talán kellemesnek mondható illúzióról volt
szó, nem tudom, fogalmam sincs.
Akkor – mikor? – mintha valami korcsmába kerültem
volna. Mintha egész napos gyaloglásom, bolyongásom,
fagyoskodásom után mégis találtam volna egy korcsmát.
Egy világvégi csehót. Jóllehet, nem. Nem találtam. Csak
talán átmelegíthetett a gondolat, hogy netán találhatnék.
Hogy máris itt van: benyitok. És ott: egy-két ember.
Meg…
Igen, meg erre emlékeztem. Hogy rendeltem. Illet-
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ve, rendelnem kellett volna. Persze, pincér nem volt
sehol.
Kávét lehetett kapni. Meg pálinkát. Persze, szükségtelen állandóan ismételnem, hogy: nem lehetett kapni se
kávét, se pálinkát. Ám valami reflex, állati ösztön mégis
bevetítette a dolgot az álom nem létezõ vásznára. Árnyékra árnyékot. Semmire semmit.
A probléma az volt, látni lehetett a szomszéd asztalnál
lévõ csésze és pohár maradékából, pedig se szomszéd asztal, se csésze, se pohár nem létezett: mind a kettõt emberi
ürülékbõl készítették.
Azt elfelejtettem mondani, hogy álmom e második
része hosszabb volt, mint az elsõ, noha éppen az, az
elõbbi, a rövidebb szólt a végtelenrõl, a végtelen végének
végtelenjérõl pontosabban. Jó volt arra emlékezni, hogy
mégis mindig akad egy korcsma, a világ végén túl is akad
egy csehó. Noha nem gyõzöm ismételni, hogy nem volt,
nem akadt.
Nem akad. Nem, semmi.
Tudom, valamikor mennyire tetszett nekem a kínaiak,
de hát a mi parasztjaink életmódja is, ahol minden egy zárt
körforgás része – magam is éltem így. Sõt, ott a trágya,
melyre lapáttal minden 10–20 napban rádobják a reterát
termését is, amely a tehenek és a lovak istenien párolgó
ürüléke, lepényei, citromai között, akár a macskáé... Miféle belsõ élete lehet ezeknek az embereknek, gondoltam
gyerekkoromban, szemben a tehén, a ló istenien tágas,
öblös, meleg belsõ életével – álmával! –, amely ilyen csodálatos lepényeket, citromokat kérõdzik közben…
De itt másról volt szó. Az egyetlen valóságos valamirõl. Amely persze nem volt. Még macska, macskaszar
sem volt ebben a városban. Mert a város sem volt. És
mégis, egyértelmû volt: abból, emberi ürülékbõl csinálták
a kávét és a pálinkát.
Álmomban sokáig nem tudtam választani, nem választottam, talán egyáltalán nem is választottam, noha természetesen inkább a pálinkához húztam, nemcsak azért,
mert az valamiféleképpen mégis ki kellett, hogy legyen
fõzve, át kellett, hogy legyen párolva.
Igen, arról szólt az álmom, hogy akkor ott, abban a nem
létezõ korcsmában, csehóban ittam: életem (Istenem, miféle csökönyös ragaszkodás az Élethez!?) legjobb pálinkáját.
Az tartotta, tartja bennem a mai napig a meleget. Meg az
is jó volt, mintha jó lett volna, hogy az utcák, szemben az
én mai utcáimmal, állandóan emelkedtek, a kõ dühösen
harapta a cipõt, minden lépésnél dühös véreb szájából kellett visszacibálni, emelkedtek, noha mindig visszavezettek
a homályos fólia alatt lebegõ foszlányokból ragasztott térképhez, amely immár egy pusztát mutatott. De az a lebegõ foszlány is jó volt, mert akármilyen volt is, de mégis
térkép volt, akárha valami fogódzó. Lehetett böngészni.
Reménykedni, noha reménytelenül, hogy végül is kiböngészel valamit. Netán egy csenevész fát, düledezõ viskót.
Ugrálva persze, mert különben megfagysz.
Valahogy jó volt látni, hogy legalább úgy vagyok,
hogy nem vagyok. Hogy iszogatok magamban. Jóllehet
mind cserepesebb ajakkal, üvegpapírként súrlódó nyelvvel. Nyalni az üvegpapírost, smirglit, nyalni élõ, egy holt
ember élõ, durva smirglibõl képezett nyelvével. Nyalni
a szürke port, a követ. Hegyi városka lehetett talán, ám
valamiféleképpen mégis sivárabb az alföldi, az amerikai,
az afrikai, az indiai, a szibériai városkáknál. Fájóbb a
fájkiskösségeknél. És olyan jó volt, Istenem, mégis olyan

jó volt, hogy mintha létezett volna ez a kisváros. Ahol
még csehó is van. És pálinkát lehet kapni ebben a metszõ
hidegben. Pálinkát ihatsz, mielõtt továbbindulnál. Pálinkát, ha netán visszatalálnál.
Talán már utaltam rá, álmomat késõbb elmeséltem
barátomnak, Misunak. Mindent elmesélek neki. Rajta
próbálom ki a történeteket. Ha mesélés közben nem fordul le a székrõl, nem kezdi üvöltve tépni a haját, akkor
jó, legalábbis tûrhetõ, a tûrhetõség határán mozog…
Nagyon figyelmesen hallgatta. Mert nem volt benne irodalom, mondta aztán Kafga Feri, azért hallgatta. Utána
némán ült soká. Már távozni akartam, jóllehet a mi valós,
sima, üres, a Vértóra kifutó, homokos utcáinktól is féltem.
Akkor Misu megszólalt. Meg kellene próbálni, mondta.
De nem folytatta, hogy mit kellene megpróbálni. Netán,
elutazni abba a városkába, megkeresni szélén, valójában
már künn a pusztában, azt a csehót… Kafga is ideges
lett, amikor elmeséltem neki esetemet Misuval. Mit kellene megpróbálni?! Regény Misu még mindig némán ült,
meséltem Kafgának. Bámulta a megpattant akváriumot.
Várta, mikor explodál. Mikor csapódik a falnak a víz.
Mit kellene megpróbálni?, kérdeztem végre. Mit?! Olyan
pálinkát fõzni, mondta megnyalva szája szélét. Zománcot
égetett egész nap, hosszú-hosszú idõ után ismét, kurva
szomjas volt. Igaz, már ledobott egy korsó JELEN-t,
ahogy mondani szokták, agancsostól. A sok körte, birs,
kajszi után, megpróbálni olyant fõzni, mondta már-már
lelkesen. Tudod, min tûnõdöm?, kérdezte Kafga Feri.
Min?, kérdeztem. Azon tûnõdöm: annak milyen lehetett
a rézeleje?!
Nem tudom, miért szeretek ilyen eleje-vége nélküli,
elcsúszó, se ide, se oda történeteket lejegyezni. Noha
újabban már igyekszem leszoktatni magamat az ilyenfajta
mihaszna tevékenységrõl. Lejegyzem õket, majd elkallódnak. Aztán felbukkannak, rájuk lelek. Tovább dolgozok,
különös mód éppen ezen az elcsúszott, se ide, se oda nem
tartozó, homályos közegen, netán átsejlik rajta, netán mégis megérinthetõ benne valami. Majd ismét hagyom elkallódni õket. Így történt ezzel az álomleírással is. Amíg egy
éjszaka, kínos álmaim közepette, ismét nem mutatkozott
valami abból a szürke filmszerû, se eleje, se vége anyagból. Valami, talán a gyengén sejlõ Nap, mintha átmelegítette volna szürke, homályos közegét. Annyi történt csupán,
hogy a könyörtelenül negatív világ mögött, valami más,
pozitívnak mondható valami kezdett sejleni.
Immár napok óta bolyongtam ama fagyos pusztában.
Hogy aztán, mint egy orosz novellában, a nagy hóban
feltûnjön végre egy lovaskocsi. Lelassított. Megállt. Noha
félõ volt, ha megáll, nem fog tudni elindulni. Szálljak fel,
mondta a kocsis. Nem arrafele tartott amerre én, de azt
mondta, ha nem vesz fel, megfagyok. Felkászálódtam
tehát. Egy csalánzsákot dobott felém, dugjam, kössem
bele a lábaimat, mondta. Éreztem, valamikor krumpli lehetett abban a zsákban, csírázó krumpli. És ez fantasztikus
volt, mert abban az általános valótlanságban csodálatosan
valós volt. Menjek vele, mondta. És aztán majd meglátjuk,
hogyan tovább. Amikor már úgy tûnt, elakadunk, leugrott,
átdörzsölte lovát, segített neki. És aztán már nemigen szóltunk. Pedig napokig bolyongtunk. Egyszer, amikor már
úgy tûnt, reménytelen a dolog, elõhúzott a szíve fölül egy
kis üveget. Szótlanul felém nyújtotta. Meghúztam. Azonnal megéreztem, ugyanaz a pálinka volt, mint amit abban a
világvégi csehóban ittam, vagy legalább is annak a pálinká-

nak a rézeleje. És ez valami folyamatosságot, összefüggést
adott a dolgoknak, mármint hogy ugyanabban a történetben
vagyok, vagyunk… Ha megszólalt netán, mindig ugyanazt
ismételte. Az a legfontosabb, hogy a havat figyeljük. Olykor oldalra lesve az arcára pillantottam. Mindig észrevette.
Olyankor mosolyogni próbált. Elõbb ravaszkásnak tûnt ez
a mosoly. Gondoltam, azért mosolyog, mert azt hiszi, nem
tudom, hol vagyunk, miféle közegben, miféle kilátásokkal.
De idõvel mindinkább azt sugallta, tudja, hová igyekszem.
Elõbb nem tanúsítottam ennek semmi figyelmet, hogyan
tudhatná, amikor én sem tudom, hová is indultam, hová
is igyekszem valójában. Ám aztán egyre jobban kezdett
izgatni ez a mosoly, hiszen ha õ tudja, akkor netán én is
megtudhatnám tõle. Mind többet néztem borostás, fagyott
arcát. És immár én ismételgettem helyette. Az a legfontosabb, hogy a havat figyeljük. Az a legfontosabb…
Eddig tartott ez a valamiféle ráadásnak számító újabb
álomrészlet. Ismét elmeséltem Misunak, Kafga Ferinek,
meg ifjabb Habonyinak, aki akkor éppen bejött a tanyáról,
mint mondta, világot látni. Értetlenül néztek rám. Immár
meg sem tudtak szólalni. Késõbb Regény Misu bosszankodva mondta ifjabb Habonyinak (aki különben megígérte, talál nekem egy fehér szamarat), nem gondolom
talán, hogy majd éppen õk fogják kitalálni, mit gondolt,
mit tudott az öreg úticélomat illetõen, mit gondolt, hová
is igyekeztem – igyekszem valójában. Nem mondtam
meg nekik, mire gyanítok. Ugyanis még gondolkodnom
kell sejtéseimrõl. Amelyek, igaz, idõvel, mind bizonyosabbnak tûntek. Az öreg kocsis, aki közben talán már rég
meg is fagyott, mintha úgy tudta volna, arca legalábbis
azt sugallta, még úgy fagyottan is, mert hát éppen az a sejtelmes mosoly fagyott az arcára, hogy egy lányhoz igyekszem, aki noha már rég nem él, de mivel az a mi közegünk, amelyben bolyongtunk, az álom közege is azonos
volt immár a halál közegével, szakadt filmtekercsével, a
találkozás nem biztos, hogy teljesen kivitelezhetetlen...
Mondom, ezzel a sejtésemmel már nem mertem Misu,
Kafga és ifjabb Habonyi elé állni. Csak Jonathánnak, a
bazedov által szentté gyötört fiúnak mertem bevallani, gondoltam, azúr bazedovja netán megmutatja annak a lánynak
az arcát, de Jonathán sem tudott rajtam segíteni, Vak Vigh
Tibikéhez küldött. Azt mondta, a minap itt látta a Vértóban
úszkálni a hattyúk között. Mikor szólította, Tibike kiáltozni kezdett, de a hattyúk szárnycsapásaitól nehezen lehetett
hallani szavát, mintha ifjabb Habonyi általa éppen nekem
üzent volna valamit, ama fehér szamarat illetõen… Ismét
részletesen elmesélve Jonathánnak a megfagyott kocsissal
való bolyongásunkat, egy új mozzanatra lettem figyelmes,
amelyet eddig senkinek sem említettem, nem is említhettem, mert magam sem tudtam róla, csak most, mesélés
közben kezdett mutatkozni, kezdtem emlékezni rá, jóllehet még meg sem történt. Bolyongásunk közben mind
intenzívebbé lett a lábaimra kötözött krumpliszsák illata.
Látni véltem, ahogy megérkezünk, hajában fõtt krumplival várnak bennünket. Kezembe ejtenek egy forró krumplit, egyik tenyerembõl a másikba dobom, labdázni kezdek
vele, miközben lassan egész testemet átjárja a meleg. És
annak a jelenléte, közelsége, aki a fõtt krumplival várt…
Nézem az arcát, egy ideig még labdázom a forró krumplival, nézem mind boldogabban, majd egyszer csak megállnak kezeim, megáll a krumpli a levegõben.
Ott áll.

15

ÁGH ISTVÁN

Nappali álom
Halott barátok emlékére

Mostanában olyan hosszú a nappal,
a régi már kétszer is beleférne,
mégis kevesebb órát töltök ébren,
mint amennyit a világosban alva,
álmom talán az Isten büntetése,
mert drága ajándékát elpazarlom,
hát megvalósul végül a gyerekkor
sötét képzelme, pokla voltaképpen.
Mintha elfekvõ kapkodna az ágyon
fogódzkodóért, s ha nincs más segítség,
fognám a fényt a tövén, de a végén
lógó, szakadt cérnaszálat babrálom,
álmatagon, és akár mint az árva
kisded, ki belemerül önfeledten
keze dolgába, s még akkor is innen
játszik, mikor eljutott odaátra.
Míg arra várnék, járja át gyûrõdött
testem a vér, már indulnak a tárgyak,
mintha valami fényeres káprázat
közeledtére rándulna a bõröm,
s majd égõ viszketése kiüt rajtam,
eléri lágy részeimet a zagyva
mákony, és fölszáll szívembõl agyamba
egy csöpp halál, és visszhangozva pukkan
lecsapva mindent, kiég, mint a villanykörte szokott fölöttem, e sötétség
mégis ijesztõbb minden más sötétnél,
mintha világ aludna ki miattam,
s az ûri éj áthatja és föloldja
csontjaimat, s borzasztó hiányérzet
áll a szívbe, s minden lélegzetvétel
a fulladás iszonyatát sípolja.
Ez már nem is az Isten büntetése,
inkább kegyetlen túlélõ gyakorlat,
hogy majd ne fájjon, ami azon túl van,
miközben érzékeim emlékével
fölfoghatom semmivé süllyedésem,
még evilági tudattal, különben
hogyan is látnám némaságba süppedt
halottaim, akik felém se néznek.
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IVO ANDRIĆ

Álmatlanul
Et tamen vitae haec tempus annumeratur.
(És mindazonáltal, ez is az élet egy idõszakának számít.)
(id. G. Plinius)

Ötödik napja fúj a kosava. Rémes egy szél, vakon és
értelmetlenül rázza az ablakokat, olybá tûnik, mintha a
szobát hideg lehelet lengené be szakadatlanul, valahol
a tetõ alatt meg úgy süvít, sziszeg, majd idõrõl idõre
úgy fütyül és jajong, akárcsak vidéki rivaldák mögött
a szélgép, ott, az ötödik felvonásban, amikor megölik a
fõhõst. Hajladoznak és összeérnek, összegubancolódnak
a telefonhuzalok, úgyhogy belerezdül, fölberreg a telefoncsengõ, végül lassan, de még hallhatóan elnyugszik, mint
az álmában felsíró gyerek. Amikor felveszem a kagylót,
nem jelentkezik, természetesen, senki.
A semmi néven nem nevezendõ és vége-hossza nincs
szenvedés elõérzetével gondosan betakarózom.
Egy súlyos álmatlanság után. Most, gondolom, tudom,
mi az, meghalni. Minden szenvedés, bizonytalanság és
veszõdség méltó végállomásaként az ember utolsó csepp
erejébõl már csak félelemre, dühre, mélységes undorra
futja, de a mérhetetlenül nagy erõvel való ütközés közben
az is felmorzsolódik, elporlad. Méghozzá céltalanul és
értelmetlenül, anélkül, hogy tanúja lenne, nyoma maradna, anélkül, hogy emlékezhetnénk rá. Így aztán, ami
reményként, erõként és valaminek az értelmeként, vagy
legalább annak sejtelmeként kelt életre, mindez állati, vak
rettegésként és leírhatatlan iszonyatként, s csakis e kettõ
alakjában távozik onnan.
Jól tudom, senki nem méri sem az álmatlanságunk,
sem pedig reszketegen töltött éjszakáink hosszát, amikor
a saját és mások bajai, aljasságai és gazságai miatt az utolsó ínszalag is megenged és elpattan az emberben. Tudom,
erre nézve nincs sem mértékegység, sem számítás, s azt
is, hogy ilyenkor legokosabb, ha az ember meglapul, eltemeti az aggályokat, és szép sorjában lenyeli keserûsége
gombócait. De hát mégis, midõn negyvennyolc órai kínlódás – szüntelen kínszenvedés – után és egy rövid álmot
követõen immár a legkevésbé sem érzed a fájdalmat meg
a megpróbáltatásokat, egyszerre csak jön a hatalmas megkönnyebbülés már pusztán attól, hogy a fájdalom szaruja kiürült, s az embert nem érheti több fájdalom. Ilyenkor aztán hímes rétekre vagy mosolygós arcokra gondolva elalszom, miközben úgy érzem, a magasságos Jóistent
is beleértve az egész világ az adósom, mert igazságtalanság történt velem, s hogy ebben rejlik az én egész bizonytalan és kérészéletû nagyságom.
Végre egy éjszaka, amikor nemcsak hogy elszunnyadtam, hanem aludtam is. Nekem is sikerült, hogy alvással
hidaljam át két idõpont közt a szakadékot, és összekötnöm az élet két partját. De olyként aludtam, ahogyan
az ártatlanul megtámadott és összevert ember alszik az
országút árkában. Önnön zokogásomra ébredtem, de nem
az álmomban érzett fájdalom és a megálmodott halál

miatt sírtam fel, hanem mert életre keltem, ami pedig
tényleges fájdalmat és végleges halált jelent.
A nyitott ablakon át hûvös éjszakai levegõ áradt a
szobába. A magasból darvak krúgatása hallatszott, amint
délibb tájakra költöznek a tél hidege elõl.
Fájdalom, félelem és elbizonytalanodás. S az a gondolat, hogy soha az életben nem jön álom a szememre, nincs
számomra pihenés, és nem találom helyem a világban.
Ha szerencsés esetben, a vetett ágy elsõ melegében
azonnal elalszom, nem sokkal éjfél után, miként egy idegen kéz, felébreszt az álmatlanságom, s akkor nincs többé
alvás, sem menekvés a feltoluló gondolatoktól. – Már
csak az éjszakai gondolatokat törlõ napvilág hozza el,
hogy virrasztásom megszûnik álmatlanságnak lenni, s én
beállok a sorba, a többi ember közé, és lépést tartok velük.
Csakhogy ez nekem nagyobb erõfeszítésembe kerül, mert
éjszakai álmatlanságom órái láthatatlan béklyóként nehezednek rám. Ekképpen aztán az eltelt éjszaka fáradalmaitól lélekben bukdácsolva és az elõttem álló éjjel gondolatától rettegve járok-kelek, dolgozom és beszélek, mint
minden más ember körülöttem.
S ha ilyen éjszakákon legalább egy pillanatra magára
maradhatna az ember, elnémult szájjal, lehunyt szemmel,
süket fülekkel, ernyedten a vaksötétben. De nem! Nincs
az a vásár, az a templom, az a színház, mely olyan mozgalmas és népes lenne, mint ezek a sötétségbe burkolózott
órák, amikor aludni kellene.
Itt egy egész nép hemzseg, nyüzsög a lelkiismeret meg
az emlékezet reflektorfényében. Egyesek, könyörtelen lassúsággal, tovahaladnak, s én emlékszem: már rég észrevettem, hogy a szerencsétlen embereknek nem sietõs az útjuk.
Halad, de nem távolodik végeláthatatlan menete azoknak,
akiket megbántottam, megvetettem, akiket jogtalanul és
szükségtelenül elszomorítottam, vagy akikkel nem tettem
jót, amikor megtehettem és meg kellett volna tennem. Vannak, akik most is a kezükben lobogtatják a levelet, melyre
nem válaszoltam. Azok, akiket becsaptam és cserbenhagytam gyávaságból, alantas aggályoskodásom, kevélységem
miatt, vagy puszta kényelemszeretetbõl, sem szóval, sem
gesztussal nem mondanak semmit. Arcukról azonban nem
hervad le egy lenge, halk mosoly, fénypászta hagyta, lárvaszerû, rettenetes mosoly, amitõl nekik nem könnyebb, az
én bajom pedig még elviselhetetlenebb.
Azok, akiknek szeretetét öntelt hallgatással, malíciával
vagy feledéssel viszonoztam, sokkal gyorsabban haladnak,
mert a szeretet nagy-nagy erõ, akkora, hogy soha, semmilyen körülmények közt nem vész el. Õk tehát bolygóként
keringenek, s amikor – fényességben – elhaladnak elõttem,
még egyszer beleremegnek a csapásba, melyet valamikor
rájuk mértem, majd miután átengedik helyüket másoknak,
újra elnyeli õket a sötétség.

A messze távolban pedig, ameddig a szem ellát, a látóhatár legalján és félig a földön, félig az égen kirajzolódó
arccal, ott ülnek azok a koldusok, akiknek nem osztottam
alamizsnát. Azért-e, mert alkonyodik, vagy mert gyengén
látok, nekem azonban úgy tûnik, annyian vannak, hogy
soha nem tudnék mindegyiknek adni, s így kitörölni õket
látókörömbõl, akkor sem, ha mindenestül eladódnék,
vagy akár tíz életet is végigélnék munkában és jövedelemszerzésben.
Emlékszem, s tudom, hogy olyanok is voltak köztük,
akiket jótéteményemmel leköteleztem az életben, akiken
segítettem, elestükben föltámogattam és vigaszt nyújtottam nekik, tudom. Õket azonban sehol sem látom, és hiába erõlködöm, nem jut eszembe az arcuk, a nevük.
S így, mivel nincs erõm hozzá, hogy mentegetõzzem
és védekezzek, s arra sincs lehetõségem, hogy bármit is
helyrehozzak, az elém táruló borzalmas színjátékra meredek minden megkönnyebbülés nélkül, s arra várva, hogy a
napvilág fehér ragyogása legyen a lehulló függöny.
Lehunyt szemmel, felhúzott lábbal, összefont karokkal
fekszem az éjszaka süket csendjében.
Mindenfajta állapot, amibe ember kerülhet, sajátos kínszenvedéssel jár. Eggyel-eggyel mindenik. Csak az álmatlanságnak jut ki belõle kettõ is, méghozzá két, ellentétes
irányultságú szenvedés, melyeknek igazában ki kellene
zárniuk egymást. Az álmatlanságnak, mely minden állapot közül a legsemmilyenebb, a legkevésbé meghatározott, annak van mégis a legkeményebb, sõt kettõs fundamentuma. S akinek immár nincs ereje, hogy virrasszon,
de elaludni sem bír, egyetlen más kórság sem kíméli meg,
mely egyáltalán meglátogathatja az embert. Így fekszik õ,
és enyészik el, mint a halott szemfedõ nélkül, ugyanakkor
választ vár mindazokra az élet feltette kérdésekre, melyek
konokul üldöznek bennünket. Ott hever pucéran és tehetetlenül, de tudja: nagy veszteség nagy fájdalommal jár.
Neki pedig sehol semmije, közben érzi, ahogyan másodpercenként fogyatkozik elfolyó vére, fogytán a szeretet,
az erõ, a vagyon, minden.
Ki nem alszik még rajtam kívül?
Minthogy nincs többé az a világ, s azok az emberek,
dolgok és viszonyok sincsenek többé, amelyek mindezt
azzá a csodálatos, annyira valóságos, egyszersmind annyira csalóka szövedékké fûzik, melyet mi az életünknek
nevezünk, s minthogy kárba vész minden erõfeszítésem,
hogy mindebbõl bármit is felidézzek emlékezetemben, én
most, teljesen éber tudatállapotban, azokra gondolok, akik
ugyanilyen sötétben ugyanígy virrasztanak, ugyanígy várják, hogy álom jöjjön szemükre, s éppolyan hiábavalóan,
akárcsak jómagam.
Ez az éjszaka a mi világunk, az álmatlanság pedig a
hitünk, a hazánk és a kenyerünk. Nem ismerjük, nem
halljuk és nem látjuk egymást, csak az illetõségi helyünk
ugyanaz, neve sincs bár, neme sincs bár, mert ott van
valahol az élõk világa meg a holtak világa közt félúton,
mindkettõ egyaránt annyira közel és annyira távol, hogy
sem odaszólni, sem megsejdíteni, sem felérni ésszel nem
lehet.
Semmi sem fûz össze bennünket, hacsak az nem, hogy
nem kötõdünk sem az élõk, sem az elszenderültek, sem a
holtak világához, de egymáshoz sem. Számontartás híján,
arctalanul, névtelenül, kapcsolatok nélkül és lévén törvé-

nyen kívül, mi maga vagyunk a megtestesült szenvedés,
a vágy, hogy ne szenvedjünk, és hogy kibírjuk, ha már
szenvedni kell.
Az álom vagy az ébredés viszont megbontja soraink, s
végleg eltöröl bennünket, mint a fény meg az árnyék rejtélyes és ritka játékát, melyet senki sem látott, s amely nem
ismeri saját magát, márpedig minden éjjel újra kezdõdik.
Amikor ránk köszöntenek a nyáréjszakák a maguk
messzirõl érkezõ hûvösségével, amely ismeretlen tájak
leheletét és üzenetét hozza magával, hirtelenében nagyot
fordul a világ, azaz nem annak mutatkozik, ami – kínkeserv és nyugtalanság –, hanem zeneszó és táncmulatság
gyanánt, amitõl eláll a lélegzet és megáll az ész.
Megannyi fájdalmas, undorító, lelkiismeret-furdalásos,
önmagunktól való félelemben eltöltött álmatlan éjszaka
után, íme, egy örömteli, túlságosan is nagy és hosszantartó örömben eltelt virrasztás, melyhez rakoncátlankodó
szív párosult tapintatlan szomszédként.
Finom, kocsonyás anyagból megalkotott világmindenség. Egyetlen furulyaszótól vibrál az ég, és reng a föld a
körbe fogódzó táncosoktól. Küszködöm vele, nehogy teljesen betöltsön és eluralkodjon felettem a zeneszó, nehogy
eszméletem veszítsem, meg azzal is, a hangoknak ez az
óceánja, miként a kimerült úszót a tenger, nehogy elsodorjon. Jól jön, hogy a furulyaszólam rövid szüneteket
tart, ilyenkor a táncosok leállnak, látszik, egy pillanatra
eltûnõdnek, nem annyira a következõ tánclépésen, inkább
arról, amit elõtte produkáltak. Ezekben a szünetekben kiki lélegzethez jut, újra szilárd talajt fog a lába, nehogy
belepusztuljon és elmerüljön az ember, hanem éljen megrészegültségének meg álmatlanságának túszaként is akár,
és hallja-hallgassa a furulya sirámát meg a lábdobogást, s
hogy virrasszon örömtõl szenvedve.
Azt álmodtam, hogy alszom. Amiképpen az emberek
álmukban élik meg azt, amit a valóságban szeretnének
megélni: a szerelmet, hírnevet, gazdagságot, hõstetteket,
ehhez hasonlóan én is azt álmodtam, hogy sikerült elaludnom, mi több, hogy alszom is, egészséges, mély álomba
merültem, nem is emlékszem, mikor aludtam így utoljára.
Ahogyan felébredek ebbõl az álomból, azt is megálmodtam: amint kimért, erõteljes léptekkel megyek a rám váró,
új munkanap elébe, mint afféle kipihent ember, aki kézben tartja erõit, amit pedig elvárnak tõle, azt mind helyesen osztja be térben és idõben; és a szemem, kialudt, derûs
szemeimet is éreztem, ahogyan isszák a fényt, és maguk
teremtenek napvilágot.
Mindezt az álmatlansággal való hadakozásom tûzszünetében álmodtam, amikor néhány percre éppen csak
elszunnyadtam, de hamarosan fel is rezzentem belõle,
hogy folytassam a virrasztást, kivilágos kivirradtig. De
nini, ma reggel is, amint lehunytam a szemem, képes
voltam felidézni magamban azt a különös ritmusú járásmódot, ahogyan az éjszaka, álmomban meneteltem,
kialudtan, nyugodtan, fittyet hányva minden rossznak,
még emésztõ gondolataimnak is a boldogságról.
Mint az áthatolhatatlan, vibráló sötétség óceánjában,
az ember úgy merül el álmatlanságában, s egyedül a lélegzetével – mintegy vékony cérnaszállal – kapcsolódik az
áttetszõségében láthatatlan világhoz.
Nem alszom, kínlódom, de lélegzem. Amiképpen az

emberek gondolkoznak, járnak, beszélnek, én azonképpen lélegzem; tudatosan, kitartóan lélegzem, nem gondolva semmi másra, és lévén, hogy nem is tehetnék semmi
mást. Lélegzetem e vékony pókfonalán csüggve várom
a reggelt. S ahogyan a Nap mind erõsebben és szélesebb
körben ragyogja be a világot, én is egyre gazdagabb és
derûsebb leszek. Olykor az is elõfordul, hogy szapora
lélegzetem, ott, a nyitott ablaknál, hangtalan ujjongásba,
kínkeserves, makacs álmatlanságom pedig ahhoz hasonló, mámoros elragadtatásba csap át, amilyent csak valamilyen csodás megmenekülés vagy váratlan, örömteli találkozás nyújthat hosszú, reménytelen távollét után.
A sötétben láthatatlan hegyekként: õsi, alapvetõ emberi gondolatok. A nyughatatlan tudat útjába gondolattömbök torlódnak, álmatlanságának erejével ezeket a tudat
tovasodorja vagy elemeire bontja; nem oldja meg, de
kitörli. Csupán egyetlen gondolatot nem lehet semmivel
sem elhessegetni, kitörölni, de megoldani sem. Ez pedig
a szegénység gondja. Az álmatlanságnál is éberebben
van jelen, és minden más szenvedés elhalványul, minden
erõfeszítés tehetetlenül megtorpan vele szemben. A sötét
özvegyi nyomor, a test betegsége és a lélek bénultsága
ez, melynek semmi köze a puszta nincstelenséghez vagy
a szerzéshez; az ember ebbe belevakul, eltéved, és a járt
utaktól messzire kerülve, erejének utolsó morzsáival
araszol ellenkezõ irányba, nem arra, amerre szeretne, s
amerre kellene. Dura paupertas a neve, mely képtelen
elfogadni, és ennek a világ sem nyújtani, sem segíteni
nem tud. Ezt az emberfajtát egyedül a saját jajszava tudja
álomba ringatni, nem részesül a világ harmóniájából, és
balsorsának csakis a halál vethet véget. Ha ugyan itt végzõdhet egyáltalán.
Olyan érzékletesen látom, annyira erõsen átérzem ezt
az értelmetlen istenverését, melyet szegénységnek hívnak, hogy úgy tûnik, soha az életben meg se kíséreltem
álomra hajtani a fejem, s nem is szenvedtem álmatlanságtól, hanem örök idõktõl fogva így fekszem, és mindhiába
küszködöm, hogy gondolatban a szegénység jelenségének
legmélyére hatoljak.
Nincs olyan esztelen és hiú reménykedés, amilyen ne
születhetne a kétségbeesett ember fejében. Amikor az
este láttam, hogy nem jön álom a szememre, s az éjszaka
nagyobbik felét kénytelen leszek – mozdulatlanul szerencsétlenkedve – ébren tölteni, olyan ötletem támadt, hogy
felkelek, és eleve lemondván a pihentetõ álomról, munkához fogok: hogy majd dolgozom, ha már nem tudok
aludni. S a kísértetjárás óráit, melyeknek nincs helyük az
ember idõbeosztásában, termékenyen, hasznosan töltöm
el, s ez aztán egészséges elégedettséggel ajándékoz meg
a munka végeztével.
Sokáig ücsörögtem az üres papírlap fölött, amíg be
nem láttam, hogy az álmatlanság hosszú percei épp olyan
meddõk és üresek, mint az üszögös gabona, és – bizony
– nem adnak sem lisztet, sem kenyeret, sem egészséget,
sem mûveket, hanem legjobb, ha kiterül az ember, mint a
halott, de olyan, aki azért még szenved.
Abbahagytam a hiábavaló kísérletezést, s visszafeküdtem álmatlanságaim vackába, ahol a helyem. Mostanra
azonban megvilágosodott elõttem, hogy az ember, amíg
csak él, hajlamos hinni, hogy a rámért büntetés, a saját
szenvedései enyhébbek, mint amilyenek, valamint azt is,

hogy a kétségbeesésünk szülte minden reménykedés csak
újabb gyötrelmek forrása.
Az, ami ma éjszaka nem engedi, hogy elaludjak, de
még azt sem, hogy megtaláljam helyem az ágyban, a
mélységes, fájdalmas és régtõl való szégyenérzet. Restelkedem egy nem is tudom, milyen mulasztás miatt, feledésbe merült bûn, egy nemzedékeken át takargatott, jól
titkolt szégyen miatt, amely az én tudatomban éledt fel az
éjjel, hogy egész lényem belerendült mind a legmélyebb
bugyráig.
Ama láthatatlan, alattomos buktatók ezek, melyeken
az ember, noha eladdig szerencsésen megjárt megannyi
szakadékot és sziklameredélyt, váratlanul megbotlik és
elesik, menthetetlenül és végérvényesen. Mintha a sors
könyvében az volna neki megírva, hogy egy távolból
érkezett, láthatatlan ütéstõl haljon meg.
Éber állapotban sokat gondoltam a halálra, ugyanilyen
gyakran jelent meg álmomban is, de csak olyankor éreztem rá mélyen és igazán, mint most, az álomnak és ébrenlétnek az álmatlanságomat kitöltõ perceiben.
Mint ahogy valamikor villámgyorsan átláttam és megértettem a növekedés meg az öregedés mibenlétét, most
ugyancsak egyetlen pillanat alatt világosodott meg elõttem testünk halála is.
Nem járni, nem nézni, nem beszélni. Testünk szöveteit és nedveit, melyeket magunkénak szoktunk tekinteni,
tessék összevegyíteni a földben levõ szövetekkel és nedvekkel. S belefogni a tudattalan létezés ismeretlen, oszthatatlan és megoldhatatlan számtani mûveletébe.
A halál mibenléte annyira tapintható közelségben és
minden kétséget kizáróan jelent meg elõttem, ahogyan az
élet, a megtermékenyülés, a fogyatkozás lényege is megnyilatkozott nekem hajdanán, egy folyó parti füzesben.
Ezt a fekhelyemen átélt, lehangoló pillanatot követõen
egy csellel sikerült egy picit elszunnyadnom. Most azonban, hogy felébredtem, képtelen vagyok igazán emlékezetembe idézni és szóban kifejezni az éjszaka szerzett felismeréseimet. Csak azt tudom, hogy egy pillanatra átláttam,
felfogtam: ez a test halála.
Múlik az éjszaka. Az álom elkerül. Megfogadom: többé nem nézek rá a kisebbik órára, hogy ekként lássam,
mióta kínlódom. Mint a fegyvertelen ember, amikor veszedelmes vadállattal kerül szemtõl szembe, s úgy próbál
megmenekülni, hogy nem látja, nem vesz róla tudomást,
én az óráról igyekszem megfeledkezni. De hát mit ér, ha
az ember nem törõdik vele, mióta virraszt álmatlanul, ha
egyszer annak minden másodperce elviselhetetlen. Ahogyan alvás közben álomképeket látunk, az álmatlanság is
látomásokkal jár. S minden másodpercébe akár egy végtelen képsor belefér. Például az éjszaka, egészen váratlanul,
és anélkül, hogy bármi elõzménye lett volna, olyan jelenet
tárult elébem, melyet valószínûleg sok évvel ezelõtt láttam, és teljesen megfeledkeztem róla.
Valahol a sáros, rendezetlen külvárosban, ahol Belgrád
minden szépséget nélkülözõ faluvá válik, s ahol a falu hiába igyekszik városias külsõt ölteni, négy cigányt láttam
a téli szürkületben. Hegedû, két sárgaréz trombita meg
egy dob. A hidegtõl libabõrösen, zsebre dugott kezekkel
és a hangszerekkel a hónuk alatt lábaltak a havasesõ sarában. Három magas, hajlott férfi haladt elöl, egy alacsony

figura nyomakodott utánuk féloldalasan. A vállán átvetett
hevederen hatalmas dobot cipelt, mely akadályozta járásában, és oldalra húzta. Félcipõbe bújtatott, rövid, meztelen lábát nagy nehezen rángatta ki a ragadós sárból. A
három megtermett cigány gyorsabban haladt, úgyhogy a
kis dobos mindinkább lemaradt mögöttük, akármennyire
küszködött, törekedett, hogy lépést tartson velük. Amazok
hárman, valamilyen vége-hossza nincs, cigány perpatvar
közepette, mit sem törõdtek dobosukkal, aki pedig maga
is mondani akart valamit. S ez az õ ugrándozása, futkározása, reménytelen erõfeszítései, hogy utolérje a többieket,
egyenrangúan elvegyüljön közöttük, és a vitában õ is hallassa a szavát, mindez a végtelen nyomorúság, tehetetlenség és hiábavalóság benyomását keltette.
Az éjszaka tehát így sorjázott el a szemem elõtt egy
csapat meggémberedett, szegény cigányember, de nem
úgy, mint a nap egy mozzanata és a képek sokaságából az egyik, hanem úgy, mintha ezenkívül semmi más
nem létezne a világon, s hogy ezzel aztán legyen is vége
mindennek.

ságot, amely nem része a világnak, hanem önmagában
való élet, egyre csak árad, özönlik és burjánzik, mindent
kitöröl az emlékezetbõl, a saját képmásomat meg a nevemet is, melyet viselek. Még csak annyit érzek, hogy
könnyed ellenállást legyõzve, de fürgén lépkedek, úgy,
mint aki mind mélyebbre jutva vízben gázol. Én is egyre
mélyebben gázolok a fényben, és elveszek benne. Fejemet leszegve látom, ahogy a mellkasom fölizzik, majd
áttetszõ lesz, mielõtt határtalan, szétfolyó fényárrá válna
visszavonhatatlanul.
Sem ébren, sem álmunkban nem juthatunk efféle
megismeréshez, az álmatlanság delíriumában azonban
megsejdítettem: hogy van valahol egy fénybõl álló élet,
ahol a világosság az alaptörvénye és egyetlen formája a
létezésnek.

Az álmatlanság nemcsak a test gyötrelme, hanem kioltja, törli vagy eltorzítja a gondolatot is, azaz fékezõen,
bénítóan hat mindenfajta szellemi erõre. Egy-egy ilyen
éjszaka az ember lebetegszik, az eszét veszti, leszegényedik, elmagányosodik és meggörbed, hogy ne lássa az
eget, és ne érezze lába alatt a talajt, ne ismerje meg hozzátartozóit és ne higgyen saját magában. Egy ilyen éjszaka
elkínzott, kiéhezett, meztelen testté válik az ember, aki
emlékezetében minduntalan megcsalatkozik, akit a jelen
mindenben megrövidít, a jövõ pedig mivel sem kecsegtet.
Mintha soha nem is élte volna meg, mi a ház, a falak, a
csók, a tûz, a só meg a víz, mintha a Napra még csak nem
is emlékeznék, mint aki álomra szomjazó és minden jót
áhító, elkínzott, reszketõ idegcsomóként nem is él, hanem
csak létezik.

Egyik bajom, hogy nehezen alszom el, vagy egyáltalán
nem tudok elaludni, a másik, újabb bajom pedig, hogy
mostanában az álmom is egyre felületesebb és könnyebb,
mintha a határvonal közte meg az álmatlanság között,
észrevétlenül bár, de mindinkább törlõdne, és eltûnõben
volna. Néha alvás közben is azt álmodom, hogy nem
tudok elaludni, hogy virrasztok és kínlódom. Végül is
erre riadok föl, s akkor látom csak, hogy aludtam addig,
a tényleges álmatlanság, az igazi kínszenvedés pedig még
csak ezután kezdõdik.
Megtörténik, hogy nem létezõ virágillatra vagy madárdalra ébredek. Ilyenkor, amikor körülnézek rideg-hideg
szobámban, az ablakom alatt pedig megpillantom a kopár
ágakat, elgondolkodom: az a két álombéli szépség, amely
az imént felébresztett, régente hamisítatlan valóságként
ringatott álomba, belátom tehát, hogy mostani életem tótágast áll, és a gyászosabb oldalára fordult.

Midõn a reggel már jócskán kivilágosodik, s ahelyett,
hogy álmatlanságomba szánalmasan belenyugodva felkelnék, gyakorta meglep egy olyan húszpercnyi, könnyû és
illékony, mégis melengetõ és édes álom. Majd amikor
rászánom magam, hogy az alvás reményérõl végképp
lemondva kiszálljak az ágyból, hirtelen valami langymeleg, fehér köd kissé nyomasztó, tejszerû párája súlyosodik
rám, és én érzem, hogy alszom. Nem tudok magamról, a
környezõ világról sem, de tudom, hogy adva van az alvás
kegyelme, hogy ez az egyetlen, ami létezik, s hogy benne
vész a semmibe és oldódik meg minden gondunk: ébrenlétünk, álmatlanságaink és álmaink minden nyûge, baja. S
nincs mit mondani még.
Még egy álom egy álmatlanul töltött éjszakán. Nem
alszom, és tudom, hogy nem alszom, álmomban azonban
távol innen, más vidéken, más környezetben vagyok.
Kivilágított úton, rétek és ritkás fák közt lépegetek,
miközben lassan felfelé haladok egy csúcs felé, melyet
nem látok. Fényárban, attól elborítva és azzal átitatva
úszik minden. Szokásom szerint beszélek, magyarázok:
a fákról, az útról, a környezõ rétekrõl beszélek. Itt, voltaképpen, egyedül a fényár létezik, önmagában, a Naptól és
a világtól függetlenül. Világosság – mint létezés és világ.
Magam is e világosság része vagyok csupán. Emlékszem
magamra, de a világosságot látom és érzem is. A világos-

A múlt éjszakáról, amely a lehetõ legrosszabb volt,
nincs semmi feljegyzés. Nem is volna érdemes. Mert sem
erõm, sem bátorságom nincs hozzá, hogy elmondjak róla
mindent.

Az este, mivel nem ment az alvás, egy másik, rég feledésbe merült álmatlanság jutott eszembe.
Minden más és másképp volt, mint manapság. Meleg,
csillagfényes nyáréjszaka. Fiatalság, visszafojtott vágyakkal teli ifjúkor, mellyel nem tudtam mit kezdeni. Azon
az estén egy sokaktól megkívánt, fenséges szépasszony,
amilyen váratlan, éppoly félreérthetetlen jelét adta figyelmének. El voltam ragadtatva attól az egyébként tünékeny
és csalóka boldogságtól, melyet – egy-egy pillanatban
– nõk tudnak nyújtani a magamfajta fiatal embereknek.
Ez pedig éppen egy olyan pillanat volt, amikor a velünk
született férfihiúság a nõi fondorlatossággal találkozik,
majd ezek föllángolnak, és – egy szemhunyorításnyi
idõre – megteremtik maguknak a részegítõ, ám tiszavirágéletû boldogság egész világát. Lelkesültségemben,
izgalmamban nem jött álom a szememre. Fulladoztam a
boldogságtól. Úgy éreztem, hullámzik, dagad alattam az
ágy. Percenként felugrottam, a nyitott ablakhoz léptem, s
a ritkásan elszórt égi csillagokat meg a bokrok, fák sötétségbe burkolózott tömbjeit hívtam boldogságom tanújául.
Örültem, hogy nem bírok aludni, mert tartottam tõle, ez a
nagy fene boldogság nehogy álommá váljon, és elillanjon
reggelre. Virrasztani azt jelentette, mint megõrizni és csorbítatlanul átmenteni másnapra is. Ébren lenni a boldogság-

gal volt egyértelmû. Elaludni pedig, akár egy pillanatra is,
a boldogságban való megrövidülést jelentette. – Magától
értetõdik, hogy egyúttal ez volt az egyetlen és utolsó ajándéka annak az asszonynak, és minden boldogság, melyet
nyújthatott nekem.
Tegnap este azonban, álmatlanságtól fáradtan, minden
közelebbi indíték és ok nélkül és sok év után, eszembe
jutott az a nyári éjszaka. Újból éreztem fekhelyemnek azt
a furcsa hullámzását meg azt az ellenállhatatlan, bár naiv
vágyat, hogy tanúját keressem boldogságomnak, hogy
igenis létezik, és tartós. S ez az érzés olyan hosszan,
annyira elevenen kísértett fel újra, hogy azt a sok évvel
ezelõtti, nyáréji boldog álmatlanságot már-már összetévesztettem ezzel a maival, amely nagy bajomban tört rám,
s amelynek titkát csak én ismerem. Úgy tetszik, ebben a
tévhitben ringatózva el is szunnyadtam, eközben aztán
mindkét álmatlanságom kiegyenlítõdött, eggyé forrt és
szertefoszlott – álmomban.
Valaha, amikor az álmatlanság súlyosan megélt és rendkívüli jelenségnek számított, amíg meg nem barátkoztam
vele, s míg az éji órák mégiscsak az alvás idejét jelentették
nekem, addig minden át nem aludt éjszakának tudtam az
okát, és azt sokáig nem feledtem el. Virrasztottam nõk,
veszteségek és kudarcok miatt, képzelt és valóságos borzalmak és veszélyek miatt, a hiúságom, meg az adott és
kapott sértések miatt. – Ha ma eszembe jut, mi minden
okán, hihetetlennek látszik, hogy ilyesminek is fontosságot
tulajdoníthatott, efféléknek is figyelmet szentelhetett az
ember. Nevetséges, és egy kissé restellem is.
Ma, amikor éjszakáim az oka-foka nincs álmatlanság
órái lettek, melyekbe egy cseppnyi harag vagy félelem
nem vegyül, melyekre nincs magyarázat, s amidõn gondolni sem lehet alvásra, én lelkiekben sokkal nyugodtabb és
sorsommal elégedettebb vagyok.
Megbékéltem vele, hogy az álom, ha meglátogat is, nem
pihentet, ámde az álmatlanság sem tör le, amiképpen azok
a gondolatok és szenvedélyek sem õröltek fel, melyekre felriadtam éjszakánként, és amelyek velem tartottak nappal.
Amint leereszkedik az este, valamiféle világosság gyúl bennem, ettõl fénylik fel és lüktet minden szívdobbanásom,
és én ugyanúgy állok elébe a kínkeserves álmatlanságnak,
mint ahogyan minden más nyomorúságot vállamra vettem
az életben, zúgolódás nélkül, a könnyebbség reménye nélkül, s anélkül, hogy egyszer is panaszkodni vagy meggyónni gondoltam volna valakinek, tudattalanul is eltökélten,
hogy mindent elviselek és túlteszem magam mindenen.
Abban a csendességes és iszonyatos életben, melyet
álmatlanságnak hívnak, az érzékszerveink kísérteties játéka folyik állandóan. A hallószervünk kivételével. Akár
az álom, az álmatlanság is tökéletes csendben pereg le.
Miként a sivatag homokja vizet, az álmatlanság hangot
áhít. Gyermeküknek ezért dudorásznak az édesanyák,
vagyis hogy elejét vegyék álmatlanságuknak, s így elaltassák õket. Az álmatlanság néma, márpedig mindenki tudja,
hogy a hallgatag vadállatok a legvérengzõbb gyilkosok.
Ha az álmatlanság világa hangot adna, ha megszólalna
vagy dalra fakadna, a vele járó csudák és borzalmak karneváljával együtt egyszeriben eltûnne a süllyesztõben. De ez
nem történik meg. Egy szó, egy hang nem hallik. Marad a
sanyargató és mindent felõrlõ, zsarnoki álmatlanság hangtalan zúzdája.

Az ember, aki a sötétben összekuporodva várja a reggelt, amely nem hoz felfrissülést, sem örömet, de legalább
eltörli a határvonalat virrasztás és álom között, teljesen
fejvesztett lesz, valójában nem tudja, hová tartozik. Nem
él már, de még nem halt meg. Nem alszik, nem dolgozik,
nem gondolkozik. Virraszt.
Az ember, aki nem bír aludni, magára marad, elszakad
az egész emberiségtõl, a világtól, és annak minden más
teremtményétõl.
Létezik a halottak, az alvók világa, de nem létezik a
virrasztók egységes és összefüggõ világa. S az éjszakának abban a tengerében, ahol a sötétség leple alatt az
egészséges és boldog emberek nagy többsége alussza az
igazak álmát, magukban álló, szétszórt kis szigetekként
lebegnek átforrósodott ágyai azoknak, akiknek nem jön
álom a szemére. Ahány álmatlan ember, annyiféle álmatlanság van. Melynek egyik nagy átka, hogy magányában,
egyedül kénytelen elszenvedni az ember, s hogy eközben
senkire sem hivatkozhat, támaszkodhat, és nincs semmi,
amitõl megvigasztalódna, vagy legalább áltatná magát
valamivel.
Van valami, ami miatt az én álmatlanságom a másénál
is súlyosabb és keservesebb. Tudniillik az a gondolat,
hogy úgy, ahogy van, nagyon is helyénvaló; hogy éjszakai
kínszenvedésem tökéletes megfelelõje a boldogtalanul töltött napjaimnak; hogy ekként olyan gyümölcsfa vagyok,
amely mindkét végén korhad egyszerre; hogy teljességgel
rendjén van, és igazságos is, hogy éjszaka nem alszom,
ha már nappal pedig nem szeretek, nem hiszek, és nem
teszem azt, amit kellene.
Így aztán mindentõl meg vagyok fosztva, attól is, ami
a legnyomorultabbnak, a legszerencsétlenebbnek is kijár:
a jogtól, hogy panaszt tegyek vagy lázadozzam balsorsom
miatt. Számomra nem marad más hátra, mint egyetlen
vigasztaló gondolat nélkül, reménytelenül várni, hogy napjaim meg az azokat követõ álmatlanság találkozzanak, s
két összezáruló hegylánc gyanánt szétmorzsoljanak, hogy
nyomom sem maradjon ezen a világon.
Mindazt, amit álmomban nem tudtam megsejteni, napközben pedig meglátni, az álmatlanság beszédes némasága és sötétje súgta meg.
Ha nem nyugszom is napközben, és ha nem is
alszom éjnek idején, nekem sem teljesen ismeretlen
az emberi boldogság. Nem vagyok birtokában, és nem
látom, azonban okkal sejtem, sõt bizonyosan tudom,
hogy létezik. Soha nem sikerült beérnem és megragadnom az örömet, de egész életemben a nyomában botladoztam. S ezért több vagyok, mint ami vagyok, valami
jobb, szebb és értékesebb, mint nyughatatlan bõrében
ez a görcsölõdõ izomtömeg, amely nem bír aludni.
Ezért, úgy tûnik, hosszabban és méltóbban fogok élni,
mint ez a test itt, amely minden lélegzetvétellel, tekintetemmel és mozdulatommal hanyatlik, azaz rosszabb,
gyengébb és rútabb lesz.
Ott leszek mindenütt, hol dal fakad, ott élek majd
[minden dallamban,
úton-útfélen, munkában, meg az emberek hajlékaiban.
(1937)
Borbély János István fordítása

BERTÓK LÁSZLÓ

A határsávig, a határig
A határsávig, a határig,
a határ túlsó oldaláig,
belefúródni, átnyomódni,
halálon túlra dudorodni.
Egy álomban, egy gondolatban,
átélni, hogy megint odébb van,
s mintha a tested sebe lenne,
lázasabban lüktetni benne.
Ha akarattal, ha parancsra,
beleégni a szélsõ napba,
megállni a mozgó szegélyen,
mintha végig a közepében.

Lévai Ádám grafikája
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TED HUGHES

Az Égett Róka

1

A cambridge-i egyetemen a harmadik s egyben végzõs évemben archeológiát és antropológiát tanultam. Az elsõ két évemben azonban, 1951-tõl 1953-ig angolt. Mint sokan
mások, azt feltételeztem, hogy az angol képzés majd segít írnom. Az angol hallgatóktól
elvárták, hogy hetente írjanak egy esszét. Bár a tanáromhoz nagyon szívesen jártam, és
jobban már nem is érdekelhetett volna a szakom, hamar tudatosult bennem valamiféle megmagyarázhatatlan ellenállás önmagamban ezeknek az esszéknek a megírásával
szemben. Talán sok diáknak ugyanez a tapasztalata. Hétrõl hétre egyre küzdelmesebb
lett a feladat. A nehézség eléggé függetlennek tetszett attól, hogy tényleg van-e ötletem.
A második év vége felé, amikorra kihevertem a kezdeti kultúrsokkot, amelyet az egyetemi élet okozott, és már jól haladtam, hogy kiépítsem benne saját utamat, azaz amint
elégedettebb lettem, ez az ellenállás sokkal komolyabbra fordult. Mondom, komolyabbra, mert szorongató volt, mint a védekezés vad támadás alatt. Végül rövid pihenõhöz
jutottam.
Ahogy visszaidézem, az utolsó vagy az utolsó elõtti esszéhez érkeztem a szigorlati
vizsgák elõtt. Már a hét elején elkezdtem, remélve, hogy hamar túljutok rajta. Azonban megrekedtem a szokásos küzdelemnél, és küszködtem három vagy négy napon át.
Napi számtalan óra után, általában az éjszakába nyúlva, sok oldalt teleírtam, széttéptem, és visszatértem újra meg újra a nyitómondatomhoz, amelyet újraírtam és újraszerkesztettem tucatszor. Azt gondoltam, tudom, mit akarok kifejezni – de mindhiába.
Egyszer újra hajnali kettõkor dõltem ki, kimerülten ültem kollégiumi szobámban az
asztalomnál, egy árkus lap fölött görnyedtem, amelynek a tetejét vagy négy írott sor
keresztezte – nyitómondatom legutolsó állapota. Íróasztallámpám fénye esett a papírra.
Rögtön mellettem balra volt a magas befüggönyözött ablakom. Elõttem, az asztalomon
túl, volt az ágyam, fejrésze a túlsó végen. Jobbra tõlem, a szoba másik oldalán, volt a
három falépcsõ, amely az ajtómhoz vezetett fel, ahol a köpenyem lógott. Végül be kellett
fejeznem és le kellett feküdnöm.
Álmodni kezdtem. Azt álmodtam, hogy nem hagytam el az asztalomat, és még mindig ott ülök, a lámpafénnyel megvilágított árkus lap fölött görnyedtem ugyanarra a
tetején keresztbe futó pár sorra meredve. Hirtelen az ajtó vonta magára a figyelmemet.
Azt hittem, hallottam onnan valamit. Amint várakoztam, odafigyelve, láttam, hogy az
ajtó lassan nyílik. Majd egy fej jelent meg az ajtó élénél. Körülbelül olyan magasan
volt, mint egy ember feje, de tisztán egy róka feje – noha a fény ott tompa volt. Az
ajtó kitárult és a rövid lépcsõn le, és a szobán át, felém jött egy alak, amely egyszerre
volt egy szikár férfi és egy a hátsó lábain felegyenesedve járó róka. Egy róka volt, de
farkasméretû. Ahogy közeledett és a fénybe lépett, láttam, hogy a teste és a végtagjai
éppen most léptek ki egy kemencébõl. Minden porcikája megperzselõdött, füstölgött,
elszenesedett, foszlott és vérzett. Szemei – ültömben egy magasságban az enyémekkel
– kápráztak a heves fájdalomtól. Jött, míg meg nem állt mellettem. Majd kitárta a kezét
– emberi kéznek láttam akkor, égett és vérzõ, mint a teste másutt –, nyitott tenyere lenn
a lapom üres részén. Ugyanakkor így szólt: „Hagyd ezt – megölsz minket.” Majd ahogy
elemelte a kezét, láttam a vérnyomot, mint egy tenyérjós mintapéldányát, tele egy sor
éles vonallal, frissen ragyogó vérrel a lapon.
Azonnal felébredtem. A valós benyomás annyira teljes volt, hogy kikeltem az ágyból megnézni a papírokat az asztalomon azzal a bizonyossággal, hogy a vérnyomot ott
látom a lapon.
(1993)
Tóta Péter Benedek fordítása

1 Az eredeti címe „The Burnt Fox” – in Ted Hughes, Winter Pollen (Occasional Prose), edited by William

Scammell, London: Faber, 1994, 8–9. Érdemes ennek az alkalmi prózának a fényében olvasni Ted Hughes
más verseit is, amelyekben róka szerepel, például a „The Thought-Fox” (1957) és az „Epiphany” (1998)
címût.
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TÓTH KRISZTINA

Program
Orbán Ottó versére

Hallod-e, te sötét program, idegen kód a számsorban,
sorsom vagy-e, vagy csak program, csigalépcsõ a seholban?
Folyosó vagyok a fejben, végig kell álmodni engem,
éber ûr az alvó testben, minden csönddel én üzentem.
Hogyha kezdettõl üzentél, mutasd magad, aki lennél,
sötét program, ki futsz bennem, láttasd belülrõl a testem!
Sorsom vagy-e, vagy csak számsor, hibajel a koponyából,
árnyék vagy-e, aki játszol, s boltozatán mégse látszol?
Nem vagyok én sötét program, vagyok, aki mindig voltam,
se nem sorsod, se nem emlék: ott aludtam minden szóban.
Fölébredtem és beszélek, szóra bírom minden sejted,
én írom tovább a versed, oly szavakkal, nem is sejted.
Hallod-e, te sötét program, ha te peregsz minden szóban,
te vagy-e az, aki vagyok, szólsz-e, hogyha elhallgatok?
Megszûnsz-e, ha felébredek, és mi marad meg utánad,
amikor a túlba kelek? Csak valami álompárlat, álompárlat.

Kovács Péter grafikája

24

Bicskei Zoltán grafikája

MESTERHÁZI MÓNIKA

Az álom
(leíró költemény)

A lélek vagy legalább a tudat
leszakadt, itt-ott õrzött darabkáit
töredezettségmentesíteni
megérkezik az álom. Felkutat
elöl és hátul elraktározott,
egymásra vonatkozó részeket,
egy mondat szavait, valahol másutt
jelentést, hangsúlyt vagy szemvillanást,
– a kék csíkot pirossal harapdálja,
átfordítja más minõségû kékbe,
a maga ritmusában hömpölyög –
és reggelre, ha a program lefut
(s ezt idõrõl idõre érdemes
elvégezni), egységes lesz a rendszer.
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SZABÓ T. ANNA

Ördögtrilla
minden álom ördögtrilla
csont vagy kõ vagy vér vagy tûz vagy
senki leszel minden éjjel
ahogy testbõl testbe húznak
szûk sziklák közt szállsz szilánkként
belecsapódsz a szemedbe
vízalatti buborék vagy
más testekben megrekedve
csigahéjban vakarózva
rákként töltesz ezer évet
beteker a csipkerózsa
elfelejted az egészet
minden álom ördögtrilla
elmondja hogy elkárhoztál
már mielõtt elkezdõdtél
még mielõtt átváltoztál
újra újra újra újra
bújsz gyökérbe bújsz a kõbe
tekeredsz a forgószélbe
állatbõrbe emberbõrbe
majd kilöknek majd behúznak
egy résen át mint a tûbe
sírástól a sírásóig
villogsz testbõl testbe fûzve

Keresztes Dóra grafikája

26

AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE

Az álom
Rettenetesen elfáradtam. A vállam és a nyakam elzsibbadt, ráadásul még álmatlanság is gyötört. Amikor végre
sikerült elaludnom, idõrõl idõre különféle álmokat láttam. Egyszer valaki azt mondta: „A színes álom betegséget jelent.” Az én álmaim egytõl egyig színesek voltak,
persze lehet, hogy talán azért, mert festõ vagyok. Egy
barátommal egy nyomorúságosnak látszó külvárosi kávézó üvegajtaján léptünk be. Közvetlen a poros üvegajtó
mögött fûzfa állott a vasúti átjárónál, már megmutatkoztak rajta a friss hajtások. Egy sarokasztalnál foglaltunk
helyet, s valamit eszegettünk egy gömbölyû tálkából.
Mikor szinte mindent elfogyasztottunk már, észrevettem,
hogy a tálka alján csak egy hüvelyknyi nagyságú kígyófej
maradt.
Világosan emlékszem, hogy ez az álmom is színes
volt.
Akkoriban Tokió egyik külvárosában laktam, ahol
mindig fáztam kegyetlenül. Amikor rám jött a depresszió,
felmásztam a ház mögötti vasúti töltésre, csak bámultam
lefelé, a vasúti sínekre. Csak úgy csillogott a sok-sok olajos, rozsdamarta sínpár a kavicsok között. A szemközti
töltésen valami tölgyféle állt, ágai lekonyultak. Erre a tájra is minden további nélkül ráillett az, hogy depressziós.
Ezért sokkal jobban megfelelt a hangulatomnak, mint a
Ginza vagy az Aszakusza negyed. „Kutyaharapást szõrével”, járt néha-néha az eszemben, miközben a töltésen
guggolva cigarettáztam.
Még azt se lehet mondani, hogy nem volt barátom:
egy bizonyos fiatalember, aki gazdag családból származott és európai stílusú képeket festett. Amikor észrevette,
hogy beteg vagyok, sokszor emlegette, hogy utazzunk
el. „A pénzzel ne is törõdj!”, mondogatta kedvesen. De
magam tudtam a legjobban, hogy nincs az az utazás, ami
megmenthetne a depressziótól. Valójában három-négy
évvel ezelõtt lettem depressziós, és akkor, hogy egy idõre
megszabaduljak tõle, a távoli Nagaszakiba utaztam. Amikor azonban megérkeztem Nagaszakiba, egy hotelban
sem éreztem jól magam. Még azt a csendes szállodát is,
amelyre nagy nehezen ráakadtam, éjszakánként hatalmas
lepkék raja lepte meg. Ráadásul rettenetesen szenvedtem,
még egy hetet sem tudtam ott maradni, s indultam vissza
Tokióba…
Az egyik délután, amikor még mindent dér borított,
miután felvettem a számomra kiutalt pénzt, s hazafelé
tartottam, hirtelen elkapott a munkakedv. Biztosan azért,
mert az jutott az eszembe, hogy a felvett pénzért modellt
fogadhatok. Volt még valami más is azonban, ami miatt
oly görcsös alkotási vágy hatalmasodott el rajtam. Mielõtt
még a külvárosba hazatértem volna, úgy döntöttem, hogy
most rögtön felugrom az M házba, egy festõhöz, hogy
szerezzek tõle egy modellt, hiszen be akartam fejezni az
olajképemet. Az efféle elhatározás rettentõen fellelkesített
még így is, hogy már hosszú ideje depressziós voltam.
„Csak be tudjam fejezni a képet, és utána már meg is halhatok!”, ilyen hangulat hatalmasodott el rajtam.
Az M házból küldött modellnek nem volt valami szép
az arca. Viszont a teste, és különösen a melle gyönyörûsé-

ges volt, az biztos! Selymes haját hátul kontyban viselte.
Elégedett voltam ezzel a modellel, egy fonott székbe ültettem, és tüstént munkához láttam. A meztelenre vetkõzött
lány felvette a pózt: virágcsokor helyett egy összegyûrt
angol újságot vett a kezébe, két lábát összeszorította, s
kissé elfordította a nyakát. De amint a vászon felé fordultam, rögtön elfogott a fáradtság. Északi fekvésû szobámat
csak egy szénmelegítõ fûtötte. Úgy felszítottam a tüzet,
hogy a szénmelegítõ zöldes színû kerámiatartója már-már
izzani kezdett. A szoba azonban így sem volt elég meleg.
A fonott széken ülõ nõ combizmai idõrõl idõre reflexszerûen megremegtek. Én pedig ilyenkor mindig ingerültséget éreztem, miközben az ecsetem folyamatosan mozgott.
Nem a lányra voltam dühös, sokkal inkább magamra, aki
még egy kályhát sem képes vásárolni. Ugyanakkor saját
kicsinyes ingerlékenységemmel szemben is elégedetlen
voltam.
– Hol laksz?
– Hogy hol lakom? A janakai Szanszakiban.
– Egyedül?
– Nem, a barátnõmmel ketten bérlünk egy szobát.
Miközben beszélgettünk, komótosan vittem fel a festéket egy csendéletet ábrázoló régi vászonra. A lány továbbra is oldalra billent fejjel, kifejezéstelen arccal ült mozdulatlanul. Monoton volt a hangja, és persze a beszéde is.
Úgy gondoltam, hogy születésétõl fogva ilyen a lelke.
Miután így kiismertem a természetét, idõnként megkértem, hogy a munkaidõn túl is üljön modellt nekem. De
valahogy mindig volt egy pillanat, amikor a mozdulatlanságba dermedt nõ alakja, akinek még a szeme se rebbent,
nyomasztólag kezdett hatni rám.
A munkám nem haladt. Amint befejeztem azt, amit
aznapra terveztem, általában a szõnyegre heveredtem,
masszírozgattam a nyakam meg a fejem, miközben szórakozottan a szobát bámultam. A festõállványon kívül nem
volt ott más, csak egy fonott szék. Ez a szék, még akkor
is, mikor nem ült rajta senki – talán a levegõ páratartalmának változása miatt – idõnként meg-megnyikordult. Ilyenkor rettegés fogott el, és azonnal elmentem sétálni. Azt
mondtam: „sétálni”, ez viszont csak annyit jelentett, hogy
kimentem a külvárosi utcára, felmásztam a ház mögötti
töltésre, ahonnan sok templom látszott.
Mégis minden áldott nap, pihenést nem ismerve ott álltam a festõállvány mellett. A modell is naponta eljárt hozzám. Eközben a lány teste egyre nyomasztóbban hatott
rám. Semmi kétség, az egészségét irigyeltem. Ahogy kifejezéstelen arccal mozdulatlanul a szoba sarkába bámult,
miközben a halványpiros szõnyegen pihent.
„Ez a nõ nem emberre, hanem sokkal inkább állatra
hasonlít”, gondoltam néha, miközben ecsetemmel a festõállványnál dolgoztam.
Az egyik délután meleg szél fújt, és megint csak a festõállvány elõtt foglalatoskodtam: a festéket vittem fel ecsetemmel a vászonra. A modell a megszokottnál is komorabb
volt. Egyre inkább úgy éreztem, hogy valami vad erõ van
a testében. Ráadásul a hónaljából valamiféle különös szag
áradt. A feketék bõrének szaga jutott róla az eszembe.
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– Hol születtél?
– XX városban, Gunma megyében.
– XX városban? Ott sok textilgyár van, ugye?
– Ühüm.
– Nem dolgoztál ott, mint szövõlány?
– De, még gyerekkoromban.
Ennél a beszélgetésnél egyszerre csak azt vettem észre,
hogy a lány mellei hirtelen megnagyobbodtak. Úgy tûnt,
akkorák, mint egy-egy káposztafej. Én persze továbbra is
folytattam a munkát. De furcsa módon szinte mágnesként
vonzott a nõ mellének romlott gyönyörûsége.
Azon az estén sem hagyott alább a szél. Éjjel váratlanul kinyitottam a szemem és lementem a vécére. De csak
akkor tértem magamhoz, mikor visszatértem a szobámba
és behúztam a tolóajtót. Mezítláb álltam ott, és szórakozottan a szobámat kezdtem kémlelni, és különösen
a halványpiros szõnyeget. Finoman megsimogattam a
lábujjaimmal. Az érzés váratlan volt: mintha szõrzetet
tapintottam volna. „Vajon milyen színû lehet a szõnyeg
fonákja?”, kíváncsiskodtam. Furcsa módon azonban nem
mertem megnézni a szõnyeg belsõ oldalát. Gyorsan ágyba
bújtam.
Másnap, mikor a munkát befejeztem, minden eddiginél fáradtabb voltam. Ahogy már említettem, egyáltalán
nem nyugtatott meg az sem, ha a szobámban tartózkodtam. Ezért kimentem a ház mögötti töltésre. A környék
már éledezett. Halványan kirajzolódtak a fák és a villanyoszlopok fényei, s különös módon szinte úsztak a levegõben. Miközben a töltésen haladtam, alig tudtam ellenállni
a kísértésnek, hogy fel ne üvöltsek. Persze ezt az érzést el
kellett fojtanom. Miközben úgy érzékeltem, hogy mintha
csak gondolatban lépkednék, leereszkedtem az egyik piszkos külvárosi utcácskába.
Ebben a külvárosban általában alig lehetett járókelõket
látni. Most is csak egy koreai tehén állt ott az útszélen egy
villanyoszlophoz kötözve. Ahogy kinyújtotta a nyakát,
olyan furcsán meredt rám fátyolos tekintettel, akár egy nõ.
Szemébõl az tükrözõdött, mintha mindig csak rám várt
volna. Úgy éreztem, hogy ez a koreai tehén valami tompa ellenállást vált ki belõlem. „Biztos ugyanígy fog nézni
akkor is, ha majd a vágóhídra viszik”, ez az érzés nem
hagyott nyugodni. Hirtelen elkapott a depresszió, s úgy fordultam vissza az utcánkba, nehogy elhaladjak mellette.
Két-három nap múlva egy délután megint a festõállvány elõtt álltam, s teljes odaadással a képet festettem.
A halványpiros szõnyegen fekvõ modellnek még a szempillája se rebbent. Már vagy egy fél hónap is eltelt, mióta
ezt a modellt festettem, de a munkám csak nem akart
haladni. Egyikünk sem talált utat a másik szívéhez. Sõt,
sokkal inkább azt éreztem, hogy valami taszít ettõl a lánytól, s ez az érzés egyre erõsödött bennem. A trikóját még
a szünetekben sem húzta fel. Ráadásul szavaimra mindig
szomorúan válaszolt. Vajon miért tette, nem tudom, de
hátat fordított nekem (ekkor váratlanul a jobb vállán egy
anyajegyet fedeztem fel), a szõnyegen a lábát kinyújtotta
és így szólt hozzám:
– Mester, egy csomó kavicsot szórtak le a házához
vezetõ ösvény mentén, ugye?
– Igen.
– Az a méhlepények halma.
– A méhlepények halma?
– Persze, a kavicsokat jelnek teszik oda, hogy tudják,
hol van a méhlepények sírhalma.
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– Ezt honnan veszed?
– Mert volt olyan, amin még írást is láttam. – A lány a
válla fölött nézett rám, s egy pillanatra az arcán valamiféle gúny villant át.
– De hiszen mindenki méhlepénnyel születik!
– Ostobaságokat beszélsz.
– És ha méhlepénnyel születik…
– ?...
– Lehet az kis kutyakölyök is!
Hogy a lány abbahagyja, folytattam a festést. Abbahagyja? De hiszen a szavai egyáltalán nem maradtak
közömbösek a számomra! Mindig úgy éreztem, szükségem van valamiféle nyers kifejezésre, hogy a nõ lényegét
megragadhassam. De nem éreztem magamban elég fizikai erõt ahhoz, hogy ezt a valamit kifejezzem. Ráadásul
még az is mûködött bennem, hogy megfutamodtam ettõl
a kifejezésmódtól. Talán olyan lelkiállapotban voltam,
hogy meg akartam futamodni az olyan kifejezések elõl,
amelyeket az olajfesték, az ecset szólaltat meg. S ha már
arról van szó, hogy mit használunk: valamiféle múzeumban kiállított kõbotok és kõkardok jutottak az eszembe,
mikor az ecsettel dolgoztam.
Amikor a nõ elment, a lámpa halovány fényénél egy
nagy Gauguin-albumot vettem elõ, és a Tahitiben festett
képeit néztem végig. Eközben váratlanul azt vettem észre, hogy ajkam folyton folyvást a következõ fennkölt szavakat ismétli: „Ez létezhetetlen!”. Persze nem értettem,
miért ismételgetem ezeket a szavakat. Ekkor rosszul lettem, behívtam a szolgálólányt, hogy ágyazzon meg, aztán
bevettem egy altatót és lefeküdtem.
Úgy tíz óra környékén felébredtem. Talán éjszaka túl
meleg volt, ezért lemásztam a szõnyegre. Sokkal inkább
azonban az álmom izgatott fel, amelyet közvetlenül a
felébredésem elõtt láttam. Állok ennek a szobának a közepén és mind a két kezemmel a nõt fojtogatom. (Ugyanakkor persze magam is biztosan tudom, hogy ez álom.)
A nõ arcát kissé felemeli, de egy szót sem szól, szemét
gyorsan lehunyja. Ugyanakkor a mellei gyönyörûen megduzzadnak. Ezek a mellek finoman világítanak, vékony
erezet jelenik meg rajtuk. Egyáltalán nem érzek lelkiismeret-furdalást azért, mert a nõt fojtogatom. Sõt, inkább
az elégedettséghez áll közel ez az érzés, mint mikor az
ember befejez valamit. A nõ, úgy tûnik, örökre lehunyja
szemét, s valóban csöndesen meghal…
Amint az álom után felébredtem, megmostam az arcom,
és gyorsan megittam néhány csésze erõs teát. De csak még
depressziósabb lettem. Hiszen gondolatban sem akartam
soha megölni ezt a nõt! De a tudatomon túl… Hogy
furcsa idegességemet elfojtsam, cigarettára gyújtottam,
miközben egyre csak a modellt vártam. Már egy óra is
elmúlt, a nõ azonban nem jött el. Egyre nehezebbnek
éreztem a várakozást. Arra gondoltam, hogy nem várok
tovább, inkább sétálni megyek, de a séta gondolatát is
borzasztónak tartottam. Még azt sem bírták elviselni az
idegeim, hogy átlépjek szobám tolóajtaján.
Gyorsan sötétedett. Föl s alá járkáltam a szobában,
egyre csak a modellre vártam, aki nem jött. Eközben
eszembe jutott egy eset, amely tizenkét-tizenhárom
évvel ezelõtt történt meg velem. Még gyerek voltam,
éppen alkonyodott, mint most, én meg csillagszórókat
gyújtogattam. Persze nem Tokióban, hanem a szüleim
vidéki háza mellett. Hirtelen valaki hangosan felkiáltott:
„Hééé, no nézd csak!” Ráadásul még vállon is verege-
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tett! Nekem persze le kellett ülnöm a veranda szélére.
Amikor azonban jobban körülnéztem, látom ám, hogy
a ház mögötti hagymaföldön guggolok és szorgalmasan
égetem a hagymát. Ráadásul már a gyufásdobozom is
majdnem kiürült… Miközben egyik cigarettáról a másikra gyújtottam, nem tudtam nem arra gondolni, hogy voltak olyan pillanatok az életemben, amelyekrõl magam
sem tudtam semmit. Az efféle gondolatok nemcsak nyugtalanítóak voltak a számomra, sokkal inkább rettegést
keltettek bennem. Elõzõ éjszaka álmomban megfojtottam egy nõt a tulajdon kezemmel. És ha nem az álomban történt?..
A modell másnap sem jött el. Végül úgy határoztam:
elmegyek az M házba, hogy a nõrõl érdeklõdjem. De az
M ház gondnoknõje sem tudott semmit. Egyre nyugtalanabb lettem, viszont megkaptam a nõ lakcímét. A lány
annak idején azt mondta, hogy a janakai Szanszakiban
lakik. Az M ház gondnoknõje szerint viszont a hongjói
Higasikatában. Már kigyúltak az utcai lámpák, amikor
a nõ lakhelyét végre megtaláltam. A halványpirosra festett ruhatisztító egy keresztutcában állt. Az üvegajtó
mögött a mosodában két munkás egy szál ingben tüsténkedett a vasalóval. Iszonyatos lassúsággal nyitottam ki
az üvegajtót. Így aztán jól belevertem a fejem. Ez a zaj
persze meglepte a munkásokat, de engem is. Kissé megrettenve léptem be az üzletbe, majd így szólítottam meg
a munkásokat:

– Itthon van …-szan?
– …szan tegnapelõtt óta még nem jött haza.
Ezek a szavak nyugtalanságot keltettek bennem. Arra
gondoltam, hogy még valamit meg kell kérdeznem.
Ugyanakkor óvatosságra is szükség volt, nehogy aggodalmat keltsek bennük, ha mégis történt volna valami.
– Idõnként úgy megy el hazulról, hogy akár egy álló
hétig sem jön vissza. – jegyezte meg az egyik sápadt arcú
munkás, miközben egy pillanatra sem hagyta abba a vasalást. Szavaiban világosan éreztem valami lenézésszerût,
emiatt düh fogott el, és sietve elhagytam az üzletet. De
még ez sem volt elég! Ahogy lépteimet a Higasikatanegyedben szaporáztam, ahol viszonylag kevés bolt található, hirtelen eszembe jutott, hogy mindezzel egyszer
már találkoztam álmomban. A halványpirosra festett
ruhatisztítóval, a sápadt arcú munkással, az áttüzesedett
vasalóval, igen, kizárt, hogy tévednék, felkerestem már
ezt a nõt is néhány hónappal ezelõtt (vagy talán már
néhány éve) álmomban, ez egészen bizonyos. Ráadásul abban az álomban ugyanúgy, mint mikor kijöttem
a ruhatisztítóból, ugyanebben a csendes utcában jártam,
ugyanolyan magányosan. Azután… aztán ez az álom
teljesen kiesett az emlékezetembõl. De ha most valami
történik, nem kétséges, hogy az is ebben az álomban
fordul elõ…
Vihar Judit fordítása
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VARGA MÁTYÁS

hallásgyakorlatok #31
még gyertyát is gyújtottam, csak nem tudtam
sehová se letenni. || ha mindene megvan, mit
akar még? | mi kellene neki? || itt már alig ér le a
lábam. | félek. nem érted? || megint azt
álmodtam, hogy egészséges vagyok. | melyik az
igaz? || amikor nagy nehezen megmondta, hogy
õ volt, onnantól kezdve már nem tartóztatta. || az
egyik kezemen gyorsabban nõ a köröm, mint a
másikon. | megfigyeltem. || éjjel mindig ment
náluk a hõsugárzó. | ahogy világított, sokszor
felébredtem. | nem volt rossz, csak fárasztó. ||
gyorsan eggyel lejjebb gomboltam a blúzomat. |
de ahogyan bejött, tudtam, hogy ez már sok lesz
ide. || megbeszéltük apáddal, ha valamelyikünk
meghal, a másik bemegy az otthonba. | de jobb
volna egyszerre. | balesetben. || akkor meg azzal
jött, hogy játszok-e valamilyen hangszeren. | erre
ideges lettem és mondtam neki, beszéljünk
nyíltan: | árulja el végre, mire kíváncsi.
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DANYI ZOLTÁN

Feltevés vagy lemérés
Pannonhalmán, Krajcsovics Évának

Egy gyógynövénygyûjtõ türelmével,
ez jutott eszembe,
egy gyógynövénygyûjtõ türelmével és
szent konokságával mossa ki a színeket,
mossa ki, mint homoktörmelék közül az aranyat,
a konok aranyat, mossa tisztára a kéket, a lilaszürkét,
árnyalatait a baracknak, majd elrejti õket a pasztell
mélységeivel, gondoltam, akárha a csillagokat,
amikor a legmélyebb pontra érnek, és beleébredünk
egy álomba,
vagy éppen ellenkezõleg,
bele az éjbe, a mindent átjáró éjszaka közepébe,
a mélypontba, amikor a nehézkedést ünnepli
az összes létezõ, a szív is,
de az alvók egyenletességével lélegzõ
fenyõlombok közt, ahogy megmozdul egy ág, ahogy
hullámozni kezdenek a nem széltõl lebegõ gallyak,
és végre meglátjuk a fényseperte részt,
a tisztást.
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KOMÁLOVICS ZOLTÁN

Ágnes álma
Lánykorom, te, lánykorom,
Merre repülsz?
Hajdan eljövendõ voltál,
Vékony testem folytatása.
Most ha vízhordáskor kútba nézek,
Köveken fekszik az arcom
Szemem kavicsok közt ázik.
Te is voltál fiatal lány,
Finoman szólt hangod.
Büszke lehetett párod a karban.
Sima, szép bõrödön fényes kenet-illat.
Aztán egy hosszúszárnyú álom
Szélbehajló ismeretlen fái kitakartak.
S mint lobogó árboc
Bomlik ki sorsból a testem.
A március kitapint minden formát,
Közelebb hozza a múltat a mához.
Tudom, egy álom élein élek,
Hogy a szerelem meghívás egy mozdulatra,
Szakadatlan ugrás az eljövendõ
Pillanatba.
S már tudom, mint az évszakok,
Hogyan bomlik szét az idõ,
Mégis jó volt vízhordáskor megtelepedni
A kútnál a gyenge leánynak.
Az elsõ párhuzam álom volt köztünk:
A szélbehajló fák között
Csak köpenyed láttam,
Mint lobogó álom takarta a tested.
Szeretõd voltam abban az ágyban!
Most a pillanat kútjaiba
Hullik a test köpenye.
S mint egy kanna, vízbe merül.
Télen madarak telepednek a tájra,
Kiülnek a kút peremére.
Szívük megdermed
Szárnyukat lebocsátva.
Csak te repülsz el mindig,
Oh, Pandionisz, én kicsi fecském!

KARÁTSON ENDRE

Telekfalvi álom
Hogyan vehetek részt mások emlékeiben? Legalábbis élõszóban juthatok-e tovább együttérzõ vagy udvarias
kérdéseknél? Gyerekkoromban apám szívesen megosztotta volna velem az õ erdélyi gyerekkorának élményeit, de
magáról gátlásosan nyilatkozott, a magyar társadalomban
elevenen élõ székelykultusszal pedig, személyes tapasztalat híján, csak a tudat szintjén azonosultam. Annyi élt
fejemben, hogy törzsökös székely vagyok (ez áll anyakönyvi kivonatomban), nemesi család. Elõnevünk: telekfalvi. Csakhogy én már Budapesten születtem, nevelkedtem, s úgy tartottam, hogy a vidék olyan hely, amely kirándulásra, nyaralásra szolgál. A politikai világ pedig, amely
egyre inkább rám nehezedett, üldözte a „feudális csökevényeket”. Vagyis nevemben is engemet. Ajánlatos lett a
kihívó elõnevet eltenni jobb idõkre.
Franciaországban, ahová az ötvenhatos forradalom
után emigráltam, megtanultam a „második nemzedék”
elnevezést. Külföldrõl érkezett szülõk francia földön született gyermekei tartoznak ebbe a csoportba, akik már
az új ország iskoláiban nevelkednek, családjuk viszont
igyekszik visszacsatolni õket az elhagyott ország nyelvéhez, hagyományaihoz, vagy legalább ezeket is életben
tartani bennük. Rádöbbentem, hogy franciák között elsõ
generációs vagyok, magyarok között viszont, anyanyelvemet leszámítva, többé-kevésbé második generációs.
A nagy földindulás után persze az elsõ gondjaival birkóztam, a másodikat inkább tréfásan emlegettem. Mégis
akadt egy-két szorító helyzet, amelybõl az elõnevembe
fogódzkodva vágtam ki magamat. Tekintve, hogy a
Karátson-címeren a páncélos lovag felett barokk sisakdíszként egy derékbõl látható szablyás vitéz levágott
törökfõt tart kontyánál fogva.
Mennyiben van nekem mindehhez valóságos közöm,
tettem fel magamnak néha a kérdést. Mennyire lehet része
életemnek az a múlt, amelyet mások éltek messze a térben
és hovatovább az idõben? Mennyi ebbõl a valóság, menynyi a képzelõdés? Világos választ a kérdésre nem sikerült
adnom, annyit tudtam csupán, hogy tudatom mellett
öntudatlanom is szót kér életem irányításában. Álmaimat
kellene róla faggatnom. Ennyiben maradtam közel két
évtizedig. Nincs azonban olyan emigráns, aki ne keresné továbbra is hitelesebb önmagát. 1974-ben kapóra jött
francia feleségem, Nicole Bagarry érdeklõdése: – Szeretném egyszer megnézni Erdélyt, annyit hallok róla. – Én
se jártam még ott – válaszoltam óvatosan, tudván, hogy
a történelem hõsi gesztusai és a tényleges látnivalók nem
mindig fedik egymást a megtépázott Közép-Európában.
Aztán láttam, hogy Nicole fenntartás nélkül menne a kedvemért. Én meg vele könnyebbnek véltem a számomra
sem otthonos múlttal való szembesülést. Annál is inkább,
mert a sok kérdõjellel mitikus Telekfalvát is útba kellett
ejteni.
Annak az évnek a nyarán, szüleimnél tett családi látogatás után nekivágtunk a román határnak. Az Otthonok
harmadik kötetében beszámolok arról a megindultságról,
mely az elidegenedõ magyar beszéd hatására kavarodott
bennem. Átéreztem valamennyit apám hosszú keservé-

bõl, azt sem felejtve, hogy apám világa már nem létezik,
az enyém pedig másutt van. Kívül maradtam azon, amihez közöm lett követelõen. Az járt fejemben, valahogyan
másképp kellene meghasonlásomat felfognom, a lelkem
mélyébõl meríteni hozzá ihletet. Ám az ihlet csak nem
ugrott be, jóllehet közelítettünk már a családi eredet színhelyéhez. Székelykeresztúron például, mikor ott álltam
a szószék alatt, amelyrõl dédapám hirdette az igét, nem
tudtam mit kezdeni a falra akasztott kalászcsokor mezõgazdasági üzenetével. Arra gondoltam, mirõl is tudnánk
beszélgetni. Semmi érdemleges nem jutott eszembe.
Telekfalván aztán fordult a kocka. Ottani útvesztõs álomba torkolló élményemrõl szól az emlékezéseimbõl kiragadott alábbi részlet.
Az olvasó: Szóval a múlttal olyan kapcsolatba keveredtél, mint Hamlet a szellemmel.
A szerzõ: Nem volt az olyan tragikus, párbeszédet sem
folytattunk.
Az olvasó: Nem is szerettél volna?
A szerzõ: Ha vágytam ilyesmire, akkor inkább arra,
amit a múlt a jelenben mondhatott. És nem csupán a
dédapa. Hanem az õs, aki a lovas címert kapta a levágott törökfõvel, a Pikárdiából bevándorolt, kistermetû
ükanya, Elisabeth Bruot, aki gouvernante lett Bánffy kormányzóéknál, s egy udvari bálon frászt kent le az egyik
bárdolatlan grófivadéknak, mert az rá próbált tiporni az õ
földig érõ hajfonatára, vagy a nyakas Márton, aki Mária
Terézia rendeletével szembeszegülve a hadba menést megtagadta, renitens magatartása miatt pedig birtokát elkobozta bizonyos Macskási generális, aztán a primpilus János,
kinek leszármazottai lelkészként tengették életüket, vagy
lelkészhez mentek férjhez.
Az olvasó: Ezért mentél el Nicole-al Telekfalvára?
A szerzõ: Meg azért, hogy lássam. Még fénykép sem
volt róla kezemben.
Az olvasó: Csak úgy odahajtottatok?
A szerzõ: Csak úgy. Címünk nem volt. Napszálltakor
ráadásul, mert a keresztúri pap sokáig tartóztatott, az
országút pedig, amely apám irányításával épült, kátyúival hátráltatott. A dûlõ aljában fák között húzódott meg
Teleac – ez lett a román neve. A földes úton bivalycsorda
poroszkált hazafelé. – Menj arrébb Riska, hadd menjenek
az elvtársak – szólt rájuk a pásztor. Porfelhõben egyenesen a templomhoz érkeztünk. Nézzük meg, mondtam
Nicole-nak, amíg világos van. Gondoltam, csak lesz aztán
valami kocsma, ahol érdeklõdni lehet. Mire kiszálltunk
azonban, ott állt körülöttünk a falucska apraja-nagyja. Halkan fütyörészve megpróbáltam úgy nézelõdni, mint egy
turista, akit a hely érdekel, nem a lakosság. Rám dörrent
egy sztentori hang:
– Kit tetszik keresni?
Nem akartam kibújni az inkognitóból. A „múltamat”
helyett azt mondtam:
– Egy faragott ládát.
– Mind elvitték a néprajzosok. De székely kapu van
még.

Elnevettem magam a góbé megjegyzésre. A kérdezõ
is mosolygott. Nyújtotta kezét, nevét mondta. Én is bemutatkoztam.
– Hát nem francia? Azt hittük pedig. Itt is éltek
Karátsonok. Talán a rokonságból valók?
Lelepleztek. Elõjött egy idõsebb házaspár, mondták,
õk a Forró család, nagyszüleink unokatestvérek voltak,
megmutatják majd a Karátson-kertet, õk laknak benne,
náluk fogunk aludni. Ebbõl már nem tudunk kikeveredni, magyaráztam Nicole-nak, aki örült az egzotikumnak.
Kiderült, vendéglõ nincsen. Forróék hoztak frissen sült
flekkent egy öreg padra, szemben a falu kútjával, a többiek körénk telepedtek kövekre, az itató padkájára. Elkezdtünk beszélgetni, akár régi ismerõsök. Kifaggattak, mikor
települtem Párizsba, az asszonyka francia-e, mivel foglalkozunk? Nevettek azon, hogy a pásztor leelvtársazott
bennünket, bár számára ez természetes volt, mert autóval
a faluba csak hivatalosok jöttek. Hamarosan 56-nál tartottunk.
Az olvasó: Csak úgy? Hangosan?
A szerzõ: Hangosabban és szabadabban, mint Magyarországon. Elmondták, hogyan izgultak értünk, hogyan szomorkodtak, amikor az oroszok mindent eltapostak. Helyettük is küzdöttek a magyarországiak.
Az olvasó: Ezen a kommunista uralmat értették, vagy
a románt?
A szerzõ: Úgy vettem ki szavukból, hogy a kommunistát. Az államosítással volt bajuk.
Az olvasó: A románnal nem?
A szerzõ: Nem rajongtak érte, de egyelõre, mondták,
az autonómiájukat nem fenyegetik. A kommunisták a
veszélyesek, azok akarnak mindenbe beleszólni, mindent
változtatni. Forróék példaként felemlegették, hogy az államosítás óta a Karátson-kert almái mind elférgesedtek.
Az olvasó: Szidták a rendszert. Nem féltek, hogy valaki beköpi õket?
A szerzõ: Nem látszottak megfélemlítettnek. Úgy tetszett, védi õket a völgy, a családias éjszaka, a csillagos ég,
a székelyek szabadsága.
Az olvasó: És élnek paradicsomi ártatlanságban, védve
a romlott világtól.
A szerzõ: Nem tudom, honnan szeded ezt a marhaságot. Éppenséggel annak örültek, hogy közéjük téved egy
nyugati, aki elmondja elsõ kézbõl szerzett tapasztalatait.
Mert a Szabad Európa Rádió nem elég, sok abban a propaganda, bizonykodott egy bajszos, kalapos, aki elõbb
még atlétatrikót viselt, aztán elment, és visszajött vasalt,
világos ingben.
Az olvasó: Ne meséld, hogy ünnepeltek.
A szerzõ: Kifaggattak. Azt hiszem, azt becsülték meg,
hogy tehették. Nem azt kérdezték, hogy általában milyen
az élet odakint. Azt kérdezték, mivel keresem a kenyeremet, és hogyan szereztem az állásomat. Be kellett számolnom részletesen kutatásaimról. Tetszett nekik, barátaim hogyan csempésztek ki könyveket, kéziratokat Budapestrõl Párizsba, Kosztolányit még le is öntözve fütyülõs
barackkal.
Az olvasó: Azért anekdotáztál, mert egyszerû, falusi
közönségnek beszéltél.
A szerzõ: Azért anekdotáztam, mert jól éreztem magamat. Különben tévedsz, volt köztük olvasott ember, volt
világot járt is. Kérdeztek Adyról, Baudelaire-rõl, De
Gaulle-ról, hamiskásan a kánkán táncról, még hajdani

iskolatársamról, Haynal Andrisról, akibõl orvosprofeszszor lett Svájcban. Közben gyerekek kergetõzésbe fogtak:
ezeket odébb küldték, mert hogy ritka látogatónk van, és
hallgatni akarják, amit mond.
Az olvasó: Sztár lettél a tengerihántáson.
A szerzõ: Lehet ilyen csúfondárosan is mondani, de
engem az õ közvetlenségük levett a lábamról, örömük
pedig meghatott, hogy „ott Nyugaton” megálltam a helyemet. Azt a következtetést vonták le ebbõl, hogy becsületet
szereztem a magyarságnak: egy fekete fejkendõs, csinos
fiatalasszony mondta ki, s eladdig, no meg azóta is csupán
franciáktól meg angoloktól hallottam ilyesmit. Magyarországon az én hosszú futásom többnyire irigységet váltott
ki, meg zavart idegenkedést.
Az olvasó: És te milyen következtetést vontál le mindebbõl?
A szerzõ: Semmilyet. Csak olyan gyors szívveréseket
hallottam belülrõl, mint amilyent az õs hallhatott, amikor
lovaggá ütötték.
Az olvasó: A Karátsonok infarktussal felelnek a rokonszenv-megnyilvánulásokra?
A szerzõ: Össze azért nem estem, csak felajzottan váltottam a szót az eleven eszû, szép szavú környezettel, az idõ
múlását észre se véve. Forróék szóltak tizenegy óra felé,
hogy ideje lenne lefeküdni. Többen elkísértek a Karátsonkertig, elmagyarázva, hogyan találjuk meg Udvarhelyen
az asztalost, aki faragott ládát készít rendelésre. Aztán a
házigazdáék téptek nekünk két almát. Savanyúak voltak,
kukacosak. Ha arra gondolok, manapság jóféle vegyszereknek hála, milyen telthúsú, egészséges gyümölcsök
teremnek, akkor csak azt kívánhatom, szülessen újra az a
kert férgek nélkül házigazdáink igaz örömére.
Az olvasó: Meggyilkolnád a kukacokat?
A szerzõ: Miért, te megeszed õket? És mondd, kettéharapod õket, vagy egészben? Ahogy kunkorognak?
Az olvasó: Ott tartottunk, hogy Forróéknál aludtatok.
A szerzõ: Faházban laktak, szõttes takarókra emlékszem, meg petróleumlámpára.
Az olvasó: Mesésen megnõttek az árnyak, ugye?
A szerzõ: Képzeld, igen. Elalvás elõtt még váratlan
mesét is hallottunk. Forró Pali bácsi mondta.
Az olvasó: Régi dicsõségünk...?
A szerzõ: Inkább közelmúlt. Telekfalván laktak
Karátsonok még a XIX. század végén is. Szilvapálinkát
fõztek. Tûz keletkezett. Leégett egy egész házsor.
Az olvasó: Berúgtak?
A szerzõ: Én is megkérdeztem. Pali bácsi selmán
mosolygott. Azóta sem élnek köztünk olyan vidám emberek. Mert nekik nyomuk veszett az eset után. Biztos egy
másik ága volt a családnak.
Az olvasó: Biztos egy másik ága.
A szerzõ: Felajzott az itató körüli beszélgetés. Dagadóra állt a hold sarlója. Kinéztem az ablakon: halvány fény
szitált az almafákra. Magas, sovány, hosszú orrú, fehér
szakállas egyházi férfiú szedegetett gyümölcsöket, nézte
õket, beléjük harapott, földhöz vágta õket. Szétfreccsentek, ha kõhöz ütõdtek. Felriadtam a zajra. Megszólalásig
hasonlított dédapámhoz. Közvetlenül az ablak mellé állítottam a petróleumlámpát. A visszfény miatt csak magamat
láttam árnyalakként. Meg akartam szólítani az öregfiút, õ
azonban hátat fordítva átkarolta az egyik almafát, mintha
tõlem akarná védeni. Kiáltottam, ne tõlem féljen, inkább
a törököktõl vagy a kommunistáktól. A férgektõl félek

meg a szeszfõzõktõl, suttogta még mindig háttal felém.
Nyakon löttyintettem egy kis pálinkával, hátha belátja,
hogy finom. Visszakézbõl leverte a lámpát. Szétömlött
lángolva a folyadék, harapta a fák száraz törzsét. Lángban állt a Karátson-kert, be kellett menekülnöm a faházba. Verejtékezve ébredtem. Nicole békésen aludt. Felráztam, öltözzön, meneküljünk. Félálomban azt válaszolta,
inkább nézzük, milyen szép a látvány. És csakugyan, a
tûzön át egy nyalka, páncélos vitéz vágtatott. A fehér ló
patái alatt az izzó ágakból szikrafelhõk szálltak, a lovas
meg vonta magával a felhõket, melyek rátapadtak, majd
leszakadoztak, szikralovas formát öltve, egyiket a másik
után. Hamarosan a fényt vetõ osztag ûzõbe fogta a nyalka
vitézt. Nem valami eredményesen, mert aki beérte, annak
az üldözött levágta a fejét. Egyetlen csapással. Varkocsuknál fogva a leberetvált törökfõket odahajította a nagyorrú
tiszteletesnek. Õ minden valószínûség szerint a biztonság
kedvéért kitolta a szemüket. Nicole felsikoltott: irtózott az
ilyen látványtól. Felrázott: azonnal menjünk. Megõrültél?
– kérdeztem. – Nem látod, odakint össze-vissza vagdalkozik az a fickó. Közveszélyes. Inkább nézzük a ritka szép
látványt. Mert csakugyan a csonka testek sorra szétestek.
Szikráik permetként röppentek a gyümölcsökre, nem megégetve õket, hanem a kukacokat kilakoltatva. S az almák,
elnéptelenedve, nekigömbölyödtek, feszes bõrüket kínálva
a lelkipásztor fonnyadt ajakának, sárga fogainak. Õ harsogva harapott beléjük és szívta levüket mohón, kevés híján
nemi gerjedelemmel. Ez a kevés természetesen elég volt
ahhoz, hogy megmaradjon tiszteletesnek a lángban álló
Karátson-kertben. Csak nyomogatta módszeresen kifelé a
moszlim szemgolyókat.
Az olvasó: Milyen épületes. Kár, hogy egyhangú.
A szerzõ: El is aludtam kisvártatva. Az üresedõ szemgödrökbe a kukacok kúsztak. Legörbültek, felgörbültek,
kunkorodtak balra, kunkorodtak jobbra, mint akik táncot
járnak, élik világukat. Dédapám révetegen azt mormogta:
történelem, és lepöckölte szalonkabátja hajtókájáról azt a
szemtelent, amelyik az õ szeme felé mászott. Benézett az
ablakon, amely mögött Nicole-lal aludtam.
– Kik ezek? – kérdezte a vitéztõl nagy tisztelettel,
ahogy a patriarchális társadalomban a dédapákhoz szoktak szólni.
– Vendégek – hangzott a fiatal hadastyán válasza – õk
álmodják a török rohamot és a felgyújtott Karátson-kertet.
– Nem félnek a pusztulástól?
– Az álom biztonságot nyújt. Mert csak álom. Érzik,
hogy álmodhatnának mást, magukról, másról mást, ahogy
tetszik, ahogy jön.
– Ahogy tetszik, ahogy jön, az nem ugyanaz.
– Egyiket sem köti külsõ valóság.
– Tisztesség ne essék szólván, én nem lennék valóság?
Te nem lennél valóság? És a férgek, amik itt nyüzsögnek?
Meg a csimasz törökök?
– Mindez belsõ valóság.
– De melyikük belsõ valósága? Hiszen ketten álmodnak.
Az olvasó: Ez igaz. A magad családját álmodod. Mi
ebben a történetben Nicole szerepe?
A szerzõ: Együtt aludtunk Forróéknál Telekfalván.
Az olvasó: Ez egy tény. De az álom neked történetmondás. Mit oszt, mit szoroz ebben a feleséged?
A szerzõ: Nézd, mindketten vendégek voltunk Telek-

falván, de én onnan eredeztem, õ pedig egész máshonnan,
apja ágán Provánszból, anyjáén Berrybõl. Az õ eredetérõl
volt nappali tudásom, tapasztalatom is, hiszen szüleit,
nagyszüleit ismertem, de látomásom nem volt róla: nem
álmodtam sose bele magamat.
Az olvasó: És õ talán beleálmodta magát a te eredetedbe?
A szerzõ: Igen. Akár hiszed, akár nem.
Az olvasó: Csak a szüleidet ismerte. Mit tudott a többiekrõl?
A szerzõ: Amit én meséltem. Például Sára néni legendáját. Ez egy nemzetközi story, de én az õ szórakoztatására, Telekfalvára honosítottam. Mikor a tatárok rátámadtak a falura, lakossága egy barlangba menekült, melynek
olyan szûk nyílása volt, hogy két pixidarius is meg tudta védeni. Az ostromlók jobbnak látták kiéheztetni a székelyeket, akiknek egyre fogyott az elemózsiája. Közben
persze odakint a tatárok is felfaltak minden ennivalót.
S ekkor Sára néni, a család õsanyja, korpából és hamuból sütött egy malomkerék nagyságú kenyeret, melyet az
egyik bejárati vitéz lándzsahegyre tûzve felmutatott a farkaséhséggel küzdõ toportyán tatároknak. Látván, hogy
nekik fog felkopni az álluk, az agresszív kalandozók egybõl eltakarodtak.
Az olvasó: Jó, de ez egy apokrif eredet.
A szerzõ: Mindegy. Nicole örökbefogadta, mert az
õ belsõ valóságában amúgy is nagyanyókultusz uralkodott.
Az olvasó: Mégiscsak élõsdi történet ez a Karátsonkertben. Mit szólt hozzá a lovag meg az igehirdetõ?
A szerzõ: Megint felébredtem a zavaros beszélgetés
fogas kérdésére. Ott ült a két õsöm szemben egymással,
pipáztak, gurigáztak a törökfõkkel. Nicole odament hozzájuk, és álomnyelven érdeklõdött, mit szólnak Sára nénihez. Dédapám vicsorított egyet feleségem láttán – mi
keresnivalója van ennek a kis dámának komoly férfitársaságban? – és azt mondta: Krisztusban õ minden embert
szeret, de konkrétan viszolyog az ilyen bugyros testû, kérges kezû, izzadság-, sõt, valószínûleg, pisiszagú, tatárjáráskori nyanyáktól. Piha. A vitéz viszont, aki láthatóan
inkább lovak, mint könyvek társaságában nevelkedett,
kevésbé kényeskedõn közeledett a kérdéshez. Valakinek kellett õelõtte is lenni, akármennyire vele kezdõdik a családfa. Tetszett neki Sára néni góbés hadicsele, de aztán idegenkedett földmûves jellegétõl, amúgy
pedig valószínûbbnek tartotta, hogy nemesemberként
férfitõl származik. Nicole csak úgy félálomban érdeklõdött, hogy ha nem nõi mellen nevelkedett, akkor mit
szívott. Elröhögtem magam: hajdan engem is csõbe húztak osztálytársaim ilyen franciázó logikával. Dédapám
azonban felszisszent. A Karátson-kert üszkösödõ zsarátnokai közepén neki ne ízléstelenkedjenek, ne orcátlankodjanak. Nicole tovább aludt, de felébredt benne a
feminista öntudat, és a füstölgõ lelkipásztorhoz a következõ szózatot intézte: – Mácsóbácsi, önnek nem volt édesmamája? Tegye kezét szívére, ha tükörbe néz, nem látja
vajon az õ vonásait is? Dédem meghökkent a neki még érthetetlen megszólítástól, meg a kérdéstõl is. Tanult emberként csapdára gyanakodott. De nem sejtette, hogy mi
lehet veszélyes édesanyja vonásaiban. Mondta hát, hogy
látja õket. Ezzel már be is szorult a kelepcébe. Azt hallotta: Hát akkor miért nem viseli édesanyja nevét is? – Mert
nem szokás – hápogta. – És a szokás azt tartja, hogy az

ön nagyanyja, dédanyja, ükanyja se kapjon helyet a családnévben? – Micsoda kérdés! Apáról fiúra száll a családnév, magába foglalja a mi azonosságunkat. – Biztos ön
abban, tiszteletes úr, hogy ön azonos az önnel szemben
lószagúan üldögélõ vitéz úrral? – Váratlanul, mármint dédapám számára váratlanul, a nyalka pánczélos elröhhentette magát, ahogy az jó hírért-névért hadakozók nemegyszer megteszik. – Az én koros ükunokám hogy lehetne
azonos velem? Talán már lóra kapni se tud, és az a sok
asszon, aki köztünk van, messzire dajkálta õt éntõlem. –
A késõbbi öreg Karátson idegenkedve nézett a korábbi fiatal Karátsonra. Nicole tiszteletlenül hergelte a tiszteletest.
– Hogy hívják a bácsi feleségét? – Binder Karolina. – Õ
székely? – Nem, szász. – Kuncogott megint egyet a nyalka, történelmi egyén, mint aki valami dekadencián szórakozik: – Hígszékelyek lettek a gyerekeid? – A megszorult
lelkész megint megvakított egy törökfõt, jelezve, hogy a
vér ugyan híg, de a lélek nem erõtelen.
Egyre csípõsebb füst szállt a zsarátnokból, megköhögtetett mindannyiunkat. A gomolygásból kékszemû,
szõke hajfonatos, dús keblû cipszer lány lépett elõ fonott
piaci kosárral, ahogy dalmûvekben szokásos. Egy perc
se telt bele, a vitéz bokáját csattogtatva körötte legyeskedett és fausti hangon szólította: – Kegyecskét hogy
hívják? – Vilmuskának – felelte a kérdezett margarétamosollyal. Minden további nélkül hagyta, hogy jóvágású
õsöm visszavezesse a szürkeségbe veszõ almafák közé.
– Vilmuska, nem szabad, hajadonnak veszélyes – tört
ki dédem. – Utánunk az özönvíz – rikkantotta az immár
nem látható nõcsábász. Kiderült a clergyman méltatlankodásából, hogy Vilmuska Saroltának, az õ feleségének
másodunokahúga, akit majd az õ fia, az én nagyapám, id.
Karátson Endre vesz el feleségül. – Álmukban az emberek mindent tudnak, állapítottam meg fennhangon – a
jövõt is. Én is a jövõhöz tartozom, ifj. Karátson Endre,
ez világos, az viszont kevésbé, hogy milyen szándékkal
teszi lovas õsöm a gyümölcsösben nagyanyámmal, amit
tesz. – Intellektuális kíváncsiságból, állította csalafintán
Nicole, s apám fényképét vette elõ: nézzük meg, olyan
kék a szeme, mint Binder Vilmuskáé. Karátson még ez
az ember? És melyik századból? – A rossz tréfa felébresztett: – A szeme, mint a Bindereké, az orra meg, mint a
Karátsonoké – szóltam szemrehányón –, attól még nem
fajzott el. – Attól még használhatná a Binder nevet is a
Karátsonnal együtt.
Lett volna erre megjegyzésem, ha nem hátrál ki a
ködbõl hanyatt-homlok a vitéz, kezével, karjával próbálva fejét védeni. Férges almák elõl menekült, melyet egy
kistermetû, hosszú copfú nõ vagdalt hozzá nagy háborogva. – Infâme – rikoltotta –, fumier, szédientelenkedesz
Vilmuskaval! – A szatírként kezelt õs dédapám háta
mögé fedezett be, aki a család becsületének védelmében
rászólt a francia fúriára: Ne bántsd a Karátsont. Méltatlankodástól remegve a kis nõ felnézett a langaléta tiszteletesre, kikérte magának a tegezést, és még néhány szitkot kibocsájtva idegen ajkai közül, a Karátsonokat szemük kikaparásával fenyegetve, visszasietett a füstbe megviselt védencét pátyolni, korholni. Dédemtõl megtudtuk,
hogy Vilmuska vehemens ükanyjához, Elisabeth Bruothoz volt szerencsénk, akibõl a Bánffy-bálon elcsattant
pofon után Ludwigné lett, egy szász házitanító, késõbb
Marosújvárott sóbányai ellenõr felesége. Unokájukat,

Wilhelmina Ludwigot Martin Binder székelykeresztúri
gyógyszerész vette el, ez adott a pikárdiai nevelõnõnek
jogalapot arra, hogy Binder Vilmuska ügyében tettlegesen
kirohanjon. Erre már fel kellett ráznom Nicole-t, aki aludt,
mint a tej. Megint elõszedte a kettõs nevekre vonatkozó
követelését. – Lassan a testtel – feleltem szánakozva. –
Méltányosság szerint oda kellene írni a kettõs név mellé a
nagyanyáét, a dédanyáét, az ükanyáét. És tudomásul venni, hogy ezek is kettõs nevek, elvégre nekik is volt apjuk
és anyjuk, akiknek méltányosság szerint szintén kétszer
két névvel kellett volna frigyre lépni. Nem is számolom.
Ki tudna eligazodni ekkora hemzsegésben? És... – És? –
ismételte Nicole gyanakodva, tudván, hogy túllicitáló logikával mekkora szõnyeget rántok ki nemegyszer magabiztos érvelések alól. – És – vigyorogtam – a tanulság ebbõl
az, hogy azonosság igazság szerint nincsen. Nem csupán a Karátsonoknál, a Bindereknél, a Bagarryaknál, a
Ludwigoknál, a Bruot-knál, hanem egyáltalán sehol sem
az embereknél. Legalábbis leszármazás szerint. Ádám és
Évának még volt a Paradicsomban, mert az Úr feleség nélkül hozta õket világra, és ágyassal sem rendelkezett az Úr.
Kiûzetésük után gyermekeiknek már meggyûlt a bajuk
elnevezésükkel, hiszen méltányosság szerint Ádám-Évafi
Kainként és Éva-Ádámfi Ábelként kellett volna bemutatkozniuk jövendõbeli nõiknek. A Paradicsommal az emberfaj nemcsak tudatlanságát, hanem azonosságát is elvesztette. Kényszeresen informálódó félvérek lettünk öt világrészben.
Az olvasó (behahotázva): Éden-kert helyett maradt a
Karátson-kert.
A szerzõ: Igen, a gubancos ágú családfáival meg a férges almáival. (Mint aki álmot lát.) Ezért álmodott Marx
az emberiség egyesülésérõl. Rögeszméje volt a közös azonosság. Mindenkit ugyanúgy fognak hívni, csak a keresztnevek különböznek. Senki sem lesz idegen. – Aztán ezt
az egy nevet ki fogja adni, és mi lesz az az egy név?
– kérdezte Nicole a marxisták csacska meséit csúfolva.
– Számot kapnak – szólt közbe dédapám –, az utolsó
ítéletkor könnyebb lesz kimutatást készíteni a jókról és a
rosszakról. – Nem tudtuk, tréfál-e, de a számok említésére
apokaliptikus csönd támadt. Pitymallott lassan. Mindenki
tudta, hogy azonosság nem létezik, és senki sem akart azonosság nélkül felébredni. – A vitéz legendájához híven
lazítani próbált a kettõs és gordiuszi csomón: – Hívjanak
mindenkit úgy, ahogy eddig. – Akkor most Druot legyek
vagy Ludwigné? – aggódott a bevándorolt francia nõ.
– Ne hasogassa a szõrszálat – torkolta le a vitéz. – Konvenció csupán az azonosság. Kitaláljuk magunkat. – Úgy
beszélt, mint aki szövegelmélettel foglalkozik. De hát
neki könnyen ment, õ volt a névadó.
Az olvasó: No, és hogy végzõdött az álom?
A szerzõ: Nem ért véget azóta sem. Az ablakon át a
Karátson-kertet napfényben láttam. Nem égtek le a fák,
semmi bajuk nem volt azonkívül, hogy gyümölcseik férgesen lógtak. Verebek, cinkék szökdécseltek az ágakon, s
ott, ahol törökfõk gurultak, friss vakondtúrások emelkedtek, árulkodva a föld alatti munkálkodásról. Meleg búcsút
vettünk Forróéktól, ha szabad így mondanom.
Az olvasó: Mit gondoltál a látogatásról?
A szerzõ: A beszélgetés megerõsített, az álom megvilágosított. Nicole pedig abban az idõben kezdte a Madame
Nicole Bagarry-Karátson nevet használni.

SCHEIN GÁBOR

(orpheusz búcsúzik)
hol kerestél? barlang mélyén,
magányos éjben, az ég üveges
tisztasága alatt? a forró õsiszapban?
az idõ korallokkal benõtt
roncsai közt? a remény énekében?
igen, mindig ott kerestél. és volt legalább
egyetlen pillanat, mikor oszlani láttad
a sötétet, mely engem örökre körülvesz?
*
a bõrömben élsz, a bõr álmaiban,
a fényt alig sejtve. figyelem a sötét
vonulást, a távolságét, a holtakét,
de a félelem csak ritkán les
be hozzám. a bõrömben élsz,
a bõr álmaiban. és ha sötét folyó
sodor más álmok felé, azok is
látni fognak az utolsó pillanatig.

Sulyok Gabriella grafikája
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CSEHY ZOLTÁN

Neoptolemosz
Philoktétésznek beszél álmáról
„Árnyék álma az ember”
(Pindarosz)

Az a baj, hogy azonnal a történet
velejébe jutunk, s inkább úgy teszünk,
mintha mindig is ebben a történetben éltünk
volna, s hallgatásunk nem puhatolózás, zavar,
kétségbeesés,
hanem így láttatott tudás. Sokakat látsz
érzéketlenül elhaladni a kötõszavak, a módosítószók
mellett,
mi, mi szemlélõdünk,
mi betûzzük õseinket:
árnyék álma az ember,
az ember álma az árnyék, az álom árnyéka az ember,
az álom árnyéka az álom.
Most már nem tudom felidézni azt a szimbiotikus létezést
az elérhetetlen csend körül, az örök
mediterrán, rekkenõ deleket, amikor a tücskök
újra kihangosították a történéseket,
a temetõkert görög versei,
a hátrahagyott névjegyek, ez volt a biztonság,
hogy valóban létezem itt és most,
hogy valóban létezik az álmom itt és most,
ha érzed a múltat, kell, hogy létezz,
hogy legyél, hogy lehess,
az egész temetõ, mint egy legyûrt állat szerteszórt csontjai,
egy elpusztult állat örök, letiport csontjai,
mely idõnként felkel,
s visszaérzi húsát bõgve, szalad egyet a mezõn,
majd visszafekszik a maga kimódolt klasszicizmusába,
loholásnak csak felgyorsítva látszik,
itt mindig csak rezdülés,
rezzenés, alig-moccanás,
egy kiesett hang,
lekopott tõvéghangzó,
egy deklinációs hiba,
egy indokolatlan aorisztosz.
Ne reméld, hogy belekövülsz a történetbe, csak állnak
a szavak, szeliden nézik a mozgást,
a történet peremén, ahogy mi. A nyelv árnyéka az ember.
Az árnyék nyelve az ember. Az ember a nyelv álma.
Így álmodom én az ostromot, Philoktétész,
így álmodom Trója bukását és ép hazatérted,
ahogy te a betegségedet, a féktelen bûzt, a rohadó lábat,
a gyõzhetetlen nyilakat.

38

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

Nulladik ecloga
KÖLTÕ
Jól kitalálták pár ezer éve a mítoszi zöldben,
hogy mohaágyon aludjon a pásztor, míg a kövér nyáj
árnyékban hever –
(félre)
így legalább nem fog kikacagni,
mert kíváncsi vagyok:
(suttogva)
„Mért lesz most pásztor az ember?”
PÁSZTOR
(félálomban)
Mit tudom én? Amiért jó, omlós orda a tejbõl,
s pompás asztal a tölgyfából...
(fölébred)
Te vagy az, Laci bácsi?
Képzeld, épp veled álmodtam! füstöltem a sajtot,
s közben a szellõ emberi dalt susogott a fülembe...
KÖLTÕ
Hagyjuk az álmot!... egész nyáron bõven jut idõnk rá:
néhányszor kijövök majd hozzád, s tátom a számat...
PÁSZTOR
Kötve hiszem, hogy a kecskeszagú lájf ennyire fontos
lenne...
De itt is „történülhetnek” csuda-dolgok –
egyszer még patanyomból is szürcsöltem az állott,
nyári esõvizet...
KÖLTÕ
Ezt nevezem szépséges idillnek!
El ne felejtsd, mert éppen ilyen dolgokra vadászok!
Most haza kell mennem, mert várnak a könyvben a költõk...
Mondd csak, sógor, akarsz-e üzenni az otthoniaknak?
PÁSZTOR
Itt csak a fecskék informálnak a kinti világról,
s Szent György napja után már én sem üzengetek innen –
ülhetek otthon a sutban, hogyha a hó leesik majd...

TURCZI ISTVÁN

Álma árulja el
az áldozat kilétét
– Jékely Zoltán elõérzete –
A halottak elõttünk járnak. Már
bekopogtak minden ajtón. Avult
történetek dombvidékeit rég bejárták;
lejátszott pasziánsz-bajnokság a múlt.
Tengert látnak, kivonják belõle a
színeket két monoton estebéd között.
Az ájtat várhat, lejjebb kulcsol a kéz,
ha már az alkony kacér nõnek öltözött.
A nagyenyedi kollégium kapuja, ha tárul,
emlékét naponta kedvükre idézhetik.
Az ágy fölött a nagyórára néznek, hátha
az Örökkévalóság is épp ilyen gyorsan telik.
Mióta szavak nem szabnak sebességet, irányt,
súlyát vesztette, hogy most, hogy soha.
Árny-alakokra révedezõ pillantásért cserébe
új királyságot ad a nagy, univerzális Mostoha.
Rejtelmes, állati béke. Az éjjeliedényben
húgy szédeleg, láz piruláz, nedves a párna.
Nem baj. Ez még a nyála. Megnyugtató.
Az áldozat kilétét elárulja álma.
Aztán hiába nyílik magasra és leng fehéren
az utolsó szál liliom, az ember mása,
itt marad fájdalmuk, székük, zenéjük,
s nem hallatszik á t , csak a test zuhanása.

Bicskei Zoltán grafikája
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FERENCZES ISTVÁN

Egy álmodott költõ
Ama keserves december 5. után, egy hosszú adventi éjszakán azt álmodtam, hogy nem
tudok magyarul. Se beszélni, se olvasni, se írni. Borzalom volt. Mintha jégszaunában
ébredtem volna, a hideg verejték rám fagyott, mint nürnbergi mennyasszony szorította
szívemet. Elfogyott, elfagyott a levegõ is. Az álombéli zuhanásokat, üldözéseket, meneküléseket, vízbefulladásokat egy újabb visszatérõ lázálom tetézte, amelyre nappal sem volt
irgalom. Az az adventi álom szinte egész télen visszatért. Akkor kezdtem altatót szedni.
Az altatós, kába álmok sem voltak különbek, reggelre legtöbbször elfeledtem õket, de
hasonlatossá lettek a kísértetjáráshoz, ott lebegtek sötét árnyként egész napi szédelgéseimben, szédületeimben. Így telt a tél, keserûen, terméktelenül, siváran. Ekkor jelent meg
ez a Zazpi nevû ibér, mintegy álmaim függelékeként, feloldozott rémálmaim kalodáiból.
Verseinek átültetésével szabadabbá váltak vergõdéseim.

ESTEBAN ZAZPI DE VASCOS Y AITZGORII
1746 (?) – 1821 (?)
Spanyol-portugál, egészen pontosan ibér dalköltõ. Zsoldos, kincskeresõ, forradalmár, csempész, geográfus, szélhámos, több mint szabadszájúnak nevezhetõ röplapíró,
örök békétlen, mindenkivel tengelytakasztó, összeveszõ ponyvahõs, akinek még pontos
születési helye és ideje sem ismert. Az 1746-os dátum is csak egyik írásának a keltezése alapján valószínûsíthetõ, amelybõl azt tudjuk meg, hogy betöltötte az ötvenet és
VI. Ferdinánd uralkodása alatt látta meg a napvilágot. Bár verseinek keltezése alapján
sem lehetünk semmiben biztosak. Baszk származású volt, hisz a neve ezt eléggé egyértelmûvé teszi: a Zazpi de Vascos vezetéknév (amely lehet felvett írói álnév is) annyit
jelent, mint Hét-Hetedik Baszk (a zazpi baszkul hetet jelent s a spanyolok a baszkokat
vascosnak nevezik). Egyaránt írt spanyolul, gallego-portugálul, az Ibér-félsziget valamennyi nyelvjárását ismerte, de indián kecsuául is tudott. Baszk nyelven írott szövege
eddig még nem került elõ, de verseiben többször hivatkozik szülõföldjére, származására.
Gondolhatunk arra, hogy már zsenge gyermekkorában kiszakadt a baszk környezetbõl,
az is lehetséges, hogy árva volt, talán valamelyik szerzetesrend lelencházában nõtt fel.
Tanulmányairól sincs biztos adat, de néhány keltezés, lábjegyzet alapján arra következtethetünk, hogy megfordult a córdobai, salamancai univerzitások környékén. Hosszabb
idõt töltött Toledóban mint katona, ahonnan többször megszökött, Portugáliában bujkált,
biztosan elfogták, mert vagy rabként, vagy büntetõszázadi katonaként, Bourbon-házi
III. Károly uralkodása idején kerül ki az Újvilágba. Szolgált az Új-Granada-i és a La
Plata-i Alkirályságok hadseregeiben, nem sokat. Biztos onnan is megszökik, még talán
fõvesztésre is ítélik. Nem tudunk biztosan semmit, csak annyit, hogy ott van a történések
sûrûjében, serény részese a latin-amerikai függetlenségi harcoknak. Az 1780-as évek
már az utolsó inka király leszármazottja, José Gabriel Tupac Amaru felkelõ seregei
környékén találják, de ott van Miranda tábornok, majd Bolivar csapataiban is, meg is
sebesül. Hányódott a potosi-i ezüstbányák környékén, csempészett aranyat, gyarmatárut,
embert, irtott erdõt, hittérítõk nyomán eljut a legeldugottabb indián falvakba. 1820–21
táján az Amazonas õserdõiben nyoma vész.
Bizonyos, hogy nem róla lehet megmintázni a rettenthetetlen hõs szobrát, hisz
ha hinni lehet a róla feljegyzett legendáknak, pletykáknak, még útonállásra is adta a
fejét, nem volt idegen a kártyabarlangok, bordélyházak világában sem, talán néhány
árulásnak is részese lehetett. Katonának sem volt a legkiválóbb, hisz ha szerét ejthette,
mindig megszökött, nemcsak a kaszárnyákból, hanem a harcok sûrûjébõl is. Úgy hiszszük, hogy a túlélést kereste mindenáron. Hányódásai során eljutott Dél-Amerika szinte
minden tájára. Megfordult La Pazban, Limában, Cuzcóban, Macondóban, Bogotában,
Qxyhuatwandzán, Trujillóban, Caracas-ban, Belémben, de az Antillákon, Mexikóban is
hagyott nyomokat. Szédelgéseinek helyszínei számtalanok, életét verseinek, írásainak
keltezése alapján (már amelyik keltezett), amolyan puzzle-szerûen lehet összerakni, de
rengeteg a fehér folt. Nincs összegyûjtött mû, feldolgozott életút.
Csak egy bizonyosság van: szövegeinek állandó múzsája egy córdobai illetõségû
hölgy (vagy hölgyek), a titokzatos szenyóra, donna D. (Dolores, Deborah, Diana?), akit
hol Amaryllaként, hol Fekete Liliomként emleget. Egyik Santiago de Compostellában
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keltezett dalában Szent Ferenc lányának nevezi, ami azt sejteti, hogy a hölgynek köze
volt a klarisszákhoz, dél-amerikai találkozásaikban is vannak ilyen jelzések, bár szinte
biztosra vehetõ, hogy ideig-óráig férjezett volt.
Máshol viszont ordináré módon lekurvázza, bordélyházi szukának nevezi, poklok
mélyére átkozza. Néhány töredékbõl az is kitûnik, hogy talán a hölgy miatt szökött meg,
szándékoltan került a fegyencszállítmányba, hogy eljusson az Újvilágba, bár fordítva is
történhettek e „párviadal” eseményei. Nem kizárt, hogy a hölgy hajózott utána. Semmit
sem tudunk biztosan. Csak egy igaz: múzsánk (múzsák?) feltûnik dalnokunk kalandos
életének legtöbb helyszínén. Meglehet, hogy az õ élete is éppoly veszélyekkel és veszteségekkel telített, a túlélést keresõ szenvedély és szenvedés volt. Hogy ezeknek a kapcsolatoknak voltak-e boldog, beteljesedett pillanatai, nem lehet tudni. Talán egy középszerû
latin-amerikai ponyva az egész.
Don Esteban (így írt alá) mûveinek egy töredékére a nyolcvanas évek elején találtam
rá a tordai ferences kolostor padlásán egy egerekrágta papírcsomag kibontásakor. Szerzetes nagybátyám szerint állítólag egy Pacho Benignus nevezetû szerzetes hagyatékából
került ide, aki mint misszionárius a XIX. század végén Dél-Amerikát is megjárta. Azóta
dél-amerikai magyar ismerõseim is küldtek nyersfordított Zazpi-verseket, aki tulajdonképpen egy nagy utánzó volt, hisz számos irománya elején hivatkozik nagy elõdjei valamelyikére és megjelöli a versformát is. Nem szuverén költészet ez, de egyfajta bûbáj
lengi át. Az örökös hiányról, a mérhetetlen sóvárgásról, az élet hiábavalóságairól, az
elmúlásról, a szerelem sivatagjairól, a vágyakozásról, honvágyról, hazavesztésrõl, a lehetetlenrõl, születésrõl, halálról üzennek szövegei. Akár kortársunk is lehetne.

Stabat Mater
Madonnám, te bronzbõrû szûzleány,
holnap hét tõrtõl szenvedõ anyám,
ma karodban ringatsz, mint kisdedet,
holnap holtom fölött vagy már a gyám.
Ma fönt lebegsz az örökhó fölött,
égkékbõl szövik szûzi fátyladat,
alkonyatra már elsötétülnek
mindenek s a gyász selyme rádszakad.
Eleven higany, örök lobogás
vagy, szerelem, mely mindent elsodor,
holnap megtört, csüggedt arcú sikoly,
fájdalomba csonkított kõszobor.
Te álombéli látomás, május,
tündérkert-mosoly, tiszta nyírfaláng,
reggelre karjaidba hull fiad:
befejezetten az örök talány.
Most jázminnal virágzod arcomat,
fölöttem lebegõ fehér galamb,
holnapra lábaidhoz roskadok,
megszaggat, összebong ezer harang.
Kinyílik körötted minden falomb,
kegyelmed zuhogó virágmezõ,
holnap porba hullva, elhervadtan
visszatekint rád az, ki elmenõ...
Királynõm, örök szépség, ifjú nõ,
minden szerelmünk emléke te vagy,
semmi sem marad belõlük mégse,
de te akkor is, el akkor se hagysz.
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Libera me
Vigasztalj meg, Jézusom,
vérzõ szárnyú cédrusom,
szemem szépen rádhunyom,
minden este búcsúzom.
Álom, ébrenlét között
teritsd rám a köntösöd,
hogyha messzi költözöm,
angyal vigyen, õrözzön.
Tudom, ajtód nyitva áll,
istállódba visszaszáll,
minden remény színt talál,
elalszik a kínhalál.
Ó, én boldog cédrusom,
kinek szent nevét súgom,
útjaimon jég zuhog,
mögöttem a vég susog.
Add reám a lázadat,
honnak üres jászladat
s elûzni az árnyakat,
bár egy szalmaszálat adj.

Tolnay Imre grafikája
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Vesperae
Most van a Nap lemenõben,
a sápadt Hold feljövõben,
Istenem, ki mögöttük állsz,
adj jó álmot, szép kis halált*,
úgy nyugodjam az ágyamban,
mint a Fiad a jászolban,
ne kísértsen meg az ördög,
õrangyalod fejem fölött
hallgassa a hálaimát,
békédet akarom immár...
Hiúság volt a nappalunk
álmunkban tenálad lakunk,
bocsásd meg a vétkeinket,
ûzd messze a rémeinket,
amíg a testünk elpihen,
lelkünkben dobog jó szíved,
Istenünk és örök hazánk,
világositsd ki az éjszakánk.

* A franciák petite mort-nak nevezik az éjszakai álmot.
* Miután La Paznál szabályszerûen utcára dobtak, kiebrudáltak Donnám „kompániájából”, rám szakadt a
legmélyebb nyomor. Itt hányódtam, éheztem, hajléktalanul, kocsmáról kocsmára járva tengettem napjaimat,
verseket, dalokat szavaltam, amiért idõnként szelet kenyeret, pohár italt kaptam. 1803-ban a pünkösdi körmenet utáni fiestán sikerült annyira lerészegednem, hogy napokra elszakadt a cérna. Egy kolostori cellában tértem
magamhoz. Kiderült, hogy egy Benedictus nevû félvér ferences szerzetes talált rám az Iglésias San Francisco
elõtti téren, ahol már félig kihûlve feküdtem egy pocsolyában. Így kerültem a La Paz-i szerzetesek egyik kolostorába. Itt kezdetben a kertben dolgoztam, a baromfiudvart gondoztam, újból emberi formát öltöttem. Késõbb,
miután megtudták, hogy írástudó ember vagyok, bevittek a könyvtárba, nyomdájukba. Itt fõként az egyházi
szövegek indián nyelvekre való átültetésében segédkeztem, s mikor idõm engedte, spanyol szövegeket, imákat
is írtam. Azt hiszem, egy kicsit megnyugodtam, amit azzal is megerõsítettem, hogy hosszú bûnbánat után letettem a szerzetesi esküt, és mint laikus testvér, a szerzetesrend tagja lettem. A latin-amerikai szerzetes rendekben
kialakult egy szokás, miszerint nem nagyon faggatták az embert elõéletérõl, befogadták maguk közé a gonosztevõket is, akiknek legtöbbike csak ideig-óráig élt ezzel a rejtõzködési lehetõséggel, aztán továbbállt. Én,
fogadalomtételem után megnyugodva, véglegesnek tekintettem a szerzetesi életformát. Mindez 1809-ig tartott,
amikor Pedro Domingo Murillo kapitány vezetésével ki nem tört a La Paz-i felkelés. Ekkor ismét felszínre tört
bennem az örök nyughatatlan... Egyik felkeléstõl a másikig csavarogtam, lázongtam, fõként a pofámat vertem,
arról akartam meggyõzni a kreolokat, a juntákat, cabildókat, hogy az indiánok egyenrangú félként való kezelése s a rabszolgák felszabadítása nélkül soha nem lesz független Latin-Amerika. Békétlenkedéseimmel csak
magamnak ártottam. Limában a saját fajtámbéliek úgy elagyabugyáltak, hogy hetekig vért köptem, önkivületben fetrengtem. Itt jöttem rá, hogy megöregedtem, s öreg embernek nem való se a forradalom, se a szerelem.
Akkor hát szabadsága se légyen. A szerzetesek megkönyörültek és visszavittek maguk közé.
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VEREBES ERNÕ

Mesék a honfiságról
(Memento mori)

Egyszer volt… Hiába, a jelzett fogalom elméleti síkra költözött. Az, ami eddig emberi álarcot viselt, immár attól is megfosztatott, miután magasztos jelentése hangosan koppant a földön. Megélés helyett maradt hát a homályos képzet: honfiság – néhány egymásba ölelkezõ hangzó távoli zenéje. Régen volt, amikor hõstörténetünk sámánjai még
színes rongyokban, ujjongva táncoltak a nép között, millióknak ígérve otthont, otthon.
Az viszont már tegnap történt, hogy a honfiságról szóló mese még többet ért kenyérnél
és víznél. A búzatenger és a májusi esõ frissességével hatott, a fekete föld, a kristályvizet
izzadó szikla állhatatosságával bírt…
Hajdanán, élt errefelé egy lány. Fekete hajú, parázsszemû, délszaki fajta volt. Olyan
nõ, aki, cseppet sem ártatlan kisugárzásával, ártatlanná szelídíti maga körül ezt a meggyalázott világot. Te is kedvelted. Azt mondtad: nézd, még a lehunyt szeme alatt is
mosolyog! Aztán eljött a pillanat, amikor karomba kaptam, s kiosontam vele a szelíd
estébe, mely idõközben hajnal lett. Váratlan szédülések vittek neki a tavaszi határnak,
ahol neszezõ remegésünk lassan egybemosódott a világosodó tájjal. S akkor egy olyan
országra ébredtem, amely a maga valóságában közelebb állt hozzám, mint a sajátom.
Csakhogy ez az ország láthatólag sehol sem volt. Ennek ellenére azt éreztem, benne
élek. Vagyis szûkebb pátriám, e szeretni való elmeszülemény valóban akkora térré szûkült, mint amekkorát a testem kitölt. S akkor rádöbbentem, hogy végig ezt a tér-odút
cipeltem magamon, amely mintha hús-vér anyagom levegõbõl öntött mintázata lenne.
Egy õspéldány, amit szobrászom elfelejtett lefejteni rólam, miután belé öntötte önvalómat. A lányra pillantottam. Egy másik országból mosolygott rám.
Egykori keresztény bölcselõk, akik meggyõzõdésük helyett hitüket hívták segítségül,
hogy a számukra érthetõ, ám kimondani tilos kifejezésekrõl elmélkedhessenek, õk érezhették úgy magukat, ahogyan én most, amikor szembesülni kényszerülök egy olyan fogalommal, mely a maga poshadt légnemûségében hívatlanul a fejembe költözött, s ott vár
valami ésszerû magyarázatra. Ezért, még ha létezik is rajta kívül egyéb dolog a világon,
annak sorsa egyelõre az, hogy észrevétlen maradjon. Mellette ugyanis ellehetetlenülnek
a mindennapi dolgok apró megváltásai, s úgy vélem, pontosan ettõl a lehetetlen unalomtól menekülnek velem együtt azok is, akik éjszakánként megidézik, „lehívják” foszló
testû, hõsi griff-emlékeiket, saját hazáikat a magasból; s még az után is, hogy az álom
elpárolgott, õk, megtoldván azt nappali kábulatukkal, mámoros bábokként lázonganak
testhezálló, puha házaikban, képlékeny országaikban, lelkes haragváraikban.
Neked látnod kell, hogy a jövõ (társadalmi) építményei már csak ilyenek. Úgy alakulnak széltében-hosszában, ahogyan jár-kel bennük az ember. Olyan magasak, mint
amilyen magas valaki, ha felfelé ugorva, kezét az ég felé nyújtja. Hazák a magasban.
Vajon kinek, s hol kezdõdik az ég? Földig ér-e, kérdeznéd. Hát persze, most is a fûszálak
hegyén, a bogarak hátán pihen. De az is lehet, hogy a tavaszi felhõhatártól felfelé húzódik, s ki tudja, meddig tart. Õsszel s télen a köd az, ami eljátssza a magasságot. Olyankor
Te is leszállsz közénk. Felhõként csodáljuk benned a csalfa homályt, melynek láthatatlan odvai mélyén, állandósulva, akár a lélegzetvétel, utat találnak a mindig újjászületõ
hazátlanság sötét vágyai: az egyetlen, végleges Haza reménye. Csakis ilyen vágyakkal
mérhetem le egykori országaim súlyát.
Létezett egyszer egy élhetõség, egy élet lehetõsége, amikor a folyók, akár a köd,
kezdtek part nélkül hömpölyögni. Hiába kérdezõsködtem, lehet-e part nélkül hömpölyögni, elvitt az ár engem is. Létezhet-e ár part nélkül, kérdeztem újra, de már oly meszsze jártam, hogy csak a folyam zubogását hallottam. Zuboghat-e a víz elsodort faágak,
unalomig görgetett kövek, szilaj kavicsok, makacs homok nélkül, tolult föl bennem a
kétely, de már a kérdés gondolatának is idõ kellett, hogy elérjen hozzám, oly messzire
sodródtam önmagamtól. Elszakadtam attól a parttól, mely arról volt híres, hogy mindig
csak holnap válik majd lakhatóvá, hogy aztán végül teljesen eltûnjön, elcsendesedjék
valahol messze, egy új vízözön egyformaságában, ahová egyetlen kérdés sem érhet el,
hisz minden kétely ott ér véget, ahol a táj síkfogalommá idomul, a köd, akadályait eltün-
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Kovács Melinda alkotása

tetve, tökéletes térnek álcázza magát, s a tetszhalott mérhetetlenség uralkodik mindenen.
Oly messzire sodródtam, hogy toleráns barátaim szerint, a másik oldalon, már közelíteni
látszottam. S képzeld, mindez egyetlen éjszaka alatt történt, akkor, amikor bátorításodra
karomba kaptam azt az alva mosolygó lányt, s kiosontam vele a szelíd estébe, mely idõközben hajnal lett. A határ még vízözön elõtti álmát aludta. A szántók sötétzöld huzattal
bevetett ágyak voltak, s tudtam, hogy e pazar szállást Te bocsátottad rendelkezésünkre,
s hogy reggel, mint valami komornyik, csendben széttársz majd egy hatalmas függönyt,
míg mi szerelmesen hunyorgunk, szemünkben az elsõ fénnyel.
Élt egyszer régen, s onnantól örökké, egy büszke, érinthetetlen lakáj. Egyszerû Hazavezetõ szellem volt, aki merev tartással, tekintélyt parancsolón tornyosult a karcos
mulandóság fölé. Akár egy jegenye, melyet sok emberöltõnyi küszködés vihara edzett.
Tudtuk, ki Õ, hisz láttuk, min munkálkodik, amikor a világot felkapja az elsõ derengés,
majd tágulni kezd a látóhatár, s elõkészít egy újabb felvonást, fõszerepben a nappal. Íme,
ujjongtunk, egy eljövendõ ország hajnala ez itt! Kimenthet bennünket a sötétbõl, s talán
arra sem kell már sokáig várnunk, hogy az istenadta nép megválassza régen várt királyát,
aki végigmasírozik majd égi birodalmán, mely oly hatalmas, mint amennyire beláthatatlan; s valóban, már ott is lépkedett fáradhatatlanul, fején a fénykoronával, nyomában a
zölden zendülõ vidékkel. Alatta mit sem sejtõ emberek nemzedékei váltakoztak, hogy
leróhassák neki tiszteletüket és hálájukat. De egy valamit még a Királynak is tudnia
kellett: az emberek igazából sosem értették, s még ma sem értik, hogy kinek, s miért is
hálásak tulajdonképpen. Hogy mi végre ez az oszthatatlan tûz a szívekben, amikor egy
egyszerû honfikebel amúgy is, a Király nélkül is megdobban a hazáért. Valamelyikért.
Idõ, s helyszín, itt csak járulékos mutatók. Mindegy, mely nemzet fia vagy, csak Fiú légy!
Vagy netán e kiszólás hamisan cseng? Túlontúl férfipárti? Titkon harcba hívó? Vajon,
az Õ fia, a Megváltó mit szólna hozzá? Talán ezt mondaná: „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk.” (I. Ján. 3,1). Lám, így is
születhet egy mondat a honfiságról.
Menj, haladj hát tovább, örömünk, bánatunk követi lépteid. Ahogy biztos lehetsz
abban is, hogy fejeden a napkorona egy pillanatra sem tûnik el szeme elõl erre érdemes
alattvalóidnak. Azoknak, akik újraformálható hazáik zászlaja alatt, hitük szerint a Te
országodat védik.
(Zenta, 2008. március)
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HÁY JÁNOS

Út, álom
(Deep Purpose)
– Utálom ezt a helyet.
– De hát itt vannak a…
– Éppen azért, mert itt vannak.
– És a nyelv?
– Mi van a nyelvvel?
– Hogy nem fognak érteni és te sem.
– Azért is.
– Miért?
– Hogy ne értsenek.
– Az mért jó?
– Unom, hogy mindent értek. Felszállok a buszra és értem, amit mondanak.
– A szavakat?
– Nem, az életüket.
– Azt hittem, az jó.
– Nem akarok rajtuk keresztül látszani.
– Hová?
– Keletre.
– Japán, Kína?
– Japán.
– Mért?
– Szamurájok.
– Olyanok még vannak?
– Nem tudom.
– Japán kert?
– Azért is.
– A japán kert a világot szimbolizálja.
– De nem tudod, melyik kõ a Hold, melyik a Nap, melyik bokor a Tejút. Semmit nem tudsz errõl a világról.
– De az a világ se tud rólad semmit.
– Minden olyan, mint a teremtés elõtt.
– Hogyhogy?
– Nincsenek megnevezve a dolgok.
– Te sem.
– Nem.
– Mit fogsz csinálni?
– Lehetek bármi. Utcai munkás. Húzom a kerekes kukát és nem találkozom
a volt osztályfõnökömmel, és a volt osztályfõnököm nem mondja, hogy hát
fiam, én mindig gondoltam, hogy ez lesz belõled. Lehetek parkrendezõ. Reggel elmegyek egy kiotói parkba, felszállok a kistraktorra, aztán egész nap
gereblyézek. Senki nem kérdi, mért ezt csinálom.
– Te sem?
– Nem. Senki nincs kint, aki kérdezzen.
– És aki nem kérdez?
– Ott nekem ami kint van, tulajdonképpen alig van vagy egyáltalán nincs.
– Nem fog hiányozni?
– Micsoda?
– A világ.
– De igen.
– Akkor?
– Nem kívül keresem.
– Hanem?
– A szivedben. Ha ott leszel.
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KALÁSZ MÁRTON

Notturno
a vers már más kertekben járkál
Slavko Mihalić

Csak az üres keserûség. Mutálna
is körében bárki; hogy mosolyunkra, –
mint ha rózsán (lett „esõcske”?): Õ, maga hulljon, s
ránk, mi fényen – duzzasszuk, teljességgé
perjészné gondjainkat. Legalább
kérgen – férkõzõ nyelvünkké. Súgnánk, nem teheted,
hogy ne Te láss mindebben – s oldhatnók. De távon
se mosoly, mely úgy fogva szól
fúlva egy reggelnek. S jó, ha másunk – épp idõt
még útra. E kezdeti réven („Csak az üres”),
lopva – már itt keseredhetnék. Így is, ne lélek kivédése kint, ha
napján
így ábránd fényéig lenyúzó pillanatra –
úgy, Uram, kelljünk is Neked; s hogy e világ úgy,
körben fogadatlan – Te vagy. Mindez álom volna, rendre. Mint ma,
jól átért Fájdalom –

Orosz István grafikája

48

KEMSEI ISTVÁN

Két álom
„Nyomorult féreg vagy: hullát hordozó”
Epiktétosz
Az eltávozott társaknak

Írmag se. Mászkál fel-alá a tetem a parton. Izeg-mozog az új helyzetben. Kavics
pereg talpa alól, iszap gyûrõdik lábujjai közé. A holdfény pedig csak virít rá, mint valami földbõl kiálló, cinikus mosolygás.
Lefoszlik a kiszáradt fának a kérge. Pattogva reppen az éjszakában. Érik a fa a végsõ
fellobbanásra.
Álmomban megtudtam, milyen meghalni: álló helyzetedbõl egyszer csak kifordulsz
tengelyed körül a világból. A földetérést már nem érzed. Valami tejszerû, sûrû köd súlytalanít. Véled, hátadra fordít valaki, még beszél hozzád, de szavaiból csupán néhány
értelmetlen szótag jut el füledbe: -má, -beg stb. Aztán az a bizonyos énektelen csend.
Aha.
Másik álmomban mezítláb, rég foszlott, kék nyári pizsamámban találom magam
Kõbányán, a Kõrösi Csoma úton. Kétségbeesve próbálnék hazajutni, de a villamos
nem jár, a taxi pedig nem áll meg. Kóborlásomban a Múzeum körút–Bródy Sándor
utca sarkáig jutok. Ott futok össze néhány vidám társammal. Egy régóta bezárt borozó
felé tartanak. Vannak vagy tízen. Bella Pista, Balázsovits Misi és Bratka Laci magyaráz
valamit röhögve, de én nem értem. Akkor veszem észre, hogy az egész társaság fekete
télikabátban van, nyakukban fekete gyapjúsál, fejükön szintén fekete barettsapka. Én, a
kezdõ pedig zavaromban kék nyári pizsamám lazult gumijú nadrágját húzogatom. Bokáig áztatom lábam a havas esõben.
Fûrészelem a több éve holt fát. Mintha csontokat hegedülnék, slichtolnék valami távoli célból. Bármilyen mélyre vágnék, a fa lényegébe szállt fát sohasem érném el. Ami
darabjaiban lábam elé pottyan, csak az üresség gondja. Tüzén pedig bableves fõ. Utána
semmi. A hamu. Írmag se marad.

Szajkó István grafikája
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DEÁK LÁSZLÓ

Álomszerû rajz, írásszerû álom
Világosan emlékszem. Senki se kényszerített. Inkább lebeszéltek róla. Így aztán alig-alig beszélgettünk. De mégis, nagyon szép idõ volt. Bár rossz idõszak. Rámeredtek az emberre. Arccal, vagy
mivel?

•
Halló, itt Ott! Ott ki?

•
Többször kicsúszott alólam. Világosan emlékszem. Vajon marad valami a végére? Vagy akkor is ez
a …, nem tudom, semmi? Ami, ha legtöbb, legfeljebb ha – ha. Sem – sem. Nemigen. Semmiképp se
vagy-vagy! Na nem!

•
…hirtelen elõrántotta kardját, és egyetlen suhintással lecsapta a vadkan fejét.

•
Én aztán – Isten a tanúm rá – mindig igyekeztem alkalmazkodni. Mi lett belõle? Sötét kóválygás
gõzoszlopok és hatalmas, tölcséres fagylaltok között a hinaras medencében. Amint kiláboltam, úgy
csüngtek rajtam a piócák, mint tetemen a nyüvek. (Jó, hogy ezt nem látjuk, hisz a föld alatt zajlik le.
Mindig lezajlik.)

•
Nevetés: kész veszedelem. Testünk is védekezõn összerándul tõle.

•
Hoztál kenyeret? Hoztál kenyeret? – ismételgette álmában, világosan emlékszem. Különben is éberen
aludt életében.

•
Régi idõ – szép idõ. Már ha a szív kiválogatta belõle – mint kéz az egykori szaloncukrok közül – a
javát.

•
Édes kis cukorsípom. Számban a nevednek jó íze van. Testünk eggyé gömbölyödik az éjben, csak
orrunk hegye hasít külön sötétbe. Lassan abbamarad bõrremegés, pillogás, simítózás. Elnyílnak ajkaink és elröpülnek.

•
Ilyenkor harap a banánhal!

•
Hiába minden, világosan emlékszem. Nem volt álom. Mindenesetre, furcsán illeszkedtek az események, fura alakok keringtek körülöttünk, vigyorogva, nyelv csettegetve. Kénköves lehû barlangok
tárultak. Vagy csak álmodtam az egészet.

•
A sûrûben: acél, kova, tapló.

•
Levélke, bizonytalan jelentés. Gerontion szele fújja. Ezüstös hassal libben át a Mániák Századából,
s lepottyan lábad elé. Ügyet se vetünk rá. Pedig világosan emlékszem, miért kell megõrizni mindet
különféle gyûjteményekben.

•
Óh jaj, suszterbogarak!

•
Kinéztem: sötét köd. Kinéztél: már virrad. Szemeztem a sötéttel negyven évet. Vizet kortyolni keltél
fel. Meg se moccannak benn a nyakkendõk. Igen, könnyû lesz lecsendesedni a minden megvanban,
ha már nem lesz semmi.
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PÁTKAI TIVADAR

lassított film
(in memoriam Bardocz Barna)

hát visszaszöktél barátom te is
vissza az örökzöldbe a földbe sunyin
vissza a vargányás hûs havasokba
az egyetlen anyaölbe…
már sosem láthatom veled
azt a pisztrángos portát
mert zsúpfödelét is
égbe lopják nélküled
szálanként a pacsirták…
hát fejest ugrottál
belé a piti ûrbe
szisz barátod mellé
viszkizni mindörökre…
aznap este
mikor lefizetted a részeg
révészt Kharont
tízezer évet öregedett bennem
a párom
Isten
és vártam és tudtam
valami most múlik el
valami végleg elmúlt…
nem lesznek már közös szeretõk
mert a szeretõink barátom
csak szélbemártott rózsák
kiknek ölükben égtünk el –
rózsatûz fölperzselt oltár…
azután fölriadni másnaposan
egyenes derékkal az ágyban
mint amikor
álmodhatatlan álmomban
lassított filmen
olyan pontosan
és olyan kimérten…
osztozkodnának rajtad
gyüttmentek szarjankók
e nagy tülekedésben…
hát én tanulom a fájdalmat barátom
csak fájok
magamnak egykeként árván
megtanulhatatlanul!

Bardocz Barna grafikája
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KÕRÖSI ZOLTÁN

Szerelmes évek
– gyávaság –

Burok

Megszûnt a
Kommunisták Ifjúsági
Szövetsége

Ezerkilencszáznyolcvankilenc áprilisának végén, azon
a bûvös éjszakán Apa (aki akkor még nem is igazán volt
Apa) egyszer csak arra ébredt heves szívdobogással, hogy
alighanem elaludt.
Riadtan könyökölt fel, annak az embernek a kábaságával, aki még az imént, vagyis az iméntnek tûnõ, s ezért
oly közelinek ható pillanatban észrevétlenül és felkészületlenül zuhant át az álom és az ébrenlét határán, s most,
hogy újra átlépte ezt a vonalat, hirtelenjében már nem is
döntheti el, melyik oldalra került. Hason feküdt, mint rendesen, s most így, a felriadás és a felkönyöklés utáni mozdulatlanságban is érezte az izzadság nyálkás lepedékét a
gerincén. Libabõrössé vált a karja, mintha holmi huzat,
és nem is egy nyitva felejtett ajtó, sokkal inkább az alattomos réseken, a fal láthatatlan repedésein átsuhanó, körbekörbeforduló levegõ hûvösségétõl borzongott volna.
De hát nem volt itt semmiféle huzat, semmiféle repedés és semmiféle nyitva felejtett ajtó.
Csak egy rossz álom csupán, vagy még az se, csak a
gondolattalan létezés.
Vagy nem is a létezés, csak a kilopott idõ.
A redõny apró lyukacskáin átszivárgott az utcai lámpák fénye, súlytalan, mélytengeri árnyékok lebegtek a
félhomályos szobában.
Apa (aki akkor még nem volt Apa) óvatosan, halkan
megpaskolta a párnáját, de még nem feküdt vissza. Káprázó szemmel figyelte Anyát (aki akkor még nem is igazán
volt Anya).
Micsoda csendesen alszik.
Ki mondta azt, hogy az éjszaka a legnehezebb?
A fehéren derengõ paplan domborulatai.
A haj, ahogy átbukik a párna hajlatán.
A párna, ahogy körbeöleli a haj tincseit.
Csak ha egészen odahajolt az ajkaihoz, akkor hallotta
az apró szusszanásokat: Anya (aki akkor még nem is volt
Anya) ugyanis úgy aludt, olyan halkan, mintha a szelídsége, akár valami láthatatlan, de mégis egészen világosan
érzékelhetõ burok, nem csak körbevenné, de könnyebbé
tudná tenni még a beszívott levegõt is.
Hogyan lehet ilyen csöndesen létezni egyáltalán?
Apa (aki akkor még nem volt Apa) is megpróbálta,
de hiába igyekezett hol csücsörítve, aztán meg már egészen kerekre nyitott szájjal beszívni, kifújni a lélegzetét,
sehogy se tudott hangtalanná válni, van, akinek nem sikerül a könnyû létezés, akárha papírzacskót zörgetett volna,
lüktetett a halántékában a vér.
Néhány órával azelõtt megnézték az esti tévéhíradót:
a sápadtra púderezett bemondó mereven a kamerába
meredt, mintha a szorosra kötött, ordenáré csíkos nyakkendõ valami kard volna, aminek a pengéjét egy határozott
kéz átfúrta a torkán, a nyelvén.
Mint ahogyan Old Shatterhand állát döfte át Winnetou
kése, amikor megcsúszott a mellényzsebébe rejtett szardíniásdoboz tetején.
Arról beszélt, hogy a mai napon az utolsó kongreszszusát tartotta a Kommunisták Ifjúsági Szövetsége, s a

megszûnésével egyetemben megalakult a sokakat nagy
reményekre jogosító utódszervezet, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség. A KISZ, a tizennégy éven felüli fiatalok
tömegszervezete harminckettõ évvel ezelõtt, nehéz idõkben, ezerkilencszázötvenhét március huszonegyedikén
született, feladata az ifjúság marxista–leninista szellemû nevelése, a párt utánpótlásának biztosítása volt, s a
hatvanas évek közepére már minden harmadik magyar
fiatal, több mint kilencszázezer tag tartozott a soraihoz.
Mindeközben, míg a bemondó errõl beszélt, a képernyõn
pulóveres, kihajtott ingnyakú, rózsaszín arcú, többnyire
gondosan oldalra fésült hajú fiatalembereket mutattak,
akik nagy, szépen redõzött selyemdrapéria elõtt üldögéltek, s komoly tekintettel néztek maguk elé, mintha azt
méregetnék, vajon mennyi idõ alatt párologhat el a víz a
díszemelvény közepére állított üvegkancsóból.
– Szebb lenne, ha harminchárom évig élt volna – mondta Apa (aki akkor még nem volt Apa).
Anya (aki akkor még nem volt Anya) közben kiment a
konyhába és csobogva, zörögve mosogatni kezdett.
– Nem hallom! – kiabálta.
– A mi alapszervezetünket úgy hívták a gimnáziumban, hogy Martin Luther King – mondta Apa (aki akkor
még nem volt Apa). – Sokat kosárlabdáztunk. Volt kupa
is a KISZ-alapszervezetek között.
– Micsoda?
– Martin Luther King-kupa!
– Aha.
Sûrû, kicsit édeskés bort ittak, sötétvörös hordalék
maradt a pohár alján. Apa (aki akkor még nem volt Apa)
a sarki Közértben vette még valamikor az év elején, éppenséggel a legfelsõ polcról, ahol a bolti eladók a drágább és
ebbõl vélhetõen a jobb minõségû borokat tartották.
Apáék (akik akkor még nem voltak Apa és Anya)
akkoriban egy angyalföldi kis utcában, helyesebben nem
is utcában, hanem egy három- és négyemeletes házakból
épített lakótelep közepén laktak: a Közért mellett mûködött a fodrászat, a fodrászat mellett az illatszerbolt, az
illatszerbolt mellett a presszó, ahol tavasz kezdetétõl
mindig nyitva állt az ajtó, kihallatszott a játékautomaták
géphangú csilingelése és egy nemrégiben megalakított
kereskedelmi rádió túlvezérelt basszushangjának folyamatos dübörgése.
– Lekapcsolom a tévét.
Gyér, sárga fényt szórt a lámpa az asztal fölé, a gázkonvektor kékharisnyás lángja tétován imbolygott a kerek
kémlelõüveg mögött.
Hiszen úgy ment el a nap, hogy meg se jött igazán.
Vagyis megjött, meg elment, mint ahogyan az alvás és
az éjszaka is.
Apa (aki akkor még nem volt Apa) nehézkesen megfordult, hanyatt feküdt az ágyban, a párnáját begyûrte a
tarkója alá.
Az élet, ami bennünk van, az úgyis erõsebb nálunk.
A bor fanyar utóíze a nyelvén.
Dehogy a bor, inkább az elmúlt nap.
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Martin
Luther King
egy alapszervezet volt

Lévai Ádám grafikája

A párt utánpótlását
biztosítani
kell

Dehogy az elmúlt nap, inkább az elmúlt napok.
Nem napok, évek.
Keserû nyál.
Nézte a plafonon kirajzolódó árnyakat, s hirtelen az a
homályos érzése támadt, hogy ez a káprázó, el-elmosódó
látvány valami titkos jelentést akar eljuttatni hozzá.
De hát mi a fenét jelentene ez az éjszaka?
Ha jelent valamit egyáltalán.
Például valami híradást arról, hogy az egész élete erre
a pillanatra fog hasonlítani? Micsoda hülyeség.
Ki hihetné el, milyen óriási a kimondott szavak hatalma rajtunk.
Nem a kimondott szavak, hanem a közhelyek.
Közös hely.
– Baj van?
Sárga fénykarikák a szemhéj mögött.
Se mozdulni, se szólni.
A néma indián.
Az úttörõ ahol tud, segít.
Apa (aki akkor még fõleg nem volt Apa) a Mohikán

54

õrs tagja volt az általános iskolában. A felmerült lehetõségek közül: Mókus, Ságvári Endre, Barátság, Gagarin,
hosszas vitatkozás és latolgatás után jutottak csak megegyezésre, tudniillik, ahogyan elmagyarázta a csapatvezetõ pajtásnõ, õk már komoly fiúk, akikben meg lehet
bízni, és megvan a magukhoz való eszük, ezért aztán
maguk választhattak az õrsnek nevet. Megjegyzendõ,
hogy az úttörõcsapatot is Ságvári Endrérõl nevezték el,
az tehát nem volna igazán szerencsés, ha újfent az õ nevéhez jutnának.
A hosszú, bár nem különösebben heves vitában Apa
(aki akkor még nem is gondolta, hogy valamikor is Apa
lehet), nagyon határozottan a Mohikán mellett volt, nem
csupán a szarvasléptû Uncas és a bölcs Csingacsguk
miatt, hanem mert úgy érezte, hogy a rájuk váró jócselekedetek és feladatok valamiképpen méltóbb színezetet
nyerhetnének az által, hogy nem kizárólag a hulladékpapír gyûjtésére, az április negyediki, egyébként roppant
impozáns menetdal-versenyre, az iskola melletti szovjet
hõsi temetõ november hetediki megkoszorúzására és

Sólyomszem
érti a vadon
nyelvét és
a városok
beszédét

Ma úttörõnek lenni
jaj, de jaj,
de jaj, de jó

vörös szegfûs, szavalásos feldíszítésére vonatkoznának,
de a kétségkívül hõsnek mondható mohikánok révén mégiscsak összekapcsolódhatnak a távoli vadászmezõkkel is,
ahol, amint azt mindenki tudja, további nemes cselekedetekre is nyílt lehetõség. Igaz, ha választani kellett volna,
magát inkább Sólyomszem, vagyis Vadölõ, az erdõ és a
préri nyelvét, de a városok beszédét is értõ fehér testvér
szerepében képzelte el, tudnillik a derûlátását mégiscsak
beárnyékolta az a sajnálatos tény, hogy a történelem
tanúsága szerint a mohikánok minden hõsiességük és
nemességük dacára vereséget szenvedtek, és ellentétben
a lényegesen kevésbé érdemdús fehér hódítókkal, nyomtalanul eltûntek.
De egy úttörõ õrsöt mégse lehetett Sólyomszemnek
vagy Vadölõnek nevezni, egyrészt mert nem engednék
meg, hiába a komolyság és a nagyfiúság, másrészt mert
komoly esély van arra, hogy mindenki kiröhögné õket.
Ott jönnek a sólyomszemek.
Pláne nem lehet Bõrharisnyának nevezni, ami egyébként is utálatosan hangzik.
Ici-pici csapatunk, Mohikánok mi vagyunk,
Télen-nyáron dolgozunk, mégis vidámak vagyunk.
Ezt az indulót énekelték az úttörõcsapat akadályversenyén.
Sütött a Nap, õk pedig libasorban mentek egymás után,
és énekeltek.
Tévedés ne essék, ez most nem a minden április negyedike tiszteletére a városi fõutcán megrendezett menetdalverseny volt, jelen esetben ezt az éneklést senki nem
parancsolta, senki nem kényszerítette.
Mondhatni, a saját szántukból, jó kedvükben tették.
A napkorong az égrõl nevetve néz le ránk,
Jöjj, vár a sátrunk, légy a cimboránk!
Oly messze zeng az ének, amerre elhalad
A vidám kedvû, hangos úttörõcsapat.
Az emberi méltóság abban áll, hogy csak akkor fogadjuk el a minket irányító törvényeket, ha mi magunk, az
emberek alkottuk meg õket.
Vagy nem.
Dalol a kis csapat, a nóta egyre száll, hahó!
Ma úttörõnek lenni jaj, de jaj, de jó!
Az emberi méltóság abban áll, hogy csak akkor fogadjuk el a minket irányító törvényeket, ha azt hihetjük, hogy
mi magunk, az emberek alkottuk meg õket.
Most pedig, ahogy felriadt, se a lámpafény, se az este,
se az újság nincsen már sehol.
Csak a halovány fények, és az õket elnyelõ árnyékok
odafönt.

Ami lent van, az van fönt is, ami fönt van, az van lent
is.
A televízió lekapcsolása után még olvasni akart, jelesül a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapját, a
Népszabadságot tartotta maga elõtt, sok-sok betû és kevés
kép, nézte a hullámzó sorokat, nem is a szavak értelmét,
hanem a kacskaringós ösvényeket a szavak között, azokat
a különös kis ábrákat, amiket a fehéren maradt papírfelületek rajzoltak ki a sötétebb tömbökhöz képest. Minduntalan elmozdultak, mint valami izgatott, s a meglelt táplálék hollétét egymásnak elújságoló hangyák, körbe-körbe
mászkáltak.
Normális ember az utolsó oldalon, a sporthíreknél kezdi a olvasást, még normálisabb ott be is fejezi.
– Könnyûnek kell lenni – suttogta Apa (aki akkor még
nem volt Apa).
Hallgatta a falióra hol halkabb, hol hangosabb kattogását.
Egy fémes pöfögésû Wartburg hajtott végig az utcán,
már jócskán elhaladt, amikor a zaj még mindig ott verõdött a házfalak között.
– Könnyebbé, mint körülötted a levegõ. Széttárod a
karod; hagyod, hogy elpárologjál. És aztán akkor, akkor
apránként felemelkedsz a földrõl – suttogta Apa (aki
akkor még nem volt Apa).
Anya (aki akkor még nem volt Anya) felsóhajtott és a
másik oldalára fordult, így az arca egyszeriben ott volt, egészen közel Apa (aki akkor még nem volt Apa) arca elõtt.
– Azt írta az újság, hogy megszûnt a KISZ – mondta
Apa (aki akkor még nem volt Apa).
– A tévé mondta, nem az újság – dünnyögte becsukott
szemmel Anya (aki akkor még nem volt Anya).
– Az ugyanaz. Az újság azt írja, amit a tévé mond. A
tévé meg azt mondja, amit az újság ír.
– Alszom – szögezte le Anya (aki akkor még nem volt
Anya).
– Én is – válaszolta Apa (aki akkor még nem volt
Apa).
Visszafeküdt a párnájára, de a kezét egészen közel fektette Anya (aki akkor még nem volt Anya) arcához, hogy
érezze a bõrén a leheletét.
Milyen jó, hogy az élet, ami bennünk van, az erõsebb
nálunk.
Milyen jó, gondolta Apa (aki akkor még nem volt
Apa).
(részlet egy regénybõl)
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TÁBOR ÁDÁM

Böhme álma
Két – pozitív és negatív töltésû – tûzforrásból született messze valahol valami nagy
világ. Lett belõle aztán egy még hatalmasabb. Valahol mindez egy más galaktikában.
Itt, nálunk is van egy kisebb poláris tûzpont-energiaforrás. Ebbõl – párosával – férfi és nõi alakok születnek. Jók – de sem õk, sem maga a forrás nem elég erõsek már
ahhoz, hogy ne legyen lassú entrópiára ítélve ez a világ. Még a másik galaxiséban talán
reménykedhetünk.
Csintalan gyerekek keresztülengednek a mi itteni, földi õs-elektródánkon valamit. Ez
azonnal tízszeresére erõsödik, felcsap, sárkányos lángszörnyeteggé alakul át, rohamosan
nõve-terjeszkedve, mindent felfalva elpusztítani készül a mi erõtlen, de amúgy jó világunkat, férfi-nõi alakjainkat.
Ez a gonosz, de hatalmas energia még leszakadó lángcseppjeiben is rendkívül veszedelmes. Egyik cseppje egy szõnyegnyi területen konok mohósággal tör felénk; ha érintkezünk, elpusztít. Izgalmas játszadozással – el-elugrálva a közelébõl – terelgethetjük
ugyan, bár ezt sem szabadna, annyira veszélyes. A terelgetés során a tûzpacni véletlenül
a földi poláris õs-tûzerõmû közelébe kerül: mohó agreszivitásával átfut mindkét pólusán
– és abban a pillanatban pontnyi fénnyel felizzva megtisztul: negatív, démoni ereje megszûnik, pozitív fénylõ energiává változik. És ettõl a fénytõl új erõre kap a világ.
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VÖRÖS ISTVÁN

Bevezetés a metafizikába
Eldob, mint egy használt papírzsebkendõt,
fölvesz, mint egy lejárt aprópénzt a
földrõl. Meghallgat, mint egy áskálódó
hírhozót, elalszik a szavainkon, mint
az ezerszer hallott imán. Nincs teste,
ahogy a semminek sincs, úgy nehezül ránk,
mint túlpakolt bõröndre a szíj szorítása.
Senki nem hisz benne, és ez magabiztossá
teszi, mindenki tõle vár segítséget, és
ettõl áttekinthetetlenné válik számára világ.
Amit teremtett, abból már rég nincs meg
semmi, amit nem akart megteremteni, neki
köszöngetik fegyverhordozók, imafõzõk,
szónyársalók, lélekhúsevõk. Öregebb önmagánál
is, ahogy az ember árnyéka lesz öregebb
nála egy pillanat alatt. Fiatalabb
a még meg se fogantaknál is, mert a
létre keresi az új lehetõséget. Lehetetlen
a léte, mert az mindenre megoldás lenne.
Nem lehet kiküszöbölni a számításból, mert
csak azt látjuk, amit nemlétével bevilágít.

Hûtõlámpafény
A lélekúszókesztyûs, fekete katonák
harcot indítanak az alvás ellen. Több
munka, kevesebb alvás, hirdetik. A lelket
ki kell szárítani, és ennek a kétes ingoványnak
a helyét be kell vetni mûvirággal. A kötelezõ
másfél órás lélekvizsgálaton jobb le se
feküdni a heverõre. Költözz minél távolabb
a munkahelyedtõl, ne kelljen otthon olvasással
fecsérelni az idõt. Az idõfecsérlõk arcképe
szégyentáblára kerül. Nemritkán a pénzrõl
veszik le, és teszik át egyenesen oda. A pénz
is fölösleges! Le a bankókkal, éljen a bank-kártya!
Le a beszéddel, éljen a hang-kártya, le a
lélekkel, éljen a szórakoztató idegközpont.
Az egyre növekvõ jólét mellbe vág, mint
alacsonyan szálló repülõ légnyomása, mint
a kinyitott hûtõbõl kicsapó ételszag, hûtõlámpafény. A katonák már ellenõrzésük alatt tartják
a lélek legfontosabb csomópontjait, a múltat
meg se kell támadni, önként kapitulált.
Az utcát kifeszített ponyvával védik az esõtõl.
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Lemaradni a jelenrõl
Mikor elkezdõdik, szeretném, hogy
vége legyen, mikor vége van, szeretném,
hogy ne. Amikor elkezdõdik,
valami más végére érek, amikor
a végére érek, nem biztos, hogy bármi
elkezdõdik. Visszafelé akarunk és
elõre kell mennünk az idõben,
az idõ és az akarat ellentétes. És
ha valaki azt mondja, bárcsak már nyár
lenne? A terveit akarja megvalósítani,
a terv pedig a múlt jövõbe helyezése,
vázlat az átépítésérõl, sosem kapunk rá
engedélyt. Érdemes a dolgokat elõre elképzelni,
hogy ne úgy történjenek. A múltat közben
elfelejtjük. A jelenbõl alig látunk
valamit. Csak utólag értesülünk róla,
amikor már késõ. Régesrég meg kellett volna
születni, hogy a világból valamit megláss. De akkor már nem látnál semmit.
A jelent csak az látja elõre, aki alszik,
a múltat csak az, aki halott.

Kelemen Benõ Benjámin grafikája
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MAURICE BLANCHOT

Thomas, a névtelen
IV. fejezet
Thomas a szobájában maradt olvasni. Egy bársonyszéken ült, két kezét összekulcsolta a homlokán, hüvelykujjait
hajtövéhez támasztotta a halántékánál. Olyannyira elmerült az olvasásban, hogy még csak meg sem mozdult, amikor kinyílt az ajtó. A belépõk a válla fölé hajoltak és a
következõ mondatokat olvasták: „Lement a tengerpartra:
járni akart egyet. A zsibbadás a felszíni részek után szívének mélyebb régióit is elérte. Tudta, hogy még néhány
óra, s lassacskán érthetetlen állapotba kerül, anélkül, hogy
valaha is megismerné átváltozása titkát. Még néhány pillanat, s érezni fogja a visszahúzódó életbõl fakadó békét, a
bûnnek és a halálnak való átadottság nyugalmát. Kedve
támadt elnyúlni a homokon: ernyedten és már-már alaktalanul leste a pillanatot, amikor majd megjelenik élete agóniájának elsõ jele, egy csodálatos érzés, amely finoman
eloldja mindattól, ami csak merev a tagjaiban és a gondolataiban. Érezte, hogy mindene a beleegyezést készíti elõ:
teste kezdett ellazulni, megnyílt kezei felkínálkoztak a
szerencsétlenségnek, félig csukott szeme jelt adott a sorsnak; barátságos és békés hullámzás, a természet valamenynyi langyos és ellágyító molekuláiból formálódott áramlása érintette. Érezte, hogy kiszolgáltatja magát saját magának, a gondolatok és irgalom nélküli hóhérnak. Szórakozottan átlépte a zavaros gondolatok, a homályos érzések
határát, hirtelen szakított ismerõs vidékével, még saját
magával is abban a pillanatban, amikor már nem választotta el önmagától semmiféle gondolat. Mikor úgy érezte,
hogy az árulás beteljesedett, felállt, hátat fordított a tengernek és néhány lépéssel eltávolodott a parttól. Mintha viszszavonult volna a küzdelembõl. Majd újra visszatért a
vízhez. Lassan beesteledett. A napfény megnyúlt, az is
készen állt arra, hogy megadja magát, utolsó fényeit gyújtva meg a hullámok felett. Senki nem távozott a partról. A
családok, akiket a hõség egész délután szétszórt, a naplemente elõtt újra összegyûltek, akár a fecskék: a négyórányi forróság után, amikor a világ csak nõtlenekkel, hajadonokkal, özvegyekkel és árvákkal volt benépesítve, most
újraformálódtak a családi fészkek. A hirtelen házasság
visszaadta a nõket férjeiknek, a homokból elõjött, néhány
pillanat alatt formát öltött és már kamasz gyerekek különösebb erõfeszítés nélkül találtak maguknak rendelkezésre
álló apát, megölelték anyjukat, aki egy órával korábban
még szûzen aludt egy fenyõfa magányos árnyékában.
Ugyanakkor Thomas kissé a háttérben maradt, s csak a
számára idegenné vált látvány miatti ingerültség végsõ
érzése által kommunikált a külvilággal. Nézte õket. Látta
a férj arcán a súlyos vonásokat, amelyek minden bizakodó embert elhízottnak mutatnak. Szemével követte az
asszony testének körvonalait, a mozdulatait, amelyekre a
gyengédség, a hûség tanította meg, de egyúttal el is torzította. Minden egyes testtartásban, minden egyes mellkason, minden egyes érzésben jelen volt az a könnyed tisztátalanság, az a láthatatlan lepra, amelyet a hosszas ölelkezések, a kölcsönös vágyak, a ragaszkodó szeretet terjeszt.
Nézte õket. Az ég lassan kiüresedett. Ezer és ezer halott

szabadította fel minden egyes dologban a bennük rejlõ
ábrándokat. És a villódzó lángnyelvek hosszú menete
magával ragadta a csendet és a világ életét.” Akik látták,
hogy a könyv még mindig ugyanazon az oldalon van nyitva, azt gondolták, Thomas csak úgy tesz, mintha olvasna.
Pedig olvasott, felülmúlhatatlan aprólékossággal és figyelemmel. Minden egyes szóval, a szöveg minden egyes
jelével szemben ugyanolyan helyzetben volt, mint a hím
az imádkozó sáskával, amikor az éppen felfalja. Nézték
egymást. A hirtelen halálos hatalomra szert tett könyvbõl
jövõ szavak gyengéd és békés vonzerõt gyakoroltak az
õket érintõ tekintetre. Minden egyes szó olyan volt, akár
egy félig csukott szem, amely hagyta magába hatolni a
túlságosan is élénk pillantást, amit más körülmények
között nem viselt volna el. Thomas tehát nyugalmas és
homályos folyosókba csúszott, majd haladt tovább. Ellenállás nélkül hatolt egyre beljebb, egészen addig a különös
pillanatig, amikor úgy érezte, hogy most már õt nézi a szó
benseje. Ez még nem keltett benne félelmet, éppen ellenkezõleg, szinte kellemes érzés volt, amit szeretett volna
meghosszabbítani. Az olvasó Thomas vidáman tekintett
erre a kis életszerû szikrára, nem volt kétséges számára,
hogy õ hívta elõ. Örömmel látta saját magát az õt nézõ
szemben. Öröme egészen nagy volt. Olyan nagy és olyan
kíméletlen, hogy csak egyféle borzalommal tudta elviselni, ugyanis nem sikerült megosztania a másikkal. Elviselhetetlen volt a pillanat, amikor cinkos jelet akart váltani
vele, de nem kapott választ. Akkor teljes egészében ráébredt a helyzet különösségére, hogy úgy szemléli õt egy
szó, mint valamiféle élõlény, s nem is csupán egyetlen
szó, hanem az abban az egy szóban rejlõ és azt az egy szót
kísérõ valamennyi többi szó is, amelyek szintén további
szavakat rejtenek magukban, mint a végtelenre, egészen
az abszolútum szemére nyíló angyalok sora. De továbbra
sem mondott le arról, hogy meghódítsa a szöveget. Borzalmas makacsságtól vezérelve nem vonta vissza pillantását,
még mindig hitt abban, hogy õ ezeknek a kimeríthetetlen
szavaknak a mélyére hatoló olvasója, jóllehet a szavak
már hatalmukba kerítették és elkezdték olvasni õt. Abban
a pillanatban úgy érezte, hogy abszurd dulakodásba keveredett, hogy belémart egy erõteljes fog és intelligens
kezek gyúrják, alakítják. Eleven testével beléhatolt a szavak személytelen formájába, átadva nekik önmaga lényegét, megformálva kapcsolataikat, a szavaknak adva saját
lényét, miközben minden egyes szónál a mondat kígyója
uralkodott felette. Órákon át tartotta magát, akár egy
halott, idõrõl idõre szemei helyén a szavak szeme; mozdulatlan, megigézett és önmagát feltáró volt. Ugyanakkor,
még amikor teljesen elcsüggedt, még amikor a könyvét
nézve önmagát látta undorral az olvasott szövegben, még
akkor is azt gondolta, hogy az értelemtõl és csaknem az
élettõl is megfosztva, de ott lakoznak benne homályos,
mélyen virrasztó szavak. E szavak hangtalan életet folytattak, melyet õ táplált, miközben idegen maradt számukra.
Érthetetlen állapotában, amikor az õ és az én szavak mint

hatalmas svábbogarak felmásztak rá, a vállára telepedtek
és végeláthatatlan öldöklésbe kezdtek, Thomas ráismert a
meghatározhatatlan erõk munkájára, amelyek testi alakjuktól elszakadt lelkekként és a szavak angyalaiként
fürkészték õt. Az elsõ alkalommal éjszaka vette észre a
jelenlétüket. Az ablaktáblák mentén beszûrõdõ és az
ágyat kettészelõ utcai világítás fényénél látta, hogy a szoba egészen üres, olyannyira képtelen bármilyen valóságos
tárgyat magában foglalni, hogy még a látványa is fájdalmat okozott neki. A könyv elhagyatva hevert az asztalon.
Senki nem járt a helyiségben. Magánya teljes volt. Ugyanakkor amennyire biztos volt abban, hogy senki nincs a
szobában, talán még a világon se, ugyanannyira biztos
volt abban is, hogy valaki mégiscsak van ott, aki az álmában lakozik, aki most meghitt módon közeledik hozzá, aki
körülötte és benne él. Gyerekes mozdulattal felült az ágyában és megpróbált áthatolni a sötétségen, kezével igyekezve világosságot gyújtani. De olyan volt, akár egy vak, aki
éjszaka hallja egy kifürkészhetetlen lény zaját és gyorsan
felkapcsolja a lámpáját. Semmi sem tehette lehetõvé számára, hogy ilyen vagy olyan formában, de megragadja a
jelenlétet, amit érzékelt. Valami teljesen megközelíthetetlen, mindenféle lény számára teljesen idegen, teljesen
felfoghatatlan dologgal küzdött borzasztó magányosan,
valamivel, amirõl mondhatta, hogy nem létezik, mégis
borzalommal töltötte el, s érezte, hogy ott bolyong a magányában. Egész éjjel küzdött ezzel a lénnyel. Amikor pedig
megpróbált végre elaludni, akár egy paralitikus, aki a virrasztásból úgy csúszik át az álomba, hogy nem kell kioltania már elhalt érzékeit, hirtelen úgy érezte, egy másik lény
lépett az elõzõ helyébe, aki ugyanolyan megközelíthetetlen, ugyanolyan homályos, mégis más. Valamiféle változás ment végbe abban, ami nem létezik, a távollét másféle
módja volt ez, egy másik üresség, amelyben semmit sem
érezve mozgott, kivéve azt a bizonyosságot, hogy egy
romlott és mindenható lény jelenlétét érzékeli, akinek a
kezei között elenyészik. Anélkül, hogy tudná, mit tesz,
felkelt, hogy meneküljön. Mert már érezte, hogy a lény
közeledik, hogy már nem sehol és mindenütt van, hanem
néhány lépésre a testétõl, láthatatlanul és bizonyosan.
Érezte, hogy megállíthatatlan, de nem is siettethetõ mozgással jön felé egy erõ, melynek érintése fel nem fogható.
Menekülni akart. Kinyitotta szobája ajtaját és kirohant a
hosszú folyosóra. Lihegve és szinte önmagán kívül mindössze néhány lépést tett, amikor rájött, hogy a feléje közeledõ lény elkerülhetetlenül növekszik. Futva tért vissza a
szobájába és eltorlaszolta az ajtót. Hátát a falnak vetve
várakozott. Sem a percek, sem az órák nem emésztették
fel várakozását. Egyre közelebb érezte magát az egyre
borzalmasabb lényhez, akivel a találkozás az idõ végtelenjét tételezte. Minden egyes percben közelebb érezte
magához, ugyanakkor õ az idõtartam végtelenül kicsi, ám
csökkenthetetlen részével elõtte járt. Rettenetes lénynek
érezte, aki a térben borzalmas mozgással siet felé, ugyanakkor az idõn kívül létezve továbbra is végtelen távolságban marad tõle. Az elviselhetetlen várakozás és szorongás
mintegy leválasztotta önmagáról. Egy másik Thomas lépett
ki a testébõl, s elébe ment a rejtõzködõ fenyegetésnek.
Megpróbált nem a térbe nézni, hanem az idõtartamba és
az idõnek egy még nem létezõ pontjába. Igyekezett kezének egy valóban obszcén mozdulatával megérinteni egy
megérinthetetlen és irreális testet. Olyan volt ez, mintha

valaki szakadékban akarna járni. Erõfeszítése olyan borzalmas volt, hogy a tõle távolodó lény, aki távolodásában
igyekezett magával vonni, azonosnak tûnt számára azzal
a másik lénnyel, aki kimondhatatlan módon közeledett
hozzá. Thomas a földre zuhant, de az eszméletét nem
veszítette el. Úgy érezte, hogy beborítja valami tisztátalan
dolog. A földön fekve maradt, akár egy halott, mert az
volt a benyomása, hogy zavarossá lett az az éppenséggel
üres edény, amivé vált. A lényt, aki õ volt és aki szorongásában levált róla, botrányos látogatónak tekintette, akinek
sikerült vele laknia, s most zajt csapva elõbújt nyugvóhelyérõl. Kimondhatatlan érzés emésztette. Testének minden egyes része morális agóniától szenvedett. Még feje is
mintegy kényszerítve volt arra, hogy érintse a rosszat,
tüdejének be kellett lélegeznie, gyomrának pedig meg kellett emésztenie. Ott vonaglott a földön, hol visszatérve
önmagába, hol kilépve önmagából. Nehézkesen csúszottmászott a nyikorgó parkettán, alig különbözött egy kígyótól, amivé válni szeretett volna, hogy higgyen a méregben, melynek ízét a szájában érezte. Fejét az ágy alá dugta
egy porral teli sarokba, megpihent az ürülékben, mint valamiféle felfrissítõ helyen, ahol tisztábbnak látta magát,
mint önmagában. Ebben az állapotában azt érezte, hogy
valami megharapta vagy megütötte, nem tudhatta pontosan, valami, ami számára egy szónak tûnt, de inkább
hasonlított egy hatalmas, átható tekintetû, apró szemû,
csodálatosan tiszta fogazatú patkányra, egy mindenható
állatra. Látva, hogy csak néhány hüvelyknyire van az arcától, nem tudott szabadulni a vágytól, hogy felfalja, hogy a
legmélyebb intimitásba vonja magával. Rettenetes mohósággal vetette rá magát, mintha a ‚nyugtalanság’ és a
‚bûnös’ szavakkal tenné, s körmét a belsõ részeibe vájva
igyekezett birtokába venni. Közeledett az éjszaka vége.
Az ablaktáblákon beszûrõdõ utcai világítás fénye kialudt.
De a küzdelem a borzalmas állattal, aki végre páratlan
méltósággal és tisztasággal feltárta magát, mérhetetlen
ideig tartott. A küzdelem rettenetes volt a földön fekvõ
lény számára, aki fogát csikorgatta, az arcát karmolászta,
csaknem kivájta a saját szemét, hogy ott kényszerítse
magába az állatot. Olyan volt, akár egy õrült, már ha lett
volna még benne valami emberre emlékeztetõ. Az állat
csaknem szép volt ennek a fekete angyalnak, vörös szõr
borította és szemei szikrát szórtak. Egyszer az egyik hitte,
hogy gyõzedelmeskedett, s úgy érezte, gyomorforgató
undorral aláereszkedik benne az ‚ártatlanság’ szó, amely
beszennyezi. Másszor a másik falta fel, ragadta magával a
másikat a lyukba, ahonnét jött, majd kivetette magából,
akár egy kemény és üres testet, amelyet még egy mindenható emésztés sem tud elviselni. Thomas minden egyes
alkalommal úgy érezte, hogy visszalökik lénye legmélyére éppen azok a szavak, amelyek kísértették és amelyeket
hajszolt, mint rémálmát és rémálmának magyarázatát.
Egyre üresebbnek és nehezebbnek érezte magát, már csak
végtelen nagy fáradtsággal mozdult, akár egy eltaposott
lény. Teste oly sok küzdelem után végül teljesen átlátszatlanná vált, s akik nézték, azt gondolták róla, hogy békésen
alszik, jóllehet mindvégig ébren volt.
In: M. B.: Thomas l’obscur. Première version, 1941
(Gallimard, Paris, 2005, 42–48.)
Bende József fordítása

ROBERTO JUARROZ

Függõleges költészet
Az álmok egyetemes összegében
minden felhalmozódik, mit ember álmodott,
sõt egyéb álmok is
hozzáadódnak e metaforához:
állati és növényi álmok,
tárgyak vak álmai,
istenek néma álmai,
elvetélt álmai a semminek.
S ha találgatni sem tudunk,
miféle sorrendben raktározódtak,
feltételezhetõ, hogy nincs válaszfal közöttük,
és valami titkos ozmózis által
egymással kapcsolatban állnak
s legalább ott átjárják egymást,
mint ereklyetartóban a csontok,
pollenszemcsék a levegõben,
kialakulatlan formák a szélben,
vagy a dolgok alakjai,
mikor hullásuk végpontjához ér.
S feltételezhetõ az is, hogy az egész
egyszerre annyira nehéz lesz,
vagy olyan sûrû képpé változik,
hogy kézzelfogható anyag lesz majd belõle,
kései és ronthatatlan modellje
annak, mi lehetett volna az univerzum.

•
Más színt keresnek az alvó szemek.
Valaki, mintha csak lámpákat oltogatna,
kioltotta a színeket.
A szemek birodalma
elsivatagosodott.
Befelé
kellene ébredni
és megtalálni legbelül
ezt az új valamit,
mely talán az összes szín
tartalék mintája.
Habár a lámpák
maguktól is kigyúlnak.
Tán épp ezt keresik
az elalvó szemek.

•
Elalváskor az izgat,
mi van, ha ébredéskor nem találom magam.
De még ennél is jobban izgat,
mi van, ha téged nem talállak.
Elalváskor az izgat,
mi van, ha elcserélnek,
miközben alszom.
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De jobban izgat, hogy esetleg
nem ismerünk egymásra ébredéskor.
Elalváskor az izgat,
mi van, ha ébredéskor
semmi semminek nem felel meg,
te sem nekem.
De még ennél is jobban izgat,
mi van, ha eltörlik a múltunk,
és nem létezõk leszünk, te meg én.

•
Légzésed úgy riaszt fel,
mint egy felhasadt gondolat.
Nem mint a levegõ rendjét bontó harang,
vagy mint a garantált éjszakai görcs,
vagy a harmónia anyaghibája.
Légzésed úgy riaszt fel,
mint a létezés tökéletlensége,
mint a terjengõ kór a levegõben,
mint sok-sok halál elõérzete.
És amikor felébredek,
lihegõ kutyaként hajtom le a fejem
ebben az abnormalitásban,
mely lázba hoz és torkunknak esik,
habár a szerelem kimenekíthet.
Habár az álmom,
mely vissza szinte sose tér,
a tiéd mellé szegõdhet.

•
Feltartóztatni álmunk képeit,
mint aki földet hódít el a víztõl,
és a pöttömnyi parton
ingatag verset alapítani.
És aztán visszaadni az álomnak az álmot,
a kört bezárni,
mert nem lehet az álom túl sokáig
kívül az álmon.
Ily módon szinte keresetlenül
marad valami a vers szavai között
a mélység illatából.

•
Álmodtam, egy kéziratról,
a sorok egymás után kifakultak.
Álmodtam azokról is, akiknek írták
– én voltam az egyikük –,
és õk is egymás után kifakultak.
És aztán, ébredéskor,
nem volt ott senki sem.
És sor is csak egyetlen egy maradt,
az is kezdett már kifakulni.
Ez a sor így szólt:
istentõl senki meg nem ment, csak isten.

•
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Mostanra már szavakkal álmodom.
Nem engednek aludni a szavak.
Garázda módon
rám kopognak a díszletek mögül,
végül még a függönyt is felhasítják,
hogy új darabot kell mûsorra tûzni.
Nem várnak a szavak.
Vajon meddig maradnak?
Akár a vér,
csepegnek a szövegre
és néha a margóra is.
De nem elég nekik a nappal,
a virrasztás élet-halál között.
A szöveg végtelen,
és a margó is az.
Talán a szövegnek a margón van a helye.
Elhagyatott térség az álom,
vagy legalábbis alkalmas terep,
hogy a sürgetõ ige színre lépjen.
Imreh András fordítása

Lévai Ádám grafikája

63

JUAN CARLOS ONETTI

A piac
Az izgalomtól Martha felriadt az éjszaka közepén. Forgolódott, de nem akart sírni,
mint máskor, ha Helena vigasztaló simogatására vágyott. Megpróbált visszatalálni boldogság-álmához, de hiába. Aztán mégis elsírta magát, magányos és boldogtalan volt a
sötét éjszakában, fejét hangtalanul szorította a párnára.
De Helena így is tudta, megérezte, és már jött is a másik szobából. Türelmesen hallgatta végig a tragédiát.
– Valaki ellopta az álmom felét, a tengerpartot, a tengert, a krétalovakat.
Judit, a másik kislány is csatlakozott a kesergéshez:
– Én is valami furcsát és jót álmodtam, de ahogy felébredtem, elfelejtettem.
Ezek után reggel Helena felöltöztette a lányokat, és elmentek a piacra.
A piac bejárata tágas volt, de pár lépés után vastag márványoszlopok állták el az
utat, élénk színû erezet futott rajtuk végig, mint a córdobai nagymecset oszlopain, és
csak ezeket kerülgetve lehetett elõrejutni, egészen a kék csempével kirakott udvarhoz, a
kiapadhatatlan kúthoz. A tetõn lassú, szárnyas mormoták hemzsegtek, félálomban. Az
egyikük leereszkedett, és – Helénára ügyet sem vetve – finoman megharapdálta a lányok
fejét, és már repült is velük újabb oszloperdõn keresztül egy kis oltárhoz, ahol az egyik
kis puttó mosolyogva fogadta õket, nem kérdezett semmit, tudta, miért jöttek.
Helena valahogy még csak a bejáratnál tartott, elfelejtkeztek róla, minden lépésénél útját állták az oszlopok, hatalmas, széles jáspishengerek, úgy sorakoztak egymás
mögött, hogy csak egy tekergõs ösvényen tudott haladni: kész labirintus, mégis erõszak
nélkül, de határozottan vezette az út, ki az üres kapunyíláshoz. A lányok a járdán vártak
rá, a jól ismert pipacsszirmokkal, amelyek garantálják az álmot, az álom elérhetetlen
képtelenségét.
Pál Ágnes fordítása

Kurcsis László grafikája
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ALVARO MUTIS

Az admirális hava
(regényrészlet)

Április 10.
Lassan kezd megváltozni az éghajlat. Úgy látszik,
közeledünk a hegyekhez. A sodrás itt erõsebb, a folyó
medre pedig keskenyebb. Reggelente közelebbrõl hallatszik a madarak éneke, és a növényzet illata is jobban érezhetõ. Egyre inkább kiérünk az õserdõ vattás nyirkosságából, amely eltompítja az érzékeket, és megmásít minden
hangot, illatot és formát körülöttünk. Az éjszakai szellõ
errefelé már nem olyan forró és nehéz, mint korábban,
amikor halálos és ragacsos lehelete miatt nem jött álom
a szemünkre. Ma hajnalban volt viszont egy különös
álmom, egy régi álomsorozat folytatása. Ezek az álmok
korábban mindig olyankor jöttek elõ, amikor forró banánültetvények, sebes vizû folyók, végtelen éjszakai esõk
áztatta tájak felé közeledtem. Olyan álmok ezek, amelyekben a boldogság elõérzete különleges energiával áraszt el,
átmeneti, rövid boldogság lesz, tudom, és ezt a bizonyosságot hirtelen váltja fel a jól ismert kudarc érzése. De egy
ilyen kis fuvallat is elég, hogy megtartson az összeomló
tervek káoszában és a kalandok csõdtömegében, amelyek
kitöltik az életem, pedig ebbõl a boldogságból alig marad
meg valami, csak a kilátás, hogy egyszer jobbra fordul
minden. Azt szoktam álmodni, hogy részese vagyok egy
történelmi pillanatnak, nemzeti sorsfordulónak, és a kritikus pillanatban éppen az én véleményem vagy tanácsom
befolyásolja döntõen az események alakulását. Álmomban határozott a fellépésem, a megoldás pedig, amit felvetek, káprázatosan helytálló, ilyenkor újra hinni kezdek
saját képességeimben, elmúlnak a kétségeim, és ez a felszabadult érzés olyan erõvel kerít hatalmába, hogy amikor felébredek, napokig erõt ad.
Most azt álmodtam, hogy Napóleonnal találkozom a
waterloo-i csata utáni napon, Genappes-ban vagy a környékén, egy flamand stílusú vidéki házban. A Császár
néhány segédje és pár civil társaságában sétál fel-alá egy
kapott bútorokkal berendezett szobában.
Szórakozottan üdvözöl és folytatja a járkálást. „Mit
szándékozik tenni, Sire?” – kérdezem kedves és határozott hangon, mint aki régrõl ismeri. „Feladom magam
az angoloknak. Becsületes katonák. Anglia mindig is az
ellenségem volt, tisztelnek engem, csak õk garantálhatják
a biztonságomat és a családomét.” „Ez súlyos hiba lenne,
Fenség” – válaszolom ugyanolyan határozottan, mint az
imént. Az angolok becsületszavára nem lehet adni, tengeri csatáikban is mindig aljas cseleket vetnek be, mint
a legcinikusabb kalózok. Szigetlakók, és ezért senkiben
sem bíznak, mindenkiben ellenséget látnak.” Napóleon
erre elmosolyodik és megkérdezi: „Talán elfelejtette,
hogy korzikai vagyok?” Magabiztosságomból kicsit
kizökkent saját tapintatlanságom, de aztán megint összeszedem magam, és újabb érveket sorolok amellett, hogy
meneküljön Dél-Amerika vagy a Karib-szigetek felé. A
jelenlevõk közül többen bekapcsolódnak a vitába, a császár pedig rövid habozás után elfogadja javaslatomat.

Egy kikötõ felé utazunk, amely Stockholmra emlékeztet,
ott pedig gõzhajóra szállunk Dél-Amerika felé, oldalkerekes járgányra, amin van még némi vitorlázat is, a kazán
munkáját segítendõ. Napóleon valami megjegyzést tesz
erre a különös találmányra, mire én elmondom neki,
hogy Dél-Amerikában már évek óta használják ezt a fajta
hajót, sokkal gyorsabb és biztonságosabb, mint a régiek,
az angolok biztosan nem fognak utolérni. „Hogy hívják a
hajót?” – kérdezi Napóleon bizalmatlanul, de azért kíváncsian. „Sucre tábornagy nevét viseli, uram” – válaszolom.
„És ki volt ez a katona? Még sohasem hallottam a nevét.”
Elmesélem neki az ayacuchói tábornagy történetét és azt,
hogyan gyilkolták meg aljas módon a Berruecos hegyen.
„És maga oda akar engem elvinni?” – csattan fel Napóleon és bizalmatlanul mered rám. Megparancsolja tisztjeinek, hogy tartóztassanak le, mire õk rám vetik magukat,
de ebben a pillanatban a felpörgõ motor robajától a lélegzetük is eláll, és dermedten nézik a kéménybõl felszálló,
sûrû fekete füstöt. Felébredek. Egy ideig még marad a
megkönnyebbülés, hogy megmenekültem, és az elégedettség, hogy jó tanácsot adtam a császárnak, így elkerülheti a
nyomor és megaláztatás éveit Szent Heléna szigetén.

Április 17.
Ma délután helyszínekrõl álmodtam. Olyan helyekrõl,
ahol hosszú, üres órákat töltöttem el, mégis van valamilyen titkos jelentõségük. Mintha próbálnának rávezetni
valamire. Az a tény, hogy ezekrõl a helyekrõl álmodtam,
önmagában is elég sokatmondó, de valahogy mégsem
tudom megfejteni az üzenetüket. Talán ha felsorolom,
rájövök:
Bourbonnais. Kisvárosi vasútállomás váróterme. A
vonat éjfél után áll majd meg itt. A gázkályha nem fûti
ki eléggé a termet, mocsári bûz árad belõle, beleivódik
az ember ruhájába, és a nyirkos falakon megül. Három
plakát hirdeti Nizza nevezetességeit, a breton tengerpart
természeti csodáit és a télisport-lehetõségeket Chamonix-ban. A plakátok megkoptak, és csak fokozzák a hely
szomorúságát. A terem üres. A kis trafik is le van zárva
egy szakadt fémráccsal, nappal kávét is árulnak itt, hozzá
péksüteményt, amit a legyektõl üvegharanggal védenek,
az üvegen gyanús zsírfoltok és porréteg. A pad, amelyen
ülök, olyan kemény, hogy lehetetlen akár rövid idõre is
elaludnom. Idõnként próbálkozom máshogy helyezkedni
és elnézem a trafik kirakatát meg a kifakult újságok címlapját egy szintén fémráccsal lezárt üveglap alatt. Valaki
megmozdul odabent. Tudom, hogy ez lehetetlen, mert a
bódé egy sarokban van, és a túloldalról egyáltalán nincs
ajtaja. Mégis egyre nyilvánvalóbb, hogy valakit bezártak
oda. Int nekem, mosolyt látok kirajzolódni egy homályos
arcon, nem tudom megállapítani, férfi-e vagy nõ. A hidegtõl és a sok üléstõl elgémberedett lábbal megindulok felé.
Az a valaki odabentrõl érthetetlen szavakat mormol. Oda-
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szorítom az arcom a rácsra, és tisztán hallom a suttogást:
„Messzebb, talán.” Bedugom ujjam a rácson, és megpróbálom elhúzni a reteszt, de ebben a pillanatban valaki
belép a váróterembe. Rámeredek: egyenruhás biztonsági
õr. Félkarú, uniformisának egyik ujját biztosítótûvel tûzték fel a mellkasára. Gyanakodva néz rám, és köszönés
nélkül odamegy a fûtõtesthez melegedni, láthatólag meg
akarja mutatni, azért van itt, hogy mindenfajta szabálysértésnek elejét vegye az állomáson. Visszaülök elõbbi
helyemre, leírhatatlanul zaklatott állapotban, szívem majd
kiugrik a helyérõl, torkom száraz, és elárad bennem a bizonyosság, hogy félrehallottam egy megismételhetetlen és
döntõ fontosságú üzenetet.
Mocsaras vidéken szúnyograjok keringnek, hol közelebb jön egy-egy szúnyogfelhõ, hol hirtelen eltávolodik,
szédítõ spirálban. Észreveszem egy nagy utasszállító hidroplán roncsait: Latécoere 32-es. A pilótafülke egészen
ép. Bemászom és leülök az egyik gyékényülésbe, még a
lehajtható kisasztal is megvan. A gép belsejét oldalról teljesen benõtte a növényzet, a tetõrõl is indák lógnak, rajtuk
sárga, erõs illatú virágok, szinte világítanak, a guayacánfa
virágaira emlékeztetnek, kecsesen csüngenek. Már rég
leszereltek mindent, amit bármire is lehet használni. Odabent nyugodt és langyos a levegõ, csábít, hogy elidõzzön
az ember egy kicsit. Az egyik ablaknyíláson, amelybõl
évek óta hiányzik az üveg, nagy madár repül be: csillogó rézszínû a tolla, csõrén narancssárga folt. Leszáll egy
üléstámlára, hárommal elõttem, és rám néz: tekintete is
fémesen csillog. Hirtelen belekezd egy emelkedõ trillába,
majd gyors skálázás visszafele, mintha a jelenlétem miatt
nem tudná befejezni a dallamot, ami pedig olyan virtuóznak indult. Felszáll a plafon felé, és verdesve keresi a
kijáratot, amikor pedig megtalálja és kirepül, éneke ott
visszhangzik még egy ideig a gép belsejében, az indák
között, én pedig úgy érzem, hogy rám száll az ártó varázslat, mint azokra, akik számukra tiltott helyre lépnek be.
Csak egy kicsit fordul a kormánykerék, valahol legbelül,
a lélek legrejtettebb zugában, anélkül, hogy közbe tudnék
avatkozni, vagy akár csak észrevenném.
Hadszíntér. Az ütközet elõzõ nap ért véget. Gyanús,
turbános alakok fosztogatják a hullákat. Nedves meleg
van, az embernek ellazul minden tagja, mint álmatlan
lázban. Az elesettek között vannak, akik vörös kabátot
viselnek, a rangjelzések már eltûntek. Közelebb lépek az
egyik holttesthez, bõ, pisztácia színû selyemnadrág van
rajta, és arannyal-ezüsttel hímzett zubbony. Nem tudták
ellopni, mert egy lándzsa szúrta át a testet, a vége beleállt
a földbe. Fiatal arcú, karcsú, magas rangú parancsnok
lehetett. A turbánjából rájövök, hogy maharadzsa volt.
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A gyanús alakok hirtelen eltûnnek. A távolból egy vörös
kabátos lovas egyenesen felém tart. Megállítja a lovát, és
hozzám fordul: „Kit keres itt?” „Turenne marsall osztagát
keresem” – válaszolom. Meghökkenve néz rám. Ekkor
már tudom, hogy eltévesztettem: ez nem az a csata, nem
az a század, nem az a kontinens, de most már nem tudok
helyesbíteni. A férfi leszáll a lóról, és a legnagyobb udvariassággal világosít fel: „Ez az assaye-i csatatér, a Peshwah
földjén. Amennyiben Sir Arthur Wellsley-vel óhajt beszélni, most rögtön el tudom kísérni hozzá.” Nem tudok mit
mondani. Csak állok ott, mint egy vak, aki próbálja megtalálni az utat a járókelõk között. A lovas megvonja a vállát:
„Akkor hát semmit sem tehetek önért” – és eltûnik arra,
amerrõl jött. Sötétedik. Azon gondolkozom, hogy vajon
hol lehet Turenne holtteste, és miközben ezen töprengek,
már tudom, hogy ez az egész tévedés, nincs mit tenni. A
levegõben fûszerillat keveredik pacsuli, sebekbe beszáradt kötszerek, halottakra tûzõ napsütés és frissen olajozott kardpengék szagával. Arra a nyomasztó bizonyosságra ébredek, hogy elvétettem az utat, amelynek végén az
olyannyira sóvárgott rend várt volna rám.
Kórházban vagyok. Az ágyat függöny választja el
a többitõl. Nem vagyok beteg, fogalmam sincs, miért
hoztak ide. Elhúzom a függönyt az egyik oldalon, újabb
függöny van mögötte, a szomszédos ágyat takarja. Egy
nõi kéz lassan félrehúzza, és meglátom Flor Estévezt, lenge hálóingben, amilyet a mûtött betegek szoktak viselni.
Mosolyogva néz rám, melle, combja, félig eltakart szemérme szégyenlõsen csábít, pedig a való életben egyáltalán
nem jellemzõ rá a szégyenlõsség. Mint mindig, a haja
most is rendezetlen, akár egy mitologikus állat sörénye.
Odafekszem mellé. Simogatni kezdjük egymást, hevesen
és sürgetõen, mint akik tudják, hogy nincs sok idejük, és
hamarosan jön valaki. Amikor éppen beléhatolnék, hirtelen szétnyílik a függöny. Ministránsfiúk húzzák szét,
egy pap pedig erõsködik, hogy áldozzak meg. Erõnek
erejével igyekszem visszahúzni a függönyt. Egy kehelyben ott a kezében az ostya, és az egyik ministránsfiú
ezüst dobozkában nyújtja neki a szent olajakat. A pap
megpróbálja feladni nekem az utolsó kenetet. Újra Flor
Estévezre nézek, aki lesüti a szemét, mintha ezt az egészet
õ szervezte volna, de nem tudom, miért. Flor megmártja a
kezét az olajban és próbálja bedörzsölni vele a hímtagom,
miközben énekelni kezd. Védtelenné tesz a szomorú dallam, és rettenetes becsapásként élem meg az események
alakulását. Kiáltani akarok, reménytelenül, mint akinek
elfogyott a levegõje. Saját, groteszk üvöltésbe fulladó hangomra ébredek.
Pál Ágnes fordítása

LADIK KATALIN

Árnyékok kútja
Tükör mélyén egy vízangyal megálmodott engem:
elsüllyedt szekrények borzongva fölfakadtak,
lángoló sörénnyel rám borultak,
mérgezett kútjuk: testem gyönyöre.
A kútban árnyékom ágaskodik súlyos szõrcsomóban,
közeledik, s megpihenni belém költözik.
(Szigliget, 2007. 12. 24.)

Ajándék-álom
A vizek ura, a Hold sapkáján
fénylõ, súlyos gyümölcs dereng.
Égi jel, menny morzsája,
álmot rajzol az ecset.
Árnyékom láttam a fûben:
egy pattanó rügy,
állatként kullogott velem.
(2008. február 5.)

Kovács Tamás grafikája
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PINTÉR LAJOS

három álom
ablak a tóra
álmomban éjjel
otthon voltam
ötven éve elhagyott
otthonomban
hol nevelt
nagyapám nagyanyám
óriás üvegablak volt
a ház falán
az ablaknál ültem
néztem a vizet
a lángoló holt Tiszát

falak
álmomban éjjel
az Eötvös Kollégiumban
voltam
harminc év után
újra diák
szobáról szobára
vándoroltam
ajtót nem is nyitottam
pille könnyûn
lépdeltem járni tudtam
a falakon át

madár
álmomban éjjel
repülni tudtam
még reggel is
a repülés örömére
emlékezem
a testemet megcsavartam
úgy emelkedtem
kezemmel kalimpáltam
köröztem
föld alattam
ég fölöttem
álmomban
repülõ ember voltam
néma boldog madár
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utóhang
az álomban
a tárgyaknak
súlya nincs
könnyû a kõ
mint hópehely
könnyû a könyû is
s az álom édes
mint a méz –
az ébredésnek
súlya van
és íze van
tán epeíz
s mi éjjel könnyû
volt pehely
nappal mint kõsúly
oly nehéz

Kovács Péter grafikája
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Leállósáv
(Terepnapló)

„Ugyanaz a néhány visszatérõ monoton kérdés
csak. Hogy mi ez, mit jelent, mi történik. Ez
a három kérdés, és rögtön a három válasz is,
hogy semmi, semmit, semmi.”
„Mert lehet egy látvány ima”
Gyõrffy Ákos

Az út mellõl, ahol lépesmézet és szappanból
faragott isteneket árul a mosolygó, félkegyelmû fiú,
ma is elolvassuk az alattunk a völgyben kövekbõl kirakott,
ismeretlen nyelvû mondatot, amit éjszakánként
a fülünkbe suttog valaki.
Véres kés a kerti asztalon. Néhány pikkely a pengére tapadva.
S ahogy a folytatás reményében számoljuk magunkban
a távoli harangütéseket, akár a szívverést.
Talpig a virágzó jázminok illatában.
Talpig a virágzó jázminok illatában.
Duzzadt, kihasadó szilvák a vajszín cseréptálon.
Ikonok aranyát képzelem beszélgetésünk mögé.
Tajtékos, zöld tenger elõtt
a hullámtörõként használt, ledöntött szobrok
vakító, fehér teste.
A sírok közt bóklászva a fényképeket nézem,
mintha egy arcot keresnék, ami az enyém is lehetne,
de nem találok mást, csak hátul a fal mellett
egy csukott szemû, arc formájú követ.
Lefeküdni a földre a hatalmas fenyõfák alatt.
Belesimulni a tájba, mint egy megnyugtató ölelésbe.
A spaletta résein át befúj a szél szobámba,
és magával hozza a tengert: halászbárkák pöfögését,
sirályok rikoltozását, a hullámverés moraját;
a folyamatosan ismétlõdõ mondatokat,
amikre egyszer sem tudok felelni.
Végig az úton a szél tördelte, megjelölt fák között.
Leülök egy sziklára, nézem a napfényben villódzó vizet.
Úgy vagyok csak jelen, mint egy álomban,
vagy mint az emlékben, amirõl egyszer álmodni fogok.

Fõnix
A kertben a tûz helyén fekete kör.
Kormos lábnyomaim végig a teraszon.
Mint aki az égõ álomból jön,
állok az ajtóban, és nézem, ahogy alszom az ágyban.
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FOGARASSY MIKLÓS

Álom-napló
K. J. barátomnak

Meggyõzõdésem, hogy az álomként átélt események éppúgy megtörténnek velem,
mint azok, amelyeket ébren, tudatos formában élek át. Bizonyára többrõl, jóval többrõl
lenne érdemes tudni, mint amennyit az eszmélet beszédes jelzésként megõriz.
(Álomkép 1.) Rideg-szürke kivégzõfal; rajta, hosszanti irányban, világítóudvar-szerû
bemélyedés. A falfelület, amely elõtt az események lassítva és élesen megvilágítva lejátszódnak, több emeletnyi magas.
Fiatal lány áll be az akasztás helyére, a fal szögletes bemélyedésébe. Kicsit, talán
néhány lépcsõfokot fel is kell lépnie.
Megfordul; arcán félelem és értetlenség, s ugyanakkor remény: hogy ami történik
vele, az csak színjáték, csak álom. S átvillan a tudatán – s így az enyémen is –, hogy az
utolsó pillanatban, akárcsak az ismert, szabványos históriákban, megjön a hír a megkegyelmezésrõl…
De körülötte fagyos a csönd, s ez a némaság nagyon is egyértelmû.
Már vetik is a kötél hurkát át a fején.
És ekkor – a végérvényesen kivégzésre ítélt lány a két hajfonatát, mert a kötél alá
került, kihúzza, átemeli a nyakában még lazán függeszkedõ kötélen, hogy fölötte legyen
– oly tétova, kedvesen elõzékeny mozdulattal, mint aki valami rendetlenséget igazít el
magán…
(Álomkép 2.) Szörnyû volt – talán a lepra kezdõdik így, gondoltam közben –, vöröses
foltok végig a testemen. A viszketés, a maró, égetõ fájdalom hullámai – fel, le. Sokáig
tartott, nagyon soká. Valamilyen rendellenes, különös kórt emlegettek, szó volt valamilyen elkülönítõrõl. Jött valaki, mutatta feltárt testén: õ is – sõt, mondta, neki még súlyosabb, még véresebben vöröslõek azok a fájdalmas foltok. Állította: nem gyógyítható. Ki
kell várni. S szerinte is: el fognak különíteni, hogy ne fertõzzünk.
Az itt leírt, a tudatos emlékezet szûrõjén fennmaradt álomképsoroknak nem a szeszélyesen személyes jellege a fontos. Azért írtam le ezeket, mert úgy vélem, hogy az így
megtörténõ dolgokon is áttûnik valami – valami, ami adalék lehet közérzetünk rajzához.
S ezek a történések itt, most e békésnek látszó 1978-ban történtek meg bennem. A szociográfiai terepszemlék tudatosító jelenségei, képei (s itt történetesen a Kenedi írásában
szereplõ „ráébresztõ” életfényekre gondolok) mellett és mögött mennyi, de mennyi az
enyémhez hasonló álom-esemény pereghet nap mint nap, köröttünk.
78. február 14. (Napló. Szamizdat)
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Imaórák könyve
(Részletek)

Rád építünk, ha remeg is a kezünk,
tornyozódik atomra atom.
Mikor lesz, hogy befejezünk,
te dóm?
Csupa rom
Róma is.
A világ hamis
egysége elõbb leleplezõdik,
mintsem tornyod leérne a földig,
vagy elkészülne az óriás mozaik,
mellyel fényednek a lét tartozik.
De néha álmomban
belsõ tered rám robban,
senki nem láthatná jobban
se a kezdetek,
se a fönti napfényû grádicsok
mélyét: magamat veled,
téged magamban.
Díszt díszre állítok.

Én vagyok, ne félj. Nem hallhatsz engem,
az érzékeim megtörnek terajtad.
De minden érzésem, mi szárnyra kaphat,
úgy mozdul, hogy körötted keringjen.
Vagy nem is látod a lelkem,
mely elõtted egy szál köpenyben áll?
Vagy nem hajt ki imám a néztedre talán,
ahogy fán a tavaszi ág kihajt?
Betörök az álmodba, ott csapok ricsajt.
Ha fölébresztelek, te teszed azt is,
csodálatos erõm támad,
óriás ernyõ, törpe galaxis
leszek: befedem az idõvárat.

Vörös István fordításai

URI ASAF

Színfukar álom
Két fej beszélget:
Az egyik a kezdet, a másik a vég.
Fiatalság, szõkeség, a legjobb szövetség.
Vagy a lányom homloka, tíz évesen.
Magam ellen lázadok:
Fejemet az asztal széléhez támasztom.
A kibontakozás a tavak elvehetetlen színe,
Étel az asztalon.
Kedvenc ásványom a pirit. Sápadt, arany kockáinak színétõl az álom lelassul. Hajnali
szél kísér. A munkaasztalon vészjósló tárgy: a bennem lévõ kõ hasonmása. Valódi tejszínkõ. A csiszolt padlón festett ablaküveg reflexe, égi lámpa, tehénkolomp.
A Föld megvilágítatlan oldala teljes világ. Álomközi erõszak, oldal- és háthelyzet,
sóhaj és tehetetlenség, nappali veszély. Egymást lökdössük. A hely, frissen nyírt legelõivel csak egyszer vár. Milyen dús, milyen gazdag! A halántékom mögött filmvetítés, életzúgás. Mintha a melledre tennéd a kezed, a melled mellé. Szebb, mint egy ajándék. Ez a
hely nem a Duna-delta, hanem a Rhone eredõje. Az éjszaka mögött az Alpok mágneses
ereje, távoli repülõk hangja. (Pedig az egekbõl kitiltották a zajt.) Jobb lenne egyhuzamban átaludni az éjszakát. A sástól nem látszik a víz. Csak egy bicikliút van, oda-vissza
ugyanaz. Látlak, amint sajtot kínálsz. Vigyázni kell, mert az ammónia szúrós szagától
megszûnik az éjjel. Vajon a tehenek ebben az órában is legelnek? Vagy ott fekszenek az
istállóban? Nem hitted, hogy egyedül is hazatalálok.
Vaség, rézföld. Fémben rögzült örökség. A lélek fémdoboza. Külön, egyenként távozunk. De születni születhetünk társakkal egyszerre – ezek az ikrek. A fém túl nehéz
ahhoz, hogy magunkkal vigyük. Semmit nem vihetünk magunkkal. Az utolsó pillanatban minden cáfolatot nyer, minden kapcsolat elszakad. A homokba dugom a kezem,
hogy kígyó csípjen. A csuklómon két pont, két fog nyoma. Az álom miatt nincs körülötte elszínezõdés. Jelentkezem a kórházi osztályon. Akkor látom, hogy a jegygyûrûm
hiányzik.
Hallatlan vízbõség. Nincs a világon annyi búza, melyet a Thun-i malommal ne lehetne megõrölni. A vízilépcsõ közepe örvénylik, az örvény fakó, mint egy álom. Mintha a
hegyrõl nézném. Innen már nem látszik Ikarus zuhanása1. Ikarus épp lezuhant. Valaki
mintha utána nyúlna. A pásztor Daedalust lesi, aki még a levegõben van. A nappali szépség nem tûr zuhanást. A teraszokkal együtt kanyargó szántóvetõt semmi nem zavarja
meg munkájában. Éjszakáiról semmit se tudunk. Világít a görög nap, a tegnapi gleccser.
A festmény színein látszik, hogy nem álomból valók. De a történet igen.
A vigíliám muskátlis ácsolat. A virrasztás hit. Félek a sötétség sodrásától. Lehet,
hogy nincs visszatérés. Egyszer nem lesz. A virrasztás az örökléttel való incselkedés.
Hegyen vagyok, de nem csúszom le. Az ágyat lehorgonyozták. Vajon a mi nyakunkról
is leveszik a kolompot? A „hóvirág szobában” vagyok. A reggelizõasztalon ott áll a
virágazonosító. A szívalakú hegylánc virágba öltözik. A házigazda szerint mormota
vagyok, aki felméri a helyzetet. Óvatos és tart az emberektõl, akik teheneiket a mészárszékre viszik.
Kis országunkban bekötött szemû ciklonok futkároznak. A levegõ hamar felmelegszik, de még inkább a kedély. Harmadik napja tart az éjszakai vihar. A falban egymáshoz
érnek a titkos vezetékek, szikrák csapnak ki, érezni a gyötrõdést. A homlokom mögött
feloldódik a rejtettség, átlátszó lesz a csont, a szél szabadon átjár. A medence felett esõtõl csillog a télre szánt kék nejlontakaró. Az éj nem tudja, mi az, hogy kék, de a csillogás
az övé. Az utcai lámpák nyugodtan viselik a szelet. El Greco felszabdalja az eget2. Fel1 Id. Peter Breughel: Táj Icarus zuhanásával, Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels.
2 El Greco: Laocoon, National Gallery of Art, Washington.
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hõsálai mögött szentség és kisülés. Öt dolog közül legalább hármat elfelejtek. Visszarohanok, telefonon hívlak, de épp a zuhany alatt állsz, a gõzben hozzád kiáltok.
Valahol temetnek. Egy nap kiesett a lapok közül. Törési felületem tiszta, akár a fáé,
körülöttem mégis hajat találok. Rettenetes a hajnal, nincs levegõ. Megállt a sivatag határán. A varjút most hallom. A varjúnak halfeje van. Rohanok a nappalba.
A találomra elém kerülõ kagylók fekete szájként nyílnak és csukódnak, saját magukat ismételve. Tétova kis kagylók, ott maradnak, ahová a szél fújja õket. Szárazföldi,
reggeli kagylók. Mindegyik kagyló egy szó. Beszédhiba nélkül. Le kell hajolni hozzá,
mert embermagasságból semmi nem hallatszik. Fehér abroszra terítem a kék tengert. A
völgy felett tavasz sütkérezik.
Eszter bája maradék titok e világból, mely összes titkát elvesztette. Gazdagság, minden egyszerre a nyitott tenyéren, az élet fonalai, patakok, fenyõk, és az egész mellkas.
Gyalogtúra közben a szemüvegem egy fûcsomó közepére esett. Mióta nem találom, a
Leysin-i lejtõk mormotái olvasni tanultak. Ugyancsak az agárvékony franciák, az aranyló öregek. A távoli hegykoszorú éle fogazott. A háztetõket megtölti a szeretet. Ettõl szabályosabb a pulzus. A Föld elfordul a Naptól, a hídon kigyúlnak a lámpák, a tetõrõl lecsúszik a hó, a fák gyorsabban asszimilálnak, a kutyák láncban ugatnak. Gyerekek hangja
visszhangzik a hullámzó dombokról. Az utolsó napon kerítés lesz a máglyám körül.
A rossz álom sima, akár a tófelület. Akárhonnan nézem, mint a tükör. A rossz álomnak nincs hátsó arca. Ha mégis van, végtelen és ismeretlen. A rossz álom énje, karaktere
egyoldalú tükrözés. Mindig más, soha nem saját maga, de amit mond, igaz.
Hova készül az álom? Ezt soha nem tudjuk meg. „Mikor az ember éjjel ágyba bújik,
tiszta szívvel magára vállalja a mennyei királyság igáját és sietve zálogba adja néki (az
Úrnak) a lelkét. Ezt úgy magyarázzák, hogy éjjel mindenki megízleli a halál ízét, mivel a
halál fája a világ fölé borul. Az emberi lelkek elõjönnek és felmásznak a fa lombjai közé,
de mivel zálogban vannak, késõbb épségben visszatérhetnek a helyükre.”3
Az álom repedezik, találomra hasad. Mozaik széle fénybõl van, akár a ruharedõk,
de mégsem átlátszó. Sion vára messzirõl integet. Mintha elmentem volna Rilke sírja
mellett.
Zsákutcába visz a sakálhangú szél.
Kabát nélkül, a villamossínek között.
Már rég nem vagyok sehol.
Hallgatok, a leheletemben ital.
Elolvadok, mint a kézbevett hópehely.
Nézõk nélkül.
(2007. szeptember 24.)
3 Zóhár (ragyogás), 22, Vaetchanan, Link: https://www.kabbalah.com
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Lassú álom
(részletek a Naplóból)1

A szexusdémon élménye. Kutyák a kertben. Undor. Groteszk, nevetséges. Tehetetlenség. Szenvedés. Minden kísérlet arra, hogy ezt múzsaizálja, csõdöt mond. A „ronda”
Múzsa. A „ronda” esztétikai fogalma. Esztétika és múzsaiság (Pannwitz). Esztétika
és hatalom. Rongált, vérszegény múzsaiság. Nagy belsõ meggondolások a szexusról.
Álom: orromból ronda fehér férgeket húzok ki. A „fûrészt” a pécsi gyorsvonat elé
dobom. Hogy ez mit jelent? Talán tudom.
Ebbõl a szexusdémon-leleplezésbõl kiindulni –
1950. III. 10.

•
Szent Pál azt mondja, ha tökéletesek lennénk, látnánk, és ha tökéletesek leszünk,
látni fogunk, mint ahogy azok, akik tökéletesek, látnak. A hit egyfajta nem tökéletes,
hanem homályos látás. „Adott nekik kábult szellemet, nem látó szemeket, nem halló
füleket mind a mai napig.” (Róm. 11,8) Az ép és éber szellem lát. A kábult szellem
és a nem látó szem hisz. Aki pedig szellemét elveszti, vak, hitetlen. Sötétség. A hitehagyás az, amikor valaki a számunkra lehetséges látást (a hitet) elhagyja. Az Upanisádok
azt mondja, csak az éber szellem lát. Ez az éber látás a vidya. Ugyanaz a szó, ami a
latin videre vagy a görög idea és eidos. Tudás és látás és látvány, vagyis éber szellem.
A kihalt szellem ezzel szemben avidya, a vakságban, a tudatlanságban és az alvásban
szenved. A hit a kettõ között áll, úgy, hogy aki hisz, az lát, de zavartan, és minél inkább
hisz, annál világosabban, minél kevésbé, annál homályosabban. Szent Ágoston is ezt
mondja. Newman kardinális szerint a hitet a kábultságtól az emeli ki, hogy a valósággal hangoltságban (assent) van. A hitetlen álomképek közt tévelyeg (az Upanisádok azt
mondja, ez a maya). A hit még nem teljes éberség, de van assent-je. Már dereng. Szent
Pál tovább megy. Életünk legfontosabb táplálékát a hit szerzi meg. „Az igaz ember hitbõl él.” (¼ äéêáéïò Ýê ðéóôåùò æçóåôáé.) De Szent Pál még tovább megy. Csak az szól, aki
hisz. „Hittem, azért szóltam.” (II. Kor. 4,13) A hitehagyás az, amikor elvesztem a látást
és megvakultan álomképek közé merülök; amikor a valósággal való hangoltságomat
elvesztem; amikor tudatlanná válok; amikor elvesztem a szót; amikor életem legfontosabb táplálékát elvesztem. A kárhozat fia csak és egyedül akkor jöhet el, ha elkövetkezik
a hitehagyás. A hitehagyott nem hogy nem lát, hanem esetleg, az eszeveszett, abban a
révületben él, hogy az angyal jelent meg.
1950. IX. 24.

•

IX. 30. éjszaka
Áloméjszaka
1. New Yorkban. Magasan, a hotelszobában. Könyvtárban alkalmaznak, azért jöttem Amerikába (Új Világ. – New York = Új Város). Apám ott van, ágyban fekszik, az
olvasójegyet nekem adja, hogy én tõle átvegyem és a foglalkozást tovább gyakoroljam.
Aggodalmam van, hogy a nyelvvel nehézségeim lesznek. Éjszaka. Kinézek az ablakon,
tiszta égbolt, sûrû és csodaszép csillagos az ég, egészen más, szebb, mint nálunk. Magas
házak, mély utcák, a házak ablakán különbözõ feliratok. Az egyiken Shakespeare, április 12. E dátumnak (mintha Sh. születésnapja lenne) különös fontossága van. Igen mély.
Felébredek. –
2. Katóval Espresso-szerû helyen. Találkahely, amelyet õ szervezett. Nagyon helytelenítem, abba kell hagyni. Penetráns bordélyhangulat. Elmegyünk. Több ismerõs. Fekete
télikabátban vagyok és az esõ ellen újságpapirost teszek a fejemre, de nem akar menni.
3. álom elpárolgott.

•

1950. X. 1.

1 Hamvas Béla naplójának részleteit a jogutód, Dúl Antal hozzájárulásával közöljük. (Danyi Zoltán)
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X. 1. éjszaka
Keresztanyám (fekete ruhában) és többen (húgaim?) vasúti pénztár elõtt vagyunk és
jegyet váltunk Visegrádra (a Balaton mellett). Valamiképpen G. Helén is ott van. Beszállunk, üres kocsiba, amely olyan szabású, mint a földalatti. Késõbb sokan vannak. Kiszállunk és bemegyünk a városba. Többektõl kérdezem, hogy mi e hely neve, de választ
nem kapok. Valaki jön és valamilyen sorsjegyfélét árul (kölcsönkötvény?). Egyszerre
várkastélyszerû épületet látok fent a dombon (kolostor?). Igen szép rózsaszín-sárgás régi
kõépület, nagyszerû kapuval. Lépcsõk vezetnek fel, a felsõ fokok igen csorbák és rongáltak. Ülök és bámulok. Katótól kérdem: Ugye, ez a kapu milyen gyönyörû? Õ felel: Igen,
gyönyörû. Szomorúan, sírással küzdve nézem a kaput.
(Mi ez? Visegrád – Magas város. Hegyen épült vár. – Föld alatti vasút. – Lépcsõk.
– Kapu. Szomorú síráshangulat, sóvárgó nézés, kívánság. – ?)
(Kafka: Das Schloss.)
1950. X. 2.

•
X. 3. éjszaka
Pozsonyban vagyok Katóval végig a Mihály-kapu utcán, mint a filmben lassított
felvétellel, mintha szállnánk, meg akarom mutatni a Rómer Flóris utcai házat, de nem
látjuk. Egy kicsit olaszos. Fent a Mihály-kapun térség, mint egy park, alacsony, de igen
tiszta vízben gázolok mezítláb. Igen jó érzés. Napfény, világosság. Megyek át egy roppant nagy termen. Hangversenyterem? Zenészek állnak? Melyiken játsszak? A végében
társaság és kép. A képen Bibó Lajos (?) és Weöres Sándor. Beszélgetnek, én is. A teraszra megyünk ki és felsóhajtok, csaknem sírva és könnyezve: a tenger, a tenger! Mintha
látnám a kék vizet.
(Mihály-kapu már álmomban szerepelt. Halálkapu? /Szent Mihály?/ – Pozsony – tiszta, de igen sekély víz – tenger. A tenger az a nosztalgia, ami elõbbi álmomban a kapu?
Mihály-kapu?)
X. 4. éjszaka
Sok álom, elég zavarosak, de egyet se fogtam el.
1950. X. 5.

•
X. 10.
Iskola, lépcsõház (Lónyay u. ref. gimn.?), elkések, megint nem kezdem meg a tanítást. A kötelességmulasztás bánt. Ágy. Lefekszem. Altiszt és takarítónõ tótul beszélnek,
hogy ne értsem. Magamban tót szavakat mondok (idete, ja kcem spat), hogy õket megszégyenítsem. Kisleánykák jönnek és ágyamon keresztül-kasul mászkálva képeskönyveket (angol) keresnek. Mintha ott se lennék, rólam nem vesznek tudomást. Kilenc
órakor tanárok jönnek, és az orvos. Az orvosnak nagyon nem tetszik, hogy a tanítást
még mindig nem kezdtem el. Igen jóindulatú. Az én érdekemben. Arra hivatkozom,
hogy az elöljáróságon volt dolgom, légvédelmi gyakorlat. Ezt egy tanár megerõsíti. De
csak kifogás.
X. 13.
Homály. Katonák, én is friss harctéri egyenruhában a földön fekszem (beteg vagyok?
szimulálok?). Anyám és Pityu vannak ott. P. azt mondja, hogy a vasúti vendéglõben
olcsón lehet enni.
Terem. Többen vannak ott, vezetõk, Sztálin is. Kettõnknek (nem tudom, a másik
kicsoda) borítékot nyújt, mintha különleges figyelmesség lenne. A nagy folio borítékban
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valami lap van, rajta nevem, ismerõs írás, mintha Újházy Györgyé lenne. Sztálin kiveszi
a lapot, sajátságos kép-rajz-ábra, s ez azt jelenti: a csillagok (nap) állása a felszabadulás
napján. Mintha Vízöntõ lenne, február, a nap homályos. Exil? (1945 február?) Csillagok,
délkörvonalak, mágikus ábra. Sztálin azért adja nekem, mert tudja, hogy ilyesmi iránt
érdeklõdöm, kedveskedni akar. Valami még történik. Sztálin elmegy, visszajön. Csodálkozom személyes charme-ján. Mintha villamos lenne (?). Nõk vannak ott, sírnak, mert
Sztálinba annyira szerelmesek.
1950. X. 19.

•
Álom
Este, elalváskor három igen erélyes, hangos és sürgetõ kopogás az ablakon. (Immár
5 vagy 6-szor, nyár óta.) Mint mindig, ijedelem, borzongás, félelem. – Hajnalban álom.
Valami elõtörténet, amit elfelejtettem. Telefon, a kagylót fölveszem. Az asztronómiai
intézetbõl beszél valaki, szcientifikus-hivatalos komolyan közli: „Veszélyes stellium.”
Ismét szorongás. (Elõzõ nap arra gondolok, hogy a 23. álom nem veszély, hanem pozitív.)
1951. III. 24.
Szentendre

•
Álom
Saját ítéletemet olvasom a túlvilágon. Akkor egészen jól értem. Ez az „igazság”. Nem
kellemes, nem megalázó. Tiszta. Isteni és fölemelõ és nagy. Csak arra emlékszem, hogy
„i” van benne („y” is?). „Egyetlen jod sem múlik el belõle?”
[1951.] április 10.

•
Álom
Kórházterem. Cementpadló, szürke falak. Barátságtalan. Egy halott zsákkal betakarva. Félelmetes. Egy ember a halottat felboncolja (a fejét?), azalatt ki kell menni. Azt
mondja, hogy a halál oka asztma. A fej helyére fehér karnevál-álarcot tesz. Rajtam frakk
(szmoking?) van olyan értelmû felírással, hogy ez az „oroszok”-ra vonatkozik, kedvezõen. Valahol kint más ugyanilyen értelmû felirat.
Pozsonyban a fügefa mellett lótuszokat darabolok fel tüzelõnek (Czóbeléké?). Tartok
attól, hogy odajönnek, mert ez tilos. Egyszerre megjelenik anyám. Örömmel azt mondom: Mama! Egészen fiatal, igen leányos és szép.
Harmadik álom?
1951. ápr. 18.

•
Álom (Bp., 1951. XI. 17–18.)
Tartalma –
Az eseményt azonnal elfelejtettem, éspedig azért, mert az túl magas a realitás-tudatom számára. Imaginációs, vizionárius, transzcendens álom – élmény – mentál, sõt
Ogdoad-álom, túl az asztrál-szférán. Magam sem tudom, hogyan jutottam hozzá. Könynyen lehet, hogy az inotai szublimáció segítségével – a realizáció magasabb fokával: az
utóbbi 1–2 hét alatt hivatali dolgaimat kezdtem elhanyagolni, de tegnap feleszméltem,
és elhatároztam, hogy ismét pontos és egzakt leszek. Vigyázni kell, nehogy állásomat
elveszítsem, de vigyázni kell fõképpen a morális frontra: amit karma-jógában elértem,
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azt nem szabad feladni. E folyamatnak erõsen katartikus jellege van, amit tapasztalok.
Intellektuálisan nem kedvezõ. De ez direkt jó. Közelebb kerültem a szenthez. De fõként
közelebb kerültem Istenhez – Krisztushoz. Egyszerûség. Isten egyszerûsége. Lélekjelenlétem van. Emberismeretem. Életgyakorlatom. Morális egészség a legtöbb. A szellemi
tisztaság a legmagasabb fokú megértés. A fölösleges intellektualizmusok lefaragódnak.
A Pneuma hatása. Ezt az utat nem szabad elhagyni. Lehet, hogy ez az álom transzcendens elõzménye.
Tehát:
Tartalma körülbelül az, hogy Isten–Krisztus beszél, de én beszélek. Túlvilági fény,
mint ahogy Henoch leírja. Az a bizonyos sem hideg, sem meleg temperatúra, amely langyos májusi napokon (dalmát hajnalok) van. Hogy mit mond az Úr (mit mondok én), azt
tüstént elfelejtem. De gyönyörû – evangéliumszerû, kinyilatkoztatásszerû isteni Logosz.
Zenéje van, és keresztalakja. (Böhme: Ungewande Ange? Philosph. Kugel?) Tökéletes
megvilágosodás és tiszta üdvérzés. Reggel úgy találom: ez az az állapot, amikor az
ember egyéni személyességének teljes fenntartásával és sérthetetlenségében Istenben
van, vele tökéletes Egységben: amikor amit mondok, azt õ mondja.
Gondviselés-tudásom, amit tegnap mondtam Irmának: oly tökéletesen lemondani
önmagamról, hogy hirtelen tudom: Õ jobban tudja, mi jó nekem, mint én. – „Szeretettel õriztetem magam.” – Sohasem fogom tudni magamat úgy szeretni, mint Õ szeret
engem – ez a hit, bizalom, hûség: akaratomat teljesen beléje vetni, azt akarni, amit õ,
ez az Egység.
Még tovább: szabadságról való lemondás: szabadságunk helye igen keskeny. Ez a
hely, ahol szabadok lehetünk, az asztrál-karma (sors, determináció) és a Gondviselésben az akaratról való teljes lemondás között van, igen kicsiny résen. „A szabad választáson alapuló elõrerendelés” – a Gnadenwahl alapgondolata. Ez az, amit megértettem.
(Jakabfalvy már mondta, de helytelenül fogalmazta: a szabad akarat a rossz akarata
– Istenben az akaratról le kell mondani. Nem! Ki kell találni, hitbõl!, hogy õ mit akar, és
vele akarni. Ez a jó. Szabadon, hitbõl Vele akarni.) Így az álom egész hátterét (amenynyit látok) felderítem. Talán még több. Az üdvállapot intenzív átélése. A kereszt, amit
látok, szálszerû, mint a távcsõben a belerajzolt kereszt. (Böhme?) A mondat 3-as vagy
4-es ritmusa, tökéletes igazságkinyilatkoztatás. Ha elmékeznék rá, ez a kinyilatkoztatás
lenne a legmagasabb pontja annak, amit nyelvben egyáltalán elértem, mert ez már nem
belõlem, hanem Istenbõl fakad. Cél: így tanítani.
Még egy: az utóbbi idõben szomorúság, amiért nem vagyok képes tanítani, és amiért
annak, amit tudok és mondok, másra semmi hatása sincs. Megoldás (gondoltam): azt,
amit kerestem, feladni, és csak azt mondani, amit Isten mond bennem. Vagyis nem kifelé, hanem befelé beszélni az emberekhez, az Ungewandte Ange szellemében. Megszólítani az embert. Amit tudok, ami vagyok, az semmi. Hatástalan. Ha komolyan javítani
akarok, akkor Isten javító munkájában kell szolgálnom. Ez az!
És ma Balogh B. felolvassa a 91. zsoltárt, amelyben ráismerek félelmemre. Ez aztán
önbizalmat ad. A Te akaratod, Uram és Atyám! Legyen meg. Te megvédsz engem, és én
a Te dicsõségedet fogom szolgálni. Mindebben már a személyes becsvágy csak motor,
semmi más. Csak biológiai turbina, amely a transzcendens áramot termeli.
Halleluja!

•

1951. XI. 18.
Bp.

Álom
Inota, V. 5. (A revízió elõtt.)
Bothár Barna megjelenik, és én „helyesen” cselekszem az õ hatására. B. B.-nak
köszönhetem, hogy sikerült a kísértésnek ellenállni.
Ki nekem B. B.?
Õ mentett meg engem –
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Biztos.
Vajon B. B. az az ember, aki engem szeret?
Minden perspektíva –
Az embert a szeretet õrzi –
Bp., 1953. V. 10.

•
Álom
Többekkel (Katóval is?) valamilyen házba megyünk, amit meg akarunk venni. Megmutatják nekünk. Igen különösen építették, de berendezése meleg, sok szõnyeg és takaró, a szobákba lépcsõkön kell menni. Egy idõs ember van ott, aszkétaszerû, hosszú õsz
hajjal, jobb kéz felõl állok neki, elõtte papír, ábra van rajta.

Azt mondja nekem jelentõségteljesen: Igen messze fogsz repülni. Ezután a papírra
ilyenfajta
madarakat rajzol repülés közben. Lefekszünk aludni, éjjel valaki
felriaszt ezzel a kiáltással: Lopják a baglyasi disznókat! Én felugrok, az egyik szobában
evezõlapátszerû eszközt ragadok fegyvernek és kinyitom az ablakot, hogy kiugorjak.
Olyan, mint a Ráyka* P. utcai disznóól. Kint szürkés éjszaka és nyomott csend.
(Szívdobogva ébredek.)
Inota, 1953. V. 28–29.

•
Álom
Egyéb körülményeket elfelejtettem. (Elõzõ este Katónak elmondom elõbbi álmomat,
és töröm a fejem, mit jelenthetnek a baglyasi disznók.)
Kártyázunk. Nálam 14 piros lap van (2×7), de csak az alsóig. Tordánál van a felsõkirály-disznó (triász = disznók?). A játék több mint bizonytalan?
Bp., 1953. V. 31.

•
Álom
Mintha disszidáltam volna, de megígértem volna, hogy visszajövök. Németországban vonaton utazom. Augsburgot elhagyjuk? Azt kérdem, mikor érkezünk Brémába? A

79

kalauz kimutat az ablakon. Az északi tenger zöld vize nagy szélben hullámzik. Távolban mintha Anglia lenne. A tengerben sziget. Helgoland? Építmények, kémények, nagy
város romokban, felégetve. Valami nem egyezik egészen. Pénzzel? A disszidálással? A
hellyel? Minden egészen különös. Brémában az utcasarkon magyarul beszélnek. Kiderül, hogy ott igen sok magyar lakik. El is vezetnek valamilyen lakásba, ahol tekintettel
vannak arra, hogy egyelõre nincs pénzem. (Amikor felébredek, a Tizenegy elõadás van
a fejemben, és Powys – azt gondolom, hogy lefordítom angolra és elküldöm Londonba.
Mintha fiatal nõ segítene a fordításban.)
Inota, 1953. VI. 5.

•
London-álom
Londonban vagyok. (Ismét. Már régebbi álmomban voltam. Mit jelent London
számomra?) Ott vannak Nagyanyám, Anyám és Pityu. (Három nõi generáció. Három
Moira?) Valahol vagyok és valami történik, de azt elfelejtettem. Szabad és nyugodt,
felszabadult közérzet. Egyszer csak elmegyek és egy képtárfélébe jutok. Igen nyugodt.
Az egyik terem „angolos”. Nem látszik annak, mégis úgy mondom. Igen szépen épült.
Nagyobbára tájképek. Kinézek: szép táj több híddal, zöld fû, fák, távolból. Ez a Temze? Úgy látszik. Akarom, hogy a nõk is lássák a múzeumot. Szólok nekik, megyünk.
Közben két ember sötét ruhában bemegy. Bent harmadik ember. Ez az õr. Is it closed?,
kérdem én. – Yes, it is closed, felel õ. Valami ruhafélét néznek együtt hárman. Megyünk
hazafelé, hídon át, vashíd, igen erõs konstrukcióval. Látom a parton a folyóvizet. Utca,
üzletek, kirakatok. Bizonytalan érzés. Anyám cigarettával kínál. Vette. Csodálkozom,
hogyan vásárolta, hiszen nem tud angolul. Angol szavakat mond, amelyekkel a trafikos
a cigarettát dicsérte. Az utcán megyek egyedül, igen különös, félig mámoros-boldog hangulatban. Visszanézek: a három nõ jön mögöttem, nagyanyám eltorzult arccal, mintha
bolondozna, groteszk, furcsa, gesztikulál, egészen eszeveszett, de valamiképpen „érthetõ”. – Csupa világos szín, inkább festményszerû, nappal.
Nagyon-nagyon mély álom (elõzõ nap lélegzési gyakorlat), iszonyú mélységbõl jön
fel. Különös, hogy álmomban – „lassan” álmodok, csaknem tudatosan lassan – az álmot
fogom, de közben tökéletes realitás-érzésem van: egy kicsit túlvilági realitás. „Idegenszerû.” Strange. Minden mozzanat mélyen megmarad és bevésõdik.
1953. VII. 29.

•
Álom
(Este elbeszélem a London-álmot.)
Semmiféle külsõ körülményre nem emlékszem, képre stb. Csak azt tudom, hogy az
„Õr”-nek tudok válaszolni, és a helyes szót megtaláltam.
Megkönnyebbülés –
Bp., 1953. VIII. 5.

•
Álom
Angliából hajón megy át valaki a tengeren. A hajót katonák õrzik, úgy, hogy kéz a
kézben körülfogják, arccal kifelé. Calais-ban a kocsi, amelyben valaki (fontos személy?
szökevény?) van, berobog a menedékterületre, ott eltûnik, és tudom, hogy az illetõ meg
van mentve – Calais-ban van, a Kontinensen –
Én vagyok a kocsiban?
Mi ez?
1953. X. 15.
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MILE STOJIĆ

Kutya, álom
Marbell és Ronda kopár hegyei közt
Melyek kegyetlenül emlékeztetnek Monte Melettére,
Semmi esetre sem Velebitre
Egy fiatal férfirõl álmodom
Akit Boris Marunának1 hívnak.
Az alakjáról álmodom mely ezer fokos maligánban
Lázban, a forradalmi változás parazsában ég
Majd a zágrábi Dolacon találkozunk
Ahol száraz birkahúst savanyú káposztát vásárol,
Szidja (az álmokhoz képest szokatlanul) a fiatalkori baklövéseit
Tekintete kissé megnehezült attól ami itt van
Legrosszabb ha külföldi vagy a saját szülõföldeden
A számûzött ifjúság kopár hegyeinek nosztalgiájával, mondja
Elmélázva a karfiolos és sárgarépás pultnál
mit einer gläzender Glatze.
Majd az álom távolából üzen Boris Maruna
a kozmikus tájakon, az euklidészi
idõn át
Nosztalgiánkat a magányunk találta ki, Stojić,
a szerencsétlenségünk
Az otthon iránti sûrû szerelem mely mézként csöpög
a verssorokból
Jegyezd meg, csak félelem attól nehogy
Elfelejtve haljunk meg akár az a kutya a versbõl
Akkor meg mi a különbség Yull és Halál között?, kérdem
az álomban
A Yull és a Halál közötti különbség az,
Hogy a halálnak van haja, válaszolja.
Orcsik Roland fordítása
1 A horvát költõ, Boris Maruna 1940-ben született Podpragban (Jasenice), a Velebit hegység déli oldalán. Húsz-

évesen két testvérével Nyugatra menekült. Harminc éven át élt Olaszországban, Argentínában, Angliában,
USA-ban és Spanyolországban. Majd csak 1990-ben tért vissza Horvátországba. Pillanatnyilag horvát nagykövet
Chilében.

Kovács Tamás grafikája

81

ANDREJ HOČEVAR

Álom egy versrõl
Amint megpillantom, meginog,
mi a garanciája, hogy egykor
nem teszem ki szûrömet ágyamból,
ahogy a versek önmagukból ûzik ki
a verseket?
Az érthetõség nem megoldás: inkább a hiány
jele vagy csak az utolsó oldalra iszkolt
hovatartozás.
Amint megpillantom, meginog
a mélységes félelem habozásában.
Az elsõ születést szemérmesen fojtották le,
mit mondjak akkor a másodikról,
s ugyanabban az ágyban az alvás egy s ugyanazon
eredménynek a folyamatos képe:
mozdulatlanság
az átlõtt álmokban, a gyakorlat és jelentés
kölcsönös pusztításáról.
Minden kinyílik, a bimbók sebként, a sebek
ajtóként, az ajtók nedves szemhéjakként a tó fenekén,
a homokóra belsejére adósságok íródnak.
Lukács Zsolt fordítása

Lévai Ádám grafikája
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ALEKSANDAR TIŠMA

Lemondva az alvásról
(Napló-részletek)
1947. XII. 29.
12-kor feküdtem le, majd ¾ 3-kor szörnyû álomból
ébredtem fel. Édesanyámmal nyaralunk együtt ismeretlen
emberek társaságában, úgy fest, Vera is köztük van. Írni
szeretnék bizonyos emberekrõl (irodalmi szinten), akik
azon a vidéken élnek, pontosabban egy paraszt versenyérõl (a legnagyobb díj reményében?).
Állunk édesanyámmal az ajtófélfánál. Hozzám jön
egy fiatal nõ, sílécekkel, és elmeséli a történetét (mely
Sonjáéra emlékeztet, az utolsó utazásról és az építkezés
rendkívüli tapasztalatáról); egyre jobban tetszik a meséje. Édesanyám épp a legizgalmasabb részeknél rángat el,
magyarul szól hozzám. Észreveszem mögöttem Jokát.
Megkérdezem édesanyámat: „Miért rántottál el?”, majd
Joka is magyarul fûzi hozzá (már többször meg akartam kérdezni ébren, hogy vajon magyar származású-e
– Jókai): „Miért ráncigálja?” Joka is, én is érezzük, hogy
anyám féltékeny az idegen nõre. Anyám válasza Jokának:
„Mi közötök hozzá?”, ezúttal én is egyetértek vele, talán
azért taszít Joka, mert tud magyarul, így beléphetett a rejtett, intim életembe.
Édesanyám hóborította hegyek felé visz. Gyalogolunk,
hirtelen síelõ csapat és kocsik jönnek velünk szembe, utolsó percben felkiáltva arrébb állunk. Az elsõ kocsiban
hason fekvõ tisztek vannak, csukott szemmel nyújtózkodnak – szerintünk hullarészegek. Utánuk siklanak síléceikkel a katonák, akiknek a heves nyári napon, a vakító fehér
hó hátterében kilátszanak a fagy okozta bíbor sebeik.
Vakokként támolyognak. A sebek furcsa alakokat gyúrnak belõlük: egyeseknek nincs keze, kinyúlt a nyakuk,
a vörös hasuk pedig felpuffadt. Arra asszociálok, hogy
egyikük trombitára hasonlít – a hasa úgy megdagadt,
mint a trombita elhajló csövei és vastag tölcsére, nyaka
pedig elvékonyodott, akár a fúvócsõ. A katonák csodálkozva veszik észre magukon a változásokat, s panaszkodnak: „Nicsak, egyáltalán nem érzem a kezem!”, „Milyen
hideg van!” stb. Édesanyámmal elszörnyedve nézzük
õket. Én pánikban arra gondolok: Ha én katona lennék,
s így meghalnék, akkor képtelen volnék megírni ezeket a
borzalmakat… majd e gondolattól felriadok.
Amennyiben jelképesen értenénk az álmot, akkor az
egyik értelmezés az lehetne, hogy én, hallgatva a fiatal
nõt, hiszek a világrend nagyságában, ám hitemet megrendíti a látvány, ahogy a piás tisztek elhurcolják a kivégzésekrõl az átfagyott embertömeget.
1950. III. 01.
Egy álom, mely – ha én még mindig az a régi volnék,
s ha Ilia is még egészséges lenne, a régi – útmutatóul szol-

gálhatna kölcsönös viszonyunk értelmezéséhez. Egy szobában csókolózom egy nõvel. A másik szobából kavargó
visszhangok szûrõdnek ki. Apám táviratot tart a kezében,
én kimegyek, hogy elolvassam. Ilia üzen: „Viszlát. Én biztonságos helyen bújtam el. Gyere hozzám, nézd meg…”
stb. Apa értelmezése: biztos a háborútól menekült el,
majd azt kérdi: Talán egy nõhöz? Milyen a nõje? Engem
mar a lelkiismeret Ilia határozottsága és bátorsága miatt,
mert én egyedül, tessék, pazarlom el az idõmet hiábavalóságokra, és magamat büntetve válaszolok: „Igen, egy
nõhöz. Nagyon jó nõ!” Felöltözöm (ráadásul, gúnyolódva
magamon, új ruhába), majd felpattanok a biciklire, hogy
kiderítsem, mi történt az Iliáéknál.
1954. XII. 27.
Az író valójában álmodó, nem pedig álmodozó. Õ
álmokat ír le, azt, hogy mi lenne akkor, ha az emberek
a saját hajlamaik és természetük szerint viselkednének,
s nem a tehetetlenségük szerint, mint a valóságban. Az
álom az élet legreálisabb hatásköre. Éjjel: látom Andrejt
egy tiszta ég alatti ünnepségen (verseny vagy valami
hasonló); felmászunk egy ösvényen, kézen fogva vonszolom magam után. Elõjön Franjo Koroknai és még valaki
(már nem jut eszembe: ki). Üdvözöljük egymást, én eléjük megyek, tovább beszélgetve és magam után húzva
Andrejt, tudva, milyen erõs lábacskái vannak, milyen
szép, fejlett a növése, amit büszkén közlök is az ismerõseimmel, miközben figyelmetlenül rángatom magam után.
A viselkedésemre általában a hiú gondtalanság a jellemzõ: a tündöklés vágya, de anélkül, hogy észrevennék, ezt
a tündöklést én erõszakoltam ki. Ez még jobban látható a
következõ jelenetben. Miután kikecmeregtünk a meredek
útról a simára, ugyanabban a sorrendben haladunk tovább
(elöl én Andrejjel, utánunk Franjo és barátja) az ünnepségre. Egyszer csak szembejön velünk Ristić, az UDBA1
fõparancsnoka. Én üdvözlöm, mint egy felületes ismerõst,
ahogyan a valóságban is az, õ pedig visszaköszön (szalutálva, fényes egyenruhában, ragyogó rojtokkal, egészségtõl
és erõtôl duzzadva). De míg nekem ebbôl az üdvözlésbôl
csupán egy hanyag mozdulat szól, a fôparancsnok teljes
figyelme Franjóra és barátjára korlátozódik. Továbbmegyek, átengedve ôket a szívélyes üdvözléseknek, közben
vitatkozom magamban: a fôparancsnok nem jegyezte meg
kilétemet?, kérdezem Franjót, aki tudja, hogy ki vagyok,
de nem ismeri az értékeimet (íróiakat); a fôparancsnok,
miután felfogja, hogy ez és ez vagyok, kifejezi a csodálatát (a valóságban ô sznob, afféle bel esprit), majd megbánja, hogy nem ismert fel jobban és nem beszéltetett a
társaságban. Ugyanakkor elmagyarázza Franjónak a fontosságomat, majd furcsállni és csodálni kezdenek a hátam

1 UDBA – szerb (a naplós bejegyzés idején viszont jugoszláv) Állambiztonsági Hivatal.
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mögött, közben én „szerényen” folytatom az utamat. A
kép félelmetesen valósághû, az elemei (meredek, majd
egyenes út, Andrej erôs lábacskái a csizmákban, Ristić
arany színû zsinórjai – minden plasztikus és érzékien felfogható), meg a viszonyok alapján is. Örök háromszög ez:
1. én, 2. egyszerû emberek (Franjo), akikkel nagyszerûen
kijövök, de nem nyílok meg számukra teljesen (mert
nem tartom ôket érdemesnek erre), 3. hatalom, melynek
védelmére, hátszelére vágyom, de csak akkor, ha az maga
kínálkozik fel, úgymond az akaratom ellenére, mûveim
iránti tiszteletbôl, míg én a gondtalan magányos farkas
és szerény ember pózában tetszelgek, aki a magasröptû,
haszontalan gondolatait sztoikusan viseli a világban. – Ez
a jelenet valódibb mindannál, amit megéltem az efféle
viszonyokban. Ha én vérbeli író lennék, már rég kihordtam és megírtam volna.
1957. VIII. 28.
Egész éjjel álmodom: elõször a katonaságról, majd a
párizsi jelenetekrõl, egyiket sem éltem át, mégis tele vannak mozgással, kínos helyzetekkel és nevetéssel. Fáradtan
ébredek.
1958. IX. 30.
Egy hónapot töltöttem Andreával Vrbovskában. Napsütéssel, tengerrel. Testem ezúttal nem kívánt többet annál,
ami ott volt.
Mindössze két belsõ élmény ért, az egyik álomban,
a másik ébredéskor. Az álom Újvidékre vitt, egy újabb
háború kitörésének idejébe. Az errõl szóló hírek után én
is, elerõtlenedve a vész sejtelmétõl, ide-oda vetõdök, fülelek, keresem az emberekkel való találkozást, hogy bátorítsanak. Živojinovićtyal sétálok az utcán, akivel egy kis
gondolatcserére vágyom. Õ azonban csak közönyösen igazolja a félelmeket. Rábukkanunk az UDBA-s V.-re, aki
egykor kihallgatott. Az arcomba vigyorog: „Szeretnél külföldre utazni, mi?” Teljesen zavarba hoz, hogy kitalálta a
szándékomat. Menedéket keresek a sajátjaimnál (az erõs,
segítõ apakéz iránti vággyal, melyet kétségbeesetten éreztem a mostari kaszárnyában is, 1947-ben). A szülõi házba
jutok, az ebédlõbe. Ott van Anyu, Apu, Nagymama. Apu
azonban beteg, erõtlen. A sötét kockás szõnyegen fekszik,
borotválatlanul, sápadtan, elcsigázottan, a két nõ fölötte
áll. Összevizelte magát, pizsamájának – ami az egyedüli
gönc rajta – lábszára teljesen nedves, a szõnyegen jókora
sötét folt. Rámutatva saját gyengeségére azt kérdi tõlem,
félig összezavarodva, félig iszonyodva: „Nem tudom,
belefulladjak a Dunába?”. Minden bizonnyal azt akarta
mondani, hogy „beleugorjak”.2 Erôsen tiltakozom, közben felriadtam.
Ébredéskor pedig úgy éreztem, mintha egy hosszas
gondolkodás után azt a következtetést vontam volna le:

„Idegen vagyok, nemcsak a saját országomban, hanem
mindenütt.” Majd ez a maga módján közhelyes gondolat
továbbgördült: „Nincs szükség arra, hogy írjak, nincs mit
írnom ezekrõl az idegenekrõl.”
Két szorosan összefüggõ élmény, szögezem le. Idegenségemet a különben szép és harmonikus nyaraláson is
éreztem, mindig, amikor be kellett kapcsolódni a társaságba (nem a kollektívumba, amely egy személytelen közösség és amelyben jól érzem magam, hanem a társaságba,
az individuumok közé, akik tõlem személyes viszonyt
várnak el). Branko, a nagybácsija, Ticiano, a belgrádi
társaskör. Két éjszaka a kocsmában. A nemzeti repertoár gyöngyszemeinek – Otkud ideš Anice,3 Bolan mi leži
Mile Pop-Jordanov,4 Zato braćo pijme ga5 – lelkes danolászása, ami az ismert és közkedvelt dallamok miatt a
Jugoszlávia különbözô területeirôl származó emberekben
ugyanazt az érzést kelti: egyetértést. (Branko késôbb, az
éneklôs est elôtt azt mondta, hogy: „Így, egy kicsit inni a
garatra, énekelni – ez a legszebb, amit átélhetsz.”) Tôlem
viszont az összes nemzeti repertoár idegen, kivéve talán
a magyart, amely ugyanakkor csak csonka visszhangokat
idéz, az általam is megtapasztalt magyar–zsidó konfliktus
miatt. Mindegyik: a francia, az izraeli, a jiddis. Ez párizsi
utam alapvetô tanulsága. Idegenség… idegenség mindenütt.
Most akkor miként várjam a következõ háborút?
Hogyan találjam fel magam olyan helyzetekben, amelyek gyors döntést várnak tõlem? Amikor, tegyük fel,
le kell mondani a nemzetrõl vagy a becsületrõl. Egykor
– a magyar fennhatóság alatt levõ gimnáziumban – nem
hajlottam arra, hogy tolmácsoljak – a leigázott nemzet
mellett döntöttem. Viszont fiatal voltam, még nem sejtettem a veszély méreteit. Fel kell készülni a hasonló
alternatívákra.
És mit lehet írni az idegenség ürességérõl? Vajon a
folklórkapcsolatok hiányában keressek egyetemesebbeket, vagy vonuljak mélyebben magamba? Az elsõ megoldás teljesen idegen tõlem, elérhetetlen, meg úgy tûnik,
kevés is. És ismét az ósdi kérdés: hogyan valósítsam meg
magam a szövegben?
„United States”, 1967. X. 8. 4 óra
Álmodom – a nyugtalan tengeren – a megszállásról.
Valami olyasmiért kaptak el, amit nem követtem el, s
bár hisznek a védekezõ magyarázataimban, elõször ki
szeretnék vizsgálni az ügyemet. Menekülök. Házakkal
teli parton futok. Az egyik elõtt tehén áll, s én tudom,
hogy ez Milivoj Nikolajević alkotása (mintha nem is
élne, hanem mesterséges lenne). A tehén egy sóvárgó dalt
énekel, s undorítóan hozzám dörgölõzik. Fülön ragadom,
ledöntöm, üvöltve: „Húzz el innen, bolond tehén”. Ám
máris ott a következõ, mindegyik háznál egy – bõgve meggátolják a menekülésemet. Egymás után ledöntöm õket,
küzdök, felébredek.

2 Az apa kérdése és a fiú korrigálása az eredeti szerb nyelvû szövegben magyarul szerepel. (A ford.)
3 Hunnét gyüssz Anica. (A ford.)
4 Fekszik nekem Mile Pop-Jordanov. (A ford.)
5 Ezé’ igyunk tesók! (A ford.)
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Hvar, 1969. XI. 23.

1983. VII. 24.

Egész éjjel derûseket álmodom.
Az elsõ. Sétálva az utcán elhaladok a sarok mellett,
könyv hever a közelében, benne egy levél. Közben
megjelenik egy fiatal, sápatag nõ, zokog. Felemelem a
könyvet, s megkérdezem, miért sír. Elõször nem akar
válaszolni, elfordítja tõlem az arcát, végül azt mondja:
„Vajon pusztán azért nem sírhatunk, mert magányosak
vagyunk?” Kapva az alkalmon, felkínálom a társaságomat, s õ azonnal felvidul. Megmutatom neki a könyvet,
kiderül, hogy ismeri a tulaját, a tanítónõt, s nagyon örül
annak, hogy örömet okozhat neki vele. Közelebb jutunk
a házához, körülöttünk gyülekezni kezdenek az emberek,
akik ismerik õt. Felfogják a védelmezõ szerepemet, körbevesznek. Egy ifjú kövér emberke, cigánysötét ábrázattal, megnyírt vörös bajusszal, nógatni kezd, adjak neki
pénzt. „A házért, a házért!” Nem értem, mit akar. A nõ
elmagyarázza, hogy õ a testvére, s azért kunyerál pénzt,
mert szeretne maga és szeretõje számára, a szerelmi találkák fenntartására, nem lakást, szobát, amire volna pénze,
hanem házat vásárolni. Testvérének könyörgõ arca annyira vicces, hogy mindenki rajta nevet, én meg elõkotrom
zsebembõl az aprót, hogy megmutassam, nincs elég
pénzem (valóban nincs). Ezalatt észreveszem, barátnõm
ábrázata is sötétebb lett, valóban egy fáradt kis cigánylány
arca, akit mintha ismernék is. Társalgásunkba beleavatkozik egy fiatal ismerõsöm, odaadja a szükséges összeget a
nõ testvérének. Erre mindenki felkapja a fejét, kiáltozva
skandálják: „Koma! Koma!” Miután szóltam a komának,
hogy odakint várom, lassan kiosonok a házból, egyenesen
az udvarba tartok. Ám a koma sehol sincs. Forgolódom. A
fal tövében lévõ búvóhelyen egy cigánylány ácsorog egy
kisebb másikkal, bugyogós nadrágban. Megkérem, hívja
ki a házból a komát. Elhagyja búvóhelyét, bemegy a házba, kiáltozva: „Koma! Koma!”, majd visszatér, tudtomra
adva, hogy a koma nem jön ki. A kislánnyal visszahúzódnak az elõbbi helyükre, tovább figyelik az utcát, és én felfogom, hogy ez a cigánylány prostituált, aki itt csábítja és
várja a kuncsaftjait. Kilépek az utcára.
Az utcán hirtelen rádöbbenek, hogy eltûnt a biciklim.
Egy ember észreveszi, hogy forgolódom, s megkérdezi,
mi történt, én elmondom neki, utána közösen keresgélünk.
Egyre több ember gyülekezik körénk. Sajnálnak, bólogatnak a fejükkel, közben lassan valamiféle gumikról kezdenek beszélni, amiket bizonyos összegért megkaphatnék.
Semmit sem értek az egészbõl. Egyikük elõveszi hóna
alól a kis pénztárca-táskáját, benne az összehajtogatott
biciklibelsõkkel, az enyémek lehetnek, ha kifizetem õket.
Ám én az összes pénzemet elköltöttem a kis cigánylánynál, s azt bizonygatom, nincs nálam semmi. Közben az az
ember, aki elsõnek érdeklõdött, hogy mit keresek, kölcsönad nekem. Kiszámol kétezret a gumis embernek, közben
a mellette álló is jelentkezik, tarhálva: „Nekem is!”. Az
alak neki is ad kétezret, majd újra kettõt, egy másiknak
meg ezret, s én hirtelen fölfogom, hogy a biciklimért már
hétezret adtak, majdnem többet annál, mint amennyit ér.
Félbeszakítom az ember adakozását, s erre felébredek.

Tolsztoj Feltámadása. Az író nem tágít attól, hogy
Nyehljudov Maszlovánál tett börtönlátogatásakor egy sor
mellékes figuráról is szóljon, elég részletesen, egymás
után mutatja be õket, a maguk külsõ megjelenésével és
viselkedésével. Lehet, hogy a szerzõ semmilyen „általános képet” nem nyújt ezzel, de a tények figyelembevételének bizonyítékát igen, ami nemcsak mûvészi, hanem
szinte már morális tulajdonság is.
Este kissé meghûlve feküdtem le, s úgy aludtam el,
hogy nem kapcsoltam ki a rádiót. Akkor csinálok ilyet,
ha nem vagyok biztos az elalvás sikerében. Néhány perccel három elõtt tértem magamhoz, a budapesti rádión
még szólt a mûsor – éppen a „Földvár felé félúton”6 címû
egyszerû, de aranyos kis nótát kezdte sugározni, mely
egy nôrôl szól, aki nem akar beülni a felkínált kocsiba,
hanem mozdulatlanul néz maga elé és zokog az autóúton.
A harag a nátha miatt, amit a hátamban és a lábamban
éreztem, azonnal elmúlt, teljesen átadtam magam a szép
dalnak, amit izgatottan végighallgattam. – Ez a mûvészet
összes haszna; nem kevés.
1990. V. 22.
Ébredés elõtt azt álmodom, hogy észreveszem, valaki
nem zárta el a vizet a zuhanyzásnál, így a meleg víz a
semmibe folyik. Ez mindenképpen otthon történik, noha
semmi sajátot nem fedezek fel – mert a fölösleges fogyasztástól mérgesen elzárom a csapot, átvágok a lakáson a
kijáratig, majd tovább egy kert felé, ahol Baba Lepával
találkozom. Panaszkodom neki, hogy Sa., tehát a hozzá
legközelebb álló személy áthágta a spórolási szabályokat,
ám közben rájövök, hogy itt is, ahol a kerti pázsit kezdõdik, egy másik tusból spriccel a víz, amit valószínûleg az
hagyott így, akinek éppen panaszkodom. Haragom megkétszerezõdik, magasra emelt öklökkel indulok megbüntetni a vénasszonyt.
És így érkezem meg, Leningrádban, a nyomor végsõ
határáig. Ennek köszönhetõen – amit önzésnek hívtam
– spóroltam az idõmmel és írtam meg a könyveimet,
viszont most, amikor már nem írom õket, az ínség és az
önzés hátránnyá válik, belsõ életem jellemzõjévé, saját
portrémmá.
1993. VI. 9.
A legfurcsább szöveg, amit valaha is elképzeltem.
Nem azt mondom, hogy megírtam, mert csak lediktáltam
magamnak, úgy értem, franciául, az alvás elsõ fázisában,
majd amikor felocsúdtam, eszembe jutott, hogy reggelig,
vagyis mostanáig sikerült félig megmenteni. Egy fiatal
ír monológjáról van szó, aki égõ házban találta magát,
ahol megnémult a sokk következtében. A szöveg ezt az
élményt dolgozza fel, ám a némaság hatására, csak egy-

6 Az eredetiben is magyarul szól a dalidézet. (A ford.)
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szer lediktált marad a fiatalember tudatában, mégis örökre kimondatlan lesz, ahogyan számomra a reprodukciója
– nyelvi szinten – leíratlan.
Montpellier, 1994. I. 10. reggel
Többet alszom a megszokottnál, délelõtt is, délután is,
éjjel is, talán azért, mert nem tudom elviselni a szoba klímaberendezését, vagy netán azért, mert a nátha kimerített.
Este, miután délután szintén aludtam, éjfél körül álomba
zuhanok és egész idõ alatt klozetekrõl álmodom. Klozetek, mint témák, amelyekben megnyilvánul a jugoszláv
nyomorúság. Minden tönkrement, a házak, a birtokok,
a karrierek, mindaz, amit ötven éve átépítettek a hamis
kommunista legalitás alatt; csak a klozetek maradtak,
mint a hazai ambíciók utolsó menedékhelyei és támaszpontjai: minden gond, figyelem, költség lefolyik rajtuk,
hogy megmaradjanak a klozetek, a jólét jelképeiként,
nemcsak egyenként, hanem a mûködõ klozetek mellett
még egy nagy, a tartalék, sok összegyûlt papírral a hiány
esetére. Majd egy kövér szlovákról álmodom, akiben a
titkosszolgálatosok ellenséget szimatoltak, s addig gyötörték, míg tönkre nem ment idegileg. Ébredés közben arra
gondolok, hogy álmom igazi jugoszláv téma: a mocsok,
s a keleti ember tehetetlensége, mert sehogy sem tudja
leigázni, hogy ezáltal lépést tartson a civilizáltakkal. Majd
eszembe jut, hogy ezt a témát már megírták, prózában, sõt
talán még Branko V. Radičević költészetében is – amit
nem ismerek –, illetve a megszállásról szóló, Parasztok
címû regényében, majd egy másik prózakötetében a háború utáni, vidéki leszámolásokról. Én csak ezt az utóbbit
olvastam, ám tudtommal a Vuk Karadžić Kiadónál megjelent az életmûve. A kortársam volt, emlékszem egy közös
találkozásunkra a kocsmában, amikor odaszólt, miért
adok ki könyveket Belgrádban, amikor vajdasági vagyok,
ahol számtalan kiadó létezik. Kifogását a szerb ember
kajánságának tartottam. De talán nem is rám, hanem
inkább a munkáimra célzott, mert nem érzi igazán szerbesnek õket, mivel elkerülik a szerb témát, a sárban való
toporgást, anyagi és szellemi értelemben, az általánosabb,
európai problémák érdekében: razzia, antiszemitizmus,
elmaradottság. Ebben az esetben igaza lehetett.
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1994. II. 12.
Hajnalban ocsúdtam fel, s ébren maradtam, mert
aggasztott a szív körüli fájdalmam – vagy a szívben? nem
tudom eldönteni –, mely rávett arra, hogy a halálról, a
betegségrõl gondolkodjam, itt, ezen a labdán, mely forgás
közben saját szennyét görgeti, igazságtalan berendezéssel, melynek parancsára mindenki mindenkit legyilkol a
fennmaradásért. Még egyszer kezembe vettem a tegnap
Eva Koralniktól és Michael Krügertõl kapott leveleket,
mindkettõ biztató az irodalmi jövõmet illetõen, utána
belelapoztam Roger Vailland naplójába, aztán végre
eloltottam a villanyt. Sikerült elaludnom, azt álmodtam,
hogy a forgalmi átjáró sarában, hol kocsisorok vonulnak
el, Anyám keresésére indulok. A konyhában kell lennie,
de nem vagyok biztos benne, hogy ott lenne, mert családi életünket ebben a pillanatban felkavarta a költözés, az
átmeneti állapot, erre utal a kocsisor is a sárban. De amikor kinyitottam az ajtót, megcsapott a hõség: Anya bent
fõzött, a Nagymama segített neki, lassúbb, de biztos vénasszonyi erejével. Jókedvûen ébredtem, azzal a meggyõzõdéssel, hogy nappal van, hogy egy teljes órát aludtam. És
valóban, Anyámnak minden szeszélye ellenére sikerült a
jó, tiszta és ízletes fõztjével létrehoznia az elégedett békesség pillanatait felborult életünkben.
1994. XII. 25.
Ma van az elsõ reggel, amikor úgy eszméltem fel, s
töltöttem el felkelésig az idõmet, hogy közben nem gondoltam az egyszer majd bekövetkezõ halálra.
Újvidék, 1995. II. 27
Ebéd után elszunnyadtam a fotelban, amikor felébredtem, újabb alvásra készültem, de hirtelen megszállt a gondolat, hogy amennyiben újra elnyom az álom, meg fogok
halni. Felálltam, lemondva a további alvásról.
Orcsik Roland fordítása
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Rovinj, 1992. szeptember 26.

Kedves Filip,
egész szeptember hó folyamán mindenféle álmok
nyugtalanítottak, meg aztán más eredetû depresszió is
letaglózott, ezért olyan kuszált állapotba kerültem, hogy
megfelelõ kulcs, szerszám híján nem tudtam kibogozni és
kievickélni belõle. Úgyszólván minden éjszaka Danilo1
látogatott meg álmomban. Ezek általában zavaros álmok
voltak, köztük egyetlenegy teljesen világos, úgyhogy
lejegyezhettem, és mostani levelemhez mellékelve el is
küldöm, lelkiállapotom adalékaként talán. Nem bocsátkozom álomfejtésbe, az álmok magyarázásába; hagyom,
hadd rakódjanak le valahol mélyen, visszafojtom õket, és
várom, hogy valóságos jelenetekként egyszer felszínre
bukkanjanak. Egyikük-másikuk, pontosan úgy, ahogyan
megálmodtam, valósággá vált, ez azonban egy másik történet. Más alkalommal folytathatnánk, annál is inkább,
mivel az általad mûvelt irodalom nem egyéb, mint álmok
hosszú sorozatából való gondos válogatás.
Danilo gyakori éjszakai látogatásainak láncolata abban
a pillanatban szakadt meg, amikor egyik füzetembõl
kidobtam egy pár rövid bejegyzést, melyeket oda felvettem, meglehet, kellõen szigorú rostálás nélkül, és bensõséges barátságunkkal olykor visszaélve. Afféle hevenyészett
vázlatok voltak csak, minthogy ritka pillanataimban följegyeztem ezt-azt, mégpedig valamely érdekes eseményt
követõen, egy-egy elolvasott könyv vagy beszélgetés
után, ami arra késztetett, hogy ha csupán jelezve is akár,
befirkantsam noteszembe. Danilo mindannyiszor egyazon módon jelent meg álmomban, azaz úgy, hogy ujjal
mutogatott oda egy nekem értelmetlen szövegre. Az írott
szónak kultikus jelentõséget tulajdonított, minden hibára,
pontatlanságra, még a legapróbbra is, felettébb érzékeny
volt. Megkockáztatnám a megállapítást, hogy azok közé
a ritka írók közé tartozik, akiknek mûvében egyetlen
felesleges mondat sincs. S nem is kedvelte az olyanféle
irodalmat, amely põrére mezteleníti a dolgokat, és azokat
az írókat sem, akik zsigereik legmélyén kotorásznak csak
azért, hogy mi megbotránkozzunk rajta, micsoda önpusztításra képesek; mi több, többre becsülte a szófukarságot a
szószátyárságnál. Szerintem igazán ártatlan feljegyzések
voltak, kedves cenzorom mégis felkísértett álmaimban.
Minden áldott éjszaka valamiféle könyveket lapozott,
és rejtélyes kéziratokat igyekezett megfejteni; s tette ezt
kitartóan mindaddig, amíg azokat a szövegeket ki nem
téptem noteszembõl.
Feltéve, hogy képes vagyok eltûnõdni az álmokon,
ebbõl az következik, hogy alteregóm ujjával itt most
magam mutatok rá mindarra, ami esetleg megbánthatna
hozzám közelálló és nekem kedves embereket, sérthetné, kiváltképp, az emléküket. Mindannyiszor, amikor

fogytán a lelki tartalékunk, amikor a valónk van komoly
veszélyben, színre lép az álomnak nevezett varázslat. Az
olykor kimerítõ, gyötrelmes, kínkeserves, groteszk álom,
de amely sok tekintetben serkentõ és figyelmeztetõ erejû, mert teljességgel elõre nem látható forrásból érkezik.
Vannak pillanatok, amikor úgy tûnik, egész való világom
hibák sorozata, csupa-csupa tévedés, ezzel szemben minden jó és helyénvaló döntésem a tudatalattimból jött.
Most aztán újból tanácstalan vagyok, hogy mit tehetek
a meghagyott bejegyzésekkel, nyilvánosságra hozhatom-e õket, vagy pedig megneheztel az alteregóm, mert
nagyobb szigort s megfelelõbb formát vár el tõlem.
Valamikor 1987 nyarán belgrádi lakásom teraszán
üldögéltünk Danilóval; elsõ huzamosabb, délutáni ücsörgésünk és elsõ közös vacsoránk volt ez megbetegedése és
mûtéte után. Szerette ezt a helyet, no és egy pillanatban
könnybe lábadt a szeme. „Csak tudnád, a kórházban hányszor gondoltam erre az erkélyre, és hányszor kérdeztem
magamban, látom-e még valaha” – mondta nehezen ejtve
a szót, sírással küszködve. Akkor megmutattam néhányat
rövid szövegeimbõl: játszi rögtönzéseket, anekdotákat;
gondoltam, tetszeni fognak neki ezek a feljegyzések,
amelyekben az emlékirat-irodalom szokatlan formájával
beérve emlegetem õt, természetesen mindig rokonszenvvel és szeretettel, melyet barátom iránt éreztem. Felolvastam egy rövid dubrovniki feljegyzést abból az idõbõl,
amikor az orvosok tüdõvészt állapítottak meg nála. Egy
tompított fényben úszó bárban ültünk, s én leírtam, hogy
a barátom kezében fölvillant valami; nagy pohár pálinka
volt, s egész marék gyógyszert hajtott fel vele. Danilo
meg a kékes dohányfüstfelhõk címmel egy kis sztorim is
volt, valahol pedig egy rövid feljegyzésem is nikotintól
megsárgult, püffedt ujjairól, melyek már-már kivéreztek.
„Mi van az ujjaiddal?” – kérdeztem. „Egész éjszaka dorbézoltam és muzsikáltam, a gitár húrjait vertem. Akartam, hogy kivérezzenek az ujjaim!” – „De hát miért?”
– kérdeztem. „Azért, mert ott ült egy szépség, gyönyörû,
fekete szemekkel és a legédesebb ajkakkal, amilyeneket
valaha is érintettem.” Még egy rövid feljegyzés akadt itt,
melynek titkát csak mi ketten, õ meg én tudtuk. Továbbá
Danilo gyermekimádatának leírása, egy idõben ugyanis,
valamikor a 70-es évek elején, az apaság megszállottja
volt. Gyereket akart, méghozzá a szépséges D. D.-tõl,
akkor együtt nyaraltak, itt, Rovinjban. Megõrzöm a titkát,
hogy mért hiúsult meg.
Egész sor ilyen tollrajzot olvastam fel még, majd
– most már nem íróként és jó barátként, hanem mint
egy kisdiák – vártam, mit szól hozzá. Hosszasan hallgatott, egy kérdéssel szólásra bírtam hát: „Tûzre vessem?”
„Vesd” – válaszolta. „A felét, én pedig megmondom,

* M. Kovač – F. David: Knjiga pisama 1992–1995 (Forum pisaca Kiadó, Belgrád, 2003).

mit!” Miután megmutatta, mely szövegeket véli kidobandónak, azokat ott, a szeme láttára, összetéptem. „Hát
tényleg egy szemernyi irodalmi értékük sincs?” – hitetlenkedtem. „Te író vagy, és mindennek, amit csinálsz,
irodalmi értéke van. De ez nem elegendõ. Én, aki hiszem
és vallom, hogy az irodalom: minden, és mindenek fölött
áll, mégis úgy gondolom, hogy ennél is elõbbre való szentség tisztelnünk a hozzánk közel állókat, és óvakodunk a
banalitásoktól. Csak a sehonnai bitang él vissza bizonyos
intim pillanatokkal. Mindig ügyelj, nehogy olyasmit véts,
amit késõbb nem tudsz megbocsátani magadnak. Amit
írtál, egyedül a halálom után lehet elsütni. Halott írókról
szólván mindenféle ostobaságnak van keletje.” Ami a hiúságomat illeti, egy kissé találva éreztem magam, azonban
– gondolom – hamar ráébredtem némely tévedésemre.
Danilo halála után feljegyeztem Stanko Cerović
tanúskodását, aki mindvégig mellette virrasztott. „Soha
életében nem volt olyan szép, olyan átszellemült, olyan
lucidus és olyan bölcs, mint akkor, a halálos ágyán”
– mondta Stanko. Mint magad is tudod, a gyászhírre
nekrológot írtam, a zágrábi Danas hozta le 1989. október 24-i számában. Terjedelmi okokból két flekk, sajnos,
kimaradt belõle, de ha újra közölhetem valahol, bizonyosan helyrehozom a szöveget, annál inkább, mivel egy
részlete különösen a szívemhez nõtt. Az, amelyik arról
szól, hogy – valamikor régen – a Prešernova Kletben2 láttam Danilót, virágos hangulatban és egy pipivel az asztal
tetején. „Lumpolok a cetinjeiekkel!” – rikkantotta Dani.
A Strasbourgban megrendezett, Extrém Európa elnevezésû szeminárium számára cikket írtam egy, a Danilo nevéhez fûzõdõ témáról, a tömörítés esztétikájáról. A Vreme
c. hetilapban jelent meg 1991. november 11-én, vagyis
akkor, amikor távozásra készülõben én már javában pakoltam. Amikor hazajöttem Párizsból, levázoltam egy rövid
emlékeztetõt arról az idõszakról, amikor Danilo ellen hajsza indult Belgrádban, valahol 1976 õszén. Nem merem
ugyan elküldeni neked, mert várom, hogy álmomban dõljön el a sorsa, de egyelõre annyit elárulhatok, hogy 1976
késõ õszén Danilót erõsen foglalkoztatta az öngyilkosság
gondolata; errõl Mira3 is sokat tud.
Egy délután ismeretlen építõhelyen találtuk magunk,
azt hiszem, valahol a Voždovacon4, ámbár sehogyan
sem értem, miként kerültünk abba a befejezetlen épületbe, amelyen az ablakok, ajtók helye még üresen ásított,
a frissiben kiöntött beton lépcsõház pedig álomszerûen
szövevényesnek tûnt. Föl-alá járkáltunk szakadatlan,
többször megjártuk a lépcsõházat is, egyszer a magasból
körbeszemléltük a várost meg az elénk táruló szürkeséget, majd lementünk, és egy szélcsendes zugban kerestünk menedéket a hûvösödõ koraestben. Öngyilkosság
– egész idõ alatt errõl folyt a szó. Nem állítom, hogy pont
én tántorítottam el ettõl a szándékától Danilót, de annyi
biztos, mindazért, amit felhozott, hogy mért muszáj így
cselekednie, olyan alaposan kicsúfoltam, hogy többször
is sikerült megnevettetnem. Egy pillanatban, emlékszem,
megkérdezte: „Te minek élsz?” Ó, mennyire fölkészülten
ért ez a kérdés, kapásból rávágtam hát: azért, hogy minél
több ocsmányságot és álnokságot ismerjek fel és nyeljek
le, hogy minél tovább és minél állhatatosabban tûrjem a
zsarnokság minden formáját, utána pedig hogy hébe-hóba
a pofájába vágjam az igazságot ennek az erkölcstelen és
becstelen népségnek a környezetünkben, majd élvezettel
legeltessem a szemem, ahogy dúlnak-fúlnak, s ahogyan

meg akarnak alázni. „Engem sikerült megalázniuk”
– szólt, miután végighallgatott. „S te erre öngyilkossággal akarsz nekik válaszolni?” – tettem fel a kérdést. „Ha
egyszer számomra nincs más kiút” – felelte. – „Engem
tolvajnak kiáltottak ki, és egyedül a halálommal foghatom
be a szájukat. Te sehogyan sem tudod megérteni, hogy a
halál: a szellem diadala a hitványság fölött.” „Ez esetben
ne akarj meghalni most, amikor õk pikket vetettek rád.
Akkor halj meg, amikor a csúcsán vagy lelki békességednek. Elégedetten halj meg, ne dühödben. Most, amikor
megírtad remekmûved, a Borisz Davidovics síremlékét,
õk érzik, hogy kitépted magad karmaikból, már messze
jársz tõlük, többé nem vagy az egyik közülük való, s
ezért büntetni akarnak. Te, aki megírtad: ne hagyd magad
a kutyafiaknak, és küzdj, Borisz Davidovics, csak nem
hullsz térdre az ebfajzat elõtt?!”
Ezt a párbeszédünket már annak idején leskicceltem,
de sohasem rendeztem el. Valamelyik kis noteszemben
egyszer-egyszer rábukkantam, elolvastam, s nem tûnt
valami földrengetõ remeklésnek. Utóbb sorra következett
az a rengeteg költözködés, a kis notesz elrakódott vagy
elveszett valahol, így aztán tizenöt évvel késõbb tértem
vissza ehhez a párbeszédhez, s hûen rekonstruáltam, ha
ilyesmi egyáltalán lehetséges. Tucatnyi oldalt írtam belõle, de még mindig a papírkosár felett lebeg az egész.
Még egy kis bejegyzés lapul noteszemben, mégpedig
Danilo temetésérõl, mivel egy pillanatban úgy éreztem,
hogy az a gyászpompa, az a temetõi spektákulum nem
fér össze az õ szellemiségével és életével. Szerintem nem
volt hívõ, egyetlen napig sem. S ha már a halál elragadta
tõlünk, azt szerettem volna, ha a sírba tétel szûk körben,
jó barátai és családtagjai jelenlétében történik, nem pedig
pravoszláv egyházi dana meg füstölõk lóbálása közepette,
méghozzá oly idõben, amikor senkiháziak vedlenek át pravoszlávnak, és már akkor beharangozták véres hadjáratukat, amely – íme – mai napig is tart. Szívesebben vettem
volna, ha végakaratában úgy rendelkezik, hogy Párizsban
legyen eltemetve, vagy legalább Cetinjében, ahol minden
bizonnyal nehéz az élet, de attól azért még jó lehet a sírban feküdni ott. Ezzel szemben õ úgy határozott, hogy a
kiválóságok alléjában, azoknak a közelében temessék el,
akik végsõ soron a halálba kergették. Felrémlett, hogy utolsó óráiban netán valami lelkiéleti vagy misztikus fordulat
állt be nála, Pascale5 azonban megnyugtatott, – márpedig
õ volt a legodaadóbb támasza, õ állt hozzá legközelebb –,
hogy Danilo egyetlen pillanatra sem veszítette el lélekjelenlétét, nem is esett semmiféle vallási õrületbe vagy misztikus rémálomba. Stanko, akit Kiš végtelenül szeretett, s
aki mindvégig mellette maradt, szelíden és kíméletesen,
már amilyen beleérzõ és kimért volt, megpróbálta felhívni a figyelmét arra, hogy a pravoszláv gyászszertartást
valaki esetleg félremagyarázhatná, sõt visszaélhetne vele.
Danilo erre csak legyintett, s azt mondta, így legalább
megakadályozza, hogy kommunisták szónokoljanak
fölötte. A világkommunizmus meg valahogy épp abban
az idõben düledezett, miközben Szerbiában pedig színre
lépett a nemzetiszocializmus a szerb pravoszláv püspökök
áldásával. A nacionalizmusnak az a fajtája, melyet Danilo
már réges-rég a banalitás meg a reménytelenség ideológiájának nevezett.
Ž. P.6 mesélte, hogy a temetési szertartás idején melléje settenkedett Brana Crnčević,7 és önelégülten a fülébe
súgta: „Na, Kiškét is megnyertük ügyünknek, látod?” Ž.

P. elképedt ennek hallatán. Amott meg Amfilohije püspök úgy nyilatkozott a Većernje Novostiban, miszerint
– állítólag – lelki atyja volt Danilónak, s õ térítette vissza
a pravoszláv anyaszentegyház kebelébe. Egy Danilo Kiš
hogy meggyónjon és kitárulkozzék holmi Amfilohijének,
aki lelkiekben és szellemi képességeit illetõen falusi pap
színvonalán van, egyenesen elképzelhetetlen; diót nem
fogadna el egy ilyen ember markából. Ez a hazudozó
pedig nemcsak hogy nem volt Danilo lelkipásztora,
hanem soha semmit még csak el sem olvasott tõle, hiszen
még a szerb hõskölteményeknél tart. Zorica S.-tõl tudom,
hogy a temetés elõtt egy nappal vette kezébe elõször a
Borisz Davidovics síremlékét, hogy onnan, az egyik elbeszélésbõl idézzen valamit gyászbeszédében a koporsó
fölött. Az effélék meg a kommunisták nem sokban, vagy
éppenséggel semmiben sem különböznek egymástól.
Mindez, persze, a legcsekélyebb mértékben sem vet rossz
fényt Danilo erkölcsiekben tiszta alakjára. Ezek közül a
kérdõjelek közül azonban némelyik a jegyzõfüzetembe
került; minek, és meddig lesz ott?
Az emlékek sorra megfakulnak, sok arc már homályba vész, de most úgy tûnik, Danilo egyre erõteljesebben
van jelen életemben, és mindinkább belsõ megismerésem
részévé válik. Lehetséges, hogy álom és valóság valóban
kozmikus méretû látványt ölt, ahogyan azt Danilo definiálta álmomban. Mindaddig, amíg róluk álmodunk, az azt
jelenti, hogy egyazon, osztatlan világban vagyunk halottainkkal.
Barátod: M. Kovač

Egy álom
Sûrûsödik a homály körülöttünk, a lerombolt városok
nyirka és hidege égig ér – mi reszketünk. Egy szeptemberi estén ezt jegyeztem le, mielõtt nyugovóra tértem.
Sejtettem, hogy amit azon az éjszakán álmodom, összefügg majd a föntebbi mondattal, kiegészíti ködösen
megfogalmazott gondolatomat. Mindannyiszor, amikor
azzal az elõérzettel feküdtem le, hogy valami lényegeset
fogok álmodni, legtöbbször úgy is lett. Számomra azok a
lényeges álmok, amelyek jellemzõen világosak, és olyan
nyomot hagynak pszichémen, hogy megtörtént eseményekként tolulnak fel napokig.
Álmomban valahol Közép-Isztriában találtam magam,
egy ösvényen, hajdanában a glagoliták jártak rajta. Köröttem mindenütt olyan sötétség honolt, hogy beleremegtem.
Váratlanul meghallom, tisztán, megbizonyosodva, Danilo
hangját, éppen csak nem értem azt a nyelvet, amelyen
beszél. Mindössze néhány, nemigen érthetõ, furcsa szót
hámoztam ki belõle: „Szióca, szent Holdacska!” Ekkor
fénysugár villant, s megvilágította valakinek a lábnyomait. Fölbátorodva követtem a nyomot, mígnem eljutottam
egy kõtábláig, amelyen glagolita felirat állt. Tûzben
megperzselõdött könyvvel a kezében ott állt Danilo. „A
glagolita betûk alakja hangjegyekre emlékeztet. A lélek
képletei õk” – mondta. Az a megégett könyv szétporladt a
kezében, majd fekete pernyeesõ hullott ránk: „Ez biztosan
csak álom. Te meghaltál, s messze innen vagy elhantolva”
– mondtam ekkor. Danilo elmosolyodott, s így válaszolt:
„Tudom én azt, most azonban meghívtak, hogy nyissak

meg egy nagyszabású világkiállítást. Mindent, ami romokban hevert, újra megfestettek. Kozmikus méretû kép lett.
S Isten nyelvén fogok beszélni.” Búcsúzóul ismét azzal
a rejtélyes mondattal köszönt el tõlem: „Szióca, szent
Holdacska!” A sötétség kárpitja újra leereszkedett. Megindultam az esõáztatta úton, megcsúsztam, és zuhanni
kezdtem. Másodszor is rábukkantam arra a glagolita
ösvényre, amelyen jöttem is. Fölnéztem az égre, s kivilágított városokat fedeztem fel a mennyei magasságokban.
Az egyik sziluettben Dubrovnik körvonalaira ismertem.
Ekkor a sötétség eloszlott, és az egész térségen vakító
fény áradt el; egy vége-hossza nincs Heliopolisszá, a Nap
városává változott minden.
Ez a mély benyomást keltõ álom nyugtalanított. Álmaimat, melyek egyfelõl érthetõségükrõl, másrészt nyomasztó hangulatukról maradtak emlékezetesek, meg amelyeknek rejtett jelentésük van, rendszerint följegyzem. Az
effajta álmok, ámbár nagy ritkán fordulnak elõ, valahogy
mitikus fontosságot nyertek életemben. Ezt most Danilo
kiállítást nyit meg címmel írtam be jegyzõfüzetembe, és
ez év szeptember 8-án álmodtam. Dátumozás közben
jutott eszembe, hogy Danilót 1989. szeptember 8-án láttam utoljára, Belgrádban.
Ha már képtelen vagyok kibogozni ennek az álomnak
a szálait, hadd fejezzem be akkor a történetet egy hihetetlen részlettel legalább. Amikor felébredtem, föllapoztam
a jegyzõfüzetem, és megtaláltam benne azt, amit lefekvés
elõtt beírtam, ezúttal azonban javított változatban; mintha egy jótékony kéz beavatkozott volna az éjszaka. A
mondat, ugyanis, most így hangzott: Sûrûsödik a homály
körülöttünk, a lerombolt városok nyirka és hidege égig ér
– mi csak megremegése vagyunk az egyetemes reszketésnek. Akad majd talán valaki, hogy magyarázatot találjon
erre, no de az is lehetséges, hogy ez csak egy másik álomlátás volt, melyet viszont nem regisztráltam. Jung itt oda
vélekedne, hogy mindaz, ami a tudatalattiból tör felszínre,
materia prima lesz életmûvünkben.
Mirko Kovač

Belgrád, 1992. X. 8.
Kedves Mirko!
[…] Legutóbbi leveledben lidérces álmaidról írsz, s
ebbõl a zûrbõl munkálod ki azt a csodálatos történetet
Danilóról. Már hosszabb ideje az én álmaim is gyötrelmesek, szakadozottak, olykor mindenféle rémes alakok kísértenek föl bennük, akiknek arcvonásaiban elhunyt barátaimat és ismerõseimet fedezem fel, ami homályos szorongásomat egyfajta pánikká duzzasztja. No de mindebben az
a legkülönösebb, hogy a rám nehezedõ nyomás ébredés
után sem szûnik; sõt még fokozódik is. Ilyenkor felkelek,
az abszolút tehetetlenség érzetétõl lesújtva fel-alá járkálok
a szobában, s a késõ éjszaka sötétjében, csendjében úgy
tûnik, hogy az életnek ebbõl a labirintusából egyáltalán
nincs kiút. Valamennyien egy hosszú éjszaka kelepcéjében vergõdünk, melyet nem követ hajnalhasadás. Kiállok
csöppnyi erkélyemre, hogy friss levegõt szippantsak. Az
erkély korlátjához támaszkodva, verejtékben fürdõ arccal
hallgatom a hársfák susogását, míg a tetszhalott város
felett hunyorognak a csillagok. Elmarad az ébredést kísérõ megkönnyebbülés, ellenkezõleg: a kiúttalanság érzése

járja át az ember egész szervezetét. Ha napközben úgy
tûnik is, hogy semmi sincs, ami összemorzsolna és eltiporhatna, hogy minden vonatkozásában legyûrtem félelmemet, éjszakának idején – ha alszom, ha nem, egyre megy
– fölkísértenek ezek az árnyalakok, s a legapróbb zugot is
betöltik. A holtak birodalma meg az élõk birodalma mind
közelebb kerül egymáshoz, és mi is egyre gyakrabban társalkodunk halottainkkal, hiszen számtalan, hozzánk közel
álló embertársunk lakja most azt a világot. Méltán nevezted egyazon „osztatlan világnak”.
John William Dunne angol költõnek van egy érdekes
elmélete (An Experiment with Time c. könyvében fejti
ki), mely szerint minden ember egy adott korban él, de
azzal egyidõben és párhuzamosan sok más kor és hely
is létezik. Elõfordul, például álmunkban, hogy egymástól
különbözõ idõegységek keresztezõdnek. Azt tanácsolja az
érdeklõdõ olvasónak, hogy minden reggel jegyezze föl,
mit álmodott az éjszaka. Az álomnak vannak olyan részletei, melyekre bizonyos múltbeli történések, mélyen szántó
benyomások, vágyak, betegségek stb. nyomán magyarázatot lehet találni, ámde létezik az a megmagyarázhatatlan
része is, amely mindvégig rejtélyes és kibogozhatatlan
marad – ezek a jövendõ képei, annak kivetítései, ami még
csak ezután történik majd velünk.
Hogy megbizonyosodjam, megfogadtam J. W. D. tanácsait, és legnagyobb csodálkozásomra, az elmélet beigazolódott! Azok a találkozások, beszélgetésfoszlányok,
bizarr szituációk, melyeket az álom megfejthetetlen
részleteiként jegyeztem le, egy-két hét, egy hónap múltán
sorra, rendre valóra váltak. Naplófélét vezettem róla. No
de felhagytam az egésszel, mert egy hatalmas misztérium
rabjának kezdtem érezni magam, márpedig nincs annál
borzalmasabb, mint megvalósult próféciák világában élni,
ezt saját tapasztalatunkból tudjuk (hiszen úgyszólván minden jóslatunk, szerencsétlenségünkre, sajnos, bevált).
Hátat fordítottam ennek az ördöngösségnek, féltem,
nehogy önnön sorsom túsza legyek, nehogy elébem táruljanak életemnek meg a hozzátartozóim életének azon eseményei is, amelyek depresszióba, kétségbeesésbe, netán
még ennél is rosszabb állapotba taszítanának. A jövendõ:
dinamit, mellyel nem szabad játszadozni!
Máris visszacsengenek fülemben csúfondáros kommentárjaid, mármint hogy lehetetlen a jövõbe látni ott,
ahol sem múlt, sem jövõ nincs már többé, a párhuzamos
világokról szóló meséket pedig – mint a tudományos
fantasztikum egy mûfaját, mely sohasem feküdt neked
– mindig kinevetted. Pláne egy világban, ahol a valóság
(„kedvenc” íróm, Dosztojevszkij szavaival élve) „minden
fantasztikumnál fantasztikusabb”,

Zsirinovszkij, a világ omladozó részének felfelé ívelõ
csillaga vendégeskedett mifelénk. Állítólag titkos fegyvert hozott, ennek segítségével legyõzhetjük valamennyi
ellenségünket (az egész világot). Nemrégiben az általad
is jól ismert Kurt Tucholsky néhány találó verssorát olvastam, melyet Hitler hatalomra kerülése nyomán írt:
Ez az ember egyáltalán nincs is;
csak a csinnadratta van,
melyet elõidéz.
Ez a csinnadratta pedig egész városokat söpört el
a föld színérõl, országokat tett tönkre, gyûjtõtáborokat
zsúfolt tele, milliókat fosztott meg életétõl, otthonokat és
családokat dúlt fel. Mi a jerikói kürtszó ehhez a csinnadrattához képest? Milyen következményei lesznek ennek a
csinnadrattának, melyben ma élünk?
Mostanában új reformokkal boldogítanak bennünket.
Három-négy pfenniggel, azaz harmincról negyven márkára emelték a nyugdíjakat meg a fizetéseket! Ugyanakkor
csak a villanyért és a telefonért (igen mérsékelt igénybevétel mellett) több mint száz márkát kell leguberálni havonta! Eddig valahogy meg lehetett élni százegynéhány márkából, most a puszta létfenntartáshoz legalább háromszáz
márka kell.
Megjelent néhány új könyv. Musil esszéi, I. B. Singer
regénye. Úgy bámészkodom a könyvesboltok kirakata
elõtt, ahogyan az éhes ember szemléli a szemnek-szájnak
ingere, de elérhetetlen ételek választékát. Gondolni sem
merek rá, hogy megvegyek egy könyvet, ez túlságosan
drága luxus lett, mely meghaladja pillanatnyi lehetõségeimet.
Jobb idõkre várva köszönt a te F.-ed.
Borbély János István fordítása

Jegyzetek
1 Danilo Kiš (1935, Szabadka – 1989, Párizs).
2 Prešernova Klet – ismert belgrádi mûvészkávéház.
3 Mirjana Miočinović, belgrádi egyetemi tanár, D. K. elsõ felesége, iro-

dalmi hagyatékának gondozója.
4 Voždovac – városkerület a szerb fõvárosban.
5 Pascale Delpech, D. K. özvegye, mûveinek francia fordítója.
6 Živojin Pavlović (1933–) regényíró, publicista.
7 Branislav Crnčević (1933–), nemzetieskedõ állásfoglalásáról ismert

szerb író.

ISMERETLEN KÖZÉP-ANGOL SZERZÕ

Gyöngy
Gyöngy, hercegek gyönyörüsége,
Körötte fénylõ arany-foglalat,
Ha egész Keletre mennék is el érte,
Nem volna még egy ily drága darab.
Oly folttalan. Oly szépséges a fénye,
Hasonló ugyan hol is akad?
A leggazdagabbnak lehetne éke,
Többre tartottam, mint önmagamat.
De jaj! Elvesztettem a dombok alatt,
Elgurult, nem szerzem soha vissza;
Bánat mardos: semmim se maradt,
Gyöngyöm oda, a tündöklõ, a tiszta.
Mióta azon a tisztáson eltûnt,
Csak vártam egyre, vágyakozva
Arra, kitõl minden kínom megszûnt,
S minden vígságom visszahozza.
Bár engem belül a bánat elnyûtt
Szivem a szomoruság lehúzza,
Mégsem hallottam dalt ily csudásan csengõt,
Mint amely akkor jött hozzám, lopódzva.
Több is jött hozzám, s az az óra
Felidézte fehér szinét;
A sivár sír tõlem elorozta
Tiszta gyöngyöm, mely gyönyörüszép.
Az a tisztás tele szépszagu fûvel,
Ahol e kincs a semmibe veszett.
Százszinû, tarka virágszirom-tenger,
S fénylenek a napon a friss levelek.
Nem sorvad ott se gyümölcs, se virág el,
Hol Õ a fekete földbe esett,
Hisz minden növény holt magból kel,
Termést learatni csak így lehet.
Mert minden jó csak jóbol ered,
Olyan nincs, hogy ily nagyszerü mag
Ne bocsásson ki finom illatu füvet
E gyönyörû gyöngybõl, mely mindig tiszta marad.
E tisztásra, melyrõl most mesélek,
Tévedtem a zöld fák mögött.
Augusztus volt, mikor a búza beérett.
Ott, hol gyöngyöm a földbe költözött,
Fénylõ virág vagyon arra, temérdek.
Viola, gyömbér, gyöngyköles között
Bazsarózsa nyílt, behintve az egészet.
Szemem, szivem gyönyörködött
Eme virágba öltözött
Tisztásban, mely kellemes illatú,
Biztos, hogy itt rejtõzködött,
Gyöngyöm, a tiszta, a finom foglalatú.
A tisztáson ökölbe szorult a kezem:
Gondok nyomtak, bús gondolatok.
Hirtelen összeszorult a szivem,
Bár értelmem lecsillapitott.
Gyászoltam gyöngyöm, kit ott elveszitettem,
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És a sok érv egymással ölre kapott.
Noha vigaszra lelt végre a lelkem,
De a nyûgtõl mégse nyughatott:
Gyöngyöm mi végre raboskodik ott?
Egyszer csak mély álomba merültem,
Beszíva a sok szép szagot
A tiszta Gyöngytõl megbûvölten.

•
Testem a tisztáson maradt,
A lelkem meg fölrepült a magasba,
Hogy Isten kegyelmébõl mihamarabb
A csodák kusza útjait kikutassa.
Nem alítottam, hol vagyok ezalatt,
Mellette száz szédítõ magas szikla,
Feléjük fordítottam arcomat,
Felpillantottam fénylõ csúcsaikra,
Ragyogtak, mint megannyi szikra,
Hozzájuk foghatót nem látott földi szem,
Semmi emberi kéz alkotta
Nem csillog ilyen ékesen.
Ékesek voltak a hegyoldalak is:
Tündöklõ sziklákkal telis-tele;
Az erdõk fénye is tündökletes,
Kék a fák törzse és teteje,
Akár a ragyogó ametiszt.
Mintha szinezüst lenne minden levele,
Amint a napfény rájuk esik,
Szórták a szikrát százfele.
A földet nem kavics borította be:
Drágagyöngy díszlett mindenütt.
A nap fénye emellett fakó és fekete:
Elbújhat eme ékességek mögött.
Képes Julianna fordítása

Kurcsis László grafikája
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GEOFFREY CHAUCER

A hercegnõ könyve
(részletek)
Alig mondtam el ezeket,
épp, ahogy nektek, úgy bizony:
mikor – hogy s hogy nem, nem tudom –
lelkemen nagy vágy vett erõt,
hogy aludjak; könyvem fölött
el is aludtam, s hirtelen
szép álom jelent meg nekem:
annyira mesés, hogy szerintem
olyan nagy elme senki sincsen,
ki megfejtette volna; még
József1 se lenne rá elég. [...]
Május volt éppen, ahogy láttam;
feküdtem hajnalfény-sugárban,
álmomban alva, ruha nélkül.
De hamar felriadtam végül,
mivel egy nagy madárcsapat
kergette messze álmomat:
mert felzendült az édes ének,
és álmodtam, hogy üldögéltek
a házam fölött, szerteszét –
el is lepték a tetejét.
Énekelt mind, ahogy tudott,
egy odaillõ szólamot.
Ilyen dal tán még egy se volt.
Sokuk magas hangon dalolt,
a többi meg kisérte mélyen.
De hogy csak röviden meséljem:
még ilyen mennybe illõ hangot
e földön senki sose hallott. [...]
Nem volt egy felhõ sem az égen.
Én fekszem, egy vadász meg éppen
a közelemben próbálgatja,
milyen vajon a kürtje hangja –
hogy érdes-e, vagy tiszta, szép.
Volt ember, állat, épp elég:
Kutyák, lovak, meg mindenféle;
ment volna mind vadászni végre. [...]
Indultam én is; ahogy mentem,
egy kiskutya ért utol engem,
szelíden hízelgett nekem,
s nemigen tudta, mit tegyen.
Közel merészkedett, akár
ha réges-rég ismerne már.
Lekonyult mind a két füle:
a fejét így hajtotta le.
Elkaptam volna: mindhiába;
Eltûnt, alig értem nyomába.
De csak követtem: õ pedig
virágzó, szép ösvényre vitt.
Finom, friss volt a fû; az út
tarkán és vidáman virult.
Szerintem ember sose rója
ezt az utat, de Zephir s Flora –
kiknek nyomán a virág serken –
nem laknak onnan messze, sejtem.
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És azt gondolta volna bárki,
hogy szeretne versenybe szállni
szépség terén a föld az éggel:
hogy több virága legyen hétszer,
mint odafönn a csillagok.
Látszott, hogy azt a bánatot,
a szenvedést, mit minden évben
elhoz a hideg tél, egészen
elfeledte most a föld,
víg volt az erdõ, üde, zöld.
Az édes harmat rázta fel;
és még csak kérdezni se kell,
hogy volt-e ott sok lombos ág,
és sûrûn álltak-e a fák:
az egyik fa a másik fától
tizenkét lábra állt – jó távol.
Mindegyik magas, sudár, délceg,
még ötven ölig is felértek.
Nincsen kiálló gallyuk egy se,
s a koronáik ráncba szedve;
mi több, majdhogynem egymást érik –
így jó árnyékot adnak végig.
És körülvettek engem ott
a gímek és dámszarvasok,
gidák, suták: a jámbor õzek
csak játszadoztak, kergetõztek;
a mókusok nagy tömege,
kiknek dió a csemege,
a fákon ült és mulatott.
Nyüzsögtek mind az állatok;
Algus,2 a számok nagy tudója,
ha számolásba kezdett volna
(mégpedig arab számjegyekkel,
melyekbõl okulhat az ember,
ki minden számot tudni vágyna),
kevés lett volna tudománya
pontosan kifejezni számban,
álmomban mennyi csodát láttam.
Werthmüller Gyöngyi fordítása

Jegyzetek
1 Célzás a fáraó álmára, melyet az Ószövetség (Gen 41) szerint József fejtett meg. – a ford.
2 Neki tulajdonították az arab számok kitalálását – a ford.

Köszönetnyilvánítás
A fordító építõ jellegû kritikáikért ezúton is köszönetet mond (ábécé sorrendben):
Csikós Dórának, Nádasdy Ádámnak és Starčević Attilának.
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SÁRI LÁSZLÓ

Alkonyi álom
Lin-csi kolostoráról

„A délutáni álom kétszer akkora gyönyörûség, mint az éjszakai. Különösen ajánlatos
nyáron, a másik három évszakban nem annyira. Nem mintha ezekben az évszakokban
kevésbé lenne édes, hanem mert a nyári nap kétszer olyan hosszú, mint a téli, s a nyári
éjszaka egy fél téli éjszakával sem ér föl.
Ha az ember nyáron csak éjszaka pihen, ez annyit jelent, hogy idejének negyedrészét
tölti erõgyûjtéssel, háromnegyed részét munkával. Hogy bírhatná ki az emberi szervezet
az ilyen elrendezést? Mellesleg az erõs nyári meleg természetszerûleg kifárasztja az
embert. Ha fáradtak vagyunk, éppoly természetes szükségletünk az alvás, mint az evés,
ha éhesek vagyunk, vagy az ivás, ha szomjazunk. Éppen ezért jól szervezzük meg délutáni alvásunkat…
Ne határozzuk el, hogy mindenáron aludni fogunk, mert ha ezzel a gondolattal
alszunk el, nem édes az álom. Elõbb csináljunk valamit, és mielõtt még befejeztük volna,
várjuk meg, míg elfog az álmosság, álomország népe integetni kezd, és szép lassan jussunk el erre a tündéri helyre. Minden erõfeszítés vagy tudatosság nélkül. Gondoljunk a
régiekre, akik ezt vallották: ‚Ha kezem kifáradt, leteszem a könyvet, s a délutáni álom
hosszú lesz.’ Ha könyvet tartunk a kezünkben, nem gondolunk az elalvásra. Ha letesszük
a könyvet, nem gondolunk többé az olvasásra.
Ez a kezdete és a vége az alvás mûvészetének.”
Li Li-veng, kínai filozófus, 17. század
Fûzfák lágy ívû lombja, lassú folyó, aranyló homály. Bárhol járjon a világon az
ember, az alkony perceiben erre a képre rátalál. Bódultan lesi a a világosság és a sötétség találkozását, a földi világ néma átváltozását. Az alkony: rejtélyes átváltozás. Ha
nemcsak szemünk és szívünk, de elménk is követni tudná, talán megértenénk a létezés
minden titkát.
A vándor ilyenkor megáll, de lába úgy éri csak a földet, ahogy a fûzágak ujjai a fûszálak hegyét simogatják. Éppen csak érintik egymást.
Így álltunk nemrég egy alkonyi órán dermedten, csendben a Lhásza-folyó partján.
Tibetben, a Világ Tetején. S az alkony bíborködében feltûnt elõttünk akkor egy kolostor képe a tájban. Otthonosak voltunk már a völgyben, de nem láttuk ott korábban soha
emberi élet nyomát. Most mégis ott állt, Ég és Föld között, a folyó túlsó partján.
Lassan, óvatosan indultunk el felé. Attól tartva, hogy ha hirtelen toppanunk elé, szertefoszlik a látvány. Lenyûgözött minket a kép, amelyrõl lehetetlen volt eldönteni, hogy
az égi vagy a földi világ része-e. Hová kerültünk? Hová tévedtünk a jól ismert városszéli
tájban? Arra gondoltunk, hogy a különös épület talán rejt valamit a számunkra, s fontos
lenne felfednünk a titkát. Néhány lépésnyire megálltunk tõle, és szemügyre vettük a
homlokzatát.
Aranyozott tetejének ívelt szélei kínai stílusra utaltak ugyan, de láttuk, a kolostor
tibeti nevet visel. A kapu fölött szépen rajzolt tibeti betûkkel ez a felirat állt: Gru-kha’i
Pha-rol Dgon-pa. Ami magyarul azt jelenti: Rév Szomszédsága Kolostor.
A Rév Szomszédsága Kolostor falai valóban egy átkelõhely közelében fehérlettek.
Olyan világosan és tisztán, mintha szorgalmas lakói naponta festenék. Pedig néptelennek látszott. Udvarába nem hordták a gyapjúbálákat, a falak tövében nem tornyosultak
hatalmas vajtömbök, s bár a távolabbi földeken nemrégen arattak, nem gyûlt a gabona
sem. Úgy állt ott a csendben, a kis folyó partján, mintha az alkonyi táj része lenne csupán. Nem is emberkéz munkája, mely valami célt szolgál.
A kolostor feltûnése – napjainkból visszagondolva rá – addigi életünk egyik legje-

lentõsebb eseményének tekinthetõ. És ezt mintha már felfedezése elsõ pillanataiban
megéreztük volna. Nem is léptünk be mindjárt – egyébként tárva-nyitva álló – hatalmas
kapuján. Körüljártuk, ízlelgettük az épület látványát, azon tûnõdve, mi dolgunk lehet
vele, mi várhat ránk odabent a falak mögött. Ha vár ránk valami egyáltalán…
Másnap fény derült mindenre.
A következõ nap reggelén Horváth Z. Zoltán kiváló tibetológus kollégámmal és
barátommal a kolostor könyvtárában, legnagyobb meglepetésünkre egy kínaiból készült
fordítás kéziratát találtuk. A fedelén tibeti nyelven ez állt: Su-la-ce’i gsum-bum, azaz
Su-la-ce szerzetes összegyûjtött írásai.
Ki lehet ez a Su-la-ce?
A kérdés annál is inkább izgató volt, mivel a kínai buddhizmus mestereinek eddig
még sohasem hallottunk tibetire fordított munkáiról. A kínai és a tibeti irányzat több
mint egy évezrede tudomást sem vesz egymásról. Vagy ha igen, nyíltan elvetik egymás
gyakorlatát. Mit fedhet akkor ez a cím, mely beszédesnek egyáltalán nem mondható? A
selyemkendõbõl kibontott könyv elsõ lapján az ismeretlen Su-la-ce szerzetes elõbeszédét olvastuk. A tibeti fordító könnyû kézzel rajzolta díszes betûit a barna papírra.
Tiszteletteljes hódolat az olvasónak, aki bár nem biztos, hogy méltó rá, kezében tartja
tündöklõ szellemû mesterem, Lin-csi apát általam idegyûjtött tanításait.
Miután Hszian-tung évének elsõ holdhónapja tizedik napján, 867. február l8-án,
székében ülve a legérdemesebb mester utoljára megigazította öltözetét s egyet-egyet
legyintett a tíz égtáj felé, majd a végsõ nyugalomba távozott, mi alázatos tanítványai,
sztúpát emeltünk emlékére és tiszteletére Taming városában. Én, Su-la-ce azonban, úgy
gondolom, sem a sztúpa Tamingban, sem más közhelyes földi hívság nem oly méltó emlékéhez, mint maga a tanítás, melyet hirdetett.
Mielõtt mesteremet követve magam is utoljára megigazítom kérges, vén testemen
szerzetesi öltözetemet és a végsõ nyugalomba távozom, úgy határoztam, emlékezetembe
idézem s írásba foglalom azokat a bölcsességtõl és szeretettõl sugárzó reggeli beszélgetéseket, amelyeknek ifjú szerzetesjelölt koromban voltam résztvevõje Lin-csi apát Hou-to
folyó parti kolostorában.
Ezeket nyújtom most át nektek, méltó és méltatlan, bölcs és balga, létezõ és leendõ
szerzeteseknek és világiaknak, hogy mielõbb meglássátok magatokat és egymást Lin-csi
szellemének világosságánál.
Ezt a világosságot kívánom nektek tisztelettel én, Su-la-ce szerzetes, a Csien-ning
korszak negyedik esztendejében, mely Csao-cung császár uralkodásának ugyancsak
negyedik esztendeje, amúgy pedig a kígyó éve, mely esztendõben, mint említettem, már
magam is készülõk utolsó ruhaigazításomra.
A több mint ezeresztendõs szöveg tehát a kínai buddhizmus leghíresebb mesterének,
Lin-csi apátnak a tanításait rejti, Su-la-ce nevû tanítványa elbeszélésében. Lin-csi a kínai
csan, vagy japán szóval zen buddhizmus legeredetibb gondolkodója, és máig legnépszerûbb mestere. Tanításai – jó évszázada – már a nyugati világban is ismertek. De az eddig
lefordított írások csaknem mindig homályosan, bizonytalanul értelmezhetõk.
Borzongva gondoltunk rá, ha most itt új Lin-csi-szövegek kerülnek elõ a tibeti selyemkendõbõl, végre fény derülhet a rejtélyes tanítások értelmére. Egyes kutatók azt állítják,
hogy Lin-csi gondolatai a távoli múltból a mai világ lakóihoz szólnak. Üzeneteit nekünk
szánta, a 3. évezred tévelygõ, szorongó hõseinek, akik egyre kábultabban bolyongunk
a magunk teremtette földi labirintusokban. Azokhoz szól, akik olykor kiábrándultan
már-már a világ végét várják. De akik még szeretnének bízni az emberi létezés méltóságában.
Attól fogva hosszú délutánokat töltöttünk a folyóparti kolostorban. Bent a könyvtárban, kint a kertben szorgalmasan másoltuk spirálfüzeteinkbe Su-la-ce szerzetes
írását.

Lin-csi 1. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi apát kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak a szerzetesek a Mesterhez.
– Mester! Áruld el nekünk, mit tegyen az, aki mielõbb üdvözülni akar!
– Semmit! – vágta rá habozás nélkül Lin-csi, aztán hosszan hallgatott.
– Hogyan kell semmit sem tenni az üdvözülésért? – törte meg a csendet végül az egyik
szerzetes.

– Csakis könnyedén – felelt Lin-csi, s a hívek kérésére egy példázattal világította meg
válaszát.
Több száz esztendõvel ezelõtt a Liang-dinasztiabeli Vu császár egy szép napon
követet küldött Bóddhidharmáért, az elsõ pátriárkáért, hogy fáradjon udvarába.
Bóddhidharma! – szólt a szenthez, mikor az színe elé járult. – Mutasd meg nekem az
üdvözülés útját, és fejtsd ki legbiztosabb módját! Tudni akarom, mit tegyek.
A bölcs készségesen megígérte Vu császárnak, hogy útmutatást ad, s kifejti az üdvözülés módját. A palota udvarán hatalmas szószéket emeltetett magának, hogy onnan
szóljon magas rangú híveihez. Amikor elõadásának ideje elérkezett, a császár és a felsorakoztatott udvari elõkelõségek jelenlétében Bóddhidharma szép lassan fellépkedett a
pulpitusra. Amikor felért, jelentõségteljesen körülhordozta tekintetét az egybegyûlteken,
majd figyelmeztetõen felemelte pálcáját. Így állt az emelvényen, csendben, hosszan,
majd amikor a hallgatóság már türelmetlenkedni kezdett, a pálcával hirtelen, nagy
erõvel a szószékre csapott. A hatalmas csattanás után várt még egy keveset, majd ünnepélyesen meghajolt, s elvonult. Ekkor tanítványa, aki a császár mellett állt, udvariasan
megkérdezte:
– Felséged megértette a Mester tanítását?
– Nem. Semmit sem értettem belõle – válaszolt döbbenten a császár.
– Kár – felelte a tanítvány, mert a Mester már befejezte az elõadását.
– Nem lesz folytatás? Nem fejti ki gondolatát bõvebben a Mester? – kérdezte a császár.
– Nem. Nincs több mondanivalója – felelte Vu császárnak hûvösen a tanítvány, s õ is
kisétált a palotából mestere után.
Az udvar ott maradt, s elhûlten néztek egymásra a megbotránkoztatott elõkelõségek.
Majd amikor magukhoz tértek, felháborodottan szidalmazni kezdték Bóddhidharmát.
Nem tudták, hogy a Mester elõadása arról szólt, hogy Buddha tanításában nincs semmi
erõfeszítés.
– Nem jár az üdvözülés útján az, aki gyorsan jár. Nem lelhet az Útra az, aki keresi,
viszont rajta jár, aki nem keresi! – szólt híveihez Lin-csi apát, ám hogy a tanítványok
ne csak értsék, de kövessék is Bóddhidharma útmutatását, még hozzátette: – Hívek! Ne
tegyetek hát semmit az üdvözülésért! Csak a köznapi dolgokhoz kell tartania magát az
embernek, és ügynélkülinek maradnia. Legyetek önmagatok mesterei ott, ahol éppen
vagytok, és ott helyben megigazultok. Minden nap, minden reggel, mindenütt. – fejezte
be tanítását Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Lin-csi 2. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi apát kolostorában egy reggel így fordultak a szerzetesek a Mesterhez.
– Mondd, apát! Mit tegyen az ember, mielõtt eljõ a világvége?Van-e erre nézve szabály?
– Van – felelte Lin-csi, s már idézte is a tanítást. – Mielõtt a világvége eljõ, legjobb,
ha az ember befejezi a reggelijét – szólt a Mester, s már sarkon is fordult volna, amikor
az egyik szerzetes megkérdezte:
– Mondd, Mester! A világvégével minden véget ér?
– Minden. De ez a minden azon nyomban létre is jön ismét. A végtelen idõben végtelen számú csodálatos pusztulás és keletkezés követi egymást – mondta Lin-csi, s hogy a
szerzetesek tudják, mi dolguk a végtelen idõben, elmesélt egy történetet:
– Nem is olyan rég, itt a Lüliang-hegyek közt, egy szerzetes beköltözött egy nagy fa
odvába. Úgy hívták ezt a szerzetest, hogy Taj-po. Üldögélt a fa odvában, teltek az évek
számolatlanul, amikor megjelent az odú elõtt egy vándorszerzetes. Így szólt a vándor
Taj-póhoz:
– Írva van, hogy ez a mostani, kerek milliárd esztendõt számláló világkorszak, melyben élünk, hamarosan véget ér. Fellángol majd a nagy tûz, és mind az ezer világ elpusztul. Tudni akarom, csakugyan elpusztul-e, vagy nem pusztul el. Felelj, Taj-po! – És
Taj-po felelt:
– Elpusztul – mondta.
– És akkor mi lesz? Következik a másik milliárd éves világkorszak? – kérdezte a vándor.
– Következik a másik.
– Akkor jó – vágta rá a szerzetes, és megnyugodva õ is beült Taj-po mellé az odúba.
Nem mintha addig attól tartott volna, hogy unatkozni fog, ha nem következik újabb milli-

árd év és nem lesznek majd benne újabb világok, hanem azért nyugodott meg a vándor,
mert megértette, miért ül a fában Taj-po. Taj-po pedig azért ült a fában, mert tudta, semmi emberi tevékenység nem fogható ahhoz, hogy jönnek-mennek a világkorszakok. Semmi emberi tevékenység nem fogható ahhoz, hogy elpusztul mind az ezer világ, s aztán
következik a másik ezer. És semmilyen emberi tevékenység nem mérhetõ ahhoz, hogy õ
mindebben részt vehet, ülhet a fa odvában, és szemlélheti a világok változásait. Taj-po
tudta, hogy a világok változásain töprengeni a legméltóbb emberi munka, s míg valamit
meg nem ért az egészbõl, nincs hová sietnie. Ezt értette meg Taj-po válaszából a vándor
is, s ezért ült be hozzá az odúba – fejezte be a történetet Lin-csi apát, s szégyenkezve
vallotta be, hogy nem tudja, mi történt ezután.
– Talán Taj-po és a vándor azóta is együtt ámulnak a világok változásain. Bámulják a
végtelen idõ játékait. Ti is ezt tegyétek, szerzetesek, ha eljõ a világvége, s már megettétek
a reggelit! – szólt Lin-csi apát, s magukra hagyta szerzeteseit, kolostorában, a Huo-to
folyó partján.
„Nem lelhet az útra az, aki keresi, viszont rajta jár, aki nem keresi” – jelenti ki Lincsi, aztán elénk fest egy képet: ülnek a szerzetesek a fa odvában és „bámulják a végtelen
idõ játékait”. Azt állítja, hogy ez a legméltóbb emberi munka a világon. Mert amíg nem
érti a világok változásait, nincs hová sietnie. Maradjon csak ki-ki a helyén, üljön meg
békében a házában. Ne avatkozzon a világ dolgába. Üzeni nekünk, mai földlakóknak az
öreg kínai apát 1200 éves Huo-to folyó parti kolostorából.
Ez már nem homályos értelmû beszéd: a kínai mester határozottan elítéli az örökké
serénykedõ, iparkodó földi társakat, akik vakon munkálkodnak a még mindig ismeretlen
földi világban. Ahogy korunk hõse teszi: lázas igyekezettel átalakítja az anyagot anyaggá. Anélkül, hogy sejtené, mi lesz e munka végsõ eredménye.
Lin-csi eszménye a tétlen tûnõdés, a csodák csendes bámulása. Legyen az ember szerény. A világ kezdete és vége sem az õ dolga. Õ ahhoz kevés. De mihez elég?

Lin-csi 5. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak az apáthoz a szerzetesek:
– Mondd, apát! Mi az a tanítás, amit az emberi elme még felfog, megért? Amit követni
képes mint példát, látja benne a helyes célt?
– Mi tehát a legmagasabb tanítás? – kérdezett vissza Lin-csi, ámulva a kérdés bátorságán. A tanítvány megismételte:
– Mi az a tanítás, amit az emberi elme még felfog, megért?
– Egy szezámmagos pogácsa – felelt azon nyomban Lin-csi, aztán nagy nyugalommal
fürkészte szerzetesei arcát. A hívek zavartan fészkelõdtek, majd az egyik megkérdezte:
– Tréfálsz, apát?
– Nem tréfálok. Ez a valóság – állította Lin-csi, majd látva a szerzetesek tanácstalanságát, így folytatta:
– A szezámmagos pogácsa túlmutat Buddhán és a pátriárkák minden tanításán. A
szezámmagos pogácsa semmit sem szimbolizál, pogácsa csupán, talányok és magyarázatok nélkül. Nem így bármely tanítás, mely tökéletlen mesterek tökéletlen szavaiból áll,
s az utódok örökké ezeket magyarázzák. Hívek! Ha tökéletes tanításra vágytok, nézzétek
meg jól a pogácsát! Ne veszõdjetek többé szent könyvek betûivel, ne kínlódjatok szikkadt
agyú mesterekkel, ne erõlködjetek, ne akarjátok érteni az írást. Vessétek el az írott hagyományt, vessétek el a példát. Nem ezekben van a teljesség, a megnyugvás. Az írott tanítás
harsogó hívság, a szezámmagos pogácsa a csendes valóság. Értsétek és kövessétek mint
a legmagasabb példát – szólt Lin-csi apát, s már sarkon fordult volna, amikor utána
szólt az egyik tanítvány.
– Mester! Téged se hallgassunk ezután?
– Akik a pogácsa valóságos természetét már föltárták, kiálltak minden próbát – válaszolta az apát. – Azok felém se nézzenek többé! De akik még nem tudják, mennyire terhes
minden titok, minden tudás, és akik még nem tudják, hogy nem érdemes az Úton cipelni
mást, csak egyetlen szem szezámmagos pogácsát, azok kolostoromban megvárhatják,
míg lekopik róluk a sok régi okosság. Akkor aztán õk is mehetnek tovább – válaszolt
szerzeteseinek Lin-csi apát, kolostorában, a Huo-to folyó partján.
Így beszélt hát több mint ezer esztendeje Lin-csi, a legjelesebb buddhista gondolkodó
Kínában, fent északon, a Huo-to folyó partján. Itt, a tibeti kolostor falai között ezekkel a

szavakkal maga a tagadás szelleme vert tanyát. Még mi, profán lelkû nyugati látogatók
is szinte belepirultunk a tudás tagadásának ilyen merész megnyilvánulásába. A könyv
lapjai égették ujjainkat.
Éppen merész állításai és ítéletei miatt a kínai buddhizmus tanításai szélsõségesnek és
szentségtelennek számítottak az erényes tibeti hívek köreiben minden korban. De a földi
világban örömmel sürgölõdõ, szorgos nyugati földlakó is azonnal zavarba jön, amikor
magára ismer az apát történeteiben.

Lin-csi 52. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi apát kolostorának kapuján egy nap öreg vándor zörgetett.
– Lin-csi mester! Szeretnék tanítványodul szegõdni, részt venni reggeli beszélgetéseiden – szólt szerényen a kapuban álló apáthoz.
– Honnan jöttél, jó öreg? – kérdezte Lin-csi, kissé meglepõdve az öreg szándékán.
– A városban éltem. Egy esztendeje vándorúton vagyok.
– Na és mi célból vándorolsz, barátom?
– Nézelõdöm az emberek között.
– Ki vagy te, hogy csak úgy nézelõdsz köztünk?!
– Ezt te mondd meg nekem, Lin-csi apát! Én egész eddigi életemet gyertyaöntéssel töltöttem, semmit és senkit nem ismerek a világon, legkevésbé magamat. Minden figyelmemet
a gyertyákra fordítottam. Hevítettem, merítettem, formáztam. Milliárdszor és milliárdszor.
Eközben teljesen megfeledkeztem magamról. Elfelejtettem, honnan jöttem, hová indultam,
mit akarok. Nem tudom, ki voltam, ki vagyok, hol vagyok. Most nézelõdöm az emberek
között, eljöttem kolostorodba. Szeretnék részt venni reggeli beszélgetéseiden – vallott
magáról az öreg. Vallomása õszintén tetszett Lin-csinek. Barátian fordult felé.
– Figyelj rám, derék vándor! Aki ma bezörgetett ide a kolostorba, valóban nem az,
aki egyszer testet öltött benned a városban. De már nem is az, aki egész életén át hevítette, merítette, formázta a viaszgyertyát. Milliárdszor és milliárdszor. Aki ma itt áll, egy
harmadik ember. Ám ennek nincs már lehetõsége találkoznia az elõbbi kettõvel. Annál
több esélye lesz azonban magára találnia a következõ életében. Amelyben majd bölcsen
elkerüli a milliárd találkozást a viaszgyertyákkal. Mostani elhibázott életének pedig vállalnia kell elkerülhetetlen végét. Eszméletlen bolyongása utolsó állomásán megül valahol egy kis kolostorban, és szép nyugodtan megvárja szabadulását.
Majd eljõ az a perc végtére,
Melyben elér õ is a kínok végére.
És az esti szellõk lágymeleg szárnyain
Általrepül lelke a tenger partjain.
– szólt vigasztalóan az öreghez Lin-csi apát, s kitárta elõtte kolostora kapuját. Õszintén sajnálta, hogy nem tehet érte többet.

Lin-csi 77. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorában egy reggel megkérdezték a szerzetesek az apáttól:
– Mondd, apát! Hol laknak a szalmakutyák?
– Szalmakutyák mindenhol laknak, híveim. Elvegyülnek az emberek között, tele van
velük a világ.
– Felismerhetõk a szalmakutyák, apát?
– Eleinte egyáltalán nem ismerhetõk föl a szalmakutyák. Még akkor se, ha falkába
verõdve találjuk õket, mondjuk, egy szalmakolostorban. A szalmakutya-szerzetesek és
a szalmakutya-buddhák a megtévesztésig hasonlítanak a valódiakra. Olyannyira, hogy
maguk sem tudják, õk a szalmakutyák.
– Mire valók a szalmakutyák, apát?
– Hogy megkülönböztessék magukat tõlük a nem szalmakutyák. Hogy pontosan ismerjék
megkülönböztetõ jegyeiket, s ezeket jól megbecsüljék. Mindez igen komoly haszonnal jár.
– Elkerülhetõk-e a szalmakutyák, apát?
– Nem kerülhetõk el egyáltalán. De nincs is szükség rá. Miután felismertük õket, jól
lehet bánni velük. Attól fogva már nem veszélyesek ránk. Csak etetni kell õket cukorkákkal bõségesen, és finom szavakkal dicsérni szépségüket és elméjüket. Még akkor is, ha
száraz, poros, szúrós a szalmájuk és szikkadt, szálkás az elméjük. Hallgatni kell panaszos

vonyításukat és morgásukat, milyen igazságtalan velük a világ. Mindig igazat kell adni
nekik, hadd nyugodjanak meg a szalmakutyák. Ez ártalmatlan, kegyes csalás. Jegyezzétek meg, szerzetesek, hogy a megnyugtatott, édes álomba ringatott szalmakutyák a legjobb szalmakutyák. Míg alszanak, nem harapnak legalább. Sõt, ismerek egyet, amelyik
mosolyog is olykor, amikor álmában igazi szerzetesnek képzeli magát. – Világosította
föl híveit a szalmakutyaság kérdéseirõl Lin-csi apát. Õszintén aggódott szerzeteseiért,
nehogy megkísértse õket az önmaga körül vakon forgolódó szalmakutya-világ. A tudás
és az alkotás hamis ígérete, majd hatalmába ejtse õket a csalódás.
Lin-csi állításai és következtetései mintha valóban a mai világ lakóinak szólnának.
Mintha minden szavával minket vádolna, ugyanakkor óvna – állapítottuk meg, egyre
nagyobb izgalommal forgatva a könyvlapokat a Rév Szomszédsága Kolostorban, Tibetben, a Lhásza-folyó partján.
Rendszeres vendégeivé lettünk a kolostornak, hosszú ideje már egyetlen nap sem telt
el életünkbõl Su-la-ce és Lin-csi társasága nélkül.
A nap bármely szakában érkeztünk a kolostorba, egyetlen szerzetest találtunk csak
az épületben és egész környékén, név szerint, Gru-kha’i Pha-rol-pót, aki a kolostor apátjának vallotta magát. Nevét a kolostor nevérõl vette, s bár ez kínai szokás ugyan, nem
firtattuk okát. De azért elcsodálkoztunk: miért követi egy tibeti kolostor tibeti apátja a
régi kínai hagyományt? Azt sem kérdeztük tõle, merre vannak a kolostor többi szerzetesei, és hogy mit csinál itt egész nap magában egy apát?
Örültünk, hogy vendégeskedhetünk nála, olvashatjuk Su-la-ce szerzetes munkáját.
Könyvének lapjait azonban mindig csak részletekben adta kezünkbe az öreg mester.
Nem is sorrendben kaptuk a tanításokat, azt mondta, még úgysem teljes a fordítás. Tehetséges tanítványa, aki most távol van, hamarosan visszatér, és majd folytatja a munkát.
Az õ engedélye nélkül neki valójában nem is lenne szabad megmutatnia a kéziratát.
Nem vitatkoztunk vele, másoltuk csendben a könyvlapokat tovább.

Lin-csi 11. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorába egy nap vendég érkezett. Vang tanácsos urat, aki támogatója
volt a kolostornak, szívesen látták a szerzetesek. Miután jót ettek, ittak, Vang és Lin-csi
sétára indultak. Végigjárták a kertet, az épületeket. Amikor a szerzetesek csarnoka elõtt
megálltak, Vang úr megkérdezte:
– A szerzetesek, ugyebár, ebben a csarnokban olvasgatják a szent könyveket?
– Nem, tanácsos úr, a szerzetesek nem itt olvasgatják a szent könyveket.
– Nem itt? Hát hol? – kérdezte a tanácsos.
– A szerzetesek egyáltalán nem olvasgatják a szent könyveket – vallotta be Lin-csi
apát, s a tanácsos ámulatára még csak nem is szégyenkezett.
– Akkor bizonyára a meditációban gyakorolják magukat a hívek. Itt végzik a gyakorlatokat? – kérdezte Vang nagyúr, megadván Lin-csinek a lehetõséget, hogy dicsérje
szerzeteseit. De az apát nem élt vele.
– Nem, tanácsos úr. A szerzetesek nem végeznek itt gyakorlatokat.
– Nem?
– Nem.
– Hát akkor hol?!
– A szerzetesek, tanácsos úr, egyáltalán nem végeznek meditációs gyakorlatokat
– jelentette ki Lin-csi apát, s bátran Vang úr szemébe nézett. A tanácsos zavartan hümmögött, majd újra kérdezett.
– Bizonyára hitvitákat folytatnak, így képzik magukat. Ebben a csarnokban vitatkoznak?
– Nem, tanácsos úr, a szerzetesek sem itt, sem máshol nem vitatkoznak. És nem képzik
magukat – mondta Lin-csi.
Zavarában Vang már rá se nézett.
– Hát akkor mit csinálnak ebben a kolostorban a szerzetesek? – kérdezte végül félénken.
– A szerzetesek, tanácsos úr, ebben a kolostorban buddhává válnak. Ha akarnak –
felelte Lin-csi Vangnak, majd hosszan hallgatott.
S míg az apát hallgatott, a tanácsos elméje megvilágosodott.
– Hiszen „világ mélye és sekélye, a gondolat fényessége, a szépség szép reménye,
mind a mi kezünkben van” – gondolta Vang. Majd meghajolt Lin-csi felé, s a szívében
hálával távozott.

Lin-csi 18. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorában egy nap így szólt az apáthoz az egyik szerzetes:
– Nagy Tanító! A tíz világtáj buddhái mind ráleltek az egyetlen útra, mely a nirvánába vezet. Csak azt szeretném tudni, hol lehet az.
Lin-csi akkor felemelte görcsös botját, s egy hosszú vonalat húzott vele a levegõbe.
– Itt van. Látod?
– Nem látom – felelte a szerzetes bizonytalanul, mire Lin-csi botjával mérgesen a
hátára húzott.
– Hát nyisd ki a szemed, te ostoba! Hiába magyarázok neked?! – kiáltott rá, majd a
bottal újra meghúzta a vonalat a levegõbe.
– Látod? Látod már az utat a nirvánába?
A szerzetes még mindig nem látta. Majd amikor az apát már harmadszorra is hiába
rajzolta az utat a levegõbe, és harmadszorra is hiába húzott a görcsös bottal a szerzetes
hátára, megsajnálta.
– Barátom! Ugye, nem gondolod komolyan, hogy én mutatom meg neked az utat a nirvánába? Ugye, nem képzeled, hogy ilyen könnyen besétálhatsz az örökkévalóságba?– fordult hozzá csendesen, majd szomorúan, mintha csak neki árulná el a titkot, a fülébe
súgta:
– Ugye, tudod, szegény barátom, hogy nem segíthetünk egymáson. Nincs egyetlen
út. Magunk vagyunk a világon, s ahányan vagyunk, annyi az út. És nem ismerhetjük
egymás útjait.
– Tudom – felelt lehorgasztott fõvel a szerzetes. – Csak azt nem tudom, miért vertél
meg háromszor, mielõtt ezt megmondtad.
Erre Lin-csi negyedszer is ráhúzott a botjával a hátára.
– Ez volt utolsó tanításom! Vésd jól az eszedbe, barátom! – szólt az apát, s a kolostor
csarnokában magára hagyta tanítványát. A szerzetes még hosszan, csendesen álldogált,
majd elindult kifelé az apát után. A csarnok kijárata fölött ez állt:
Meg se moccansz, s célodnál vagy.
Szád se nyílt, s a szó elhangzott.
Mozdulsz, de mindig csak a falig –
Hát erre gondolj halálodig!
Su-la-céról, a rejtélyes tanítványról, akinek elbeszélésében egyre nagyobb kedvvel
olvasgattuk Lin-csi beszélgetéseit szerzeteseivel, még mindig nem tudtunk szinte semmit.
A könyvtárban sem találtuk nevének elõfordulását más mûvekben, és Gru-kha’i Pharol-po, vagyis Rév Szomszédja apát is konokul állította, hogy semmit nem tud róla.
Majd talán tibeti fordítója, ’Bri-smyug rinpocse. Mondta mindig, amikor Su-la-céról
kérdeztük. A válaszból legalább név szerint megismertük a kolostor egy másik lakóját,
az apát távollévõ tanítványát. Neve illett szép munkájához, magyarul azt jelenti: Bambusz Ecset. Mintha szerényen azt mondaná: én csak eszköz vagyok, egy bambusz írótoll
csupán. Egyébként a lapok archaizáló, díszes keretezése és a szöveget illusztráló néhány
rajz is Bambusz Ecset rinpocse bámulatos kézügyességérõl tanúskodott.
A történetek fõhõsérõl, Lin-csirõl – gondolkodásáról és személyiségérõl – azonban
Su-la-ce könyvének olvasása közben egyre több minden vált világossá. Szelíd istentagadása, humora és meghökkentõ kijelentései megnyerõek voltak, bár arcképébe Su-la-ce
ecsetje is jócskán belerajzolhatott. Életének egyes adatai, eseményei különben ismertek
voltak.
Lin-csi, családi nevén Hszing Ji-hszüan, az észak-kínai Hopej tartományban született
Nanhua faluban. Nanhua falu a Sárga-folyó partján feküldt, ma már kisebb város, mai
neve: Tungming. Hszing Ji-hszüan már fiatalon buddhista szerzetesnek állt, s a kínai
buddhizmus irányzatai között gyorsan rátalált az egyéniségének leginkább megfelelõre,
a csan iskolára. Neve akkor vált ismertté, amikor a 850-es években elnyerte a Huo-to
folyó parti kolostor elöljárói méltóságát.
Ez a kis kolostor közvetlenül a folyó átkelõhelye mellett állt, innen lett a neve Lin-csikolostor, mely magyarra fordítva Rév Szomszédsága Kolostort jelent. Hagyományosan
a kolostor nevérõl vette a nevét õ is, és mint a legtöbb apát, ekkor hagyta el a családi
nevét.
Családjáról egyébként nem szólnak az írások, de az tudvalevõ, hogy Lin-csit már
gyerekként kiváló képességek és tulajdonságok jellemezték, ifjúként pedig kitûnt szülei iránt tanúsított szeretetével. A szülõk megbecsülése és szeretete volt a konfuciánus

Kínában a leginkább hangoztatott erkölcsi parancs. Lin-csi tehát e tekintetben nemcsak
megfelelt az elvárásnak, de valószínûleg túl is teljesítette azt. Máskülönben nem említenék a források.
Ugyanakkor késõbb, nyilván félreértve a mester valamelyik tanítását, szokatlan köznapiságát, egy 12. századi életrajzírója azt állította róla, ha nem állt volna buddhista
szerzetesnek, bizonyára rablóvezér lett volna belõle. Ha ez a megállapítás talán túlzó
is, kétségtelen, hogy Lin-csi szabálytipró, sõt forradalmi tanítása nem minden ok nélkül
számított botrányosnak a jól nevelt kínai tisztviselõk köreiben. Az apát excentrikus figurája szálka lett a szemükben.
Ám annál inkább tetszett nekünk, nyugati vendégeknek a tibeti kolostorban, korunk
világából szemlélve õt. Su-la-ce hõseként a legemberibb, legnemesebb vonásokat fedeztük fel Lin-csi alakjában, viselkedésében nyomát se láttuk tekintélyelvûségnek, önhittségnek, hamisságnak. Gyakran láttuk õt bizonytalannak, eltöprengõnek, szavai mindig
õszintén szóltak.

Lin-csi 24. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordult szerzeteseihez Lin-csi apát.
– Hívek! Tudjátok-e, hogy mi által vagytok képesek hallgatni engem?
– Fülünk, s hallásunk által hallgatunk téged, Mester! – válaszolták a szerzetesek
kórusban.
– Érdemes hívek! A Tanítást sem hirdetni, sem hallgatni nem képes anyagi jellegû
testetek. Sem a lépetek, sem a gyomrotok, sem a májatok, sem az epehólyagotok, de még
testetek nyílásai – szájatok, fületek – sem képesek a Tanítás hirdetésére vagy hallgatására. Ami minderre képes, nem más, mint a ti semmi testiséget nem viselõ fényességes
lelketek. Íme, a Tanítás hirdetésének és hallgatásának mestere: a lélek!
Így szólt a szerzetesekhez az apát, majd kérdéseikre azt is elmondta, mit ért lelken.
– Hívek! A lélek az, amit látásnak hívunk a szemben, hallásnak a fülben, szaglásnak
az orrban, szólásnak a szájban, fogásnak a kézben, futásnak a lábban. Alapjában véve
csupán egyetlen finom sugár a lélek, mely széjjelosztódik e hat érintkezésben. A lélek
dolgai alak nélkül valók, és mindenhová elhatolnak. Ezért minden, ami a világról tudnivaló, csakis a lélek segítségével ismerhetõ meg. Létezése határtalan és örökkévaló. A
lélek tökéletes! – szólt szépen és lelkesen Lin-csi mester a lélekrõl, s a szerzetesek, mint
mindig, áhítattal hallgatták. Ám rövid hallgatás után megkérdezte az egyik tanítvány.
– Mondd, Mester! Mit gondolsz? Ez a tökéletes lélek vajon miért van kitéve annyi
kísértésnek? Miért nem tud ellenállni? Miért van születés, miért van halál, miért van
lélekvándorlás?
– Ajaj! Ajaj! – vakarta a fejét Lin-csi apát. – Most alighanem megfogtál, barátom! A
lélek – valószínûleg – mégsem olyan tökéletes – mondta kedvetlenül, majd kifelé ballagva a csarnokból még hozzátette.
– Csak nagyon szeretnénk, ha az lenne. Hogy sejtsük végre, miért van lélekvándorlás,
miért van születés, miért van halál.

Lin-csi 72. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak a Mesterhez a szerzetesek.
– Mester! Áruld el nekünk, milyen a lélek igazi természete! Sóvárog-e olykor maga a
lélek is, vagy csak a test érez vágyakat?
– Szerzetesek! A lélek igazi természete ma már felismerhetetlen. A fényességes lélek
tengerfenékre süllyedt roncs, melyre szõrös ázalagok, kagylók, csigák és kavicsok rakódtak. Megkövesedett tetem, mely dermedten lapul a mélyben. A lélekre túl sok anyagi rakódott már, nem érez, nem jelez, tompa mozdulatlanság, némaság. A lélek halott. Sötét üregeiben szörnyek vertek tanyát, s démonok látogatják. Elképzelni is félelem, borzongás
– festette a lélek rémségeit Lin-csi apát, majd így folytatta: – És talán megtalálni sem
lehet már e roncsot. Oly régen elsüllyesztették. A lélek nem kedvelte a test táplálékait,
az emészthetetlen földi port, sarat. Undorodott, ellenállt. Ezért kellett a testnek megszabadulnia tõle. Diadalmaskodott az anyag, a lélek lent a mélyben halott.
– Fel sem lehet támasztani? – kérdezte félénken az egyik szerzetes.
– Nem tudom. De nincs más választás. Szükség lenne rá, nehogy vele vesszen az
egész világ. Olykor felviláglik a fény, s feltámad bennünk a lélek utáni vágyakozás. Ám

jön megint az ész, a gúnyolódás, a rögeszmés akarás, az alkotás, majd a fáradtság, a
csalódás. A lélek nélkül nem tartható fenn az anyagi világ. Akkor elveszünk. Tíz világkorszakra megszûnik a földön a tavasz, az õsz, a tél, a nyár, a füvek, a lombok, az ember, a
madár, a bogár. Próbálkozzatok hát, szerzetesek! Támasszátok föl a lelket, ha meg akarjátok ismerni igazi természetét – szólt Lin-csi apát, s a szerzetesek tudták, hogy aznap
reggel nem keserûen, csak komolyan beszélt, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Lin-csi 49. tanítása kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi apát cellájába egy nap váratlanul betoppant az egyik tanítvány.
– Mester! – szólította meg izgatottan. – Kerek három évet töltöttem a kolostorodban
a Tanítás tanulmányozásával. Megismertem a Tanítás három kocsijának eszméit, a Hármas Világ régióit, a Létezés Hat világának lényeit, megéltem a tíz állapotot és bejártam
a tízezer dolog birodalmát, túl vagyok immár a négyes tételen és túl a száz tagadáson,
mégsem tudok válaszolni a kérdésre: „ki vagyok én”? Felelj nekem, Mester, ki vagyok
én?!
Lin-csi a szerzetesre emelte tekintetét, majd elfordult tõle. Így kérdezte, hosszabb
szünet után, halkan:
– Megetted a zabkásádat, szerzetes?
– Megettem, Mester.
– Elmostad az étkezõtálkádat?
– Elmostam.
– Kitakarítottad a celládat?
– Kitakarítottam.
– Kisöpörted az udvart?
– Kisöpörtem.
– Szálltak a falevelek, amikor söpörtél, mi?
– Szálltak, Mester.
– De azért összeszedted õket?
– Összeszedtem, Mester.
– És láttad azt a nagy ciprusfát az udvaron?
– Láttam, Mester.
– Szép tornyos növésû, igaz?
– Igaz, Mester.
– S finom, balzsamos illatú. Érezted?
– Éreztem, Mester.
– Aztán bejöttél hozzám.
– Bejöttem, Mester.
– És azt kérdezted, ki vagy te?
– Azt kérdeztem, Mester, ki vagyok én.
– Nos, tudd meg, szerzetes, az vagy te, aki reggel megette a zabkásáját, aztán elmosta az étkezõtálkáját, kitakarította a celláját, kisöpörte az udvart, nézte, hogyan szállnak
a falevelek, és érezte a tornyos növésû ciprusfa balzsamos illatát. Majd bejött hozzám
és megkérdezte, kicsoda õ? Ez vagy hát, szerzetes, semmi más. Ám ez épp elég, hidd el.
Nem lehet több az ember – mondta most már a szerzetes felé fordulva Lin-csi, s lassan
a szemébe nézett. Hallgattak. A szerzetes érezte, hogy az apát õszintén szólt hozzá. Hoszszan meghajolt elõtte, s csendesen visszatért cellájába.
Lin-csitõl nem állt távol a költõiség, a líraiság sem. De a csan irányzat másutt is nyíltan, sõt kihívóan vállalta a lírát. Lin-csi ebben odáig ment, hogy nyugati szemmel olykor
romantikusnak láthattuk alakját.
Lin-csi romantikus hangulatai azonban nem uralták Su-la-ce mûvét, csak föltûntek
olykor egy-egy beszélgetésben. Elõfordult, hogy gyakorlati tanácsokhoz kapcsolódva
is. Mert Lin-csi, legnagyobb ámulatunkra, még effélét is megengedett magának. Minden habozás nélkül elrendezte szerzetesei sorsát, életre szóló programot osztott bátran
és könnyedén, ha éppen ilyesmiért fordultak hozzá. Nem volt szûkmarkú. De azért
szélhámos sem. Rablóvezér pedig még gondolatban sem lehetett volna. Józan esze és
költõisége mentette meg a kalandorságtól.

Lin-csi 37. tanítása, a kolostorában, a Huo-to folyó partján
Lin-csi kolostorába egy nap ifjú szerzetesjelölt érkezett.
– Hogy hívnak? – kérdezte tõle az apát.
– A nevem Taj-lung. Buddha és a pátriárkák tanításáért jöttem. Egy kissé ismerem
már a Magasztos és a mesterek tanítását, de azért tanácsokat még elfogadok – felelte
határozottan az ifjú. Lin-csi szeme elkerekedett, nem látott még ilyen szemtelen jelöltet.
Elhatározta, hogy kifaggatja.
– Mondd! Szoktál azon fáradozni, hogy rátalálj a helyes útra? – kérdezte.
– Szoktam.
– Na és milyen gyakorlatokat végzel olyankor?
– Amikor éhes vagyok, eszem, amikor álmos vagyok, alszom – vágta rá az ifjú.
– Ne beszélj! Ez a te buddhizmusod?
– Ez az én buddhizmusom.
– Na és mindenki buddhista, aki ezt teszi?
– Nem mindenki.
– Miért nem?
– Mert amikor õk esznek, nem esznek, hanem különféle más dolgokra gondolnak, és
amikor alszanak, nem alszanak, hanem különféle dolgokról álmodnak. Ezért nem olyanok, mint én. Én tudom, hogyan kell enni, hogyan kell aludni.
– Taj-lung! Ha te ezt valóban tudod, akkor neked nincs szükséged semmiféle tanácsra! – csapott az ifjú vállára Lin-csi, aztán mégis tanácsokat kezdett osztogatni.
– Nincs szükséged tökéletlen tanítók tökéletlen tanítására! Nincs szükséged se a Tanítás Nagy Kocsijára, se a Tanítás Kis Kocsijára, se a négyes alaptételre, se a tizenkettes
szabályra, se a tíz belátásra, se a száz tagadásra, se a többi marhaságra. Hagyd a fenébe az egészet! Te normális vagy! Kerüld el messzire a kolostorokat és a filozófusokat!
Ha éhes vagy, egyél, ha álmos vagy, feküdj le! És ne hallgass soha senkire! – záporoztak
Lin-csi apát tanácsai, alig tudta végre abbahagyni. – Indulj, Taj-lung! Csak így tovább!
Nincs már messze a buddhaság! – búcsúzott tõle az apát, amikor eszébe jutott még egy
tanács. – Mindig gondolj rá, hogy így élni nagy bátorság! Mert csak kevesen tudják,
hogy ez a legbölcsebb tanítás.
Amikor éhes vagy, egyél,
Amikor álmos vagy, feküdj le.
Balgák néznek, nevetnek,
Csak a bölcsek érthetnek.
– szólt még Lin-csi apát Taj-lung után, kolostorában, a Huo-to folyó partján.
Ahogy a Lhásza-folyó parti kolostorban egyre jobban megismertük Lin-csi tanítását,
úgy vált egyre nyilvánvalóbbá elõttünk, hogy az apát bölcselete valójában minden szellemi tagadásán alapszik. Azt állítja egy helyütt, hogy „az elme sohasem volt jó társa az
embernek, nem fedte fel számára a titkokat, nem volt képes enyhíteni szenvedéssel teli
sorsán”. Aztán kijelenti: „az ember az önzõ és akarnok elme játékszere csupán”. Mi szükség hát akkor a Tanításra, mely szintén az elme szülötte? És mi szükség az elme többi
teremtményére? Tette fel a kérdést az apát, de megnyugtató választ nem talált rá.
Végül az okos, derûs és olykor érzelmes Lin-csi eljutott a szellem teljes tagadásához,
s az embert csupán mint természeti lényt tekintette. „Ha éhes vagy, egyél, ha álmos vagy,
feküdj le!”
Utolsó beszélgetésében mindenfajta tanítás lehetõségét kétségbe vonta, sõt még a
kolostor, a közösség szükségességét, értelmét is tagadta. Nem tudtuk, hogy õt sajnáljuk,
aki ennyire kiábrándult az emberbõl, aki végül ennyire magára maradt, vagy azokat,
akik máig nem értik, mit mondott ezzel. Pedig tanításai manapság érthetõbbek, mint
valaha. Su-la-ce munkáját olvasva meg kellett gyõzõdnünk róla, hogy az öreg kínai apát
valóban egyenesen hozzánk, fáradt és csalódott, keleti és nyugati ma élõ földlakókhoz
szólt – jó ezer esztendeje, kolostorából, a Huo-to folyó partján.

Lin-csi 81. tanítása, kolostorában, a Huo-to folyó partján
Kolostorában egy reggel ezzel a kérdéssel fordultak Lin-csi apáthoz a szerzetesek.
– Mondd, apát! Mi történik a Magasztos tanításával, amikor a világon már mindenki
buddhává vált?

– Kinek a tanításával? – kérdezett vissza értetlenül az apát. A szerzetesek összenéztek:
– A Magasztos Buddha tanításával – ismételte meg bizonytalanul az egyik.
– Nem tudok róla, hogy a Magasztos Buddhának tanítása volna – szólt az apát, majd
hosszú csend uralta a csarnokot.
– Mester! Épp tõled hallottuk a tanítást! „Átlátni a valóság titkát, ismerni az okokat
és a törvényt. Megszabadulni a vágyak indulatától, a létezés indulatától, a tudatlanság
indulatától. Legyõzni a születést, legyõzni a halált.” Ez Buddha tanítása és tõled hallottuk!
– Nem ismerek ilyen tanítást.
– A fényességes lélek tulajdonságairól tanítottál, a gondolat és az érzés szavakból
varrt öltözeteirõl, a lepkeszárnyú igazságról és tudásról, a balgák égi útjáról, a költészetrõl, a túlsó partra vezetõ útról és a végsõ csendességrõl odaát. Mi volt mindez, Lin-csi
apát? Nem Buddha tanítása?
– Nem Buddha tanítása volt, szerzetesek! Nem ismerem Buddha tanítását.
– Miféle tanítás volt, Lin-csi apát?
– Nem volt semmiféle tanítás. Nem ismerek semmiféle tanítást – állította konokul a
mester, s a szerzetesek megint elnémultak.
– Mivel töltöttük akkor kolostorodban az éveket, Lin-csi? – kérdezte aztán bizonytalanul az egyik.
– Magatokkal voltatok elfoglalva. Ez volt a dolgotok. S tette a dolgát minden tanítvány.
– És a Tanítás? Nem a Tanítás szellemében éltünk, apát?
– Nincs semmiféle tanítás! Nem is volt, és nem lesz soha! Megmondtam már. Magatok
vagytok, nincs semmi más! Lin-csi elõtt épp úgy, mint Lin-csi után.
– Mit jelentsen ez, apát?
– Nem lehetünk mindig együtt, híveim. Az a cédrus sem áll ott örökké a kertben, nem
áll a kolostor sem, de még a Huo-to partján az a hegy sem. És nincs semmi sem, ami
még egyszer összefogna bennünket és az idõt. Csak ti vagytok, míg vagytok egyáltalán.
Legjobb tehát, ha ezután már mindent magatokkal intéztek el. „Átlátni a valóság titkát,
ismerni az okokat és a törvényt. Megszabadulni a vágyak indulatától, a létezés indulatától, a tudatlanság indulatától. Legyõzni a születést, legyõzni a halált.” Ez most már a ti
dolgotok. Menjetek, szerzeteseim! Menjetek tovább! – szólt Lin-csi apát, befejezve utolsó
tanítását, kolostorában, a Huo-to folyó partján.
Ha Gru-kha’i Pha-rol-po apát a tibeti kolostorban legalább egyszer kezünkbe adta
volna a Su-la-ce’i gsum-’bum minden lapját, vagyis olvashattuk volna a teljes beszélgetés-gyûjteményt, talán többet megtudtunk volna Lin-csi útjáról az intellektus konok
és büszke tagadásáig. De Gru-kha’i Pha-rol-po épp olyan makacs volt, mint Lin-csi.
Nemcsak hogy soha nem adta ki egyben a fordítást, de csak annyit olvashattunk belõle
naponta, amennyit elõre kikészített. Soha egyetlen lappal sem adott többet.
Talán attól félt, nem találjuk meg az egészben a részt, szem elõl veszítjük a szezámmagos pogácsát. Azt gondoljuk majd, Lin-csi tanítása is „harsogó hívság”, mint minden
más írott hagyomány. És épp úgy nem segíthet rajtunk soha semmiben, mint a legtöbb
írás. Pedig hát értettük mi jól, mit jelent: „magunk vagyunk csupán, nincs semmi más”.
Értettük jól: „ez a csendes valóság”.
De másban is hasonlított Lin-csire az öreg tibeti apát. Hiába kértük, hogy ha már nem
adja ki a teljes szöveget, fejtse ki Lin-csi tanításának rendszerét, nem válaszolt. Csak
botjával egy hosszú vonalat rajzolt a levegõbe.
Máskor pedig, amikor megkérdeztük, mit gondol, a Magasztos Buddha ráismerne-e
saját eszméire Lin-csi eretneknek tartott tanításaiban, azt felelte, nem ismer semmiféle
Buddhát.
Ám a kolostor kapuja azért mindig nyitva állt elõttünk. Lin-csi és Su-la-ce, a 9. századi mester és tanítvány így aztán egyre inkább ottani életünk fõszereplõivé váltak. Hosszú
hetekig minden idõnket velük töltöttük.
Végigolvasva a nekünk szánt lapokat, Su-la-céról azonban még ezután sem tudtunk
szinte semmit. Róla is hiába faggattuk a Rév Szomszédsága Kolostor apátját. Majd ’Brismyug, azaz Bambusz Ecset rinpocse, ha északról visszatér. Mondogatta valahányszor.
Majd õ mindent elmesél, hamarosan itt lesz, ne aggódjunk. És akkor majd megkapjuk
tõle a teljes szöveget is egyben. Szólt egy délután, amikor a szépen illusztrált, díszes
keretezésû utolsó könyvlapokat is visszahajtogatta a selyemkendõbe. Azt állította, hogy
õ több lapról nem is tud. Hozzá ne is jöjjünk már. Most menjünk a dolgunkra, aztán látogassuk meg a kolostort újra a következõ holdhónap 15. napján.
Végül elérkezett utolsó látogatásunk napja. Ahogy az apát kérte: a következõ hónap

15-ik napján. A megszokott úton alkonyatkor indultunk a fõvárosból a kolostor felé, a
Lhásza folyó partján. A kéziratra gondoltunk, amelyrõl végre mindent megtudunk, talán
új lapokat is kapunk hozzá. Ám a folyócska átkelõhelyéhez érve, ahonnan már jól láttuk
a kolostort, elámultunk. A szokásosnál is néptelenebb volt a környék, maga a kolostor
pedig teljesen elhagyottnak látszott. Az alkonyi fényben falai nem fehérlettek tisztán,
mint azelõtt, közelebb érve pedig feltûnt, hogy ablakairól hiányoznak a fehér függönyök, s ócska, elsárgult rongydarabok lógnak a helyükön. A kaput pedig nemcsak bezárták, de be is szegelték valakik. Késõbb vettük észre, hogy az ablakokat is. Többször
körbejártuk a megkopott falakat, azután visszatértünk az átkelõhöz. Elõször a révésznél
érdeklõdtünk a szerzetesek holléte felõl. Azt állította, nem tud róla, hogy a kolostorban
valaha is szerzetesek éltek. A körülötte álldogálók bólogattak, helyeseltek. Aztán egyikük elmondta még, hogy a kolostort és a kertjét emberemlékezet óta temetkezési helyül
használták, de jó ideje már annak se. Ezután még jó néhányszor visszamentünk az aranyozott tetejû épülethez, de soha semmilyen változást nem találtunk. Néztük a beszegelt
kaput, az elsárgult függönydarabokat az ablakok mögött, aztán bámultuk a fûzfák lágy
ívû lombját és a kis folyó vizét, mely nem messze innen a hatalmas Brahmaputrába ér.
Lestük a világosság és a sötétség találkozását, a földi világ néma átváltozását.
Aztán tanácstalanul, eltöprengve olvastuk a vízparton Su-la-ce szerzetes munkájának
utolsó sorait, melyeket elõzõ látogatásunkkor másoltunk át füzetünkbe.
Nem is olyan rég.
A bõrünkön is éreztük az alkonyt, a rejtélyes átváltozást.
Remélem, méltó és méltatlan, bölcs és balga olvasók, létezõ és leendõ szerzetesek és
világiak, hogy én, Su-la-ce szerzetes, alázatos szolgátok, nem hiába gúvasztottam szemeim, fárasztottam vén ujjaim, koptattam ecsetjeim, hogy írásba foglaljam nektek Lin-csi
apát beszélgetéseit, melyeknek a mester Huo-to folyó parti kolostorában voltam figyelmes résztvevõje ifjú szerzetesjelölt koromban. Míg e beszélgetéseket olvastátok, a legérdemesebb mester szellemének fényében fürdõzhettetek, mindannyian egyformán: méltók
és méltatlanok, bölcsek és balgák. Hanem nincs mit fecsegni errõl tovább! Ha értettetek
belõle, tisztelt olvasók, nektek lesz könnyebb ezután. Ha nem, az is a ti dolgotok. „Legjobb tehát, ha most már mindent magatokkal intéztek el!” Ám ha ezután se boldogultok,
akkor se csüggedjetek. Van még a túlparti bölcsesség megszerzésének egy módja, amit
nem árult el nektek a huncut apát. De most – irántatok érzett fékezhetetlen szeretetétõl
hajtva – Su-la-ce szerzetes felfedi elõttetek ennek a titkát.
Ha már Lin-csi sem használ, nehéz az élet és nehéz a halál, s kellene hozzá a túlparti tudás, a következõt csináld. Nyáridõben, domboldalban ülj meg jó soká, s keresd az
égen, merre száll a gólyamadár. Miután meglelted, kövesd szárnyalását, s lesd meg,
mikor engedi el a magasban a piszkát. S ha jól megfigyelted, miként hull alá keringve,
szállva, forogva, szél hátán lebegve, majd újból alázuhanva, s miként robban e tánc
közben semmivé; és miután meglátod, hogy piciny darabjai, melyek nem égtek el a sûrû
légben, úgy hullanak majd elõtted a gyenge, zöld fûszálra, hogy az meg sem hajlik alattuk, akkor, tisztelt olvasóm, Lin-csi nélkül is fölfedted magadnak a létezés titkát. S ha ezt
kilested, hidd el, könnyebb lesz az élet és könnyebb lesz a halál.
Nekem elhiheted. Én már igazítom kérges, vén testemen könnyû utazóruhám.
Az alkony bíborködében a kolostor – mintegy Ég és Föld között – ott állt a folyó túlsó partján. Aranyozott tetejének ívelt szélei kínai stílusra utaltak ugyan, de tibeti nevet
viselt. A kapu fölött szépen rajzolt betûkkel ez állt: Gru-kha’i Pha-rol Dgon-pa. Magyarul annyit jelent: Rév Szomszédsága Kolostor, azaz Lin-csi kolostora.
Bódultan lestük a folyó fölött aranyló homályt, lestük a táj lassú sötétségbe burkolózását.
Ha nem csak a szemünk és szívünk, de elménk is követni tudná e változást, talán
megértenénk a létezés minden titkát.

VINCENZO CARDARELLI

Álmatlanság
Úgy tûnik nekem olykor, hogy az Álom
iszonyú szörnyeteg, megfoghatatlan,
felettem áll s kész arra, hogy lenyeljen,
s azonnyomban a zsákmánya leszek.
Mily borzasztó, szánalmas küzdelem,
melyet folytatnom kell vele
a legtöbb alkalommal!
Mondom, az Álommal. S vadul menekülök
a neki fenntartott órák elõl.
Nyugtalan szellem, alvó, aki jár-kel
és álmodik és becsüli, hogy éber.
Hárs Ernõ fordítása

UMBERTO SABA

Az álom
Azt hittem, hogy álmodni édes.
De az álom tükör, amelyben
mivoltomból teljes egész lesz,
leleplezetten.
Mit ér, hogy bármit rejtve tartson
elõttem a nappal, ha végül
álmomban látni fogom arcom
fátylai nélkül.
Egy férfi dolgozik vidáman,
asszonyát s gyermekét imádja,
de mikor álmodik magában,
szabadra válva,
úgy érzi, hogy örvend felettébb
a drága nõt holtan találván,
mivel minden régi keservét
meggyógyítja e látvány.
Az aszkéta, aki csodákat
mûvel, s a szentséget elérte,
leveti a szürke ruhákat,
kéjeknek élve.
S az ember, ki fõnöki létét
a világban annak köszönte,
hogy minden igaz szenvedélyét
régen megölte,
nyomorúságról és iszonyról
próbál álmokat szövögetni,
mert csak álmodva képes olykor
önmaga lenni.
Hárs Ernõ fordítása
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MAX ELSKAMP

Az éj
Elérkezett az óra hát,
csukd be a könyved csendesen,
mert lelked, mely põrére vált,
nem tudja, hisz-e bármiben;
szemed, mely világot bejárt,
nem lelt hitet semerre sem,
most megjött sötét éjszakád,
s az árnyék ellep teljesen.
Elvesztette szárnyát az álmod,
s ahogy éterébõl leszállt,
siratja az égi világot,
s tereinek fénylõ sorát,
s miután kiléptél magadból,
lélek, testben már nem honos,
amit szeretsz, gyûlölsz, ma abból
idegen minden, fátyolos.
Nos, hozzád az éj érkezik,
s az idõ, melytõl megöregszik
szíved, mely a földön a hit
révén békét lelni igyekszik,
s örömöt a létben, mely éppen
olyan, mint mit hord belsejében;
csukd be könyved, az óra itt,
az alászálló éjjel itt van.
A holtak alszanak a sírban,
s a fáradt élõ álmodik,
s csillagok gyúlnak sorra ki,
sötét leplen aranyszegek,
s a lét mihaszna dolgai
ugyancsak holtan fekszenek.
Hárs Ernõ fordítása

Lévai Ádám grafikája

LIONEL RAY

Álmodsz
Álmodsz
a gyümölcs néma közepében,
vörös és szürke karikák,
s a tenger benned visszahuzódik.
A madaraknak, melyek
végigrepülik
az idõk folyását,
mint a türelmetlenség nagy konvojai.
Akkor az éj, mely csupa útból
és kiáltásból áll,
átgázol rajtad visszavonhatatlanul.
Aztán eltûnnek az évszakok.
s már semmi se mozdul
az árokszegélyen.
Hárs Ernõ fordítása
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RAYMOND QUENEAU

Nappalok teltek el
Nappalok teltek el és éjszakák velük
nappalok teltek el oly hosszúak miként
egy körsétány miként a nap nagy sóhaja
a föld felett mikor a tengerbõl kilép
s olajos cseppjeit a száraz fény felissza
nappalok teltek el rövid sugallatok
alig oly vastagok miként egy falevél
vagy naptárlapra írt régi emléksorok
nappalok teltek el és éjszakák velük
oly hosszú éjszakák mint egy nappali álom
mely csillagoktól õrzött fagyláthatárba olvad
éppolyan hosszuak mint a tér s az idõ
Nappalok teltek el és éjszakák velük
rövid éjek csak egy kiáltás görcs lökés
mint meglõve a nyúl felugrik a ligetben
nappalok teltek el és éjszakák velük
ez hát minden meg semmi is
nappalok teltek el
Egy lökéssel a fény az éjszakáig ér
a villogó szemû kis éjszakai lény
míg szél lapítja le villamos szõrzetét
habozva nézi az eget melyen az éjek
keltette végletes vágyak húznak barázdát
fények az éjszakában a fény lökései
Hárs Ernõ fordítása

Kovács Melinda alkotása
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ANDRÉ BRETON

Földfény
– részlet –
A földalattin szemben ültem egy nõvel, akit egyébként nem méltattam figyelemre, s aki, amikor a vonat megállt, felemelkedve rám nézett
és így szólt: „Vegetatív élet”. Egy pillanatig haboztam, a Trocadéro állomáson voltunk, majd felálltam és elhatároztam, hogy követem.
A lépcsõ tetejére érve roppant mezõn találtuk magunkat, amelyre a
késõ délután zöldes, végtelenül kemény fénye esett.
A nõ, anélkül, hogy megfordult volna, elõre ment a mezõn és csakhamar egy igen nyugtalanító, atléta külsejû személlyel találkozott, akinek
a fején sapka volt.
Ez az ember egy három fõbõl álló futballcsapatból vált ki. Néhány
szót váltottak egymással, anélkül, hogy velem törõdtek volna, majd a nõ
eltûnt, és én ott maradtam a mezõn, a játékosokat bámulva, akik folytatták a mérkõzést. Azt is megpróbáltam, hogy megkaparintsam a labdát,
de… ez mindössze egy alkalommal sikerült.
Egy kisfiúval együtt fürödtem a tengerben, közel a parthoz. Kevéssel
ezután a parton találtam magamat több ember társaságában, akik közül
egyeseket ismertem, másokat nem. Ekkor a sétálók közül valaki hirtelen
két madárra hívta fel a figyelmünket, amelyek egymástól bizonyos távolságban párhuzamosan repültek és valószínûleg sirályok lehettek.
Valakinek ekkor az a hirtelen ötlete támadt, hogy rálõ a madarakra
(mert mindnyájan puskát hordtunk magunkkal), és feltehetõ volt, hogy
az egyik közülük megsebesült.
Végül is elég messze a parttól hullottak a vízbe, és egy bizonyos ideig
várnunk kellett, míg a hullámok kisodorták õket.
Ahogy közeledtek, megállapítottam, hogy ezek az állatok semmiképpen nem voltak madarak, mint azt eredetileg hittem, hanem sokkal
inkább a tehenek vagy lovak valamilyen fajtája.
Az az állat, amelyik nem sebesült meg, odaadó gyengédséggel támogatta a társát. Amikor elénk értek, az utóbbi kimúlt.
A meghalt állat legfigyelemreméltóbb sajátossága az volt, hogy a két
szeme rendkívül furcsán különbözött egymástól.
Az egyik lényegében tökéletesen színtelen volt és meglehetõsen hasonlított a tengeri sün mészhéjához, míg a másik a legcsodálatosabb színekben ragyogott.
Az az állat, amelyiken még segíteni lehetett, azóta régen eltûnt. Akkor
történt, hogy Roger Lefébure úr, aki nem tudom, miért, a társaságunkban
volt, felragadta a foszforeszkáló szemet és monoklinak használta.
Ezt látva, a kisegítõ személyzet egyik tagja a következõ anekdota elõadását tartotta célszerûnek:
Nemrégiben Paul Poiret úr rendszeres szokása szerint az ügyfelei
elõtt táncolt, amikor is monoklija váratlanul a földre esett és összetörött.
Paul Éluard úr, aki éppen ott tartózkodott, szíves volt felajánlani neki a
sajátját, azonban ezt is hasonló sors érte.
Hárs Ernõ fordítása

HENRI MICHAUX

Álmok1
Egy vízzel teli medencében találom magamat. Eleinte nem túl mély, fokozatosan mélyül.
Egyenletes léptekkel gázolok beljebb. A víz emelkedik. Nyakamig ér, már államig ér. Én
haladok, a víz emelkedik. Eléri szájamat. Fölkúszik a fejem búbjáig. Mindent ellep.
És én még mindig bandukolok tovább s tovább a víz alatt.
Nocsak! Úgy fest a dolog, hogy képes vagyok meglenni levegõ nélkül, a híres levegõ
nélkül, melynek állítólagos szükségességét, létfontosságú szerepét, Isten tudja miért, úgy
belénk sulykolták.
Hohó! Ez aztán érdekes. Csak nehogy elfelejtsem, mondom magamnak, nem szabad…
hogy késõbb ne tudjam, mi történt velem, hiszen érzem – a teringettét, mibõl is?, mert nem
tudom, hogy álmodok – érzem, hogy megvan a veszélye, hogy elfelejtem a dolog forszát.
Csakugyan, hogyan csináltam? Bárhogyan is, nem kétséges, hogy sikerült, mûködik.
Úgy nézem, mindenekelõtt arra van szükség, hogy az ember ne rémüldözzön, ne szálljon inába a bátorsága, fõleg a teljes alámerülés pillanatában, hanem a dolgot nyugodtan
vegye, mintha semmi különbség nem lenne.
Ez lesz a nyitja.
Eszembe sem jut, hogy a víz nedves. Föl se merül. Így nincs probléma. Öltözékem
sem jelent problémát, melyet nem vetettem le, mégsem vált különösebben nehézzé. Teljességgel lefoglal az ügyem, ez az oly jelentõs ügy, hogy megvagyok levegõ nélkül. Nincs
rá szükségem többé. Folyamatosan, minden zökkenõ nélkül szolgáltatom ennek bizonyítékát…

•
Egy jaguár áll az utunkban. Golyót repítünk tágra nyitott pofájába, de csak altatót. Nem
akarunk mást, mint továbbmenni. Macera nélkül. Haladhatunk tovább. Az állat élettelenül
összecsuklik, már nincs jelen, ám még mindig ott van, ott bizony, figyelni kell a szemünk
sarkából. Ártalmatlanná tettük, de azzal a feltétellel, hogy éberek maradunk.

•
Kínában vagyok. Egy szomszédos országból érkeztem, inkább tévedésbõl.
Mindjárt kezembe nyomnak valami irományt, azzal, hogy kínai leckéket vegyek, más,
jóval gyakorlottabb tanulók társaságában. Kényelmetlenül megy az írásjelek rajzolása,
megkülönböztetése, megjegyzése. Papírra vetek néhányat, sok hibával. A mesterek rezzenéstelen arccal hajolnak idõrõl idõre másolatom fölé, a másolat fog dönteni mindenrõl. A
próbatétel folytatódik, és még mindig összekeverek néhány írásjelet.
Márpedig 700 írásjel van, amelyek azt jelentik: „halált érdemel”.
Egy hibás vonás, és magamat ítélem el. Igaz, nem akadnak fenn minden hibámon (bár
nemigen értem, hogy miért), de most már az elsõ próbatételnek vége, jön a második. Ez
lenne a második nap? Máris? Nem lesz több indok az elnézésre.
Egy kopogás az ajtómon összezavarja Kínát, köddé foszlatja a vizsgáztatókat, és épp
idõben kirángat az egyre komolyabbá váló helyzetbõl.

•
Oroszlánok vagyunk, együtt egy helyen, sima bõr, zömök test. Fel-alá járkálunk, mintha
be lennénk zárva. Ám kerítés nem látható.
Mindenki résen van. Az egyik most marakodott össze a másikkal. Meg kell mutatni,
hogy képesek vagyunk visszatámadni. Máskülönben nem kezelnek tisztelettel. Utóvégre
a bezártság ingerültté tesz.
Oroszlán három oroszlánnal (vagy néggyel), fesztelen közösségben. Az egyik
pillanatban, anélkül, hogy ott és akkor tudatosult volna bennem, egy különös észrevételt tettem: oroszlánok közt forgolódva soha nem szabad a lábunkat túlságosan
elõre nyújtani. Ez a legközelebb lévõ oroszlán számára túlságosan nagy kísértés
1 A szövegek lelõhelye: Henri Michaux: Quelques rêves, quelques remarque (részletek), illetve Réflexions, in:

Façons d’endormi façons d’éveillé, Gallimard, 1969.
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arra, hogy leszakítsa ezt az étvágygerjesztõ darabot, melyet a törzstõl ily leszakadónak lát.
Vajon megmaradt bennem valami az emberbõl, hogy ilyesmire figyelmet fordítottam?
Már többször megfigyelt tény, hogy ugyanazon az álmon belül lehetséges ide-oda ingadozás: az álmodó az egyik pillanatban oroszlán, a másikban ember.

•
Séta. Az Opera térrõl indulva, ahová egy autóbusz vihetett, egy szélesebb utat keresztezõ kisebb utcába térek be, s fokozatosan elszakadok a nagy fõútvonalaktól, bulvároktól,
ahonnan még gyengén idehallatszik a lárma... Egyszer csak kijutok egy hatalmas vízfelülethez, melynek alig vehetõ ki a túlpartja a messzeségben. Széles öblök, fövenypartok,
kikötõk, villák itt-ott elszórtan, máshol csoportosan.
Hát ez hogy lehet! Egy tó? Ilyen közel az Operához? Nem gyõzök csodálkozni.
Igaz, gyakran járok ugyanazokkal az autóbuszokkal, gyakran teszem meg ugyanazokat az útvonalakat, kissé mániákusan, mint aki nem tûri, hogy hosszabb idõre eltérítsék
a saját életétõl. Na de mégiscsak! Ennyire? Ez megbocsáthatatlan! Évtizedek óta élek
Párizsban… S végre megtaláltam. Ez a távlat! Pontosan ez az, ami hiányzott ebbõl a kissé elnyûtt fõvárosból… Anélkül, hogy keresgélném a részleteket és a magyarázatokat,
átadom magamat a nem várt öröm feltoluló, mindent eltöltõ érzésének. Micsoda jövõ! Egy
új létezés veheti kezdetét.
Az élmény annyira megragadott, hogy még ébredés után sem ébredek fel teljesen, és
kétségtelenül nem is ragaszkodom hozzá, mintha túlságosan félnék attól, hogy egy olyan
városban találom magamat, amelybõl – ah megint – hiányzik egy tó. Mozdulatlanul fekve
maradok, bizalmatlanul, tudván, hogy dacára e közeli, lakásomtól szinte kõhajításnyira
található tó makacsul jelenlévõ bizonyosságának, tanácsosabb, ha egy porcikámat se mozdítom, ha nem ragadtatom magam (ez a helyes szó) semmilyen tettre, hisz e reggeli órán
néha a legcsekélyebb mozdulat is képes az éjszaka legnagyobb felfedezéseit egy szempillantás alatt kikezdeni és eltemetni, az embert üstöllést visszavezetve a szolid hétköznapokba.

Tûnõdések
Az iménti álmok apró-cseprõ dolgok. Mi értelme volt bemutatni õket? Mert õk vannak
többségben.
Létezik egy bizonyos mélységi pszichológia, mely azt szeretné, ha minden álom mély
lenne, a maga sajátos mélységével, amit az orvosok fedeztek fel, s amely minden emberben – betegben vagy épben – ott leledzik, és amelynek felkutatására megfélemlítõn ránk
parancsolnak, leszögezve, hogy õk olyanok, mint hajdan a teológusok, olyannyira, hogy
már nem tudnak visszakozni és ilyenformán a legkondicionáltabb koponyáivá váltak
korunknak, amelynek elmaradhatatlan részei.
Az álmok természete mégsem a mélység. Nem ez a megkülönböztetõ jegyük. Lehetnek felszínesek, sõt, mesterségesen elõidézettek, anélkül, hogy ettõl megszûnnének álom
lenni.
Egyébiránt az álom nem mély, inkább sokrétû. A legjelentéktelenebbnek is tucatnyi forrása van, szálainak se vége, se hossza, csak néhányat tudunk egybegyûjteni közülük.
Az álom betoppan, reakcióként megannyi dologra, megannyi ingerre, csapásra, bosszúságra. Egyfajta lomtár van mögötte, teli impulzusokkal, késleltetett impulzusokkal.
E túlzsúfoltsággal kommunikáló álom egy felelet. Felelet, amely igazolás, vagy védekezés, vagy kiigazítás, vagy vágyakozás, undor, rangsorolás, móresre tanítás, elutasítás. És a
felelet mögött más feleletek vannak, tolongva azért, hogy elõadjanak egy képet, egy tényállást, egy jelenséget. Bõbeszédû, ám szétesett felelet. Bõbeszédû, mint a tojások millióit
találomra lerakó természet. E bõbeszédûségben torlódás van, tumultus, rendszertelenség,
áthelyezés, az egyik elembe bele van bújtatva egy másik, mely egy másik érzékeny problémához tartozik, amihez az elõbbinek semmi köze, s mégis belõle bújik elõ, a tegnapi incidens párosítva egy húsz évvel ezelõttivel, vagy a holnapi napon rágódással, olyan képek
kíséretében, melyek helyettesítenek, melyek nem a viszontlátás képei, hanem a megszabadulás, a pokolba kívánás képei, és találhatók köztük képrébuszok is, tények darabkáiból
összerakosgatva.
Álom: különféle tények halmazai… A felelet-álom visszaüti a labdát. Miért hát minden
áron értelmezni? Egy arab bölcs így felel: „A nem értelmezett álom olyan madárhoz hasonlít, mely a ház felett köröz, anélkül, hogy leszállna rá.”

113

Ez a meggondolás leginkább az elhessegethetetlen álmokra tûnik alkalmazhatónak,
melyek vissza-visszatérnek és aggodalmat keltenek.
Akár így, akár úgy, az álom nem leli helyét. Inkább rejtvény, mint rejtély.
Egy ember elmegy egy álomfejtõhöz, és azt mondja neki: „Álmomban gyakran látom
magamat, amint olívaolajat öntök egy felnyitott olívabogyó belsejébe.”
A mester megkérdi: „Van szolgálónõd?
Igen.
Kedvedre való?
Igen.
Csak nem anyád ez a szolgálónõ?”
Figyelemre méltó vérfertõzés diagnózis. Figyelemre méltó álom a maga finomságával,
mérhetetlen ravaszságával, ahogyan elrejt, s megmutat.
Amikor Sigmund Freud doktor feltárta, hogy az álmodó milyen gyakran mutat
– közönséges és mindennapos dolgok képein keresztül – szexuális foglalatoskodást
(minthogy egy ceruza vagy egy kalapács elfoglalhatja a nemi szerv helyét, így maga
a szexualitás elfoglalhatja egy érzelem helyét és annak fordításává válik, a fordítások
beszûkítésének és gyengeségének köszönhetõen egy igencsak leegyszerûsítõ fordítássá), amikor tehát Sigmund Freud kiteregette ezeket a magyarázatokat, valóságos felháborodás söpört végig a világon.
Mégis, ami a leginkább megbotránkoztató volt, az nem annyira az ember lealacsonyítása,
akirõl tudnivaló, hogy mindenre képes, hanem az álmodó vaskossága, úgy általánosságban,
az ipari kor nyugati embere fejében e minden költészetet nélkülözõ mérhetetlen prózaiság.
Úgy tûnik, hajdanán az olívaligetek hazájában jóval elfogadottabb volt, hogy az embernek álma legyen, mint az alkatrészek, a szerszámok és az ipar hazájában. Az itt bemutatott
álmot Mohammed Ben Sirin fejtette meg, aki a 700-as évek körül élt Bászrában.2
Ám a helyüket nem lelõ szekvenciákban sorjázó megbotránkoztató álmok egyetlen korból sem hiányoztak. Az álom, még ha egy szerencsés esemény jóslója is, mely büszkeségre
adhat okot, lealacsonyító módon hirdeti a jóslatát. Jellemzõ.

•
Asszurbanipal király archívumaiban van feljegyezve az álomjövendölések kapcsán3,
hogy „ha az álmodó vizelete kicsordulván vesszeje elõtt szétterül és kifolyik az utcára,
gyermekei fogannak.4 Ha vizelete kifolyván az álmodó leborul elõtte, fia születik, akibõl
király lesz (vagy „fõember”). Ha nádakra vizel, nem lesznek utódai.”
Az álmokat egy adott vidéken uralkodó vágyak, félelmek és gondok összefüggésében
kell olvasni, a kor horizontjának behatároltsága szerint. A miénket is. A mi korunk is megtalálható bennük,5 s szeretné megtalálni magát bennük.
Az õsi Egyiptomban ha egy ember álmában látta magát, amint kezének húsát eszi, s
másnap egy tudóstól azt a magyarázatot kapta, hogy a lánya meg fog halni, vagy ha azt
álmodta, hogy vesszejének húsát eszi, s másnap megtudta, hogy álombéli tettének jelentése, hogy a fia meg fog halni, valamiképpen értette ezt. Ha furcsa is, mégis az õ világa volt
ez, ráismert, megtalálta benne a helyét.
Valaki álomban folyóból merített vízzel kínálta: szép nyeresége lesz. Árokból merített
vízzel: szóváltások. Földet nyelt: a javak gyarapodása.
És a bejelentett dolgok többször is bekövetkeztek annak a különös viszonynak megfelelõen, amit akkoriban felállítottak… és elvártak.
Számos õsi civilizációban olyanok voltak a körülmények, hogy kivételes jelentõséget
tulajdonítottak a hercegeknek, akiket hatalmuk olyannyira alattvalóik fölé emelt.
Ez a lenyûgözõ státus vonzotta a közemberek álmaiba a hercegeket.
Tekintetbe kellett venniük. Így bizonyos joggal talán, s nem holmi ravaszkodásból léptek föl az álomvizsgálók néhány vidéken azzal az igénnyel, hogy a közemberek bizonyos
álmai a hercegeket illetik. Az Iszlámban például úgy határoztak, hogy „a rabszolga álma,
ha õ maga nem méltó hozzá (!), az urát illeti, és a felesége álma, ha az nem illik hozzá, a
férjét illeti.”
2 Grunebaum idézi A Note von Arabic Interpretation of Dreams c. munkájában.
3 Források: Le Songe et ses interprétations. Les songe a Babylon, par Marcel Leibovici, Ed. du Seuil.
4 Hiszen léteztek helyek és idõk, ahol a tökéletes orgazmust egy hasonló elfoglaltságú férfi vagy nõi partner

társaságában nem úgy keresték, mint a létezés optimális feltételét, és ahol például fontosabbnak tekintették
és nagyobb várakozás elõzte meg azt, hogy fiúgyermekkel rendelkezzenek.
5 Akár azt is mondhatnánk, hogy a Bécsben végzett álomelemzések, ennek immár lassacskán hatvan éve, a
tudtukon kívül jóslatok voltak, elõre látták s jelezték azt a vulgáris és higiénikus szexualitást, mely hamarosan az egész nyugati világban elterjedt.
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Vagyis másként észlelték az álmok megfejtésében a nehézségeket, melyek még a jósok
számára is kiszámíthatatlanok: nem olyanok, mint lenniük kéne, nem ott vannak, ahol
rájuk kéne találni, mindig távolságot tartanak.
Álmában egy ember madarat fog, elõveszi kését. Háromszor próbálja meg átvágni a
madár torkát, nem sikerül. Csak negyedszerre megy. Ibn Sirin, meghallgatván az esetet,
megfejti a talányt: a szûzlánnyal ölelkezõ ember csak negyedik próbálkozásra tudta elvenni szüzességét.
Aztán ugyanez az álomfejtõ mondja, nyilván tapasztalatból: „Ha egy asszony azt álmodja, hogy az imaház közepén, a hívõk jelenlétében leveti ruháit és átadja magát a szemérmetlenkedésnek, ez azt jelenti, hogy hamarosan megrágalmazzák.”
Õ tehát már tudta: az ártatlan álom gyanús, míg a szemérmetlen álom gyakorta – ártatlan.

•
A legrégebbi népek álmoskönyvei kivétel nélkül arról tanúskodnak, hogy leginkább a
tiszta és egyszerû megfordítás – valóban gyakori – jelensége nyûgözte le õket, ahogy az
álom az ellenkezõjét mutatja a valóságosnak, vagy a közelgõ jövõnek.
Az ünnep gyászt jelent, a lakodalom szomorúságot. A nevetés könnyeket. A kincs szegénységet, jövendõ csapásokat.
És ezt nem habozva, mismásolva, vagy csupán tendenciózusan jelenti be, hanem kertelés nélkül.
Így Kambodzsában „az álomban két kitépett szem azt jelenti: a király nagy javakat és
helyi elöljárósági címet fog adományozni. Az egész testet beborító gennyes sebek pompás
megtiszteltetés jelei.”6
A fáraókori Egyiptomban, hasonlóan, álmok hosszú sora fordítva értendõ. Ugyanígy a
görögöknél, a rómaiaknál és nyugaton, a középkorban. Úgy tûnik, napjainkban kevesebb
ilyen álom van, mintha hajdanán az értelmezõk (akik mindig az álmodókat követik) a
különbséget és az ellentétet hajhászták volna. De azért akad egy-kettõ belõlük. Az Egyesült
Államokból származik ez:7 Egy ember azt álmodja, „hogy a városban mindenki meghalt,
csak õ maradt életben”. Másnap az ember meghal, míg a város és lakói élnek tovább…
A megfordításnak ez a jelensége,8 mely csakugyan elképesztõ, ha egyszer észrevették,
hamar kulcsfontosságúvá válhatott, olyannyira, hogy sokak számára az a leegyszerûsítõ
szabály, miszerint az álom a valóság ellentétét mondja, és a bekövetkezendõ események
ellenkezõjét mutatja, az álomfejtés abc-je lett.
Azonban az „ellentét” jelensége egy esemény jelölésére csupán speciális esete az eltolás jelenségének: egy kép elõhív egy másik képet, majd egy másikat, még egy másikat, és
6 Les Songes et leurs interprétations chez les Cambodgiens, par Pierre Bitard, Éd. du Seuil.
7 Idézi Louise E. Rhine (Hidden Channels of the mind).
8 Ahonnan talán az az elterjedt hiedelem jó néhány elmaradott törzsnél, melyeket mostanában tanulmányoz-

nak, hogy a túlvilág, a holtak, a lelkek, az õsök tartózkodási helye az a hely, ahol minden fordítottan történik,
és ehhez az élethez térnek vissza az élõk olykor álmukban.
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fõként egy észrevétlen szó közvetítésével egy jóval váratlanabb másik képet, mely újból
eltérítve egy, két, három elágazást hoz létre, melyek végérvényesen õrültséggé teszik.
Ezen asszociációk vagy ide-oda csapongások között nincs szükségképpen túlsúlyban
az analógiás asszociáció.
Ahogyan ébren egy gondolatnál elmerengünk a vele ellentétes elgondoláson, mely
elõbb-utóbb társítódik hozzá, olykor elszakíthatatlanul és kényszerítõen, mint ahogy az
antitézis tapad a tézishez, ugyanúgy az álomban is hemzsegnek a kontrasztból és nem analógiából származó képek.
Az álmot oly abszurddá tévõ egyik jellegzetessége, mely megkülönbözteti az éber gondolatoktól, az, ahogyan a legcsekélyebb magyarázat nélkül viszi színre a képeket, azaz
anélkül, hogy látnánk, miként lettek begördítve. A képek nem úgy jelennek meg, amint
a szellemet átszelik, hanem mint külsõ látványosságok, amelyekben valóságosan részt
veszünk.

•
A megfordítás jelenségének természetességébe egy pejoratív árnyalat vegyül, annak az
eléggé általános tendenciának a jegyeként, mellyel még az örömteli események is inkább
lealjasítva, gonoszul, befeketítve jelennek meg.
A mélyen hitetlenkedõ, aki megmaradt kétkedõnek, mert nem akarja, hogy átverjék
– kivéve a legmélyebb fundamentumokat –, az örök ellenkezõ, akit semmi sem tud végérvényesen elhallgattatni, nos, õ itt jut szerephez, amely tökéletes ellentéte a nemesnek és a
hõsnek. Neki ez a megfordítás különösen jól megfelel.
Számos allûrje van ennek a felvigyázónak, saját visszádnak (aki terád felügyel, míg te
az õ felügyelõjének hiszed magad). Míg máshol gyermeteg, itt mondhatni a sáros seggû
paraszt vagy az anyóka, locsogó anyóka, amilyenekké képtelenek vagyunk átvedleni, akik
bár soha nem hagyták el falujukat, azt hiszik, ismerik az életet és képesek megítélni, a világ
nagy tetteit, ügyes-bajos dolgait visszavezetve azokra a csekélységekre, amiket ismernek.
Anyóka, aki ugyanakkor nem más, mint te magad, annak a szakadásnak a jóvoltából, amit
te vittél véghez a saját személyedben attól a naptól fogva, hogy lázongva úgy határoztál,
visszautasítod azt, ami messzirõl vagy közelrõl egy elmaradott öreganyóhoz hasonlíthat.
Benned lakozik… hisz neked ki kellett ûznöd az attribútumait. És mindenkiben ott lakozik. Mindig jelenlévõ anyóka a középszerûség állandóságának fenntartására, tarsolyában
néhány lesújtó ítélettel, mint „Ma hercegnõcske, holnap roncs”, „Nevetésnek sírás a vége”
és más mondások a lelkesedés lehûtésére.
Ez a tendencia az, amely éjnek idején megannyi agyban, megannyi civilizációban létrehozza ezeket a megfordító álmokat. Így a szeretett báty halála „ellenségektõl megszabadulást” jelent, a gyász az álomban gazdagság hírnöke (nyilván az örökség közvetítésével),
míg az álomban talált kincs az elszegényedést jelenti be (hiszen a kincs nyilván sóvárgást
kelt, rágalmazást, lopást, támadást).
Ez a földhözragadt, józan ész a „Semmi sem tart örökké”, „Minden ideiglenes” stb. típusú elemi tapasztalatnak felel meg, a középút evangéliumának, semmint az egyensúly- és
váltakozástörvény, vagy a ciklikus idõbeliség végtelen visszatérési törvénye ismeretének.

•
A megfordítás kapcsán eltûnõdöm egy visszamenõlegesen szabályozó gépezeten vagy
rendszeren. E szabályozás nem oly szigorúan merev, mint az automatáknál. Ám mégis
kényszerítõ erejû. Századokon át hatott kényszerítõ erõvel.
Az ébren lévõ ember fegyelmével, személyiségével, perspektíváival, eszméivel szemben ez volna vakon, józanon, meggondolatlanul, játékosan vagy kvázi automatikusan az
„ellenkezés”? Miként volna igazolható ez?
Mikor az éjszaka álmodó emberre gondolunk, nem szabad elfelejtenünk, hogy õ egy
fogyatékos, aki, mivel hiányzik a látása, el van vágva a látnivalóktól, az apró figyelmeztetõ jelektõl, a nemesebb érzékektõl. Egy fogyatékos, aki mozgásképtelen, aki képtelen
utánajárni a dolgoknak, egy mûszerfalra korlátozott fogyatékos, kinek a hólyagtelítettség,
a hasfelfúvódás, valamely végtagjában fellépõ vértolulás, vagy épp karjában vagy behajlított, zsibbadó lábában pangó vérkeringés jelentik az alapvetõ és pontatlan információkat.
Alkalmatlankodó jelenségek, melyek igen gyakran és eléggé szerencsétlenül összekeverednek azzal, aminek semmi köze hozzá.
Az alvónak e szegényes kellékekbõl kell megalkotnia a világát. Kellemetlen. Látványosságok bizarr nyalábja ered ebbõl, melyben fölösleges ilyen vagy olyan ábrándokat kerget-
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nünk. Így a székelés, mely mindenütt a világon oly gyakori annyi – egyébiránt diszkrét
– személy álmában, az esetek többségében nem más, mint a megkönnyebbülés érzésének
lefordítása, egy megkönnyebbüléstípus, amire az éjjeli álmodó a maga egyszerûségében
talál rá. Magának mutatja, nem nektek, akik végeredményben a háta mögül kukkoljátok.

•
Az emberben könnyen megfigyelhetõ, hogy nem szereti, ha lenézik, megalázzák, semmibe veszik. Rendszerint buzgón takargatni fogja, ami viselkedésében, hajlamaiban netalán alantasnak vagy groteszknek tûnhet, míg elõszeretettel látni engedi azt, ami elõnyös
színben tünteti fel õt.
És ez rendszerré válik.
Egyesek a becsületért harcolnak, míg lám, mindenki harcol azért, hogy elkerülje a
szégyent, hogy ne váljék ismertté ez vagy az az arca, melyet jobb szeret „külön fiókban”
tartani, mások pillantásától, észrevételeitõl mentesen.
Csakhogy e nem túl fényes dolgok sokan vannak és mindennaposak. Jó néhány testfunkció bizony megmutathatatlan, és mindenütt a világon az emberek magányos helyre
húzódnak elvégzésükhöz. Kerülni kell, hogy ezekben a pillanatokban lássák õket.
Ebbõl az õseredeti megosztásból – majdhogynem hasadásból – számos más dolog félretétele következik (a fogyatékosságoké, csúfságoké, rendellenességeké, nevetséges viselkedéseké, ifjúkori kudarcoké, a családi-vagyoni középszerûségé, a szégyellni való ruházatoké és szituációké, baklövéseké, vereségeké vagy kedvességeké, melyek szembemennek a
kor szokásaival, divatjával és erkölcsével, olyan megszokásoké vagy sajátságoké, melyek
elõnytelenné tehetik az egyén megjelenését).
Az álmot igencsak foglalkoztatja ez a halom „képmutatás”. Kihasználva azokat az órákat, amikor az ember immár nem azon buzgólkodik, hogy leplezzen és álcázzon, e halom
megelevenedik, feltûnik, makacsul visszatér, mintha jogait jönne visszakövetelni… azért,
ami nappal, hosszú ideje már, egyfajta szélhámosság volt. Sötét elégtételek éjszakája. Az
elégtételek azonban oda nem illõ jelenetek felé térülnek el, ugyanakkor zavarba hoznak és
bepiszkítanak.
Mikor ezekbõl az alantas modorú álmokból kikecmergünk, az embernek az ébredéskor
olyan érzése van, mintha egy névtelen levelet kapott volna kézhez. Ez a mûfaj. Ez a rendszer. A szónak több értelmében is.
De még ha nem is léteznének nõk, és a férfinak nem volna neme, vagy a szexualitása nem volna semmilyen érdemleges gyönyör forrása, még ha a nemi szervek
nem is volnának ily szerencsétlenül elhelyezve az ürítõ szervek környékén, még ha
soha nem is jelent volna meg e földkerekségen a keresztény vagy a zsidó vallás, ha
semmi efféle nem lett volna, bizony akkor is létezne cenzúra, mivel létezne anyag
a cenzúrához, fatális cenzúrához, hisz bármiféle választásból, kiválasztásból vagy
félretolásból eredõen máris elõállna a hasadás, a fatális diszkrimináció, elmaradhatatlan diszkrécióval és leplezettséggel, mely annál nagyobb, minél keresettebb az a
bizonyos nagyság, a tökéletlenségeket a kontraszt miatt így még botrányosabbá, még
elviselhetetlenebbé téve.
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Hatalmasak, õsrégiek és állandóak az erõfeszítések, amelyekkel mindenki színlel és
elleplez mások szeme elõtt, majd elfelejti tulajdon emlékezetében azt, amit elleplezett. És
az erõfeszítéseket, a neurózist vagy a mentális leépülést leszámítva, rendszerint számottevõ, figyelemre méltó, ragyogó, éltetõ siker koronázza.
Ha igaz az, hogy az álom a maga alpári nyelvén megkülönböztetett helyet ad annak,
ami bevallhatatlan, úgy helyénvaló kutatni, hogy mi az, ami valóban bevallhatatlan, amit
az ember képtelen beismerni, és ami, elméletileg, nem ott található, ahol megtalálni szándékozik.9
Az álom igazsága! Senki sem látja tisztán, honnan jöhet az árulás, melyik sarokból kémleli ki a bensõ áruló.
Az erõfeszítés, amellyel kerüljük a megalázást és törekszünk inkább megbecsült, mintsem lebecsült lenni, minden viselkedés rejtett mozgatórugója.
A tekintély, a tekintélyre vágyás az oka az emberben lakozó egyensúlyzavarnak (amit az
álom, a legalantasabb módon, megpróbál erõszakkal visszabillenteni).
A tekintély delíriuma (Potlach). A tekintély e keresését, akár delírium, akár puszta szokás (mely már a gyerekkortól kezdve érzékelhetõ abban, ahogy a fiú büszke a játékaira,
kutyájára, apjára), az emberben egyetlen olyan érzelemként, mely életében mindvégig és
egyre növekvõ mértékben jelen van, folyamatos felhívásként, buzdításként a becsületre, a
tekintély megtartására és növelésére… ami mindenbe belevegyül, s amit a többiek, a család, a haza, a közösség, és még a vallás meg az egyház is támogatnak, ösztökélnek, feltüzelnek – ezt a szüntelen nyomást nem lehet megsemmisíteni. Az álom, fütyülve minderre,
nem egyéb, mint szakadatlan kúra, vég nélküli korrekció. Ha a becsmérlõ álom nem volna,
az ember pöffeszkedésének és megalomániás elégedettségre törekvésének leszereléséhez
minden bizonnyal meg kellene találni a helyettesítõjét.

•
Az irodalomban és különösen nyilvánvalóan a hagyományos költészetben, minden
korban és minden országban megtalálhatók a képi hasonlatok, mintegy a feldicsérés eszközeként. E képek kielégítik a megcsodáltatás hajlamát és egy sugárzó érzés megjelenítésére
törekszenek, mely láthatólag anélkül, hogy önmagára korlátozódna, az egész természetet a
csábítás és a tetszelgés részesévé teszi.
A hízelgés bûvkörébe vonják a hallgatót.
A megnyerõ stílusról és képeirõl, amelyek behízelgõk és a tények, tárgyak, helyzetek
párlatát nyújtják, az a benyomásunk, mintha udvarolnának. Valójában ezt is teszik.
Ha a költõi képek láthatólag arra készültek, hogy feldicsérjenek, az éjszakai álomképek
többnyire arra készültek, hogy leszóljanak.
Áskálódás.
A leértékelés bûvköre.
Amit joggal nevezhetünk az éjszaka álmodó perverzitásának, ahogyan mindenbõl elõtûnik, s mindent visszájára fordít, anélkül, hogy ez a legcsekélyebb megnemesítéssel járna,
az, abban, ahogyan megnyilvánul, nem a panaszkodókra hasonlít, a kor nagy felháborodottjaira, elutasításukra, hiszen azok a megvetõnek szánt parádéjukkal és támadásaikkal még
tele vannak lelkesedéssel, tehát hittel, tehát idealizmussal. Egyébként minek a heveskedés
és a lázongás, ha nem azért, hogy a közönség figyelmét magukra vonják? Ennek nem sok
köze van az éjszaka álmodó titkos, személyes, illetlen és alattomos eljárásaihoz.
Mi több, az írói képzelet egyre vagy csekély számúra leredukált képei, melyeket a
társadalmi „én” vezérel és irányít, olyan képek, melyek megnyirbálnak, leredukálnak,
leegyszerûsítenek azért, hogy megfeleljenek a többieknek, de legalábbis néhányuk számára olvashatók legyenek.
Felügyelet alatt álló képek. Törõdni kell a követhetõséggel, értékelhetõséggel.
Álomban két, három, négy, öt hasonlat van felhordva egy tárgyra vagy egy személyre,
melyek jellemvonásait szemrebbenés nélkül elfoglalják: megkapja ennek a sapkáját, annak
a szakállát, amannak a mosolyát, vagy a járását, vagy a korát, miközben tudjuk, hogy mégiscsak arról a bizonyos személyrõl van szó. Hasonlóképpen a hely egy általunk ismert hely
(anélkül, hogy az lenne), a tapétázás bizarr, de gyakran magától értetõdõnek tûnõ effektusával egy másik vagy egy harmadik hely jellegzetességeit öltve fel. És hasonlóképpen a
9 A betegek gyógyításának kudarca, a téves diagnózisok és kezelések, melyek az orvos, legyen bár pszichoana-

litikus, inkompetenciájáról tanúskodhatnak, pontosan az õ számára válnak olyan képek legfõbb forrásává,
melyek leleplezik kényelmetlen helyzetét. Van ennek egy híres példája, mely egyéb okokból vált híressé és
különösképpen kényelmetlenül, ráadásul jogosan, érintette szerzõjét (Freud-ot), méghozzá sokkal inkább,
mint hitte volna. Hiszen terápiájának dacára a betege sohasem gyógyult meg és húsz évvel késõbb a panaszos még mindig elviselhetetlen hisztérikus alkat maradt – Freud álmaiban.
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szituációk is több másból tevõdnek össze, melyeknek egyenként nincs sok mutatnivalójuk,
és csak egy közös pontjuk van, de az jóformán végleg lerögzül bennük, a heterogén szituációból mintegy szfinxet alkotva, melytõl nem tudunk szabadulni és amely valójában
már olvashatatlan, legalábbis közvetlenül, inkább csak egy rejtjelezés, egy rébusz, vagy
rébuszok sokasága.

•
Van azért néhány szép álom, amely megfelel az „álom” szó aurájának, a szépségnek, kiterjedtségnek, nagyságnak, felülmúlásnak, melyeket ha egyszer elmeséltek,
nosztalgikus álmodozással fogják eltölteni azokat, akiknek voltak ilyen álmaik, és
irigykedéssel azokat, akiknek még soha nem volt részük hasonlóban.
Álmok, melyekrõl homályosan azt hiszik, hogy szerzõik kiérdemlik õket, hogy
egyfajta jutalomként érkeztek vagy az erkölcsi felemelkedésnek, a spirituális fejlõdés
egy fontos állomásának a jelei, álmok, melyekben az ember az égen körözõ sas madár,
méltóságteljesen lebegve a fellegekben.
Én annyit tudtam kihámozni belõlük, hogy ezeknek az álmoknak az alapja nem az
erény, nem a kiválóság, nem a tehetség, az érték vagy az erkölcsi fejlõdés, hanem a
remény, leginkább csak a remény, a vágyakozás.
A reménység ad szárnyakat. Õ hívja az égre a madarat, az erõfeszítés nélkül messzire repülõ sast vagy keselyût, kevésbé a verebet, a pacsirtát vagy a gémet.10
A reménységben erõ lakozik. A reménység lelkierõ, mely minden élõlényt elkísér.
Egy tudós, aki türelmesen átadja magát az aprólékos megfigyelés hálátlan munkájának, ha álmodik, mégis sokkal gyakrabban fog madarat látni, mint vakondot.
A remény, a közel érzett cél, a tudat, hogy a többiek elõtt jár, lehagyja õket, különválik tõlük… ez vezetheti erre.
És a szervezõk és a hódítók, azok, akiknek nagy terveik vannak, melyek végén a
gyõzelem lehetõsége áll, és azok, akik kezdettõl fogva fennkölt eszméket alkotnak
maguknak jövõjükrõl, õk is álmodhatnak effélékrõl, az álmokat saját területükként
ismerve el.
És az elvont elmék is, a metafizikusok és matematikusok, akik nagyban látnak, panorámázó látással, és akik a részleges, az egyéni fölé törekednek emelkedni, ha nincsenek
is ilyen álmaik, azok valamiképpen megtalálhatók náluk, otthon vannak köztük. És így
van ez mindazokkal, akik úgy hiszik, hogy nagy sorsra hivatottak, amely a többiek
fölé emeli õket.
10 Ekkor a fellegekben egyszerre feltûnõ gémek röpte adta az ifjú Ramakrishnának az elsõ extázisát, mely

egészen a samadhi állapotáig juttatta, mintha a gémek röpte valamire emlékeztette volna. A hazájára, az
elszakadásra. Viszont a kis magasságba történõ felemelkedés, a lebegés vagy lassú siklás a lépcsõházban
vagy a helyiség mennyezete alatt, úgy tûnik, a testi szerelem feszültségével áll szoros összefüggésben. Ha
viszont kevésbé könnyed, akkor utazás.
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És akik titokban örökké várakoznak az isteni kinyilatkoztatásra. Akik bizalommal
várják életük megújulását, hogy a földi lét fölé, a múlékony, az illuzórikus fölé emelkedjenek... az emberi fölé.
Meg azok, akik megingathatatlanul reménykedõ vérmérséklettel vannak megáldva,
melyet semmi sem kezd ki, s mely a háborúkból, a haláltáborokból, az ütlegek alól is feltör.
Ugyanakkor azok, akik különösebb adottságok nélkül, erõfeszítésekre képtelenül (õk tervezni akarnak, nem repülni) vágynak a nehézségek, a tanulóévek, a tudás fölébe kerekedni,
akik a helyzetük, a képességeik fölött akarják tudni magukat, a középszerûségek fölött, ám
nincsenek izmaik, nincsen erejük vagy egyéni értékük, mit sem értõ idealisták, kik éretlenségük és vágyaik lendületét hasznosítják, ha megesik, hogy gyakran látják magukat, amint
a fellegekbe emelkednek, ez nem az a jó jel, aminek hiszik.
Mennyi középszerû (ciklotim vagy paranoiás) álom kezdõdött sassal az égen!
Úgy érzik, felemelkedtek, ezek az egyébként értéktelen emberek, úgy érzik, önmaguk és
a többiek fölé emelkedtek, hullámokban, idõrõl idõre, hogy aztán visszazuhanjanak a levertségbe, vagy egyszerûen csak az átlagos életükbe. Néha nem maradt más a számukra, mint
eltörölni mindent… önmagukat is, nem bírván elviselni egy olyan életet, amely nem magasröptû. Már nem érdekelte õket az élet, az az élet, amely nem emelkedik fel, és amelynek jól
– s persze olcsón – kiismerték fennhéjázó érzéseit, a sztratoszférába való felemelkedését.

•
Túlontúl gyorsan állítottam azt, hogy az álmaim apró-cseprõ dolgok. Néhányban elképesztõ részek vannak. S mégis, a benyomás, amit õrzök róluk, a középszerûség. Miért?
Négy vagy öt éve az egyik álmomban ûrhajón utaztam. Ez 1964-ben vagy 65-ben még
nem volt mindennapos dolog. Nappal, ébredéskor, fantasztikus volt. Pedig az álom középszerû, közönséges (!), szinte unalmas. Miért?
Merõ látványosság, amit végignéztem, ahogy jött, realistán, képzelet nélkül. Kaland
kalandozás nélkül, amit leginkább zsebre raktam ... kicsit úgy, mintha robotmunkára osztottak volna be.
Ugyanígy, álmomban egyszer New Yorkban voltam (amit nem ismertem), egy olyan
New Yorkban, amilyet még soha nem láttak. Egy körülbelül ötszáz emeletes toronyszerûség, kissé messzebb tengerpart, melyen viszont az 1900-as éveket idézõ aprócska hotelek
álltak… Mentem, gyalogoltam, ez minden. Impressziónak igencsak közepes. Úgyszólván
közömbös. Miért? Annyiszor volt hasonló. Miért? Azt hiszem megtaláltam: Álomban
sohasem álmodok. Bárhová is kerülök, az emberek közti emberi életbõl rám esõ adagomat
rágom.
Mintegy kontrasztként, ez segít megértenem azt, ahogyan ébren élek. Mikor ébren
vagyok, gyakran, olykor szinte minden pillanatban, úgy nézek, hogy közben máson merengek (ami lehet, hogy nem túl éles, ám mégiscsak tömör, sûrû), azaz nézek, anélkül, hogy
teljesen és kizárólagosan néznék, kissé kettéosztottan, elkalandozva, és épp ez az, amit nem
teszek, nem tudok megtenni álomban. Ott hiányzik belõlem ez az álmatagság. Egy szerep
van kiosztva rám, és én e szerepre korlátozva képtelen vagyok szökni.
Nappal, mikor felébredek, egyedül, még ha falak, csúfságok, vagy szürkeség vesz is
körül, a látvány, amit környezetem nyújt, egészen másnak tûnik, mivel nem redukálódik
önmagára, hanem bolyongó, ide-oda röpdösõ gondolatom átlép rajta, távlatot kap, több síkra vetül, nem is szólva terveimrõl, várakozásom nyúlványairól, reményeimrõl. Ez hiányzik
álmaimból. Ott egy helyen vagyok, bezártan, szökés nélkül.
Apró, de óriási különbség.
Ébrenlétben a figyelmem, a figyelmetlenségeim, a távolléteim a szüntelen hullámzó
jelenség átellenébe helyeznek a környezetnek, a látványnak, a többieknek, egy olyan távolságba, amely folyvást és meghatározatlanul változik.
Álom és holdkórosság, ne feledjük, egy tõrõl fakadnak.
Az alvajáró anélkül halad át a helyeken, hogy azt látná, amit nappal lát (szakadékokat,
veszélyeket, színeket, varázst stb).
Anélkül, hogy többet látna annál, mint ami az álomban megtett lineáris útvonalához
szükséges.
A rémálom – ennyiben magának az álomnak a típusa – azért rémisztõ, mert az ember
nem jut ki belõle.
Akinek volt ilyen, tudja és érti, hogy mirõl van szó.
Ám minden álom, még a legkevésbé látványos is, leigázottság.
Moldvay Tamás fordítása
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Bardocz Barna 1946-ban született Nagybacon (Románia).
Ötvös, szobrász. 2008-ban hunyt el Gyõrött.
Bertók László 1935-ben született Vésõn. Költõ. Pécsett él.
Bicskei Zoltán 1958-ban született Magyarkanizsán (Jugoszlávia). Grafikus, illusztrátor.
Blanchot, Maurice (1907–2003) francia regényíró, kritikus.
Breton, André (1896–1966) francia író, esztéta.
Cardarelli, Vincenzo (1887–1959) olasz költõ, író, újságíró.
Chaucer, Geoffrey (1343–1400) az elsõ angol nyelven alkotó
költõ, filozófus, diplomata.
Csehy Zoltán 1973-ban született Pozsonyban. Költõ, mûfordító.
David, Filip 1940-ben született Kragujevacban. Szerb író.
Deák László 1946-ban született Budapesten. Költõ, író, szerkesztõ, az Orpheusz Kiadó igazgatója.
Elskamp, Max (1862–1931) belga születésû, francia költõ.
Ferenczes István 1945-ben született Csíkpálfalván (Románia).
Író, a Székelyföld folyóirat fõszerkesztõje.
Fogarassy Miklós 1939-ben született Budapesten. Könyvtáros, kritikus.
Gaál József 1960-ban született Tahitótfalun. Festõ, grafikus.
Gergely Ágnes 1933-ban született Endrõdön. Költõ, író, mûfordító. Budapesten él.
Hamvas Béla 1897-ben született Eperjesen (Szlovákia). Író,
filozófus. 1968-ban hunyt el Budapesten.
Háy János 1960-ban született Vámosmikolán. Író, költõ, a
Palatinus Könyvkiadó alapítója.
Hočevar, Andrej 1980-ban született Mariborban (Szlovénia).
Író, kritikus. Egy rockzenekar billentyûse.
Hughes, Ted (1930–1998) angol költõ, író.
Juarros, Roberto (1925–1995) argentin költõ.
Kalász Márton 1934-ben született Sombereken. Költõ, mûfordító. Budapesten él.
Karátson Endre 1933-ban született Budapesten. Író, kritikus,
irodalomtörténész. Párizsban él.
Kelemen Benõ Benjámin 1951-ben született Mosonmagyaróváron. Grafikusmûvész. Újrónafõn él.
Kemsei István 1944-ben született Kaposváron. Költõ. Budapesten él.
Keresztes Dóra 1953-ban született Budapesten. Képzõmûvész.
Komálovics Zoltán 1964-ben született Szombathelyen. Költõ,
kritikus. Gyõrött él.
Kovács Melinda 1969-ben született Esztergomban. Fotómûvész.
Kovács Péter 1943-ban született Budapesten. Festõ- és grafikusmûvész.
Kovács Tamás 1942-ben született Budapesten. Képzõmûvész.
1999-ben hunyt el.
Kovač, Mirko 1938-ban született Petrovic kod Bilece-ben.
Szerb író, forgatókönyvíró.
Kõrösi Zoltán 1962-ben született Budapesten. Író, forgatókönyvíró, szerkesztõ.

Kurcsis László 1950-ben született Csornán. Grafikusmûvész,
a Mûhely arculattervezõje. Gyõrött él.
Ladik Katalin 1942-ben született Újvidéken. Színész, író, költõ. Budapesten és Hvaron él.
Lévai Ádám 1967-ben született Tatán. Grafikus.
Lövétei Lázár László 1971-ben született Lövétén. (Románia).
A Székelyföld folyóirat szerkesztõje. Csíkszentdomokoson él.
Maurits Ferenc 1945-ben született Újvidéken. Festõmûvész,
grafikus.
Mesterházi Mónika 1967-ben született Budapesten. Költõ,
mûfordító.
Michaux, Henri (1899–1984) belga születésû, francia költõ.
Mutis, Alvaro 1923-ban született Bogotában. Kolumbiai író.
Onetti, Juan Carlos (1909–1994) uruguayi író.
Orosz István 1951-ben született Kecskeméten. Grafikus, filmrendezõ.
Pátkai Tivadar 1947-ben született Sokorópátkán. Költõ. Gyõrött él.
Pintér Lajos 1953-ban született Szegeden. Költõ, a Forrás
folyóirat szerkesztõje.
Queneau, Raymond (1903–1976) francia költõ, novellista.
Rába György 1924-ben született Budapesten. Költõ, mûfordító, kritikus.
Ray, Lionel 1935-ben született. Francia költõ, egyetemi tanár.
Rilke, Rainer Maria (1875–1926) prágai születésû, osztrák
költõ.
Saba, Umberto (1883–1957) olasz költõ, novellista.
Sári István 1950-ben született Budapesten. Filozófus, keletkutató, a Magyar Rádió szerkesztõje.
Schein Gábor 1969-ben született Budapesten. Költõ.
Stojić, Mile 1955-ben született Dragićinában (Bosznia és Hercegovina). Költõ, író, mûfordító.
Sulyok Gabriella 1939-ben született Sopronban. Grafikusmûvész. Budapesten él.
Szabó T. Anna 1972-ben született Kolozsváron. Költõ, mûfordító. Budapesten él.
Szajkó István 1955-ben született Csonoplyán. Festõmûvész.
Lókúton él.
Szakács Eszter 1964-ben született Pécsett. Költõ.
Tábor Ádám 1947-ben született Budapesten. Író, költõ.
Tišma, Aleksandar (1924–2003) szerb novellista.
Tolnai Ottó 1940-ben született Magyarkanizsán. Költõ, író,
színmûíró, mûfordító.
Tolnay Imre 1968-ban született Gyõrben. Képzõmûvész,
tanár.
Tóth Krisztina 1967-ben született Budapesten. Költõ, mûfordító.
Turczi István 1957-ben született Tatán. Író, költõ, mûfordító,
a Parnasszus folyóirat fõszerkesztõje.
Valery, Paul (1891–1945) francia költõ, esszéíró.
Varga Mátyás 1963-ban született Zalaegerszegen. Bencés
szerzetes, a pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára, a Pannonhalmi Szemle szerkesztõje.
Verebes Ernõ a Vajdaságban élõ író, költõ, zeneszerzõ, zenetanár, az Újvidéki Rádió zenei munkatársa.
Vörös István 1964-ben született Budapesten. Író, költõ,
mûfordító.
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Gyõr:
Antikvárium (Kazinczy u. 6.),
Koncert Zenemû- és Hanglemezbolt
(Arany J. u. 3.),
Budapest:
Custos Könyvesbolt (Margit krt. 7.),
Írók Könyvesboltja (Andrássy út 45.),
Gondolat Könyvesház (Károlyi Mihály u. 16.)
Debrecen:
Sziget Könyvesbolt (KLTE)
Hódmezõvásárhely:
Petõfi Könyvesbolt (Andrássy u. 5.)
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