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FOGARASSY MIK LÓS

Álom-nap ló
K. J. ba rá tom nak

Meg gyõ zõ dé sem, hogy az álom ként át élt ese mé nyek épp úgy meg tör tén nek ve lem, 
mint azok, ame lye ket éb ren, tu da tos for má ban élek át. Bi zo nyá ra több rõl, jó val több rõl 
len ne ér de mes tud ni, mint amen  nyit az esz mé let be szé des jel zés ként meg õriz.

(Álom kép 1.) Ri deg-szür ke ki vég zõ fal; raj ta, hos  szan ti irány ban, vi lá gí tó ud var-sze rû 
be mé lye dés. A fal fe lü let, amely elõtt az ese mé nyek las sít va és éle sen meg vi lá gít va le ját-
szód nak, több eme let nyi ma gas.

Fi a tal lány áll be az akasz tás he lyé re, a fal szög le tes be mé lye dé sé be. Ki csit, ta lán 
né hány lép csõ fo kot fel is kell lép nie.

Meg for dul; ar cán fé le lem és ér tet len ség, s ugyan ak kor re mény: hogy ami tör té nik 
ve le, az csak szín já ték, csak álom. S át vil lan a tu da tán – s így az enyé men is –, hogy az 
utol só pil la nat ban, akár csak az is mert, szab vá nyos his tó ri ák ban, meg jön a hír a megke-
gyelmezésrõl…

De kö rü löt te fa gyos a csönd, s ez a né ma ság na gyon is egy ér tel mû.
Már ve tik is a kö tél hur kát át a fe jén.
És ek kor – a vég ér vé nye sen ki vég zés re ítélt lány a két haj fo na tát, mert a kö tél alá 

ke rült, ki húz za, át eme li a nya ká ban még la zán füg gesz ke dõ kö té len, hogy fö löt te le gyen 
– oly té to va, ked ve sen elõ zé keny moz du lat tal, mint aki va la mi ren det len sé get iga zít el 
magán…

(Álom kép 2.) Ször nyû volt – ta lán a lep ra kez dõ dik így, gon dol tam köz ben –, vö rö ses 
fol tok vé gig a tes te men. A visz ke tés, a ma ró, ége tõ fáj da lom hul lá mai – fel, le. So ká ig 
tar tott, na gyon so ká. Va la mi lyen rend el le nes, kü lö nös kórt em le get tek, szó volt va la mi-
lyen el kü lö ní tõ rõl. Jött va la ki, mu tat ta fel tárt tes tén: õ is – sõt, mond ta, ne ki még sú lyo-
sabb, még vé re seb ben vöröslõek azok a fáj dal mas fol tok. Ál lí tot ta: nem gyó gyít ha tó. Ki 
kell vár ni. S sze rin te is: el fog nak kü lö ní te ni, hogy ne fer tõz zünk.

Az itt le írt, a tu da tos em lé ke zet szû rõ jén fenn ma radt álom kép so rok nak nem a sze szé-
lye sen sze mé lyes jel le ge a fon tos. Azért ír tam le eze ket, mert úgy vé lem, hogy az így 
meg tör té nõ dol go kon is át tû nik va la mi – va la mi, ami ada lék le het köz ér ze tünk raj zá hoz. 
S ezek a tör té né sek itt, most e bé kés nek lát szó 1978-ban tör tén tek meg ben nem. A szo-
ci og rá fi ai te rep szem lék tu da to sí tó je len sé gei, ké pei (s itt tör té ne te sen a Kenedi írá sá ban 
sze rep lõ „rá éb resz tõ” élet fé nyek re gon do lok) mel lett és mö gött men  nyi, de men  nyi az 
enyém hez ha son ló álom-ese mény pe reg het nap mint nap, kö röt tünk.
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