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Ma nók két láb nyi kis ka bát ban
Egy re pon to sab ban em lék szem a ré gi la kás ra. Szo-

bák és fo lyo sók ti tok za tos szö ve vé nye volt. A be já ra ti 
aj tó múlt szá za di vas csen gõ je ru gó val mû kö dött, ha kint 
csön get tek, bent for gott és lár má zott egy kis ka lap, míg 
szép las san le járt. Ak kor fel kel lett húz ni, vagy hagy ni a 
cso dá ba, úgy is mind egy, majd ve rik az aj tót. Fel ágas kod-
tam, te ker tem, míg hagy ta, az tán ki men tem a hi deg be, és 
meg nyom tam a fe hér por ce lán gom bot – be csön get tem 
ma gam hoz és a szel le mek hez. Re me gett az üve ges, vas ró-
zsás be já ra ti aj tó, csö röm pöl ve for gott a tör pe vas ka lap ja, 
az tán las san is mét le járt. A la bi rin tus la kás csön des volt 
megint, a hos  szú fo lyo só fél ho má lyos vé gé ben az égig 
érõ sö tét bar na aj tók és a hen ge relt min tás fa lak el vesz tek 
va la hol a pla fon elõtt, a vi lág há bo rús ka to nai lá da el bújt 
a fo gas kabátjai alatt, meg áll tam egy kö peny mö gött, 
ma gam ra iga zí tot tam e fa kult kék ta ka rót, és csönd ben 
hall gat tam a ház eme le té nek ne sze it. Ilon ka né ni, Pallas 
Athéném – a spi ri tisz ta hölgy, ki min den es te kár tyát 
ve tett ne kem le fek vés elõtt, és ho má lyo su ló ezüst tál cá-
ján rég holt ro ko na i ra em lé kez ve né ha gyer tyá kat ége tett 
– még élt, a tölgy fa köny ves polc ok kö zött em lé kez get ve, 
szo rong va ide-oda ment, a fa li kar ok per ga men er nyõi 
me leg sár gá ból gyö nyö rû pi ro sas ra ég tek, az tán a vö rös 
fol tok las san el fe ke ted tek. Min den éj sza ka alud tam, és 
ál mod tam is egész foly ta tá sos fil me ket a sok sö tét mon gol 
te á tól, amit es tén ként it tam. A te át ököl nyi szí nes pa pír-
bá lák ba cso ma gol ták, ne kem még volt csa lá dom, min den 
rend ben lé võ nek lát szott negy ven év vel ez elõtt. Az tán elõ-
ször da ra bok ra esett min den, majd egyen ként min den ki 
meg szûnt, és az ál mo kat is ma guk kal vit ték szü le im. 

Az em lé kek ben per sze meg ma radt min den ré gi pil la-
nat, át szí ne zik egész to váb bi éle tem han gu la tát, min den 
el jö ven dõ per cem mel lett ott áll e kö zön ség lát ha tat la nul. 
Sze ánsz. Egy kor a jegy zõ köny vei közt él tem. Né me lyik 
né zõt ész re ve szem, fel fe di ma gát elõt tem, tu dom, hogy 
be le szól éle tem be, de a nagy több ség ti tok ban irá nyít ja 
lép te i met, ér zé se i met. Sem mi meg le põ nincs ab ban, hogy 
éle tem egyik el sõ for dí tá sa Stevenson álom dol go za ta 
lett.

„Gyer mek ko rá tól nyug ta la nul, tü ze sen ál mo dó. Mi kor 
a láz csó kol ta éj sza ka, s a szo ba ki tá gult elõbb, majd 
ös  sze ment, s ru hái a szö gön ka ted rá lis ma ga sá ba nyúl tak 
hir te len, majd vég te len mes  szi ség nek s vég te len pa rá nyi-
ság nak ré mü le té be tá vo lod tak el, a sze gény lé lek tel je sen 
tisz tá ban volt az zal, ami nek kö vet kez ni kell, s ke mé nyen 
har colt a szun  nya dás el len, mi a fáj da lom kez de te. De hi á-
ba volt a küz de lem, az éj bo szor ká nya elõbb-utóbb tor kon 
ra gad ta, s ál má ból vi sít va, foj to gat va sza kí tot ta ki. Né ha 
elég gé unal ma sak vol tak az ál mai, né ha igen kü lö nö sek, 
né ha majd nem alak ta la nok, mint ha sem mi más nem lá to-

gat ta vol na meg, mint egy bi zo nyos bar na szín ár nya lat, 
mely re nem em lé ke zett éb re dés után, de félt tõ le és gyû löl-
te, míg ál mo dott, né ha ma guk ra öl töt ték a je le net min den 
rész le tét, egy szer azt kép zel te, az egész né pes vi lá got el 
kell nyel nie, s a ré mü le tes gon do lat tól ki a bál va éb redt. 
Gyen ge lé te zé se két fõ ve sze del me – az is ko lai fel ada tok 
min den na pi, s a po kol és íté let leg mes  szibb, le be gõ gond-
jai – gyak ran döb be ne tes li dérc nyo más sá mo sód tak egy-
be. A Nagy Fe hér Trón elõtt áll, úgy tûnt, fel szó lí tot ták 
õt, sze gény kis ör dö göt, né hány szó alak ja it fel mon da ni, 
et tõl függ vég ze te, a nyel ve el akad, üres az em lé ke ze te, 
po kol ásít fe lé, s az ágy füg gö nye rúd ját tér dé vel ál lá hoz 
szo rít va fel ri ad. 

Egé szé ben igen sze gé nyes él mé nyek vol tak ezek, s az 
idõ tájt ál mo dóm az ál mo dás tól szív fáj da lom nél kül vált 
vol na meg. De ahogy las san fel nõtt, e tes ti s lel ki gyöt-
rel mek, úgy tûnt, örök re mes  sze száll tak, s bár lá to má sai 
több nyi re még nyo mo rú sá go sak vol tak, de már sok kal 
tûr he tõb bek, és so ha töb bé nem éb redt oly kü lö nös tü ne-
tek kel, mint az erõs szív do bo gás, ég nek ál ló haj, hi deg 
ve rej ték és szó ta lan, éji fé le lem. Ál mai is rész let gaz da gab-
bak let tek, pon to sab bak, s fo lya ma tos sá guk ban mind job-
ban a va ló élet hez kezd tek ha son lí ta ni. Kezd te fel kel te ni 
fi gyel mét a vi lág lát vá nya, s a szín te rek im már ál ma i ban 
is ak ko ra részt kö ve tel tek ma guk nak, mint éber gon do la-
ta i ban, így hos  szú, nyu gal mas uta zá so kat tett, és kü lö nös 
vá ro so kat, meg gyö nyö rû he lye ket lá tott, míg ágyá ban 
fe küdt. S ami még jel lem zõbb, a György ko ri kosz tü mök és 
az an gol tör té ne lem e ko ra iránt ér zett kü lö nös von zal ma 
kez dett el ural kod ni ál mai fö lött, így ál ma i ban há rom szeg-
le tû kal pa got vi selt, s egé szen a reg ge li ig min den ide jét a 
jakobita ös  sze es kü vés fog lal ta le. Ez zel egyidõ ben ol vas ni 
kez dett ál ma i ban – több nyi re me sé ket, s fõ ként G. P. R. 
James1 stí lu sa sze rint, de oly hi he tet le nül élõb be ket s moz-
gal ma sab ba kat min den nyom ta tott könyv nél, hogy at tól 
fog va örök re elé ge det len lett min den iro da lom mal. 

És ak kor, is ko lás ko rá ban el jött egy oly álom ka land, 
me lyet nem félt meg is mé tel ni, kez dett, hogy úgy mond jam, 
foly ta tá sok ban ál mod ni, és így ket tõs éle tet él ni – egy éjit 
és egy nap pa lit –, egyi ket, amely rõl min den oka meg volt 
azt fel té te lez ni, hogy az a va ló di, s egy má si kat, me lyet 
nem gon dolt ha mis nak. Mon da nom kel lett vol na, hogy az 
Edin burgh College-ban ta nult, (vél he tõ en) ott is mer tem 
meg õt. Igen, álom be li éle té ben hos  szú na pot töl tött az 
ana tó mi ai te át rum ban, és szí ve tor ká ban do bo gott, és 
a bonc mes te rek iszo nya tos ügyes sé ge és a ret ten tõ torz-
ala kok lát tán ös  sze koc can tak fo gai. Egy esõs, kö dös, 
nyo masz tó es ten a South Bridge fe lé irá nyí tot ta lép te it, a 
High Street re for dult, s egy ma gas ház aj ta já hoz ér ke zett, 
úgy vél te, ott la kik, a leg fel sõ eme le ten. Az egész éjen át 

1  A skót Stevensonnak kö szön he tem e ré gi an gol írót, Shel ley-ék kor tár sát, né ha él ve zet tel ol vas ga tom is rö vi debb írá sa it, pél dá ul a Harper’s New 
Monthly Magazine ha sáb ja in – bár szá mos tör té nel mi re gé nyét óva to san ke rü löm. Brit élet rajzgyûj te mé nyek so sem mu laszt ják el meg em lí te ni, 
hogy egy kor Thackeray ki gú nyol ta stí lu sát, de Ge or ge Payne Rainsford James, a lon do ni or vos fia azért te het sé ges if jú le he tett, Walter Scott és 
Wa shing ton Irving bá to rí tot ták írás ra. A saj tó, a kri ti ku sok és a le xi kog rá fu sok elõtt ké sõb bi õs bû ne rom bol hat ta le be csü le tét, hogy a nagy po li ti ká-
ba ár tot ta ma gát: rö vid ide ig IV. Vil mos ki rály ud va ri tör té né sze volt, majd 1850-tõl Bos ton ban massachusetts-i, 1852-ben Richmondban vir gi ni ai, 
1856-tól ha lá lá ig pe dig ve len cei kon zul. 
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a lép csõ ket rót ta ned ves ru há i ban, lép csõ fok ok, s megint 
lép csõ fok ok vég te len so ra kö vet ke zett, s min den má so dik 
pi he nõ fö lött fény szó rós lám pa ra gyo gott. Le fe lé tar tó, 
ma gá nyos ala kok súr lód tak hoz zá az egész éjen át – az 
ut ca kol dus as  szo nyai, tag ba sza kadt, fá radt mun ká sok sa ra-
san, sze gény ma dár ijesz tõ-em be rek, torz rajz-as  szo nyok –, 
mind ál mo san és fá rad tan, mint õ ma ga, s mind ma gá nyo-
san, és mind hoz zá sú ro ló dott, amint el ha lad tak mel let te 
le fe lé. Vé gül, mi kor egy észak ra né zõ ab la kon át meg pil-
lant hat ta vol na, mint kez dõ dik a nap pal fe hé ren a Firth 
fö lött, fel ad ta a ka pasz ko dást, egy lé leg zet tel meg for dult, 
le fe lé, vis  sza az ut cák ra megint, nyir kos ru há i ban, nyir kos 
haj nal ban, ván szo rog va egy kö vet ke zõ nap ször nyû sé gei 
és bon co lá sai fe lé. Álom be li éle té ben gyor sab ban múlt az 
idõ, (úgy ta lál ga tott), hét óra fut ha tott el egy óra alatt, és 
in ten zí veb ben is telt, így az áb rándta pasz ta la tok bá na ta 
fel hõt bo rí tott nap pa lá ra is, és kép te len volt el hes sen te ni 
az ár nya kat, mi re a le fek vés sel el jött meg úju lá suk ide je. 
Hogy e gyöt rel met med dig kel lett el vi sel nie, én meg nem 
mond ha tom, de ah hoz elég hos  sza san, hogy sö tét fol tot 
hagy jon em lé ke i ben, elég gé hossza san, hogy el ker ges se õt 
egy bi zo nyos dok tor aj ta ja elé, hogy az tán egy csa pás ra a 
so ka ság át la gos tag já vá vál toz zon megint. 

E sze gény úri em ber az óta nem szen ved sem mi ef fé le 
baj tól, va ló ban, éj sza kái olya nok, mint má so kéi, egy szer 
üre sek, más kor álom tól szí ne sek, ezek né ha el bá jo lók, 
né ha za va rók, de al kal mi élénk sé gü ket le szá mít va so sem 
kü lö nö sen. Csak ez al kal mak egyi két fo gom most meg em-
lí te ni, amely ál mo dó mat iga zán ér de kel te. Úgy tûnt ne ki, 
va la mely zord, he gyi ta nya föld szint jé re ke rült. Sze gé nyes 
csi no sít ga tás je lei lát szot tak a szo bán, a pad ló desz kán 
szõ nyeg és egy zon go ra – a fal nál, úgy hi szem –, ám 
mind e kel le mek nem fe led tet ték, hogy in go vá nyon van, 
he gyi em be rek s mér föld nyi han ga közt. Az ab la kon át a 
rég óta el ha gyott nak tû nõ, ko pár ta nya si ud var ra lá tott. 
Kel le met len nyu ga lom fe küdt a vi lá gon. A ta nya si nép nek 
vagy ál la tok nak nem volt nyo ma sem, egy vén, bar na, 
gön dör szõ rû vizs la he vert csu pán a ház fa lá nál, úgy tûnt, 
szun di kál. E ku tyá ban nyug ta la ní tot ta va la mi az ál mo dót. 
Tel je sen meg ne vez he tet len ér zés, hisz elég ren des nek tûnt 
az eb – va ló ban, oly vén volt, oly tom pa, po ros és le tört, 
hogy in kább szá nal mat kelt he tett, és még is, az ál mo dó ban 
a meg gyõ zõ dés egy re csak erõ sö dött: ez nem egy egy sze rû 
ku tya, in kább va la mely po ko li. Jó cso mó lus ta nyá ri légy 
zöngött az ud var fö lött, a ku tya csa pott a man csá val, el ka-
pott egyet, szá já hoz emel te, mint egy ma jom, s hir te len 
egyik sze mé vel rá hu nyo rí tott az ab lak ban ál ló ál mo dó ra. 
Az álom el re pült, nem szá mít, ho gyan, jó volt a ma ga mód-
ján, de sem mi nem ért fel e rész ben az zal a po ko li bar na 
eb bel. Pe dig az én ér dek lõ dé se met épp az ra gad ta meg, 
hogy ily egye dül ál ló eset re lel ve ál mo dóm mi ként bi zo-
nyult kép te len nek vé gig foly tat ni a me sét, és hogy hullt 
vis  sza le ír ha tat lan han gok s kü lön bö zõ fé lel mek kö zé. Tör-
tén he tett vol na más hogy is, job ban megy ez ne ki! 

No de kö ze lít sünk vég re a lé nyeg hez: e be csü le tes sze-
mély már rég óta me sék kel szok ta álom ba rin gat ni ma gát, 

csak úgy, mint ré geb ben ap ja is, de fe le lõt len öt le tek vol-
tak csak e me sék, a me sé lõ örö mé ért mon dat tak el csu pán, 
tu nya tö meg re, gán csos ko dó kri ti kus ra ügyet se vet ve, 
bár mi kor el vesz he tett e me sék fo na la, vagy egyik ka land 
a má sik kal volt fel cse rél he tõ, a leg utol só áb ránd ké nye-
ked ve sze rint. Így hát az Em ber kék, kik bel sõ szín há zun kat 
fel ügye lik, nem gya kor la toz hat tak ele get, és in kább úgy 
ját sza doz tak a szín pa don, mint ra kon cát lan gye re kek, kik 
be szök tek a ház ba, és üre sen lel ték, s nem, mint gya kor lott 
aktorok, zsú folt né zõ tér elõtt be mu tat ván egy da ra bot. De 
je len leg ál mo dóm a ré gi ked ves me se mon dá sa it kezd te 
(úgy mond) be szá mo lók ká ala kí ta ni, azt ér tem ez alatt, 
hogy me sé it el kezd te le je gyez ni s áru sí ta ni. Õ is, Em ber-
kéi is, kik a mun ká ból ren de sen ki vet ték ré szü ket, tel je sen 
új fel té te lek kö zött ta lál ták itt ma gu kat. A tör té ne tek nek 
ren de zett nek kel lett im már len ni ük, nyí rot tan, jól fé sül ten, 
négy lá bon áll ni uk, elejüktõl vé gü kig kel lett tar ta ni uk, s 
az élet tör vé nye i nek meg fe lel ni ük; egy szó val: üz let té vált 
az él ve zet; s nem csak az ál mo dó nak, a szín há zi Em ber-
kék nek is. Ezek, épp úgy, mint õ, áll ták a sa rat. Ha al vás-
hoz ké szü lõd vén le fe küdt, töb bé már nem szó ra koz ta tó, 
de nyom da kész és jö ve del me zõ me sé ket ke re sett; s ha 
pá ho lyá ban el bó bis kolt, az Em ber kék épp ily gaz da sá gi 
szem pont ok sze rint foly tat ták tény ke dé sü ket. Az ál mok 
ös  szes töb bi for má ja el hagy ta õt, ket tõ ma radt csu pán: a 
leg re me kebb köny ve ket né ha ol vas gat ta még, s idõn ként 
lá to gat ta ama cso dás he lye ket, s hogy pon to sak le gyünk, 
e he lyek re, fõ képp az egyik re, amint a hó na pok s az évek 
tel tek, min dig új ra vis  sza tért, lel ve új csa pá so kat, lá to-
gat va új szom szé do kat, bol dog völ gyét dé li nap, haj nal 
és al kony min dig új meg új fé nyé ben cso dál va meg. Ám 
el ve szett szá má ra mind a töb bi lá to más: a teg na pi ügyek 
cson kí tott vál to za tai s a vé res csont ke zü ket rá zó li dérc nyo-
más ok csak a pi rí tott sajt ha tá sai vol tak – ezek és tár sa ik 
most el vo nul tak; és akár al va, akár ébe ren – õ vagy az 
Em ber kék – több nyi re a pi ac ra szánt tör té ne tek gyár tá sá-
val fog la la tos kod nak egy sze rû en. Ez az ál mo dó (mint sok 
más sze mély) el szám lál ha tott né mi sors csa pá so kat. Mi kor 
bank já tól kezd tek jön ni a le ve lek, s hi te le zõ je, a hen tes 
le sett rá a hát só ka pu nál, el kezd te el mé jét gyö tör ni va la mi 
tör té net után, hisz leg egy sze rûbb pénz for rá sa ez; és lám! 
egy szer re az Em ber kék is ös  sze szed ték ma gu kat, hogy ez 
ügy ben ipar kod ja nak, s dol goz va egész éj sza ka, vé gig az 
éjen át fé nyes te át ru muk ba hal moz ták elé a me sék gar ma-
dáit. El száll tak már ré gi fé lel mei, a me redt haj s a he ves 
szív ve rés; taps, erõ sö dõ taps, nö vek võ ér dek lõ dés, õ meg 
egy re di a dal má mo ro sabb lesz ügyes sé ge fe lett (ma gá nak 
kö ve te li mind a hír ne vet), s vé gül uj jong va az éb ren lét fe lé 
szö kell – ‚Mind én al kot tam ezt!’ – ki ál tás sal aj ka in, ilyen 
s ha son ló ér zé sek kel ül éj jel drá mái elõtt, s e ki tö ré sek kel, 
mi ként a szín da rab ban Claudius, egy szer smind meg za var-
ja a be mu ta tót. Gya kor ta ki áb rán du lás az éb re dés: a túl 
mély al vás sal ma gya rá zom ezt; ál mos ság lesz úr rá Kis 
Em be re in, dö cög ve, bot la doz va te szik dol gu kat, s az éber 
el me szá má ra kép te len szö ve vény a szín da rab. E so sem 
al vó Brownie-k2 azért jól szol gál nak ne ki, s amint pá ho-

2  A skót ud var há zak sár gás bar na kis háziszelleme, a véz na, bor zas, va dóc Brownie ál ta lá ban lát ha tat lan, csak jó té te mé nye i bõl tud ni, hogy míg a 
cse lé dek alud tak, õ éj jel he lyet tük dol go zott. Ezért több nyi re egy tál ka te jecs két vagy tej színt tet tek ki ne ki, ami reg gel re el fo gyott. Stu art VI. 
Ja kab skót ki rály (1603-tól Ang lia ki rá lya) is em lí ti õt Daemonologie cí mû, há romkö te tes köny vé ben (Edin burgh, 1597), a Ró meó és Jú lia meg-
je le né sé nek évé ben. E di a ló gusfor má ban írott könyv II. fe je ze te hi va tott a ba bo nás alatt va ló kat a Brownie-val kap cso lat ban fel vi lá go sí ta ni: The 
description of the next two kindes of Spirites, whereof the one followes outwardlie, the other possesses inwardlie the persones that they trouble. 
That since all Prophecies and visiones are nowe ceased, all spirites that appeares in these formes are evil. 



lyá ban lus tán csü csül, sa ját ja i nál sok kal ta jobb me sé ket 
hoz nak elé. (...)”3

„(Chloral Perlé de Limousin.) 

C H L O R A L  H Y D R A T  

to kocs kák ban.

Kel le mes ál mot idéz elõ, kü lö nö sen oly ese tek ben, hol a morphium 

ada go lá sa nem ja val lott; gyer me kek nél min den utó baj nél kül al kal maz-

ha tó.

Ideg bán tal mak nál mint fájdalomcsillapító jó té ko nyan hat, gör csök nél 

pe dig kitünõ ha tá sa mel lett az emész tést leg ke vés bé sem za var ja. 

A chloral hydrat solutióban és szörp ben sa ját sá gos kel le met len ízû, s 

gyak ran a lég csõ ben oly összehúzódási ér zést idéz elõ, mely né mely 

be teg nél a cloral hydrat hasz ná la tát le he tet len né te szi. To kocs kák ban a 

chloral kön  nyen ve he tõ be, s a nyál ka hár tyá kat leg ke vés bé sem tá mad ja 

meg. Egy-egy tok 25 ctgrm chloralt tar tal maz.

Egy negy ven to kocs kát tar tal ma zó üveg ára 1 frt 50 kr. 

Csak or vo si vény re szol gál ta tik ki. 

Ma gyar or szá gi fõ rak tár: Tö rök Jó zsef gyógy szer tá ra, 

Bu da pest, Király-utcza 12. szám.”4

Gyûj töt tem a cé du lá kat, és köny ve im be hal vány ce ru-
za vo na lak kal sa ját tar ta lom jegy zé ke ket ké szí tet tem év ti-
ze de ken át. E cé du lák és fel jegy zé sek úgy gon dol tam, 
név je gyek, az ön tu dat lan em lék ké hal vá nyu ló élet bõl pár 
pil la nat lá bá ra cet li ket kö tök, õket ezen túl már min dig fel-
is me rem, nem di ri gál nak töb bé lát ha tat la nul, tu dom, hogy 
ki cso dák. Ak kor is jól jö het nek majd, ha elõ aka rom hív ni 
em lé ke i met, mert elõ hí vók a cé du lák, hisz fény ké pek elõ-
hí vá sa az em lé ke zés – egy tu dós ré gi nõ is a fo tó zás hoz, 
a mély ség éles ség ál lí tá sá hoz hasonlította.5

A kön  nyû ál mot ígé rõ fen ti idé ze tet egy XIX. szá za di 
ma gyar or vo si lap ból má sol tam ki an nak ide jén. A ré gi 
or vo si szak lap ok kü lö nös éle tek kin cses tá rai. A hí res és 
má ig lé te zõ brit Lancetbe6 pél dá ul vik to ri á nus or vo sok 
és ha lott ké mek ír tak, Dickens ba rá tai. Ak ko ri ban sok író 
gyûj töt te az új ság ki vá gá so kat, ké sõbb Ruskinnak is fi ók-
nyi volt, tud ta, hogy min den re gény nél szív szo rí tób bak 
a Morning Cronicle egyes kis cik kei, vagy a middlesexi 
coroner je len té sei, õ min dig ak ku rá tu san le ír ja a ha lott 
éle tét és kör nye ze tét. Na de, én mi ért má sol tam le 1991-
ben a fen ti szö ve get? 

Ak kor köl töz tem a bu dai Ví zi vá ros ba, édes apám szo bá-
i ba – hûlt he lyé re, a Jég ve rem ut cá ba, és kép te len vol tam 
alud ni a la kás ban. Va la ki azt ja va sol ta, hív jak va rázs vesz-
 szõs em bert, ala po san vizs gál tas sam át a por ladt la kást, és 
ha pon to san tu dom, hol van nak a lát ha tat lan Hartmann-
vonalak, egy sze rû en ta szi gál jam át a „bol dog sa rok ba” 
ágya mat. Françis Ba con egy kö te té ben haj na li négy kor 
azt ol vas tam, hogy az ál mat la nok a leg több eset ben a 
hi deg lá bú ak – jó álom hoz jó vér ke rin gés szük sé gel te tik –, 
lá bam ra les tem, sok szor jég hi deg, el ha tá roz tam, hogy ala-

po san be bu gyo lá lom, fé lig már úgy is haj lék ta lan va gyok, 
hi szen meg szûnt a csa lá dom. Azt is ír ta a Lord kan cel lár, 
hogy reg ge len ként nem árt egy kis tej, akár csak macs ka-
nyelv nyi, de az min dig lan gyo san. Ül jünk fo tel be, kor tyol-
junk a cuk ro zott és ró zsa ki vo nat tal íze sí tett tej bõl, amit 
fo lya ma to san me le gen tar tunk. És vi gyáz zunk na gyon a 
gom bá val! Li dérc ál mo kat okoz. Azt már én fû zöm hoz zá, 
hogy ha ne tán, Is ten bo csás sa meg, skó tok va gyunk, löty-
 tyint sünk a tej bõl egy tál ká ba, te gyük a kony ha pad ló já ra, 
és tûn jünk el, az éj le száll tá val elõ lo pa ko dik Stevenson 
tor zon borz, hisz tis háziszelleme, a Brownie, jól be kocs-
má zik a tej jel, és há lá ból ren det len ta nyán kat ki ta ka rít ja. 
Ró la ír ta R. L. Stevenson a fent rész le té ben meg idé zett 
álom dol go za tot, mely bõl ki de rül, hogy a Dr. Jekyll és Mr. 
Hyde me sé jét Brownie-k dik tál ták ne ki ál má ban – „mi kor 
ki gyúl nak az agy csöpp szín há zá nak fé nyes csil lár jai”.

Me leg kö tött zok nit húz tam hát, be süp ped tem a ha tal-
mas, földigült fo tel be, ami mel lett egy kor ész re vét le nül 
földre omoltak apám könyv hal mai és ci ga ret tá já nak ha mu-
ja, és ma gam ba erõl tet tem egy bög re lan gyos te jet. De 
csa lá dunk nem állt ös  sze, és nem tá madt fel vic ce lõd ve 
ele gáns, szem öl dö két ál ta lá ban ös  sze von va vi se lõ apám. 
Mi vel pe dig rosszmagam egyál ta lá ban nem élek a tej jel, a 
Brownie-k is mes  sze el ke rül nek. Úgy hogy job ban be vált 
egy kez det ben fan tá zi át la nabb nak tû nõ sors vál to zat. 
Kö rül be lül fél év múl tán Pá rizs ból kap tam aján dék ba egy 
jegy zet fü ze tet, és bár et tõl még min dig nem alud tam, de a 
hal vány zöld la pok ra leg alább az ál mat lan ság ról írkáltam 
fel idé ze te ket éj sza ka. Gyógy szer ként gyûj te ni kezd tem 
más ál mat la nok fel jegy zé se it – mint egy dok tor, fel ír tam 
ma gam nak õket. Te hát ez itt egy or vo si cikk. 

Ti zen öt év után most ma gam elé fek te tem megint a 
ré gi fü zet víz zöld lap ja it, és az ál mat lan ság ról gyûj tött 
szö veg tö re dé ke ket ol vas ga tom kétezer-hétben, õsz ele-
jén – kétezer-nyolcban, ta vasz kö ze pén. El ka lan do zók e 
jegy ze tek. Azon ban e tab let ták ból eset leg más szá má ra is 
gyó gyí tó gyöngy fü zér le het, mint a ko rall nyak lánc, mely 
vé di a gye re ke ket: szí ne vál to zá sá val jel zi lá zu kat. Em lék-
szem édes anyám tég la vö rös ko rall nyak lán cá nak hi deg 
ke mény sé gé re, kis ko rom ban pró bál tam meg rág ni.

– Va jon csa ló ka köd ké pek kel gyö tör az éj, ha zu dik a 
li dérc nyo más, vagy épp a va ló sá got mu tat ja meg, ame-
lyet el ta kar nak a nap pal szi vár vá nyai? Mint lá tom, ez 
a fõ kér dés a vis  sza for ga tott anya gok ból da rált-szi tált 
pa pír lap okon. 

A li dérc nyo mást az an go lok nightmare-nek ne ve zik. 
E ki fe je zést Shakes peare is hasz nál ja, a Lear ki rály III. 
fel vo ná sá nak 4. szí né ben sze re pel egy dal, leg ked ve sebb 
Shakes peare -ala kom, Edgar ron tás el le ni mon dó ká ja, 
mi u tán sze gény Ta más sá vál va az õrült sze re pé be, bel sõ 
emig rá ci ó ba bújt:

„Há rom szor szent Vida / gyalog be jár ta a pusztát. / 
Kilenc csikajával / ott ta lál ta a vas or rú banyát. / S mond-

3  R. L. Stevenson, Across the plains with other memoires and essays, Lon don, Chatto & Windus, 1913, A chapter on dream. rész let (ford.: L. E., 
Ma dár fé szek árus, brit ol va só nap ló, Orp he usz Ki adó, 2002.) 

4  Gyógy ászat, hu szon he te dik év fo lyam, 25. szám, Bu da pest, 1887. jú ni us 19. (A Tö rök-fé le gyógy szer tár tör té ne té rõl l.: Perczel An na, Véd te len 
örök ség – Unprotected heritage cí mû kö te tét, Vá ros há za, 2007.) 

5  „Az em lé kez ni pró bá ló szel le mi erõ ki fej tés az esz mé let nek foly to nos ke re sõ tó nusvál toz ta tá sa, mely ha son lít a fo tog ra fá ló-ké szü lék be ál lí tá sá hoz 
s az a cél ja, hogy em lé ke ze tünk nek ab ba a sík já ba he lyez ked jünk, me lyen a kér dé ses em lék vi lá gos, do mi náns mó don van je len.” (Hen ry Berg son, 
Idõ és sza bad ság, ta nul mány esz mé le tünk köz vet len ada ta i ról, for dí tot ta, be ve ze tés sel és jegy ze tek kel el lát ta dr. Dienes Va lé ria, Bu da pest, Frank-
lin-tár su lat, Berg son lé lek ta na, ír ta dr. Dienes Va lé ria, 35. o. E kis hölgy egye te mis ta ko rá ban, 1910–12 kö zött Hen ry Berg son elõ adá sa it hall gat ta 
a Col lé ge de France-on, lát ta tán col ni Isadora Duncant, ké sõbb ré gi gö rög vá zák tánc moz du la ta it utá noz ta egy mû vész cso port ban.) 

6 A „lancet” egy faj ta szi ke, az ér vá gás hoz hasz nált két élû, ki csi lán dzsa.
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ta ne ki: add meg magad, / Hûséged es kü vel fogadd, / És 
hordd el ma gad, bo szor kány, takarodjál!”7

Mo der nebb an gol szö ve gek ben a bo szor kány he lyén a 
night-mare áll:

 
„Saint Withold footed thrice the wold; / He met the 

night-mare, and her nine-fold; / Bid her aligt, / And her 
troth plight, / And, aroint thee, witch, aroint thee!”8

Vö rös mar ty e Night-Mare-t bo szor kány nak ír ta, va ló-
ban ez a ki fe je zés el sõ je len té se, a li dérc nyo más csak 
má so dik he lye zett, csak hogy a li dérc nyo más szó el tû né sé-
vel kis sé ke vés bé ért he tõ a mon dó ka, „Szent Vida” ugyan-
is nem más, mint Szent Withold, más ként Szent Vitális9, 
a li dérc nyo más el le ni vé dõ szent, az an go lok nál: „pat ron 
saint of distemper”. Áp ri lis 28. az ün ne pe (szü le tés na-
pom). A ré gi ró ma i ak nál e na pon kez dõ dött a Florales 
Ludi, a Floralia, mi kor a Sybilla köny ve i nek uta sí tá sá ra 
az ædilisek hü ve lyes ter mé se ket szór tak a vá ros ut cá in 
ro han gá ló pu cér tö meg kö zé.

Jonathan Swift kor tár sa, az es  szé is ta Joseph Addison 
Itá li ai úti nap ló já ban meg em lí ti Morpheusnak, az em ber 
ala kú ál mok is te né nek Fi ren zé ben lá tott fe ke te kõ szob rát, 
és hoz zá fû zi, ez is ten sé get ál ta lá ban ke zé ben pi pacs csok-
rot tar tó, al vó fiú ké pé ben áb rá zol ták, nem is lá tott al vó 
kõ ala kot más ból, mint fe ke te már vány ból – ezt touch-
stone-nak10 ne ve zi. Ez nem csak a fiú szob ra, gon do lom 
ek kor, ez pi pacs szo bor is. 

– A Ní lus szo bra it fa rag ták még ilyen anyag ból a ré gi 
írók sze rint, foly tat ja Addison, mert a fo lyó a fe ke te Eti-
ó pi á ból ered, ahol a fe ke te bõ rû ek, a nap sü töt tek né pe 
la kik. Ez után Statius-nak az Álom hoz in té zett in vo ká ci-
ó já ból idéz: 

„‚Crimine quo merui, juvenis placidissime Divûm, 
/ Quove errore miser, donis ut solus egerem / Somne 

tuis? tacet omne pecus, volucresque feræque, etc. Silv. 
lib. 5.’ 

és for dít pár sort: 
‚Tell me, thou best of gods, thou gentle youth, / Tell 

me my sad offence; that only I, / While hush’d at ease thy 
drowsy subjects lie, / In the dead silence of the night com-
plain, / Nor taste the blessings of thy peaceful reign.’”11 

Sze ren csé re Weöres Sándor12 is for dí tot ta ezt a ver-
set:

 
„Mit vé tet tem, mondd, ó, legszelidebb gyerek-isten, / 

hogy csak né kem nem jut aján dé kod ke gye többé, / Álom! 
csön de sen el pi hen es te a vad s szelid állat, / görbe hegy or-
mok is úgy gun  nyad nak, mint kik alusznak, / még a se bes 
fo lya mok zú gá sa is éj jel alábbhagy, / s elnyugoszik hû 
part já hoz símulva a tenger. / Már a he ted szer vis  sza jö võ 
Hold13 lát ja, be teg ség/bánt, pil lám le se zá rom, Hesperus 
és Lu ci fer néz / pisla sze mem be, Tithonia14 mindíg hall ja 
si ral mam / s el li beg, és hüvös os tor ral ver megkönyörül-
ve. / Honnan kap jak erõt? Még hogy ha ezer sze mem égne, 
/ mílyet haj dan a szent Argus15 fel vált va nyi tott s húnyt, 
/ mert hi szen õ sem vir rasz tott so ha teljes-egészben. / Én 
nyo mo rult! A sze rel mes az éj ben, lány ra fonódva, / téged 
el ûz, Álom: hát jöjj hoz zám, aki várlak, / kérni se mer ném, 
hogy tel jes szár nyad beborítson, / kérjék ezt a sze ren csé-
sek, kik bol do gan élnek, / nékem elég, ha va rázs ves  szõd 
érin te ne lágyan, / vagy csak kön  nyen emelt térd del fut nál 
to va rajtam.”16

Éve ken át ol va som sír va – fenn han gon, vagy ma gam-
ban – e ver set, ha nem szé gyen ilyes mit el mon da ni, 
el mond ha tom. Nem, mert nem aka rom, hogy az le gyen.

Már éle té ben me se alak ká lé nye gült ked ves szó tár íróm, 
a nagy medve,17 dr. Johnson an  nyi ra félt a ma gány-ha lál-
tól, hogy ezek szó ba ke rü lé se kor, a gyü möl csö zõ tár sal-

  7 Shakes peare ös  szes mû vei, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1964. 2. kö tet Tra gé di ák, szín mû vek, 473. o. 
  8  (Vö rös mar ty -ko ra be li né met ki adás: Leipsic, Ernest Fleischer, 1833.) Egé szen kü lön bö zõ szö ve ge ket ol vas ha tunk más vál to za tok ban, pél dá ul az 

I. quartó (ne gyed rét) ki adás ban ez áll: „Swithald footed thrice the olda anelthu night moore and her nine fold bid her, O light and her troth plight 
and arint thee, with arinth thee.”: az 1685-ben ki adott IV. fó lió (ív rét) ki adás ban vi szont már ez: „Swithold footed thrice the old. / He met the 
Night-Mare and her ninefold, / Bid her a light, and her troth-plight, / And aroynt the Witch, aroynt thee.” 

  9  Jacobus de Voragine a Le gen da Aureában így ír Vitalisról: „Olyan volt, mint Is ten négy szár nyú lé nyei kö zül az egyik, aki ket Ezékiel lá tott 
(Ez 1,4–14): a re mény szár nyán a menny be szállt, a sze re tet szár nyán Is ten hez, a fé le lem szár nyán a po kol ba, a meg is me rés szár nyán sa ját 
ma gá ba.”

10  Rég óta touchstone-nak ne vez nek sok fé le fe ke te kö vet – már ványt és ba zal tot is, azon ban e ki fe je zés egy faj ta acé los, fe ke te pró ba kö vet is je lent, 
õs idõk óta az arany és ezüst pu ha sá gát vizs gál ják ve le. Az egyik mód szer sze rint pl. vo na lat húz nak a sö tét kõ re a kér dé ses tárg  gyal, és egy kü lön-
fé le tisz ta sá gú tûk bõl ál ló min ta so ro zat nyo ma i hoz ha son lít ják a szí nét.

11  The Works of Joseph Addison, collected By Mr. Tickell. With a Complete In dex. In Six Volumes. Vol. V. Lon don, 1804. Remarks on Several Parts 
of Italy, &c. In the Years 1701, 1702, 1703. p. 312–3.

12  Kokas Ig nác nak van egy fur csa fest mé nye Weöres Sán dor ról, ha jól em lék szem, a ki csi köl tõ va la mi hos  szú asz tal nál ül, és mö göt te? fe let te? 
le beg egy li dér ces Kokas-féle ma dár. A fen ti for dí tást ol vas va sok szor e kép re gon do lok. (Utá na bön gész tem: a kép a Mai ma gyar mû vé szet ne vû 
kis ké pes könyv-so ro zat ban 1982-ben meg je lent Kokas Ig nác c. kö tet ben sze re pel – W. S. köl tõ arc ké pe cí men –, és Kokas 1976-ban fes tet te. 
Gyö nyö rû álom ször nyek rep ked nek, le beg nek, mász nak... de az asz ta lon!) 

13 Phoebe a Hold – „septima iam rediens Phoebe mihi respicit aegras stare genas;”
14  Tithoniának Au ro rát, a Haj nalt ne ve zi sze rel me se, Tithonus – örül tem, mi kor meg pil lan tot tam, hogy iga zán il lõ en Au ró ra a hát só ut cánk ne ve, itt, 

a ke let re né zõ ab la kú Nap ház mö gött. (Per sze, ez a ma nap ság me se be li en sze gény ci gá nyok kal te le jó zsef vá ro si gettóutcácska egy kor Kis fa ludy 
Kár oly, Vö rös mar ty és az if jú ma gyar ro man ti ku sok év köny vé rõl, az Au ro ra al ma nach ról kap ta ne vét.) 

15  Száz sze mû szörny volt ez a „szent”, mi kor Ju pi ter ös  sze szûr te Io-val a le vet, üszõ vé va rá zsol ták a lányt az is te nek, és Argust bíz ták meg, õriz ze 
õt. Ju pi ter azon ban fel bé rel te Mercurt, fu vo láz za álom ba a ször nyet, az tán ha el szun  nyadt, nyi szál ja le a fe jét. Junó meg men tet te a száz sze met, 
és ma da rá nak, a pá vá nak aján dé koz ta tol la i ra ék sze rül õket. 

16  (Fa lus Ró bert: A Ró mai Iro da lom Tör té ne te, Gon do lat, Bu da pest, 1970.) A ná po lyi szü le té sû ró mai köl tõ, Publius Papinius Statius az ezüst kor-
ban élt (i. sz. 45? – 95?), a Silvae öt köny ve har minc két ver set tar tal maz, a Somnus az utol só könyv ne gye dik ver se. (E Weöres -for dí tás a tel jes, 
ti zen ki lenc sor nyi Somnus.)

17  Ursa Maior – a Nagy med ve csil lag kép ne ve. Ám dr. Johnson ba rát ja, Boswell meg jegy zi: „Apám egy al ka lom mal azt mond ta, én egy vad ál lat tal 
– brute – já rom Lon don ut cá it. Ó, mily dur va sza vak vol tak ezek!”



gás me ne tét meg akaszt va azon nal be szólt: „– Uram, nem 
sze ret nék töb bet be szél ni ilyes mi rõl!” Ba rát já nak, Sir 
Joshua Reynolds fes tõ nek el mon dá sa sze rint a Dok tor 
es ti ha za in du lás kor min den al ka lom mal meg kér te a tár-
sa ság va la mely tag ját, kí sér je el, ül jön mel lé a ko csi ba. 
(Még ma ga a nagy Sir Joshua sem volt tö ké le tes, épp 
hi bá i ról: jel lem zõ szem üve gé rõl és hal ló töl csé ré rõl is mer-
he tõ fel a XVIII. szá zad vé gén ké szült réz met sze te ken 
– ki ál lí tásmeg nyi tó kon, egyéb tár sa dal mi ese mé nye ken.) 
Fenn ma rad tak a Dok tor es ti kö nyör gé sei – mond ták is rá: 
„íme, az utol só em ber, aki Vol taire ko rá ban imád ko zik” 
–, így lát ha tó, mi lyen sok szor elõ for dul ben nük a vexing 
thoughts fo ga lom. Azt is pon to san tud hat juk, hogy 1776. 
már ci us 29-én, pén te ken e Dok tor ál tal hasz nált ki fe je-
zés sel kap cso lat ban Boswellnek a skót zsol tá ros könyv 
XLIII. zsol tá ra ju tott eszé be: 

„Why art thou then cast down, my soul? / What should 
discourage thee? / And why with vexing thoughts art thou 
/ Disquieted in me?”

(„Mi ért csüg gedsz el lelkem, / miért nyughatatlankodol 
ben nem?”)

Giacomo Leopardi így fo gal ma zott Ön ma gá hoz cí mû 
ver sé ben: 

„Most meg nyug szol örök re, én tört szivem. El szállt a 
leg utol só örök nek hitt áb ránd. El szállt, s ma ben nem édes 
re mé nye ink nek nem csak re mé nye, de vá gya se reb ben. 
Nyu godj bé kén. Elég a lük te tés bõl. Sem mi meg nem éri a 
szív ve ré sét – só haj ra se mél tó a föld; una lom s ke se rû ség 
ta nyá ja a lét, nem több. S a vi lág sár. Csi tulj el. A re mény-
 nyel hagyj fel örök re. Csak az egy ha lál jut osz tály ré szül. 
Vesd meg ma gad, a sor sot, a rejtettarcú vég zet rút ha tal-
mát, mely nyo mo runk ra tér del, s min den ben a vég te len 
semmiséget.”18

A li dérc pon tos áb rá zo lá sa ez. William Blake mes te-
ré nek, Hen ry Fuselinek, vagy még inkább a Pré di ká tor 
köny vé nek stí lu sá ban. Ang li á ba va ló vis  sza té ré se után 
ál lí tot ta ki a londonizált sváj ci Fuseli Nightmare cí mû, 
ké sõbb hí res sé vált fest mé nyét a Ki rá lyi Aka dé mi án 
1772-ben, e kép egyik vál to za ta ma Frank furt ban, a 
Goe the Mú ze um ban lát ha tó (G. – mint Eckermann 
ír ja – map pá ba gyûj töt te, és ven dé gek nek mu to gat ta 
Fusely met sze te it). A Nightmare má sik nyo mat vál to za-
ta Sigmund Fre ud bé csi dol go zó szo bá já ban füg gött az 
1920-as évek ben. A Nightmare-rõl ké szí tett met sze tek 
több vál to za tá nak al só sáv já ba dr. Johnson lichfieldi föl-
di jé nek, Erasmus Dar win nak The Botanic Garden cí mû 
köl te mé nyé bõl ír tak pár sort a réz met szõk. (E köl te mény-
bõl lát ha tó, ma ga Charles Dar win is egy csa lád fej lõ dés 
ered mé nye volt.): 

„Lidérc-Álmán az est ho má lyon át,  Sze re lem-seb zett lányt ke res,
A tó, mo csár és láp fe lett  Ör dög fi ó ka száll,
Kit álom el nyo mott,  Le száll, vi gyo rog, mell ka sán megül.”19

So kan vi táz tak a kér dés fö lött: szel le münk éji fá radt-
sá ga csu pán za va ros, ha zug ké pe ket ve tít agyunk kép er-
nyõ jé re, vagy ilyen kor, a nap nyugodtával az el mú lott 
nap szak ban tett dol ga ink ról al ko tott he lyes íté le tünk, a 
bí ró lel ki is me ret – az egyet len iga zi, kö nyör te len ba rát 
– fog lal ja el lát ha tat la nul he lyét ágyunk mel lett. A jó hi sze-
mû, re mény te libb vé le ményt fo gal maz za meg Hölderlin 
a to rony ban: 

„KI LÁ TÁS Em bert va kít ja ké pek kel a nyílt nap / Ha 
sí kos tá vo lok ból ki buk kan a rét zöld / Mi e lõtt még az est 
fény fa kó táj ra szét tölt / Kö döt s a na pi mu zsi ka lá gyan 
ki-ham vad. / Vi lág bensejét gya kor ta fel hõk be zár ják / 
Em ber el mé jét száz ké te lyek kaszabálják / De ki-deríti 
nap ját ter mé sze ti pompa / És kot ró dik a ké tely füst je pok-
la. / Alá za to san Scardanelli 1871. márc. 24-én.”20

 
Nietz sche is ala po san is mer te az ál mat lan sá got, meg le-

pett hát, hogy mi lyen jó hi sze mû en dön tött: azt mond ja, az 
éj sza ka csak ha zu dik, ijeszt get, nem kell ko mo lyan ven ni 
a rém ál mo kat:

„Az éj sza ká ban. – Az éj sza ka be áll tá val más ként ész-
lel jük a leg kö ze leb bi dol go kat. A szél ilyen kor sut tog, 
mint ha til tott uta kon jár na, mint ha ke res ne va la mit s 
bos  szan ko dik, ami ért nem ta lál ja. A lám pa fény za va ros, 
vö rö ses vi lá gá val fá rad tan pis log, vo na kod va áll el len az 
éj sza ká nak az éb ren le võ em ber tü rel met len rab szol gá ja-
ként. Az al vó lé leg ze té nek iszo nya tos üte mé hez, mint ha egy 
min dig vis  sza té rõ gond fúj ná a dal la mot – nem is hall juk, 
de ami kor az al vó mell ka sa emel ke dik, úgy érez zük, el szo-
rul a szí vünk és ha a lé leg zet hal kul s majd nem ha lot ti 
csönd áll be, így szó lunk ma gunk ban: ‚pihenj egy ki csit, 
sze gény, el gyö tört lé lek!’ – Örök nyu go dal mat kí vá nunk 
min den meg nyo mo ro dott élõ nek, az éj sza ka a halálba 
csá bít. – Ami kor az em be re ket el hagy ja a nap fény, és 
csak a hold vi lág meg az olaj lám pás se gít ne kik az éj sza ka 
el len ví vott harc ban, mi fé le fi lo zó fia terítené rá juk fá tyo-
lát? Hi szen na gyon is lát szik már az em ber szel le mi és 
lel ki lé nye gén, hogy tel je sen el ho má lyo sí tot ta az élet fe lét 
fá tyol ba bo rí tó sötétség.”21

Nietz sche nagy ra tar tot ta Giacomo Leopardi tu dá sát, 
me lyet a pes  szi mis ta olasz már gyer mek ko rá ban édes ap-
ja tíz ezer kö te tes könyv tá rá ba zár kóz va kez dett gyûj te ni 
Recanatiban, õt gon dol ta Goe the után az utol só fi lo ló-
gus köl tõ nek. Leopardi szin te ön kép zõ me lan ko li kus-
nak mond ha tó, már gyer mek ko rá ban ked vel te a XVIII. 
szá za di bús an gol köl tõt, Edward Youngot, az Éj sza kák 
író ját. Leopardi mel lett Nietz sche if jú ko ri mes te rét, 

18 Rá ba György for dí tá sa.
19  A fes tõ már kéz irat for má ban is mer te e ver set, ké pe ere de ti leg e könyv Thomas Burke ál tal met szett il luszt rá ci ó i hoz ké szült min tá ul – ak ko ri ban 

né ha ha tal mas olaj fest mé nyek rõl má sol ták az il luszt rá ci ó kat.
20 Báthori Csa ba, Hölderlin a to rony ban 1806–1843 szö veg do ku men tu mok. Új Man dá tum Könyv ki adó, 1995.
21 Friedrich Nietz sche, A ván dor ár nyé ka 104, 105. Álom és kul tú ra. Az álom lo gi ká ja. Gön cöl Ki adó, 293. o.
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Scho pen  ha u ert tar tot ták a leg pes  szi mis tább író nak. Mi kor 
azon ban meg kí sér li pon to san meg ha tá roz ni a li dérc nyo-
mást, õ is meg le põ en vi gasz ta ló nak mu tat ko zik: 

„Fan tá zi ánk ko mor ál ma i nak olyan sze ren csét len-
sé gek nyúj ta nak tá pot, me lyek bár tá vol ból, de még is 
vál ság gal fe nye get nek ben nün ket. Eze ket meg na gyít ja, 
meg va ló su lá su kat kö ze lebb hoz za, mint amen  nyi re a 
va ló ság ban van nak, és a leg fé lel me te sebb nek szí ne zi ki. 
Az ilyen ál mo kat nem bír juk oly kön  nye dén el osz lat ni 
éb re dés kor, mint a vi dá ma kat. Ezek re ugyan is az éb ren-
lét ha ma ro san rá cá fol, és a le he tõ ség gyen ge re mé nyé nél 
alig ma rad több be lõ le. Ha azon ban a sö tét fan tá zi á nak 
(blue devils) en ged jük át ma gun kat, ak kor a fel idé zett 
ké pek tõl nem egy kön  nyen sza ba dul ha tunk meg: ezek nek 
a le he tõ sé ge ugyan is meg van ad va, csu pán a he lyes mér-
té ket nem ta lál juk el min den kor. Ha ma ro san lesz te hát a 
fan tá zia ké pe i bõl va ló szí nû ség, és így pré dá já vá dob juk 
oda ma gun kat a rém lá tás nak. Bol do gu lá sun kat ezért az 
ér te lem és ítélõerõ sze mé vel, va gyis ri deg meg fon to lás-
sal te kint sük, el vont fo gal mak kal ope rál va. Kap csol juk 
ki be lõ le a fan tá zia já té kát, mely bõl hi ány zik az íté lõ ké-
pes ség, és amely csak pusz ta ké pe ket bír elõ va rá zsol ni, 
me lyek lel kü le tün ket sok szor na gyon is kín zó an in dít ják 
meg. Ezt az elõ írást kü lö nö sen es te kel le ne szi go rú an 
be tar ta ni. A sö tét ség fé lénk ké tesz ben nün ket, és rém ké pe-
ket lát tat ve lünk: eh hez ha son ló an a gon do la tok ho má lya 
is bi zony ta lan sá got okoz. Ezért ké sõ es te, mi dõn a fá radt-
ság ér tel mün ket és íté lõ ké pes sé gün ket szub jek tív ho mály-
ba bur kol ja, mikoris ér tel münk fá radt és ká ba, a dol gok 
nyit ját nem ta lál ja el, el mél ke dé sünk tár gya, ha sze mé lyes 
vi szo nya ink ra vo nat ko zik, kön  nyen fé lel mes rém ké pek ké 
válhatik. Még in kább áll fenn ez az eset éj jel, ágy ban, 
mi dõn az ér te lem el lan kadt, és az ítélõerõ mû kö dés re kép-
te len, a fan tá zia el len ben még éber. Az éj min dent fe ke té re 
szí nez. El al vás elõtt éj sza kai fel éb re dés kor gon do la ta ink 
a va ló ság nak épp úgy torz ké pei, mi ként ál ma ink. Ha meg 
ép pen sze mé lyes dol ga ink ra tar toz nak, ijesz tõ en fe ke ték. 
Reg gel re kel ve a rém ké pek el fosz la nak az álommal,22 ezt 
fe je zi ki a spa nyol mon dás: noche tin ta, blanco el dia (az 
éj sza ka szí nes, a nap pal fe hér). De még es te, lám pa gyúj-
tás kor sem lát az ész, akár csak a sze münk, oly tisz tán, mint 
nap pal. Ez az idõ szak nem is al kal mas ko moly, oly kor kel-
le met len dol go kon va ló el mél ke dés re. Er re a reg gel van 
te remt ve: ez az idõ szak egy aránt al kal mas szel le mi, és 
tes ti leg na gyobb erõ ki fej tés re. A reg gel ugyan is a nap nak 
if jú sá ga: ak kor min den de rült, friss és kön  nyû. Erõ sek nek 
érez zük ma gun kat, és min den ké pes sé günk tel je sen ren del-
ke zé sünk re áll. Ezért is ne kur tít suk meg ké sõi fel ke lés sel 
és ne pa za rol juk mél tat lan dol gok ra, fe cse gés re, ha nem 
te kint sük az élet ve le jé nek, szent ség nek. Az est vi szont a 
nap nak öreg sé ge: es te fá rad tak, fe cse gõk és kön  nyel mû-
ek va gyunk. Min den nap: kur tít va ma ga az élet. Min den 

éb re dés és föl ke lés egy a szü le tés sel, min den friss reg gel 
egy az if jú ság gal és min den le fek vés, el al vás egy kis sé a 
ha lál is.”23 

Az édes apám tól örö költ ví zi vá ro si la kás ban ál mat lan 
év vel in dult az éle tem, de ott vol tak éj sza ká ra a köny-
vei, pél dá ul John Ruskintól a leheletfinom Mornings in 
Florence – éj je len ként hát Fi ren zé ben kó szál tam ál mat-
la nul –, most ve szem ész re: reg ge le ket búj tam éj sza ka. 
Ruskin egyik leg jobb ta nít vá nya egy hol land or vos fia, a 
kü lönc, ox for di agg le gény, Walter Pater volt, aki gö rög 
ta nul mány kö te té nek egy fe je ze té ben iga zán li dér ce sen 
ne ve zi ne vü kön ál ma ink go nosz is ten nõ it:

„Persephone el len ke zõ leg egé szen földönkívüli; szo ro-
san hoz zá  tar to zó tár sa, sõt ös  sze za vart má sa Hekaténak, 
az éj fé li bor zal mak is ten nõ jé nek, a Despoená-nak, min den 
élet vég sõ úr nõ jé nek; s va la mint De me ter jel lem zõ ér zé se 
a bú bá nat, úgy Persephone fõ vo ná sa a ret te net kel tés. 
Al vás ból, ha lál ból, vi rá gok ból, fõ leg ká bí tó vi rá gok ból 
tö mö rült ös  sze – va ló sá gos revenant, aki Aidoneus kert-
jé ben a grá nát al má ból evett és min dig ma gá ban hord ja 
a her va dás nak, a sír ba vis  sza té rés nek tit kát, ama föld tõl 
el nyelt mag vak rej té lyé ben; egy-egy ké sõb bi mû al ko tá son 
ke zé ben tart ja a nagy fog ház kul csát, mely azon ban egyút-
tal ki nyit min den tit kot (éspe dig vagy vég le ge sen, ott lenn, 
vagy pe dig ál mok ban ki nyi lat koz ta tott jós la tok ál tal); 
né ha meg, mint De me ter, ke zé ben a má kot tart ja, mely 
az al vás és ha lál jel ké pe, ká bí tó ned vei foly tán, vagy az 
éle té és a fel tá ma dá sé meg szám lál ha tat lan mag vai mi att 
s en nél fog va az ál mo ké is, me lyek az el al vás és éb ren lét 
kö zött száll nak az emberre.”24 

Ruskin és Walter Pater ox for di ta nít vá nya, az ír Oscar 
Wilde is több ször em lí ti a melancholiát, ért he tõ en fõ ként 
De Profundis cí mû köny vé ben, me lyet bör tön ben írt. 
Ép pen Patert idé zi, az õ Renaissance cí mû köny vé ben 
ol vas ta, hogy Dan te a po kol mé lyé re he lye zi azo kat, akik 
ön ként szo mo rú ság ban él nek. Wilde vis  sza em lék szik, 
hogy an nakide jén el ment az egye te mi könyv tár ba és ki ke-
res te a Divina Comediában „azt a he lyet, ahol azok, akik 
‚szomorúak vol tak az édes le ve gõ ben,’ a po kol fer tõ jé ben 
he ver nek és só haj toz va örök kön-örök ké ezt nyö gik: 

‚Tristi fummo Nell’ aer dolce che dal sol s’ alleg-
ra.’”25

 A kö vet ke zõt ír ja még Wilde:

„El ha tá roz tam, hogy ön gyil kos le szek az nap, ami kor 
sza ba du lok bör tö nöm bõl. Egy idõ múlva elmúlt ez a gyil-
kos han gu la tom, és föl tet tem ma gam ban, hogy él ni fo gok, 
de ko mor ság ba bur ko ló zom, mint a ki rály bí bor kön tö sé-

22  Arisz to te lész ezt ír ja: „Nap köz ben ugyan is, ami kor az ér zé kek és az elem zõ gon dol ko dás mû köd nek, el van nak nyom va ezek az ér ze tek, és el tûn-
nek, mint a ki csiny tûz a nagy mel lett, vagy a ki csiny fáj dal mak és gyö nyö rök a na gyok mel lett. De ami kor a na gyob bak szü ne tel nek, fel szín re 
ke rül nek a ki csi nyek. Éj sza ka azon ban az egyes ér zék szer vek tét len sé ge és te vé keny ség re va ló kép te len sé gük mi att, ami an nak a kö vet kez mé nye, 
hogy a me leg kí vül rõl vis  sza, be fe lé áram lik, a moz gá sok el jut nak az ér zé ke lés kez dõ pont já hoz, és ami kor a nyug ta lan ság elül, meg nyil vá nul-
nak.” (Arisz to te lész, Lé lek fi lo zó fi ai írá sok, ford.: Steiger Kor nél, Eu ró pa Könyv ki adó, [é.n.] 257. o.)

23 Scho pen ha u er, Sze re lem élet ha lál. Élet böl cses ség. Gön cöl Ki adó, 283–4. rész let. 
24  Walter Horatio Pater, Gö rög ta nul má nyok, ford.: Kõ sze gi Lász ló, Bu da pest. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ki adá sa, 1914. De me ter és 

Persephone mythosa, 153. o.
25 Oscar Wilde, De Profundis. Frank lin Tár su lat ki adá sa, ford.: Mi kes La jos 34–35. o.



be. Nem fo gok mo so lyog ni so ha töb bé, min den há zat, 
amely be be lé pek, a gyász nak há zá vá fo gok át ala kí ta ni; a 
ba rá ta i mat rá fo gom bír ni, hogy las sú lép tek kel, bús ko mo-
ran jár ja nak ve lem; meg ta ní tom õket ar ra, hogy az élet 
igaz tit ka a me lan kó lia; ide gen szo mo rú ság nyo mo rék ja-
i vá fo gom õket ten ni; a sa ját fáj dal mam mal fo gom õket 
gyö tör ni. Most egé szen más vagyok.”26 

Cso ko na i nak Dayka Gá bor ver se i hez tett meg jegy zé-
sei jut hat nak eszünk be a szo mo rú és a vi dám mû vek rõl, 
ar ról, hogy az utób bi a kat ne he zebb meg ír ni.

A XX. szá za di ame ri kai li dérc nyo más ter mé szet raj zát 
egy skót õse i re büsz ke ame ri kai, F. Scott Fitzgerald ké szí-
tet te el, õ tán még Addison Statius-ánál is sö té ten szebb 
idé zet tel ruk kol elõ: 

„Scuto circumdabit te veritas eius: non timebis a timore 
nocturno, a sagitta volante in die, a negotio perambulante 
in tenebris.” – idé zi a XCI. zsol tár 4. ver sé bõl, az az: 

„Az õ szár nya i val fe dez be té ge det. / És az õ szár nyai 
alatt lészen ol tal mad, / dár da és paizs az õ igaz ígé re te. 
/ Ne félj az éj sza kai ret te gés tõl, / és a nap pa li re pü lõ 
nyíltól.”27

Majd fõ mû fa já ban, a poétai pró zá ban ekképpen foly-
tat ta:

„Gyû löl tem az éj sza kát az ál mat lan sá gért, és a nap palt, 
mert éj sza ká ba for dul. Ek ko ri ban a szí vem fe lõ li ol da lon 
fe küd tem, mert tud tam, hogy mi nél elõbb fá rasz tom ki, an nál 
ha ma rább – ha csak ki csit is ha ma rább – ér ke zik majd el a 
li dérc nyo más ál dott órá ja, mely, mint va la mi ka tar zis, hoz zá-
se gít, hogy kön  nyeb ben kö szönt hes sem az új napot.”28

„De min den hi á ba. Már majd nem húsz év óta hasz ná-
lom ezt az ál mot az el ve szett álom ról, hogy álom ba rin-
gas son, de vé gül ez is meg ko pott. Már nem szá mít ha tok 
rá – bár még ma is, kön  nyebb éj sza ká i mon, van va la mi 
el an da lí tó ha tá sa...

Hát ak kor a há bo rús álom: ‚a ja pá nok min de nütt gyõz-
nek, az én had osz tá lyo mat tel je sen szét zi lál ták, és most 
Minnesotának ab ban a ré szé ben van vé de ke zõ ál lás ban, 
amely nek min den csücs két is me rem. Az egész ve zér kart 
és a ve lük ta nács ko zó zász ló alj pa rancs nok sá got meg öl te 
egy ak na. A pa rancs nok sá got Fitzgerald szá za dos nak kell 
át ven nie. Óri á si lé lek je len lét tel ...’

– de elég, ezt is meg kop tat ta a sok éves hasz ná lat. Az a 
fi gu ra, aki a ne ve met vi se li, ho má lyos sá vált. Az éj sza ka 
mé lyén én is csak a fe ke te bu szok ban az is me ret len fe lé 
ko csi ká zó mil li ók egyi ke va gyok. 

Is mét a hát só ve ran dá ra me gyek, és a vég te len szel le mi 
fá radt ság, meg az ideg rend szer ter mé szet el le nes élénk sé-
ge ha tá sá ra – mint a sza kadt húr a vib rá ló he ge dûn – ér zé-
ke lem a va ló di rém kö ze led tét a te tõk fö lött, az éji-ba goly 
ta xik éles du dá já ban s a ha za té rõ du ha jok har sány mo no-
tó ni á já ban. Ret te net és hi á ba va ló ság. 

– Hi á ba va ló ság és ret te net – ami le het tem vol na, amit 
meg te het tem vol na, mind el ve szett, el múlt, el pa za rol va, 
szét szór va, vis  sza sze rez he tet le nül. Így vi sel ked het tem vol-
na, ezt nem kel lett vol na ten nem, me rész le het tem vol na, 
ahol gyá va vol tam, óva tos le het tem vol na, ahol el ha mar-
ko dott vol tam. 

Nem kel lett vol na azt az as  szonyt így meg bán ta-
nom. 

An nak az em ber nek még sem kel lett vol na azt mon da-
nom. 

Sem ma ga mat ös  sze zúz nom az zal, hogy a tör he tet lent 
pró bá lom ös  sze tör ni. 

A bor za lom most vi har ként áraszt el – hát ha ez az éj sza-
ka a ha lál utá ni éj elõ ké pe –, hát ha az egész túl vi lá gi lét a 
sza ka dék szé lén va ló örö kös resz ke tés, ahol az em ber ben 
min den al jas és go nosz in du lat ar ra buz dít, hogy lép jek 
egyet elõ re, s elöl a vi lág min den al jas sá ga és go nosz 
in du la ta vár. Nincs dön tés, nincs ki út, nincs re mény – csak 
a szen  nyes és a fé lig tra gi kus örö kös is mét lõ dé se. Eset leg 
örök ké az élet kü szö bén áll ni, anél kül, hogy át tud nánk lép-
ni és vis  sza tér ni. Szel lem va gyok, az óra né gyet üt.”29

Bertrand Russell, a ma te ma ti kus, fi lo zó fus an gol lord 
a vik to ri á nus kor ban szü le tett, és oly so ká ig élt, hogy te le-
ví zi ón néz het te Neil Armstrong Holdra-szállását. Köz ben 
né ha bör tön be zár ták, „mert há bo rú el len uszí tott”. Amit 
a sza bad em ber imád cí mû fi a tal ko ri es  szé je fi a tal ko rom 
ked ven ce volt.30 Az is ten hit nél kül élõ kor tár sai szá má-
ra pró bál tám pon tot mu tat ni. Elég el ol vas ni A nyu ga ti 
fi lo zó fia tör té ne te cí mû köny vé bõl egy részt, mely ben 
Rousseau-t idé zi – akit ép pen az elõbb hor dott le a sár ga 
föl dig –, és cso dák cso dá ja, a vad em ber itt majd nem szó-
ról szó ra a sze líd Hölderlin fen tebb idé zett so ra it ír ja le 
pró zá ban:

„Ah, Ma dame! Né ha, dol go zó szo bám meg hitt lég kör é-
ben ül ve, te nye re met szo ro san a sze mem elé tart va, az 
éj sza ka sö tét jé ben, azt gon do lom, nincs Is ten. De lám, 
ahogy a fel ke lõ nap su ga rai szét szór ják a föl det bur ko ló 
kö döt, s cso dás ra gyo gás ba bo rít ják a kül sõ ter mé sze tet, 
azon nal el osz lik min den fel hõ, és én új ra meg ta lá lom 
hi te met és Is te ne met. Cso dá lom, imá dom õt és le bo ru lok 
szí ne elõtt.”31 

26 Wilde, i. m. 36. o.
27 F. Scott Fitzgerald, Em lé kek a jazz kor szak ról. 234. o. Al vás és éb ren lét (1934. de cem ber).
28 Fitzgerald, i. m. Ös  sze om lás II. (1936. feb ru ár) 260. o.
29  Fitzgerald, i. m. 238–9. o. Ki csit odébb a kö vet ke zõt ír ja: „De haj na li há rom óra kor egy el fe lej tett cso mag épp oly tra gi kus je len tõ sé gû le het, mint 

egy ha lá los íté let, és a jó ta nács hasz nál ha tat lan; a lé lek ko rom sö tét éj sza ká já ban pe dig min dig, min den nap haj na li há rom óra van.” Eh hez Som lyó 
Zol tán ver se, csak em lé ke zet bõl: Be for du lok egy szûk kö nyök ut cá ba. Az idõ haj na li há rom óra. Is te nem, ve zess a jó ra!

30  „Min den mû vé szet kö zül a tra gé dia a leg büsz kébb és leg di a dal ma sabb, mert fény lõ fel leg vá rát az el len ség föld jé nek kel lõs kö ze pén, leg ma ga sabb 
he gyé nek or mán épí ti fel; mert be ve he tet len õr tor nya i ból be lát ni az el len ség min den tá bo rát és fegy ver tá rát, ös  szes had test ét és erõ dít mé nye it; 
mert a vár fa lai közt sza bad élet fo lyik, mi köz ben a ha lál, kín és két ség beesés lé gi ói s a zsar nok sors zsoldoskapitányai csu pán a szép ség új lát vá-
nyát kí nál ják e ret tent he tet len vá ros pol gá ra i nak.” (87. o.) „Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy mi ért van oly má gi kus ha tal ma a múlt nak. Moz du lat lan 
és né ma ké pe i nek szép sé ge a ké sõ õsz el va rá zsolt tisz ta sá gá ra em lé kez tet, mi kor a le ve lek, bár ha egy le he let is le sza kí ta ná õket, még min dig 
arany ló fény ko szo rú ban iz za nak az ég hát te rén. A múlt nem vál to zik, és nem is tö rek szik sem mi fe lé; mind Duncan, nyug ton al szik a láz ro ha mú 
élet után; ele nyé szik min den, mi kap zsi és mo hó, kis sze rû és át me ne ti volt, míg azok a dol gok, me lyek szé pek vol tak és örökek, úgy ra gyog nak 
fel, mint csil la gok az éj sza ká ban.” (89. o.) Bertrand Russell, Misz ti ciz mus és lo gi ka (...) For dí tot ta Már kus György, Ma gyar He li kon, 1976.

31 Bertrand Russell, A Nyu ga ti Fi lo zó fia Tör té ne te 571. o.
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 „– Az éj min dent fe ke té re szí nez – Noche tin ta blanco 
el dia” –, ne héz el dön te ni, éj sza ka tá ma dó sö tét gon do la ta-
ink fél re ve zet nek, vagy ret tent ve ta ní ta nak, va jon el al tat, 
vagy fel éb reszt-e a fel ke lõ Nap. Azon is so kat gyö tör ték 
egy mást az em be rek, me lyik a hi te le sebb áb rá zo lás, a szí-
nes, vagy a fe ke te-fe hér vi lág, és szín-e egy ál ta lán a fe ke-
te? Ha ne ve van, ak kor lé te zik, jegy zem meg gyor san, 
kü lön ben is, õs idõk óta ne vén ne ve zik a fe ke tét: 

„Kü lön böz te tek fe hér, fe ke te és más szí nek kö zött, ha 
ép pen úgy kí vá nom. És ha a szem mel me rí tett ké pe ket 
fi gye lem, nem zúg nak köz be za va ró lag a han gok, bár itt 
van nak õk is, és mint ha rej tõz köd né nek va la mi el kü lö ní-
tett he lyü kön. Ha úgy tet szik, szó lí tom a han go kat és rög-
tön megjelennek.”32 

Men  nyit töp reng tek az em be rek: – Jós la tok, íté le-
tek, vagy csu pán köd ké pek li dérc ál ma ink? Fes tõ ta nonc 
ko rom ban mó dom volt meg ta pasz tal ni: ép pen ilyen ve tél-
ke dés fo lyik a szí nes és a fe ke te-fe hér fény ké pek kö zött. 
– Me lyik a va ló vi lág hû le ké pe zé se? És me lyi kük ha zu-
dik? Ket tõ bõl az egyik ok vet le nül. Ez rög zült vé le ke dés. 
Meg le het, hogy az egész kü lön böz te tés káp rá zat, il lú zió 
csu pán: a „fe ke te-fe hér” fény ké pek sem vol tak tö ké le te-
sen fe ke te-fe hé rek so ha, hi szen a mes ter ség út tö rõ i nek 
ké pei ezüs tös szín ben iri zál tak, il let ve a rög zí tõanyag tö ké-
let le nül ki mo sott szul fid ma rad vá nya i nak ha tá sá ra idõ vel 
meg bar nul tak, mint a fa le ve lek. A mo der nebb kor ban ez 
az el já rás a pa pír rost jai közt ma radt kén ve gyü le tek ve gyi 
el ron cso lá sá val tö ké le te se dett, és bár ek kor már lé te zett a 
szí nes fény kép – rész ben ha gyo mány ból, rész ben ab ban 
a meg gyõ zõ dés ben, hogy a fe ke te-fe hér ké pek tár gyi la go-
sab bak, mi vel a szí nek el von ják a né zõ fi gyel mét ma gá ról 
a tör té net rõl –, a hi va tá sos fény ké pé szek sze mé ben to vább-
ra is a fe ke te-fe hér kép ma radt az iga zi. Ma nap ság a fe ke-
te-fe hér fo tó zás már abszt rak ci ó ként él to vább, ez ab ban 
is mu tat ko zik, hogy az ilyen nyers anyag ok sok eset ben 
már drá gáb bak, mint a szí ne sek, a tö meg ter me lés is eb ben 
az irány ban ha ladt, a szí nes kép lett a hét köz na pi, a fe ke-
te-fe hér meg a csa ló ka, mû vé szi áb ránd, a ro man ti ka és az 
avantgarde sza lon ja i nak tit kos örök sé ge, pén zes kü lön cök 
hó bort ja. Mi ó ta ír ni kezd tem ezt a váz la tot, a fény ké pé-
szet front ján is gyõ zött a tö me gek lá za dá sa – la rebelión 
de las masas –, be kö szön tött a di gi tá lis kor, min den ki 
ál tal el ér he tõ lett a pros pek tu sok ban ígért hat száz negy ven-
öt ezer ár nya la tú szín. (1990 kö rül a bil len tyûs író gé pe ket 
vál tot ta fel ott ho ni szá mí tó gép, az tán a te kercs fil mes fény-
ké pe zõ gé pe ket di gi tá lis ka me rák. A más fél év ti zed alatt, 
mi ó ta az ál mat lan ság-kla pan ci át szer keszt ge tem.) 

Egy re tu sá lat lan, szûrõzetlen szí nes fény kép sok kal 
ke gyet le nebb ké pet mu tat, mint akár leg szu rok fe ke tébb tár-
sa. Hogy men  nyi re mo rá lis vi ta tár gya az éj és a nap pal, il let-
ve a fe ke te ség és a szí nek el len té te, an nak jó pél dá ja, hogy 
fi a tal ko rom ban, a Kép zõ mû vé sze ti Aka dé mi án még akadt 
mes ter – sze ren csé re nem az enyém –, aki le ta ga dott egyes 
szí ne ket, mond ván: – Höl gye im, ura im, most pe dig azon nal 
tö röl jék le a pa let tá ról a fe ke tét, mert az nem lé te zik! 

Lé nye gé ben er rõl szólt Baude laire fo tog rá fi á ról írott 
cik ke is 1859-ben: a va ló ság hû áb rá zo ló ja a fes té szet, 
amely a szí nes ál mok vi lá gá ba visz, a fény ké pe zés pe dig 
sze rin te az úgy ne ve zett va ló sá got áb rá zol va, a pusz ta 
ter mé sze tet má sol ja, te hát nem mû vé szet az, ha nem a 
mû vé szet  ha lá la. 

„Ámu lat ba ej te ni és ámu lat ba es ni, na gyon is jo gos 
vá gyak. It is a happiness to wonder, ‚minõ bol dog ság cso-
dál koz ni’; de: it is a happiness to dream, ‚minõ bol dog ság 
ál mod ni.’” 

– idé zi an go lul De Quincey tá vo li ba rát ja. Nem mond-
ja, hogy a szí nes, fes tett vi lág a va ló ság, be vall ja, hogy az 
csu pán me se, köl té szet, mû vé szet, de ha tá ro zot tan jo got 
for mál er re az il lú zi ó ra. Pe dig esen dõ és sok fé le a fény ké-
pe zés tech ni ká ja is, sõt ott is zaj lik az álom és a va ló ság 
vi tá ja. A fény ér zé keny ezüst ve gyü le tek ké mi ai re ak ci ó in 
ala pu ló, ha gyo má nyos el já rás so rán a fény ké pe zõ gép két 
té nye zõ kom bi ná lá sá val ha tá roz za meg a fény ér zé keny 
nyers anya got érõ fény men  nyi sé get: a do boz ele jén lé võ 
nyí lás nagy sá gá val és az idõ hos  szú sá gá nak sza bá lyo-
zá sá val, míg a fény dol goz hat a fény ér zé keny anya gon 
– med dig tar tom nyit va a ka put és mek ko rá ra tá rom. E 
ket tõ kö zött azon ban több alap ve tõ kü lönb ség van, az 
egyik egé szen fon tos és kü lö nös. Ugyan is, mi nél ki sebb 
a nyí lás, amin át a fény a le mez re jut, an nál na gyobb a 
„mély ség éles ség.” Ez azt a tar to mányt je len ti, amely-
ben a fény ké pen sze rep lõ dol gok éle sek. Volt egy hí res 
fény ké pészcso port, amely nek tag jai egé szen rend kí vü l 
kis nyí lást hagy tak sza ba don a gép ele jén, f.64 volt a cso-
port neve.33 Ké pe i ken az elõ tér ap ró fû szá la i tól a mes  szi 
ég bol ton re pü lõ ma da ra kig min den ugyan olyan pon to san 
látszott.34 He lye seb ben, a ma da rak nem, hi szen ilyen kis 
nyí lá son olyan so ká ig kel lett beeresz te ni a fényt, hogy 
nyo mot hagy jon, hogy köz ben té li re el köl töz tek a ma da-
rak, moz du lat lan, mo dell fû szá lak meg csak szél csen des 
idõ ben jö het tek szó ba. Ha el ol vas suk a fi a tal Ruskin fes té-
szet tel szem be ni el vá rá sa it, fõ kö ve tel mény nek ép pen az 
elõ tér pon to san azo no sít ha tó nö vé nye it ne ve zi meg. Nem 
más ez, mint a preraffaelita is ko la, ott min den kis bo gár a 
mik ro szkóp ké pé hez ha son la tos. 

Csak hogy ilyen még mik ro szkóp ban sincs, pe dig azt 
hin nénk, hogy ott az üveg le me zen min den sík ba te rül. A 
ha gyo má nyos mik ro szkó pok ban vég te len tér tá rul elénk, 
rá adá sul épp hogy a le he tõ leg ki sebb mély ség éles ség gel, 
így ezen a ka pun ke resz tül a lát ha tó vi lág csak ap ró lé pé-
sen ként, ré te ge i ben meg is mer he tõ. Ha be le né zünk a len-
csé be, meg szû nik a tárgy le mez sík ja, és az egy sej tû az 
ös  sze pré selt, szét má zolt víz csepp vég te len mély sé gé bõl 
úszik ve lünk szem ben. Ez az el len ke zõ vég let, a kis mély-
ség éles ség. Ami kor a fény ké pe zõ gép ben elég nagy nyí-
lást ha gyunk, a mély ség éles ség pont ilyen ki csi, mond juk 
épp csak a mo dell sze mély or ra he gyét lát juk pon to san, 
az elõ tér és a hát tér opá los de ren gés be vész. Min dig is 
vi ta volt a két mód szer hí vei közt – me lyik a do ku men-
tum jel le gû kép? A hat van né gyes re kesz nek meg fe le lõ 

32 Aurelius Augustinus, i. m. 288. o. 
33  Az f.64 cso por tot 1932. no vem ber 15-én ala pí tot ta San Fran cis có ban ti zen egy fény ké pész. Tag ja volt töb bek közt Ansel Adams, Willard Van 

Dyke és Edward Weston is. 
34  Jel lem zõ pél dá ja en nek Adams fény ké pe: The Tetons and the Snake River. Oly li dér ce sen éles a lent ka nyar gó Kí gyó fo lyó, és a fö lé ma ga so dó tá vo-

li, hó föd te hegy fog so ra... bor zon ga tó. Az em ber sa ját sze mé vel so sem lát hat ilyet, kö zel vagy mes  sze, de min dig va la ho vá né zünk a táj ban. 



lá tás olyan, mint ami kor sok ned ves ség van a le ve gõ ben, 
vi har elõtt, úgy érez zük, a le ve gõ is fris sebb, bol do gok 
va gyunk. – Ez az ózon il lat tán az igaz ság sza ga? – kér dez-
zük ma gunk ban bá tor ta la nul. Van, aki sze ret né örök ké va-
ló vá ten ni e ke gyel mi pil la na tot, olyan anya go kat szed, 
ami tõl a pu pil lá ja ös  sze szû kül, és ha az f.64 hí ve i nek lo gi-
ká ját al kal maz zuk, s a pá ci ens ek kor vá lik do ku men ta tív 
fény ké pe zõ gép pé: el va rá zsolt ál la po tá ban fo ko zot tan éli 
át a va ló sá got. A köz nap ok ból va ló me ne kü lé sük so rán 
lé nye gé ben op ti kák ká akar nak vál ni az em be rek, egyi kük 
kis mély ség éles ség gel fog lát ni a be vett vegyi anyagok 
után, ne ki nem kris tá lyos, ha nem kö dös lesz a vi lág, 
má si kuk bo rot va éle sen lát min dent, or ra he gyé tõl a tá vo li 
üveg he gye kig, az égig. Egyik a kö dös, pá rás tá jat sze re ti, 
má sik az üvegtiszta le ve gõt esõ után. Ahogy a sze rek is 
osz tá lyoz ha tó ak, van nak upper és downer anya gok. Ha 
Charles Baude laire más kö rül mé nyek kö zött ta lál ko zik a 
fény ké pe zés sel, ke vés bé el fo gu lat lan ma rad, job ban meg-
is me ri a tech ni kát, és a mély ség éles ség prob lé má ját fel ve-
szi De Quincey-rõl és az ópi um má mor ról írott köny vé be, 
a Mes ter sé ges Menny or szág ok ba.

Vis  sza tér ve Baude laire kor tár sá nak, a szi go rú Rus-
kinnak ox for di mû vé szet tör té net-órá i hoz, az elõ tér nö vé-
nye i nek szik la szi lárd hí ve épp az ibo lya és kár min kö dök-
ben ál mo do zó Turnert imád ta, aki nek érett fest mé nye in 
már egyet len pont sem éles.

Ha meg aka rom vi lá gí ta ni e gyógy sze rül fel írt, ron-
tás el há rí tó nak szánt idé ze tek he lyét, sze re pét éle tem-
ben, Robert Burton ma nói ug ra nak elõ. Az An gol Pró za 
Ox ford Köny ve sem mel lõz het te e XVI–XVII. szá za di 
szer zõt, bár men  nyi re be so rol ha tat lan úr. A szer kesz tõ 
– Sir Arthur Quiller-Couch35 – két idé ze tet vá lasz tott Az 
Anatómia Me lan kó li á ja cí mû ha tal mas mun ká ból, eze ket 
azon ban te li rak ta a ki ha gyást jel zõ há rom pon tok kal. Egy-
részt be akar ta mu tat ni a szer zõt, más részt azt gon dol ta: 
úgy, ahogy van, be mu tat ha tat lan. Szo mo rú an ta nul sá gos 
ez így: Men  nyi kell be lõ lünk, ha már min den kép pen meg 
kell mu tat ni leg alább az egyik fü lünk csücs két? Szép iro-
dal mi an to ló gi át ké szít vén nyil ván el kel lett gon dol kod nia 
a szer kesz tõ nek és mun ka tár sa i nak: egy ál ta lán ki szá mít 

35 Sir Arthur fe jez te be Stevenson St. Ives cí mû re gé nyét az író ko rai ha lá la után. 
36  A Pá rizs ban ta nult skót tör té nész, Erasmus ba rát ja, Historia Gentis Scotorum c., 1527-ben meg je lent hí res la tin mû vé ben jegy zi le Duncan és 

Mac beth re gé jét, tõ le vet te át e tör té ne tet Raphael Holinshed, Shakes peare for rá sa a tárgy ban. 
37  E há rom bo szit Döbrentei Gá bor ki hagy ta – Szé che nyi Ist ván nak aján lott – Mac beth-for dí tá sá ból, és kö te te vé gé re, a füg ge lék be szám ûz te 

õket. 

szép író nak? Mr. Robert Burton dü hí tõ en gát lás ta lan ha tár-
eset. Ma ga a gát lás is egy ha tár. Ha va la ki gát lás ta lan, 
vagy a meg szo kot tól tá vol helyezkednek el gát lá sai, meg-
ha tá roz ha tat lan szer zõ vel van dol gunk, ilyen élet be vá gó 
éle tünk meg ha tá ro zá sá nak szem pont já ból az ál ta lunk 
be fog ni vá gyott dol gok ha tá ra, a compass. Ak ti vi tá sunk 
egy faj ta mély ség éles sé ge ez. A író egész sé ges vá gya ko zá-
sa az es  szék iránt, és szin túgy egész sé ges vá gya a vég sõ, 
gát lás ta lan ki tá rul ko zás iránt, ha lá los duellumban pusz tít-
ják egy mást vé ge ér he tet le nül. Örök és ha lá los e vi a dal. 
Ha lá los, mert gyilkos szándékú; és vé ge ér he tet len, mert 
mind két fél szá má ra re mény te len a gyõ ze lem. E ket tõ 
ki bé kít he tet len, és ke ve re dé si kí sér le te ik min dig az iro da-
lom jel leg ze tes és ér de kes pont jai. Ez az oka an nak, hogy 
a kö vet ke zõ, kö rül be lül har minc sor nyi idé zet ben ki lenc 
szer kesz tõi ki ha gyás ta lál ha tó – ki lenc hi ány van. 

Fe ke te és Fe hér Szel le mek

„Víziördögök azok a Na já dok vagy Vízinimfák, amik-
rõl most a vi zek és fo lya mok kap csán be szá mo lunk... Pa ra-
cel sus el mond ró luk sok tör té ne tet, hogy ha lan dó em be-
rek közt meg je len tek, azok kal egy be kel tek, és ve lük él tek 
éve ken át, majd egy szer re meg utál ták és el hagy ták õket. 
Ilyen volt Egeria is, ki Numához oly kö zel állt, és ilyen volt 
Di a na, Ceres etc. Olaus Magnus hos  szan el be szé li egy 
bi zo nyos Hotherus tör té ne tét, ki Svéd or szág ki rá lya volt, 
és egy nap va dá szat köz ben tár sa sá gá tól el sza kad va e 
Vízinimfákkal vagy Tün dé rek kel ta lál ko zott, akik meg ven-
dé gel ték; és Hector Boëthius36 Mac beth rõl s Banquoról, 
két Skót Lord ról azt me sé li, hogy amint a fák közt ván do-
rol tak, há rom kü lö nös öreg as  szony meg jö ven döl te ne kik a 
sorsukat...37 A Föl di Szel le mek pe dig ezek, Laresek, Gé ni-
u szok, Fa u nok, Sza tí rok, Er dei Nim fák, Foliotok, Tün dé-
rek, Ro bin Goodfellow-k, Trollok etc., me lyek amen  nyi re 
tár sa log nak az em be rek kel, an  nyi ra ár tal ma sak is rá juk. 
... Né me lyek e ma gas rang ra eme lik Tün dé re in ket, kik ala-
po san ki söp rö get ték a há zat, s ha egy csö bör tisz ta vi zet, 
fi nom ele sé get, ha son ló kat he lyez tek ki ne kik, nem okoz-
tak ga li bát, sõt pénzt dug tak a ci põk be éj nek ide jén, s a 
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ház la kó i nak vál lal ko zá sai at tól fog va si ke re sek let tek. Õk 
azok, kik tán cot lej te nek a fe nyé ren és a ré te ken. ... Pa ra-
cel sus fel em lít sok he lyet Germániában, ahol ilye nek jár-
nak-kel nek két láb nyi hos  szú kis ka bát ban. A meg ter met teb-
be ket Hobglobinnak ne ve zik és Ro bin Goodfellow-nak, és 
ama ba bo nás idõk ben za bot õröl tek, fát vág tak, min den 
mun kát el vé gez tek a ház kö rül egy adag te jecs ké ért. ... 
Ilye nek vol tak azok is, ... kik a fe nyé ren és egyéb ki halt 
he lye ken kó szál tak, kik el té rí tet ték út juk ról az em be re ket, 
és tév úton ve zet ték õket az egész éjen át ... õket ál ta lá ban 
Pucknak ne vez zük. Lop si va ta gá ban, Ázsi á ban, gya kor ta 
lát tak ily kó sza tü ne mé nye ket, mint az a Ve len cei Marco 
Poló Uta zá sa i ban is ol vas ha tó ... Né hanap ján az or szág-
út ol da lán ül dö gél nek, elbotlasztják az ar ra já rót, lo vát 
meg ba bo náz zák, hogy meg bok ro so dik, ha hi he tünk ama 
szent em ber nek, Ketellusnak38 Nubrigensisben39, õ a sors 

38  „Nubrigensis” szö ve gét meg ke res tem, le for dí tot tam, itt egy rész le te kis sé meg mu tat ni, mi re utal A Me lan kó lia ana tó mi á já ban Robert Burton: 
„[1] Élt tar to má nyunk York egy Farneham ne vû fa lu já ban egy má sik tisz te let re  mél tó em ber, név sze rint Ketell. Va ló já ban egy sze rû föld mû ves 
volt, ám ár tat lan sá ga és tisz ta sá ga ál tal az Úr kü lö nös ke gyel mé ben ré sze sült. Er rõl az em ber rõl sza va hi he tõ sze mé lyek igen ér de kes dol go kat 
me sél tek ne kem, né há nyat le jegy zek ide. [2] Le gény ko rá ban egy nap, mi kor ép pen ha za fe lé tar tott a föl dek rõl, lo va meg bot lott hir te len, mint ha 
csak aka dály nak üt kö zött vol na, a föld re zu hant, õt pe dig le dob ta. Fel tá pász kod va lát ta, hogy az út szé lén két pöt töm eti óp ül dö gél, és ka ca rász. 
Rá jött, hogy ezek ör dö gök, és több bajt nem okoz hat nak ne ki, és ör ven de zett, hogy meg úsz ta en  nyi vel. At tól a nap tól fog va Is ten meg aján dé koz ta 
õt: min dig meg lát hat ta a dé mo no kat, hi á ba pró bál tak lát ha tat la nul meg la pul ni, nem búj hat tak elõ le el. Meg fi gyel te, hogy igye kez nek min den kép-
pen ki tol ni az em be rek kel, leg alább egy ki csit bos  szan ta ni õket, s mi ként ör ven dez nek a leg pa rá nyibb tré fa felett. (...)” (Chronicles of the Reigns 
of Stephen, Hen ry II and Richard I. Edi ted by Richard Howlett. Rolls Series no. 82. Lon don, 1884–9. vol.1. History of the Affairs of England, 
by William Pe tit or Parvus. 

39  „Nubrigensis”, a kró ni kás, ki a fen tebb idé zett me sét ránk hagy ta, William of Newburgh volt, aki a Yorkshire-beli Bridlingtonban szü le tett 1136-
ban. Mû ve, a Historia rerum Anglicarum öt köny ve Hó dí tó Vil mos nak és fi a i nak ural ko dá sát ír ja le, fi lo zo fi kus kom men tá rok kal, szo kat la nul 
füg get len né zõ pont ból. A nor mann hó dí tás tól, 1066-tól az 1198. évig so rol ja fel ha zá ja ese mé nye it. A XII. szá zad leg jobb kor társ kró ni ká sá nak 
tart ják, õ volt „a kri ti kai tör té net írás aty ja”.

40  The Ox ford Book Of Eng lish Prose, Chosen & Edi ted by Sir Arthur Quiller-Couch, Ox ford, At the Clarendon Press, 172–173. o., no. 117. 
Robert Burton, Black Spirits and White (az an to ló gia név ke re sõ je meg ad ja az idé zet pon tos he lyét is Mr. Burton la bi rin tu sá ban: „Part I, sect. 
ii. memb. i.”).

kü lö nös ke gyel mé bõl lát ta az ördögöket, ... és szó lott is 
ve lük ... min den baj nél kül; és ha egy em ber át koz ta vagy 
agyonsar kan tyúz ta lo vát a bot la do zá sért, szív bõl szó ra-
koz tak ezen; és õkel mék sok egyéb ilyes mi ket mû vel tek. 
(...)”40

Nos, az álomcetlikkel most nem ját sza do zom to vább, 
re mé lem olyan jó al ta tó lesz má sok nak is e gyûj te mény, 
mint an nakide jén ne kem, en gem ak kor, majd egy év éber 
éj sza ká zás után, nyu godt álom hoz se gí tet tek az ál mat lan ság-
ról gyûj tött cé du lák, e ma gam nak fel írt gyógy sze rek. 

Bu da, 1992. tél – Pest, 2008. ta vasz 
(A víz szin tes vo nal a Du na.)
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