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PAUL CELAN 

Hegyi párbeszéd
– 1959 augusztusa –

Történt egy este, hogy a nap, s nem csupán a nap, leáldozott. Kapuján ekkor kilépett, ment 
és egyre csak ment a zsidó, zsidónak zsidaja és fia, és vele ment a neve, a kimondhatatlan, 
ment, haladt, botorkált, jól hallhatóan, botjára támaszkodva, átkelt kövön és sziklán, hallasz?, 
hát persze, hogy hallasz, én vagyok, én, én és az, akit hallasz, hallani vélsz, én és a másik –, 
ment tehát, jól hallhatóan, már estére járt, amikor ment, amikor sok minden leáldozott már, 
ment, egyre csak ment, a felleg alatt, az árnyékban, a sajátjában és az idegenében – mert a 
zsidónak, hisz tudod, mije is volna valójában, mije is lehetne, amit nem csak úgy kölcsönbe 
kapott, régi kölcsönből nem csak úgy visszatörlesztettek neki, nem csak úgy visszakapta –, 
így ment egyre-egyre, az útról, a gyönyörű, az összehasonlíthatatlan útról le se térve, mint 
Lenz, a hegyeken át, ő, akinek lent kellett megszállnia, lent, ahová való is, a mélységekbe, ő, 
a zsidó, közeledett, egyre csak közeledett.

Közeledett, mi tagadás, egyenesen az úton, a gyönyörű úton.
S ki volt az, mit gondolsz, aki szembejött vele? Szembejött vele a testvére, távoli nén-

jei és bátyjai egyikének fia, a negyed emberöltővel, negyed zsidóöltővel idősebb, ő is egyre 
csak jött, ő, a nagy darab zsidó, kölcsönbe kapott árnyékában – mert hisz, kérdem én, lehet-e 
olyan, akit Isten zsidónak teremtett, és aki a saját árnyékában mehetne? –, jött, egyre csak 
közelebb, a nagydarab a másik elé, Nagy közelgett Kiss felé, és Kiss, a zsidó, megparancsol-
ta a botjának, hogy hallgasson, hallgasson a Nagy nevű zsidó botja előtt.

Így hát hallgatott a kő is, csönd ülte meg a hegyeket, midőn megindultak, ez és amaz.
Csönd honolt tehát, csönd fenn a hegyekben. Nem sokáig honolt csönd, hisz ahol zsidó 

megy és találkozik a másikával, ott hamar vége szakad a nagy hallgatásnak, nincs ez más-
képp még a hegyekben sem. Mert hát a zsidó és a természet össze nem férhet, sem tegnap, 
sem holnap, s ha másutt sem, hát itt sem. Itt állnak hát a testvérek, balra turbánliliom virág-
zik, vadul, oly vadul, ahogy sehol másutt, jobbra pedig harangvirág ágaskodik, kicsit arrébb 
meg dianthus superbus, a buglyos szegfű. De nekik, a testvéreknek minderre nincs szemük, 
hogy az Isten legyen hozzájuk irgalmas. Szemük persze nekik is van, csak hát fátyol lóg a 
szemük elé, nem is elé, mögé, imbolygó fátyol: mihelyst belép egy kép, egyből beleakad a 
fátyol szövetébe, s már ott is terem egy fátyolfonál, körülöleli a képet, egyre csak körülfon-
ja és gyermeket fogan tőle, mely félig kép, félig fátyol.

Szegény turbánliliom, szegény harangvirág! Itt állnak ők, a testvérek, a hegyvidéki út kel-
lős közepén, hallgat a bot, hallgat a kő, és hallgatásuk nem hallgatás, egy szó sem szakadt 
benn és egy mondat sem, lélegzetvételnyi szünet ez csupán, szóköz, betűköz, látod az összes 
szótagot, ahogy körülállják; nyelv és száj mindkettő, épp annyira nyelv és száj, mint eddig, 
szemükben pedig ott a fátyol, és ti, szegénykéim, nem vagytok sehol, nem magasodtok és 
nem virágoztok, nem léteztek, a július pedig nem július.

A locskaszájúak! Még most is, amikor pedig a nyelv bambán botlik a fogak falába és 
az ajkak sem nyílnak szóra, még most is van mondanivalójuk! Hát legyen, hagyd, hadd 
szóljanak...

„Messziről jöttél, testvér, messziről, ugye...”
„Hát persze. Jöttem, mint te.”
„Tudom.”
„Tudod. Tudod és látod: ráncot vetett a föld idefenn, ráncot vetett egyszer, kétszer és 

harmadjára is, középütt pedig megnyílt, s középütt víz gyűlt föl, s a víz zöld, a zöld pedig 
fehér, és a fehér még fentebbről jön, a gleccserek felől, mondhatnók, de ne mondjuk, ez az 
a nyelv, mely itt érvényben van, a zöld és benne a fehér, nyelv, nem neked és nem nekem – 
mert, kérdem én, kinek is szánták a földet, hát nem neked, mondom én, nem neked szán-
ták és nem is nekem –, nyelv, örökké én és te nélkül. Csupa ő, csupa az, érted, csupa ők, 
és semmi egyéb.”

„Értem én, hogy ne érteném. Messziről jöttem magam is, akárcsak te.”
„Tudom.”
„Tudod, és azt akarod tőlem kérdezni: mindezek ellenére, mindezek dacára eljöttél, eljöt-

tél ide – miért és minek?”
„Hogy miért és minek... Talán azért, mert beszélnem kellett, magamhoz vagy hozzád, 

szóra kellett nyitnom a szám és szóra hajlítanom a nyelvem és nem csak a botom. Mert hát 
kihez is beszél a bot? A kőhöz beszél, és a kő – kihez szól ő?”
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„Hát kihez, testvér, kihez szóljon? Nem szól ő, hanem beszél, s aki beszél, testvér, az nem 
szól senkihez, az beszél, mert senki sem hallja, senki és Senki, és akkor mondja, ő és nem 
pedig a szája vagy a nyelve, ő maga mondja és csakis ő: Hallasz?”

„Hallasz, kérdi – jól tudom, testvér, jól tudom... Hallasz, kérdi, Vagyok. Vagyok, itt vagyok, 
megjöttem. Bottal a kezemben, én és nem más, én és nem ő, én ki nem érdemelt órám pergő 
perceivel, én, akit elért, én az emlékezetemmel, én, a gyenge emlékezetű, én, én, én...”

„Ezt mondja, igen, ezt mondja... Hallasz, kérdi... És hallod-e, bizony, hallod-e, nem mond 
semmit sem, nem felel, mert, hallod-e, ő az a gleccseres, aki ráncot vetett, háromszor, és nem 
az embereknek... A zöld-és-fehér ott, ő a turbánliliomos, a harangvirágos... Ám én, testvér, 
én, aki itt állok előtted, ennek az útnak a kellős közepén, ahová nem vagyok valósi, ma, most, 
amikor leáldozott a nap és az ő fénye, én itt állok az árnyékommal, a sajátommal és az ide-
gennel, én – én, aki neked azt mondhatom: – Ezen a kövön feküdtem, akkoriban, tudod, a 
kőpadlón; s mellettem ott feküdtek a többiek, akik olyanok voltak, mint én magam, a többi-
ek, akik mások voltak, mint én és ugyanolyanok, a testvéreink; ott feküdtek és aludtak, alud-
tak és nem aludtak, álmodtak és nem álmodtak, és nem szerettek és én sem szerettem őket, 

mert egyvalaki voltam, s ki akar Valakit szeretni, és sokan voltak, annál is többen, mint ahá-
nyan köröttem hevertek, és ki is akarja azt, hogy mindenkit szerethessen, és én, ezt nem hall-
gatom el előled, nem szerettem őket, őket, akik nem szerethettek, szerettem a gyertyát, ame-
lyik ott égett, balra a szegletben, szerettem, mert végigégett, nem azért, mert végigégett, mert 
az a gyertya, hát az volt az a gyertya, amelyiket ő, anyáink apja, egykoron meggyújtott, mert 
hogy azon az estén új nap kezdődött, egy bizonyos, egy nap, mely a hetedik volt, a hetedik, 
melyre az első nap következett, a hetedik nap és nem a legutolsó, nem a gyertyát szerettem, 
testvér, a csonkig égését szerettem, és, tudod, nem szerettem semmi mást azóta; semmit, 
úgy ahogy mondom, vagy talán mégiscsak azt, ami csonkig égett, mint az a bizonyos gyer-
tya azon a bizonyos napon, a hetediken és nem az utolsón; nem az utolsón, nem az utolsón, 
nem, hisz itt vagyok, itt, ennek az útnak a kellős közepén, melyről azt mondják, hogy gyö-
nyörű, itt vagyok bizony, itt, a turbánliliom és a gyöngyvirág mellett, száz lépésnyire innét, 
ott szemben, ahová bármikor elérek, a vörösfenyő cirbolyafenyőbe megy át, látom, látom és 
mégsem, s a botom, az szólt, szólt a kőhöz, és a botom, mely most mélyen hallgat, és a kő, 
azt mondod, a kő tud beszélni, és a szememben ott lóg kifeszítve a fátyol, az imbolygó, ott 
lógnak a fátylak, az imbolygók, alig emelted föl az egyiket, máris ott lóg a másik, és a csil-
lag – mert hát igaz, megállt e hegyek fölött a csillag –, ha be akar jutni, lakodalmat kell csap-
nia, hogy ne ő maga legyen, hanem félig fátyol, félig csillag, és én tudom, tudom, testvér, 
tudom, beléd botlottam, itt, és szóval is tartottuk egymást sokáig, és a ráncok ott, tudod, nem 
az emberekért vannak és nem miértünk, akik idejöttünk és összetalálkoztunk, mi itt a csil-
lag alatt, mi, a zsidók, akik úgy jöttünk, mint Lenz, a hegyeken át, te Nagy és én Kiss, te, a 
bőbeszédű, és én, a bőbeszédű, mindketten bottal a kezünkben, mindketten a kimondhatat-
lan neveinkkel, mindketten az árnyékunkkal, a sajátunkkal és az idegennel, te itt és én itt –

– én itt, én; én, aki mindezt elmondhatnám, elmondhattam volna; aki nem mondom és 
nem mondtam ezt neked; én törökliliommal a balomon, én a harangvirággal, én azzal, ami 
csonkig égett, a gyertyával, én a nappal, én a napokkal, én itt és én ott, talán – most! – a nem 
szeretettek szeretetétől kísérten, én a magamhoz vezető úton idefenn.”
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