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AKUTAGAVA RJÚNOSZUKE

A mocsár
A mocsárban sétálok.
Azt sem tudom, hogy dél van-e, vagy este. Mikor azt hittem, hogy egy szürke gém énekét 
hallom, az indákkal körbefont fák fölött csupán a halovány égboltot láttam.
A fejem fölé magasló nádas mozdulatlanul eltakarja a vízfelszínt. A víz sem mozdul. A hínár 
sem mozdul. A víz fenekén élő halak sem – élnek egyáltalán halak ebben a mocsárban?
Nem tudom, hogy dél van-e, vagy este. Már öt-hat napja ebben a mocsárban sétálok. A hideg 
reggeli napfény, a víz és a nád illata átjárja testemet. Miközben ezeken töprengek, egy olyan 
érzésem is támad, mintha a levelibékák brekegése egyesével gyújtaná fel a halovány csillagokat 
az indákkal körbefont fák lombja fölött.
A mocsárban sétálok.
A fejem fölé magasló nádas mozdulatlanul takarja el a vízfelszínt. Már régóta tudom, hogy 
a sűrű nádason túl egy különös világ rejtőzik. Ó, arról a helyről még most is az Invitation au 
Voyage dala száll folyton a fülembe. Sőt mi több, talán épp annak a szumátrai nefelejcsnek a 
mézédes illata keveredik a víz és a nád illatával?
Nem tudom, hogy dél van-e, vagy este. Már öt-hat napja az indákkal körbefont fák között 
bolyongok a rejtélyes világ után vágyakozva. Bár most itt várakozom, de tovább kell haladnom 
a csendesen szétterülő nádasban és vízben a mocsár közepe felé, hogy megtaláljam a szumátrai 
nefelejcset. Nagy szerencsémre a nádas közepén egy öreg fűzfa ágaskodik a mocsárból. Onnan 
leugorva könnyedén eljuthatok a víz fenekén lévő világba.
Végső elhatározásomban belevetem magam a fűzfáról a mocsár mélyébe.
A fejem fölé magasló nádas szüntelenül susog valamit. A víz mormog. A hínár megrendül. 
Mintha még a harsogó levelibékákat körülölelő, indákkal körbefont fák is egyszerre 
sóhajtanának fel aggodalmasan. Miközben a víz fenekére süllyedek, mint egy szikladarab, 
olyan érzés fog el, mintha számtalan kék lángcsóva táncolna vadul a testem körül.
Nem tudom, hogy dél van-e, vagy este.
Holttestem a mocsár sima iszapjában fekszik. Körötte csupán a végeláthatatlan kéklő víz látható. 
Talán tévedtem volna, amikor azt gondoltam, hogy a víz alatt egy különös világ rejtőzik? 
Lehetséges volna, hogy az Invitation au Voyage dala is csupán a mocsár szellemének trükkje, 
amellyel megtévesztette fülemet? Miközben ezeken gondolkodtam, egy vékony szár indult 
növekedésnek a holttestem szájából. Mikor a fejem fölött áttöri a víz felszínét, hirtelen egy fehér 
vízililiom virág nyílik a friss rügyből ott a magas nádasban, a hínárszagú mocsár közepén.
Hát ez volt az a különös világ, amely után vágyakoztam. – Ezen töprengtem, miközben 
holttestem mozdulatlanul nézte az örökkévalóságig a vízililiom gyémántszerű virágát.

(1920 márciusa)
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