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térélményt. De ha meglátjuk és meghalljuk őket, 
ez lesz a legfantáziadúsabb vonalrendszer, mely 
magától muzsikál az emberek, állatok és növények 
által. A zenéhez leggyakrabban a repülés alakzatát 
kapcsoljuk. A  művészetek közül csak a zene ad 
szárnyakat, véljük. Igen, de csupán a skálák, hang-
létrák, lépcsők, garádicsok által, csak ezek visz-
nek fel bennünket az égbe, és eresztenek le onnét. 
Természetesen oda kell tenni elébük valamely kul-
csot, hogy a mű igazán működjék.

Ha Dubrovnikban sehova se lehet eljutni anél-
kül, hogy meg nem mássz néhány lépcsősort, ha 
ez a város csupa lépcső, ha a város a lépcsők által 
gondolkodik és velük érez, ez annyit tesz, hogy 
Dubrovnik egy nagyon komoly zenészre várako-
zik, aki majd átviszi a kottapapírra mindezeket az 
emelkedéseket és ereszkedéseket, skálákat és ga-
rádicsokat, mániákusan rájuk lel a legrejtettebb he-
lyeken is, követvén minden topográfiai jelet, hogy 
olyan zenei formát nyerjen, mely teljesen megfelel 
annak, amit láttunk, álmodtunk s megjártunk. Ezt 
meg fogja könnyíteni számára a tenger létezése, 
mely a kottán azt a helyet jelenti, ahonnan minden 
hang származik s ahova visszatér, azaz a város soha 
eléggé meg nem értett rajzolatát. Némi zeneszerzői 
ötletességgel és tehetséggel, később előadóival, az 
egész várost le lehetne játszani, elsősorban a lépcső-
inek köszönhetőn. Ez sokkal szebb és tisztább kép 
lenne annál, amit a turisztikai prospektusokban és 
a képeslapokon látni, számomra minden bizonnyal 
alkalmasabb a nosztalgikus emlékezésre.

arcokra és alkalmakra. Közelről láttam és hallot-
tam a hangfalat, mely Mozartból, Beethovenből, 
Sorkočevićből, Chopinből épült fel… Azonban 
nekem mégis az ablakból kihallatszó szonatina 
jelentette a zenét. Az a szonatina valahonnét jött, 
valahova tartott, valóságossá vált és teresítette azt, 
ahogy már ez a zene esetében történik, ami csak 
közérzet volt, vagy álom. És ez a távolság és szint-
különbség (fent–lent) minden későbbi zenehallga-
tás alkalmával hiányozni fog nekem, és különböző 
módokon fogom szólongatni és pótolni.

Azoktól a régi időktől kezdve mind a mai napig 
rajtakapom magam, hogy a város szinte minden 
tájékán (a városfalak közt és azokon kívül) fölfelé 
vagy lefelé mászom az utcákon – tehát skálázom, 
miközben valaki valamely ablak vagy fal mögött 
gyakorol hegedűn, zongorán, fúvóhangszeren, 
skálázik tehát. Régen ezek az én skáláim, a muzsi-
káltak és az énekeltek egyaránt, akárcsak a város 
lépcsői, a legkülönbözőbb helyzetekbe sodortak: 
együtt mentünk, szétoszlottunk, megérintettük 
egymást, összefonódtuk, de mindig mindkét ol-
dalon lépcsők és hangsorok voltak; együtt jártuk 
a lépcsőket, a skála közös volt.

Ha nem lett volna ez a gyerekzene, ezek az 
ügyetlen hangzatok, ki tudja, vajon ilyen alaposan 
megjegyeztem volna-e, hogy Dubrovnik kizárólag 
lépcsőkből és lépcsősorokból áll. Ritkán fordul 
elő, hogy hosszabb ideig járhatunk anélkül, hogy 
ne emelgetnénk le-föl a lábainkat, hogy ne aján-
dékoznánk némi változatosságot a súlyunknak. 
Ez pedig zenei nyelven szólva annyit tesz, hogy 
szüntelen egy-egy új hangzásérték funkciójában 
létezünk, hogy a lábunkkal és az egész testünkkel 
szüntelenül számtalan különféle hangot játsszunk 
le. Bolondság lenne azt gondolni, hogy a kezek és 
a lábak csak zongorán játszhatnak. Egy Debussy 
vagy Stockhausen csupán fölmutatják, specifiku-
san szervezett módon (ezt teszik a püthagoreusok 
is), ami a hangzás világában egyébként is történik.

Eleinte, a tanulás időszakában, egy fehér bot is 
elegendő lenne ahhoz, hogy belépjünk egy város 
hangzásvilágába. Mi mindent el nem játszanának 
a dubrovniki kövek! Sokkal többet, mint amennyi 
koppintást kapnának a vakvezető bottól. A  fehér 
bot segítségével pontos információkat nyernénk 
Lokrum létezéséről. A  kő skálák felemelkedné-
nek a legkülönösebb hangzásokig, odáig, ahol va-
gyunk és odáig, ahol nem vagyunk.

Ha fölmásztak a Lovrijenacra, vajon milyen él-
mény az: képzőművészeti, zenei, irodalmi? Nehéz 
lesz ellenállni a zene túlhatalmának. Csakhogy ez 
a zene, hogy végképp paradox legyen a dolog, a 
legkevésbé hallható. A  lépcsőket a legnehezebb 
hanglétraként hallgatni, mert a mozgás elmossa a 
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Cvjetni trg
Dubrovnik, Zágráb és a tenger
Garádicsok
Miközben keresztülmegyek a Felsővároson, az 
egyik ablakból megüti a fülem, amint valami gyer-
kőc tétován, ügyetlenül pötyögteti a zongoralec-
kéit. Most is, mint mindig, amikor ilyesmi történik, 
bármily kezdetleges legyen az a játék, meg kell áll-
nom legalább egy pillanatra. Számomra ez afféle 
Proust-bonbon, mely, ha akarom, ha nem, vissza-
hozza a letűnt helyeket és időket. 

1945 után ugyanis a dubrovnikiak háromféle 
módon védekeztek a jövevényektől: gondozták 
kertjeiket, idegen nyelveket tanultak és meghitt vi-
szonyt ápoltak a zenével. A  városfalak, melyek az 
embereket és az épületeket védik, nem tántorítot-
ták el a jövevényeket, annál inkább az a gesztus, 
amikor valaki mentében egy picit fölszegi az állát 
és enyhén oldalra billenti a fejét: Mi nem vagyunk ti!

Mai távlatból nézve ez a három társasjáték fantá-
ziadús is volt, meg gyermekes is, ezért is tudhattam 
őket én, a gyermek jövevény, észrevenni és elsajátíta-
ni. Noha nem voltak hosszú életűek. Az agresszív jö-
vevények, mint minden mást, a levelek, a ragozások 
és a hangok övezetét is nagyon gyorsan meghódítot-
ták. Később minden valószínűség szerint egyéb játé-
kok transzponálódtak más, komolyabb területekre, 
de én ezt már nem láttam; bizonyára már nem illet-
tek az életkoromhoz, amiként hozzám sem.

E három játék közül a zenével való játék hatott 
rám leginkább. Azokban az években, legalábbis ma 
úgy tűnik nekem, és ez az a prousti madelaine, min-
den ablakból zene hallatszott: egy gyerek, velemko-
rú, kicsit idősebb vagy fiatalabb, mindig gyakorolt 
valahol, a városban a kislányok meg a nagylányok 
kottákat hordoztak, melyeket jellegzetes szögben tá-
masztottak a testükhöz. Az ablakok nyitva álltak, va-
lahonnét zöld levelek nőttek, kikandikáltak, az utcá-
kon hangok lebegtek velük, mint az „igazi” életben.

A gyerek esetében szépen keveredik az irigység 
meg a csodálat, nem tudja, nem is lehet őket szét-
választani. A mai napig nem tudom, hol ért véget 
az egyik, s hol kezdődött a másik, mikor kaptam 
ajándékot, s mikor ért ütés. Ma úgy érzem, hogy 
csak az ajándék maradt meg, de ez nem biztos, 
a jövevény, aki ezeket a játékokat űzte, egy nagy 
gyerek volt. A  zenei játékban, később majd látni 
fogom, nem csupán gyerekek vettek részt, és nem 
csak a zenei nevelést értették alatta. Az időseb-
bekben is megszületett valamiféle hamis nemes-
ség, amellyel, mint az orosz emigráció esetében, a 
hangok fantazmái jártak együtt. Én azonban csak 
azokon az ablakokon nézhettem be, ameddig fel-
értem. Nálam a játék elérte célját, és szándékán 
kívül bevezetett valamibe: bizonyos örömbe.

Később, az e városban töltött nyolc év alatt a 
játék kiterjedt a terekre, a formákra, a nevekre, DE

JA
N

 Š
TI

FA
N

IĆ
 IS

ZT
RI

AI
 F

O
TÓ

JA



49

HORVÁT HATÁRÁTLÉPÉS

gondolatainkat is. Felkészít bennünket a nagy ese-
ményre, az igazi eseményre, bármilyen legyen az.

Ha a Strossmayer sétány felől nézem, a tetők 
fölött, néhány kis felhővel az égen, olyan lágy, 
mint az emlékek, és örömteli, akár a szellemi in-
spiráció. Ha estefelé ezen a sétányon találjuk ma-
gunkat, hát onnét lehet, úgy tűnik, a legszebben 
átevezni az éjszakai tengerre, mely különösen ele-
ven és fantáziadús.

A szélrózsa az ismert oszlopon, még ha csak a 
nevével is, mindenfelé elforgatja a fejünket akkor 
is, ha a város teljesen nyugodt és csöndes. A hajók 
különböző irányokba úsznak. Az ő irányaik nélkül 
kétséges, lennének-e egyáltalán irányaink.

Nap mint nap találkozunk emberekkel, akik 
a hamis nyilvánvalóságnak engedve tartózkodnak 
attól, hogy a tengerről beszéljenek, melyet látnak 
és hallanak, beszűrődik az álmaikba és a mun-
kájukba. Amikor beszélgetés közben hirtelen el-
hallgatnak, én tudom, mit jelent ez a szünet, mit 
kellett volna kimondani. Mert ez a zágrábi tenger 
is, akárcsak a világ minden tengere, még a hold 
Mare Serenitatisa is, megváltoztatja és megszegi 
a szabályokat, millió látható és láthatatlan dolog 
függvényében.

Az, hogy a zágrábi tenger jobbára titkos, kü-
lönleges erőt kölcsönöz neki. Kitartóan beszűrő-
dik az itt keletkező könyvekbe, képekbe, törté-
nésekbe, eseményekbe, a mondatok dallamába, 
a  mozdulatokba, s mindezzel, meg mindennel, 
ami ezzel együtt jár, a jövőnket építi: az igazi, 
nagy ünnepély, a zágrábi tenger ünnepnapja, úgy 
tűnik, még csak most jön.

RADICS VIKTÓRIA FORDÍTÁSA

Máskor, amikor leköt valami gondolat vagy 
munka, és úgy tetszik, hogy a tengert meg a zúgá-
sát is elfeledhetném, utánam jön és nem enged el. 
Az itt vagyok-ja a lépéseimet követeli, a szavaimat, 
a mozdulataimat.

Hát így: megyek utána, vagy ő jön énutánam. 
Ő  nem enged el engem, én nem engedem el őt, 
de nem annyira szándékosan, nem annyira meg-
fontolásból, mint inkább azért, mert nem lehet 
másként, mert ez egyszerűen így van.

S ahogy az utcán, hasonlóképp történik a szo-
bában is. Ha kinézek az ablakon és nem látom 
a tengert, a szemben lévő ház a hibás, vagy a fa, 
mely túlságosan kilombosodott. Holnap vagy egy 
perc múlva minden rendben lesz. Semmi zavaró 
nem lesz, a tengert látni, hallani lehet majd, elkez-
dődhet a hajózás.

E nézés és fülelés iránya természetesen ma-
gától értetődő: bárhol legyek (a Sljemenen, a Fel-
sővárosban, a pályaudvaron, a Szávánál), a tenger 
mindig délre van, még délebbre. Mindig lejjebb 
van annál a pontnál, ahol épp vagyok. De ha vala-
mi határozottabbat akarnék mondani s bevezetni 
néhány árnyalatot, akkor azt mondanám, hogy az 
igazi zágrábi tenger, a hatalmas, a tágas, a pályaud-
var és a Botanikus kert után kezdődik: ott, ahol a 
történelem felhagyott nagy-nagy céljaival, hogy a 
tenger odasettenkedhessen és elkezdhesse mesél-
ni a saját történetét, éjt nappallá téve.

Nem igaz, hogy a fejemben hoztam el a tengert 
ebbe a városba. Nélkülem is itt van a Deželićeva 
utca végében. Én csak segítek neki a gondolataim-
mal és a lépéseimmel, amennyire tudok. Ez nem 
az a tenger, melyre azt mondják, hogy „ormótlan, 
ostoba állat”. A távollét és a jelenlét hosszú útján 
elveszítette agresszivitását. És mivel mindenütt 
ott van, még sincs sehol, kitágította és megtisztí-
totta minden terünket, s velük a műveinket és a 

A tenger
Ha ma, több évtizedre visszatekintő zágrábi éle-
tem után valaki föltenné nekem a kérdést, vajon 
Zágráb a tengerparton van-e, összezavarodnék, 
és nem tudnék felelni. Nincs a tengerparton, ez 
a földrajzi térképeken jól látszik, csakhogy nem 
földrajzi térképeken él az ember. Ugyancsak nem 
léphet itt közvetlen érintkezésbe a test és a tenger, 
meg minden, ami a tengeren és a tengerben van. 
A zágrábi tengert nem lehet lefényképezni. Mind-
ez, és még sok minden más sem lehetséges. Rövid 
szünet után mégis azt válaszolnám: Zágráb a ten-
gerparton van. Aztán, amint azt a legtöbb fontos 
dolog kapcsán teszem, csak kihúznám magam va-
lahogy a csávából.

Nem azt mondanám, amit szoktak, hogy itt, 
ahol most Zágráb van, hajdanán tenger terült el, 
mely sohasem húzódott vissza egészen, ezért ma 
is látható és hallható. Azt sem mondanám, hogy a 
tenger a képzeletünkben és a testünkben lakozik, 
róla álmodunk és benne úszunk, mindegy, lát-
juk-e, vagy sem. Az én bizonyítékaim sokkal ok-
tondibbak és szimplábbak lennének. Én ugyanis 
a Zágrábban töltött első napomtól fogva hallom és 
látom a tengert. Én vagyok a tanú. És azt hiszem, 
hogy ezzel nem vagyok egyedül.

Járom az utcákat, befordulok az első, a máso-
dik, a századik sarkon, és hallgatom a halk zúgást, 
mint amilyet akkor hallani, amikor a fülünkhöz 
szorítunk egy kagylót. Megyek e zúgás után és re-
mélem, hogy utolérem, ő azonban megszökik. Ha 
utána eredek, mi fog történni? Utol fogom érni 
vajon? Minden pánik kockázatos lenne. Ha bele-
lépnék, elveszíteném a kellemes térérzetet, többé 
nem hallanám a zúgást, s a tengert, a hatalmasat, 
a formátlant; elűzném őt. Muszáj lépésről lépésre, 
árnyékom az övére támasztva, lélegzetvisszafojt-
va követnem.

Danijel Dragojević 

Vasárnap

Másképp is lehettem volna bolond. Gyakran 
mondogatom ezt magamban, noha nem 
dolgozom ki a mondatot, nem tudom, mit jelent 
pontosan, mit is akarok vele mondani magamnak. 
Azonban sohasem hiszem, és nem is hittem, hogy 
kívül kellene kerülnöm az őrületen, hanem csak 
arra gondolok, hogy ez a bolondériám, amivel 
rendelkezem, nem az igazi, mert azt talán 
kezdettől fogva elhanyagoltam. Egyes dolgokban, 
növényekben, állatokban, jelenségekben és 
néhány embernél az igazi bolondsággal is 
találkoztam: nem más az, mint a meglévő 
tulajdonságok, sajátosságok erősebb jelenléte: 
egy nő intenzív szépsége, Kant gondolatisága, a 
tenger fenségessége és így tovább; minden, ami 
saját maga létrejövését elősegíti. A bolondságot 
egyébként nem lehet átfogni, a tulajdonságok 
fölerősödése, mintha szökésben lévő intuícióról 
volna szó, egy zenei témáról, megfoghatatlan, 
teljességgel megragadhatatlan; ilyen a gyerek, a 
fa, a lélegzés vagy bármi más, mert az őrület (ez 
alkalommal nem teszünk különbséget őrület és 
bolondság között) ott van minden olyan dolog 
alapjában, mely költ, énekel. Bolond őrületem, 
közelebb is mehettem volna hozzád, lehunyhattam, 
felnyithattam volna a szemem, hogy lássalak 
magam mellett, s belássam, hogy hű vagy hozzám, 

mint minden egyébhez. De bizalommal fogadom a 
paradoxont: a saját őrületünkkel való barátkozást, 
bolondságunk ápolását, amikor figyeljük, hogyan 
mozog és hogyan nyugszik el, örömnek és 
egészségnek éljük meg. Világos, hogy az őrületet 
nem lehet megosztani, nem lehet „kommunikálni”, 
amint azt gyakran javasolják, ha baj van. 
Legyen szerves vagy szervetlen, az igazi őrület 
soha nem közös. Pont ezért érezzük, hogy a 
szentek, a misztikusok, a feltalálók, a szülő nők, 
a grádicsok, a világűr valóban őrültek. Az őrület 
oszthatatlan, egy olyan kiegyensúlyozott magány 
következménye, melynek nincs megfejthető 
értelme s célja. Bolond szerelem: na de milyen 
legyen a szerelem? Az igazi szürrealizmus 
valódi invenciója ez a másfajta őrület volt, mely 
nem téveszthet célt, mivel nincs neki célja. Ki 
ne gondolta volna: ha egyszer majd teljesen 
megbolondulok, meg fogok halni. Így hidalhatók 
át a távolságok s valósul meg a tökéletesség, ha üt 
az óra s kopogtat a kellő alkalom. Don Quijote és 
Hamlet harsány irodalmi példák erre. Egyébként 
az őrület kevésbé látható, sőt leggyakrabban 
láthatatlan. A pont félelem nélkül mozog igazi 
természete felé, magányosan, mint egy orrszarvú, 
mint egy sziget, egy vágy s gondolat, és becsukja 
maga mögött a már becsukódott ajtót. 

Iránytű

Kezedben az iránytű Északra mutat. Na látod, 
mondod, íme egy valamelyest megbízható dolog. 
Észak felé fordulsz, Dél a hátad mögött van, és 
így tovább; tudod, hol vagy. Itt és itt, így meg így. 
Ah, ez az Észak! Elmentek az ismerős barátok, 
kórházba, temetőbe, munkába, külföldre, haza, 
egy kávéra, s te egyedül maradtál a kicsiny, 
szép kidolgozású iránytűddel, az ő Északjával 
meg a többi égtájával. Kicsit szomorúan, annál 
haragosabban forgatod, egyik kezedből a másikba 
rakod, a nyíl habozik, majd megteszi azt, amit 
meg akar tenni. Őt semmi más nem érdekli, csak 
az Északja. Mi vagy te neki, az ő Északjának és 
Déljének, Keletjének és Nyugatjának? Az égtájak 
keresztjének foglya vagy, odaszögezve szinte. 
Rögeszme, a dolgok és jelenségek tébolya, magány 
és képzeletszegénység. Mágneses mező. Ó, Istenem, 
milyen mező ez? Hova ment egyszeriben a világ, 
és mit csinál most másutt? Hol növekszik, szül, 
örül, beszél, pihen, alszik? A városokkal meg az 
őserdőkkel együtt elúszott, eltűnt egy kivételes 
kontinuitás is. Észre sem vetted. Egyedül maradtál 
a számodra teljesen ismeretlen, meddő mágneses 
sivataggal.
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