
70

Antonio Tabucchi

ÁLMOK ÁLMAI
Lukácsi Margit fordítása

Daidalosz, az építész és repülő álma

Egy sok ezer évvel ezelőtti éjszakán, pontosan ki nem számítható időben Daidalosz, 
az építész és repülő álmodott.

Azt álmodta, hogy egy hatalmas palota mélyén egy folyosón megy. A folyosó újabb 
folyosóba torkollott, s Daidalosz fáradtan és zavarodottan, a falak mentén tapogatózva 
haladt előre. Amikor a folyosó végére ért, kis nyolcszögletű terembe jutott, amelyből 
másik nyolc folyosó nyílt. Daidalosz nehezen lélegzett, friss levegőre vágyott. Elindult 
az egyik folyosón, ám ez falban végződött. Elindult egy másikon, de annak is fal volt 
a végén. Daidalosz hétszer próbálkozott, mígnem a nyolcadik alkalommal egy nagyon 
hosszú folyosón indult el, amely egy sor kanyar és kiszögellés után ismét folyosóba 
torkollott. Ekkor Daidalosz leült egy márvány lépcsőfokra, és gondolkozni kezdett. A 
folyosó falain fáklyák égtek, fényük madarakat és virágokat ábrázoló égszínkék fal
festményeket világított meg.

Csak én tudhatom, hogyan lehet kijutni innen, szólt magában Daidalosz, de nem 
emlékszem. Levetette a saruját, s mezítláb indult el a zöld márványpadlón. Hogy vi
gasztalja magát, régi altatódalt kezdett dúdolni, amelyet valamelyik öreg szolgálótól 
tanult, aki gyermekkorában a bölcsőben ringatta. A hosszú folyosó boltívei tízszeresen 
visszhangozták a hangját.

Csak én tudhatom, hogyan lehet kijutni innen, szólt magában Daidalosz, de nem 
emlékszem.

Ebben a pillanatban tágas, kör alakú terembe jutott, melynek falait valószínűtlen 
tájakat ábrázoló festmények díszítették. Erre a teremre emlékezett, de arra nem, hogy 
miért is emlékszik rá. Drága szövetekkel bevont székek voltak a teremben, a közepén 
széles ágy. Az ágy szélén karcsú, könnyed tartású és szemmel láthatóan fiatal férfi ült. 
Ám a férfinak bikafeje volt. Arcát kezébe temette, és zokogott. Daidalosz odament hoz
zá, és a vállára tette a kezét. A férfi fölemelte a fejét, s állatszemével ránézett. Azért 
sírok, mert szerelmes vagyok a holdba, mondta, csak egyetlenegyszer láttam, gyer
mekkoromban, egy ablakból, de nem mehetek el hozzá, mert be vagyok zárva ebbe 
a palotába. Azzal is megelégednék, ha elnyúlhatnék éjjel a réten, és megfürödhetnék 
a sugaraiban, de be vagyok zárva ebbe a palotába, gyermekkorom óta be vagyok zárva 
ebbe a palotába. És újra sírni kezdett.

Ekkor Daidalosznak elszorult, majd nagyot dobbant a szíve. Én segítek neked ki
jutni innen, mondta.

Az emberállat újra fölemelte a fejét, és ránézett borjúszemével. Ebben a szobában 
két ajtó van, mondta, és mindkettőt egy-egy ajtónálló őrzi. Az egyik ajtó a szabadulásba 
vezet, a másik ajtó a halálba. Csak az egyik ajtónálló mond igazat, a másik hazudik. 
De én nem tudom, melyik az az ajtónálló, amelyik igazat mond, és melyik az az ajtón
álló, amelyik hazudik, sem azt, hogy melyik a szabadulás ajtaja, és melyik a halálé.
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Kövess, szólt Daidalosz, gyere utánam.
Odament az egyik ajtónállóhoz, és megkérdezte tőle: melyik az az ajtó, amelyik a 

társad szerint a szabadulásba vezet? Majd elindult az ellenkező ajtó felé. Ugyanis ha 
a hazug ajtónállótól kér útbaigazítást, az, megmásítván társa igaz útmutatását, a pusz
tulásba vezető ajtóra mutatott volna; ha pedig az igazmondó ajtónállót kérdezi, az, 
társa hamis útmutatását hűen tolmácsolva, a halál ajtajára mutat.

Kiléptek az ajtón, és ismét egy hosszú folyosóra értek. A folyosó fölfelé haladt, és 
egy függőkertbe vezetett: alattuk ismeretlen város fényei látszottak.

Daidalosz most már emlékezett, és boldog volt, hogy emlékszik. A bokrok között 
tollakat és viaszt rejtett el. Magának készítette oda, hogy megszökhessen a palotából. 
A tollakból a viasszal ügyesen szárnyakat ragasztott, és az emberállat vállára helyezte. 
Aztán a függőkert széléhez kísérte, és így szólt:

Az éjszaka hosszú, mondta, látod a hold arcát, vár téged, elrepülhetsz hozzá.
Az emberállat megfordult, és ránézett szelíd állatszemével. Köszönöm, mondta.
Menj, szólt Daidalosz, és meglökte. Nézte az emberállatot, aki széles szárnycsapá

sokkal távolodott az éjszakában, és repült a hold felé. S csak repült, repült.

Achille-Claude Debussy, a zeneszerző és esztéta álma

1893. június 29-én éjjel, egy tiszta, nyári éjjelen Achille-Claude Debussy, a zeneszerző 
és esztéta azt álmodta, hogy a tengerparton van. A toszkán partszakasz valamelyik ala
csony bozótossal és píneákkal szegélyezett strandján volt. Vászonnadrágban, fején 
szalmakalappal érkezett, bement a kabinba, amelyet Pinky adott neki, és levetkőzött. 
Egy pillanatra mintha látta volna Pinkyt a strandon, de nem köszönt neki, hanem az 
árnyékban egyszerűen beosont a kabinba. Pinky szép hölgy volt, egy villa tulajdonos
nője; azzal a néhány fürdőzővel foglalkozott, akik a strandjára jártak, és a kalapjáról 
leomló égszínkék fátyolába burkolózva járkált a parton. A régi előkelőségekhez tarto
zott, és mindenkit tegezett. Ez nem tetszett Debussynek, aki szerette, ha szertartásosan 
bánnak vele.

Mielőtt fölvette a fürdőruháját, néhány térdhajlítást végzett, majd hosszasan simo
gatta ágaskodó nemi szervét, ugyanis a napfényben fürdő, ember nélküli strand lát
ványa és a tenger kékje izgalomba hozta. Egyszerű, kék fürdőruhája volt, a hátán két 
kis fehér csillaggal. Ebben a pillanatban észrevette, hogy Pinky is, meg a két buldog, 
akik mindig vele voltak, eltűnt, és a parton nincs senki. Debussy pezsgőt is hozott ma
gával, fogta az üveget, és végigsétált a strandon. Amikor arra a részre ért, ahol a hul
lámok a fövenyt nyaldossák, kis lyukat ásott a homokba, és beleállította az üveget, hogy 
hűvösön tartsa, aztán bement a vízbe, és úszni kezdett.

Azonnal érezte a víz jótékony hatását. Mindennél jobban szerette a tengert, és sze
retett volna zenét ajánlani neki. A nap delelőn állt, a víztükör szikrázott. Debussy széles 
karcsapásokkal, kényelmesen úszott kifelé. Amint kiért a partra, kiásta a pezsgősüve
get, és majdnem félig kiitta. Úgy érezte, megállt az idő, márpedig a zenének éppen 
ez a dolga: hogy megállítsa az időt.

A kabinba ment, levetette a fürdőruháját. Miközben vetkőzött, zajt hallott a bozót 
felől, és odanézett. A bokrok között, néhány méternyire tőle, egy faunt látott, aki két 
nimfának udvarolt. Az egyik nimfa a faun hátát simogatta, míg a másik vágyteli moz
dulatokkal táncolt.
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Debussy minden tagjából kiszállt az erő, és lassan-lassan simogatni kezdte magát. 
Aztán bement a bozótba. A három lény, amint meglátta, rámosolygott, s a faun egy 
pánsípon játszani kezdett. Éppen az a dallam volt, amelyet Debussy meg akart kom
ponálni, igy hát elméjébe véste. Aztán meredező hímtagjával leült a fenyőtűvel borított 
földre. Ekkor a faun elkapta az egyik nimfát, s összeölelkeztek. A másik nimfa pedig 
könnyed tánclépésekkel odalejtett Debussyhez, és megsimogatta a hasát. Délután volt, 
s az idő mozdulatlan.

Anton Csehov, az orvos-író álma

1890 egyik éjszakáján, éppen, mikor Szahalin szigetén volt, ahová foglyokat látogatni 
ment, Anton Csehov, az orvos és író álmodott. Azt álmodta, hogy egy kórteremben 
van, és kényszerzubbonyt adtak rá. Mellette két nyomorult öregember feküdt, akik a 
maguk őrült módján kántáltak. O éber volt, magabiztos, feje tiszta, és egy ló történetét 
szerette volna megírni. Odajött hozzá egy fehér köpenyes orvos, s Anton Csehov tollat 
és papírt kért tőle.

Maga nem írhat, mert túl sokat filozofál, mondta az orvos, maga csak egy szegény 
moralista, márpedig az őrültek ezt nem engedhetik meg maguknak.

Hogy hívják magát?, kérdezte tőle Anton Csehov.
Nem mondhatom meg a nevem, felelte a doktor, de tudja meg, hogy gyűlölöm azo

kat, akik írnak, különösen, ha túl sokat filozofálnak. A filozofálás tönkreteszi a világot.
Anton Csehov szerette volna képen vágni, ám közben a doktor rúzst vett elő, és 

kifestette a száját. Aztán föltett egy parókát, és így szólt: én vagyok az ápolónője, de 
maga nem írhat, mert túl sokat filozofál, maga csak egy moralista, és hálóköntösben 
jö tt Szahalinra. S miközben beszélt, kiszabadította Csehov karját.

Maga egy szegény ördög, mondta Anton Csehov, még azt sem tudja, milyenek a 
lovak.

Miért kellene ismernem a lovakat?, kérdezte a doktor, én csak a kórházigazgatómat 
ismerem.

Az igazgatója egy szamár, mondta Anton Csehov, nem ló, teherhordó állat, épp ele
get cipelt már életében. Majd hozzátette: engedjen írni.

Maga nem írhat, mondta a doktor, mert maga őrült.
A mellette fekvő öregek forgolódtak az ágyukon, egyikük fölkelt, és az éjjelibe vizelt.
Nem számít, mondta Anton Csehov, adok magának egy tőrt, szorítsa a foga közé, 

és szájában a tőrrel megcsókolhatja az igazgatóját, így acélcsókot válthatnak.
Azzal az oldalára fordult, és egy lóra kezdett gondolni. A kocsis boldogtalan volt, 

mert el akarta mesélni valakinek a fia halálát. De senki sem hallgatta meg, mert az 
embereknek nem volt idejük, és mert idegesítőnek tartották. így hát a kocsis a lovának 
mesélte el a történetet, mert az türelmes jószág volt. Öreg ló volt, emberi szemmel.

Ebben a pillanatban két szárnyas ló vágtatott elő, hátukon egy-egy nő ült. Anton 
Csehov ismerte őket. Színésznők voltak, s kezükben virágzó cseresznyefaágat tartot
tak. A kocsis befogta a két lovat, Anton Csehov helyet foglalt az ülésen, mire a hintó 
a levegőbe emelkedett, a kórterem ablaka felé repült, és úgy lebegett. Ahogy a felhők 
között szálltak, látták föntről a parókás doktort, amint dühösen hadonászik, és kiabál 
utánuk. A színésznők elejtettek két cseresznyevirág-szirmot, a kocsis mosolygott, és 
ezt mondta: volna egy történetem. Szomorú történet, de azt hiszem, maga megért 
engem, kedves Anton Csehov.
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Anton Csehov hátát az ülés támlájának vetette, nyaka köré tekerte sálját, és Így szólt: 
rengeteg idom van, én nagyon türelmes vagyok, és szívesen hallgatom az emberek 
történeteit.

Vlagyimir Majakovszkij, a költő és forradalmár álma

1930. április 3-án, élete utolsó hónapjában Vlagyimir Majakovszkij, a költő és forra
dalmár ugyanazt álmodta, amit immár egy éve minden éjjel.

Azt álmodta, hogy a moszkvai metrón utazik, egy őrült sebességgel száguldó sze
relvényen. Elbűvölte a sebesség, ugyanis rajongott a jövőért meg a gépekért, de most 
borzasztóan szeretett volna kiszállni, és makacsul szorongatott a kezében egy tárgyat, 
amit a zsebében magával hordott. Hogy átvészelje a szorongást, úgy gondolta, leül, 
és helyet választott egy fekete ruhás kis öregasszony mellett, aki bevásárlószatyrát fog
ta. Amikor Majakovszkij odaült mellé, az öregasszony rémülten fölugrott.

Ilyen csúnya volnék?, tűnődött Majakovszkij, és közben rámosolygott az öreg
asszonyra. Majd így szólt: ne féljen, én felhő vagyok, és nem akarok mást, csak kiszállni 
ebből a kocsiból.

Végül a szerelvény megállt az egyik állomáson, és Majakovszkij azon nyomban ki
szállt. Bement az első útjába akadó mosdóba, és elővette zsebéből a tárgyat. Egy darab 
sárga szappan volt, amilyet a mosónők használnak. Kinyitotta a vízcsapot, és gondosan 
súrolni kezdte a kezét, ám a kosz, amit a tenyerén érzett, nem tűnt el. Ekkor visszatette 
zsebébe a szappant, és kilépett az aluljáróba. Az állomás kihalt volt. Hátul, egy óriás 
plakát alatt három ember állt, akik amint meglátták, elindultak felé. Fekete esőkö
penyt és nemezkalapot viseltek.

Politikai rendőrség, szólt egyszerre a három férfi, rutinellenőrzés.
Majakovszkij fölemelte a kezét, és hagyta, hogy megmotozzák.
Hát ez mi?, kérdezte undorral az egyik férfi, és magasba emelte a szappant.
Nem tudom, mondta Majakovszkij öntudatosan, én semmit sem tudok ezekről a 

dolgokról, én csak felhő vagyok.
Ez szappan, sziszegte galádul a Majakovszkijt faggató férfi, és te nyilván gyakran 

mosol kezet, a szappan még nedves.
Majakovszkij nem szólt semmit, csak megtörölte izzadt homlokát.
Velünk jössz, mondta a férfi, és karon ragadta, a másik kettő pedig követte őket.
Fölmentek egy lépcsőn, és kijutottak egy nagy pályaudvarra. Az állomásépület előtt 

katonazubbonyos bírákból álló bírói testület állt, és lelencházi ruhába öltöztetett gye
rekhad volt a publikum.

A három férfi egészen a vádlottak padjáig kísérte Majakovszkijt, és átadták a darab 
szappant az egyik bírónak. A bíró hangosbeszélőt vett a kezébe, és így szólt: titkos
szolgálatunk rajtakapott egy bűnözőt, még ott volt zsebében aljas tettének eszköze.

Az árvagyerek-közönség kórusban fejezte ki rosszallását.
A bűnöst gőzmozdonyra ítéljük, mondta a bíró, és fakalapácsával a bírói pulpitusra 

ütött.
Előlépett két őr, levetkőztették Majakovszkijt, és óriási sárga inget adtak rá. Aztán 

egy pöfögő gőzmozdonyhoz kísérték, amelyet egy állati arcú, félmeztelen masiniszta 
vezetett. A mozdonyon csuklyás hóhér várakozott, kezében lovaglóostorral.

Nos, lássuk, mit tudsz, mondta a hóhér, s a mozdony elindult.
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Majakovszkij kinézett, és látta, hogy a nagy Oroszországon utaznak keresztül. Vég
telen mezőkön és síkságokon haladtak át, s mindenfelé elkínzott férfiak és nők feküd
tek a földön, csuklójukon bilincs.

Ez a nép a te verseidre vár, mondta a hóhér. Költő, dalolj! S ráhúzott az ostorral.
Erre Majakovszkij szavalni kezdte legrosszabb verseit. Érchangú, fennkölt és szó- 

nokias versek voltak. S miközben szavalta őket, az emberek az öklüket rázták, és csak 
szidták, szidták az anyját.

Ekkor Vlagyimir Majakovszkij fölébredt, és a mosdóba ment, hogy kezet mosson.

Fehér Béla

NEKROMANTIA

„H iggye el, édesem , az  élet csu pa rem énység .” 
(K arinthy Frigyes: FÉLELEM ÉS REMÉNY)

Szállás
A Koblenz felől érkező társaskocsi sötétedés után gördült be Nápolyba. A fáradt lovak 
végigtrappoltak a Corso Amadeón, aztán a via dei Lombardin, végül prüszkölve meg
álltak a Castel Capuano közelében. A kilenc elcsigázott utas kikászálódott a delizsánsz
ból, nyújtózkodtak, beleszagoltak a levegőbe, megvárták, míg a kocsis kioldja a köte
leket, és hozzájuthatnak csomagjaikhoz, aztán ki-ki ment a dolgára. Karl Baedeker, 
ez a körszakállas, német fiatalember leoldotta nyakából a porköpönyeget, összecsa
varva a hóna alá csapta, megragadta kopott bőrtáskája fülét, és találomra elindult a 
kikötő irányába. Az első sarkon megszólított egy ablakban bóbiskoló idős embert.

-  Uram, segítene rajtam? Merre találok szállást? Ismer valami jó  fogadót? -  kér
dezte barátságosan, de az öreg nem válaszolt, kiköpött a lába elé, a nyelvét öltögette, 
aztán még utánahajított egy olajbogyós korsót is.

Másodszor egy nőt szólított meg, bizalmat keltett benne a sötét utcasarkon csecse
mőjét szoptató fekete hajú asszony.

-  Bocsásson meg... nem ismerem a várost, és... -  kezdte udvariasan.
-  Ne molesztálj engem, te mocskos idegen! -  kiabált a nő magából kikelve. -  Mind

járt hívom a bátyáimat, és kivájják azt a büdös szemedet, ha nem hordod el magad!
Karl Baedeker elcsigázva, piszkosan és éhesen gyalogolt tovább, míg aztán a via 

Carbonara és a piactér sarkán talált egy kis ristorantét, mégpedig a Haragos Vezúvhoz 
cégérezve. Vidám zene szűrődött ki az utcára, azonban ez a szegény Karl alig tárta ki 
az ajtót, egy kés állt meg rezegve a deszkában, arasznyira a bal fülétől.

Elkeseredetten ment tovább. A Porte Albánál ráuszítottak egy kutyát, a kikötő kö
zelében pedig két vicsorgó maláj matróz meg akarta erőszakolni. Hajszál híján mene
kült meg. Hálát advajó sorsának, hogy ép bőrrel megúszta a megérkezés utáni órákat, 
éjféltájban betért a San Agostino della Zecca nevű templomba, és rövid imádkozást 
követően lefeküdt a földre, az utolsó padsor mögé. A feje alá tette bőrtáskáját, és za
vartalanul aludt hajnalig.


