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Ki nem találkozott még ezzel a zavarba ejtő él-

ménnyel, gyakran az álom és az ébrenlét határán: 

ismeretlen-ismerős térben állsz, ismeretlen-ismerős 

táj vesz körül (magadról általában mit sem tudsz); 

biztos, hogy jártál már itt, csak képtelen vagy el-

dönteni – hogy te fordultál itt meg, vagy mások be-

széltek róla, esetleg valami rég elfelejtett olvasmány 

vagy fi lm képei kérnek helyet a tudatod jelen idejé-

be…  Ám mit kezdjen az ember egy olyan emlékkel, 

amiben nem valami személyes vagy kitalált élmény 

jelentkezik, hanem csak a szikár üzenet: „tudod”, 

hogy jártál itt, mindennél biztosabb vagy ebben, de 

hajdani önmagadat  éppúgy képtelen vagy meg-

jeleníteni, mint azokat a kulisszákat, amik „akkor” 

(mikor is?) körülvettek. Nem létezel tehát te sem, 

ahogy  állsz a semmiben – csak valamiért fontos, 

hogy tisztázd magadban a teret és az időt, hogy haj-

dani önmagadra találjál. Elemista korom üzen – több 

mint hatvan évvel ezelőttről – egy ilyen megfogha-

tatlan, azaz élménytelen emlékkel. A poros Bocskai 

utcán valahogy eljutottam a határba, ahol valami víz 

volt, patak is, süppedő sár is, meg egy állat, talán 

egy teknősbéka. Ezt a pillanatképet semmiféle lelki 

fényképezőgép nem örökítheti meg, mert nincsenek 

színei, nincsenek a látványnak határai, nincs benne 

se mozgás, se távlat. Egyetlen mondat. És mégis, 

amikor évtizedek múlva irodalmi olvasmányélmény-

ként vagy személyes tapasztalatként találkozhattam 

ezzel a természeti képzettel, ez a hajdani tudás ott 

volt a képek mögött. Jókai Mór vagy a nagy angol 

regények, vagy akár a Toldi mocsaras rejtekhelyei, 

Ady lidérces lápvilága, a magam kis-balatoni és 

hansági bóklászásainak emléktöredékei, az Erdély-

mélyi deszkapadlós borzongató vizenyők, meg any-

nyi minden más ősképe ez a gyerekkori „képtelen” 

képzet. Tudom, persze „Nevesincs-tó”, Liva-ma-

lom… Mégis kerültem, hogy szembesítsem valami-

kori önmagamat ezzel a valós tájjal, itt a városszéli 

civilizáció mögött. Mert a lényeg ez: találd meg azt 

a helyet, ami őrzi a kultúra előtti ősi időt, amikor és 

ahol a természet maga volt a természetesség, és az 

ember is még a természet része volt. Azt úgy hasz-

nálta, hogy nem akarta megváltoztatni. És most a 

nyáron kis fi ú unokám kézen fogott, ide (Oda!) sé-

táltunk – és a homályos kép kontúrokat kapott, szí-

nekbe öltözött, hal csobbant és békák leskelődtek 

a fényben. Két elemista vakációzott a tájban, igye-

kezve nem észrevenni a lakótelep épületeit és nem 

hallani a sztráda morajlását. 
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