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s y l v i a  p l a t h

óceán 1212-W
gyerekkorom tája nem evilági, inkább világvégi táj – az atlanti-óceán sós, elfutó 
hullámhegyeinek vidéke. néha arra gondolok, a tengerről őrzött képem a leg-
tisztább. Úgy húzom elő, én, a száműzött, mint a valaha gyűjtött, fehérgyűrűs 
bíbor szerencsekavicsokat vagy a kék kagyló belül szivárványos angyalkörmök-
kel mintázott héját: az emlék átmos, a színek elmélyülnek és megcsillannak, egy 
korábbi világ levegőhöz jut. 

a levegő az első. valami lélegzik. én magam? anyám? nem, valami más, 
valami nagyobb és távolibb, komolyabb, elcsigázottabb. hunyt szemhéjak mö-
gött lebegek – hajóskapitány vagyok, figyelem, milyen lesz az idő: cölöpöket ver 
a tengerparti védőgátba, vízpermet kartácstüze alá veszi anyám bátor muskátli-
jait, vagy csillapító, sima víztükör, a peremén lustán és kedvesen pergetett kvarc-
homok: ékszereit nézegető hölgy. az ablaktáblán koppanhat eső, sóhajthat mö-
götte szél, mint egy kulcs, csikorgathatja a ház eresztékeit. sosem csap be. a 
tenger anyaöl-lüktetése megcsúfol mindent, ami hamis. Mint egy mély titkokat 
rejtő igazi nő, sosem árul el mindent, változtatja arcát, a sok-sok csipkefinom, 
rémisztő fátylat. csodákról és távolságról mesél, ha hízelegni képes, akkor ölni 
is. amikor négykézláb mászni tanultam, anyám kivitt a partra, hogy lássa, mit 
kezdek vele. Megindultam, egyenest a hullámok felé, a sarkamnál fogva cibált 
vissza a zöld vízfal alól.

gyakran eltűnődöm, mi lett volna, ha akkor sikerül átjutnom a tükörfalon. a 
kopoltyúm győzött volna, a véremben a só? volt idő, amikor nem istenben vagy 
a Mikulásban hittem, hanem a hableányokban. a létezésük épp olyan logikusnak 
és valóságosnak tetszett, mint a tengeri akváriumban a tengeri csikó törékeny 
gally-teste, vagy az átkozódó vasárnapi horgászok botján himbálódzó, kifogott 
ráják: alakjuk telt, de szemérmes női ajkat mintázó, ósdi párnahuzatoké. 

emlékszem, ahogy anyám – szintén a tenger lánya – felolvas nekem, aztán a 
később érkező öcsémnek is Matthew arnold verses meséjéből, Az elhagyott férfi-
sellőből:

 az esszé 1962 decemberében született, röviddel sylvia plath halála előtt, plath a BBc home ser-
vice (a BBc radio 4 elődje) felkérésére írta, egy Írók önmagukról című antológiába. a szerző leg-
fontosabb gyerekkori emléke a tenger, de a rövid íráson áthullámzik emlék és varázslat: költészet, 
sóvárgás, egy egész életmű, egy egész élet.

       2019 őszén gerevich józsef pszichiáter megjelentetett egy könyvet sylvia plathról A képzelet koc-
kázata címen. Mivel egy rövid tanulmánnyal én is hozzájárultam a könyvhöz, a remek − és nagyon 
kedves − szerzőtársak arra kértek, fordítsam le plath Ocean-1212-W című esszéjét, mert gyönyörű 
és fontos. ezúton is köszönöm, hogy felhívták rá a figyelmemet. (A ford.)
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Hűsben, mélyben barlanghomok,
Még a szél is alszik ott,
Hunyó fény vibrál, sugárzik,
Sós hínár patakban ázik,
Tengeri szörnyek hangja szól, 
Mind víziréten lakna jól,
Hol vízikígyó tekereg,
Bőre sós vízben sistereg
Arra jár hatalmas bálna,
A szemét is nagyra tárja,
a világot körbejárja.

libabőrös lettem. nem tudtam, mitől. nem fáztam. szellem szállt fölöttem? nem, 
költészet. arnoldból szikra pattant, engem rázott a hideg. Mintha sírás fojtogatna, 
nagyon furcsán éreztem magam. Új boldogságot tanultam. 

a mai napig, ha rám tör a sok gyerekkori emlék – hallom a sirályok rikoltását, 
érzem a só szagát, valaki féltő gonddal autóba pakol, és elvisz a legközelebbi 
sósvizes horizontig. végül is egész angliában nincs hely, ami mennyire is? sokkal 
több mint száz kilométerre lenne a parttól. – tessék – mondják ilyenkor –, itt van. 

Mintha a tenger valami óriási, föltálalható osztriga lenne, aminek a világ min-
den részén ugyanolyan az íze. kiszállok az autóból, kinyújtóztatom a lábamat, 
beszívom a sós párát. a tengert. de ez nem ugyanaz, egyáltalán nem az. 

először is baj van a földrajzzal. hiányzik balfelől a víztorony szürke hüvelyk-
ujja, alatta a sarló alakú homok- vagy inkább kőpad, jobbra fent a szarvas-szigeti 
börtön. az út, amit én ismerek, az óceán hullámaival egy vonalban kanyarog, 
másik oldalán az öböl, a nagymamám háza félúton keletre néz, átjárja az izzó 
napsugár és a tenger fényei. 

sosem felejtem el, hogy a nagymama telefonszáma: óceán 1212-W. az öböl 
túlfelén, a csendesebb oldalon álló házunkból bemondtam a telefonközpontos-
nak, szinte kántáltam az összecsendülő hangokat, félig-meddig arra számítva, 
hogy a fekete telefonkagylóból, mint igazi tengeri párjáéból egyszer csak meg-
hallom a tenger moraját a nagymama hallózása mellett. 

a tenger lélegzete, igen. és a fényei. Mint egy hatalmas, sugárzó állat? Még 
csukott szemmel is éreztem, ahogy a fényes víztükör csillogó pókhálója a szem-
héjamat befonja. vízbölcsőben feküdtem, a tenger sugárnyalábjai megtalálták a 
rést a sötétzöld zsalun, játszi könnyedséggel áttáncoltak rajta, vagy remegve 
megpihentek. a délutáni alvás idején a körmömmel kocogtattam az üreges bronz 
ágykeretet, hogy muzsikáljon, aztán a felfedezés egy örömteli rohamával rátalál-
tam az új rózsás tapéta illesztésére, és ugyanazzal a körömmel lehámoztam egy 
jókora darabot, kopasz folttal ékesítve a falat. Megszidtak, sőt, elfenekeltek, az-
tán a nagyapám kiszabadított az otthoni tébolyból, és elvitt egy hosszú parti sé-
tára, csörgő-pörgő bíborkövek hegyei közé. 

anyám ugyanebben a szélrágta házban született és nevelkedett, emlékszik 
még, amikor a roncsokból maradt, hullámok között talált kincsekre úgy lehetett 
vadászni, mint egy piacon: előkerültek teáskannák, átázott ruhadarabok, párját 
vesztett gyászos cipő. de sosem látott vízbefulladt matrózt. Ők rögtön csatlakoz-
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tak a tenger fenekén kísértő ördöngös kalózhoz, davy joneshoz. Mégis, mi min-
dent adhat még elő a tenger? reménykedtem. gyakran találtunk barna és zöld 
üvegdarabokat, kéket és pirosat ritkán: talán a hajók viharlámpáiból? vagy vi-
harvert sörös- és whiskysüvegek maradékaiból? ki tudja. 

a mélység elnyelhetett sok tucat teáskészletet – elhagyott menyasszonyok 
kétségbeesett ajándékát vagy az óceánjárók hagyatékát. 

porcelándarabkákat gyűjtöttem. rajtuk festett szarkaláb, madarak vagy száz-
szorszépkoszorúk részletei. soha nem találtam két összeillőt. 

aztán egy napon a part textúrája végképp a retinámra égett. forró április 
volt. a nagymama kvarcszemcséktől csillámló lépcsőjén melengettem a hátsó fe-
lemet, a stukkós falat bámultam, a mészkőcsipkéket, színes üveget. anyám kór-
házban volt. Már három hete. duzzogtam. semmihez nem volt kedvem. a hiá-
nya füstölgő lyukat égetett az égboltomra. hogyan tehette, ő, aki annyira szeret, 
hogyan hagyhatott ilyen könnyen magamra? a nagymama dudorászott. és elfoj-
tott izgalommal gyúrta a kenyértésztát. Bécsi származás, viktoriánus neveltetés, 
a szájával csücsörített, és nem mondott semmit. végül fölengedett egy kicsit. 
anyám meglepetést hoz majd. valami nagyon szépet. egy – kisbabát.

egy kisbabát.
utáltam a kisbabákat. én, aki két és fél évig egy gyengéd világegyetem köze-

pében álltam, úgy éreztem, a mindenség tengelyét rántják ki alólam, a csontjai-
mat sarki hideg bénítja. félre kell állnom, mamut leszek egy múzeumban. 
Méghogy kisbaba!

Még az üveges verandán üldögélő nagyapám sem tudott kirángatni borús 
tűnődésemből. Még a szokásos játékunk sem segített, nem akartam a szobafi-
kuszba rejteni a pipáját, hogy pipafa legyen. kissé sértődötten, de méltósággal 
elvonult a tornacipőjében, fütyörészve. Megvártam, míg az alakja túljut a 
víztorony-dombon, és egészen kicsire zsugorodik a tengeri sétány irányában – a 
fagylaltosok és hot dog árusok standjai az előszezon enyhe időjárása ellenére 
még zárva. nagyapa érzelmes füttyszava kalandra hívott, és felejtésre szólított. 
de én nem akartam felejteni. csúf és szúrós haragomat, szomorú tengeri sünö-
met dédelgetve egyedül kullogtam az ellenkező irányba, a félelmetes börtön felé. 
Mintha egy távoli csillagról figyelnék, hidegen, józan kívülállással néztem körül. 
a bőrömből fal lett: én vagyok én. kő a kő. Már nem voltam olyan gyönyörűsé-
gesen egy a világom dolgaival. 

apály jött, az óceán visszahúzódott önmagába. én, a selejt, a parton rekedtem a 
megfeketedett, kiszáradt hínárral; a kemény úszóhólyagokban, amiket úgy szeret-
tem kipukkasztani, várt a zsákmány: fél narancs, darabka grapefruit vagy egy ha-
lom kagylóhéj. egyszerre vénségesnek és magányosnak éreztem magam, figyeltem 
a borotvakagylókat, tündérhajókat, a hínáros kagylókat, az osztriga himlőhelyes 
szürke csipkéit (gyöngyöt sosem találtam) és apró, fehér „fagylalttölcséreit”. az 
ember mindig előre tudta, hol vannak a legjobb kagylók: az utolsó hullám pere-
mén, kátrányos álcában. kimért mozdulattal emeltem fel egy dermedt, rózsaszínű 
tengeri csillagot. a tenyerembe rejtőzött, a kezem vicces utánzata. néha tengervíz-
zel megtöltött befőttesüvegbe tettem az élő tengeri csillagokat, és figyeltem, ahogy 
az elveszett csápjuk visszanő. ezen a napon – a másság, a vetélytársam, a valaki új 
születésnapján – kőhöz csaptam a tengeri csillagot. pusztuljon. Úgysincs esze.
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a lábujjamat sértették a kerek, vak kövek. oda se neki. Őket ez sem zavarta. 
gondoltam, boldogok. a tenger a semmi, az ég felé keringőzött – ezen a derűs 
napon szinte láthatatlan maradt a választóvonal. annyit már tudtam, hogy a ten-
ger, mint kék kabát, takarja az alatta öblösödő világot, de a tudásom valamiért 
mégsem kötődött soha a látványhoz: a felhőkig érő víztömeghez, a lapos, üve-
ges, vak felszínhez, a hullámok peremén haladó gőzösök csigavonalához. 
amennyire én tudtam, örökké ott keringtek. hogy mi van a vonal mögött? – 
spanyolország – mondta a barátom, bagolyszemű harry Bean. de az én szűk 
térképemre ez nem fért rá. spanyolország. csipkekendő, aranykastély és bikák. 
szirének a sziklán, kincsesládák, a fantasztikum maga. pedig a darabkáit a gond-
talanul örvénylő, falánk hab bármelyik pillanatban a lábam elé dobhatta. jelet 
adhatott vele.

Milyen jelet?
a kiválasztottságét, a különlegességét. hogy nem leszek örökké számkive-

tett. és akkor megkaptam a jelet. a még frissen, nedvesen illatozó, csillogó, pépes 
moszatból kiemelkedett egy apró, barna kéz. de minek is a jele? Mit akarok bele-
látni? szirénre számítok, spanyol infánsnőre? 

a valóságban egy majmot láttam.
nem igazit, hanem faragottat. súlyosan a beszívott víztől, sebzetten a kát-

ránytól, a talapzatán görnyedt, távolian, megközelíthetetlenül, mint egy nagyor-
rú, különleges idegen. lesöprögettem, megszárogattam, és megcsodáltam a fino-
man kifaragott szőrszálait. nem hasonlított egyetlen általam ismert, mogyorót 
majszoló, ábrándos-bolondos majomhoz sem. inkább egy majomszerű 
gondolkodóhoz. Ma már tudom, hogy a totemállat, amit moszatágyából olyan 
nagy gonddal kibontottam (és sajnos gyerekkorom más ereklyéivel együtt elve-
szítettem), egy szent pávián volt. 

a tenger áldást osztott, mert érezte, hogy szükségem van rá. az öcsém aznap 
együtt foglalta el a helyét a házban az én csodálatos és (ki tudja, milyen) felbe-
csülhetetlen értékű páviánommal. 

eszerint gyerekkorom tengere ajándékozott meg a változás és a vadon szere-
tetével? a hegyek ijesztenek – olyan büszkék, ahogy mozdulatlanul ülve körül-
vesznek. a dombok nyugalma úgy fojtogat, mint a kövérre tömött párnáké. ha 
nem a tenger partján sétáltam, akkor a vízben vagy a vízen voltam. fiatal, izmos 
és ügyes nagybátyám felszerelt nekünk egy parti hintát. ha a víz magassága 
megfelelt, nekilendültünk, és az ív csúcsára érve, a vízbe ugrottunk. 

Úszni nem tanított senki. csak úgy megtörtént. a csendes öbölben, játszótár-
sak gyűrűjében álltam, a víz a hónomig ért, ringattak a hullámok. egy elkényez-
tetett kisfiú gumiabroncsban ült, és rúgkapált, de úszni nem tudott. anyám so-
sem engedte nekem vagy az öcsémnek, hogy úszóövet, gumiabroncsot, 
úszópárnát használjunk, nehogy mélyebb vízbe sodródjunk, és korai halálunkat 
leljük. – előbb tanuljatok meg úszni! – mondogatta szigorúan. a kisfiú lemászott 
a gumiabroncsról, le-föl húzódzkodott, nem adta oda a gumit senkinek. – az 
enyém – indokolta logikusan. erre valamelyik bajkeverő felkavarta a vizet, az 
elsötétedő hullámokban a kisfiú markából kicsusszant a rózsaszínű, életmentő 
abroncs. a veszteségtől nagyra kerekedett a szeme, sírni kezdett. – visszahozom 
– mondtam, de a hősködésemet csak a vágy táplálta, hogy kipróbálhassam vég-
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re. a kezemet oldalra csapva ugrottam, a lábam alól elveszett a talaj. tiltott terep-
re tévedtem, oda, ahol „nem ér le a lábam”, anyám jóslatának megfelelően kő-
ként kellett volna lesüllyednem a mélybe. ehelyett az állam a víz színén maradt, 
kezem-lábam járt, mint a motolla a hideg, zöld közegben. elkaptam a sodródó 
abroncsot, és beleúsztam. Úsztam. Megtanultam úszni. 

az öböl túloldalán, a reptérről, kis felderítő léghajó szállt fel. Mint egy ezüst-
buborék, mintha üdvözölne.

azon a nyáron a nagybátyám és aprócska menyasszonya hajót építettek. az 
öcsémmel mi hordtuk a csillogó szögeket. Monoton kalapálásra ébredtünk. az új 
fa mézszínéből, a fehér (gyűrűkbe kunkorodó) forgácsból és az édes fűrészpor-
ból lassan igazi bálvány bontakozott ki, maga a gyönyörűség, egy valódi 
vitorláshajó. a tengerről a nagybátyám makrélát hozott. a halak zöld-kék-fekete 
brokátruhája megkopott, és asztalra kerültek. az óceán partján éltünk. egy tőke-
hal fejéből és farkából a nagyanyám olyan sűrű levest főzött, hogy miután kihűlt, 
megállt benne a kanál. nagy vacsorákat csaptunk a vajon megpárolt kagylókból, 
kiraktunk rengeteg homárfogó kosarat. de azt sosem bírtam végignézni, ahogy 
a nagymama a sötétzöld homárt, a fapecekkel kiékelt vergődő ollójával, a forró 
vízbe dobja, hogy egy perccel később holtan, vörösen, ehető állapotban kihúzza 
onnan. túl jól éreztem a saját bőrömön a borzalmas forróságot. 

a tenger volt a legfőbb szórakozásunk. ha vendég jött, a partra terített gyé-
kényre ültettük, termoszt vittünk ki, szendvicset és színes napernyőt, mintha a 
víz – a kék, zöld, szürke, sötétkék vagy ezüstös színeivel – elegendő lenne lát-
ványnak. a felnőttek akkoriban még puritán fekete dresszben úsztak, a családi 
fotóalbumok emiatt tűnnek olyan archaikusnak. 

utolsó emlékem a tengerről az erőszakhoz kötődik: 1939 egyik csendes, 
egészségtelenül sárga napjához, a tenger szinte megolvadt, acélos-sikamlós teste 
pórázra kötve zihált, mint egy nézelődő állat, a szemében gonosz ibolyaszín fé-
nyek. aggódó telefonok a nagymamától, a partról anyámhoz, az öbölbe. az 
öcsém és én, még mindig csak a felnőttek térdéig értünk, úgy szívtuk magunkba 
az árhullám locsogását, a megemelt gát, a bedeszkázott ablakok, a lebegő csóna-
kok látványát, mint valami csodálatos elixírt. a hurrikánt sötétedésre várták. 
akkoriban a hurrikánok nem floridában kerekedtek föl, és nem száguldottak el 
cape codig minden évben, mint ma, amikor olyan gyakoriak, mint negyedikén 
a tűzijáték, női nevüket pedig szeszély diktálja. akkor ez nagy dolog volt, külön-
leges, maga a leviatán. ami talán fölfalja, darabokra tépi a világunkat. ebből 
nem maradhattunk ki. 

a kénkőszagú délután természetellenesen korán elsötétedett, mintha jelezné, 
ami ezután következik, nem lesz csillag- vagy fáklyafényes, nézhető. Megjött az 
eső, noé vízözöne. aztán a szél. a világ dobbá változott. sikoltott, rázkódott, 
miközben ütötték. öcsém és én sápadt lelkesedéssel szürcsöltük esti forró italun-
kat az ágyban. persze, hogy nem aludtunk. az egyik zsaluhoz óvakodtunk, és 
rést nyitottunk rajta. a hullámzó feketeségben az arcunk úgy ingott, mint a be-
nyomulni készülő molylepkék. semmit nem lehetett látni. az egyedüli hang va-
lami üvöltés, nyögés, csattanás, darabokra törő edény óriások veszekedése köz-
ben. a ház alapjaiban rázkódott. ringott, ringatott, míg két apró nézőjét álomba 
nem ringatta. 
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Másnap romokban minden, ami csak elképzelhető: kidőlt fák, telefonpóznák, 
a világítótoronynál megroggyant nyaralók és kis hajók bordái. a nagymamám 
háza bátran dacolt, pedig a hullámok áttörtek az úton, be az öbölbe. a szomszé-
dok szerint a nagyapám kőfala mentette meg. homok takarta aranyló csigavona-
lakba a kemencét, só pettyezte a kárpitozott szófát, és egy halott cápa költözött a 
valaha volt muskátliágyásba, aztán a nagymama kisöpört, és minden rendbe jött. 

gyerekkorom tengerpartja így marad meg. aztán apám meghalt, és elköl-
töztünk a szárazföld belsejébe. életem első, tengernél töltött kilenc éve pedig, 
mint palackba zárt hajó, gyönyörű, hozzáférhetetlen, idejétmúlt: szárnyaló fe-
hér mítosz. 

lázár jÚlia fordítása


