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K arel Hynek Mácha életművének recepciója 
esetében előre kell bocsájtani, hogy a költő 
halálának évében, 1836-ban lényegesen keve-

sebbet ismert munkáiból a cseh olvasóközönség, mint 
manapság. Az ugyanezen évben megjelent Május mel-
lett – amely a cseh költészet egyik legfontosabb alko-
tásának minősül – Máchának mintegy 15 verse jelent 
meg nyomtatásban folyóiratpublikációként, valamint 
a Křivoklad, az Este a Bezdézen (Večer na Bezdězu) és 
a Marinka c. prózák. Az életmű nagyobbik, fennmara-
dó része hagyatékban maradt, hasonlóan a Cikáni (Ci-
gányok) c. regényhez, melynek megjelenését a cenzú-
ra nem engedélyezte.

A hagyaték kiadása negyedszázadot váratott magára, 
míg Ignác Leopold Kober Mácha összegyűjtött mun-
káit 1862-ben megjelentette. Itt került először kiadásra 
a Pouť krkonošská (a továbbiakban: PK) is. Arra, hogy 
a költő miért nem publikálta életében a legtöbb pró-
zai próbálkozásával ellentétben a befejezett és gondo-
san kidolgozott szöveget, különféle magyarázatok szü-
lettek. Az is felmerült, hogy úgy gondolta, a cenzúra 
nem engedélyezte volna a megjelenését, ám erre nincs 
különösebb bizonyíték.

A PK alaposabb értelmezéseire ugyan a XX. század 
közepéig várni kellett, úgy tűnik, az utóbbi években 
(különösen a 2010-es bicentenárium idején készült ta-
nulmányokat tekintve) a Mácha-kutatás ezt a művet 
tünteti ki leginkább figyelmével. S nem véletlenül, hi-
szen már a szöveg genézise is bizonyítja, hogy kulcs-
műről van szó, amely sajátos fénytörésben mutatja fel 
az egész költői életművet.

A PK ötletét Mácha egy meghatározó álomnak kö-
szönheti, amelyet valamikor 1832 őszén álmodott, és 
amely kétségtelenül mély benyomást tett rá. Olyany-
nyira, hogy több szövegében igyekezett az élményt 
megragadni. A Sen (Álom) c. prózai töredék, amely 
a PK magját, s egyik ősváltozatát képezi, az első ilyen 
próbálkozás, amelynek szövegét 1833 január 14. kel-
tezéssel és aláírásával látta el jegyzetfüzetében a költő. 
Ekkor pillantotta meg az álmodó Mácha – legalábbis 
a feljegyzés tanúsága szerint – a sziklaszirten emelkedő 
kolostort, a kápolnát a temetővel. Az elbeszélő (az ál-
modó) egy szerzetessel találkozik, akitől megtudja, sőt, 
az álomlogika folytán nyomban megérti, hogy az esz-
tendőnek éppen ezen a napján ébrednek életre a ko-
lostor szerzetesei, s kérdéseket tehet fel nekik. A hely-
zetleírás, a kolostor nagytermébe való belépés, a ha-
lott szerzetesek, a megelevenedők, a kérdésfeltevés, és 
a többi tabu (tilos megállni, és egy óránál tovább a te-
remben maradni) szinte a mondatok bonyolításáig és 
a szóhasználatig előlegezi meg a PK szövegét. Az ese-
mények láncolata egészen a naplementéig és az árnyak 
egynapi életének lezárultáig a PK cselekményét alapoz-
za meg. A kontextualizálás kedvéért Mácha Sen (Álom) 
c. feljegyzésének elejét érdemes idézni:

„A negyedik éjszaka volt már, hogy elszunnyadni nem 
tudnék, gondolataimmal a Szerzetes c. versem oldalaival 
foglalkozván fekhelyemen feküdtem; magam a szörnyű 
gondolatoktól elszakítani akarván nem voltam a szuny-
nyadás állapotában. Közel járt az éjfél, akár egy szörnyű 
idea, mintha erőszakkal nyomakodna lelkem elé, s a kép, 
amelyet használva ezt kifejeztem a Szerzetesemben, ál-
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landóan lelki szemeim előtt izzott. Fáradságtól legyőz-
ve elszunnyadtam, s  olyan álmot álmodtam, amely-
nek ideája ugyanez volt, s amelyet itt különössége mi-
att leírok. Mert hogy valamiféle különös költői erő árad 
ezen álomból, s hogy az egésznek költői értéke van, le 
ne nem tagadható.”

E bevezető passzusnak kommentáló, önreflektív ter-
mészetéből fakadóan nincs megfelelője, pontosab-
ban fejleménye a  PK-ban, amelynek terjedelmes ré-
szét az Álom további folytatása megalapozza egészen 
napszálltáig, és a  szerzetesek árnyainak visszavonu-
lásáig. Az Álom szövegváltozatának tekinthető PK-
ban a részletek kidolgozása, a leírások beiktatása mel-
lett a  narrátorváltás a  legszembetűnőbb fejlemény. 
Az énelbeszélés objektivizálódik, az elbeszélői hang 
homodiegetikusból heterodiegetikussá válik, vagyis 
külső narrátor meséli el az ifjú, avagy legény („jinoch”) 
történetét. Az eltávolított narratív hangot azonban 
a fokalizáció nem hagyja elidegenülni, hiszen az min-
dent az „ő”, tehát az énből objektált „ifjú” szemszögé-
ből mesél el. Ez éppen akkor a leglátványosabb, ami-
kor látomást beszél el olyan retorikai keretezéssel, mint 
a „zdálo se (mu)” („úgy tűnt [számára]” – más kontex-
tusban: „azt álmodta”).

A kolostor feltűnése valóságos látomás, míg a szer-
zetesek, e különös álom szereplői, maguk is álmo-
dók. Tetszhalottak, akik évente egy napon választhat-
nak az egynapi ébrenlét elevensége és az „álomtalan 
álom”, a halál között. Az álom tehát nemcsak a szö-
veg nyersanyaga vagy ihletforrása, de annak generáto-
ra is – a látomás retorizáltsága mellett a szimbolikus 
sík kulcsmotívuma.

A látás, a látomás képisége az elbeszélésben az álom 
szerveződésére hasonlít. Ebből a felismerésből indítot-
ta Vítězslav Nezval Mácha-esszéjét, amelyben a költőt 
programszerűen a szürrealizmus előfutáraként mutatja 
be. A kolostor látomása valóban olvasható a freudi elto-
lás mechanizmusának példájaként. Az elbeszélés álom-
szövegként való értelmezése a későbbiekben is megha-
tározta az interpretáció irányát: Hana Voisine-Jechová 
például Nerval Aurélie-ével vetette össze, Jaromír Loužil 
pedig az életműben központi szerepet játszó alvás mo-
tívumának szimbolikáját elemezte. Álomszerű elem az 
is például, hogy a  főszereplő bármennyire igyekszik, 
nem jut előre, visszafújja a szél. Vagy hogy az árnyak-
nak feltett kérdésekről semmit sem tudunk meg, az el-
beszélő csak a főszereplő rémületéről tudósít. Fontos 
megjegyezni, hogy az Álomban szerepel itt egy mon-
dat, amelyet a PK-ba nem vett át Mácha: „Válaszaikat 
azonban nagyrészt elfelejtette; azokat pedig, amelyeket 
el nem felejthetett, szörnyűségük miatt többé felidéz-
ni sem akarván nem emlékezni kívánt rájuk.” – az in-
formáció elfeledése, az emotív töltet hatása szintén az 
álomra jellemző vonás. Álomba illő az is, hogy a szer-
zetes, akit először megpillant, mintha felé igyekezne, 

s mintha mindig is ismerte volna őt, sőt, a nagy titkot, 
a szerzetesek megelevenedését is úgy fogadja, mintha 
valamiféle korábbi homályos tudást, sejtelmet világo-
sítanának meg az ősz barát szavai.

Nezval esszéjében a PK mint álomszöveg a szürre-
alista alkotásmódnak példája, az új esztétika és mód-
szer előzményeként tárgyalja. Álomból született, de ih-
letett álomból, és műalkotássá forrott. Nezval éppen 
a tudattalannal való tudatos munkát értékeli – nyilván 
a gyakorló költő szempontjából – amelyet már esszé-
je címében kiemeli: konkrét irracionalitás. Ezen a cí-
men (La Conquête de l’irrationnel) jelent meg 1935-
ben Salvador Dalí a szürrealizmus fejlődése szempont-
jából is jelentős tanulmánya (magyarra Bajomi Lázár 
Endre A  kézzelfogható értelmetlenség címen fordított 
belőle részleteket). Nezval Mácha esszéjét pedig az ál-
tala szerkesztett Ani labuť ani Lůna (Se nem hattyú, se 
nem Hold) c. antológiában egy esztendővel Dalit kö-
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vetve publikálta. Mácha halálának századik évforduló-
jára jelent meg a cseh szürrealista csoport reprezentatív 
köteteként. Nota bene, a szóban forgó 1935. év júni-
usi 25-ik napján az antológia néhány szerzője (Nezval, 
Toyen, Jindřich Štyrský) Dalíval személyesen is meg-
ismerkedett. Ekkoriban jártak ugyanis a cseh szürre-
alisták Párizsban André Breton és Paul Éluard meg-
hívására  – akik pedig néhány hónappal azelőtt vol-
tak Prágában Nezval meghívására. A centenárium és 
Mácha újjraértelmezésének igénye egybeesett azzal az 
időszakkal, amelyben a szürrealizmus hatása Nezvalra 
a legintenzívebb volt. Csoda-e, hogy így kiált fel a köl-
tő elődjére utalva: „Mácha szürrealista volt az életé-
ben, álmaiban, költészetében és halálában. (…) Éljen 
a szürrealizmus!”

*

 „Különös álmom volt az éjjel; úgy tűnik, Lord Byron 
és Mickiewicz olvasása és a Bezděz-i rom volt az oka. 
Isten őrizze meg ilyen álmoktól; egyetlen ilyen tán 
az egész életre kihat.” – írja Mácha barátjának, Edu-
ard Hindlnek valamikor 1832 őszén. Bár nem bizo-
nyítható minden kétséget kizáróan, a  Mácha-kuta-
tás mégis valószínűsíti, hogy a levélben ugyanarra az 
álomra utal, amelyet a fent részletezett pár hónappal 
későbbi Álom c. feljegyzés dolgoz fel. Az álom a  le-
vélrészletben is irodalmi folyamat terméke, de az al-
kotó vajúdás helyett a hathatós befogadás az okozó-
ja. Ennél is fontosabb azonban a Bezděz-i várromhoz 
tett látogatás friss élményének említése. A várromról 
egyébként Mácha rajzot is készített Hrady spatřené 
(Megtekintett várak) c. rajzsorozatába. Emellett Este 
a Bezdězen címmel (magyarul Istrael Efraim fordítá-
sában olvasható) költői, szintén álomszerű és látomá-
sos prózát is közölt – igaz, csak mintegy másfél évvel 
az 1832 augusztusában tett Bezděz-i utazást követő-
en. A PK kolostorának mintáját azonban a kutatók e 
várrom mellett a sázavai vagy a zbraslavi kolostorban 
vélték megtalálni Mácha két történelmi prózatöredé-
ke, Klášter sázavský (A  sázavai kolostor) és a Karlův 
Tejn (Karlštejn vára) alapján. De akár Mácha Prágá-
ján belül maradva az akkor még befejezetlen gótikus 
Szent Vitus székesegyházat is gyanúsíthatjuk ihlető-
ként, amelyre a szöveg is utal, ugyan nem a kolostor, 
de az ifjú által maga mögött hagyott cseh királyok és 
fejedelmek síremlékeire.

A PK szövegének az említett Álom feljegyzésén kí-
vül még egy fontos előzménye van Mácha feljegyzései 
között, mégpedig a  jegyzetfüzet 1833 márciusi, ide-
gen kézzel megcímzett Poutník (Vándor) c. feljegyzé-
se. A PK befejező részében a szakadékban vezető út, 
a Hold és a kereszt, a különös fehér alak leírást bőví-
tette a költő, elsősorban az aggastyán alakját adva hoz-
zá, akit a külső narrátort szerepeltető feljegyzés vándo-

ra követ. A PK lezárása, a reggel és forrás képe persze 
már előzmény nélküli.

A PK szövege tehát alapjában véve az Álom és a Ván-
dor c. jegyzetek feldolgozása, ám a szöveg több pasz-
szusának előzményét is megtalálhatjuk, mindenekelőtt 
a levelezésben. Az ismeretlen lányhoz írott 1833 nyár 
végén vagy ősz elején fogalmazott levelében (amelyet 
éppúgy csak Karel Sabina átvételében ismerünk, mint 
a fent idézett Hindl-hez szóló levélrészletet) a költő sa-
ját önarcképét rajzolja meg. A világban otthont nem 
találó romantikus hős jellemzése a PK elején („Epe-
dő szívvel lépett a világba…”) e részletet dolgozza fel. 
A Mácha-filológia által alaposan feltárt többi, kevésbé 
jelentős, levélrészletekkel, feljegyzésekkel, versekkel va-
ló szövegpárhuzamok ismertetésétől itt most eltekin-
tünk. Hiszen már e felskiccelt szöveggenezisből is vi-
lágos, hogy a PK hosszú érlelődés gyümölcse.

Szövegünk első verziója azonban Máchának Prágá-
ból a Krkonošébe, még pedig a Sněžka csúcsára veze-
tő vándorútja után született meg. Az autográf kézira-
tot aláírása mellett keltezte is a költő: 1833 szeptem-
ber 26-án. A K5 jelzésű kéziratot kisebb javításokkal 
Mácha átírta, s ez a K12 jelzésű kézirat volt az, amelyet 
a Mácha hagyaték feldolgozója, Karel Sabina ismert. 
Az egyre elhamarkodottabbá váló írásmódon látszik, 
hogy Mácha sietett a másolással, ezokból a K5-ösből 
az Álom átdolgozását nem másolta át, pusztán csillag-
gal jelölte a helyét. Sabina kiadásában Mácha szóbeli 
ismertetése alapján rekonstruálta a szöveget, s a K12 
hiányzó, csillaggal jelölt részét a költő jegyzetfüzetéből 
átvett (és a költő szándékára ráérezve külső narrációvá 
módosított) Álommal pótolta. Az utolsó kéz törvényét 
követve a PK definitív szövege csak a K5-ös autográf 
1917-es felfedezése után vált lehetővé.

*

Az 1833 késő nyári krkonošei vándorúja (melyről a Ma-
rinka c. elbeszélése tanúsága szerint szeptember 6-án 
tért haza) központi jelentőségű Mácha életművében. 
Kokořín vára, ahol éjszakázott, a Cikáni (Cigányok) c. 
regényben jelenik meg, a Bezděz vára alatti tó (amely 
ma a költő nevét viseli) partjára helyezi a Május cselek-
ményét – s a költeményt ihlető apagyilkosság történe-
tét is a környéken hallotta. A PK kolostorának legva-
lószínűbb mintájaként szolgáló Bezdězhez ezen kívül 
még kétszer ellátogatott a költő. Az Álomban szereplő 
kolostort azonban a Sněžka csúcsára helyezte, amely 
nemcsak a Krkonoše hegység, de Csehország legmaga-
sabb csúcsa, amelynek északi fele már Lengyelország-
hoz tartozik. A csúcson már akkor is állt a Szent Lő-
rinc kápolna, amely Mácha idejében már menedék-
házként szolgált, s a szorgos kutatók azt is kimutatták, 
hogy augusztus utolsó napjai 1833-ban valóban teli-
hold idejére estek, és az is elképzelhető, hogy éjszaka 
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már havazott a csúcson a hirtelen lehűlés miatt, ahogy 
a költő is említi, s könnyen meglehet, hogy a völgyből 
mégis pillangó tévedt fel a csúcsra…

A PK esetében a vándor típusa és az utazás sokszo-
ros fénytörésbe kerül. Az utazás a szöveg ihletforrása, 
s a narratívát szervező erő. Vándor a szerző és vándor 
a szereplő, a romantikus magányos és kiábrándult, a vi-
lágból kiszakadó hőst megtestesítő ijfú, „jinoch”. Mel-
lesleg F.X. Šalda a költő halálának centenáriumára ki-
adott Mácha snivec i buřič (Mácha az álmodozó és lá-
zadó) c. monográfiájában három alapszimbólum szem-
szögéből tárgyalja az életművet: ezek a rab, a vidék és 
a vándor. Melyekből az utóbbi a kulcsszövegként olvas-
ható PK esetében többszörösen hangsúlyos. A „poutník” 
elsosorban vándort, utazót jelent, ám a szó ma már 
archaikusan hangzik, s inkább a szakrális konnotációt, 
a zarándokot értik alatta. Még inkább igaz ez a cím 

„pouť” (vándorút, utazás, zarándokút) szavára, amely-
nek archaikus bája a fordításban elveszik. (S ha már 
a  címnél tartunk, fontos említeni a Krkonoše hegy-
ség esetét is, amelynek magyar megfelelőjét az Óriás-
hegységet a fordító, kontextushűségre és a nem közis-
mert magyar névre hivatkozva nem veszi át.)

Az utazások mellett legalább ennyire fontos az iro-
dalmi ihlet és előkép kérdése. A monumentális gótikus 
kolostor ábrázolása Walter Scott Az apát c. regényére 
hasonlít, amelynek német fordításából Mácha feljegyzé-
sei közt idéz is. Scott hatását ráadásul egyéb történelmi 
prózai töredékeiben kimutatták. René Wellek emellett 
Christoph Ernst von Houwald Das Wiedernsehen auf 
dem St. Bernard c. írásával való hasonlóságára mutatott 
rá, amelyet Mácha valószínűleg a Wahnsinn und Tod c. 
elbeszéléssel együtt olvasott. A tetszhalálban szunnya-
dó és az éjféli misére igyekvő megélendő halottak mo-
tívumával itt találkozunk. S valahol itt kell keresnünk 
(kiegészítve Washington Irving Tales of a Traveller c. 
gyűjteményével) a gótikus irodalom közvetlen hatását 
Mácha írásművészetére. A kontaktusok mellett azon-
ban a tipológiai összefüggéseket is fontos figyelembe 
vennünk. Holt Meyer a fantasztikus gótikus irodalom 
kontextusában effélékre hívja fel a figyelmet, elsősor-
ban a szerzetes és a hasonmás típusára, s M.G. Lewis 
A szerzetes és a E.T.A. Hoffmann Az ördög bájitala c. 
regényeivel vetve össze a PK-t.

A  kontextuális-komparatív olvasatából indult ki 
több olyan elemzés, amely a térpoétika és a mű gaz-
dag szimbolikája felől igyekezett értelmezni azt. Má-
cha romok iránti rajongásában például a preromanti-
ka általános trendjére ismerhetünk. A rom a nemze-
ti múlt emblémája, az egykori királyság dicsőségének 
és hanyatlásának mementója éppúgy, mint a régi ki-
rályok sírjai, amelyeket a vándor Prágában maga mö-
gött hagyott. A  romok mint a  fragmentaritás képei 
már a modernitás korát jelentik be, amelybe a vallási 
hagyomány szintén csak valamiféle kísérteties módon 

van jelen, a tetszhalál állapotában. A rom megéledése 
az őt minduntalan meghódítani, elemészteni kívánó 
természettel viszonyba állítva a szellemi kultúra daca-
ként, repetitív, de nem valóságos ellenállásaként értel-
mezhető. A rom ugyanakkor magának a vándornak, 
a  költő alteregójának is projekciója. Szintén Hindl-
hez és szintén Sabina idézetében kívánkozik ide egy el-
ragadtatott levélrészlet ebből az időszakból: „…én va-
gyok a rom, mely egykor erős várnak kellett legyek. – 
Erős torony vagyok, de jaj nekem, újra csak – megint 
fény nélkül. Tán az ünnepre minden kizöldül? Én a vé-
gekre vágyom.” (1833 márc. 28)



30

A rom pozicionálása sem mellékes: a zord sziklaszir-
ten ülő vándor felett lebegő látomásként jelenik meg 
a Sněžka csúcsán (a nevét szó szerint Havaskának for-
díthatnánk). Míg az alant elterülő természet majd ki-
csattan az elevenségtől, addig e magashegyi környezet 
túl az életen, a halál tartománya. Ez a pillangó röp-
tével jelzett határátlépés a vándor tudatosságát erősí-
ti: vele ellentétben ugyanis az ember az, aki kényszer-
től, a többször hangsúlyozott muszájtól hajtva tör egy-
re magasabbra. Ez a belső emberi szükség vezeti a ván-
dorunkat is, a szó konkrét értelmében is. A természet 
ezen kettősségétől válik a mű természetszemlélete a ro-
mantika szubliminális tájélményévé. Ezért nevezi sír-
jának a természetet a vándor.

A  romantikus és gótikus hagyomány jellemzője 
a  halál természetének vizsgálata, a  természet monst-
ru o zi tá sá nak megjelenítése, a holtak és elevenek kö-
zötti határ felfüggesztése. E kontextusban értelmez-
hető a PK kidolgozott jelképrendszere és térpoétikája, 
amelyet Zdeněk Hrbata külön tanulmányban elemzett, 
amelyben a természet kozmikus dimenzióinak szere-
pére is felhívta a figyelmet. A rom jelenése szinte aszt-
rális, mintha csak az égből szállna alá, a csillagok át-
tűnnek a gótikus boltozaton, a hold fényében mint-
ha mozdulnának a szobrok és torzók. A kolostor éjfélt 
mutató órájának ragyogó számlapja szintén kozmikus, 
Nap-Hold szimbolikát használ. A szerzetesek megele-
venedése évente egy napra maga is paradoxon: a rom 
az idő linearitását jelzi, a  soha igazán ki nem merü-
lő elmúlást, a lenti eleven természet pedig a ciklikust, 
amely a halál-élet váltakozásán alapul. A kolostor szer-
zetesei mindennek ellenére nem élnek igazán, mikor 
megelevenednek, s nem is halottak teljesen (mármint 
akik a terembe menekülnek), amikor alszanak.

A PK értelmezői hagyományában gyakran találko-
zunk ezen felismerések gyümölcsével: a PK beavatá-
si történetként olvasható. Az iniciációs struktúrát leg-
alaposabban Daniela Hodrová tárta fel. Már maga az 
út, a hegyre való felhágás anabázisa, a vándor-szerep-
ben megjelenő adeptus feltételezi ezt. Éppígy az átlé-
pést jelképezi a csúcs mint horizontális (Csehország 
és Szilézia), vertikális (fenti és lenti természet) tekin-
tetben. S a narratíva időkezelése is a határ köré szer-
veződik (éjfélkor feltűnő jelenés, az évi egyetlen nap, 
a telihold). De pszichológiai értelemben határhelyzet-
ben van a szeparálódott, magányos vándor is: a min-
denek hiábavalóságával és mulandóságával szembe-
sülve, a  szerelemben csalódva az ifjúság álmaiból ki-
ábrándulva maga mögött hagyta a társadalmat, a ked-
vest, a holt királyokat.

Az ismerősnek tűnő szerzetes a  segítő szerepében 
a beavatás szabályait tisztázza, a megéledő szerzetesek 
válaszai azonban elhallgatás-alakzatok, az olvasó számá-
ra a halál misztériuma titok marad. A tovatűnő kolos-
tort elhagyva a vándor alászállása, a katabázis szintén 

megfeleltethető az iniciáció soros fázisának. A csúcs-
ról a mélybe, a bezártságba, a  szakadékba vezető ös-
vény barlangba, a  mélységekbe, a  jelképes sírba tor-
kollik. Útja során az adeptust két titokzatos alak veze-
ti, amelyekhez több szimbólum kapcsolódik – a zárlat 
értelmezése e sokértelműségnél fogva sosem lehet tel-
jes. A Sněžka magasában a kolostor helyén már csak 
egy kereszt látható, amely éppen a telihold elé kerül – 
erre mutat a halottian sápadt női alak. A négyfelé osz-
tott kör olyan ősi kozmikus szimbólum, amelyet szá-
mos lehetséges referenciával elláthatunk. A sápad női 
alak egyes értelmezések szerint a reményt (sőt, a halott 
reményt) hivatott megtestesíteni. De az is lehet, hogy 
a távoli kedvesre referál. Esetleg a lélek jelképe, vagy 
a  lélekvezető szerepét játszhatja, az aggastyánhoz ha-
sonlóan? Akinek fehér és vörös rózsákból font koszo-
rújában pedig az élet-halál, a mulandóság, vagy a tel-
jesség jelképére ismerhetünk. A titokzatos vénembert 
az értelmezések gyakran a  vándor alteregójaként ke-
zelik, mivel eltűnésével párhuzamosan a vándor, az if-
jú maga változik ősz vénemberré.

A hajnali zárókép már a halott vén vándort jelenítve 
meg a beavatás kudarcával zárja a történetet. Ez a ha-
lál, ellentétben a szerzetesekével, a végső. Az ifjú a ha-
lott világot maga mögött hagyva, beavatva a látomás-
ban szereplő tetszhalott szerzetesek által a halál misz-
tériumába, átváltozva és elaggva a barlangból fakadó 
forrásban leli meg vándor- és életútja végét. A szakrá-
lis szimbólumok ellenére a zárlat a halál végérvényes-
ségét jelenti be és visszavonja Isten létét. A krkonošei 
vándorút idején írt következő sorok a költő jegyzetfü-
zetében ezt a gondolatot támasztják alá:

„Szeretem a virágot, mivel elhervad, az állatot, mert elhull, 
az embert, meg meghal és nincs többé; mert érzi, hogy 
mindenkorra elpusztul; szeretek – sőt, több mint szere-
tek – én megalázkodom az Isten előtt, mivel – nincsen.”

Száz Pál (1987) író, irodalmár. Utóbbi kötete a Fűje sarjad 
mezőknek. Phytolegendárium (Kalligram, 2017).


