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Vladimir Nabokov

TERRA INCOGNITA
Heíl Tamás fordítása

A vízesés hangja egyre tompult, míg végül mindenestül szertefoszlott, és mi az őserdő 
egy addig járatlan vidékén haladtunk át. Már hosszú ideje mentünk: elöl Gregson és 
én, nyolc bennszülött teherhordónk egy csoportban a hátunk mögött, s utoljára jött 
minden lépésnél nyögve és siránkozva Cook. Tudtam, hogy egy helybeli vadász taná
csára fogadta föl Gregson. Cook erősködött, hogy bármit kész megtenni, csak kijut
hasson Zonrakiból, ahol az év egyik felét vongho nevű italuk főzésével, a másikat pedig 
ivászattal töltötték. Az azonban nem derült ki -  vagy már akkor kezdtem elfelejteni 
sok mindent a hosszan tartó menetelésben - , hogy ki is volt tulajdonképpen ez a Cook. 
(Egy szökött matróz talán?)

A szikár, inas Gregson mellettem lépdelt, a térde csupasz volt és csontos. Hosszú 
nyelű zöld lepkehálót vitt, mint egy zászlót. A teherhordók, akiket szintén Zonrakiban 
szerződtettünk -  nagy termetű, fényesbarna bőrű badoniaiak, hajuk vastag lófarok
ban, szemük között fényes arabeszkek-, ruganyos, egyenletes léptekkel haladtak. Mö
göttük botladozott el-elmaradozva, dagadtan, petyhüdt alsó ajakkal, zsebre tett kézzel 
a vörös hajú Cook, ő nem vitt semmit. Homályosan emlékeztem, hogy az expedíció 
kezdetén sokat fecsegett, otrombán tréfálkozott sajátos modorában, amely Shakes
peare udvari bolondjaira emlékeztetve egyszerre volt arcátlan és szolgai; jókedve 
azonban hamarosan elszállt, elkomorodott, és kezdte elhanyagolni a feladatait, ame
lyek közé a tolmácsolás is tartozott, ugyanis Gregson még mindig alig értette a bado- 
niai nyelvjárást.

Továbbra is volt valami bágyasztó és bársonyos a hőségben. Fojtogató illat szállt egy 
Valieria mirifica gyöngyházfényű, szappanbuborék-képződményekre emlékeztető vi
rágaiból; a növény áthajtott egy keskeny, kiszáradt patakmeder fölött, amely mentén 
zizegő léptekkel haladtunk. A vöröses-lilás fák ágai fekete levelű límiákkal összefonód
va alagutat alkottak, amit itt-ott egy-egy gyönge fénysugár járt át. Fönt, a növényzet 
vastag tömegében, pompás, csüngő virágfürtök és valami sötét fonadék között fehér 
szőrű majmok csattogtak és csettintgettek, miközben egy üstökösszerű madár bengáli 
tűzként lobbant fel, s kis hangján élesen sikított. Mondogattam magamnak, hogy a 
hosszú meneteléstől, a tarka színektől, az erdő lármájától nehéz a fejem, de titokban 
tudtam, hogy beteg vagyok, és sejtettem, hogy a helyi láz ért utol. Elhatároztam, hogy 
állapotomról nem szólok Gregsonnak, igyekeztem derűsnek, sőt vidámnak mutatkoz
ni, míg csak be nem következett a szerencsétlenség.

„Az én hibám” -  mondta Gregson. „Szóba sem kellett volna állnom vele.”
Egyedül voltunk. Cook és a nyolc bennszülött sátorral, összecsukható csónakkal, 

készletekkel és gyűjteményekkel együtt megszökött, zajtalanul eltűntek, mialatt a sűrű 
bozótban különleges rovarok gyűjtésével foglalatoskodtunk. Úgy sejtem, megpróbál
tuk utolérni a szökevényeket -  már nem emlékszem pontosan, ám akárhogyan volt 
is, nem sikerült. El kellett döntenünk, visszatérünk-e Zonrakiba, vagy folytatjuk ter
vezett utunkat az ismeretlen vidéken át, a Guarana-dombság felé. Az ismeretlen mel
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lett döntöttünk. Továbbmentünk. Már egész testemben remegtem, és teljesen meg
süketített a kinin, de folytattam a névtelen növények gyűjtését, akárcsak Gregson, aki 
helyzetünk veszélyességének teljesen tudatában volt, s mégis ugyanolyan sóváran fog
ta be a lepkéket és a kétszámyúakat, mint annak előtte.

Alig tettünk meg fél mérföldet, amikor Cook váratlanul utolért minket. Rongyos 
volt az inge (nyilván szándékosan szakította el), zihált, levegő után kapkodott.Gregson 
szó nélkül előhúzta a revolverét, és le akarta lőni a gazfickót, de az a lába elé vetette 
magát, és két kezét védekezőn maga elé emelve esküdözni kezdett, hogy a bennszü
löttek elhurcolták, és meg akarták enni (hazudott, ugyanis a badoniaiak nem kanni
bálok). Gyaníton, amilyen gyávák és ostobák voltak, könnyen rávette őket, hogy hagy
ják ott e kétes expedíciót; azt azonban nem gondolta végig, hogy erőteljes lépteikkel 
majd nem lesz képes tartani az iramot; s miután reménytelenül leszakadt, visszajött 
hozzánk. Felbecsülhetetlen értékű gyűjtemények vesztek el miatta. Meg kellett halnia. 
Gregson mégis eltette a revolvert, és folytattuk az utunkat a hátunk mögött ziháló és 
botladozó Cookkal.

Az erdő fokozatosan ritkult. Engem furcsa hallucinációk gyötörtek. Bámultam a 
különös fatörzseket, némelyik köré vastag, hússzínű kígyók tekeredtek; majd hirtelen, 
mintha ujjaim közül leselkednék, látni véltem egy félig nyitott gardróbszekrény tükrét 
és benne lusta visszfényeket, de összeszedtem magam, jobban megnéztem, és az egész 
csak egy acreanabokor megtévesztő csillogásának bizonyult (íves alakú növény, nagy, 
aszalt szilvákra emlékeztető bogyókkal). Rövidesen az erdő teljesen szétnyílt, s az ég 
mint szilárd kék fal magasodott előttünk. Meredek lejtő tetején álltunk. Alattunk ha
talmas mocsár csillogott és gőzölgött, a messze távolban mályvaszínű dombok remegő 
körvonalait lehetett kivenni.

„Az isten szerelmére, forduljunk vissza” -  rimánkodott Cook. „Az isten szerelmére, 
itt pusztulunk a mocsárban. Hét lányom és egy kutyám van. Forduljunk meg, visz- 
szatalálunk...” Tördelte a kezét, vörös szemöldökéről, kövér arcáról szakadt a veríték. 
„Haza, haza” -  mondogatta. „Elég bogarat fogtak. Menjünk haza.”

Gregsonnal ereszkedni kezdtünk a köves lejtőn. Cook először nem mozdult (apró 
fehér alak az erdő hatalmas zöld hátterében), aztán hirtelen a levegőbe dobta a kaiját, 
kiáltott egyet, és csúszni kezdett utánunk.

A lejtő sziklás taréjt formálva összeszűkült, s mint egy hosszú hegyfok benyúlt a 
mocsárba, amely szikrázott a gőzködön át. A lombfátylától megvált déli ég vakító ho
málya -  igen, vakító homálya, ezt másképp nem lehet leírni -  nyomasztóan terpesz
kedett fölöttünk. Megpróbáltam nem felnézni; de ezen az égen, látóteremnek a leg
szélén, állandóan lépést tartva velem, fehéres vakolatfantomok, stukkókacskaringók 
és -rozetták úsztak, ilyenek díszítettek egykor európai mennyezeteket; de csak feléjük 
kellett fordulnom, és eltűntek, nyomban elmaradtak valahol, s újból ott harsogott a 
trópusi ég egyenletes sűrű kékje. Még mindig a sziklás taréjt követtük, de becsapott 
minket: egyre keskenyebb lett. Körülötte, mint napfényben csillogó millió csupasz 
kard, aranyszínű nád nőtt. Itt-ott megnyúlt tócsák villantak fel, fölöttük szúnyogok 
sötét rajai függtek. Egy nagy lápi virág, az orchideák családjából való, felém nyújtotta 
lógó szőrös ajkát, amelyet mintha tojássárgájával kentek volna be. Gregson meglen
dítette a hálóját, és csípőig süllyedt a brokátos iszapba, amint a nádas felett egy hatal
mas pillangó szaténszárnyainak egyetlen csapásával elvitorlázott mellette a halvány 
kisugárzások csillámlásai felé, ahol úgy látszott, egy ablakfüggöny megkülönböztet
hetetlen ráncai zuhantak alá. „Nem szabad” -  mondtam magamnak -  „nem szabad...”,



202 •  Vladimir Nabokov: T erra Incognita

felemeltem a tekintetem, és továbbgyalogoltam Gregson oldalán, már túl a sziklákon 
és már bent a sziszegő, cuppogó ingoványon. Borzongtam az üvegházi hőség ellenére. 
Előre láttam, hogy egy pillanat és összeesem, hogy az eget és az aranyszínű nádast 
átható lázas alakzatok és domborulatok teljesen hatalmukba kerítik a tudatom. Időn
ként Gregson és Cook áttetszővé vált, és rajtuk keresztül egy végtelen hosszú nádmin
tával díszített tapétát véltem látni. Összeszedtem magam, erővel nyitva tartottam a sze
mem, és mentem tovább. Addigra már Cook, kiabálva és Gregson lába után kapkodva, 
négykézláb mászott, de ő lerázta magáról, és folytatta az útját. Én Gregsonra pillan
tottam, néztem konok arcélét, és elszömyedtem, mert kezdtem elfelejteni, hogy ki ő, 
és hogy én miért vagyok vele.

Ezalatt mind gyakrabban és mind mélyebbre süllyedtünk a mocsárba, szívott min
ket a mohó ingovány, csak ide-oda mozogva szabadultunk. Cook esett-kelt, mászott, 
testét rovarcsípések borították, mindegyik gennyes volt és duzzadt, és édes istenem, 
hogy sikoltozott, amikor izzadságunkat megérezve csapatostul vették üldözőbe kicsi, 
fényes zöld, undorító vízisiklók, megfeszültek és kitekeredtek, siklottak két yardot, 
majd újra kettőt. Engem azonban sokkal jobban rémisztett valami más: időről időre 
tőlem balra (valamiért mindig a bal oldalon) az ismétlődő nádak között kiemelkedett 
a mocsárból valami, ami egy nagy karosszéknek tűnt, de valójában különös, ormótlan, 
szürke kétéltű volt, aminek a nevét Gregson nem volt hajlandó elárulni.

„Pihenő” -  mondta hirtelen Gregson. „Pihenjünk egy kicsit.”
Szerencsére sikerült felkapaszkodni egy apró sziklaszigetre, ami kiemelkedett a 

mocsári növényzetből. Gregson levette a hátizsákját, és szétosztott néhány ipecacua- 
naillatú helyi csemegét és egy tucat acreanát. Milyen szomjas voltam, és milyen keveset 
használt az acreana csekély, fanyar leve...

„Nézd, milyen furcsa” -  szólt hozzám Gregson, de nem angolul, hanem valamilyen 
más nyelven, hogy Cook ne érthesse. „El kell vergődnünk a dombokig, de nézd, mi
lyen furcsa -  lehet, hogy csak káprázat volt az egész? Már nem látszanak.”

Fölemelkedtem a párnámról, és rákönyököltem a kő ruganyos felszínére... Igen, 
úgy volt, a dombokat már nem lehetett látni, csak remegő pára úszott a mocsár felett. 
Körülöttem újból minden kétesen áttetszővé vált. Visszadőltem, és halkan válaszol
tam: „Te bizonyára nem látod, de valami folyton keresztül akar törni.”

„Miket beszélsz?” -  kérdezte Gregson.
Rájöttem, hogy ostobaságot mondtam, és elhallgattam. Szédült a fejem, zúgott a 

fülem. Gregson fél térdre ereszkedve kutatott a zsályában, de nem talált gyógyszert, 
az én készletem pedig már kifogyott. Cook csöndesen ült, és komoran ütögetett egy 
követ. Különös tetoválás látszott ki hasadt ingujján: kristálypohár s benne egy teáska
nál, nagyon szép munka volt.

„Vallier beteg, nincs néhány tablettája?” -  kérdezte tőle Gregson. Nem értettem 
pontosan a szavakat, de ki tudtam találni a beszélgetés értelmét, ami képtelenné és 
valahogyan éterivé vált, amikor megpróbáltam jobban odafigyelni.

Cook lassan megfordult, és a kristályos tetoválás az egyik oldalon lecsúszott a bő
réről, állva maradt a levegőben, aztán úszott, úszott, rémült tekintetem üldözőbevette, 
de amint utánafordultam, egy utolsó halvány csillanással eltűnt a párában.

„Úgy kell neki” -  mormolta Cook. „Ez van. így járunk mi is. Ez van...”
Az utolsó néhány perc alatt, mióta megálltunk pihenni a kis sziklaszigeten, mintha 

megnőtt, megdagadt volna, és most valami gúnyos és veszélyes érződött benne. Greg
son levette a kalapját, és egy piszkos zsebkendőt előhúzva megtörölte a homlokát, ami
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a szemöldöke fölött narancsszínű, még feljebb fehér volt. Aztán visszatette a kalapot, 
lehajolt hozzám, és ezt mondta (vagy valami ehhez hasonlót): „Szedd össze magad, 
kérlek. Megpróbálunk továbbmenni. A pára ugyan eltakaija a dombokat, de azért 
azok ott vannak. Biztos vagyok benne, hogy a mocsár felén már túlvagyunk.” (Mindez 
csak körülbelül így hangzott el.) „Gyilkos” -  morogta Cook. Most újból az alsókarján 
volt a tetoválás, nem az egész pohár, csak az egyik fele -  nem jutott elég hely a másik
nak, az rezegve tükröződött a levegőben. „Gyilkos” -  ismételte Cook kéjesen, és fel
emelte izzó tekintetét. „Megmondtam neked, hogy itt fogunk ragadni. A fekete kutyák 
túl sok dögöt zabáinak. Mi, re, fa, szó.”

„Ez egy bolond” -  közöltem gyengéden Gregsonnal -, „egy shakespeare-i udvari 
bolond. ”

„Bolon, bolon, bolon” -  válaszolt Gregson - , „bolon, bolon, bo, bo, bo... Hallod?” 
-  folytatta a fülembe üvöltve. -  „Fel kell kelned. Mennünk kell.”

A kő olyan fehér és puha volt, mint egy ágy. Egy kicsit felemelkedtem, de rögtön 
visszaestem a párnára.

„Vinnünk kell” -  mondta Gregson távoli hangon. „Segítsen.”
„Ostobaság” -  válaszolta Cook, vagy legalábbis így értettem. „Inkább együnk egy 

kevés friss húst, mielőtt kiszáradna. Fa, szó, mi, re.”
„Beteg, beteg ő is!” -  kiáltottam Gregsonnak. „Két őrülttel vág)? együtt! Menj egye

dül, meg tudod csinálni... Menj...”
„Kötve hiszem, hogy elengedjük” -  mondta Cook.
Ezalatt az eszelős víziók, az általános zavart kihasználva csöndben elhatalmasodtak 

rajtam. Egy homályos mennyezet vonalai megnyúltak, és átszelték az eget. Mintha 
alulról emelték volna, nagy karosszék emelkedett ki a mocsárból. Fényes madarak 
vágtak át a mocsári párán, és amint elültek, az egyik egy ágyvég fagombjává, a másik 
borospalackká változott. Minden akaraterőmet összeszedve rögzítettem a tekintete
met, és elűztem ezt a veszedelmes ostobaságot. A nádas felett valódi madarak szálltak, 
a farkuk hosszú volt és tűzszínű. Rovarok nyüzsögtek a levegőben. Gregson egy tarka 
legyet hessegetett el, de egyúttal megpróbálta a fajtáját is megállapítani. Végül nem 
tudta tovább türtőztetni magát, és a hálójába fogta. Mozdulatai érdekes változáson 
mentek keresztül, mintha valaki éppen újrakeverte volna őket. Egyidejűleg láttam őt 
különböző helyzetekben, széthasadozott, mintha sok üveg Gregsonból állt volna, akik
nek a körvonalai nem estek egybe. Aztán újból összeilleszkedett, és határozottan felállt. 
Cookot rázta a vállánál fogva.

„Segíteni fog” -  mondta Gregson jól kivehető hangon. „Ha nem árult volna el min
ket, most nem lennénk itt a pácban.”

Cook nem szólt semmit, de lassan elvörösödött.
„Ide figyeljen, Cook, meg fogja ezt még bánni” -  mondta Gregson. „Utoljára mon

dom magának.”
Ezen a ponton bekövetkezett az, ami már régóta érett. Cook fejjel, mint egy bika, 

Gregson gyomrának rohant. Mindkettő elesett, Gregsonnak ugyan maradt ideje arra, 
hogy előrántsa a revolverét, de Cooknak sikerült kiütnie a kezéből. Aztán egymást 
átkulcsolva, süketítően zihálva gurulni kezdtek. Néztem őket tehetetlenül. Cook széles 
háta megfeszült, az inge alatt láthatóvá vált a gerinc, de hirtelen, a háta helyén egy 
láb jelent meg, szintén az övé, vörös szőrrel borított, sípcsonti részén kék ér futott vé
gig, és Gregson föléje gördült. Gregson kalapja lerepült, és kalimpálva elgurult, mint 
egy óriási kartontojás egyik fele. Valahonnan testük labirintusából Cook ujjai egy rozs
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dás, de hegyes tőrt markolva előcsúsztak, a kés úgy hatolt Gregson hátába, mintha az 
agyagból lett volna, de ő csak nyögött egyet, és még többször ide-oda gurultak. Mikor 
újból láttam a barátom hátát, a késnyél és a penge felső fele még kiállt, de közben ujjai 
összezáródtak Cook vastag nyaka körül, ami ropogott, ahogyan szorította, Cook lába 
rángatózott. Egy utolsó teljes fordulatot tettek, és a pengének már csak egynegyede 
volt látható, nem, már csak egyötöde... nem, most már annyi sem látszott: a kés teljesen 
behatolt. Gregson az akkor már mozdulatlan Cookra borulva megdermedt.

Csak néztem, és úgy tűnt (a lázködön át), hogy mindez csupán ártalmatlan játék 
volt, egy pillanat és felpattannak, kifújják magukat, és átvisznek a mocsáron, a hűvös 
kék dombokhoz valamely árnyas helyre, csobogó víz mellé. De váratlanul, halálos be
tegségem e végső szakaszában, mert tudtam, hogy néhány perc és meghalok, ezekben 
az utolsó percekben minden megvilágosodott: rádöbbentem, hogy mindaz, ami kö
rülöttem történt, nem felgyújtott képzeletem mutatványa, nem a káprázat fátyla, amin 
keresztül a feltehetően valódi, egy távoli európai nagyvárosban zajló létemnek hívat
lan pillanatai próbálnak megmutatkozni (a tapéta, a karosszék, a pohár limonádé). 
Rádöbbentem, hogy a tolakodó szoba képzeletbeli volt, mert a halálon kívül minden 
a legjobb esetben is csak képzeletbeli, az élet sietve összeütött utánzata, a nemlét bú
torozott albérlete. Rádöbbentem, hogy a valóság itt van, itt ez alatt a csodálatos és fé
lelmetes trópusi ég alatt, e kardokként csillogó nádak között, a fölötte úszó párában, 
a vastag ajkú virágokban, amik a szigethez simulnak, ahol, mellettem, két egymásba 
kapaszkodott holttest fekszik. És erre rádöbbenve elég erőt éreztem magamban, hogy 
hozzájuk másszak, és kihúzzam a kést Gregson, a vezetőm, drága barátom hátából. 
Halott volt, egészen halott, a zsebeiben levő valamennyi üvegcse összetört, szétzúzó
dott. Cook is halott volt, tintafekete nyelve kilógott a szájából. Szétfeszítettem Gregson 
ujjait, és a hátára fordítottam. Félig nyitott ajka véres volt, az arc, amely máris merev
nek látszott, rosszul borotváltnak tetszett, a szemhéjak közül kivillant a szem kékesfe
hérje. Utoljára láttam mindezt világosan, tudatosan, a hitelesség pecsétjével ellátva: 
lezúzott térdüket, a fölöttük köröző fényes legyeket és nőstény párjaikat, amelyek már 
petéiknek kerestek helyet. Elgyengült ujjaimmal kotorászva, ingzsebemből elővettem 
egy vastag noteszt, de ekkor legyűrt a gyengeség, leültem, és lebukott a fejem. Aztán 
mégis felülkerekedtem e türelmetlen, halálos ködön, és körülnéztem. Kék ég, hőség, 
magány... És hogy sajnáltam Gregsont, aki már soha nem fog hazamenni. A felesége, 
szakácsa, papagájai s még sok egyebe is eszembejutott. Aztán felfedezéseinkre, értékes 
leleteinkre, a ritka, még le nem írt növényekre és teremtményekre gondoltam, amiket 
már soha nem fognak rólunk elnevezni. Egyedül voltam. Minél párásakban villantak 
fel a nádak, annál homályosabban tüzelt az ég. Szemem egy csodálatos bogarat köve
tett, ami egy kövön mászott, de nem maradt erőm, hogy megfogjam. Körülöttem min
den fakult, lecsupaszítva a halál színhelyét: néhány valószerű bútor és a négy fal. Utol
só mozdulatommal kinyitottam az izzadságomtól nedves noteszt, hiszen feltétlenül le 
kellett írnom valamit, de kicsúszott a kezemből. Végigtapogattam a takarót, de a no
tesz már nem volt ott.


