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Rám új fény tűz, egyre újabb,
Téren, Időn nap delel 
csak a te -  irdatlanul-nagy 
szemed néz rám, Végtelen!

A munka közben felmerült számos részletváltozat közül, úgy érzem, érdemes még 
bemutatni a második szakasz egy másik megoldását, amely a szakasznak egyetlen po
étikai elemét kívánja átmenteni, olyan elemet, amelynek fontossága vitatható, de 
amely nekem mégis hiányzik az általam végül is elfogadott, itt közölt változatból. Ez 
pedig az utolsó két sorvégen az m geheuer és az f/wendlichkeit szavak kezdeteinek 
összecsengése. Ha innen kiindulva igyekszünk a szakasz átalakítására, ilyesformán 
rendeződhet át:

„ Új s új fényre gyúlva minden,
Téren, Időn nap delel 
csak a te nagy -  mérhetetlen 
szemed néz rám, Vértélén!”

Ezt már csak azért, hogy lássuk: hány oldalról, hány irányból lehet (és kell) felmérni 
a fordításban az (elérhető) nyereség és az (elkerülhetetlen) veszteség optimális egyen
súlyait -  a lehetetlen „végleges” és „tökéletes” megfelelés helyett. Ezért kiált minden 
(jó) fordítás, vesztére, a még jobb fordítás után. „Shakespeare und kein Ende.”

Mihai Eminescu

ARCHAEUS
Asztalos Ildikó fordítása

Mi tagadás, sok kérdés van, ami sem a bíró uram, sem rendőrfelügyelő uramék hízott 
fejébe nem fér be, noha ők aztán mindenhez értenek. Tyúkperügybenvagy ha a hamis 
mérleggel ügyeskedő mészáros polgártársat kell móresre tanítani, aligha akad fent- 
nevezett uraknál rátermettebb. Megkockáztatnánk mégis -  dehogyis erőszakoljuk vé
leményünket bárkire is - , hogy elgörbített mérlegnyelveken és utcán tartott tyúkket
receken kívül akad még egy s más -  kétségtelen, korántsem életbevágóan fontosak -, 
mint például filozófia, költészet, művészet, szóval csupa apróság, amely nevezett urak 
sasszemét elkerüli, noha létezésükhöz kétség nem fér.

Látni való, szerzőnk a kályhától akar elindulni. Színigaz. A világ, ahogy mi látjuk, 
csak az agyunkban létezik. Ki ne tudná, hogy a gúnár különbözik a kutyától? A kutya 
tekintete értelmes, a világból egész sor dolgot meglát, amit a gúnár nem; jóllehet 
mindkettőnek van szeme is meg agya is. Tehát a világ nem olyan, amilyen, hanem 
amilyennek látjuk; a gúnárnak, ahogy ő látja, a kutyának úgyszintén, Kantnak idem.
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Mégis micsoda különbség van a fentnevezett elöljárók disznószeme és a königsbergi 
bölcs vesébe látó tekintete között!

És mi legyen az igazság? Az, amit a gúnár tisztán lát -  vagy az, amit Kant éppen 
csak megsejt? No lám, ez tényleg különös. .Az előbbi biztosan különbözteti meg a ku
koricaszemet a sárga kavicstól, kitűnően úszik, szemével pontosan beméri a távolsá
gokat, s jócskán elérzékenyül egy szűzi libuska láttán. Az utóbbi elfelejt enni, a sáncot 
sem képes becsületesen átugorni, beleesik, s a szűzi és szűzietlen szépségek jöhetnek 
is, mehetnek is, még csak rájuk se pillant.

Mindazonáltal mi úgy véljük, hogy kettejük közül a filozófus az okosabb, s hogy 
sokkal több igazság van emez kételyeiben, mint amaz minden bizonyosságában.

Ez is csak azt jelzi, hogy egy nagy elmének minden kétely, egy szemernyi agyvelőnek 
azonban minden biztos.

Tudvalevő, hogy Pitagorasz tételét a mértanban a szamarak hídjának mondják. 
Minden komolyabb gondolkodás szamárhídja a következő: a világot képtelenek va
gyunk önmagában megragadni, következésképp míg azt hisszük, hogy a világot ma
gyarázzuk, valójában nem teszünk mást, mint agyunk jelzéseit magyarázzuk, és szó 
sincs többről. A világ maga továbbra is olyan rejtély marad, amelyet egy-egy kósza 
sugár, villanás futólag megvilágít, ezt a derengést a bölcs papírra veti, s olvastán kez
ded belátni, hogy az, amit te világnak meg életnek hittél, nem egyéb álomnál.

De, amint már mondottam, mindezek badarságok bíró uramék szerint. Számukra 
az élet csak annyiban érdekes, amennyi az anyakönyvi bejegyzésért járó illeték, a halál, 
amennyi a temetkezési illeték, vagyis, hogy eggyel több a nyilvántartott élők, illetve 
elhalálozottak száma. Bíró uram számára az emberek csupán adóköteles polgárok -  
rendőrfelügyelő uramnak pedig egyének, akikre állandóan felügyelni kell, másként 
meglopják egymást, és folyvást megszegik a törvényeket.

Sorban ezek után következnek a szó sáfárjai. Minduntalan csak arra kíváncsiak: 
quid novissimi? Szerintük a legújabb könyv egyben a legjobb is. Egyfolytában olvas
nak, és fejükben egyéb sincs, mint meghatározás, képlet, címszó, amelyek helyessé
gében nem kételkednek, ők ugyanis nem érnek rá kételkedni. Nevezem őket ek
képpen, ugyanis minden tudományuk szavakból -  gondolatok héjából -  áll, amelye
ket emlékezetük szorgalmasan elrakosgat. Holott a gondolat -  tevékenység, idegek 
rezdülése. Minél erőteljesebb, minél szabadabb ez a rezdülés, annál világosabb lesz a 
gondolat. Esetükben ez az aktus, a mások által leírt gondolat újjászületése, a sok olva
sás s az agy túlterheltsége miatt nem tud végbemenni. Az olvasottak kicsépelt pely
vaként szállítódnak az emlékezet hombárjába, s szükség esetén változatlanul elővé
tetnek.

Mármost én úgy vélem: bármit ötöl is ki az ember magában, anélkül hogy azt olvasta 
vagy mástól hallotta volna, abban már van egy parány igazság. Ezért a régi könyveket, 
melyeket nemcsak azért írtak az emberek, mert nem volt jobb dolguk, hanem mert 
rájöttek valamire, ami nem hagyta őket nyugodni, s amit másokkal is meg akartak 
osztani, nos, ami engem illet, én ezeket a régi könyveket bújom, és a roppant homály
ban találok egy-egy fénymagocskát, s azt aztán jól megjegyzem magamnak.

Egy napon fütyörészve álltam a nyitott ablak előtt, kint hó és ragyogás, amikor meg
pillantok egy furcsa öregembert, vállán hosszú, lelógó kabát, fején széles karimájú kal- 
pag. Látom, hogy belép a Noé Bárkájába. A Bárka egy olyan kocsma, ahol kitűnő 
magyar bort mérnek. Ott van az én törzsasztalom is, s esténként, ha már eluntam az 
írást-olvasást, csak odaülök a Bárka-beli sarokasztalomhoz, s máris újra gyermek va-



684 •  Mihai Eminescu: Archaeus

gyök, mintha legalábbis Sém, Hám és Jáfet cimborája lennék. Mikor látom az öreget 
belépni, mondom magamban: „Az ördögbe is, ezt én még sose láttam errefelé... néz
zük meg közelebbről, kicsoda lehet.” Lekapom a szegről a kalapomat, kettesével ve
szem a lépcsőt, s irány a Bárka.

Belépek... az öreg -  az én asztalomnál. A Bárka irdatlan hodály volt, bolthajtásos 
és sötét, nappal is égett benne a lámpa. Az öreg felcsigázta a kíváncsiságomat. Fején 
a haj hófehér, arca simára borotvált, nagy szürke szem, metsző tekintet, s ráadásul 
messzire érezni átható dohányszagát, engem pedig mindig is vonzottak a dohánysza- 
gú emberek.

Jó estét köszöntem, s leültem vele átellenben, elvégre minden jogom megvolt, hogy 
leüljek az asztalomhoz... Kissé összerezzent, de semmit sem szólt. Aztán dobolni kez
dett az asztalon hosszú, sovány ujjaival, s fogai közt fütyörészett... Neveletlenség... de 
most én hallgattam; mert bármily neveletlenül viselkedett, a fütyült dallam ritka szép 
volt... halk, mintha csak méh zümmögne, s mégis mintha szájában egy hüvelyknyi 
virtuóz a maga mogyoróhéjnyi hegedűjéből csalogatná elő ezeket az üveghangokat, 
oly szépen, hogy már-már megbabonáz... Hirtelen elhallgatott, s hosszú ujjai újra do
bolni kezdtek, úgyhogy keze nagy póknak tetszett, amely reszketeg táncot lejt.

-  Bocsáss meg, doktor uram -  szólítottam meg, begombolva felöltőmet - , de úgy 
tetszik, hogy ezt az áriát, amelyet az imént fütyültél, már hallottam valahol... és tudni 
szeretném...

-  Ezt az áriát a saját fejedben hallottad, miközben Beethoven lábbelijét suvikszoltad.
-  Már megbocsáss, jó uram, de sajnos nem vagyok oly szerencsés, hogy ismerhettem 

volna Beethovent.
-  Mit tudod te, hogy ismerted vagy sem... Én mondom neked, hogy ismerted... 

Mondom neked, hogy fényesítetted a csizmáit, és punktum.
„Az ördögbe is! buggyant ez a vénember”, gondoltam magamban.
-  Az ördögbe is, buggyant ez a vénember -  mondta ő pislogva, s még a hangomat 

is sikerült utánoznia. Aztán felkiáltott: -  Főúr! Ötéves magyari bort, jó l dugaszokat... 
Egy-kettő. Hát így, öcsém -  folytatta. -  Az első, ami válaszomra eszedbe jutott volt, ez 
volt: „Az ördögbe is! buggyant ez a vénember.” Ennyi az egész... Az ember, akár a 
hegedű... ha ráteszed ujjadat a húrra, egyik helyt így szól, máshol amúgy, de egyik 
hegedű olyan, mint a másik. Ma filozofálós kedvemben vagyok, s még jó, hogy rád 
akadtam, öcsém, mert szelíd embernek tűnsz, olyannak, aki tud csodálkozni, s a cso
dálkozás a bölcsesség szülőanyja.

Tátva maradt a szám.
Az öreg rám nézett, és elkezdett kacagni.
-  Mondj nekem, öcsém, ha tudsz, egy lehetetlen dolgot és egy képtelen állítást.
-  Lehetetlen, hogy én Beethoven csizmáit sikáltam volna, mikor ő már sok éve ha

lott. Képtelen állítani pedig azt, hogy valami egyazon pillanatban legyen is meg ne is.
A pincér kihozta a kért bort, az öreg töltött egy pohárral nekem, eggyel magának, 

s a magáét egy húzásból fenékig itta.
-  Ide figyelj, öcsém, amit mondasz, badarság. Hallottál-e valaha Archaeusról?
-  Nem én.
-  Nem? Hát jó. Archaeus az egyedüli valóság ezen a földön, minden egyéb semmi

ség, Archaeus a minden.
-  Pfuj! Vigyen el az ördög, öregapám, Archaeusoddal mindenestül! Amint látom, 

le akarsz venni a lábamról. Mondd, kid neked ez az Archaeus?
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-  Pszt! Hallgass, fiam... Mindent a maga idejében. Mindjárt megmondom, kiféle, 
csak előbb idd meg a borodat, s hallgasd meg, amit a vénember mond. Lehetetlen 
gondolatok pedig nem léteznek, mert amint egy gondolat megszületik és van, már 
nem lehetetlen, s ha lehetetlen volna, akkor nem született volna meg. És hogy mi a 
lehetetlen? Egy egész rakás dolgot fogsz most hallani. A lehetőségek valamennyi tör
vénye a mi fejünk szüleménye. Ézek azok a furcsa törvények, amelyekbe a természetet 
belekényszerítjük. Itt az idő, matematikai törvényeivel, itt a tér, mértani szabályaival, 
itt az okság az abszolút szükségszerűséggel együtt, és ha kitörlöd ezeket... és egy mély 
alvás pár órára ki is törli... mi marad a világból erre a pár órára? Semmi. Mindamellett 
ébren is érnek minket az életben olyan pillanatok, amikor eszünk e három alkotója, 
ezek a rekeszek, ahová a világot begyömöszöljük, egy pillanatra megszűnnek... igaz, 
villanásnyira csupán, részben vagy egészen szétfoszlanak, és csak álmélkodsz... te, aki 
azt hitted, hogy minden olyan, amilyennek látod... és azt kérded, hogyan lehetséges 
mindez? Avagy, ha látsz egy torz ábrázatot, nem jön-e önkéntelenül a kérdés: hogy a 
csudába gondolkodhat ez az ember? S ráadásul ha csak egy is kiesik az öt érzék közül, 
még ha nem úgy születsz is, csak életed során károsodik meg, ettől már gyökeresen 
másképp fogsz gondolkodni.

-  Hogyhogy? Hát épp Beethoven komponált úgy zenét, hogy már süket volt.
-  Tudtam, hogy ezzel jössz elő. Igen, Beethoven megírja a maga Fidelióját akkor, 

mikor már rég elfelejtette, milyen is az emberi hang... zenét ír olyan hangra, amilyen
nek szerinte lennie kéne annak, s te arra ébredsz, hogy íme, egy opera, mely mintha 
csalna a szemed... mintha a távcsövet megfordították volna... s messze-messze látnál, 
valahol egy ember tudatának legmélyén valamit, amit addig még soha, míg rájössz, 
hogy ezek egy süket ember elképzelései az emberi hangról, amelyet már elfelejtett 
vagy csak foszlányokban emlékszik rá. De ha, tegyük fel, minden ember csak ennyit 
tudna az emberi hangról, mint a süket Beethoven... nos, akkor az opera visszanyeri 
valódi arányait, mint mikor a lencse jól van beállítva... sőt olyannyira felnagyítódik, 
hogy már a fejedben dörömböl, üres koponyád a színpad, ligetekkel, tömlöcökkel, 
színészekkel, színésznőkkel, mindenestül. így néz ki az ember feje, benne egy egész 
opera vagy dráma, szereplőivel, rivaldafénnyel, kulisszákkal telis-tele... Színjáték, 
melynek egyetlen nézője, saját lelke a terem egyik sarkában kuporog.

-Jó lvan . De miért ne hinnénk azt, hogy az emberi lény természete alkalmas arra, 
hogy igenis megláthassa az igazságot?

-  Hogy miért ne? Hát épp hogy azért, mert ez az emberi természet nagyon külön
böző, mindig is lesznek kisebb eltérések; s ahol már nagyobbak, ott egy új világ kez
dődik. De folytatom. Nem tudom, álmodtad-e már valaha azt, hogy tested méretei 
tetszés szerint változhatnak... hogy megnyúlhatsz, dagadhatsz, zsugorodhatsz... Nos, 
ha egy ilyen embert senki nem költené fel, egész életét így élné le, egy általa igaznak 
hitt, tapintható világban, hisz álmunkban éppoly jól tapintunk, mint éberen... vagyis 
még a valóságnak ez a legkézzelfoghatóbb jellege is megmaradna... És ez az ember 
hol belebújna egy utcán elhullatott krumpliba, s onnan kiáltozna az emberekre, hogy 
el ne tapossák, hol pedig égimeszelővé válna, angol szakállal és cilinderrel, hol felfú
vódna, mint egy bajor kocsmáros... ezer és ezer alakot öltene, s ha soha nem ébredne 
fel, még csak eszébe se jutna, hogy kétségbe vonja, hogy ez az ő valódi természete, 
hogy mindennek úgy kell lennie, ahogyan épp van... S ha kevéssel halála előtt feléb
redne, épp ellenkezőleg, azt hinné, hogy elaludt és álmodik. A világ s annak visszája 
egyformán lehetséges, addig a pillanatig, amíg az ellenkezője, a dolgok egy másik rendje meg
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nem cáfolja egyikük helyességét. Vannak füvek, melyek a látást egészen meg tudják vál
toztatni, s egy ismeretlen világ tárai fel előtted. Az egyik fajta gombából például olyan 
italt lehet kotyvasztani, hogy a dolgokat óriásoknak fogod látni. Egy szalmaszál ge
rendának tűnik, s az ember, emlékezvén saját testének előbbi méreteire, átugorja az 
útjába kerülő szalmaszálat. A búzatáblából aranyerdő lesz, az emberekből óriások, s 
az is lehet, hogy a régi fáma, miszerint előttünk a földet óriások lakták, egyszerűen a 
szem akkori tulajdonságaiból ered, s nem a tényleges méretkülönbségből. Mi legyen 
hát a valóság kritériuma?... Mert a látásról, ugye, ilyen vonatkozásban nem beszélhe
tünk... Ki ne állíthatná, hogy álmunkban mennyire hűen látjuk az ismert arcokat, ker
teket, házakat, utcákat; fülünkben kellemes dallamfoszlányok csendülnek fel, s még 
arra is emlékeztet agyunk, hogy ezt már hallottuk valahol... Megjelenik egy barát... 
megöregedett... néhány fehér hajszálát is felfedezzük... eszünk nyomban összehason
lítja azzal a képpel, amit korábbról róla őriz, s önkéntelenül mondjuk: „Hogy meg
öregedett!”... A tébolyultnak minden, amit csak elképzel, rettenetesen valóssá válik... 
Megkínozzák, keresztre feszítik, megostorozzák anélkül, hogy valaki is egy ujjal hoz
záért volna. A legszörnyűbb testi kínok marcangolják lelkét és torzítják el vonásait... 
míg, ellenkezőleg, amit mi fájdalomnak mondunk, azt ő meg sem érzi... Nincs mér
cénk... Nem tudjuk, hogy tudunk-e valamit... Elhisszük, mert mások is így hiszik, mert 
a közfelfogás szentesíti, korántsem azért, mintha tényleg ilyennek látnánk a világot, 
elhisszük egyszerűen azért, mert olyan nagy különbségek egyik embertől a másikig 
nincsenek... Mondhatjuk-e azt, hogy csak azért, mert beszámíthatatlan, a másik em
bernek nincs igaza? Tessék bebizonyítani!... Úgy érvelsz, hogy mások is ezt állítják? 
Milyen jogon? Az ő meglátása miért volna kevésbé értékes, mint a mienk?... Csak azért, 
mert az övé egyszemélyes, míg a mienkhez hasonlót könnyen találhatni? De hát amaz 
ámokfutó! Rendben van. Kicsoda? O vagy mi? Ez itt a kérdés... Meglehet, hogy mi 
egyféleképp álmodunk, ő meg másképp...

-  Na jó... a világot látjuk.
-  Szintúgy ő is.
-  De tapintjuk is.
-  Tapintja ő is. Milyen jogon tartsuk a mienket helyénvalónak s az övét tévesnek? 

És miért ne lehetne fordítva? Mi vagyunk őrültek vagy ő... a kérdés ez. S ne menjünk 
messzebbre, csak gondoljunk bele, hogy milyen másképp látták a dolgokat pár évszá
zaddal előttünk, hogy mindaz, amit ma abból mi furcsának ítélünk, az nekik teljesen 
rendjén volt, s hogy mindaz, ami a számunkra érthetetlen, egy akkori koponyának 
teljesen érthető, nos, ezek után feltehetjük a kérdést: mi a józan ész mértéke? Annak 
az észnek, amely ma elfogadja, amit még tegnap elutasított, elutasítja a tegnap elfo
gadottat; annak az észnek, amely, amióta van, örökké paradoxonokból élt...

-  Hogyhogy paradoxonokból?
-  Igenis azokból. Mert mondd azt például a vadembernek, hogy a nap áll, és a föld 

forog... azt mondja neked, ez képtelenség, paradoxon, amely ellentmond a józan ész
nek... Mondd neki azt, hogy ahány csillag, annyi világ... képtelenség, mondja ő, pa
radoxon.

-  Mégis ez az igazság.
-  Az igazság? Ahogy tetszik... Hogy eltűnnek, mennyire valószerűtlenné válnak a 

mozgásról szóló elméletek, ha elfogadjuk azt, ami magától értetődik... vagyis, hogy a 
tér határtalan! Hová lesz a mozgás, hiszen a tér határtalan?... Összeállt a föld egy da
rabba... Rendben... Alatta és fölötte semmivel sincs kevesebb tér, hiszen a tér határta
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lan... magyarán hol kering, ha sehol sem kering, mert mindenütt egy helyben áll, min
dig középpontban, vagyis a határtalanban, s egyre megy, hogy áll vagy mozog... Mi 
az, amihez képest ő mozog? Újból csalóka érzeteinknél kötünk ki, és ezt se tudjuk 
másként megközelíteni, mint lényünkön keresztül. A föld úgy repül, ahogy mi szok
tunk álmunkban: messze kóborolunk, s egy helyben maradunk mégis... A távolság 
nem is nő, nem is csökken, hisz határtalan.

-  És hogy állunk az idővel?
-  O, ez az átkozott idő, amely hol cammog, hol repül, s az óra mégis ugyanúgy 

számlálja a perceket... Várod a kedvesedet télen a kertkapuban... és nem jön... és te 
csak várod... és ő csak nem jön... mi az idő? Egy örökkévalóság. Egy gyönyörű könyvet 
olvasol... ezernyi képsor bomlik ki előtted... mi az idő? Egy pillanat. Vagy elképzelsz 
egy kalandos történetet, amelyhez egy egész élet vagy egy ifjúság is kevés volna... Más
kor meg pár órás álom elég, hogy viszontlásd teljes életedet? Sőt nemcsak a sajátodat... 
akár összes ismerősödét együttvéve. S mindezt mennyi idő alatt? Hét vagy nyolc óra 
alatt? És mi más volna a tragédia vagy a komédia? Ha a mű érdekes, észre sem veszed, 
hogy telik az idő. Ha csak egy pillanatra is lemondunk arról, hogy a normálisnak mon
dottat tekintsük kizárólagos mértéknek, egy csapásra megszűnik az egyedüli lehető
ség uralma, s belépünk egy -  egyébként éppoly lehetséges -  világba, ahol az, hogy 
csak ez lehet, és csak így lehet, érvényét veszíti, s ehelyett azt mondjuk: Legjobb tudá
sunk szerint ez és ez a dolog így van... de csak az ördög tudja, hogy nem lehetne-e 
még ezerféleképpen...

-  Furcsa egy életfelfogás!
-  Vagy teszem azt, itt van egy régi kézirat, lapjai gyűröttek, ott porosodik valahol 

egy fiók mélyén... egy hajdani vígjáték, mondjuk. A megszorult színigazgató véletlenül 
rábukkan, olvassa... olvassa, csettint... „Teringettét, hisz ez nem is rossz!”... S nemso
kára kitárul előtted a színpadon maga az élet... a közönség fuldokol a nevetéstől, a szí
nészek figuráznak, és olyan az egész, mint ezelőtt... száz évvel, mikor a darabot írták... 
Ilyenkor az az érzésed: vagy a közönség ment vissza az időben, vagy a darab jött előre. 
Hol itt az idő? Megfordítván a távcsövet, minden irtóztatón eltávolodik tőled... Az az 
ember, aki, tegyük fel, orrán távcsővel született, egész életén keresztül mást sem tenne, 
mint szaladna, hogy utolérje saját orrát, s ez egészen természetes volna... Hol itt a tér? 
Ezért azt mondom: a nagy, magabiztos igazságokra csak annyit felelj: Oktalan beszéd! 
Lárifári! Csacskaság! Figyelmezz a mesékre, mert azokban legalább mások bőrébe is 
bebújhatsz, álmaidat, vágyaidat rájuk testálhatod... Ezeken él Archaeus... A mese, 
meglehet, az ember életének szebbik fele. Mesékkel ringat el a világ, mesékkel altat. 
Velük ébredünk a világra, velük alszunk el örökre... Hallottál valaha Tla királyról?

-  Nem én... De előbb mondd meg végre: kicsoda Archaeus?
-  Hm! Hogy az ördögbe magyarázzam meg, ha még mindig nem jöttél rá. Te fiú! 

Bármennyire meg akar is az ember változni, azért önmaga kíván maradni... a saját 
személye. Hány és hány ember (főként, ha nő!) szebb akar lenni, okosabb (hány ál
lamférfi!), zseniálisabb (hány író!); ismertem olyanokat, akik cézári álmokat dédelget
tek magukban, uralmat a világ felett... de végső soron mindegyikük önmaga akart 
maradni. Ki vág}' mi bennünk az, ami a világ minden változása ellenére csak önmaga 
akar maradni? Meglehet, ez életünk legnagyobb talánya. Legyen más a test, az ész, az 
arc, a szem, mind, mind más legyen... csak ő maradjon ugyanaz. Legszívesebben egy
folytában változna, mint a kaméleon, mégis egy és ugyanaz maradjon. Ha folyton nem 
emlékeznénk magunkra, mindegyikünk vágya teljesülhetne... mert egyre meg)' an
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nak, kinek nincs szüksége azonossága tudatára, hogy a király az még ő maga-e vagy 
már más. O a király, csak egyet ne akarjon: hogy előbbi önmagával azonos legyen... 
Tessék, itt van ez az új test, új ész, új státus, egy nincs: te magad. Na, fiú, megértetted 
végre, mi Archaeus?

-  Nem, én aztán a legkevésbé sem.
-  Nem is csoda, hisz felfoghatatlan, merthogy örökkévaló. És örökkévaló az, ami 

mindig jelen van... épp ez a pillanat. Nem az, ami elmúlt, mert az csak volt a dolgok 
állapota, és nem ami lesz, mert az meg csak a dolgok ezutáni állapota. Ami van. Csak 
ha megállna az idő, láthatni meg azt, ami örök... A világ nem más, mint az adó, amelyet 
az élet a halálnak fizet. Ha bár egyszer az élet a haláltól fizetési haladékot kapna -  csak 
akkor tudnánk meg, mi halhatatlan. A dolgoknak ez az állása szülte az időt. Ha ez 
nem volna, az örök érvényű dolgok körös-körül feltárnák magukat látásunknak, s mi 
megismerhetnénk azt, ami valóban létezik.

-  Mit érek én ezzel az eszmefuttatással, mikor még mindig nem tudom, micsoda 
ez az Archaeus?

-  Hm. Be nehézfejű vagy, fiam. Ha elgondolod, hogy eltörpül az ember az akarat 
hatalmas ereje mellett (lásd Napóleont), vagy azt, hogy az ember, szenvedélyek pa
lackja, nemritkán szenvedélyek játékszerévé válik, s széthull darabokra; másfelől lá
tod, hogy egyazon életelv bőkezűen sok ezer virágot fakaszt, nagy részüket félúton 
szétpallja, később a megmaradt kevésre is ugyanaz a sors vár, mindezeket egybevetve 
ráeszmélsz, hogy csak az ember lénye halhatatlan. Ez a sok ezer embert összekötő egy 
és azonos punctum saliens levetve tér és idő nyűgét, egy és oszthatatlan, ez bújik be 
minden emberi testhéjba, egyiket a másik felé irányítja, elhagyja őket, másokba bújik, 
s testünk a számára csak anyag, formák Ahasvérusa, mely egyik alakból a másikba 
vándorol, s utazásának, legalábbis úgy tűnik, nincs végállomása.

-  Mert valóban nincs is.
-  A világegyetem szelleme minden emberben megmérkőzik saját magával: újból 

nekifeszül, új sugárként felragyog a láthatáron, megkísértve újból és újból a magas- 
ságos eget. De félúton szárnyát szegi, s hol királyként, hol koldusként megreked. Min
den ember egy-egy feladvány, amelyet az egyetemes szellem magának feltesz, az éle
tük pedig megannyi megoldási kísérlet. A vég nélküli szenvedés, az örök rohanás va
lami ismeretlen felé nem hasonlít-e arra a mohóságra, ahogy egy izgató kérdésre ke
ressük a választ?

-  Én mégis azt mondom, hogy a válasz is csak ott található, ahol a kérdés.
-  Hát persze. Kant. A legtöbb ember viszont kérdés marad, némelyikük egyenesen 

a legmulatságosabbak közül való, néha terméketlen, néha gazdag értelmű, néha üres. 
Amikor megpillantok egy otromba orrot, önkéntelenüljön szájamra a kérdés: mit ke
res a világon ez az orr?


