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Szentkuthy Miklós

NAGY REGÉNYTÖREDÉK (III)

Piperehűség, piperehűtlenség
Van-e szerelem igazában? A szótárban a szerelemnek elég precíz értelmezése van, ha 
oda is biggyesztik, hogy millió variáció, lélektani lehetőség stb. De ez az értelmezés 
megvalósul-e? A férfiak számára a szerelem mindig sokkal több, mint szerelem: egy
szerűen az egész élet összes tulajdonságának gyűjteménye, minden paradoxonénak 
vagy egyetlen alapparadoxonának fókusza. Jelenlét és eltűnés, élet és halál, realitás 
és irrealitás, érdemes és nem érdemes, étosz és nihil: ezek a nagy fekete pillangók 
remegnek összecsukott szárnyakkal minden női piperedobozon, piperehűségen, pi
perehűtlenségen.

A nő mindig az egész élet egyetlen problémahorizontba feszülése: és a költészet, a 
metaforák langyos árama nem egyéb, mint ezen örök problematikusság sikkel való 
elfogadása -  a Non etikettje. A nagy hűtlenek nem az új nőt szeretik, hanem az életet 
szeretik, mert oly végtelenül melankolikus azáltal, hogy lehetetlen benne a hűség. Sze
retik a pacsirtákat, amint reggel kiverődnek a föld göröngyei közül, mint egy célt té
vesztett kő, mellyel egy pacsirtát akartak agyonütni, szeretik a pacsirtákat a két nő 
kereszthazugságának világításában; szeretik önmaguk heroikus életét lerongyolva a 
hűtlenség fakó ruhájában; szeretik Istent, a bűn végtelenbe karcsuló árnyékában. 
Egyszóval szeretnek mindent, kivéve a két nőt, akiknek legföljebb misztikus fokon há
lásak, hogy látni engedték számukra az egész világot a hűtlenség októberi tompa dél
utáni fényében. Hangozzék suta „blender”-nek: a szerelem mindig „világnézet”-vég
telen nagyrabecsülése a nőnek azért, hogy nélkülük nem tudtunk volna mást na
gyobbra becsülni, mint őket. Ez éppen a fenti: a teljes semmibevétel és reszkető minden
bevétel egyszerre. A nők számára meg a szerelem mindig sokkal kevesebb, mint a „sze
relem”: mindig egyetlen ember vagy egyetlen esemény. Minden liaison tehát a leg- 
okeánikusabb hullámzó univerzalitás és a legcsökönyösebb, legegyebben egy pontra 
ráhegyezett partikularitás üres game-je.

„Nem fog simán menni a dolog”
Amint felért menyasszonya lakosztályához, a hideg folyosóra néhány nyitott ajtóból 
párolgó álomszag, elhasznált fehérneműk éjjeli melegsége csapta meg az orrát. Az 
egyik szobában hangosan beszélgettek. Efféléket hallott:

-  Csak itt legyen délig.
-  Az biztos, hogy itt lesz, de nem fogja kibírni állva a ceremóniát.
-  Nincs nagy ceremónia.
-  Na, ilyesmik után egy fél percig állni, az is kín. És az izgalom!
-  De most, miért most? És evvel a hülye doktorral!
-  Fel kellene nézni.
-  Isten őrizz, az gyanús lenne! nehogy megtedd!
-  Tudod, azt álmodtam, hogy megh...
-  Ssss, Szűz Mária, Szent József, irgalmazz!
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-  Nem fog simán menni a dolog, lehetetlenség.
-  Az orvos mit mondott?
-  Semmit. Összevissza beszél, ő is nagyon meg van zavarodva.
-  Szegényke, szegény leányka, félájult volt, mikor fölvitték.

Fehér gyöngysor és: „imádlak!”
Narcisszusz, a vőlegény mindezen felettébb csodálkozott: hát nemcsak ő kezdte ezt a 
napot nagyon is nem az esküvő irányában? A két beszélgető cseléd kijött a szobából, 
és erre ő rögtön beszaladt. Középen az óriási ágy, mint egy ember nagyságú szappan
tartó, elég magasan lebegve, a falhoz erősítve. Rácsaiban ott az ágynemű, de nyilván
való, hogy senki sem aludt benne.

Narcisszusz gyorsan bezárta az ajtót, és sebtében elkezd kotorászni. Egyszerre csak 
kiesik az ágyból, egészen magától, egy nagy igazgyöngysor. Először nem tudta, mi az, 
csak később nézett oda, és akkor látta a fekete szőnyegen a fehér gyöngysort. Fölkapta, 
kinyitotta az ajtót, körülnézett a folyosón, és elrohant. Mikor a lépcsőhöz ért, hirtelen 
visszafordult, még egyszer beszaladt a szobába, és egy nagy darab papírra egy ott he
verő nagyon-nagyon tompára koptatott vörös ceruzával ráírta: „Imádlak. Ma! Tu
dod!” -  és a papirost rádobta az ágyra.

Lerohant a lépcsőkön. Joanhoz! Joanhoz! Útközben száraz objektivitással megkér
dezte magától: „Tehát kész az álomkép, indulhat a mérnöki pontossággal kitervelt 
nem-valósulás?” Ekkor jö tt rá, hogy ezt valóban milyen jó volt megkérdeznie magától, 
mert az álomkép nagyon is nem volt kész.

Joan álomból frissen kikelt teste
...Joan öltözködik, öltözködik, de nem a hálószobájában, hanem a zöld szalonban, 
amely a kertre néz. A szalon már rég ki van takarítva; az álomból frissen kikelt teste 
élvezi az ellentétet a benne még melegen nyújtózkodó lustaság és a friss takarítástól 
meg az emlékektől éles, egyértelmű fotelek között: teste olvadó spanyolviasz az álom 
melegében, s ezek az agyontakarított bútorok: idegen pecsétnyomó. Körülötte hever
nek ruhái, mind puha, a legelőkelőbb, legfinomabb ruha is olyan, mint egy rongy, 
csak a felvétel utolsó pillanatában lesz anatomikus. A cipő más: az már a felvétel előtt 
is emberszabású.

Igazgyönggyel elárasztott Joan?
...Joan azért öltözködik itt, mert... miért? mert a hálószobában kidőlt egy nagy üveg 
kölnivíz, és a szaga tűrhetetlen. Joan nem tudja, milyen mozdulatokat végezzen így 
félmeztelenül a szobában: minden bútordarab vág)' kerti perspektíva az ablakból va
lami délutáni teamozdulatot sugalmaz: harisnyáját nem tudja felhúzni, mert úgy kí
nálja azt először egy üres fotelnak, másodszor saját magának, mint uzsonnánál a gyü
mölcsöskosarat. A vendég udvariasan: „Merci, merci, csak úgy gyalog, ne fáradjon”, 
mire ő fogja a melltartóját, és odadobja a kandallóra. Jaj, ki hozza vissza? csönges
sen?...

-  Ki hozza vissza: persze én, Narcisszusz. Ekkor jövök be a kis szalonba az igaz
gyönggyel, és erre elárasztja Joant az én gyöngyöm.

Az eszébe se jutott Narcisszusznak, hogy a gyöngyöt így, felfűzve is oda lehet adni, 
ő csak arra gondolt, hogy eső alakjában szórja tele Joan félig öltözött testét a sápadt 
golyókkal. Ez az igazi szerelmi időpont és helyzet: levée, de nem a hálószobában, ha
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nem a szalonban; lehetetlenül korán van, de a kitakarított szalon mégis már valami 
emberi és nem parkmélyi időt mutat; álom és valóság, nő és nőszerep, líra és kozme
tika között áll éppen a nő. Voilá: Narcisszusz hídja!

Joan inge s egyéb alsórahája éppolyan színű, mint az ajándék gyöngyök. Túl-tisz- 
taság és tisztátalanság szerelemtől idegen területein; félig ezüst, féhg sárga, félig-félig.

A lehetetlenség nagy északi szele
Közeledett Joan villájához, kezében a gyönggyel. De kinek, kinek adja igazában ezt a 
nászból lopott násztalan nászajándékot? Saját álomszövő képességének vagy Joan 
álomromboló képességének? És véget lehet-e vetni a pszichológiának? Nem lesz-e va
lami ilyesmi az egészből: már álmában egyedül is érzi a semmit, a lehetetlenség nagy 
északi szelét, mely egyszerre glóbuszokká dagasztja a halál vitorláit, nem kell ahhoz 
Joan! Egy álomnak nem kell összetörnie, hogy összetöijék. És viszont, ha megjelenik 
Joan, nem alsó ruhákban, nem a zöld szalonban, hanem úgy, ahogy az ő szerelmének 
a lehető legrosszabb: nem fogja-e úgy is, mégis, szépnek találni; a szépség már megint 
párkazászló, megint álom. „A szépség: aha, talán erről van szó végeredményben?” -  
kérdezte szinte kárörvendően, a végleg besavanyodott inkvizítorok hangján Nar
cisszusz. Milyen egyszerű, milyen egyszerű: egyik végén az örök onánia, másik végén 
az örök szépség. Kész a szerelem: a gyöngyöt vissza lehet vinni.

De most már ott állt Joan villája előtt, a szalon kissé kiugró ablakai alatt. „A szerelem 
legszimbolikusabb gesztusa”: nos? Kezében a gyöngyök, és a következő pillanatban a 
szeme rá fog vetődni a szalonra. Úgy érezte, hogy tisztában van lelki topográfiájával...

a szerelem mindig pontosan egy metafora és egy cselekedet közé helyezi az em
bert...

testünk félig metafora, félig dráma, ezért lehetetlen minden. Szinte orvosi nyíltsze- 
műséggel látta saját gyöngyszorongató-gyöngyhajlító mozdulatában az egészen prak
tikus mozdulat és az egészen haszontalan, sőt mozdulattal valójában már nem is moz
dítható mozdulat keverékét.

A szerelem főparancsa: a férfi önmetaforázódása.
Mégis jó  volt eljönni Joan ablakához: érezni teste kettéválását a költői ék és a cse

lekvéstorzó felé. Mikor a gyöngyöt szál nélkül, csak mint esőt képzelte el, már ez is az 
„önmetaforázódás” tünete volt -  valami nagy Vénusz-halandzsa, és szimpla donor
gesztus mongrelsége.*

Csak rettenetesen kell akarni a csalódást, és akkor nem csalódunk?
Hirtelen benézett a szalonba: a huzat zöld volt! Nem is tudta, hogy sötét-e vagy rikítóan 
zöld, de mikor meglátta, úgy állt meg az élete az öntudatában, mint az almafalat Hó
fehérke torkában -  majd’ megfulladt. Az egyik dívány végén ott ült Joan, félig ruhát
lanul, ezüstös-sárgás ingben, ügyetlenül babrálva szanaszéjjel heverő holmijai között. 
Narcisszusz szédült: ilyen egyszerű a dolgok technikája? csak rettenetesen kell akarni 
a csalódást, és akkor nem csalódunk? Nem, az egészen biztos, hogy nem így van: saját 
hiúságát sértette volna, ha az élet ilyen együgyű

(ahogy a hotelportás saját hiúságát sérti, ha a ven- 
dég gyalog megy el és nem autón).

-  Ha akarnám, hogy egészen meztelen legyen, és ezt azért akarnám, hogy a nem 
meztelensége annál jobban fájjon, akkor most akár meztelen is volna?

* Keveredése.
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A lehetetlen álom megvalósult
Megint benézett az ablakon: Joan kezdte lekaparni a vállpántot magáról, mint egy 
rövidlátó bélyeggyűjtő gimnazista a borítékról a bélyeget.

-  Megállj! -  kiáltotta Narcisszusz halálra rémülve. Joan nem hallhatta, de abbahagy
ta a vetkőzést; meggondolta magát: fönnhagyta az inget. Narcisszusz azért jö tt ide, 
hogy végtelenül csalódjék, hogy áldozatot mutasson be a csalódásnak, hálaáldozatot. 
Ebben nem volt semmi perverz -  mindenki lelke fenekén a kínzásokért hálás a nők
nek, senki sem az ölelésekért -, ez természetes. És életében először: megvalósult az 
álma; az az álma, melyet kínos mesterkedésekkel ügy szerkesztett, hogy minden atom
jából kiáltson (kiáltott is) amegvalósulhatatlanság: cusanusi abszolutizmussal konstruált 
óraműve az „ez így soha nem lehet”-nek. És most ez így, itt lett!

Először is át kell esni egy kis gongorizmuson: csalódott-e vagy sem? Csalódott, de 
nem a nőben, hanem a csalódásban: hiszen a lehetetlen álom itt van, megvalósult, sőt 
dirigálni tudja -  Joan a következő pillanatban azt fogja tenni, amit ő, Narcisszusz ép
pen akar. Mit tegyen Joan? Igazítsa kissé odébb azt a vázát az asztalon, noha éppen a 
harisnyahúzás közepén tart, hagyja abba, keljen fel a díványról, és menjen a vázához. 
Narcisszusz leste: Joannak mélyen az arcába ömlött kibomlott haja, úgyhogy egy pil
lanatra elengedte félig felhúzott harisnyáját, hogy eltolja homlokából sörényét. Ékkor 
látta meg a vázát: kissé fölkelt, előredőlve a díványról, félig a haját, félig a harisnyát 
fogva, majd egy pillanatra eleresztve a harisnyát, odébb tolta a vázát, és visszahuppant 
a díványra.

Készségesen nyújtott kielégülés
Érdekes, nem jutott eszébe azt kívánni, hogy Joan szeresse őt, ölelje meg, jöjjön ki 
hozzá, vagy hívja be. Miért? gyávaságból? Sejtette, hogy ha azt kívánja, akkor az már 
nem tejesül? Vagyis akkor valóban elkezdődik a csalódás? De nem, de nem: ha most 
bemenne Joanhoz (még sohasem beszélt vele), akkor nem lökné el magától Nar- 
cisszuszt. „Hagyna mindent” -  ahogy a férfiak esetlen nyelvjárása mondja. De éppen 
ez a kiszámíthatatlanul rettenetes valami: megtudni, hogy mégis, mégis van szerelmi 
„lehet” is, nemcsak „lehetetlen”. Csak neki, Narcisszusznak lehetetlen minden, de a 
Non nem szerves része az érosznak. Ma megtudta, mert ma annyira összevissza tépte 
testét, múltját, jövőjét, hogy a világ dolgai nem kerültek saját melankóliájának bénító 
sugarai és árnyékai alá -  mivel majdnem öngyilkos lett, a tárgyak, a nők megmaradtak 
eredeti helyükön, és ez az eredeti hely a férfi felé fordulás, a készségesen nyújtott ki
elégülés volt.

Narcisszusz szorongatta az ujjai közt fonódó-csüngő gyöngyöt: -  Na most, na most? 
hála vagy átok? -  Soha ilyen megalázottnak, nevetségesnek és butának nem érezte 
magát, mint a megvalósult álom előtt: a nő most győzött igazán fölötte, most volt a nő 
isteni elérhetetlenségben, mikor olyan volt, amilyennek akarta.

-  O, minden respektusom ekkora cinizmus iránt! -  suttogta Narcisszusz Joan felé 
-  a nők azt akarják, amit a férfiak, csak én még véletlenül se voltam egy másodpercig 
sem férfi, ez az egész. Alom és valóság ellentéte nem a világ ősi Janus-sága, hanem az 
ő egyéni-egyetlen ügyefogyottsága. Nézte, sírva, átkozódva és tehetetlenül a szobában 
ide-oda járkáló Joant: világos, hogy őt, Narcisszuszt várja. Nem szavakkal, nem öle
léssel, talán nem is szerelemmel, de púderja halványlila árnyalata az arcán, az inget 
szegő csipke hajlása a mellén, a harisnya elektrikus műselyem zizegése a térdén: mind
ez Narcisszusznak szól. Hirtelen körülnézett a kertben, mint egy turista.
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Magányos, elérhetetlen valóság
-  Szóval erre van a valóság, a „lehet” ú(ja. Hogy lehetett eddig elkerülni? -  De ez a 
„valóság” számára már mégsem lehetett igaz valóság, hanem tőle független, magányos, 
elérhetetlen valóság. O nem mehet be Joanhoz: nekiajoan őt váró titokzatos valósága 
túlságosan csoda, túlságosan valóság isteni szenzációja, semhogy hozzányúlhasson. 
Hiszen ez olyan rendben van: meghalunk, mert nem valósulnak meg az álmok, és 
meghalunk, mert megvalósulnak az álmok. Mert ha egy álom megvalósul, akkor nem 
a valódiságának örülünk, hanem az álomfenségétől félünk: a megvalósult álom (neve 
mondja!) még álomszerűbb álom; teljes álomszerűségéhez még a valóság minden 
misztikus ereje is hozzáadódik -  kétszeres álom. Joan valósága: Narcisszusz Joanról 
való álmainak örök álomszerűsítése: most lett végleg és örökké álom. Látni a külvilág
ban az álmot, ó, ez szörnyű, ez megérdemli a gyöngyöt! És közben újból az „önmeta- 
forázódás” kínjai: látta a gyöngy szemeket szanaszéjjel gurulni, mintha saját lelke vált 
volna őszi, korai hóvá, mely lassan belepi Joan testét, melynél nincs többé értelme 
valóság és álom különbségének. Ezt a halott, örökre eltűnt distinkciót akarta beszórni 
gyönggyel: beszórni hóval. És a gyöngyszemek a többi nő is voltak, elmúlt napok és 
eljövendő násznapok; a gyöngyszemek Joan elhulló vére voltak: a szerelmi nihilizmus 
vak, vak hullócsillagai.

Lódobogás. Narcisszusz a lombok közé bújik
A következő pillanatban lódobogást hallott. Gyorsan jobbra-balra nézett, de egyelőre 
nem látott semmit. Kijár erre? Osztönszerűen el akart bújni: a szalonablak előreugró 
hasábja mellett állt egy szinte földig érő lombos fa, levelei kékek voltak a nyugalomtól 
és a teljességtől, mint az éjszaka vége vagy a szilvák hamva. A lomb alá bújt: a lombos 
ágak oly mélyen lelógtak, hogy lehajolva kellett alája mennie, mintha valami külvárosi 
pincekocsmába lépett volna. De utána vígan kiegyenesedhetett, mert a törzs körül 
széles körzetben szabad térség volt, az ágak csak a középponttól legtávolabb értek a 
földig. Különösek voltak a hangok, szagok és fények ebben a hirtelen-kalickában. Halk 
suhogást hallott, nem tudta, hogy a szél néma hintázásai alakulnak-e át itt sziszegő 
vizekké, vagy talán valóban esik, és míg kint észre se vette, addig itt, a levelek ezer
szeresen sz-ekké, h-kká susogják egymásnak. A szagok: a levelekből dőlt a „szabad 
természet” ősi, paradicsomi nehéz illata, ugyanakkor (a lomb egész falszerűen sűrű 
lévén) a levegő fülledt, állott, szinte betegszobaian meleg és hazug volt, mivel a levelek 
között alig áramlott be valami külső frissesség. A világítás az álmok, a tévedések és 
összeesküvések világítása volt, se nappal, se éj, sem semmi.

A lódobogás erősödött; Narcisszusz hallotta, hogy több ló közeledik. Kik ezek? mik 
ezek? emberi hang semmi. Egyik percben még csupa határozott vágtatás, most egy
szerre a közeli szuszogás? Paták helyett orrlyukakat látott; ez már határozatlanság, 
úgy látszik, nem tudják, merre menjenek. Most már semmi patadobogás, csak fújás. 
Szinte arcában érezte a hirtelen lefékezett lovak gőzét.

Mindig az ablakok
Ablaknyitás. Mindig az ablakok! Ezek a világ kétségbeesésgejzírei: előbb végtelen nyi
tottságukkal, most meg a hangjukkal...

Tud-e haldokló bolond vénasszony oly hisztériku
san sikítani, mint a legközönségesebb ablak a leg- 
közönyesebb nyitó kezek között? A kilincs hirtelen
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fordulása, az üveg első zörrenése, az ablaksarkok 
csikorgó forgása, a végső kicsattanás, és közben az 
ütődő üveglemezek botlásszem zörrenése: mind
ez egy bonyolult, szabályszerű agónia. A feszültség 
az első kilincsfordítás és az utolsó üvegrezzenés kö
zött: miközben repülnek a szárnyak.

„Ki az?”
Vajon ki fog megszólalni? Joannak kell. És Joan szólt: -  Ki az? -  élesen, sértődötten, 
most már nagyon nem úgy, mint a megvalósult álom, hanem mint a megvalósult va
lóság.

-  Különös helyzet -  gondolta Narcisszusz - , tulajdonképpen nekem szólna ez a 
visszautasító, metsző „ki az?”, de most alkalmam páholyból nézni; nézzem és halljam: 
végeredményben hogyan utasítanak engem vissza, anélkül hogy engem utasítanának 
vissza. Vagy talán valóban énutánam kérdez? Talán a vágtató, majd hirtelen bizony
talanságba torkolló lovak csak az én hallucinációim, és Joan lát engem a levelek kí
gyóhangú szövedékén keresztül. Engem lesnek-e vág}' én lesek valakit? Erőltessem 
meg szememet, hogy átlássak, még jobban, az ágak rácsain, vág}' gubóddzam össze, 
csináljak struccpolitikát, aludjam el?

Szinte megijedt az „elalvás” szó kiejtésétől, mert jól tudta, hogy ha valami utálatos 
helyzetben van, irtózatos álmosság szokta elfogni, nem hasonló sem ájuláshoz, sem 
álomhoz; valami anarchista, lázadó elalvás, a realitás lázas szatírája.

-  Ki az? -  milyen éles, kegyetlen kiáltás. Oly teljességgel hiányzott ebből a kérdésből 
még a szeretet lehetősége is, hogy Narcisszusz úgy érezte, egyszerre légüres térbe ke
rült, egy pillanat alatt e két szó elszívta előle a levegőt. Ijedt kísérletként megcsókolt 
egy levelet -  úgy zizzent bele a fa nyugalmába ez a gyáva csók, mint a pókok futása 
néma bokorba. Ki az? -  akár nekem szól, akár másnak, olyan, mint egy halálos ítélet. 
Ki az? -  talán a legnőiesebb női kérdés: egy személyt agnoszkálni, mikor a személyte
lenség korszaka akar közeledni. Ki az? -  ó, szinte szégyellte testét, nevét, egyéniségét, 
szégyellte vagy inkább bosszantotta, hogy valóban van olyan része életének, mely a 
„ki?” kérdésre felel, tehát valahogy távolról mégis jogosult lehet a női kérdés: ki az? 
Szeretett volna megsemmisülni, láthatatlanná válni, mint a szél, és erősnek lenni, mint 
a szél, hogy kikelhessen a lombok közül, beáradhasson Joan szobájába, és mindörökre 
torkába fojtsa ezt a rendőrségi, vámhivatali, útlevélvizsgáló kérdést: ki az?

Ki az? -  Senki, egyszerűen és kategorikusan senki. Szerelem. Pont. De ez lehetetlen: 
mikor szemben állunk egy nővel, mindig van testünk és nevünk, mindig egy észreve
hető személyi dolog van jelen rajtunk; mindezek kihívják a kérdést: ki az? ki vagy? -  
De ha most Joan nem lálja őt (és nem, nem láthatja), akkor ideális a helyzet: Nar
cisszusz jelen van, mint a névtelen szerelem tolakvó-alázatos hulláma, és a nő nem 
látja őt, mint személyt. De látja-e mint szerelmet? Ami azt illeti, valószínűleg inkább 
bujkáló tolvajra gondol, nem úgy nagy-nőietlen általánosságban „a szerelem közel
ié téré”.

Megérezni egy férfi jelenlétét!
Lehet? Minden szerelemnek így kellene kezdődnie: a nő ne a férfit lássa meg, csak 
jelenlétét érezze konkrétan, mint a hajnali világosságot egy nagyon sűrű erdőben, 
ahol a napot magát talán sohasem lehet meglátni. Csak a fény van jelen, irány nélkül, 
hiszen az erdő oly sűrű, hogy az árnyékoknak nincs helyük vasalt dimenziók előre
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megvetett ágyaiba nyújtózni, minden összevissza van, a fényfoltok összevisszábban já r
nak a feje körül, mint a madarak.

Nem lehetne egyszer ő is ilyen személytelen „szerelmi jelenlét” egy nő életében? 
Joan nem látná, csak tudná, hogy az egész park szerelem: a fák erotikus gyanúgócok, 
az utak, a padok mind hirtelen a szereleméi...

(ilyet érez a leszegényedett tulajdonos, mikor az el
adási szerződés után néz végig kertjén, ami most 
már nem az övé, vagy a német, amikor valami a 
franciáé)

Elég különleges Sebestyén vagyok
-  Ki az, ki az! -  De ez a kérdés ellenséges kérdés: Sebestyénre irányzott nyíl. Elég kü
lönleges Sebestyén vagyok: a kérdés nyilai tökéletesen átszúrják lelkemet, de testemet 
érintetlenül hagyják, fennakadnak a lombokon, és én a törzshöz vagyok kötözve. Vi
szont lelkemet azért találják el oly szörnyű pontosan, mert nem célozták őket: éppen 
Joan teljes bizonytalansága révén ölnek igazában. Mindenkit a gyanú öl meg, nem a 
rábizonyítás: ha valóban megtalálnak, az már csak epikai móka, formaság! akkor ta
láltak meg, mikor még nem tudták, hol vagyok. Mert ez a rettenetes: tudni, hogy meg 
akarnak találni bennünket: ezt az akaratot érezni a levegőben sokkal fullasztóbb, mint 
aztán esetleg a kötelet a nyakunkon. Mikor még nem lepleztek le, világosan látjuk 
elfogatásunkat; mikor elfogtak, akkor kezdődik a homály, a hazugság. Most, ebben a 
pillanatban, oly végtelenül jogosult az elfogatás, az üldöztetés, mert nincs benne 
egyéb, csak a „fogolyság metafizikája”. Az a tény, hogy az élet lényegében minden és 
mindenki sintérkedése -  utánunk! De mikor jönnek az igazi bírák és igazi tömlöctar- 
tók: stupor, stupor!

A fiúk költők, az apák erkölcsösek
-  A fiamat keresem! -  Aztán, ezen mondat után egész halkan (mint egy kifordított 
vizesüvegből később még kihulló csepp), egész halkan -  Bocsánat.

Az apja? Otthon megtudták, hogy ő itt van? Észrevették talán azt is, hogy elvitte a 
gyöngyöt? És most utánajöttek, és Joan szeme láttára botrányt csapnak? Apja hang
jának mindig végtelen leszűkítőereje volt: minden tárgyat és eseményt azzá redukált, 
ami. De vajon azzá-e, ami? Például, hogy most Narcisszusz meghallotta ezt a hangot, 
az egész lombsátor, mely körülvette, hirtelen teljesen megsemmisült, pedig nyilván
való, hogy ez a lomb létezik. A fiúk költők, az apák erkölcsösek, úgyhogy égjük félnél 
sincs sose az, ami. Mi az, amit apja hangja, ha egyszer megszólalt, oly végzetes bizton
sággal elvesz a tárgyakból? Nem éppen azok költőisége, hanem inkább a mindenfé
leképpen értelmezhetőségük, és a kettő nem lesz egészen ugyanaz. Bizonyos szem
pontból Narcisszusz élete irrealitás-légkörben a tárgyakat sokkal praktikusabban ke
zelte, mint apja. Hiszen most ki akart bújni az óriási fa titkoló lombja alól, mert úgy 
érezte, hogy a fa nem takarja el, a lombok mindig és mindenütt átlátszók, úgyhogy 
idióta dolog mögéjük bújni. Talán ez a hang éppen nem azzá teszi a dolgokat, amik, 
hanem egyszerűen elpusztítja őket. A semmi! Az erkölcs! -  hogyan függ össze a kettő? 
Narcisszusz nem volt erkölcstelen, sőt. De talán két erkölcstípus van: az egyik végte
lenségig annak veszi a tárgyakat, amik (ez a fiú), és a másik mindent megsemmisít, 
mindentől független, tárgytól, irrealitástól, sőt valószínűleg Istentől is, és csak erkölcs: 
démoni erejű absztrakció.
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Az őt védő lomb egy másodpercig ott reszketett a két világ között: 1) mint örök 
létezés, kimeríthetetlen próteuszi ontológiai örvény, költészet, szerelem, erkölcs, ter
mészet és rajzó istenek kék tajtékú kútja, és 2) mint örök nemlétezés, szégyenletes, 
kikarikírozott nemfontosság, egyszerű negativitás, mely arra jó, hogy folyton hirdesse: 
csak valami, őt száműzően és örökre kompromittálóan más a fontos... Másik dolog az 
„egy a szükséges”.

Csak egy szomj van: az igazságé 
-  A fiamat keresem!
De vajon megtalálja-e, ha az a fiú rögtön megsemmisül ettől a hangtól? Meg: mert a 
fiúnak most semmi egyéb olyan nem fontos, mint az apja. Bármennyire valószínűtlen, 
de így van: Narcisszusz ugyan reggeltől estig a tárgyak világában élt, a minden létező 
mitologikus fontosságának tudatában, mégis apja hangja által kinyilatkozó „csak az 
erkölcs”-féle világot tartotta igazi valóságnak: azt, ami éppen minden tárgyi valóságot 
semmivé tett. Valószínű, hogy ebben nincs semmi paradoxon: akik az őrültségig on
tológiára hangoltak, azoknak magától értetődően el kell jutniok e világban egy bizo
nyos ontológiatagadásig, amely csak formai variációja, patetikus kényszeralakja az on
tológiakultusznak. Csak egy szomj van: az igazságé. E szomj mindig ebben a naiv azo
nosításban élte Tantalusz-sorsát: ens és veritas azonosításában. Narcisszusz számára 
az őt takaró sötétkék-világoszöld derengő tölgyfa megkülönböztethetetlenül valóság 
és igazság volt. Apja tölgyfasemmisítő „erkölcs”-hangja pedig egyszerre valami még 
alapvetőbb igazság benyomását keltette: tehát nyúlt utána.

-  A te nemlétezésed: ez tehát a pompád, a fenséged, az ontológiai charme-od, ó, 
fa, hogy ezt mostanáig nem vettem észre! -  mondta Narcisszusz, és két karral lökte, 
tépte szét maga elől az ágakat és leveleket; közben gondolta -  tehát ez a Monna Vanna 
póza, élete, ez a meztelensége. Levetkőzni a fát, levetkőzni Joant, levetkőzni minden 
azonosságot is, és azt, ami ebből marad, odanyújtani apjának, hogy üsse, vágjon rajta 
végig, vádló mondataival.

Ostor és búskomorság
Mikor Narcisszusz kilépett a lombok közül, egy pillanatig ezt látta: Joant az ablakban, 
a gyepen két zsokéféle embert és az apját. De a következő pillanatban valaki nekiro
hant, és irtózatos erővel végigütött rajta, valószínűleg egy korbáccsal vagy lovaglóos
torral. Az ütés: még „erkölcsösebb”, mint a hang, a mondat. Milyen más, mint a vágás, 
a kardseb! Milyen más, mint a méreg -  sőt nem is tudja, miért ju t eszébe ez a szó is: 
milyen más, mint a melankólia. Talán éppen azért, mert valami váratlan rokonságot 
érzett az ostor és a búskomorság között. Az ostor nagyon hosszú lehetett, legalábbis 
úgy érezte, hogy homlokától a sarkáig egyetlen égésvályú fut végig, mint a teste izzó 
cipzára.

Vajon az ütés talált-e vagy nem talált? Vagy az örökös félreütés lesz igazán hatásos, 
ezért a legmegalázóbb? Annyira meghülyítette ez a váratlan csapás, hogy azt hitte, van 
ideje elmélkedni fájdalmáról, vizsgálgatni azt...

(mint egy pillangót, melyet most végre sikerült 
sértetlenül zöld hálójával rabul ejtenie)

...ezért okozott rendkívüli meglepetést, mikor a következő pillanatban, egészen 
más irányból és más alakban egy második ütés érte.

-  Ez már a káosz! -  gondolta.
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Az első ütést még nem is érezte támadásnak, mintha nem is kívülről, hanem belül
ről, saját testéből jött volna: egyszerűen hirtelen sebbé izzása lett annak a lelki válto
zásnak, hogy levetkőzte az ontológia fullasztó talárjait, és a csak erkölcs őrjöngő mez
telenségébe lépett.

Égő víz
De a második ütés ezt a gondolatot megsemmisítette: otromba, esetlen támadásról 
volt szó, az ütlegelés emberi bosszútechnikájáról. Ekkor jutott eszébe, hogy egyszerű
en elverik. Az apja üti?! Szerette volna látni, de ez lehetetlen volt, az ütések úgy érték, 
mint a forró víz, igen, pontosan mint a forró víz, szinte a gőzét is érezte az orrában. 
Közben hangok is érték, a hangok éppúgy, mint a rá-ráfreccsenő égő víz: az ostor, 
valószínűleg egyetlenegy ostor úgy vette körül, mint előbb a lombos ágak, mindenütt 
az ostort látta és érezte, szinte jólesett -  alig elviselhető testi fájdalmában hogy az 
ütések így teljesen eltakarják, legalább senki sem látja, hogy ütik.

Apja kiáltott, kiáltott...
(annak az embernek a hangján, aki oly ritkán szo
kott kiáltozni, hogy ha egyszer megteszi, annyira 
megijed saját erőtlen hangjától, hogy kiáltozásá
nak oka egészen eltörpül saját hangjától való két
ségbeesett félelme mellett)

...talán mert megtudta a reggeli önnászt, és ez vette el egészen az eszét? Apja nem 
gyűlöli őt. Noha most verte és tépte...

(noha fia úgy érezte magát, mint a fák érezhetik 
magukat, mikor egyik oldalukat lassan belepi bár
sonyos önzésével a terjedő moha, egyik oldalát 
[úgy látszik, már a földre teperték] lassan belepte 
védő, csillapító langyosságával a vér, az ütések vak 
tüze helyén)

Apja nem dühös! Apja fél!
Talán most megöli őt, de apja mégsem őt gyűlöli, hanem csak szenved, csak szomorú. 
Preciozitás ez egy „haldokló gallus”-féle embertől? Nem: Narcisszusz érezte, hogy ap
jában is a túlzásnak amaz elfojthatatlan ösztöne él, mint őbenne. Ha apja egyszer szo
morú, ha egyszer egy véletlen perspektívából belelát a világban bujkáló szomorúság- 
kavemák egyikébe

(s a fia esküvőhajnali önfertőzése egy ilyen véletlen 
perspektíva volt),

s annak a kavernának a végtelensége úgy szakad rá, mint egy fuldoklási roham, akkor 
apja ott marad végig annál a szomorúságnál, egészen a kétségbeesésig, pusztításig, 
pusztulásig. Ezek az ostorcsapások: nem düh, csak szomorúság, bánat. Egyedül azok 
a ténfergő zsokék ott a gyepen, ha még itt vannak, gondolják, hogy az apja dühös.

Apja végtelenül szomorú és végtelenül fél, fél, fél a világtól, mindentől, ha a világ
ban a szomorúságnak ilyen végtelen lehetőségeit látja. Apja nem dühös, nem gyűlöl 
senkit (az ő apja gyűlölni! -  nevetséges). Az ő apja az eltévedt kisgyerek az éjféli erdő
ben, aki sír, ordít és lármázik, hogy elűzze félelmét, és kiáltozása önmagától is mind
jobban elrémíti.
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A szenny: kozmikus ízléstelenség
Narcisszusznak egyetlen gondolata, vágya volt a vér hódító leple és az ostorütés lomb
jai között: megvigasztalni apját, elűzni a kísérteteket, akiktől oly rettenetesen fél.

-  És ez a kísértet én voltam, én ijesztettem meg: oly könnyű elképzelnem magam 
reggeli önfertőzésemben úgy, ahogy azt apám elképzelte. Elképzelni mint bűnt, mint 
az ördögtől való közvetlen megszállottság gesztusait, tehát az ő vérét a legbiologiku- 
sabb kapcsolatban a Sátánnal, mintha én most visszamenőleg is meggyaláznám a krip
ta szép aranyosan múlttá érett holttesteit, mintha intrikából csináltam volna az egészet, 
hogy leleplezzem családunk szentjeinek (kettő van) vérét, hogy mindegyik holttestet 
eljegyezzem a szennyel, a nyilvános szennyel (hiszen egy szolga látott engem). A 
szenny: másik nagy testvére a bűnnek -  kozmikus ízléstelenség.

Nagy hűtlenség; a test önzése; abszolút csalódás
És talán valami nagy hűtlenség: apja imádta Narcisszuszt, és most Narcisszusz meg
csalta őt önmagával. Az apa maga volt a szentimentalizmus, a szó legnemesebb értel
mében, örök szeretetteijengés, és ennek nem lehetett nagyobb ellensége, mint egy 
másik ember testi-lelki önmagába fulladása, önzése. Mert az apa bizonyára tudta, mit 
jelent a test önzése, különben nem félt volna ennyire tőle, nem csalódott volna ilyen 
abszolútan. Miért abszolút valami az önfertőzés? Nem komédia-e, nem nevetséges-e 
apja handabandázása? Igen is, nem is. Igen: nevetséges, mert a világban sok minden 
létezik, kivéve a „causa sufficiens” nevű állatot. Apja őrjöngése kétségtelenül arány
talan. Nem: nem nevetséges, mert minden kétségbeesésben, mániában ott van a fen
ségnek, a belső monumentalitásnak konkrétuma, mely független tárgyától, okától.

Objektív és túlzó érzelmek tárháza
Van-e „arányos”, objektív érzelmi élet? Minden érzelem nem éppen magát az arány
talanságot jelenti-e? Vannak „adekvát” érzelmek: meghal a feleség, és ennek megfe
lelően a férj három napig étlen-szomjan búskomor, egy hétig táplálkozva szomorú, 
egy hónapig többet táplálkozva kevésbé szomorú stb. stb. Az ilyen érzelmek „objek- 
tív”-nek, arányosnak látszanak, tehát úgy látszik, hogy érzelem és aránytalanság még
sem azonosak. De biztos-e, hogy éppen ezek a normális lefolyású érzelmek az objek- 
tívek? Hogy a feleség halála valóban a fentebb leírt folyamattal alkot egyensúlyt: egyik 
serpenyőben a halott nő, a másikban a hozzá szabott, lemért érzésdiéta? Hátha objek- 
tívebb, pontosabb érzelmekkel bír az a férj, aki felesége halála után megőrül!

Elvben vannak „aránytalan”, túlzó érzelmek, a valóságban soha: ha ránézek egy 
vénlányra, aki a sztrichninmérgezettek halotti merevségével és kétségbeesésével nézi 
a kalitkában megdöglött kanárija tetemét, akkor lehetetlen ezt az érzést, ezt a belső 
agóniát túlzásnak neveznem, mert neki a kanári „mindene” volt, és a minden még 
sokkal nagyobb kétségbeesést is megérdemel. Viszont: miért tart mindennek olyas
valamit, ami evidensen és jellegzeteseim é minden, mint például egy kanári? De nem 
az-e mindig a „minden”, amit mindennek érzünk? A „minden”, a „rendkívül fontos”, 
az „abszolút érték” éppen mind érzelmi kategóriák, tehát tiszta nonszensz egy érzést 
aránytalannak vagy túlzásnak nevezni, ha azok „kis” dolgokra vonatkoznak; kicsi, ha 
kicsinek érzem; nagy, ha nagynak.
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A világ ismeretlen istentől, abszolút hiánytól terhes
Narcisszusz, aki környezetében mindig „túlzott” érzelmeket tapasztalt, gyerekkorától 
kérdezgette magától: az őrült jogosan őrül-e meg vág)? illegálisan? mikor megőrül, 
helyesen jár-e el, igaza van-e vagy téved? mi az érzelem? Az biztos, hogy az érzelem 
valami logikum: aki nagyon erősen érez (mint most Narcisszusz apja), az valamit nagy- 
nakgondol, és ezen gondolt nagyság alapján érez „túlzottan”. Tehát ha „túlzott”, akkor 
egy tárgyról vág)? jelenségről (itt Narcisszusz önfertőzése) tévesen gondolkozott, az a 
tárgy vagy jelenség valójában nem nagy. Ez éppen az ellenkezője annak, amit az imént 
gondolt: a tárgy nagyságát az érzelem determinálja. Az ember, úgy látszik, ösztönei 
szerint egyformán relativista és objektivista, egyforma erős ösztön bennünk bizonyos 
érzéseket túlzottnak vélni és az érzelmi „túlzás” fogalmát értelmetlennek találni. „E 
világ” tele van a fülledtségig „nem e világ”-gal, mint a forró nyári levegő a vihar le
hetőségével. Mikor apja ekkora „kázust” csinál az onániából, akkor ennek a „felfújás
nak” (ahogy cselédei mondják) az a jelentősége, realitása és megcáfolhatatlan aránya, 
hogy a világ a maga egészében mindig valami idegenségtől, haláltól, ismeretlen isten
től terhes, valami abszolút hiánytól és válasznélküliségtől, vagyis a „nem e világ” uni
verzális fájdalmasságától; és ennek a kikerülhetetlen fájdalomnak úgyis időnként meg 
kell jelennie, színészkedőn testet öltenie: egy fájdalomnak nincs egy oka, de az őrült
ségnek igenis oktengere egyszerűen a létezés. A döglött kanárija után haló aggszűz, 
a „jelentéktelen” onánia miatt megőrülő apa: ezek a világban jelen levő egyetemes 
kétségbeesésnek forrásba festései. Halottakat nem és nem érdemes siratni, de azt a 
világot, amelyet szerelem és betegség, nyár és ősz, győzelem és halál mozgat, folyton 
és szakadatlanul siratni kell! Üres általánosítás a sző: „a világ”. Viszont mindenkinek 
ez a legkonkrétabb élménye, sőt az egyetlen konkrét: mindig „a világ”, „a lét” szerint 
élünk; reggeli ébredéskor mindenki (persze ki tudva, ki tudatlanul) először azt nézi 
meg, hogyan áll a világ, milyen is a lét egyetemessége, és csak ezen reflexmetafizika 
után nézi meg, milyen nap van, és kik jelentették be magukat délutánra.

A lépcsőkön való zuhanás: a megaláztatás koronája
Narcisszusz egyszerre úgy érezte, hogy nem sima területen fekszik, hanem esik lefelé, 
valószínűleg egy lépcsőn. Szemét bizonyára elöntötte a vér, mert annyira öntudatánál 
volt, hogy nem tudta elképzelni, félájultság következtében nem lát...

(igaz, az ilyen lázas félöntudatnak egyik legjellem
zőbb illúziója, hogy ő teljes öntudat)

Mióta tart a verés? meddig tart? A lépcsőkön való zuhanás a megaláztatás koronája 
volt: a fokról fokra botlás új morális hangulatot teremtett: ez volt a „züllöttség” igazi 
kifejezője és egyúttal büntetése. Az ütések ritkábban érték, viszont képtelen volt 
egyensúlyoznia magát, úgyhogy a lépcsőfokok vágták a testét. A lépcső fokai úgy szo- 
rították-tekerték körül izmait, mint csavart az „anya”. De ez nem soká tartott, mert 
egyszerre csak vízbe lépett, és a következő pillanatban el is merült benne. Még a vizet 
is ütik? Mintha hallotta volna az ostort a víz felszínén, anélkül hogy a testéhez ért vol
na... valami szinte melodikus hangot adott, mint egy mély zongorahúr. A hideg vízben 
hirtelen a szemét is kinyitotta, de tudta, hogy amit lát, nem hiteles: mintha húsz-har
minc angolna cikázott volna körülötte, de ez bizonyára a láz szimbolikájában az ostor 
szerepe.

-  Engem innen okvetlenül kihúznak, nem kell úsznom, nem kell a felszínre tömöm, 
nyugodtan alhatom... aludni! -  azzal tarkója mögé tolt egy hullámot, mint egy párnát 
az ágyban.
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Az apa: végtelen szomorúság a jövő, a démon műve iránt 
Apja így jutott ide:
A kövér szolgának nagyon tetszett az az elképzelés, hogy a hajnali pikantériát elmond
ja az apának. Egy ideig még tűzögette a mirtuszokat és rózsákat, de minden egyes 
következő menyegzői virágot nevetségesebbnek tartott a látottakhoz viszonyítva. Vé
gül is kezébe vett egy mirtuszt, másik kezébe a kis szögecskét, mellyel a kapuhoz verje, 
de valami belső erő lehetetlenné tette: nem, ekkora hazugságot nem lehet kibírni. Leg
jobban az lepte meg, hogy mikor így elemyedt a keze, akkor a lehangoltság dolgozott 
benne, nem a komikum iránti mohóság. Mit csináljon? A mirtuszt csöndes undorral 
visszahajította a ládába, és megkérte a sovány inast, hogy azt a néhányat, ami még 
hátravan, rakosgassa fel ő. Hol az ura? Mikor bejutott a hallba, megkérdezte, de nem 
látták sehol.

Az apa valóban bujkált, egyedül akart lenni. Először a virágházban rejtőzött el, me
lyet belülről bezárt. Mennyi virág! Soha életében nem törődött a virágokkal, de most 
éppen ismeretlenségük esett jól neki, hiszen az ismeretlenséggel magával akart egye
dül lenni. Fia ma esküszik. Egyetlen fia. Nagy változás, nagy esemény. A nagy esemé
nyek pedig mindent jelentenek, felkavarják összes emlékünket, és rávetítik az isme
retlenjövő fényét, melyben ezek az emlékek értelmetlenek. Minden emlék olyan, mint 
egy forgalomból váratlanul kivont pénz, csillog és haszontalan. A múlt nem szolgálja 
a jövőt: a jövő mindig ellenséges, idegen és hazug. „Jó lesz”: ennél értelmetlenebb 
mondatot alig ejthet ki az emberiség. Ha egyszer „lesz”, akkor már rossz. Végtelen 
szomorúság töltötte el, és valami lappangó düh is, hogy nincs módjában a jövőt meg
akadályozni... nem ezt a jövőt, fia eljövendő házaséletét, hanem általában a jövőt.

-  A jövő az ördög műve, a jövő a démon műve -  gondolta, miközben a virágok 
között ténfergett, mint egy elbódult méh -  a jövő oly csúf, mint az összes virág együtt
véve! A jövő csak züllés lehet, jövő csak lefele van! hiszen a jövő a még semmi, és ki 
hisz a semmiben? A bolondok, a fiatalok, a jobbágyok, a politikusok.

Álljon elő a legrafináltabb inkvizítor
A papok? Csak most ne találkozzék egyikkel sem! Se a házikápolna papjával, se a püs
pök utálatos titkárával. Ok mindig a szenvedésről beszélnek, de még nem találkozott 
olyan szenvedésformulával, melyben elfért volna. Amiről papjai beszéltek, az mind 
nem volt szenvedés. A szenvedés ez, ami most dúl benne: az élet elfogadhatatlansága. 
Elfogadni a szenvedést? Ovodista logikai hiba: elfogadni az ex definitione elfogadha
tatlanságot. Mert ez, ez a szenvedés lényege: az élet elfogadhatatlan, az élet az el nem 
viselhetöség ördögi megvalósulása. A virágok a tanúk, a virágok a tanúk! Egy pap vi
tázzék egy virággal, tessék: álljon elő a legrafináltabb inkvizítor a legrafináltabb dia
lektikával, és győzze meg ezt a... ezt a...

(ja persze, ha a nevét tudná! A legközönségesebb 
virágok nevét sem ismerte)

nagy vörös holmit, ezt a vért vagy tüzet, győzze meg azt a sárga félarisztokratát, valami 
parvenü női virág, beházasodott, ki tudja, hogy? csak szép, végtelenül szép... győzze 
meg ezt az apró kék dolgot, azokat a sűrű sötétkék pettyeket... csupa megvalósulása 
az élet elemi tűrhetetlenségének. Minden virág anarchia! Ha nem lenne jövő, minden 
rendben volna.

Szerette volna ölelni, csókolni a fiát, de lehetetlen volt: a jövő, az emlékektől való 
szakadás már ott volt a testén és bent a testében, mint valami titkos vérátömlesztő gép,
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szívta, szívta a vérét és színét, úgyhogy a keze közt nem maradt volna más, mint egy 
holttest: maga a jövő, gyertyaszínű aktját odadobva a múlt élő kertjébe. O, miért oly 
megfoghatatlan valami az idegen idő, a jövő? miért nem támadhatja meg, mint az 
ellenségét, mint aki a fiából holttestet csinál? Élni, élni, és csak azért, hogy nem élni, 
nem élni? Ki találta ki, ki találta ki ezt? Noha tudta, hogy ma az egész levegő oly ab- 
szolútan terhes a jövőtől és változástól, hogy igazi életre nem lehet reménye, mégis 
elhatározta, hogy begubódzik az élők, a fiatalok közé: a családi sírboltba. Ott nincs jö
vő, tehát nincs halál. Ki találta ezt ki, ezt az örökös nem élni, nem élni komédiát? Egy
szer valami bátor, de egészen heroikus párbeszédet kell folytatnia a papjaival, hiszen 
még sohasem vallotta be nekik őszintén, hogy milyen kétségbeesett a lelke mélyén.

Heroikus párbeszéd papokkal? -  kézitusa, közelharc
Összefogni azt a néhány papot, akit ismer, káplánt, tudós inkvizítort, püspököt és kol
duló barátot, bezárni őket fent a toronyszobába, és beszélni velük. Be kell zárni őket, 
mert különben elszaladnának, ha hallanák az ő kétségbeesését, blaszfém szomorúsá
gát. Elszaladnának, mert félnének tőle, mint magától az ördögtől. Elszaladnának, 
mert nem tudnák elviselni azt a gondolatot, hogy a fél ország földesura, aki egy sétáján 
úgy díszíti magát kísérő püspökökkel, virágzó érsekekkel, mint egy nő az estélyi toa
lettjét ékszerekkel... hogy éppen az ilyen férfi kénköves nihilista, talán ő az ördög? 
Papjai milyen tanácstalanok lennének:

-  Elátkozzanak, mint az antikrisztust, vagy eldobják hitüket, és hódoljanak aprimum 
maliimnak, mert soha angyalt, szentet nem láttak olyan meggyőzőnek, sem aszkéta
cellában, sem mennyei vízióban, mint engem látnának abban a szűk szobában. Hogy 
félnének mind! hogy feszegetnék a zárakat, harapnák a kilincseket, elszökni az én két
ségbeesésem pokoli igazsága elől, eltitkolni maguk előtt is: a szomorúságnak ilyen ab- 
szolútuma létezik, és így tovább hihessenek a fájdalom elviselhetőségében. De nem 
mehetnének ki! Egyszer dolgozzanak véresen, igazán, egyszer mentsenek meg egy 
lelket, kézitusával, közelharcban, velem, az enyémet. Mert mikor már végleg halálra 
gyötörtem őket, mikor látom, hogy mindegyiket meggyőztem: nincs az a teológia, 
mely vigasztalást nyújthat az ember, az egész világ szakadatlan jajgatására, akkor le
térdelnék eléjük, és megkérném őket, hogy most, most, most vigasztaljanak meg! 
most, hogy életnagyságban, közelről látták a kétségbeesést, most cáfo^anak meg! 
most, mikor látják, hogy az lehetetlen, most mégis próbá^ák megtenni! A lehetetlen
nel kezdeni: ez az egyetlen isteni beavatkozása egy istennek.

...Ó, mit csinálna püspök testvérem? Tegnap még együtt vadásztunk, csuklóján úgy 
ült a sólyom, mint maga a Szentlélek Péter csontjain. Előkelők voltunk és boldogok, 
kissé nőiesek is a tegnapi bánattól, kissé merevek a reggeli Oltáriszentségtől, de azért 
a hajnal lassan sikongó kékjét az erdő ölében nagyon-nagyon szépnek találtuk, és sar
kantyúnkkal vígan pedáloztuk optimista fortékba lovainkat. Mit szólna hozzá püspök 
testvérem, mikor ott fönn a cellában, egyetlen hízott, otromba gyertya fénye mellett 
látná és hallaná, hogy ez humbug volt? Hogy gyónásaim alatt a nihil örök vizei lohol
tak, a Nem és Nem és Nem-Léthé keserű tajtékjai, és most ezt egyszerre mind ráön
töm? Vitáznék velük nappal és éjjel, olyan volna kívülről az egész, mint egy titkos-rej
tett tivornya; kiszívnám belőlük a hit utolsó cseppjét is, ördögimádókká, agonizáló 
nihilistákká vadítanám-kábítanám őket, és akkor, akkor! Akkor kérném őket, hogy 
győzzenek meg az élet szépségéről, értelméről, élhetőségéről. A fájdalom elviselhető- 
ségéről!
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...Vajon ki győzne? Látom a püspököt nagy díszben, amint még meg se érintette 
az én acheróni szomorúságom forrósága, és látom, amint az idő múltával hogyan 
olvad, hogyan sápad következetes és racionális jaj-őrületem hatása alatt; hogy zsugo
rodik össze a püspökbot földön kunkorodó cérnahulladékká, hogy olvad össze viasz
ként a büszke mitra, mint valami folyékony paróka, gorgó frizurája, hogyan lesz tö
mény izzadsággá alba és casula, és mikor már csak zöld meztelen bőre maradt meg 
belőle, akkor a világi, a condottieri laikus terrorjával odaugrom mellé, és parancso
lom, a banditák szigorával és türelmetlenségével parancsolom, hogy cáfoljon meg! hogy 
nincs, nincs igazam! legyen már vége a pipiskedésnek és mímelésnek, legyen vége 
annak, hogy én gyónok, kis bűnikéket, bűnicéket, és ők prédikálnak bánatkákat, böj- 
töcskéket. Én ott gyónni fogok: ők meg oldozzanak fel, győzzenek meg. Ott az ördög 
fog gyónni Istennek: az egyetlen értelmes, abszolút gyónás. Én vagyok az ördög? -  
azzal ránézett egy hosszúkás, vékony virágra, a virág pontosan a szár folytatása volt, 
csak más színű és kissé átlátszó -  világos, hogy én vagyok, és ezek mind azok! -  mondta 
végigsimítva a virágokat.

Valaki kívülről babrált a kilinccsel.
-  Nem lehet! -  kiáltotta, és azt a lehetetlen, szár alakú átlátszó virágot, mint az aeter- 
num malum legkurvább kifejezését, gomblyukába tűzte...

Friedrich Judit

KÉT VILÁG HATÁRÁN
Christopher Marlowe (1564-1593)

Négyszáz éve halt meg Marlowe -  hacsak nem ő lett Shakespeare, Marlowe mivoltát 
túlságosan veszélyesnek ítélve. Elég parazsat gyűjtött a fejére. A heves, feszült, ugrásra 
és ugratásra kész fiatal drámaíró, akiről állítólag a Romeo és J úlia Mercutióját min
tázták, az udvar elfogatóparancsára érkezett vissza Kentből Londonba. A vád eret
nekség volt.

A magyar kézikönyvek úgy emlékeznek meg róla, mint akinek legfőbb érdeme, 
hogy I. Erzsébet királynő Angliájának drámai színpadán meghonosította a blank verse, 
vagyis a rímtelen jambus használatát, előkészítette a műfajt és a nyelvet Shakespeare 
fogadására, s hogy másik jelentős tettéről meg ne feledkezzünk, a Faust-témát is fel
dolgozta még Goethe előtt. Pedig a műveiből és a dokumentumokból előlépő Marlowe 
csupa szín, csupa vibrálás: Marlowe, az eretnek, Marlowe, a botrányhős, Marlowe, a 
világot ellentmondásaiban megragadó drámaíró.

Cambridge-ben tanult a Corpus Christi College diákjaként, ami akkoriban azt je
lentette, vagy pap lesz belőle, vagy tudós. Ide már tehetsége révén került: a cipész fiát 
korábbi iskolája ösztöndíja segítette Cambridge-be. A diplomaosztás közeledtével 
azonban az egyetem megmakacsolta magát: Marlowe komolytalan diák, túl sok időt


