
W E I N I N G E R O T T Ó . 

EZERKILENCSZÁZHÁROM október 3-án találkoztam vele. Az előkelő 
lebuj egyik szeparéjának ajtajában ütköztünk össze és rettentő 
csúnyasága megfogta szívemet. Valóban megütközve néztem 

rá, mert arca azt a felháborodott szenvedést tükrözte, melyet Michel-
angelo óta annyi művész hiába akart megfesteni. 

— Kicsoda Ön? — kérdeztem megtántorodva. 
— Egy halálraítélt! — volt a spontán válasz. 
Lehelletéből az alkohol és nikotin éjféli ördögtömjénje csapott 

felém. Tovább akart rohanni, de karonragadtam. 
— Áll j ! Valamennyien halálraítéltek vagyunk. Mit tett? Megölte 

a szeretőjét? Rablógyilkos? Beszéljen ! 
— Engedjen e l ! 
Most már két kézzel ragadtam meg, fölkaptam, mint a pelyhet és 

szeparémba cipeltem. A szesz bennem is égett, de ellenállhatatlan erő 
parancsa alatt cselekedtem. Kérdezik: miért? Mit tudom én! Igy vol t ! 

Zsákmányomat egy karosszékbe nyomtam. A szoba ittas vénuszai 
ujjongva vettek bennünket körül. 

— Honnét loptad ezt a madárijesztőt? — kérdezte egy sasorrú 
nápolyi cafat, akire csak hermelinpalástot kellett volna tenni, hogy 
mindenki királynőnek nézze. 

— Ostoba ! — kiáltott rá három is egyszerre. — Híres jó pasink, 
mit szemtelenkedsz? 

A rút fiatalember egész arca megvonaglott. Haragos részvétem-
ben, abban a mámorsajnálkozásban és emberszeretetben, melyet csak 
a pezsgő ad, fogtam meg az asztalterítőt és egyetlen rántással letép-
tem. Palackok, poharak, tálcák és tányérok csörömpölve, törten-zúztan 
hulltak szerteszét. A leányok ijedten rebbentek széjjel. 

— Pincér! — ordítottam. 
Két pincér is rohant be. 
— Kifelé ezekkel! Aztán új terítést és punchot! 
— Ne bántsa őket! — nyögött fel vendégem. 
— Micsoda? Itt maradjanak? — kérdeztem egészen elhűlve a 

csodálkozástól. De hogy miért csodálkoztam, azt nem tudom ma sem. 
— Igen . . . kérem . . . — felelte halkan és mellére ejtette fejét. 
— Ittmaradni! — kommandiroztam. — Ott, a sarokban állít-

satok magatoknak asztalt, mulassatok ! Mizzi, Meerschwein, te vagy a 
parancsnok, a helyettesem ! De aki ehhez az asztalhoz jön, azt . . . 
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Ketten sértődötten kimentek — tíz percre. De vagy három már 
segített is a pincéreknek a nagy Umgruppierunghoz. Mert én, mint 
abban a világban akkor mondták, «Prima Mistvieh» voltam, vagyis 
nem két kézzel, de négy lábbal szórtam a csengő sarat: a pénzt. Ezen-
kívül, mint fiatalnak és bikaerősnek, nekem mindent elnéztek . . . 

— Pezsgőt kérek — nyöszörgött vendégem. 
— Nem kap ! — ordítottam rá brutális szeretettel. — Majdhogy 

leesik nyakáról a feje ! Forró citromvizet, semmi egyebet. . . 
— Egy cigarettát! — könyörgött. 
— Bonbont! — üvöltöttem. — De szárazat! Trud, vagy hogy 

hívnak, egy dobozzal, siess ! 
A zongorásom elém hajladozott. 
— Mit játsszak, kérem alássan? 
— Egy Mozart-menüettet, de j ó l ! Mutasd meg, hogy nem ide 

születtél — feleltem. 
— A Requiemet! — sóhajtott fel a fiatalember. 
— Semmi Requiem ! — dörögtem le. — Felfordulni mindig van 

idő. Ön alaposan berúgott, hogy ebben a kloakában akarja eltemet-
tetni magát. Nézzen oda. A patkányok már hangolják a könnyeiket. 
De várjon csak ! Tíz perc mulva fürge lesz, mint a kopó és elmondhatja, 
hogy kit tett el láb alól vagy — ki szúrta le Önt. 

— Engem . . . engem? De hol vagyok, miért jöttem ide? Mi ez? — 
kérdezte, szomorú nagy szemét tágra meresztve. 

— Nálam van és nem jött, hanem hozták. Én hoztam. Miért? 
Mert úgy tetszett. Nevemet akarja tudni? Nevem : az élet! Éljen ! 

Egy pohár punchot hajtottam fel. 
— Élet . . . élet? Akkor rossz helyre jöttem. Az én nevem: halál. 
— Nagyon örvendek ! De előbb nyelje le ezt a citromos békát. 
— Mozart gyönyörű ! — szólt ivás után. — Ez jólesett, de kár 

v o l t . . . — tette hozzá keserűen. 
— Beszéljen hát ! Mi a baja? 
— A gondolkozás. 
— Semmi bűnügy? Ó, ez nem érdekes. Hát senkit meg nem ölt? 
— De igen. Magamat. 
— Elég, eleven halott! Még pezsgőt is innék, ha kapna. Leány-

kák ! Énekeljétek el ennek a szűzi ifjúnak : 

0 Gott, o Gott, o Gott, 
Schon wieder áne tott! 

Rút, vetemült hangok zendültek föl. Közbe egy-egy bestiális 
sikoly. Az idegen elfödte arcát. 

K i mondhatja meg, mit jelent egy mozdulat? Én azt a mozdu-
latot sohasem fogom elfelejteni! Az erény födte el tekintetét a bűn 
elől. Úgy megijedtem saját gonoszságomon, kegyetlenségemen, hogy 
ebben a pillanatban is hallom szívemnek akkori vádló dobogását. 

37* 
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— Elég ! — kiáltottam és hangom olyan fenyegető volt, hogy 
azonnal csönd lett. Kísérteties pillanat. A szomszéd szobából egy nagy 
társaság teletorok vidámsága szűrődött át és mi kriptai némaságban 
hallgattuk az élet orgiáját. Nem mertem vendégemre nézni, mert azt 
hittem, hogy sír és éreztem, hogy valami irgalmatlan fájdalommal, 
igazi és szörnyű kétségbeeséssel állok szemben. Ösztönös érzésem 
tehát nem csalt meg: itt egy rendkívüli ember rendkívüli gyásza 
sötétlik. 

Azt, hogy ezek a gondolatok mikép vonultak el bennem, azt 
annyi év után megmondani nem lehet. Az idő örökké titokzatos valami 
marad. Hozzánk ad és elvesz belőlünk és később legtisztább emlékeink-
nél is eszünkbe ju t : Talán nem is igaz? 

Ez alatt az öt másodperc alatt kijózanodtam. A lélek csodálatos 
szerkezet! Akármennyit is basáskodik fölötte a test, ő is visszaadja 
a kölcsönt. Bárki bármit mondjon : a lélek és test harcban állnak 
egymással vagy legjobb esetben készülődnek a csatára, de mindig 
egymásra leselkednek. Ime, mulatni jöttem ide, kinyujtózni, mert 
magam is vad, ideg-izomölő szerelmi drámát éltem akkor át abban 
az édes Babylonban. Szervezetem úgy nyelte az alkoholt, mint tenger 
a beléömlő patakot. De már kezdtem befordulni a mámor azon misztikus 
állapotába, melyet csak az erős testek-lelkek ismernek, melyben a világ 
és az én érezhetően és kétségtelenül azonosak, amikor ránk árad a meg-
foghatatlan és abszolut egyszerű Egész. 

Csodálom, hogy még senki sem mutatott rá, hogy a mámor sze-
relmesei nem szeretik az alkoholt. Még ha iszákosak is, mint Verlaine 
vagy a magyar Ady, akkor sem. Mert minden nagy szellem keresi a 
mámort és — meg is találja. Az, hogy vannak, akik az erdő zúgásá-
ban vagy a tenger morajában lelik föl mámorukat, csak egyéni szerencse. 
Schiller rothadó almák odeurjében fedezte föl, melytől Goethe rosszul 
lett. De bizonyos, hogy józanon nem lehet csak kettős könyvvitelezni 
és hasonló érdemdús tetteket vinni véghez. 

Én tehát elvesztettem a bor mámorát, de ebben az esetben egy 
nagy szenvedés látásának mámorát kaptam cserébe. 

Szememet vendégemre kényszerítettem. Tévedtem, nem sírt. Bár 
sírt volna ! De azok a szemek már nem tudtak sírni. Látták-e valaha 
a zavarosság és szörnyűséges tisztánlátás együttes tekintetét? Mert 
szemei ezt fejezték ki. Magam is megdöbbenek, ha a szavak tökéletlen-
ségére eszmélek. Ha Önök nem érzik utánam, amit kinyelvelni lehetetlen-
ség, akkor nem kapják meg ennek a léleknek arcát, sem lélektani 
kulcsát mindannak, amit el fogok mondani, de melyet elmondani nem 
lehet. Eh ! Aki igazán élt, az megértett. A halottaknak pedig nem 
mondhatok semmit. 

Felálltam. 
— Menjetek ki — szóltam csöndesen. 
Csodálatos ! Mindenki megértett. A leányok, a zongorás azonnal 
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és szótlanul kimentek. Tehát a léleknek vannak hangjai, melyeket 
mindenki megért! 

Széket húztam karosszéke mellé és leültem. 
— Józan vagyok. Bocsássa meg italos durvaságomat. Legalább 

nyolc-tíz évvel idősebb vagyok Önnél és segítségére akarok lenni, 
bármit tett is, vagy akármi. . . 

— Rajtam már nem lehet segíteni — hangzott tompán. 
— Fiatalember! Ezek tacskói szavak. 
— Tudja, mit tettem én? 
— Akármit tett, nem számít! — feleltem szerető meggyőző-

déssel. 
— Uram, tudja, mit tettem én? Én írtam meg a «Geschlecht 

und Charakter»-t! 
— Nos és? 
— Nincs tovább ! Persze nem ismeri? 
— És ezért nem lehet Önön segíteni? 
— Ezért ! 
Mégis bolonddal állok szemben — suhant végig agyamon. — Puha, 

szentimentális bolonddal, egy ványadt nagyvárosi fickóval, akiből 
kiszívták a velőt, akinek csontjai nyúlósak, mint az arábi gumi és aki-
nek három pohár Veuve Cliquot szúvas térdébe és billentyűtágult 
szívére ereszkedik. Pokolba is! — kérdeztem magamtól — tévedtem 
volna? Lehetetlen ! — utasítottam azonnal vissza kételyeimet. 

— És mit tartalmaz az a könyv? Mi a lényege? — kérdeztem. 
— Hogy nem szabad élni. Értse meg: nem szabad! 
Hitvány fráter! — gondoltam magamban. — Ez a hülye egy kiló 

Schopenhauert és Nietzschét olvasott és most kilyukadtak a belei! 
— Eh ! De Ön é l ! — förmedtem rá kíméletlenül. 
— Ma még igen. 
— Ma? Mindenki csak «ma» él. És Ön talán holnap? . . . 
Megállj, te kappan-ivadék ! — gondoltam. — Most kirukkolsz 

az ütőkártyáddal. 
— . . . már nem élek. 
Tudtam ! Ezek a világvárosok szokványos haldoklói és nagytáti-

korukban hónapokat ülnek egy játszma dominónál a kávéházban egy 
nap alatt és két fillérért megcsalják egymást. Ez a gazember látni fogja 
a temetésemet, pedig minden hajamszálában több erő van, mint ebben 
az egész sárgarépában ! Pfű ! Micsoda marhaságot csináltam. De mind-
járt kidobom! 

— Várjon ! Akkor találkozzunk holnapután. Itt a névjegyem . . . 
Dühös voltam és fel szerettem volna pofozni ennek a kölyöknek 

a — szellemét! Tárcámból névjegyet rántottam ki és kezébe nyomtam. 
Felállt, meghajolt és anélkül, hogy kártyámat elolvasta volna, 

zsebretette. 
— Ottó Weiningernek hívnak. Megértem, hogy azt hiszi, csak a 
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szám jár. Holnapután olvassa el az öngyilkosok rovatát. Köszönöm, 
köszönök mindent. . . 

Újra meghajtotta magát és kifelé indult. 
— Önnek valóban meg kell halnia ! — kiáltottam fel. 
Megfordult. Aztán valami gyöngeségi roham vett rajta erőt és 

inkább nekiesett, mint nekidőlt a zongorának. 
— Gondolja, gondolja? . . . — suttogta rémülten. 
Minő rémületet, mily észveszejtő félelmet ordított most szeme ! 

Mindent meg nem érteni — ehhez állati butaság vagy féregi szívtelen-
ség kellett. 

— Semmit sem gondolok ! — feleltem határozottan és egy székre 
kényszerítettem. 

— De igen, de igen . . . — könnyeztek elő szavai. 
— Dehogy ! Csak egy kevéssé emberismerő vagyok és azt akar-

tam, hogy így, ebben az állapotban, ne menjen el. 
— Most. . . bocsásson meg . . . Ön nemesen hazudott. . . 
— Most rágyújtok egy havannára, mert Ön érdekelni kezd ! 
— Ön fér f i ! — kiáltott fel lelkesülten. 
— Ön pedig gyerek ! . . . Hát mondja, miért nem szabad a gye-

rekeknek élniök? Vegye elő munkája címének második fe lét : elő a 
jellemmel! 

— Ó, kicsoda Ön? 
— Mellékes. Léha fráter, kéjenc, úrlovas. 
— N e m ! 
— Hát gondolkodó, asszonyfaló, semmittevő, munkás. Szóval 

minden, vagy ami ugyanaz : ember. 
— Akkor megmondom én, hogy kicsoda Ön — felelte. — Ön látnok! 
— Igen, ha behúnyom a szemem. De most ne beszéljünk erről. 

Én kérdezek és nem Ön. Miért akar megválni az élettől? 
— Mert rájöttem, hogy az életem becstelen! 
— Huszonöt évvel? 
— Huszonnéggyel. 
— És miért becstelen Önben az élet? 
Ezt a szót: Önben, rettentően megnyomtam. 
Elpirult. Most szép lett ez az arc. Nem felelt. 
— Husánggal dolgozom — vettem föl pár pillanat mulva újra 

a szót — mert látom, hogy szükséges. Ki meri azt mondani, hogy az 
élet becstelen? ! 

— Aki i smer i . . . én ! — felelt fojtott hangon. 
— Bah ! Önt megcsalta a szeretője ! 
Szeme szikrát vetett és szája harapásra nyílt. 
— Csak beszéljen ! — kiáltottam. 
— Ön . . . — tovább nem folytatta. 
— Most gyűlölt, mert igazat mondtam. Igazat, pedig talán — 

nincs is szeretője. Feleljen ! 
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— Ön művész és én . . . csak gondolkodó vagyok ! 
— Nagyszerű felelet! És Ön akar meghalni, fiatalember? Hisz 

Ön most egyetlen mondatában tíz kötet könyvet mondott! És emberbőr-
kötésben ! 

— A «Nem és Jellem»-ben . . . 
— Az kész ! — vágtam szavába. — Tiporja szét eddigi gondola-

tait. Az élet nyolcvan évvel is rövid — egy gondolkodónak ! 
— Én . . . kigondoltam magam . . . 
Gyámoltalan, segélykérő szemmel nézett reám. 
— Ó, uram! — folytatta. — Én kész vagyok. Én . . . elfogytam. 

Nekem lejárt az i d ő m . . . a l e l kem. . . 
— Az élet tehát nem becstelen! 
— De igen! Ha az élet megengedi a z t . . . — csattant fel. 
— Hogy Ön huszonnégy évvel lejárjon, mint egy silány óra! — 

folytattam. — Kedves gondolkodó ! Mit nevez most Ön életnek? Csak 
nem azt, hogy egy rossz gyertyát kifújnak vagy mondjuk egy szép láng 
kialszik? K i nem gondolt öngyilkosságra, aki ezen az életen elgondol-
kozott és — huszonnégy évet élt? K i az, akit nem csaltak meg elől-
hátul, akit hasonló szenvedések nem emésztettek? Talán Ön oldotta 
meg a világ talányát? 

— Könyvemben . . . 
— Újat írt-e Ön abban a «Nem és Jellem»-ben? — hengereltem 

le közbeszólását. — Van-e új az emberi lélekben, a nemekben és jelle-
mekben? Shakespeare talán süket volt és Goethe rövidlátó? Kant előtt 
nem élt-e Platon és Platon előtt nem ismertek semmit? A homokba-
fúlt ókori cserepeken más volt talán az ember arca és szíve? Hol az a 
nemes vagy nemtelen lélek, akit el nem árultak, istenkereső, akit nem 
köveztek meg? A világ huszonnégyéves és Ön az első ember? 

— Az utolsó szeretnék lenni! 
— Halló ! Nem hallotta, hogy mit beszéltem? 
— Nem. Egy szót hallok : halál. 
— Jó. Ön megérett és le fog hullani. De gondoljon Sokratesre. 

Ő szintén gondolkodó volt. Képzelje el, hogy holnap ki kell ürítenie 
a méregpoharat és addig beszélgessünk. Holnap akar meghalni, úgye? 

— Igen. 
— A meghalás tehát a holnap dolga. Ma ma van. Mit tegyünk? 

Inni akar? 
— Nem. 
— Igen és nem. Tehát élni akar, mert igen és nem : ez az élet. 

Először is mondja meg művének abszolút velejét, tudniillik azt a keserű 
velőt, mely Önt a halálba viszi. 

— Egyrészt. . . magamról nem beszélek. Ezt az egyrész t . . . 
látja rajtam . . . 

Megállt és kérdően tekintett rám. Bólintottam. 
— Látom, természetes. Megértettem és folytassa — feleltem. 
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— Ezt a vak is látja . . . — folytatta. — Ha majd elolvassa 
könyvemet. . . 

— Holnap megveszem könyvét, de ezt már elolvasnom nem kell. 
— . . . akkor megérti halálom egyik, egyik okát. A másik . . . 
Újra elhallgatott. 
— Az asszony — fejeztem be. 
— Igaza van. Nem egy asszony, hanem az asszony, a nő. 
Lehúnyta szemét. Sápadt, gyötrött arcán az emberi fájdalom 

szótárának A—Z kötetét olvastam el. Minden vonása fájt. 
— Gyermek ! Ha valaki, akkor egy asszony érdemli meg, hogy 

meghaljunk érte! Ezt én mondom: a fér f i ! 
Szeme könnybe lábbadt. Megragadta kezemet. 
— Uram, ha én így tudnék gondolkozni! 
— Hisz az elrendelésben? Hisz valamely magasabb hatalom-

ban? — kérdeztem keményen. 
— Hiszek. 
— Akkor hallgasson ide. Ön Weiningernek nevezi magát. Én pedig 

az anti-Weininger vagyok. Legalább is ebben a főkérdésben, mely 
Önnek a kezébe pisztolyt ad. Ön holnap meg akar halni. Miért talál-
koztunk mi ma? 

— Még erre volt szükségem . . . — suttogta. 
— A h ! A tagadás erősebb az állításnál? 
— Ön az, aki tagad ! — felelte lángolón. 
— Tudtam válaszát. De beszéljen először a nőről. 
— A nőnek nincs lelke ! A nő a halál! — buggyant ki száján 

a szó. 
— És ezért hal meg Ön? 
— Ezért. 
Vállára tettem kezem és lassú, nyugodt hangon szólaltam meg. 
— Jól teszi. De előbb — szeressen bele, bolonduljon, őrüljön bele 

egyvalakibe! 
— Már kiőrültem! — válaszolt vadul. 
— Vézna gondolkodás ! A szerelem csak a jelenben é l ! Ha Ön 

kiőrült szerelméből, akkor ki is ábrándult belőle. És ha nem, ki kell, 
hogy ábránduljon! Itt mutatja meg magát az a jellem, melyről Ön 
egy egész könyvet í r t ! Ön morális ember. Jellemének ezért mindenen 
győznie kell ! Szeressen ! 

— Nőt? Soha többé! 
— Ön egy eszmét gyűlöl, vagy mondjuk, egy eszmétől undorodik, 

attól az eszmétől, melyet Ön alkotott: a nőtől. Amely sehol sincs, 
csak az Ön fejében ! Azt hiszi, én nem ismerem annyira, nem ismerem 
jobban a nőket, mint Ön? Nézzen rám! Hollahó ! Beutaztam a fél 
világot és megismertem a női klimák valamennyiét. Zord északok és 
lihegő delek, szikrázó keletek és bíbor nyugatok, havas vállak és tro-
pikus csípők — előttem nincsen ismeretlen világtáj. Nem azért érdemes 
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meghalni egy nőért, mert az a nő az a nő, mert azt «megérdemli», 
hanem azért, mert mi, mi férfiak becsüljük önmagunkat annyira, hogy 
meg tudunk halni érte ! Az egész ember önmagáért él és önmagáért 
hal meg. Mert a világot csak akkor képviseljük, ha egészen magunk 
vagyunk, ha egészen azok vagyunk, amik vagyunk! . . . Mit akar 
a halállal? 

— Hogy érti ezt? — kérdezte megzavarodva. 
— Fiatalember ! A halál nem egy pisztolylövés. Komoly és szent, 

melyre el kell készülnünk. Magasabbrendű ember nem esik bele a halálba, 
mint vak a gödörbe, hanem méltóságos út után lép át a kapun. 

— Én eleget készültem rá ! — szólt visszautasítólag. 
— Huszonnégy évvel senki sem kész meghalni. Ha az életet meg 

kell érdemelni, meg kell érdemelnünk a halált is ! A halál nem bukfenc, 
nem kisiklás. Petőfi és Lermontov eleshettek huszonhét évvel, de kik 
voltak ők ! Mondhatjuk, hogy quasi befejezték magukat, többek már 
nem lehettek és bevégezték feladatukat. Mit csinált Schubert harminc 
év alatt! Még felsorolni is döbbenetes ! Ők valóban elkészültek maguk-
kal és elkészültek az útra ! De Ön ! 

— Elkészültem én is ! 
— A halált meg kell tenni. Tenni! A halált tudni kell és csak 

az tudja, aki élni tudott ! Ön élt? Azért, mert megírta a «Geschlecht 
und Charakter»-t? Ha a világ első műve lenne, Ön akkor sem é l t ! 
Aki az életet tagadja — és Ön ezt teszi, hogy milyen okokból, az mellé-
kes — az tagadja a halált is. Mert meghalni csak élet után lehet, vagyis 
csak az életből jöhet, folyhat a halál. Önnek nem meghalni, Önnek 
meg kellene születnie ! 

— De ha én ilyennek születtem ! — kiáltott fel kétségbeesve. — 
És ha most én kérdezem Öntől: hisz az elrendelésben? 

Arcán gőgös mosoly futott keresztül. 
— Ne örüljön! — feleltem. — Engem könnyen «megfoghat», 

mert logikával mindent lehet. Azt sem mondom, hogy nekem van 
igazam. De én most az életet képviselem és az életnek mindig igaza 
van ! Akkor is, ha a mi dicső fejünk, gyönyörű logikánk azt harsogja, 
hogy tévedett. Nem az elrendelésben van a hiba, hanem abban, ahogy 
Ön az elrendelésről gondolkozik ! Ön azt mondja a Végzetnek : Nekem 
meg kell halnom ! És a Sors visszhangozza az Ön, az Ön szavait! 

— És ha élni akarok és amint kiteszem a lábamat innét, egy 
lehulló tégla agyonüt? 

— Nevetséges ! A végzetet nem lehet kormányozni, de befolyá-
solni igen. Ha felmegy a toronyba és leugrik onnét, mégis valószínű, 
hogy szörnyethal. Ha nem, megismételheti kísérletét ahányszor akarja 
és rövidesen sikerülni fog. Most arról van szó, hogy kezdje elölről az 
életet. Dobja tűzre gondolatait! Jelentse k i : semmise volt, semmit 
sem tettem, mert nem éltem. Szeretett már valaha? 

— Szerettem . . . 
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— Szeressen újra! Az első szerelmek hintalovak, paprikajancsik, 
fűrészporbabák ! Később nagyobb figurák jönnek, patakokban ömlik 
a vér ! De az utolsó szerelem, csak az lehet az igazi ! Mert annak kell 
a legnagyszerűbbnek, legszebbnek és legfájdalmasabbnak lennie. Nézze, 
micsoda nagyszerű képeket vetít az élet! És mindent előre vetít. De 
Ön húsz évecskéjével hátra tekint? Hátul semmi sincs. 

— Nincsen mult, jelen, jövő ! Én mindent időtlenül nézek ! — 
fakadt ki dölyfösen. 

— Időtlen? Az időtlenséget még senki sem gondolta el. Időben 
gondolkozunk, idővel gondolkozunk és néha elmerengünk ezen a szép 
érthetetlenségen : időtlenség. Miért hiszi, hogy az idő fogalma lekicsi-
nyítené az embert? Mert hangjából kicsendült, hogy így gondolkodik. 
Az időről mondhatunk, amit akarunk, ezzel semmi sem változik künn 
és bennünk. Mikor az időről beszéltem, azt csak annyiban tettem, 
amennyiben az idő az élethez, különösképen a gyakorlati élethez kötött. 
Ez szószaporítás, mert minden gyakorlati, ami élet. De mégis szüksé-
günk van erre a jelzőre mint hangsúlyra. Esetünkben tehát gyakorla-
tiasan azt mondom : Múlt, elmúlt szerelem semmi. És ez a helyes idő-
szerűség. 

— Szeressek, mikor megvetem a szerelmet? Mikor tudom, hogy 
a nőnek nincsen énje? Mikor bebizonyítottam, hogy mit szeret ben-
nünk a nő? 

— Szeressen ! — feleltem változatlanul. — Verje ki szívéből fejét, 
mert a szív külön világ, külön törvényekkel. Spekulációval nem lehet 
kormányozni a szívdobogást. Ön most fej őrült. Igyekezzék szívőrült 
lenni. Amit tegnap bebebizonyított, holnap «ki» fogja «bizonyítani». 
Szeressen! Akkor máskép lát, hall és tapint. Szeressen! Akkor a 
mindenség megváltozik és ha kívül minden összedől is — semmi ! 
Akkor fölkiálthat Goethevel: 

Mir bleibt genug! Es bleibt Idee und Liebe ! 
— De a nő . . . — hajtogatta kétségbeesve. 
— Hagyja a nőket nőknek lenni! — szakítottam félbe. — Azt 

szeretné talán, hogy férfiasak legyenek? Ismertem ilyeneket is. Mon-
strumok, szörnyetegek ! Rémesebbek, mint a kétfejű macskák. A nők 
saját poklukban maradjanak. Ott kell őket fölkeresni. Azonban Ön 
igyekezzék férfiasabb férfi lenni. Menjen át az asszonyi tűzön, mint az 
érckígyó : mikor kijön a lángokból, legyen érintetlenebb, mint mikor 
belépett! Szenvedjen, de maradjon ! Maradjon az, aki vo l t ! 

— Most már ezerszer meg akarok halni! 
Valóságos jajkiáltás volt. De még mindig nem adtam föl a harcot. 
— A hősök nem akarnak, a hősök csak tudnak meghalni, ha halni 

kel l ! Hogy mondjam? Az Ön bátorsága nem halál, hanem életmegvető. 
Nem vér, hanem hullaszagú. Föl a fejet és még följebb a szívvel! 

— Kérek egy pohár . . . cyankálit — felelte. 
— Kegyelmet és ne mérget kérjen ! — kiáltottam rá haraggal. 



587 

— Nincs kegyelem ! — válaszolta sötéten. 
— Hát Ön csak a semmibe tud gondolkodmi? — rivaltam rá. 
— Ön a Napba néz, én a sötétbe. Tudnék felelni Önnek, de minek? 

Mondhatnék egyet-mást én is. Minek? 
— Minek? Egyetlen vackor sem hull le anélkül, hogy valaminek 

ne hullana ! Hajunk minden szála megszámlált fejünkön ! 
— Hát igen . . . — felelte és vállat vont. 
— Hallja ! ha holnap nem lövi magát keresztül és még egyszer 

találkozunk, lebunkózom! — kiáltottam magamból kikelve. 
— Ön nem ért . . . — Hangja elcsuklott. 
— Szavaimat ne tegye rossz mérlegre — feleltem enyhén. — Egész 

szivemből sajnálom Önt. 
— Dehogy . . . félreértett. . . Csakhogy Ön jobbra, én balra 

vagyok erős . . . Azonban — én sem vagyok gyöngébb. 
— Szomorúan látom. De azt is, hogy még a saját énjét is 

negatívon fogja föl. Mert Ön ki akar bújni «én»-jéből, kimenekülni saját 
magából. Nem beszélek a másvilágról, mert arról semmit sem tudunk. 
De bizonyos, hogyha millió másvilág van is, akkor sem azáltal kerül ki 
az «én» saját magából, hogy az egyik életből ki- és a másikba belép. 
Az «én» nem változhatik azzal, hogy egyik vagy másik testi alakunkat 
levetjük. Elképzelhetlen gondolat, hogy ha például egy megátalkodott 
gonosztevőt gazsága delén, mondjuk épen valamely bűntettének kellős 
közepén leterít egy golyó, akkor ő azáltal, hogy másik világba vándo-
rol, énileg kicseréltessék, hogy az a bitang nyomban jó, nemes és derék 
lélek legyen. De Ön azzal, hogy meghúzza a revolver ravaszát, át akar 
alakulni másvalakivé, mint ami most. Ez az igazi tökéletes negáció. 
És materializmus is. Mert akár a pisztolyon, akár gyufaszálon billegeti 
mutatóujját, az az Ön «én»-jén változtatni nem fog. A változást meg 
kell küzdeni, ki kell harcolni, vagyis meg kell élni akár ezen, akár vala-
melyik «másvilágon». Önben épen az igazán erős lelkek nagy tulaj-
donsága : a misztikum hiányzik ! 

— Azt hiszi, hogy ahhoz nem kell erő, amit én teszek? 
— Erő mindenkiben él, de amit Ön oly nagyon nagyra tart, az 

nem erő. Sokféle öngyilkosság van, de az Ön tervbevett halála nem 
meríti ki egy «jogos» öngyilkosság álladékát. Megértett-e engem? 

— Tökéletesen — felelte nyujtottan. 
— Természetesen, ha nem hinne a halhatatlanságban . . . 
— Csak nem tételezi föl rólam ! — kiáltott közbe elvörösödve. 
— Azt hiszem, Ön se tudja, hogy hisz-e benne vagy sem ! 
— Uram ! 
— Sokatmondó fölkiáltás — vágtam rá kegyetlenül. — Fiatal-

ember ! Ön nemcsak az életet nem szereti, de a — halált sem. Ön tudja, 
hogy a lélek halhatatlan, de nem hiszi! . . . A szemén látom, hogy 
megértett! 

— Miért találkoztam Önnel! — kiáltott fel. 
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— A tudás gyönge valami — folytattam kérlelhetetlenül. — Ezt 
minden nagy szellem érezte, például Kant is. De bennük mindnyájuk-
ban a tudással együtt megvolt . . . mit megvolt ! lángolt a h i t ! 

— Ismerem Kantot és arról is tudok, amiről most beszél. 
— Nem vonom kétségbe — feleltem. — Ön filozófus és ez elég. 

De — én is ismerem. És látom, hogy az én ismeretem lényegesen más, 
mint az Öné. 

— Ismerem Kantot — szólt makacsul. 
— Annál jobb. Ha ismeri, akkor nincs semmi baja. Aki Kantot 

hiszi, az meggyógyult! 
— Én is hiszek — felelte komoran — és ép azért, mert hiszek, 

vonom le a tanulságot: a golyót. 
— Az emberiség titánjai, a vallásalkotók, a héroszok, nem javít-

hatatlan, hanem megronthatatlan optimisták voltak ! 
— És Buddha ! — szakított félbe diadalmasan. 
— Tudtam, hogy most Buddha következik. Végre megérkeztünk ! 

A korhadás tanához ! 
— Mit mond ! — kiáltott közbe. 
— A szónak nem morális értelmében használtam a «korhadás» 

szót, de élettanilag. A Buddhizmus etikája tökéletes, de — nem emberi, 
mert halottakra Íratott! Nekünk azonban kétezer éve tudtul adták, 
hogy «hagyd a halottakat az ő halottaikat eltemetni!» Először is hall-
gassa meg ezt a hasonlatot. Buddha az alapot a levegőbe «fektette le» 
és épületének — valójában köd-semmijének — csúcsa még épen csak 
hogy érinti a földet, miután fejjel lefelé áll az egész. Ön mosolyog . . . 

— Hogy beszélhet így Buddháról! Mint . . . 
— Ha járt volna Indiában, nem kiabálna, hanem végighall-

gatna ! — ütöttem rá szavaimmal. — Vagy azt hiszi, hogy püspökileg 
engedélyezett könyvekből tanulmányoztam Buddhát? Hát legelsőbben: 
Sem Önnek, sem nekem fogalmunk nincs arról a Buddháról, aki a 
buddhisták, szóval az indiai lélek Buddhája. És erről európainak soha 
fogalma nem lehet. Megérti ezt? 

— Kérem, kínozzon gyorsabban ! 
— Ezzel szemben azt állítom : Buddhát lényeges egészében csak 

a nyugati, az élők szelleme, még pregnánsabban : csak a krisztusi szel-
lem értheti meg ! Ha az írás azt mondja : Isten az élők Istene, akkor 
Buddháról azt mondhatjuk, hogy ő a halottak, az élőhalottak Atya-
mestere ! Ha gondolataimat követi, akkor a pisztolyt örökre eldobta, 
eldobta tudniillik abból az eszméből kifolyólag, hogy megsemmisítse 
az életet. Mert öngyilkos mindenki lehet, de . . . 

— Nem rólam, Buddháról! — habogta lázasan. Még mielőtt meg-
akadályozhattam volna, fölhajtott egy pohár punchot. 

— Ez, praktikusan véve, ugyanaz. Két fő embertípus van, persze 
e kettőn belül számtalan árnyalattal. Vannak élő és vannak holt 
emberek. Buddha volt a második típus legtökéletesebb képviselője. 
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Mert hová tör Buddha? A megsemmisülésre. Ez a Buddhizmus egyetlen 
célja. És miért? Mert Buddha szerint minden létezés szenvedés. 

— Az is ! — kiáltotta. 
— Nem minden létezés szenvedés. Nékem például alét szenvedés 

és boldogság, fájdalom és gyönyör. A buddhista semmit sem hisz és 
nem remél. Én azonban hiszek és remélek és a pokol közepén is ezt 
fogom tenni! Dániel az oroszlánbarlangban is boldogabb volt, mint 
a buddhista a paradicsomban lehet, mert ő é l t ! Hiszen minden csak 
azáltal lehet, hogy hiszünk benne ! Hogyan legyen boldog valaki, aki 
nem hisz a boldogságban? Emlékszik Gorkij «Éjjeli menedékhely»-ében, 
mikor az egyik kérdi a másikat: «Van Isten? !» És szól a válasz, az 
orosz, a nagy, az élő : «Aki hiszi, annak van !» Buddha azonban indiai 
volt és bármily furcsán is hangzik, ő, aki semmiben sem hitt, hitt a — 
lélekvándorlásban. Mert ezt «örökölte» a vérével, hogy úgy mondjam. 
Bár Buddha ezt is tagadja, menthetetlenül hitt benne, kellett hinnie. 
Ezért alkotta meg a megsemmisülést, a Nirvanát még az életben. 
Ön egy óriás árnyéknak : Buddhának az árnyéka ! Akár hiszi, akár 
nem, Ön is megsemmisülni akar, mert — Ön sem hisz semmiben! 

— Téved ! Bár ne hinnék abban, amit hiszek ! 
— Ez az! A hit csak a jó lehetőségének, az illuzióknak hite! Buddha 

is «hitt», hitt abban, hogy minden lét szenvedés, de mennyire «hitte»! 
Senkinek nem volt erősebb hite, mint Buddhának — a negatívban ! 
Ki mondaná Buddháról, hogy nem volt géniusz, tiszta és hős? Csak 
nem tart fakutyának? Éppen óriási hite miatt volt óriás hatása, de 
ez a hit holt hit és mindent kiöl, amihez hozzáér. Ezért gyakorlatilag 
mondhatjuk, hogy Buddha semmiben sem hitt ! Hiszen Ön is «hisz». 
Hiszi, hogy a nők ilyenek és olyanok. Legyenek ! Annál jobban hiszek — 
magamban ! Magamban, aki nem vagyok olyan ! Bennem van a nő 
és nem én a nőben ! Micsoda «én» az, aki nem tud mindent megnemesí-
teni ! . . . 

— Könyörgöm, ne beszéljen a nőkről, hanem Buddháról! 
— Akármiről beszélek, egyről beszélek : az életről! Az őrültek 

azt hiszik, hogy Buddha vallásalapító volt. Buddha azonban semmit 
sem «alapított», mert semmit sem «vallott». Ő volt a megtestesült 
vagy mondjuk megszellemült antireligiozitás ! A dekadencia tökélye. 
A kihamvadás szimbóluma. A kontinuális öngyilkosság. És mégis, az 
élet őt is megtréfálta, mert az élet mindennél erősebb ! Buddha, aki 
semmit sem hitt, hihetetlen erővel vallotta, hitte — a semmit! Buddha 
volt a legnagyobb illuzionista, akit a világ ismer ! Ő abban — és csak 
abban — hitt, amit még senki nem látott, amit senki nem észlelt, 
mert nem érezhet: a semmiben. Abban, hogy pápuakezemfaragta 
parafa felsőbb lény «isten», ebben a gondolatban még mindig van 
valami érthető, mert misztikumot tartalmaz. Hét vagy hetvenhét 
paradicsomot rakhatok egymás fölé all right! De, mint Buddha 
semmiben sem hinni — mert azt Ön is tudja, hogy a Buddhizmusnak 
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nincsen istene, az egyetlen valódi atheizmus — és a semmit hinni, 
hinni, mint elvont fogalmat s mégis létezőt, ez olyan bűvészfogás, 
melyet csak Buddha tudott összenaiválni. Mert ő volt a legnagyobb 
naiv, aki a Földön valaha megjelent, sőt megjelenhetik. 

— Csalónak, bűvésznek tartja Buddhát? — kiáltott fel föl-
háborodva. 

— Megbolondult? — válaszoltam. — Naivot, tehát jóhiszeműt 
és tisztát mondtam, nem pedig csalót. A bűvész szót pedig azért hasz-
náltam, mert erre a tüneményes «megjelenés és eltüntetésre» — tudni-
illik a «semmivel» — a bűvészek jutnak eszünkbe. Kedves Buddhistám ! 
Ahhoz, hogy azt a mindent átfogó aggságot és egyszersmind semmit-
semlátó gyermekességet, mi több, maszületettséget megérthessük, 
ahhoz először is az indiai lelket kell ismernünk. Bár nem akartam, 
mondhatom, paradoxul hangzik. De a paradoxonoktól csak a filisterek 
riadnak meg és Ön tudja, hogy az élet — paradox. Tehát Buddha sem 
nőtt ki a levegőből, az ő imádott «semmijéből». Buddhának számtalan 
őse van, kisebb-nagyobbak és milliókra ment azoknak az indiaiaknak 
száma, akik követelték és végül is kitermelték magukból a nagy 
Buddhát, az indiai lélek Megváltóját. Őt, aki bevezeti őket az egyetlen 
boldogságba, a Nirvánába, az édes Semmibe. Buddha nem «üstökös», 
nem «tünemény». Buddha nem kezdet, hanem vég. Igaz, hogy aztán 
olyan vég, mely véglegesnek látszik, mely . . . 

— . . . a pisztolydurranás ! — kiáltott közbe. 
— Igen. Önnél az. Nem is az élőhöz szólok többé, csak egy fiktív 

halotti beszédet tartok koporsója fölött. Mert, hogy Önnek meg kell 
halnia . . . 

— Meghalni! . . . De merne-e velem fehér-fekete golyót húzni? 
Ön az élet, Ön nem halhat meg, Öné a fehér ! De ha mégis? . . . Ha 
mégis Ön húzná a feketét? . . . Akkor holnap Ön lövi agyon magát 
és én maradok ! . . . Lássuk a híres életet! Nos, nos? 

A halálközeliek kárörvendő kihívásával, kajánságával tekintett 
reám. Szegény ember! Ebben a percben arca visszataszító volt. Föl-
nevettem. 

— Merne-e, merne-e hát? — kérdezte vigyorogva. 
Bizonnyal nem volt már akkor egészen beszámítható. 
— Ostobaság! Ezen semmi mernivaló nincs. Én ne hinnék a 

predesztinációban? Háromszor húzhatunk és mindháromszor Ön veszi 
a feketét! 

Szeme kidagadt. Nem hitt nekem. Ezenkívül talán most az életet 
is gyűlölte bennem. Senkise mondhatja meg, mi minden zuhoghatott 
abban a meghasonlott lélekben. De rémítő lehetett, az bizonyos. 

— Ez, ez . . . komoly? 
A komoly szót szinte fenyegetően mondta. 
— Tréfálok — feleltem. — De ha én húzom a feketét, tréfából 

lelőhet, mint a verebet! 



591 

Ezzel kivettem Browningomat — kedves fegyverem volt és hűségét 
már bebizonyította — és az asztalra dobtam. Mániákus mohósággal 
kapott utána, de kezére csaptam. Ránéztem. 

— Várjon! — szóltam. — Az adott szó szentség ! 
— Igen. 
Szemét nem tudta levenni a fegyverről. 
— Tehát kezdjük. Ön húz először, Buddhisták előnyben. 
Két aranypénzt vettem elő és összehasonlítottam. 
— Nézze, ennek a fején, épen a homlokon, i t t . . . olyan keresz-

tecskeféle rovátkát látni. Ez lesz a fekete golyó. Vagy . . . váltsak 
papírpénzt mostan, Ön előtt? . . . 

— Bontatlan játszmát? Ugyan kérem ! — válaszolt elpirulva. 
A kalapba markolt és ökölbeszorított kezét magasra emelte. 
— Hát életre-halálra? Igen? — kérdezte elfúlva. 
— Lássuk a golyót ! — válaszoltam rendreutasítólag. 
Beesett arca égett, mint a tűz. Habozott. 
— Fiatalember — szóltam nyugodtan, bensőséggel — hagyjuk 

az egészet. Dobja vissza. 
— Soha! 
Felugrott és a pénzt az asztalra csapta. Az arany épen «fejjel» 

tekintett reánk. 
— Várjon, kérem! — szólt. — Ha Ön annyira bízik magában, 

az életben vagy miben, akkor miért nem mondta, hogy százszor 
húzhatunk? 

— Mert annyira nem bízom magamban ! — feleltem. — De ebben 
hiszek ! Ön nem tudja, hogy mi a hit. Most pedig nézzük meg a pénzt. 

A jel olyan finom volt, hogy egészen hozzá kellett hajolnunk. 
Weininger a rovátkosat húzta. 

— Ez semmi! — kiáltott magából kikelve. — Mathematika : 
ötven százalék. Húzzunk másodszor ! . . . Megengedi, hogy ismét én 
húzzak? 

Ránéztem és füléig pirult. Látta, hogy megértettem. Szegény, 
most kételkedett bennem. 

— Nem ! Tessék ! . . . Húzzon Ön ! — kiáltotta gyorsan. 
— Eh, ne folytassuk. Sajnálom . . . 
— Most már húznia kell ! — szakított félbe. 
Szó nélkül a kalapba nyúltam és az asztalra dobtam a pénzt. 

Szép görbét írt le, egy pohárhoz ütődött, gyönyörűt csendült és le-
feküdt. 

— Ez az élet hangja vo l t ! — szóltam méltósággal. 
Most az «írás» volt felül. Weininger fölkapta. Én csak arcára 

néztem : a «fehér golyót» húztam. 
Következő pillanatban földhöz csapta az aranyat és rátaposott.. 

Őrjöngve ugrált rajta. 
— Aljas, becstelen ! Annál is rosszabb : szajha ! — kiabálta. 
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Kicsit nevettem. 
— Hm. De úgy is használjuk. Csináltasson jegygyűrűt belőle, 

rögtön szent lesz és nemes. Ne az aranyat szidja, de az aranyról való 
gondolkodását. Azonban Ön mindent tagad és amit áll ít. . . Vegye 
föl és adja a szegénynek. Rögtön megszépül a csúf anyag! 

— Ah ! — kiáltott, de nyomban elhallgatott. 
— A fejünket nem lehet kicserélni — válaszoltam e fájdalmas 

felkiáltószóra. 
— Mért születtem! — robbant ki féktelenül. 
— Ezt a kérdést néhányszor már én is föltettem magamnak. 

Nyugodjék meg. Beethoven azt mondta : Der Mensch frage nicht! 
— Beethoven ! 
Valóságos sikoltás volt. 
— Mi az? — kérdeztem. 
— Ismeri Beethovent? 
Ahogy ezt kérdezte, visszaadni nem tudom. így kérdezhetik egy-

mástól az elkárhozottak : Mit tettünk? 
— Én ismerem, Ön nem. 
— Hazudik ! — és felém ugrott. 
— Húzzon harmadszor ! — feleltem szárazon. 
Megtorpant. Aztán legörnyedt a megtaposott aranyhoz és a ka-

lapba tette. 
— Bocsásson meg . . . — szólt elhaló hangon. — De ne mondja, 

ne mondja, hogy én, én nem ismerem Beethovent. . . 
— Szegény ember ! . . . De lássa, nem hazudhatom . . . 
— Húzzunk ! — szakított félbe és összeborzongott. 
Azt merem állítani, hogy ebben az emberben már akkor nem élt 

a lélek ! Imaginációm olyan erős volt, hogy szinte érezni véltem a 
hullaszagot. Nem a test, de a lélek felbomlását éreztem. Weininger a 
kalapba nyúlt és összecsendítette a pénzt. Csörgetés közben így szólt: 

— Ha most a fehéret húzom, életben maradok, mert én megtartom 
szavamat! Önt azonban ezek után fölmentem. Mondja, hát azt hiszi, 
hogy menthetetlenül a feketét kell kivennem? Lehetséges ez? 

— Bizonyos — feleltem. 
— De miért? Miért? 
— Ön gondolkodó és igazi gondolkodó. Nem jött még rá, hogy 

itt semmire sincs felelet? Semmire ! Miért találkoztunk mi ma? Miért 
született és miért annak, ami? Miért égnek a csillagok és miért nem a 
víz? Minden önmagáért van és minden mindenért. Minden miértnek 
van egy miértje és hová vezet ez? Csak addig kérdezzünk, ameddig 
kérdezhetünk. Ha ezt a poharat innét ide teszem, ennyi ok-okozati 
összefüggést megértek. De ha következetesen el akarnék azon gondol-
kodni, hogy miért ülök most itt, meg kellene bolondulnom bele. Hatá-
roltak vagyunk és tartsuk magunkat határaink között. Ez az ideális 
gyakorlatiasság. A legnagyobb szellemek tisztelték legjobban a hatá-
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rokat, pedig ők tolták ki a lehető legmesszebbre. Még miszticizmusuk 
is határolt és pozitív. Krisztus semmit sem beszélt Istenről. A «jó A tya » : 
ez volt a legtöbb, amit mondott. Mindig az emberekkel, a valósággal, 
szóval az élettel foglalkozott. Leonardo azt mondta, hogy a festőnek 
még a fal foltját is szeretettel kell tanulmányoznia és lefestenie. Nem 
Goethe hirdette : «Jedes Ereignis mit Ehrfurcht betrachten»? Itt épúgy 
a tiszteleten, mint a mindenen van a hangsúly ! Csak az él igazán, 
aki a mindennel van elfoglalva, aki mindennel é l ! Az energia meg-
maradását ösmerjük. Én az élet megmaradásának törvényét is kimon-
danám. Engem nem az bánt, hogy Ön holnap meghal, mert halált én 
nem ismerek. De hogy Ön, aki mélyen gondolkozik, a valódi, az éltető 
és élő gondolkodás első lépését se tegye meg ebben az életben, melyben 
azt meg lehetne és meg kellene tennie — ez az, ami fölháborít. . . 

— Mert nem érti, hogy én elérkeztem «természetes» végemhez. 
— Most úgy beszélt, mint a dilettánsok! Azok is mindig «megérkez-

nek» valahová, «befejezik» a dolgokat, pedig el se kezdték. Vége csak egy 
egésznek van. Nézze meg Rembrandt képeit, hallgassa Bachot, olvassa 
Macbethet. Ezeknek «végük» van, ezek készek. Nézzen meg egy mázol 
mányt, vegyen kezébe akármilyen rossz könyvet. Itt sem kezdet, sem vég. 

— Akkor én is kontári mű vagyok ! 
— Én azt is tudom, hogy Önön nem segíthetek és Ön végezni fog 

magával holnap. De annyira pozitív vagyok, azaz annyira hívő, hogy 
biztos tudásom ellenére is végrehajtom Önön mindazokat a mentési kísér-
leteket, melyek rendelkezésemre állanak. Mert minden tudásom ellenére is 
hiszem azt, hogy lehetséges, hogy Ön megmenekül. Ez : a h i t ! Önnek 
éreznie kell, hogy minden, amit tettem, egyetlen szerves egész. 

— Igen ! Tökéletes ! — kiáltott rajongva. — De Ön művész és 
én csak agyag vagyok a kezei között, melyet kedvére gyúr ! 

— Annál szebb, hogy az, amit Ön «kedvem» nek nevez, ilyen derék! 
Ön minden állításában tagad. Mit kérhetnék többet Istentől, mint hogy 
ilyen méltó «kedv»-ben tartson meg engem? Vajjon tehetnék-e többet, 
kedves agyag, mint amit teszek? Mondja meg! Va j jon . . . 

— Végül is — semmit se tesz ! — szakított félbe. — Holnap 
halott vagyok ! Ime . . . 

Ezzel kirántotta az egyik aranyat, Megfogtam ökölbeszorított 
kezét, hogy ne nyithassa ki. 

— Ismét a semminél tart ! Hát most semmi se történt velünk? 
Holnapután máskép gondolkodik . . . 

— Engedje, hogy megnézzem a pénzt! 
— Szép lassan tegye vissza és vegye ki a másikat. Ez a fekete golyó. 
— És ha a másik az? 
— Nem. Az a fehér. 
— És ha «kicserélődnek», ha én akarnám kicserélni őket? Úgy 

értem, ha «maguktól» átváltoznának? — kérdezte halálsápadtan. 
— Egyszerűen szólva, Ön azt mondja, hogy mindig az lesz, az 
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változik fekete golyóvá, rovátkossá, amelyet kihúz? Vagy miért nem 
mondja így : Mi azt fogjuk annak látni. 

— És ha így volna? — ajkszélei remegtek. — Nem látjuk-e imá-
dottunkat a világ összes asszonya közt a legszebbnek? Nem látjuk-e 
a fakir mutatványait, de a fényképezőgép semmit se «lát»? Nem lát-
juk-e a csillagokat, de ahol mi látjuk őket, onnét a csillag már régen 
elfordult? Amit mi látunk! Pfuj ! 

— Ez mind igaz. De ha nem hisz a szemének, miért keresi sorsát 
a látásban ? Ön a saját életét és az enyémet tette föl egy rovátka meg-
látására ! Hol itt a morál, vagy mondjuk a logika? Hé ! Dobja vissza 
azt az aranyat és felejtse el az egészet. Holnap, ha fölébred, szeressen 
bele az első leányba, akivel találkozik. Akármilyen szörnyű is a világ, 
szeretni mindig fog lehetni benne ! És akkor élni is lehet! 

— Ön olyan «naív», mint egy — buddhista! Pillangókat kerget, 
saját fantáziájával játszik és valójában semmit sem törődik velem. 

— Fiatalember! Ön maga sem tudja, hogy mennyire egoista. 
Azt kívánja tőlem, hogy vessem le bőrömet és elfelejti, hogy kockára 
tettem életemet egy idegenért. Hogy biztos voltam a dolgomban? Ezt 
én hihettem, de biztos nem vo l t ! Ha mindenben, amit az ember tesz, 
önmagára is gondol, — ugyan kire az ördögre is gondolhatna hamarább ! 
— nemcsak önmagunkra gondolunk. Az a sok embergyűlölő félfilozófus, 
akik az elégtelenség tantételeit hagyma- és bürökkoszorúba kötötték, 
ugyancsak rossz szolgálatot tettek az amúgy is eléggé megterhelt emberi-
ségnek. De az embergyűlölő «nagyságok» után a még sokkal rosszabbak, 
az embermegvető álgondolkodók következtek. Mert gyűlölni nem lehet 
szeretet nélkül. A megvetés azonban csakhamar arra kényszeríti az 
egyéniséget, hogy önmagát is megvesse. Miután lassan mindenkit sike-
rült megvetniök, a szerencsétlen fickók rájönnek, hogy voltaképen ők 
maguk is emberek, tehát illenék, ha sajátmagukat is megvetnék. 
Mintha egyébként is nem volnának az emberek eléggé elfoglalva azzal, 
hogy szomszédaikat megvetik ! Most még a «tudós», az «exact» megvetők 
mocsárlázával is kell küzdenie a világnak ! Azt mondják, hogy a gyű-
lölet megvakít. Én tovább megyek : a megvetés még a tapintóérzékétől 
is megfosztja az embert! 

— Ezt nekem mérte k i ! — szólt türelmetlenül. 
— Ez egyike volt azoknak az ingeknek, melyeket az emberek 

magukra vesznek, ha érzik, hogy sajátjuk ! 
— Nemsokára mint ellenségek állunk szemben — felelte. 
— Eszmeileg igen, de úgy mindig is ellenségek voltunk. Ha le-

győzöm Önt, annak elsősorban Ön veszi hasznát. 
Felelet helyett egy pohár punchot hajtott föl és elfordította fejét. 

Pár percig egyikünk se szólt. 
— A nő csak anyag — szólt hirtelen. 
Látszott, hogy e körül gondolkodott és ez a kijelentés csak ki-

szaladt száján. 
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— Ostobaság ! Engedje meg, de más szó nincsen reá. Ismétlem 
tehát: ostobaság. A nő nincs a férfi magaslatán, ezt minden gondol-
kodó tudta és ezerféleképen kimondta. De még az egér sem «csak anyag», 
nemhogy a nő lenne az. Föltéve, hogy a nő puszta matéria, mit jelen-
tene ez? Hogy mi férfiak lőjük agyon magunkat? A nő spirituális 
hiányait valamennyien érezzük és szenvedjük. De én azt mondom, 
hogy enélkül a szenvedés nélkül szeretni sem lenne érdemes ! Mert 
minden igazi szenvedésben valami megmagyarázhatatlannak, valami 
oktalannak kell élni! Minthogy nem tudom megérteni, hogy a nő, még 
az a nő sem, aki végtelenül szeret, miért nem ért meg bennem igen sokat, 
amit nagyon is meg kellene érteni, szenvedek. Ezért nincs szerelem 
szenvedés nélkül, de — ne is legyen ! Azonban a nő is szenved és már 
ez magában halomra dönti az Ön okoskodását. Miért szenved a nő, 
megint mindegy. Szenved ! ez az egyetlen mindentmegmondó, mindent-
feloldó felelet. 

— Micsoda illuziók ! — kiáltotta. 
— Ön most ahhoz a kisgyerekhez hasonlít, aki játékvonatán 

magyarázza gépészmérnök papájának a mozdony szerkezetét. Én már 
dübörgő gőzösöket vezettem, mikor Ön még a nőben csak «anyagot» 
talált, mert porcellánbabájának fejét feltörte. Miért hiszi tehát, hogy 
csak Ön ismeri őket, de én nem? 

— Mert látom, hogy Ön még azt hiszi, hogy a nő sphinx. 
— Lássa, fiatalember, a nő csakugyan talány. Nem az a ragyogó 

rejtvény, aminek a rossz poéták kürtölik, de nem is az az Asmodeus, 
aminek a nőgyűlölők tartják. De talánynak talány. Már csak azért is, 
mert más, mint mi vagyunk. Nem elég ez, hogy örökké titokzatos ma-
radjon? De ki vagy mi nem titokzatos ebben az életben? És akkor 
épen csak a nőnek ne legyenek titkai? Kisfiú ! Tegye el a játékait. 

— Én már eltettem. Egyszer talán Ön is el fogja tenni. 
Gúnyosan nézett rám. 
— Ön Chamfort I I . De még szerencsétlenebb kiadás. 
— Ő igen ! Ő ismerte az asszonyokat! Emlékszik erre a mondá-

sára : A nők csak azt adják a barátságnak, amit a szerelemtől köl-
csönöztek. Ezzel is mindent megmondtak. 

— Ugyan kevés az Ön «minden»-e ! Ezt a kijelentést pedig meg 
is lehet fordítani. De Chamfortral nem szállok vitába. 

— Nem látja, hogy velem szemben minden hasztalan? 
— Előbb Ön nem hitt, most én nem hiszek a szememnek. Amit 

mi látunk ! Nem így hangzott az előbb? 
— Hát még mindig bízik? . . . Ó, mentsen meg ! 
Hangja esdekelt és gyermekes erőtlenséggel tekintett rám. Ez a 

hirtelen átmenet csodálatos volt. Előbbi szatirizmusa, fölényessége 
teljességgel eltűntek. Semmi se maradt, csak a meztelen félelem. 

— Mindenki csak önmagát mentheti meg. Én csak az utat mutatom, 
melyen megmenekülhet. Többet nem tehetek. Ön azzal, hogy életben 
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marad, nem szabadult meg. Ha párnázott falak közé csuknák, mint 
a bolondokat és őriznék, hogy semmi kárt nem tehetne magában, 
akkor életben maradna, de csak — külsőleg. Én ezt a «külső» életet 
életnek nem tartom. Bármilyen is Ön, Ön karakter. Ha szellem karakter-
rel egyesül, akkor a sors nagyobbik fele bennünk, saját magunkban 
rejlik. Akarattal fejezem ki magam ilyen egyszerűen, szinte primitíven, 
mert az igen összetett, rejtélyes dolgokat csak szimplán, bizonyos 
együgyűséggel lehet megközelíteni. Hogy sorsán változtasson, ahhoz 
belső változáson kell keresztülmennie. 

— Itt kezdődik a — lehetetlen ! — vágott szavamba. 
— Mindegy ! Én teljesítettem kötelességemet. 
— Köszönöm ! 
— Persze, hogy ez a belső változás létrejöjjön, ehhez hit kell. 

És itt bukik meg minden jóakarat. A hit adomány, hit csak felülről 
szállhat le az emberre ! Homeros nem írja meg az Iliást, ha előzőleg, 
még mielőtt a tollat kezébe veszi, nem hitt volna a Múzsákban, szóval 
felsőbb hatalomban, azaz : a hitben ! Mert mindenekelőtt: a hitben 
kell hinni! Ah, a világ összes nagy művei parancsok! «Csinálva» még 
senki, senki se csinált semmi nagyot, semmi érdemest ezen és min-
den sártekén ! 

— A «Nem és Jellem»-ben ez is benne van ! — kiáltott föl. 
— Nem hiszem. De ha benne van is, nincsen benne. Legföljebb 

mint idegen test, halott és szervetlen valami. Ha a «Nem és Jellem»-ben 
ezek az eszmék élnének, akkor Ön most nem énjének kioltásán gondol-
kodnék ! Szíve a halottnak is van, de van-e a halottnak szíve? Ön 
zseniális ember, de ez — nem elég. Gondolatai mindennel összefüggenek, 
ezt látom. De — az Ön vevése nincsen arányban az Ön adásával. 
Ön — értelmi-érzelmileg véve — köbmétereket lehel be, de csak köb-
centimétereket lehel ki magából. Ez fojt ja meg Önt! . . . Mindent föl-
vesz, de amit kibocsát, az ezer névvel nevezett egyvalami, azaz még 
nem is egyvalami, mert az a semmi. Ad abszurdum vigyem? Ön vízbe-
fúlt hal ! . . . 

— Halálos diagnózis ! — szólt elsápadva. 
— Adjon ! — kiáltottam rá. — Az olyan embernek, mint Ön, 

szakadatlanul adnia kellene. Ne várja a szeretetet, hanem adja, akkor 
Ön is szeretetet kap. Adjon hitet a kishitűekbe, akkor Ön is hinni fog. 
Ön a nők ellen tombol, pedig olyan passzív, mint tízezer háremhölgy . . . 

— Ez nem igaz ! — rikoltott közbe. — Aki huszonhárom évvel 
azt tette, amit én . . . 

— Épen ez volt a passzivitása ! — vágtam el szavát. — Csak 
nyelt és habzsolt! És most szétszakad. 

— Megláttam az igazat, kiittam a valóság poharát. Ebbe halok bele! 
— Önt megöli az, amit Ön hiába kevert bele mindenbe, mert az 

semmivel sem keveredett, vegyült. Önt megölte — az «én» ! 
— Miért mondta ezt meg nekem ! — ordított fel. 
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Szeme vérben forgott, szája tajtékot hányt. 
— Azért, mert csak ezzel a szellemi koponyalékeléssel menthető 

meg — ha megmenthető ! Itt az a műtét, mely egyszázalékos, de talán 
segít. Ön korunk legrettentőbb kedélyi vérbajában szenved : az éniség-
ben. Paralizis vagy öngyilkosság: máshová onnét nem vezet ú t ! 
Nagyszerű emberek tömegsírjához érkeztünk ! Le a kalappal! Pom-
pás lelkek feküsznek i t t ! De a legjobbak — átvészelik az idők, a mi 
időnk e pestisét. Nietzsche úgy fordult föl ebben a bajban, mint a 
gutaütött! Mit küzdöttek Wagner és Strindberg ezzel a halálangyallal! 
De ők — győztek ! Nézzen reájuk, nézze meg ezeket a hívőket! Nincs 
az a próféta, szent, aki többet vívott a gonosszal és akinek erősebb hite 
lett volna náluk ! K i volt apostolibb Strindbergnél vagy Dostojevskij-
nél? De jobban is hittek magukban, mint a világ összes beduinjai, 
mindabban, amiben egy fanatikus hihet! Azonban ők énjöknek irtózatos, 
emberfölöttien terhes fluidumát szakadatlanul lövelték szerte a világba, 
embertársaikba, jó és rossz barátba, asszonyba és ha kellett, kőbe és 
sárba ! Ő nekik minden . . . 

— Fehér vagy fekete ! — kiáltott fel tébolyodottan. 
Öklét kirántotta kezemből és bomlott szemekkel bámult az aranyra. 

A fejen ott volt a keresz t . . . 
— Jaj a legyőzötteknek ! — hörögte inkább, semmint mondta 

és kirohant. 

A bécsi ujságok közölték, hogy Weininger Ottó október 4-én 
abban a házban, melyben Beethoven meghalt, szobát bérelt és szíven 
lőtte magát. 

* 

Az elbeszélő — ötven év körüli férfi — fölállt és egy pohár vizet 
ivott. A szalonban teljes volt a csend, csak a barokk állóóra tik-takolt. 

— Ma f o i ! — törte meg egy szőke asszony a csendet. — Csak 
egy nőgyűlölő bolonddal lett kevesebb. De . . . mégis szerettem volna 
ismerni azt az embert. . . 

— Ugyan, kedvesem, hogy mondhat ilyet? — szólt a mellette ülő. 
— Eh bien ! Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient lasses 

de leur métier — válaszolt a szőke. 
— Sza, sza ! K i ismeri közülünk ezt a «métier»-t? Nézze, nézze 

ezt a két álmodozót! — kiáltott föl kacagva egy őszülő harmadik, 
aki világszép asszony volt húsz év előtt. 

Simay Caesár. 

KÖD. 
Méla nyárutó bús, szürke fátyla: 
jöjj el, áldott páraköd-esés, 
hadd terüljön némaság a tájra 
és a láthatárra feledés. 

Észrevétlen vonj a színre-hangra 
balzsamozó álom-patinát: 
szét ha széled halk varázsod hamva, 
meg ne lássék többé, ami fájt. 

Békássy Istvánné, Bezerédy Emma. 
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