RUYSCH FRIGYES ÉS MÚMIÁI*
Halottak kórusa Ruysch dolgozószobájában

Egyedül örökkön élő halál, a
Végtelen térben minden
R ád tör, s kebleden pihen
M eztelen létü n k : révben,
C sak öröme nincs éppen.
D e már nem bántja fájdalom . Mélységes
É jsza ka fátyla takar,
Borús elmében vészes
Életem lék. N in cs reményünk, vágyunk, a
T ikkad t szellem nem akar
S em m it; bánat, de féléstől is menten
Unalom nélkül hamar
T ölt lomha, üres időt.
É ltü n k : és m iként csecsemő lelkében
Verejtékes álomról,
Félelm es árnyról kavarog félébren

Derengés: bennünk ma csak
E n n y i emléke maradt
A z életnek: de félelemtől távol
E tekintet. M ik voltunk?
M i volt a keserű pont,
M it életünk jelentett?
Csodás, oly titokzatos
M a a lét m i fáradt elménknek, akár
A z ismeretlen halál
É lő k kutató szemének. S haláltól
H a élvén menekült, úgy menekült most
M á r forró életlángtól
M eztelen létün k: révben,
C sak öröme nincs éppen.
M ert holtnak s halandónak
Boldogságával nem törődik a sors.

R uysch (dolgozószobája mellett, az ajtórésen át betekintve) :
Terin gettét! K i tanította zenére ezeket a halottakat, hogy ú gy énekelnek itt
éjnek idején, mint a kakasok? B iz’ Isten, kiráz a hideg s kicsi híjjá, hogy nem vagyok
náluk is holtabb. Nem is értem, miért mentettem meg őket az enyészettől, hogy itt
föltámadjanak? Annyi bizonyos : filozófia ide v a g y oda, tetőtől-talpig remegek.
Vinné el az ördög, akárki v itt is rá, hogy házamba fogadjam ezt a népséget! Nem is
tudom, mihez fogjak. H a itt hagyom őket bezárva, mit tudom én, nem törik-e be
az ajtót, v a g y nem jönnek-e be a kulcslyukon át, hogy fölkutassanak az ágyamban.
Segítségért kiáltani halottaktól való félelemből, mégse járja. E h , gyerünk, embereljük meg magunkat s igyekezzünk inkább őket megfélemlíteni.

*A párbeszéd az aOperette M óráin című sorozatból való. Eredeti címe: nDialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie» (Mondádon kiad., Milano, 194.0— 4 1 , 1. köt. 922— 8 11.)
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(Belép.) Gyermekeim, mi ütött belétek? Elfelejtettétek, hogy holtak vagytok?
Mire való ez a lárma? Elbíztátok volna magatokat a cár látogatása m iatt s most azt
gondoljátok, nem vagytok többé alávetve az előbbi törvényeknek? E l tudom kép
zelni, hogy csak tréfálni akartatok és nem gondoljátok komolyan a dolgot. Ha föl
támadtatok, örülök veletek együtt ; de nekem arra nem telik, hogy úgy költhessek
az élőkre, mint a holtakra. í g y hát hordjátok el magatokat a házamból. Ha igaz
az, amit a vámpírokról mondanak, és ti azok közül valók vagytok, nézzetek másnak
a vére után ; mert én nem vagyok hajlandó kíszívatni az enyémet, ha bőkezű is
voltam az álvérrel, amit ereitekbe csöpögtettem. Egyszóval, ha továbbra is, mint
eddig, nyugodtan és csöndben szándékoztok maradni, békességben megférünk egy
más mellett és házamban nem fogtok semmiben hiányt szenvedni. Ha nem, mond
játok meg, mert akkor fogom az ajtórudat és mind agyonverlek benneteket.
H alott: Uralkodj kissé magadon! ígérem neked, mind halottak maradunk
ahogy vagyunk is, anélkül, hogy agyonvernél.
R u y sch : Mi jutott hát az eszetekbe, hogy úgy énekeltek?
H alott: Nemrég, éppen éjfélkor telt le először az a nagy számtani év, melyről
a régiek annyit írnak ; s ezért ez első eset, hogy a halottak beszélnek. De nemcsak
mi, minden temetőben, minden sírban, lent a tenger mélyén, hó- v a g y homokfödte
földben, csillagos ég alatt v a g y bárhol is legyenek, minden halott énekelte, mint mi,
azt a kis dalt, amit hallottál.
Ruysch: S meddig fognak még énekelni v a g y beszélni?
H alott: A z éneket már befejezték. Beszélni negyedóráig van módjukban.
Azután újra elcsendesülnek, egészen addig, míg ismét le nem telik ugyanaz az év.
R uysch: Ha így van, akkor nem hiszem, hogy még egyszer megzavarnátok
álmomat. H át csak beszélgessetek nyugodtan egymás k ö z ö tt ; én addig itt félre
húzódom, de szívesen hallgatlak benneteket, úgy kíváncsiságból, anélkül, hogy
zavarnék.
H alott: Csak úgy tudunk beszélni, ha valamilyen élő embernek válaszolunk.
Akinek nincs mondanivalója az élők számára, ahogy befejezte a dalt, elhallgat.
R uysch: E z t igazán sajnálom : mert gondolom, micsoda élvezet lenne hallgatni
azt, amit egymás között beszélnétek, ha ezt meg tudnátok tenni.
H a lo tt: H a képesek is lennénk rá, nem hallanál sem m it; mert nem volna miről
beszélnünk.
R uysch: Ezerfélét szeretnék tőletek egyszerre kérdezni. De mert az idő rövid
és nincs mód a válogatásra, adjátok értésemre röviden, miféle érzésekkel fogadtátok
testben és lélekben a halál pillanatát ?
H a lo tt: Magát a halál pillanatát nem vettem észre.
A többi halott: Mi sem.
R uysch: H ogy-hogy nem vettétek észre?
Halott: Mint ahogy például te sem veszel tudomást arról a pillanatról, amikor
aludni kezdesz, bármennyire is igyekezz ráfigyelni.
R uysch: De hiszen az elalvás természetes dolog.
Halott: É s a halál neked nem természetes? Mutass egy embert va g y állatot
va gy növényt, mely nem hal meg.
Ruysch: Most már nem csodálkozom többé azon, hogy itt énekeltek és beszél
tek, ha nem is jöttetek rá, mikor ért utói végzet.
íg y ő, nem tudva : ellene lesújtott,
Tovább harcolt még, pedig már halott volt,

303

mondja az olasz költő. É n úgy képzeltem, hogy a halál dolgában a magatok fajta
lények valamivel tájékozottabbak, mint az élők. De — hogy visszatérjünk a lényegre
— semmi fájdalm at nem éreztetek a halál pillanatában?
H alott: Vájjon milyen fájdalom az, amit észre sem vesz az, aki érzi?
R u y sch: Mindenesetre mindenki azt tartja, hogy a halál érzése igen fájdalmas.
H alott: Mintha csak a halál érzés lenne, s nem inkább az ellenkezője.
R u y sch: Pedig mind azok, akik a lélek természete felől közelállnak az epikureusok véleményéhez, mind azok, akikre a közvélemény hallgat, — mindannyian,
va gy legnagyobb részük — megegyeznek abban, amit én mondok : vagyis, hogy
a halál sajátos természeténél fogva összehasonlítást nem tűrően igen élénk fájdalom.
H alott: Nos hát, ami után érdeklődsz részünkről: ha az ember nem képes arra,
hogy észrevegye azt az időpontot, amikor az életműködések — nagyobb va gy kisebb
mértékben — éppen csak megszakadnak álom, letargia, ájulás va gy bármi más ok
m iatt ; hogy veszi észre akkor azt, amikor ugyanazok a működések teljesen meg
szűnnek s nem is rövid tartamra, hanem örök időkre ? De ettől eltekintve is, mi módon
lehetséges, hogy a halálban valam i erős érzés kapjon helyet? Sőt, hogy maga a halál
sajátos tulajdonságánál fogva erős érzés legyen, amikor az érzés képessége nemcsak
hiányos és legyöngült, hanem annyira parányivá csökkent, hogy már hiányozni
kezd és megsemmisül? Gondolod, hogy bárki is képes akkor valamilyen erős érzésre?
A zután láthatod : még azok is, akik súlyos és fájdalmas betegségben halnak meg,
a halál közeledésekor — több-kevesebb idővel az elmúlás előtt — annyira lecsendesülnek és megnyugosznak, hogy mi sem világosabb, mint ez : az ő ponttázsugorodott életerejük nem elégséges többé a fájdalomra, mely íg y előbb szűnik meg életük
nél. Ennyit mondhatsz el részünkről, bárki is úgy gondolná, hogy a halál pillanatá
ban a fájdalomtól kell meghalnia.
R u y sch : A z epikureusoknak talán elegendők lennének ezek az érvek. De nem
azoknak, akik másképpen vélekednek a lélek szubstanciájárói; ahogy én is tettem
a múltban és még inkább fogom tenni ezután, hogy hallottam beszélni és énekelni
a halottakat. Mert azt tartva, hogy a halál a léleknek a testtől való elválásában áll,
nem fogják megérteni, hogyan válhat szét ez a két egybekapcsolt és szinte annyira
egymáshoz tapadt dolog, hogy mindkettő egyetlen személyt alkot, — hatalmas fáj
dalom és kimondhatatlan kín nélkül.
H alott: Mondd csak : talán valam ilyen ideg, izom vagy hártya köti össze a
testet a lélekkel, hogy annak szükségképpen el kell szakadnia, amikor a lélek elköl
tözik? V agy talán a testnek része az, úgyannyira, hogy erőszakkal kell róla lehasí
tani va gy levágni? Nem látod, hogy a lélek inkább csak azért távozik el a testből,
mert nincs többé helye ott és nem maradhat benne? Nem pedig valamiféle erő miatt,
m ely onnan letépi v a g y kiszakítja? Azután mondd : amikor beköltözik a testbe,
érzi talán a lélek, hogy erősen odaszegzik va gy odakötik — va gy ahogy te mon
dod — odatapasztják? Akkor vájjon miért érezné a szétválást, v a g y — mondjuk
úgy — valam i heves fájdalm at, amikor kilép onnan? Nyugodj csak bele : a lélek
beköltözése és eltávozása egyformán nyugodt, síma és könnyű.
R u y sch : A kkor hát mi a halál, ha nem fájdalom?
H alott: Inkább öröm, mint más. Tudd meg, hogy a meghalás — akár az elalvás — nem egy pillanat alatt történik, hanem fokozatosan. Annyi igaz, hogy ezek
a fokozatok többé-kevésbbé nagyobbak va gy kisebbek a halál okainak és fajtáinak
változatossága szerint. A legutolsó pillanatban a halál nem okoz sem fájdalmat, sem
örömet, miként az álom sem. A z ezt megelőzőkben nem járhat fájdalom m al: mert
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az élénk valami s az ember érzékei — mihelyt megkezdődött a halál — már kihaló
ban vannak, ami annyi, mint végsőkig erejüket vesztettek. Lehet ellenben öröm
okozója : mert az nem mindig élénk, sőt talán az emberi örömök legnagyobb része
valamiféle bágyadtságban áll. Ú gyhogy az ember érzékei képesek az örömre az
elmúláshoz közel is ; annál is inkább, mert igen gyakran maga a bágyadtság öröm.
Különösen akkor, ha szenvedéstől szabadít meg ; mivel nagyon jól tudod, hogy bár
milyen fájdalomnak v a g y szükségnek a megszűnése már önmagában öröm. Ú gy 
hogy a halál végkimerülésének annál kedvesebbnek kell lennie, minél nagyobb kín
tól szabadít meg. A magam részéről, ha a halál órájában nem is figyeltem túlságosan
rá, mit érzek, — az orvosok m egtiltották nekem, hogy megerőltessem az agyam at —
mégis úgy emlékszem, hogy az nem nagyon különbözött attó l az örömtől, amit az
embereknek az álom bágyadtsága okoz, amikor lassan elalusznak.
A többi halott: Ha jól emlékszünk, mi is ugyanezt éreztük.
R u ysch: Legyen, ahogy m ondjátok: bár mindazok, akikkel alkalmam volt
erről a tárgyról beszélgetni, egészen máskép ítéltek ; de — ha nem tévedek — nem
mellékelték saját tapasztalatukat. Most mondjátok : a halál idejében, m ialatt az
az édes érzés töltött el benneteket, elhittétek, hogy meghaltok, és hogy az a gyönyör
a halál símogatása? V agy talán valam i másra is gondoltatok?
H alott: Mindaddig, amíg utói nem ért, sohasem hittem el, hogy valamiképpen
nem menekülök meg ettől a v e szélytő l; s ha mást nem is, azt reméltem az utolsó
pillanatig, míg csak képes voltam a gondolkodásra, hogy élni fogok még legalább
egy vagy két óráig ; mint gondolom, hogy sokakkal megtörténik, amikor meg
halnak.
A többi halott: Velünk is ugyanígy történt.
Ruysch: Hasonlóképpen mondja Cicero: senkisem annyira vén, hogy ne adjon
magának legalább egy évet az életre. De végül is miképpen vettétek észre, hogy a
lélek eltávozott a testből? Mondjátok : hogy jöttetek rá, hogy m eghaltatok? Nem
felelnek. Gyermekeim, nem értetek engem? Bizonyára elmúlt a negyedóra. Tapo
gassuk meg őket egy kissé. H át ezek ugyancsak visszahaltak : nincs többé veszély,
hogy még egyszer rámijesszenek. B újjunk vissza az ágyba.
F o r d .: M ó r it z G yörgy

GIACO M O L E O P A R D I
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