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lûztetekÊ (ez klinika, ez naiv higi¢n¢, mükedvelû eg¢szs¢gtanÂra, mükedvelûk pÂt-
vizsgÀja), hanem beengedem a szelÁd-dacos Nyarat, az aranyat, a reggelt, a m¢zet...
ha meg hagyom a pÀrkÀnyon ezeket a ferde pÀrnÀkat, akkor nagytakarÁtÀs, rendet-
lens¢g, altisztek vaksi d¢lelûttje.

*
SzÀrÁtott szûlûk, m¢g meg nem szÀradottan, egy kirakatban, spÀrgÀn, hamvasan, f¢lig
szilvabûr-k´ddel bevonva, f¢lig mÀr mazsolÀsan, malagÀsan, ûszi lev¢lszÁnnel ¢s ûszi
lev¢lrÀnccal. Nûknek Ágy cs¡ng le n¢ha a hajuk, nem? F¡rt, f¡rt... mennyi szerelmi
gondolatot, k¢pet indÁt meg.

*
A szabad v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs, a kritika, a kabar¢k politikai karikatÃrÀi ÀllÁtÂlag t´nk-
reteszik az Àllamot. Mikor AngliÀban a àbuy BritishÊ mozgalom ¢ppen legnagyobb
virÀgjÀban volt, az operettszÁnhÀzakban r´h´gtek egy halom àBritishÊ term¢nyen ¢s
iparcikken. TehÀt: Anglia ezzel megindult a halÀl ÃtjÀn? De vajon a v¢lem¢ny teljes
elfojtÀsa olyan ¡dv´zÁtû? A vakkÀ-s¡kett¢ g¢piesÁt¢s az ¢let fel¢ vezet? Itt nincs vesz¢ly?
P¢ldÀul egy hÀborÃ? ögy lÀtszik, csak a halÀlnemekben van k¡l´nbs¢g: egyikn¢l belsû
oszlÀs, a mÀsiknÀl nagy k¡lpolitikai m¢szÀrkodÀs.

*
FantÀzia? fantÀziÀbÂl Árni? °rtelmetlens¢g, elavultsÀg. Csak a valÂsÀg! Amit lÀttam,
amit tapintottam, szagoltam, hallottam. Le kell gyûzni azt a gyÀvasÀgot, mely azt sÃgja,
hogy ànem szabad az ¢lm¢nyeket naplÂszerüen leÁrniÊ. Minden azon mÃlik, hogyan
Árom le. Mit lÀttam, mit hallottam, mi mindent vettem ¢szre? Ha sokat lÀttam, ezer
Àrnyalatot, ha sok okos ¢s m¢ly, jÀt¢kos ¢s szikrÀzÂ gondolatot ¢bresztett bennem, ha
k¢pekkel ¢s logikÀval tudom kifejezni, vilÀgosan ¢s erjedû-erjesztû gazdagsÀgban, stÁ-
lussal, eleganciÀval, hittel ¢s nemt´rûd´ms¢ggel: mit szÀmÁt az, hogy a valÂsÀgot, a
naplÂanyagot mondtam el? MÀr r¢g nem naplÂ az, hanem mü, mü, opus, igazsÀg,
sz¢ps¢g, tanulsÀg, evokÀciÂ, vallÀs, emberiess¢g. °s kell-e mÀs?
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JÃnius v¢ge van, este nyolc Âra. Rudolf herceg ¡l a teraszon, szemben a burjÀnzÂ kert-
tel: az elût¢rben t´rpe almafa roskadÀsig m¢g ¢retlen gy¡m´lccsel, jobbra hatalmas
diÂfa, igencsak eljÀrt f´l´tte az idû, tavaszonk¢nt egyre kevesebb Àga hajt ki. TÀvolabb
ez¡stfenyû t´r f´lfel¢, legszebb f¢rfikorÀt ¢li. °s minden¡tt pÀzsit, a pÀzsit sz¢l¢t pedig
ÂriÀsi feh¢r margar¢tabokrok feh¢ren ¢s z´lden spriccelik be. Itt a terasz f´l¢ maga-
sodik a hatalmas gesztenyefa, neve is van: AnasztÀzia, Rudolf herceg ¢letfÀja, ¢vtizedek
Âta alatta Ár hajnalonk¢nt, szimbiÂzisban ¢l vele...

(Nem, mindez mÀr a mÃlt egy fennmaradt pillanata, bÀr Rudolf hercegnek a mÃlt
nem l¢tezett, sokszor emlegette, hogy egyarÀnt a jelenk¢nt ¢l Àt mÃltat, j´vût...)



Kil¢pek hozzÀ a teraszra, ¡nnep¢lyes cs´nd lenne, ha nem f¡ty¡ln¢nek a rigÂk kÂ-
rusban, de a f¡ty¡l¢s¡k is ¡nnep¢lyes, ¢s jÂlesûen, valÂsan otthonos lÀtvÀny, amilyen
odaadÀssal, lassan, lehunyt szemmel issza s´r¢t Rudolf. A szûlû indÀi bekÃsznak az
ablakon, mint a rigÂk cirkalmas konverzÀciÂja. Keresztbe tett t¢rde kokett mÂdon ki-
kandikÀl bordÂ hÀzik´penye alÂl. Keze fej¢vel megt´rli szÀjÀt, rÀm mosolyog.

(Hogy mit jelent ÀllandÂ jelenben ¢lni, ezt akkoriban nem fogtam f´l, azt hittem,
csalÀs, büv¢szked¢s. De egyszer talÀn m¢gis Àt¢ltem...)

ä Na, megj´tt¢l?
ä Igen, ¢s hoztam neked ajÀnd¢kot.
ä AjÀnd¢kot? nocsak!
Cs¡cs´rÁti szÀjÀt, mint egy kisgyerek, izgalomba j´n a kÁvÀncsisÀgtÂl.
ä A mÃzeumban lÀttam egy kiÀllÁtÀst a velencei festûkrûl, megvettem neked a ka-

talÂgust, jÂ drÀga volt.
Tudom, Rudolf herceg szereti a drÀga ajÀnd¢kokat.
°s le¡l¡nk, ¢s lapozgatjuk a szÁnes, vaskos albumnak beillû katalÂgust.
(Akkor, abban a megrendÁtûen meghitt percben Ãgy ¢reztem, de igen erûsen Àt¢l-

tem, hogy ez mÀr a mÃlt¢, nem is ¡l¡nk Ágy egy¡tt mi ketten, Rudolf herceg meg ¢n.
Sem û, sem ¢n nem l¢tez¡nk mÀr, ez az ¢lm¢ny csupÀn egy furcsa, eml¢kbe szorult
valÂsÀg, zÀrvÀny, borostyÀnban bennragadt kis rovar...)

N¢zem arc¢l¢t, magas homlok, hÀtraf¢s¡lt sima haj (taszÁtja ût, ha egy f¢rfinak zilÀlt
müv¢szfrizurÀja van), hosszÃ nyak, szuggesztÁv tekintet, amellyel büv´li hol a nûket,
hol az ¢ppen lapozgatott album mitolÂgiai nûalakjait.

Amilyen d´rgû hangon tud besz¢lni mitolÂgiÀrÂl, ugyanolyan halk ¢s meghatott,
mikor k´zli velem, mennyire hÀlÀs az ilyen sz¢p nyugodt est¢k¢rt, az ÂrÀkig tartÂ ri-
gÂf¡ty¡l¢s direkt neki rendezett koncert... ¢l a nyÀr, ¢l AnasztÀzia, a gesztenyefa, ¢l
minden! K¢rd¢s, hogy a vilÀgegyetem Isten szerves r¢sze maradt-e a teremt¢s utÀn,
vagy àmegsz¡lveÊ levÀlt, ¢s k¡l´nÀllÂ ¢letet kezdett?

De Rudolf herceg ma mÀr halott, ¢s most a teraszon ¡lve ezen a nyÀri est¢n Ãgy ¢rzem,
itt ¡l, az akkor eml¢knek ¢rzett pillanat ma ¢letre kel, minden most zajlik, ´r´kk¢
zajlik, folytatÂdik a term¢szet rendje szerint, melynek oly szelÁden alÀvetette magÀt,
eg¢sz robusztus valÂjÀt: àMinden a vilÀgon az alÀzatot sugallja, a hangyÀktÂl a tejÃtig.
A gûg a vilÀg teljes meg nem ¢rt¢s¢bûl fakad, nem jellemhiba, hanem szinte valamif¢le
biolÂgiai hiÀnybÂl eredû betegs¢g.Ê

Szerettem feljegyezni, amiket mondott. Nemcsak szorgalombÂl, mint szem¢lyi tit-
kÀra, hanem mint egy ragÀlyt Àtvettem meggyûzûd¢s¢t a valÂsÀg furcsa term¢szet¢rûl:
nem az¢rt szerette a f¢nyk¢peket, a naplÂt, hogy ´r´kk¢valÂvÀ tegye magÀt, hanem
csakis Ágy vÀlik minden valÂsÀgossÀ szÀmÀra, ha r´gzÁti. Igen, r´gzÁteni mindent! R´g-
zÁteni mindent, ez is teremt¢s.

Rudolf herceg halÀla utÀn m¢lys¢ges, ûr¡lt indÁttatÀst ¢reztem, hogy folytassam nap-
lÂjÀt, melyet pontosan, szÁvÂsan, leltÀrszerüen, mÀniÀkusan vezetett mindennap, ¢v-
tizedeken Àt. Abban a k¢ts¢gbeesett pillanatban, melyet az ¢lete elhagyÀsa jelentett
nekem, eszelûs fogadalmat tettem, hogy folytatom. No nem az ´v¢t, hanem annak
mintÀjÀra az eny¢met, amely csak abban fog hasonlÁtani az û mindennapos feljegyz¢-
seihez, hogy pontos, leltÀrszerü, mÀniÀkus ¢s szÁvÂs.
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Teltek a hÂnapok, a helyzet Ãj volt, de a helyemet nem talÀltam: a tettekre b¢nult
voltam, a teljes merevs¢ghez tÃl aktÁv.

AztÀn egy ¢jszaka furcsa Àlmom volt. Jelentûs Àlom. Nagy Àlom.
Azt hiszem, minden ezzel kezdûd´tt, ha egyÀltalÀn azt a mer¢sz kijelent¢st lehet

tenni, hogy valami kezdûdik, valami ´nmagÀban kezdûdhet, tehÀt hogy nem kapcso-
lÂdik oly szervesen a sajÀt mÃltjÀhoz, hogy nem lehet rÂla lefejteni. No de a t¢nyek
ismeret¢ben azt lehetne mondani, hogy ez a Mario (hol Ágy hÁvott engem Rudolf her-
ceg, hol pedig Mariusnak), szÂval hogy ¢n k¡ldet¢ses ûr¡lt vagyok, aki felelûtlen¡l
ugyan, de precÁz k´vetkezetess¢ggel hajtja v¢gre a rÀbÁzott, kincseket ¢rû feladatot.
Kincseket ¢rû? Igen, minden k¢ts¢get kizÀrÂan igen.

çlmom a k´vetkezû volt: a tengerben f¡rd´m, sz¢p napos reggel van, a parton pi-
n¢taerdû, ¢s akkor a n¢ptelen strandon egyszerre megpillantok egy nût, aki fel¢m
integet, egy¢rtelmüen hÁv kifel¢, hÁv magÀhoz. A hullÀmok k´z´tt nehezen, de az¢rt
t´rtetek elûre, k´zben n¢zem, ki a csuda ez, mif¢le szerzet? Sietûsen, f¢lig Ãszom, f¢lig
gyalogolva evezek, sût rep¡ln¢k, ha a sürü vÁz engedne. K´zben folyton n¢zem, must-
rÀlom, ¢s egyre izgatottabb leszek. Biztos, hogy nekem integet? fel¢m mosolyog? K´-
r¡ln¢zek, senki teremtett l¢lek rajtunk kÁv¡l. Amint k´zeledem a parthoz, egyre biz-
tosabban ¢rzem, hogy soha nem lÀttam, teljesen ismeretlen szÀmomra ez a figura. De
arcÀn az az ÀthatÂ, bensûs¢ges mosoly, igen, bensûs¢ges ¢s biztonsÀgos, amely mÀg-
nesesen hÁv ¢s bizalmasÀvÀ avat, ellazÁt, legszÁvesebben visszacsobbann¢k a hullÀmok
k´z¢, melyek egyre sÃrlÂdÂbban sodornak ki a sek¢ly vÁzbûl. De hogyan lÀtom ilyen
pontosan az arcÀt, a mosolyÀt, a mÀgneses ragyogÀst a szem¢ben? talÀn bel¡lrûl, hiszen
ÀlomrÂl van szÂ, ezt valahol a m¢lyben ¢rzem.

Rudolf hercegtûl sokszor hallottam, hogy az Àlomnak semmi k´ze a sz¡rrealizmus-
hoz. Nem Ãgy Àlmodunk, ahogy a sz¡rrealistÀk festenek. Sokszor vitatkoztunk meg-
figyel¢seken, sokszor nem ¢rtettem vele egyet, de ez most igaznak bizonyult, m¢lys¢-
gesen Àt¢ltem, hogy a nû megjelen¢s¢ben semmi, de semmi sz¡rreÀlis nem volt.

ForrÂn, merûlegesen tüz a nap. Arca Àrny¢kban maradt, ¢s hatalmas, v´r´s, csi-
gÀkban omlÂ hajkoronÀja k¡l´nlegesen elszÁnezi beÀrny¢kolt arcÀt. Hogy milyen szÁn-
Àrnyalat ez, csak nem-szÁnekben tudom megfogalmazni: selymesen simogatÂ, ugyan-
akkor kiss¢ ijesztû, f¢nynek tÃl kem¢ny, Àrny¢knak k´zeli ¢s felszÁnes. El¢rhetû, el¢r-
hetû, el¢rhetû! ä ez visszhangzik bennem. MÁg fel¢je k´zeledem, le nem veszem rÂla
tekintetem, ¢s mikor szemben Àllok vele, akkor veszem ¢szre, hogy amit ¢n mosolynak
lÀttam a habokbÂl, az nem mosoly, hanem hunyorgÀs, igen komolyan ¢s elm¢ly¡lten
n¢z rÀm, majd k¢zen fog, bevezet a fenyûk k´z¢.

Ellenkezn¢k, hogy àki maga? honnan j´tt? mit akar? hova visz?Ê ä de csak gondo-
lom mindezt, az Àlomban az ilyesmi k¡l´nben is ´sszezavarodik.

ä Itt tÃl meleg van, gyere!
Gyere? tegezûd¡nk? A fenyûk k´zt a hüv´s Àrny¢kban reszket¢s fog el. A kinti ve-

rûf¢nyhez k¢pest itt s´t¢t van, de mintha Àramot engedtek volna a fÀk k´z¢, minden-
honnan rezeg fel¢m, rezeg bel¢m a homÀly.

Vagy talÀn egyszerüen izgatott vagyok. Mert nem mindennapi a nû. Nem teljesen
fiatal, de nem is ́ reg. Kiss¢ szeplûs az arca, ¢s tekintete hatÀrozottan befel¢ n¢zû, mint
a nagyon b´lcs ´regek¢ vagy a vakok¢. Eg¢szen v¢kony, lazÀn test¢re borulÂ k¢k bûr-
ruhÀja van, a legenyh¢bb szellûre meglebben, v¢gtelen¡l keskeny lÀbÀn s´t¢tk¢k szan-
dÀl, kez¢ben fekete ¢benfa bot elefÀntcsont markolattal, hol tÀmaszkodik rÀ, hol p´r-
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geti, hol az aljn´v¢nyzetet tÃrja. Most meg a vÀllamra helyezi, mint egy varÀzspÀlcÀt,
ezzel le is ¡l¡nk egy padra k¢t v¢kony t´rzsü fenyû k´z¢.

Magam is v¢kony t´rzsü fenyûnek ¢rzem: hosszÃ ¢s v¢kony tagjaim jÂcskÀn lebar-
nultak mÀr, prÂbÀlok lazÀn ¢s csÀbÁtÂan viselkedni. De ez a nû!

TehÀt a varÀzspÀlca a vÀllamon. Fura helyzet, nem rÀzom le magamrÂl? Nem. Ku-
tatva n¢z rÀm, micsoda z´ld szem, ilyen smaragdz´ld szemet m¢g soha nem lÀttam.

ä VigyÀzz, Mario, ha az angyal kik´lt´zik belûled, hely¢be l¢p a bohÂc!
ä Mi az, hogy angyal, ¢s ki itt a bohÂc? ä hebegem.
ä Te Rudolf herceg mellett angyal voltÀl, ¢s most, hogy eltÀvozott, kezd minden

nevets¢gesen lapos lenni k´r¡l´tted, k´r¡l´ttetek. Gondolod, hogy a halÀlÀval befe-
jezted pÀlyafutÀsodat? Egy k¡ldet¢s n¢lk¡li angyal k´nnyen bohÂccÀ vÀlik.

Megborzongok, valami ´rd´gi villan fel z´ld szem¢ben.
ä Ki maga? ha d¢mon, tÀvozz¢k innen, hagyjon b¢k¢t, hagyjon b¢k¢t! ä de talÀn

ezt se mondom ki hangosan.
ä Nevem Paulina. Te nem ismersz engem, de ¢n Rudolf herceget jÂl ismerem. Fon-

tos k¡ldet¢st bÁzok rÀd. Tudod, hogy rengeteg jegyzetet hagyott hÀtra. BÀrmennyire
furcsÀn hangzik is, folytatnod kell Rudolf herceg müv¢t. írj, mintha te volnÀl û, mint-
ha û volna te, ne f¢lj semmitûl. VÀllald ût, vÀllald magadat!

Azzal kezembe nyom egy n¢gybe hajtott papÁrt, ¢s amint a lapocskÀt kibontom,
Paulina egy pillanat alatt felszÁvÂdik, mintha ott se lett volna. De ez az Àlomban nem
k¡l´n´s, sem meseszerü, mert a papÁr k´ti le figyelmemet. Ez Àll rajta: àL¢gy f¡ggetlen
¢s Àttetszû, mint a drÀgakû, mely szÀmtalan sÁkjÀval veri vissza a rÀvet¡lû f¢nyt.Ê

AztÀn, ahogy az Àlmokban lenni szokott, homÀlyos Àtmenettel mÀr megint a vÁzben
Ãszom, a hullÀmok ringatnak, teljesen term¢szetesnek talÀlom a t´rt¢nteket.

Nem Ãgy ¢bred¢sem utÀn. Ez az Àlom nem hagyott nyugodni. Ahogy teltek a na-
pok, egyre kev¢sb¢. Mi az, hogy legyek f¡ggetlen? ¢s ugyanakkor mintha Rudolf ¢s
¢n eggy¢olvadnÀnk? °s az angyal? Olyan, mint a drÀgakû? De milyen a bohÂc? °s
egyÀltalÀn, mi¢rt ne vÀllalnÀm a bohÂc szerep¢t, bÀrmilyen nevets¢ges ¢s visszavon-
hatatlan helyzetbe sodor? Egyszer el kell vÀgni a k´ld´kzsinÂrt. Hiszen Rudolf meg-
halt, lezÀrult az ¢lete! Ami van, az van, ami nincs, az nincs. Nem vagyok demiurgosz-
alkat, nem fogok teremtûsdit jÀtszani.

Nemr¢giben hallgattam egy zenei magyarÀzatot: a prelÃdium ¢s a fÃga k¢t k¡l´n-
b´zû vilÀgba vezet be. A prelÃdium a benn¡nket k´r¡lvevû ¢let, ha akarom, vidÀm
szaloncseveg¢s, ha akarom, majÀlis, esetleg garden party, az is lehet, hogy melan-
kolikus besz¢lget¢s, de mindenk¢ppen felfokozott, t´bbr¢tegü f´ldi ny¡zsg¢s. A fÃga
ennek a valÂsÀgnak ¢gi mÀsa: az angyalok vÀlaszt¢kos himnusza, felfokozott ¢let egy
mÀs dimenziÂban. Akkor ¢n arra a k´vetkeztet¢sre jutottam, hogy mindig is fÃga sze-
rettem volna lenni, de prelÃdiummÀ vÀltam, ¢s az fejlûd´tt ki bennem a legaprÂbb
r¢szletekig, amÁg a fÃgÀtÂl egyre tÀvolabb ker¡ltem, ¢s egyre nosztalgikusabban ¢rez-
tem hiÀnyÀt.

No ¢s Paulina? Honnan j´tt az Àlmomba, milyen m¢lyr¢tegekbûl vagy magassÀgok-
bÂl? tudatalattibÂl vagy tudatfelettibûl?

Ahogy teltek a napok, egyre inkÀbb r´geszm¢mm¢ vÀlt, hogy megfejtsem az Àlmot.
AzonosÁtani PaulinÀt! Mennyiben kell vÀllalnom Rudolfot ¢s vÀllalnom magamat? mit
jelent ez? Micsoda h¡lyes¢g, mindebbûl mit tudok azonosÁtani? De az Àlom m¢giscsak
megt´rt¢nt, ha lehet egy Àlmot t¢nynek tekinteni, ¢s mind komolyabban szÀmoltam
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vele, mert szÀmolnom kellett magammal. Azon kaptam magam, hogy mikor elhesse-
getni akarom, egyre jobban aggÂdom j´vûbeli feladatom miatt, ¢s mint sÃlyos, kike-
r¡lhetetlen felelûss¢g nehezedik rÀm.

Mintha egy hatalmas v´lgy t´lcs¢rszerü oldalÀn, szerpentinen haladtam volna elûre
¢s felfel¢, a t´lcs¢r keskeny cs´ve lett volna az Àlom, amelyet magam m´g´tt hagyva
l¢pkedek mind magasabbra, az egyre erûsebb f¢ny, vilÀgossÀg vagy, ha szabad Ágy
mondanom, a megvilÀgosulÀs fel¢.

De ez a vilÀgossÀg m¢gis sz¢dÁtû volt, mert lassank¢nt az ¢brenl¢tem vÀlt valamely
ÀlommÀ. Olyan ÀlommÀ, melyet ä parancsra ä meg kellett valÂsÁtanom.

Egy napon elûszedtem Rudolf herceg jegyzeteit. BÀr nem is kellett volna elûszed-
nem, mert sok minden a fejemben volt. A legnehezebbnek az bizonyult, hogy r¢gi,
nagyalakÃ papÁrokat szerezzek be, a napon hosszan sÀrgÁtsam, aszaljam, hogy r¢ginek
tünj´n. R¢gi tintÀt, tollat beszerezni, megtanulni az ÁrÀsÀt t´k¢letesen utÀnozni ä
mindez nem volt kis dolog. °s nem volt kis mulatsÀg!

Lefogytam. K¡l´nben is sovÀny vagyok, de simÀn hÀtraf¢s¡lt r´vid fekete hajam
(nem szeretem a müv¢szfrizurÀt f¢rfiaknak!) m¢g jobban kiemelte arcom csontossÀ-
gÀt. ögy n¢ztem ki, mint egy eksztatikus szerzetes valamif¢le spanyol festm¢nyen. Or-
rom sose volt kicsi, de ahogy reggelenk¢nt a t¡k´rbe n¢ztem, m¢g kifejezettebb, Àgas-
kodÂbb, f¢rfiasabb lett.

BÀrmilyen neh¢zs¢gbe ¡tk´ztem is, n¢hÀny hÂnap mÃlva arra eszm¢ltem, hogy
k¡szk´d¢sem gy¡m´lcse meg¢rett, egy hÀromszÀz oldalas k¢zirat ott Àllt az ÁrÂasz-
talon. Boldog voltam, megk´nnyebb¡lt, ¢s egy cseppet sem szomorÃ, ami a befejezett
munka utÀn rendszerint bek´vetkezik... talÀn mert nem ¢reztem teljesen a maga-
m¢nak.

FelhÁvtam Rudolf herceg egyik hüs¢ges barÀtjÀt, kiadÂjÀt, aki az Emmanuel ¡nne-
p¢lyes n¢vre hallgatott. BarÀtai csak EmÀnak bec¢zt¢k.

Emmanuel egy el¢gg¢ magas domb tetej¢n, gy´ny´rü villÀban lakik. ºgyes bar-
kÀcsmester¢vel fabrikÀltatott magÀnak egy speciÀlis felvonÂt. De ¢n szeretek a sz¢les,
lapos l¢pcsûk´n gyalog felmenni hozzÀ. Ema nem ´reg, de nyugalmas, joviÀlis moso-
lya b´lcs ´regg¢ ¢rlelte. OroszlÀnk¡lseje minduntalan ki¡tk´zik. Sok mindent lehet
ÀlcÀzni, de ha valaki oroszlÀn, azt nem. Folyton pipÀzik: elterelû foglalatossÀg, Ãgy
tesz, mintha a legfontosabb lenne a pipa megt´lt¢se, szÁvÀsa, a cuppogÀs, aztÀn a tisz-
tÁtÀs. Sosem tudok igazÀn k´zel ker¡lni hozzÀ. Ravasz ember, s hogy mindig a helyzet
ura legyen, ebben segÁti a pipa meg a magaslati kertj¢ben folyton futkosÂ szellû.

A hegyoldal, a sok-sok l¢pcsû n´veli a k´r¡l´tte terjengû m¢ltÂsÀgot. Szeretem tr¢-
fÀit, amelyek mindig ¡lnek, mint a jÂ f´ldben megeredt ¢leterûs palÀntÀk. Humora
is rezeg k´r¡l´tte, mintha meghosszabbÁtott sajÀt valÂja lenne, ¢s bizonyÀra az is.

Emmanuelt fûleg az¢rt szerette Rudolf herceg, mert rendkÁv¡l ¢ber, jÂzan ¢s ta-
pasztalt. Mellette f¢l¢nk kisfiÃnak ¢reztem magam mindig. Most pedig k¡l´n´sen. Re-
megtem az idegess¢gtûl.

De k¡l´n´s dolog t´rt¢nt. Emmanuel nagyon izgatott lett, mikor k´z´ltem vele,
hogy az egyik szekr¢ny m¢ly¢n, mely tele van Rudolf herceg fontos ¢s kev¢sb¢ fontos
irataival, talÀltam egy k¢ziratot, melyet minden valÂszÁnüs¢g szerint Rudolf herceg
ifjÃkorÀban Árt, de aztÀn valahogy tÃltette, tÃlÁrta magÀt rajta, ¢s nem jutott el a k¢zirat
javÁtÀsÀig sem, nemhogy a kiadÀsig. Hogy Emmanuel ezt elhitte! °n magam lepûdtem
meg leginkÀbb.
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Amennyire hÁm oroszlÀnsÀga engedte, sietve elj´tt hozzÀm, ¢s ¢n megmutattam
neki a f¢ltve ûrz´tt kincset. Emmanuel azonnal felhatalmazott, hogy mÀsoljam le. Bi-
zalmÀhoz semmi k¢ts¢g nem f¢rt, teljesen tiszta volt az ¡gy, Rudolf herceg k¢ziratÀt
talÀltam meg, micsoda ´r´m! Ettûl kezdve elûttem is egy¢rtelmü volt, hogy Rudolf
herceg tovÀbb fog alkotni, ¢s ez t´bb, mintha ¢lne. Creare necesse est, vivere non est
necesse.

Az elsû, kamaszkori k¢zirat, melyet megtalÀltam, furcsa ́ nvallomÀs volt. Rudolf egy
naplÂszerü t´rt¢net keret¢ben azt mondta el, hogy û az¢rt ker¡l kÁv¡l az ¢letben min-
dig, mindenhol ¢s mindenen, mert ¢beren figyeli a vilÀgot maga k´r¡l, nem szere-
ti az elterelû ¢letformÀt, a pÂtcselekv¢seket. Az kÀbÁtÂszer, neki pedig a d¢mont a
legjÂzanabbul folyton szemmel kell tartania, nehogy egy Âvatlan pillanatban magÀ-
val ragadja. MÀrpedig egyetlen politikai rendszer sem szereti azt az ¢ber gondolko-
dÂt, azt a àvirrasztÂtÊ, aki egyfolytÀban a vÀrtÀn Àll. Mert az ilyen ûr figyelmeztet! az
ilyen ember lehetetlenn¢ teszi az agymosÀst. Aki a keleti filozÂfiÀra csÀbÁtja az olvasÂt,
az inkÀbb beleillik a rendszerek manipulÀciÂs manûver¢be, mert inkÀbb elaltat, mint
¢breszt, a àhic et nuncÊ-l¢nyegrûl eltereli a figyelmet. A virrasztÂ semmibe nem illik
bele. ý nem kell senkinek, tûle f¢lni kell. °s bÀrmilyen tehets¢g, minden ajtÂ bezÀ-
rul elûtte.

A k´nyv nagy siker volt Rudolf herceg idûsebb ¢s fiatalabb olvasÂi k´r¢ben. Felis-
mert¢k, hogy kamaszos ÀlnaivitÀsa m´g´tt rengeteg a tisztÀnlÀtÀs. RÀismertek, ma-
gukra ismertek.

Akkor mÀr nem tudtam lemondani az apokrifok ÁrÀsÀrÂl. Szenved¢lyemm¢ vÀlt.
Igazolta tettemet, ¢s hamissÀgomat elsimÁtotta az, hogy ahÀnyszor hallottam egy t´-
m´r, ¢rdekes t´rt¢netet, amilyet Rudolffal t´lt´tt besz¢lget¢seink folyamÀn karakte-
rolÂgiai pletykÀnak nevezt¡nk volna, mindig fÀjdalmasan bel¢m hasÁtott a kÁvÀnsÀg:
Â, ha ezt û Árhatta volna meg, az eln¢zû irÂnia mosolyÀval, a jÀt¢kos gÃny lebegû arany-
palÀstszÁn¢vel, a testk´zels¢g fesz¡lt pisszen¢seit, a leheletek n´v¢nyi nesz¢t... meg sok
minden mÀst elûvarÀzsolva a cilinderbûl. Mert a valÂs t´rt¢net csak Ãgy tünik igaznak,
ha megÁrjÀk. Jelen esetben: Rudolf herceg megÁrja. °s fel¢kesÁti, m¢g akkor is, ha le-
egyszerüsÁti. Mellette megtanultam, hogy a valÂs ¢s az igaz k´z´tti k¡l´nbs¢gek gyak-
ran elmosÂdottak. Min¢l k´zelebbrûl n¢zz¡k.

Rudolf gyakran mondta: àMarius, te nem ismered magad! Nem is tudod, mire len-
n¢l k¢pes. Talentumaid minimumÀval ¢lsz! Majd ha meghalok, ¢s ezÀltal felszaba-
dulsz, sokat-sokat fogsz utazni, sokat-sokat fogsz Árni, ¢s sokat-sokat fogsz lÀnyoknak
udvarolni, szerelmeskedni. °s ez a hÀrom, az idegen vilÀgok ¢lm¢nye, az ÁrÀs eufÂriÀja
¢s a szerelem eksztÀzisa egybe fog mosÂdni benned!Ê

HalÀla Âta gyakran szomorÃan tapasztaltam, min¢l inkÀbb le akarok egyszerüsÁteni
valamit, annÀl bonyolultabbÀ vÀlik, sût merem Árni: bonyolultabbÀ ¢rik. Min¢l inkÀbb
sz¢tvÀlasztani akarok, annÀl inkÀbb egybemosÂdik. Utaztam, szerelmeskedtem, sokat,
sokat, de nem Ártam. Semmit. Csak a naplÂt. A l¢lek leltÀrÀt, ami egyre m¢lyebb lett,
nem lefel¢, hanem befel¢. AztÀn szomorÃsÀgom ́ r´mre vÀltott, mikor rÀj´ttem, hogy
ez nagyon izgalmas. Ezek az ¢let legizgalmasabb pillanatai. Ezek a Term¢szet leg¢rt¢-
kesebb mozzanatai, t´rt¢netei, reg¢nyei, himnuszai, balladÀi.

Mielûtt igazÀn belem¢lyedtem a munkÀba, ekkor mÀr valÂban meg kellett ¢rtenem
Rudolf herceget, Àt¢lnem, azonosulnom idûtlens¢g¢vel. °s ez nem volt kis feladat.
Mert egyr¢szt bele kellett ugranom az û m¢lyviz¢be, ami k´z´s tÁz ¢v¡nk alatt szon-
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dÀzhatatlanul m¢lynek bizonyult. MÀsr¢szt ebben a m¢lyvÁzben meg kellett talÀl-
nom/tartanom a vonatkoztatÀsi pontokat, a sajÀtjaimat, ¢s ezekhez ragaszkodni min-
denÀron. Az ¢n vonatkoztatÀsi rendszerem nem mÀs, mint hogy ne csak a vilÀgot, de
ût magÀt is bizonyos tÀvolsÀgbÂl szeml¢ljem, csak Ágy tudom meg¢rteni, szeretni, Àt-
fogni a l¢ny¢t, miutÀn arra a lehetetlennek tünû dologra vÀllalkoztam, hogy egy nagy
´reg fa vaskos t´rzs¢t puszta k¢t karommal fogjam Àt. Ez a meg¢rt¢s miszt¢riuma.
Neki pedig k¢t vonatkoztatÀsi pontja volt: egyik a m¢lys¢ges istenhit, mÀsik a m¢ly-
s¢ges k¢tely. A k¢telybûl eredûen pedig a k¢rd¢sek leltÀrozÀsa. Ezt soha nem volt sza-
bad szem elûl t¢vesztenem. Paulina erre a ä tÀvolsÀgbÂl mük´dû ä szeretetre hÁvott
meg, Ágy maradok f¡ggetlen ¢s Àttetszû drÀgakû ¢s angyal...

BÀrmilyen hihetetlen, Paulina egyszer ism¢t megjelent Àlmomban, ¢s elmes¢lt, il-
letve egy¡tt Àt¢lt¡nk egy t´rt¢netet, egy legendÀt, melyet aztÀn reg¢nyk¢nt vagy in-
kÀbb hagiogrÀfiai riportk¢nt Ártam meg.

öjra a papÁr napon sÀrgÁtÀsa, tinta, r¢gi toll beszerz¢se, Emmanuelnek lihegû tele-
fonjaim, hogy megint mit talÀltam! Ema fokozÂdÂ lelkesed¢se bel¢m is mind t´bb erût
t´lt´tt.

A t´rt¢net Szent Minasz (mÀs forrÀsok szerint: M¢nasz) harmadik szÀzadi v¢rta-
nÃrÂl szÂl. Arra hatÀrozottan eml¢kszem, hogy a valÂsÀgban is Rudolf herceg egyik
kedvenc legendÀja volt. çlmomban û diktÀlta kÁvÀnsÀgait PaulinÀnak? Paulina û ma-
ga volt? Paulina ¢n magam voltam, aki formÀt akartam adni aktusomnak, ¢s Àl-
momban kiemeltem magambÂl egy szem¢lyt: û adott utasÁtÀsokat k¢sz¡lû apokrif mü-
vemhez?

Mivel Rudolf egyik kedvenc müfaja a àtartalommutatÂÊ volt, az alÀbbiakban Minasz
¢letrajzÀnak tartalommutatÂjÀt adom:

Gazdag sz¡lûk, gondtalan gyermekkor Egyiptomban.
15 ¢vesen Àrva, minden vagyonÀt a szeg¢nyeknek adja, beÀll katonÀnak.
FrÁgiÀban szolgÀl: szemtanÃja Diocletianus kereszt¢ny¡ld´z¢seinek (ar¢na, orosz-

lÀnok!), otthagyja l¢giÂjÀt, ¢s a pusztÀba vonul (tüzû nap, kev¢s vÁz, szÀraz ¢tel, szom-
jÃsÀg, mosdatlansÀg).

Remetes¢ge: imÀdsÀg, b´jt, virrasztÀs, n¢lk¡l´z¢s, de a lelki ¢let legm¢lyebb titkai-
nak feltÀrÀsa is, ¢s lÀtomÀs, sok-sok lÀtomÀs. (Szeme elûtt megnyÁlt ¢gben lÀtja, ahogy
az angyalok a v¢rtanÃkat koronÀzzÀk.) EllenÀllhatatlan vÀgya a mÀrtÁrhalÀlra. (Osto-
rozza magÀt, mikor az angyalok illata, meztelen karja, combja jelenik meg k¢pzele-
t¢ben.)

Otthagyja a pusztÀt, a k´zeli vÀros ar¢nÀjÀban nyilvÀnosan megvallja hit¢t.
OstorozÀs, kÁnpad, iszonyÃ szenved¢sek, Ãjabb lÀtomÀsok (¢les cser¢pdarabokon

vonszoljÀk, de û Ãgy ¢rzi, hogy rÂzsaszirmok k´z´tt hempergûzik).
Lefejezik, holttest¢t a tüzbe dobjÀk.
V¢rtanÃsÀga egy legenda szerint 296 november¢ben t´rt¢nt.
Kereszt¢nytÀrsai kikaparjÀk a tüzbûl, illatszeres gyolcsban cipelik szÀllÀsukra (¢j-

szakai menet!).
Az elsû csoda: otthon ´ssze¢gett test¢t teljesen ¢pen veszik ki a gyolcsbÂl.
ViszontagsÀgok k´zepette egy hadvez¢r szÀllÁtja holttest¢t haza, Egyiptomba. Vihar,

teve formÀjÃ tengeri sz´rnyek, melyeket a v¢rtanÃ ä hajÂ m¢ly¢re fektetett ä test¢bûl
kil´vellû t¡zes nyilak ism¢telten elüznek.

SÁrja f´l´tt kisebb szent¢ly ¢p¡l. (KûfaragÂk fantÀziÀs szobrai, oszlopfûk´n jelenetek
Minasz ¢let¢bûl.)

Tompa MÀria: Nagy Àlom ã 51



ZarÀndoklatok: b¢nÀk, vakok, gyÂgyulÀst nyernek.
Konstantin csÀszÀr is bel¢p a k¢pbe: b¢lpoklos lÀnyÀt viszi Minasz sÁrjÀhoz (az uta-

zÀs, az utazÀs viszontagsÀgai!).
A lÀny kigyÂgyul a leprÀbÂl, Konstantin hÀlÀbÂl dÁszes templomot emeltet a sÁr f´l¢.
Majd: mÀs szent¢lyek, m¢g t´bb templom, m¢g t´bb zarÀndok, m¢g t´bb gyÂ-

gyulÀs.
Lassan a sÁr k´r¡l hatalmas vÀros kerekedik: Minapolisz, Minasz vÀrosa. Divatos

kegyhelly¢ ¢s gazdag f¡rdûvÀrossÀ fejlûdik. A birodalom elûkelûi itt telepednek le.
A vÀros tele szentekkel ¢s kalandorokkal, tele zarÀndokokkal ¢s bün´zûkkel.
SzÀz ¢vvel Minasz halÀla utÀn Arcadius csÀszÀr hatalmas, hÀromhajÂs, k¢temeletes

bazilikÀt emeltet, ¢s tovÀbb gomba mÂdra szaporodnak a kisebb-nagyobb keresztelû-
kÀpolnÀk, pompÀs f¡rdûbazilikÀk, kolostorok, vend¢ghÀzak, kÂrhÀzak. F¢nyesen be-
rendezett magÀnlakÀsokban m¢g f¢nyesebb est¢lyeket tartanak. A vÀros k´r¡l illatos
kertek, term¢keny szûlûk, Ázl¢sesen ki¢pÁtett parktemetûk. KegytÀrgyakat k¢szÁtû ¡ze-
mek, laboratÂriumok a kozmetikai szerek elûÀllÁtÀsÀra, melyekhez Minasz szent for-
rÀsÀnak vize az alapanyag.

Minasz k´zbel¢p: megjelenik Arcadius csÀszÀrnak. Megfenyegeti, ha nem hagyjÀk
abba a f¢nyüzû ¢letet, Minapolisz elpusztul!

Z¢nÂ csÀszÀr uralkodÀsa alatt: tizenk¢tezer fûnyi helyûrs¢g vigyÀz Minapoliszra. (A
helyûrs¢g ¢lete: ivÀszatok, ´r´mlÀnyok, szerelem.)

A hatodik szÀzad v¢g¢re Minapolisz az Âkori kereszt¢nys¢g legn¢pszerübb zarÀn-
dokhelye. A csodÀs forrÀsvizet palackozzÀk, a szent k¢p¢vel ellÀtott vignettÀval ÀruljÀk.
(Minasz sz¢p termetü, ´sszeszedett arcÃ fiatal f¢rfi rÂmai katonaruhÀban, lÀbÀnÀl a
meghunyÀszkodott tevesz´rnyek.) Keramikusok kis agyagkorsÂcskÀkat k¢szÁtenek:
rajtuk a szent k¡l´nb´zû hûstetteit ÀbrÀzolÂ rajzok.

Vend¢ghÀzak ¢lete: kereszt¢ny zarÀndokok, zsidÂ ¢s mohamedÀn zarÀndokok, uta-
zÂk, kÁvÀncsi turistÀk...

A tizedik szÀzadra Minapolisz dicsûs¢ges zarÀndokhely, de a f¢nyek vÀrosa is: re-
g¢ket mes¢lnek f¡rdûirûl, kaszinÂirÂl, dÁszes szertartÀsairÂl, ¡zleteirûl, tüzijÀt¢kairÂl,
po¢tÀirÂl, irodalmi szalonjairÂl, szÁnhÀzi ¢let¢rûl, f¡ggûkertjeirûl.

J´n az IszlÀm, a vÀrost elpusztÁtjÀk, kû k´v´n nem marad. A sivatag lassank¢nt ho-
mokkal borÁtja, elnyeli, az utÂkor m¢g a vÀros hely¢t is elfelejti.

A Minapolisz hajdani f¢nyeirûl szÂlÂ ÁrÀsos eml¢kek hihetetlen keleti mes¢nek tün-
nek. EgyhÀzi tudÂsok kijelentik egyhÀzi felelûss¢g¡k teljes sÃlyÀval, hogy tiszta legen-
dÀrÂl van szÂ, Minasz nevü mÀrtÁr nem l¢tezett, m¢g kev¢sb¢ vÀrosa.

Sok-sok ¢vszÀzaddal Minasz v¢rtanÃsÀga utÀn egy megszÀllott germÀn pap-r¢g¢sz,
Carl Kaufmann szÁvÂsan Àsni kezd Egyiptomban, ahol tudni v¢li Minasz vÀrosÀt. Egy
hÂnapi hasztalan keres¢s. HalÀlos betegs¢gbe esik: egy Karm Abum nevü helyen, rom-
mezûn ¡ti fel sÀtrÀt.

Karm Abum: àKarm Abu MinaÊ ä azaz àMinasz atya szûlûjeÊ. SÀtra a szent sÁrja
f´l´tt Àll. Kaufmann atya meggyÂgyul.

HÀrom¢vi tovÀbbi ÀsatÀs utÀn felszÁnre ker¡lnek Minapolisz romjai. A hÁres zarÀn-
doklatok ¢s a f¢nyek vÀrosÀrÂl szÂlÂ t´rt¢netek mind igaznak bizonyulnak. R¢g¢szek
nyilatkozatai: nyilvÀnvalÂ volt, ugye, hogy Minasz l¢tezett, hogy vÀrosa is l¢tezett! Egy-
hÀztudÂsok nyilatkozatai: tovÀbb kell kutatnunk, hogy Minasz, korai kereszt¢ny v¢r-
tanÃ l¢tez¢s¢t bebizonyÁtsuk! RÂma egyelûre nem nyilatkozik.
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Ez a szent¢letrajz m¢g jobban fellelkesÁtett, mint a t´bbi t´rt¢net: nagyon alkalmas
volt arra, hogy a Rudolf hercegnek oly kedves anakronizmusokat beleszûjem az epi-
zÂdokba. Alig kellett kitalÀlnom valamit. A t´rt¢net annyira valÂszerütlen ä vagy in-
kÀbb allegorikus ä volt, ¢s egyÃttal annyira igaz! Mire elk¢sz¡ltem vele, mÀr magam
is Ãgy ¢reztem, Rudolf Árta, hiszen k¢ptelens¢g, hogy egy ennyire neki valÂ histÂriÀt
ne dolgozott volna fel!

Egyszer nyomat¢kkal kifejtette nekem, hogy mindennek, de mindennek ezen a vi-
lÀgon l¢tezik valÂsÀg¢rt¢ke ¢s vele szoros pÀrhuzamban jelk¢p¢rt¢ke. Ezt az ikerjelen-
s¢get soha nem szabad elfelejteni, mert Ágy tÀgabb lesz a vilÀg: ha virÀgban szeml¢lem
vagy gy¡m´lcsben, akÀr egy ¢lûl¢nyben f¡rk¢szem a kettû harmÂniÀjÀt, akÀr egy mÀr-
vÀnyszoborban, esetleg egy csÃf csatorna lomha viz¢ben, egy magasr´ptü eszm¢ben,
egy k¢sz¡lû müben...

Emmanuel rendkÁv¡linek talÀlta a k¢ziratot, a legtipikusabban Rudolf-t¢ma ¢s Ru-
dolf-kivitelez¢s volt rÀ a legt´k¢letesebb garancia. K¡ld´nc hozta level¢t, melyben
meghÁvott magÀhoz, hogy r¢szletesen besz¢lj¡k meg a kiadÀst. Azt is megjegyezte utÂ-
iratban, hogy talÀlkozni fogok egy h´lggyel, aki mostanÀban sokat jÀr hozzÀ, ¢s hoz-
zÀtette, magÀnak is alig meri bevallani: ´reg fejjel fulladÀsig belehabarodott.

¹r´kk¢ eml¢kezetes marad szÀmomra a nap, mikor elvittem hozzÀ a k¢ziratot, ¢s
a benne szereplû n¢hÀny àkiolvashatatlan szÂtÊ egy¡tt prÂbÀltuk megfejteni. Meg is
fejtett¡k. De nem mi ketten.

Emmanuel kertj¢ben, a m¢lypiros rododendronok k´z´tt, egyik m¢ly fotelje leg-
m¢ly¢n egy csodÀs sz¢ps¢gü h´lgy ¡lt, PaulinÀnak mutatkozott be, vadÀllatian gy´-
ny´rü, v´r´s, csigÀkban leomlÂ hajkoronÀja volt, kez¢ben s¢tapÀlca ¢benfa fogantyÃ-
val. ý segÁtett megfejteni a k¢ts¢ges szavakat. MÀr-mÀr tÀvozÂban voltam ä ûszint¢n
szÂlva rettenetes zavarban, mert vonzott is Paulina, meg f¢ltem is tûle ä, mikor sejtel-
mes mosollyal, s¢tapÀlcÀjÀval Rudi kutya fej¢t simogatva, mÀsik kez¢vel v´r´sborral
teli poharÀt melengetve megjegyezte:

ä Emmanuel, drÀgÀm, ezek a posztumusz müvek tÃl jÂk. Nem Marius Árta ûket?
K¢ptelens¢gnek tartom, hogy ennyi kiadatlant hagyott volna hÀtra Rudolf herceg. Az
igazat megvallva, ahogy a kiolvashatatlan szavakkal elûÀllt a titkÀr Ãr, ez lett szÀmomra
a leggyanÃsabb.

Emmanuel engem is megkÁnÀlt hüv´s, szÀraz v´r´sborral, ¢s mindketten felszaba-
dultan nevettek. AztÀn megk¢rdezte tûlem, hogy igaz-e.

ä Persze hogy igaz ä vÀlaszoltam, ¢s sorra kaptam a szÀmba a nagy szemü olÁvabo-
gyÂkat ä, talÀn prÂbÀra akar tenni? TudjÀtok mindketten, hogy Rudolf m¢g ¢let¢ben
a legr¢szletesebben megbesz¢lte EmÀval irodalmi utÂ¢let¢t.

ä Mif¢le utÂ¢letrûl besz¢lsz? ä k¢rdezte elk¢pedve Emmanuel.
ä HÀt egyszerüen az utÂ¢let¢t. A kiadatlanait, melyek a s¡llyesztûbûl majd elûke-

r¡lnek. Nem v¢letlen, hogy Minasz ¢let¢t Árta meg. Nemcsak Minasz v¢rtanÃ ¢s Mi-
napolisz szÁnei, hangjai, illatai, f¡rdûi, gyÂgyulÀsai vonzottÀk.

ä Hanem?
ä NyilvÀnvalÂ, nem? A szent vÀros feltÀmadÀsa. Az utÂ¢lete.
ä çlljunk meg egy szÂra. Az elûbb azt mondtad, igaz, hogy te Árod a posztumusz

müveket. Most meg mell¢besz¢lsz: Rudolfot vonzotta a vÀros?
ä Mi¢rt, nem igaz az, kedves Emmanuel, hogy Rudolf a halÀla elûtti hÂnapokban

veled mindent r¢szletesen megbesz¢lt?
ä De igaz, igaz... ä ¢s Emmanuel hangja csillapÁthatatlan nevet¢sbe fulladt.
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°n Paulina s¢tapÀlcÀjÀt figyeltem, amely Rudi kutya hÀtÀt barÀzdÀlta. Rudi jÂlesû-
en pislogott f¢nyes barna szûre alÂl, n¢ha erûteljesen megrÀzta fej¢t, mindk¢t f¡le
lobogott.

ä JÂ jÀt¢k ä tettem hozzÀ ä, folytassuk: ¢ppen akartam ÃjsÀgolni, hogy talÀltam nyolc
levelet, melyeket Rudolf herceg egy fiatalkori barÀtja Árt neki AlexandriÀbÂl. °s most
j´n a szenzÀciÂ: hatvan ¢vvel ezelûtt. CsodÀs kis remekmüvek. Nagy szenzÀciÂ lesz,
ha publikÀlod.

Emmanuel mÀr k´nnyezett a nevet¢stûl:
ä °s hol talÀltad ezeket a rejtelmes leveleket?
ä Egyszerüen a k´nyvtÀrban, egy k´nyvbûl hullottak ki.
ä Hatvan ¢vig ott voltak elrejtve?
ä Igen, ott csipkerÂzsikÀlmodtak.
ä HÀt te zseni vagy. De ki fogja ezt nek¡nk elhinni?
ä Minapoliszt is kiÀstÀk. Ki hitte volna az elmÃlt ezer ¢vben, hogy Minapolisz l¢te-

zett? T¢bolyultnak hitt¢k volna azt, aki megr´gz´tten ÀllÁtja. Kaufmannt is ûr¡ltnek
tekintett¢k. K¡l´nben: keresni az igazsÀgot nem kifizetûdû vÀllalkozÀs. Hinni vagy
nem hinni, nem ez a k¢rd¢s. Ezek a müvek megsz¡lettek... valamikor. °s Rudolf szel-
lemi holdudvarÀban ¢lik ¢let¡ket tovÀbb. De nem akÀrmilyen ¢let¡ket: Rudolf herceg
fiatalkori korav¢ns¢ge ¢s ÀlnaivitÀsa keveredik benn¡k. Ez az eredetis¢g titka...

ä Ez nagyon jÂl van Ágy. ä Paulina felÀllt, botjÀra tÀmaszkodott. ä De ¢n azt mondom,
ezt az eg¢sz csavaros histÂriÀt, Ema ¢s Marius jÀt¢kÀt magÀnak Rudolf hercegnek kel-
lett volna megÁrnia. Mert û k¢pes lenne nem belefulladni a mes¢be, a hamis misztikÀba.
A meseÀramlatok ÂceÀnjÀban Ãszott eg¢sz ¢let¢ben. Sz¢pen fel tudnÀ ¢pÁteni t´bb-
fiÂkos rendszer¢vel, mell¢khajtÀsaival, sejtet¢seivel, talÀnyaival, jÀtszmÀival, konfa-
bulÀciÂival...

ä Igen ä hadartam ä, konfabulÀciÂk, oda-vissza mük´dû t¢veszm¢rûl van szÂ, mely-
ben elv¢tve talÀlhatÂk igazsÀgmagvak, valÂsÀgelemek, de voltak¢ppen nem lehet el-
vÀlasztani az igazsÀgot a hazugsÀgtÂl.

ä Kirûl besz¢lsz?
ä MagamrÂl. Egy pszichiÀter diagnÂzisa volt ez.
ä L´k´tt vagy, de jÂl csinÀlod. TalÀn valÂban meg kellene Árni ezt a t´rt¢netet ä ¢s

Emmanuel m¢g mindig k´nnyes szemmel, de mÀr komolyan, merûn rÀm n¢zett.
FelsÂhajtottam:
ä Komolyra terelve a szÂt: mindannyian tudjuk, hogy Rudolf herceg müveit, stÁlu-

sÀt k¢ptelens¢g hamisÁtani. Rem¢nytelen vÀllalkozÀs. Viccel, aki azt hiszi, hogy csak
egy kicsit is hasonlÂt tud Árni. °n legalÀbbis k¢ptelen lenn¢k egy pszeudo-Rudolf-mü-
be kezdeni ä mondtam halkan, de meggyûzûen.

ä MegnyugtattÀl. °s nincs t´bb h¡ly¢sked¢s. Hozd el a leveleket.
ElbÃcsÃztunk. Paulina velem j´tt. Egy darabig egy¡tt s¢tÀltunk a folyÂparton. K¢sû

d¢lutÀn volt, ¢s kora nyÀri kÀnikula.
ä ögy lÀtom, szereti ezt a s¢tapÀlcÀt.
ä Persze. Legjobb segÁtûtÀrsam.
ä JÂl Àllna a hajÀhoz egy k¢k ruha.
ä Milyen k¢k ruhÀra gondol?
ä Valami s´t¢tk¢k v¢kony, muszlin vagy eff¢le anyagra gondolok.
ä °rdekes, hogy ezt mondja, ¢ppen mostanÀban arrÂl Àlmodtam, hogy a tenger-
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parton Àlltam s´t¢tk¢k ruhÀban, egy fiatalember f¡rd´tt egyed¡l, ¢n intettem neki,
hogy j´jj´n ki, akarok neki valami fontosat mondani.

ä °s mi volt az a fontos?
ä Az nem der¡lt ki, mert f´l¢bredtem.
ä Nem igaz! Most rajtakaptam a hazugsÀgon!
Paulina m¢ltatlankodva-csodÀlkozva n¢zett rÀm, alig kapott levegût.
ä Mi az, hogy nem igaz? Mi az, hogy hazugsÀg? Van magÀban illem?
Valami olyasmit hebegtem halkan, hogy ne jÀtsszon velem, nem jÀtszhat a v¢glete-

kig sajÀt magÀval sem, az igazsÀg, ezt mindketten tudjuk, valahol l¢tezik, a meseÀram-
latok ÂceÀnjÀban is vannak jÀt¢kszabÀlyok, ott nincs ingovÀny, bizony, az ingovÀnyt
mindenÀron el kell ker¡lni... De Paulina rÀm l´vellû tekintete hamar bel¢m fojtotta
a szÂt.

ä K¡l´nben ä mondta ä mi az, hogy hazugsÀg? Eg¢sz mostanÀig ek´r¡l jÀtszottunk.
Ki tudnÀ derÁteni? ä ¢s megÀllt, talÀn hogy nagyobb nyomat¢kot adjon szavainak. ä
Nagyon ¢rdekes ennek a Minasznak a t´rt¢nete. GratulÀlok. Rudolf herceg egyik leg-
sajÀtosabb reg¢nye. Tele van ¢lettel, az ember szinte ott ny¡zs´g a zarÀndokok k´z´tt,
a szent forrÀs k´r¡l... ¢s az ¢pÁtkez¢sek: a kÀromkodÀsok, l´kd´sûd¢sek, azok az imÀk,
a szertartÀsok, a rem¢nykedû betegek fojtott ¢s hangos jajai, a f¡ggûkertek ¢s szerel-
mes sÂhajok, ¢s azok a sz¢p f¢rfiak... azok a hüv´s sivatagi ¢jszakÀk! mÀmorÁtÂan sze-
retn¢k ott lenni. Egyszerre valÂsÀgos ¢s meseszerü, mert valami furcsa biztonsÀg¢r-
zetet ad. BravÂ, Marius! Tudja, mit? ZarÀndokoljunk el egy¡tt Minapoliszba...

ä Eln¢z¢st a durva vÀlasz¢rt, de ¢n magÀval sehova nem zarÀndokolok, legkev¢sb¢
Minapoliszba.

ä °s mi¢rt, ha szabad tudnom?
ä Sok dolgom van, sok a munkÀm. Rengeteg fontos teendû vÀr rÀm. °vekre van

sz¡ks¢gem, amÁg befejezem, amit elterveztem. Nem ¢rek rÀ, nem, nem, nem.
ä TalÀn segÁthetn¢k valamiben?
ä Nem, ezt egyed¡l kell v¢gigcsinÀlnom. Ebben senki nem tud segÁteni. BocsÀsson

meg, most bÃcsÃznom kell.
ä No jÂ, m¢g lÀtjuk egymÀst?
ä TalÀn legk´zelebb Emmanueln¢l...

JÃnius v¢ge van, este nyolc Âra, cs´nd... Rudolf herceg ¡l a teraszon, AnasztÀzia ter-
peszkedû levelei alig lÀthatÂan mozognak, ¢s karnyÃjtÀsnyira vannak, mint a jelen
idû... szeretn¢m neki elmes¢lni mindezt, mint ahogy a rigÂk f¡ty¡lve konverzÀlnak...
hogy hoztam neki ajÀnd¢kot... szeretn¢m, ha megismern¢ PaulinÀt... de jÂ volna Àl-
landÂ jelenben ¢lni... jÂlesû lÀtvÀny, ahogy lehunyt szemmel issza s´r¢t... ¢s rÀm mo-
solyog: na, megj´tt¢l? sz¢ttÀrja karjÀt, mintha ¢vekkel ezelûtt vÀltunk volna el, pedig
csak n¢hÀny ÂrÀig voltam tÀvol... ezek a talÀlkozÀsok a legszebb pillanatok... de jÂ volna
ÀllandÂ jelenben ¢lni!
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