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Az örökfény
Senki ne gondolja, hogy olyan lelkiállapotban voltam, amikor az
ember keze csupa tűz, a szíve üres, mindent sajnál, csak azt nem,
hogy mindenért szégyenkezik s gyűlöli önmagát. Ha nem lettek
volna bizonyos körülmények, azt mondanám, hogy éppen ellenke
zőleg éreztem. Dehát mit érdekel ez titeket! Annyi tény, hogy egy
bizonyos város utcáján haladtam, sok embert láttam, mert már reg
geli kilenc óra volt. Illetve tudom is én, hány óra volt, azonban a
nappal világos, falun talán ilyenkor már szárítják a szénát. A nap
nem tűzött - ha egyáltalán beszélhetünk napról, sőt, igazság sze
rint azt kell mondanom, hogy ---i., a nap nem is látszott. Sőt, az sincs
kizárva, hogy végig nem láttam a napot, amit csak mellesleg emlí
tek, mert életemnek ama sorsdöntő napján nem voltak árnyékok,
az embereket és a többi dolgot valami tompa, egyenletesen eloszló
fény hatotta át, ahogy nyáron történik néha, mikor az eget magas,
mozdulatlan fellegek borítják: az árnyékok a rémülettől kifakultak,
a fényt pedig mintha hamuszürkére váltotta volna a szorongás. Fáj,
hogy nem tudom jobban megmagyarázni, értsétek úgy, ahogy le
het. Ahogy már említettem, nem voltam boldogtalan, sőt úgy tűnt,

az összes ember, akivel találkozom, tartozik nekem valamivel, leg
alábbis soha nem néztem ilyen merőn a szemükbe, s rájuk nézve,
soha nem voltam annyira biztos, hogy mindnyájuk számára valami
jelentőset végzek. Hogy mit csináltam? Ó, ha csak egy picinyke
percre meghallgatnátok! Dehát mit számít nektek egy olyan ember,
aki tudja, hogy balgaság volna bármit is a szemetekre vetni, aki
alantas dolognak tartaná, hogy a saját helyzetére panaszkodjék? És
mit számít nektek egy olyan ember, akiről erősen hiszitek, hogy ő

maga mit sem törődik a világgal. Könyörgök, ne zavartassátok ma
gatokat, egyáltalán ne gondoljatok rám, járjatok csak nyugodtan a
saját becsületes dolgotok után. Az embemek néha különös ötletei
támadnak, s ami fő, nem ritkán önzőek. Uram, hogy felelek előtted

azért, hogy mindnyájan ennyire tisztelnek!
Mentem tehát az utcán, egyetlen gondolattól megszállottan.

Milyen gondolattól? Talán attól, hogy számkivetett vagyok. Ma
gyarázzátok meg ezt a szégyent s hatalmas erejét ti, akik sohasem
vétkeztetek, még tegnap sem, akik ezért joggal szégyenkeztek, ha
eszetekbe jut, hogy találkozhattok velem. Az én nemes jótevőim

némileg joggal nehezményezték, hogy kissé gyengélkedvén nem
vettem részt a vacsorán, melyet az igen TISztelt Méltóságos Úr, X.
Úr tiszteletére rendeztek. ..

Jó napot! Jó napot! - Lám, az embert mily könnyen elragad
ják a látszatok. Alighogy találkozunk valakivel, az a valaki egy
icipicit ránk mosolyog, s máris szétoszolnak - a pesszimizmus
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felhői. Uram Isten, miféle bún, behódolni az ilyen kísértésnek! Va
lóban itt az ideje, hogy a fiatalság vidám, egészséges, erőteljes és
értelmes, egyszóval ideális legyen, hiszen normális körülmények
között az alma nem esik messze a fájától, illendő és méltányos
dolog tehát az apákat tisztelni, az állásunkból fakadó köteles
ségeket teljesíteni, az isteni, egyházi és polgári törvényeket betar
tani, mégpedig készségesen, vidáman, erőteljesen. egyszóval ideá
lisan, amit nem nehéz elérni hűséggel, engedelmességgel, alázat
tal, egyszóval ésszerű kompromisszummal és minden fantaszti
kus, teljesíthetetlen, túlzott és ésszerűtlen dologtól való tartózko
dással, amelyek önmagukban ugyan nagyon érdemesek és jók le
hetnek, dehát az adott körülmények között, különösen a mi vi
szonyainkban, amikor nemzeti és gazdasági létünk minden kis
darabját akkora fáradsággal és önmegtagadással...

Valóban, nagyon el voltam merülve valamiben, amikor befor
dultam a térre, így egyáltalán nem lepett meg, mikor észrevettem,
hogy egészen szorosan mellettem valami ember jön. Sőt, oly mér
tékben el voltam merülve gondolataimban, hogy akkor is egészen
nyugodt maradtam, amikor észrevettem, hogy útitársam - egy
Halott.

Ha az embert nagyon megszállja egy gondolat, akkor szinte
csábítja a Halottakat, ahogyan magas és hegyes tárgyak vonzzák
magukhoz a légkör erőit. S ha az ember nincs eléggé résen, még
rosszabbul is járhat, mint ahogy azt egy minden népnél fellelhető

Ballada jelzi - ha nem tudjátok, melyikre gondolok, csak járjatok
békével utatokon -, mivel a Halottak víztükre egyesekre épp
olyan szédülést hoz, mint egy magányos esti tóé.

Az a reggel, amikor mentem, magas, mozdulatlan fellegeivel,
az a reggel, mely olyan végtelenül melankolikus volt, mint egy
elhagyott lány a lekaszált réten, melynek csupaszságát a környe
ző lejtőkről dermedt fekete erdők nézik, az a reggel, éreztem,
nem éri meg a delet... Ha még őrzitek friss emléketekben a leka
szált rétnek eme képét, ha még körülleng titeket a láthatatlan
örökmécses beteg illata, mely ilyen napokon a mozdulatlan felle
gekből függ az ember nélküli, rémült táj fölött, emlékezzetek,
hogy egyetlen hamuszínű madárka, egy ökörszem, mely az ala
csony füzes fölött repdes, melynek leveleit félre-félrevonja a szo
morúan kívánesi szellő, s amelyek úgy csillámlanak a folyópart
fekete árnyán, mint a döglött halak felfordult hasa: Isten mozdu
latlan szemét és egész tanácstalanságotokat mintázza...

Beburkolózva tehát egy ilyen tájba, mint az erő köpenyegébe,
haladtam a téren, mikor egyszerre csak megjelent előttem az a
Halott. Azt kell mondanom, megjelent, mert csöppet sem lepett
meg, úgyhogy valószínűlegmár hosszan mellettem kellett jönnie.
Nem akarlak fárasztani benneteket annak leírásával, milyenek
voltak a házak, kikkel találkoztunk meg a többi, ezekről a dol
gokról saját szemetekkel is meggyőződhettek, ha elmentek oda,
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hiszen az olyan város, amilyet szerettek: ipar, kereskedelem, uszá
lyos hölgyek fátyolban, egyetemek, mindenféle hitek és stílusok
szerint épült templomok, színházak, operák, múzeumok, uszo
dák, játszóterek, és mindenekelőtt katonatisztek.

A város történelme a távoli múltból fakad, az ottani legna
gyobb szálloda alapjainak kiásásánál sok bronzkori emléket talál
tak.

Annyit szükséges megemlítenem, hogy mindezekből a foglala
tosságokból és egyenruhákból nem láttam semmit, és mintha csak
a mennyek hatalmas fájdalmának árnyéka, vagy a pokol tornácán
ujjongó öröm sugara lettem volna, sétáltam a városon át, minden
től érintetlenül. Sót, úgy tűnt, hogy az ottani emberek is mind
csak egyszeruen mennek valahová, mindent érintetlenül hagyva,
olyannyira, hogy semmi sem hibádzik, még az étel sem, amelyet
esznek, és hogy így sietnek korokon át, gondolattalanul, mint a
folyó hullámai. Vagy a szemük nem lát, vagy tudatlan a lelkük.
Olyanok voltak, mint a bábszínház figurái,' akik helyett más be
szél és cselekszik, haragosan harag nélkül, örömmel öröm nélkül.
Gondolom, nincs közöttetek egy sem, aki szánakozna rajtam,
hogy ezt a szörnyű Várost megpillantottam. Így cipeltem a szíve
met, mint egy sziklatömböt, s mindjárt elmondom, mi történt az
tán.

Az a Halott, aki rendkívül vigasztalóan hatott rám, mert egyet
len volt a tömegben, aki gondolkodott és cselekedett - én pedig
olyan elhagyottnak éreztem magam e nagy Városban -, nos hát,
az a Halott, ott a baloldalamon menve, felém fordította az arcát,
megfogta a kezemet, és így szólt: "Azért a két krajcárért lennél
olyan szomorú?" Közben olyan meleg iróniával nézett rám, s
olyan gyöngéden szorította meg a kezem, hogy elmosolyodtam,
ahogy ő, s az a gyönyör, mely a szeméből felém áradt és mint az
örök fény sugárzott rám, az ígéret erejével és valami örök, szá
momra ismeretlen, de közeli Jóvátétel zenéjével járt át. Azt kell
mondanom "az örök fény", mivel ez az arc volt az egyetlen az
egész Városban, az egész tájon, amely napfényként sugárzott
rám. Az ég és minden egyéb másként volt megvilágítva, ahogyan
bizonyos halott, növényi vagy állati dolgok pislákolnak.

Egy szempillantás, és a Város eltűnt.

Mi történt velem az időnek azon pontján, melyet eszmélet nél
küliségnek hívunk, melyet zuhanásnak és a végeláthatatlan,
megvakult óceán zúgásának érzünk, amely anyaggá vált végte
lenségnek tűnik?

Valamilyen boltozatos, elég tágas, teljesen üres és feltűnóen

tiszta pincehelyiségben állok - teljesen egyedül. E behatárolt
földalatti térség közepén egy tiszta, nyilvánvalóan feneketlen sír
tátong. A csönd olyan mély, hogy hallani a sírból előtörő

"nap"sugarak zizegését, mintha egy nyitott szekrényből gyöngyö
ző frissességű illat szállna. A lelkem azt súgta: "Íme, az örök
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fény!" Átjárt a borzalom, és el akartam futni. A bejárat felé a talaj
emelkedett. Segítségért kiabálni nem érdemes, hiszen minden ki- 
áltás úgy elvész, mint egy kisegér sóhaja két ölnyi mélyben a föld
alatt, emellett jól éreztem, hogy minden ilyen kísérlet csak sietteti
és megerősíti szomorú végzetem. Hirtelen menekülésre szántam
el magam, hiszen valahol mögöttem szükségképpen ott a Város,
s mégiscsak ki lehet innen jutni, ha be lehetett jönni! Igen, éppen
mögöttem ott a tér, olyan tisztán éreztem ezt, mint ahogy egyes
állatok messziről megérzik az eső, a tél, a járvány, a vér szagát.
Csak e pillanatban, amikor mélyen és valószínűleg örökre a föld
alatt voltam, kapott el a hideglelős vágy az élet után. Onnan fent
ről, a föld rétegein keresztül szinte hallottam a fent lépkedő né
mák és szorongók, de mégis élők lépteit. A bőröm, a szemem hir
telen visszaemlékezett az ezüst fény gyöngéd simogatására, mely
bár beteg, mint az örök Vágy arca, mégiscsak fény. - E percben
teljes akaratom, mint a vihartól felkavart úti por, a kijárat felé irá
nyult. De jaj! mielőtt megfordulhattam volna, egy hang szólalt
meg a sírból: "Jöjj utánam."

E hangra a szégyentől a földbe gyökerezett a lábam, mert az a
hang egyetlen Barátom hangja volt, olyan tiszta, mint az üvegha
rang, és megfellebezhetetlen, mint az Isten szava. A hanggal szin
te egy időben egy Alak emelkedett ki a sírból, hosszú, leomló
köntösben, mely mintha apró, hajnali bárányfelhőkből lett volna
szőve. Ez a köntös olyan keskeny volt, mint a régi óasszír kirá
lyok képein, és mennyei gyönyörtől merev. Az alja ferdén hullott
a sírba. A Megdicsőült tekintete lényembe mélyedt, átjárt, mint a
fény, ajkán márvány mosoly. Féltem egy lépést vagy bármilyen
más mozdulatot tenni, két oldalról vonzva, a világtól (bár szomo
rú) a hátam mögött és a fénytől az arcom előtt, végül kimond
tam, amit e Szellem úgyis látott: "Félek, bűneim vannak!"

"A tisztítótűzben megtisztulsz," mondta a Látomás, vakító
fényben felsugározva, és én, bizonyosságot nyervén, hogy nem a
pokol vár, mint egy szakadékba, a Fénybe vetettem magam.

Heé Veronika fordítása
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