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KEMSEI IST VÁN

„A fe hér as  szony jár a vár ban”
Kék sza kál lú kin csei

Kék sza kál lú szen ved. Kö rül ve szi a hát bor zon ga tó 
ide gen ség. Eb bõl a tö mör bás tya ként kö rül ve võ ide-
gen ség bõl nyir kos hi deg árad és sö tét ség. Kék sza kál lú 
küz del mes éle té nek, si ke re i nek, ku dar ca i nak ma ra dék 
ered mé nye pusz tán en  nyi: az egy éle ten ke resz tül gyûj tö-
ge tett ször nyû sé ges él mény anya gok ból ös  sze ha bar csolt, a 
lé lek mély szür ke andezitszikláiból fel épí tett, s má ra csak 
az örö kös éj sza ká ban be lül rõl fel sej lõ vár. A sa ját ko mor, 
szim bo lis ta vá ra, amely nek be fa la zott ab la kú ter me i ben 
min den va la ha át élt s haj dan volt tör té net már idõt len idõk 
óta kí sér te ti es, pók há ló lep te jel kép pé mu mi fi ká ló dott. 
Ho gyan is írt er rõl a bor zal mas, el vi sel he tet len, kí sér tet-
jár ta lé lek-vár ról Ady: „Örö kös itt a lé lek já rás, / A krip ta-
il lat és a köd, / Ár nyak su hog nak a sö tét ben / S el át ko zott 
had nyö szö rög.”. Az Ady-ta nít vány s ba rát Ba lázs Bé la,
a Bar tók-ope ra lib ret tó já nak író ja ha lál pon to san tisz tá ban 
volt av val, hogy an nak a Kék sza kál lú nak, akit majd õ 
fog az Ad yé hoz ha son ló an meg for mál ni, aki nek min den 
kül sõ tá masz nél kül, ön ma gá ból kell épít kez nie, a tu da ta 
olyan, mint a la vi na alá te me tett sí zõé, aki a zu ha nás-gör-
ge tés köz ben el vesz tet te tér ér zék ét: már nem tud ja, hol a 
va ló ság. De már nem is ér dek li. Rég óta túl van azon, hogy 
egy ál ta lán fi gyel jen a kül vi lág rez dü lé se i re. A kö rü löt te 
lé võ uni ver zum ból ar ra kí ván csi csu pán, amit min den kép-
pen lát ni akar. Éle te szûn ni nem aka ró álom a sa lét ro mos 
fa lak kö zött, a le szi vár gó ned ves sé get mo no ton egy han gú-
ság gal csö pög te tõ bolt ívek alatt.

Kék sza kál lú ere de ti ne vén és egyik meg tes te sü lé sé ben 
a 15. szá zad ban élt Gilles de Retz, aki ál lí tó lag meg ölt 
gyer me kek vé rét it ta, má sik alak já ban egy bre ton mon da
hõ se, aki rõl Perrault, a Csiz más kan dúr író ja így ír: „Egy
kék sza kál lú go nosz em ber nek hat jó sá gos fe le sé ge volt. 
Még is meg öl te mind a ha tot. Mi ért, mi ért sem – nem tud ja 
sen ki. Elég an  nyi, hogy szert tett egy he te dik re is. Pró bá ra 
akar ta ten ni, meg le he tõ sen ok ta la nul, hi szen le he tett már 
elég ta pasz ta la ta a nõk kö rül, tud hat ta vol na, hogy a nõt 
nem cél sze rû pró bá ra ten ni. El uta zást szín lelt és rá bíz-
ta a vár kul csa it. Az utol só szo bá ba ti los a be lé pés. Az 
as  szony nak, per sze, el sõ dol ga volt, hogy ki nyis sa a ti lal-
mas szo bát. Ott az tán ször nyû kép fo gad ta: a hat fe le ség 
holt tes te fel akaszt va füg gött a fa lon. Ek kor meg jött a férj. 
– Meg halsz te is – ki ál tot ta. Eb ben a pil la nat ban azon ban 
meg ér kez tek az as  szony fi vé rei, és kard ja ik kal le vág ták a 
go nosz kék sza káll út.” – Bár men  nyi re ha tal mas fi gu rá ja, 
egyik örö kös to po sza, ugyan ak kor a hu sza dik szá zad ele-
jé re szim bó lum gya nánt új ra fel vi ru ló, ve le jé ig de ka dens 
hõ se a fér fi úi vi lág nak: szá na lom ra mél tó, mert ami je van, 
az nincs. Csõd be ment éle té vel sza kasz tott olyan, mint ha
Don Juannak, és ve le együtt min den ma gá ra és sor sá ra 
döb bent fér fi nak az iker test vé re vol na. Õ is, mint az a 
szin tén jel kép pé emel ke dett spa nyol, ma gá nyos, ön ma ga 
ál tal is el ha gyott lé lek ként bo lyong ön ma ga hát bor zon ga-
tó em lé ke ze té ben. Oda bent pe dig min dent be leng va la mi 

el mo só dó pá ra, ami ho má lyos sá tesz min den cse lek vést, 
és ami tõl Kék sza kál lú bi zony ta lan. A bi zony ta lan ság az 
ide gen ség kö vet kez mé nye, s ezt tud ja jól. Ami kor va la ki 
már az elõ zõ leg gon do san ki épí tett, majd az élet ter he i tõl 
rá sza kadt vi lá gá ban is ide gen né vá lik, min den bi zon  nyal 
sor sá nak vég pont ján tar tóz ko dik, ahon nan nincs to vább.
Si vár ság, bi zony ta lan ság, ide gen ség: a lé lek nek ezek a 
szü net nél kül mun kál ko dó Moirái, a sze mé lyi ség ben év ti-
ze dek alatt fo ko za to san meg szü le tõ leg kö ze libb ro ko nok 
ös  sze fog tak el le ne. Ezek, az út vé gé hez irá nyí tó, ha tal mas 
tá vol sá gok ból egy mást szün te le nül ke re sõ, s az idõ ben
mint egy vé let le nül egy más ra ta lá ló, a bol dog ta lan ság ban 
lassúdan ös  sze nö võ pi lo nok mu tat ják ne ki az Al vi lág ba 
ve ze tõ utat. 

Si vár sá gá ban, bi zony ta lan sá gá ban, ide gen sé gé ben is 
olyan nyu ga lom ba ju tott kö zeg ez, amely ben a sem mi
örök ké tar tó bé ké je ural ko dik. És a né ma sá gé. És ek kor 
meg tör té nik a vá rat lan, az el kép zel he tet len, a meg jó sol ha-
tat lan. Kék sza kál lú ép pen eb be a ki et len, meg szik lá sí tott 
tar to mány ba – a sa ját mély fe ke te lel ké be – ál mo dik ma gá-
nak – da col va egy õt gyû lö lõ kül vi lág és ös  sze ros kadt 
bel vi lág el len ál lá sá val – va la kit. Egy új, ma gát Kék sza-
kál lú un szo lá sá ra sze re lem nek mu ta tó lel ket, egy foly ton
más és más kép ben vis  sza já ró kép zet-ala kot, egy „fe hér
as  szonyt”, ki nek az len ne a fel ada ta, hogy „az ab la ko kon 
ki ne ves sen”, ki gú nyol va mind azt, ami re elõ ször rá cso dál-
ko zott, s amit – a vé gé re jut va a meg is me rés nek – vég re 
meg vet hes sen. Hoz zá egy fi zi kai meg tes te sü lést, egy, már 
szám ta lan szor meg ta pasz talt s szám ta lan szor ku dar cot val-
ló nõi va ló sá got, aki – pon to san a fent em lí tet tek mi att 
– sem egyik, se má sik meg nyil vá nu lá sá ban egy ál ta lán 
nem eb be a kö zeg be va ló. 

Ha csak a Perrault-mesébe és a bre ton mon da vi lág 
mély sé ge i be né zünk, s el te kin tünk a kan ni bálhaj la mú 
Gilles de Retz tör té ne té tõl: a már idõt len idõk óta be fe-
je zett éle tû Kék sza kál lú nak két ség te le nül el me he tett a 
jó zan esze, ami kor új, e föl di lét ben va ló já ban se hol sem 
föl lel he tõ, álom ból ér ke zett as  szon  nyal akar ja fel éb resz-
tet ni om la do zó vá rát. Meg fe led kez ve lel ke he te dik szo-
bá já nak re mény te len la kó i ról, egy szer re csak új ra éle tet
akar ben ne tá masz ta ni, még pe dig úgy, hogy az olyan ná
vál jon, mint a töb bi ha lan dó bel vi lá gáé. Azt is tud ja,
hogy eh hez az élet hez el en ged he tet le nül szük ség van 
a sze re tet-sze re lem ké pes sé gé re. Mi vel egyik nek sincs 
bir to ká ban, lé pé se esz te len, kö vet ke zet len, és fõ kép pen: 
vak me rõ sé gé ben ön ál ta tó és ön vesz tõ. Za va rá ban azt gon-
dol ja ugyan is, hogy e ve szett szán dék kal új ra fel tá masz-
tott lel ki is me re te e sa já tos ví zi ó já nak se gít sé gé vel vol na 
még esé lye né mi utol só bol dog ság ra. Vagy egy sze rû en 
olyan õrült ha zárd já té kos, aki ti zen ki lenc re még la pot ven-
ne, hát ha te rem te tett még is va la ki, aki va ló ban ve le, az õ 
hát bor zon ga tó vá rá val akar na él ni, nem csu pán ál ta la. Aki 
nem át ala kí ta ni kí ván ná vi lá gát, ha nem meg tar ta ni. Aki 
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egy ál ta lán ott hon tud len ni a ben sõ jé ben anél kül, hogy 
ál lan dó kí ván csi ság tól hajt va aj tó kat-ab la ko kat nyi to gat-
na, vagy örö kö sen fi ó ko kat hú zo gat na. Aki egész sé ges 
as  szo nyi ösz tö né tõl ve zérel ve tud ná, hogy azok mö gött
az aj tók mö gött, azok ban a fi ó kok ban sem mi olyan 
nincs, ami rá vo nat koz na. Aki nem kö zön sé ges, ha nem 
ma ga az AS  SZONY, aki vel so ha sem ta lál koz ha tott, aki 
min dig is be volt zár va a kép ze let nek ab ba a csar no ká ba, 
ami nek aj ta já hoz Kék sza kál lú nak so ha nem volt kul csa.
S rö vid idõ re ki hagy az em lé ke ze te, nem vesz tu do mást 
ar ról, hogy az õ vá rá ban-lel ké ben már min den nap sza kot, 
min den pil la na tot el aján dé ko zott más as  szony-ví zi ók nak, 
min den kép ze let-ter met már el fog lalt va la ki, s egy újabb 
as  szony lé lek szá má ra itt nincs hely sem haj nal ban, sem 
dél ben, sem es te. Se tér ben, sem idõ ben. Csak a na gyon
hos  szan ki ér lelt ma gány en ged het meg ma gá nak ef fé le 
láz álom ban fo gant kép ze lõ dé se ket. 

Kék sza kál lú ban min den bi zon  nyal egy szen ti men tá lis 
ször nye teg vin  nyog a ma gány tól, meg le het, hogy azért 
szán ja rá ma gát ar ra a le he tet len cse le ke det re, hogy 
még egy szer, utol já ra kö vet ke ze te sen vé gig fog ál mod ni 
egy ál mot. Ezt a dön té sét ta lán ön ma gá nak sem si ke rül 
ké sõbb meg ma gya ráz nia. A hos  szú esz ten dõ kön át le zaj-
ló ví vó dá sa i ban for tyo gó kép ze let mi az más il lú zi ói fö lött 
azon ban még ne ki sincs ha tal ma. A ki on tott vér men  nyi-
ség, a kí mé let len zsar nok ság, az as  szony fa ló ke gyet len 
in du lat az élet nek eb ben a ha nyat ló pe ri ó du sá ban esze lõs 
ra gasz ko dás sal von zó dik eh hez a fan taz ma gó ri ák szül te, 
as  szony ban, bol dog ság-le he tõ ség ben ta lán so ha és se hol 
nem lé te zett ro man ti kus tisz ta ság ké pé hez. Kö röm sza-
kad tig vé de né ezt az utol só álom ké pet, mert be le rög zült, 
hogy szá má ra csak en nek az álom nak a le het sé ges tes tet 
öl té se le het a meg ol dás.

Kék sza kál lú ugyan is min den bi zon  nyal mér té ken felül 
küz döt te vé gig egész ad di gi éle tét. A min den ko ri él he tõ lét 
pót cse lek vé se ként ös  sze ha rá csolt mér he tet len gaz dag sá ga 
és az eb bõl kö vet ke zõ szü net nél kü li bûn tu da ta ezek nek a 
vég nél kül zaj ló küz del mek nek a szen ve dé sek kel te lí tett 
ter mé ke. És itt most nem az a kér dés, hogy hõ sünk el tö-
kélt har co sa volt-e va la ha bár mi fé le er kölcs nek vagy egye-
tem le ges igaz ság nak. A küz de lem ön ma gá ért va ló an is 
küz de lem. Er kölcs, eti kai nor mák arany fe de ze te nél kül is 
az. Be kell lát nunk, hogy a gaz em ber nek is leg alább an  nyi 
ál do za tá ba ke rül vé gig vív nia a ma ga har cát, mint a tisz ta
éle tû nek. Kü lön ben is: amely kö rül mé nyek kö zött Kék sza-
kál lú él ni kény sze rül, vagy a Ju dit-ví zió meg szü le té sé ig a 
lé te zést meg is mer he ti, az ma ga az el kö ve tett tet te kért já ró 
bün te tés. A bör tön, aho vá még az a vé kony fény csík sem 
ve tül be, ami a férj gyil kos Ág nes as  szony nak még vi gaszt
je lent he tett, esélyt a min den egyen súlyt hely re ál lí tó meg-
õrü lés hez, a koz mi kus tér bõl tör té nõ vég le ges, meg sza ba-
dí tó ki zu ha nás hoz. Kék sza kál lú lel ké ben nincs olyan fény-
csík, ami akár az ef fé le sza ba du lás re mé nyét is je lent het né. 
Az õ bün te té se az is, hogy nem õrül het be le ál ma i ba. Lel ke 
esély te le nül bo lyong a Ká osz és a Koz mosz pengevékony 
ha tár vi dé kén. Utol só kí sér let ként ezért sze ret ne ki szök ni 
ab ból a vi gasz ta lan vi lág ból, amit ma ga te rem tett ma gá-
nak. Eh hez a cse lek vés hez azon ban se gít ség re van szük sé-
ge: egy olyan tisz ta lé lek re, aki a ma ga kép lé keny as  szo nyi 
mi vol tá ban be ha tol hat eb be a ki lá tás ta la nul ri deg vár ba, ki 
tud ja bon ta ni a fa lat, ki tud ja tár ni az ab la kot.

Ese tünk ben tel je sen kö zöm bös, hogy Ju dit Kék sza kál-
lú hos  szan tar tó ál má nak ter mé ke-e, vagy pe dig il lú zi ók-
kal te li ag ga tott hús-vér meg tes te sü lés. Amen  nyi ben álom-
je len ség, álom ként ab szo lút tö ké le tes. Mint aho gyan lát ni
fog juk, nõ kép pen gon dol ko dó em ber ként te kint he tõ nek 
plá ne hi bát lan. Ren del ke zik min den olyan tu laj don ság-
gal, amit fér fi a nõk bõl egy ál ta lán va la ha meg is mer het. 
A fi a tal ság gal, a szép ség gel, az il lú zió te rem tés ké pes sé gé-
vel. Mind azok kal, ami re azt mond hat ja egy fér fi: ezért a 
nõ ért ér de mes len ne él ni. És itt a fel té te les mód hasz ná la ta 
na gyon fon tos, hi szen nem tud juk, hogy va ló já ban szük sé-
ge van-e Kék sza kál lú nak ar ra a lét meg ol dás ra, amit Ju dit
hoz hat ma gá val. Akar hat ja-e, hogy a vá ra-lel ke gyö ke re-
sen más le gyen ezen túl? Szá mot vet-e a min den ko ri sze re-
lem va ló sá got tor zí tó ha tá sa i val, hi szen ese tünk ben ta lán 
az a kér dés is fel ve tõd het, hogy ami kor lel ké be ál mod ni 
kez di, va jon ké pes-e meg lát ni Ju di tot a ma ga as  szo nyi tel-
jes sé gé ben? Fé lál má ban fel tud ná-e idéz ni ma gá nak Ju dit 
vo ná sa it? Nem va ló szí nû. Az ál mot so ha nem lát hat juk 
for má ba ön tött va ló já ban, ak kor sem, ha al vás köz ben 
szü le tik meg ben nünk a ké pe, és ak kor sem, ha csu pán 
fel éb re dé sünk után sej lik fel ben nünk. Csak szí ne ket és 
el hang zott mon da to kat gon dol ha tunk ki csu kott sze me ink 
mö gött. A „szép vagy” ki mon dá sa itt ke vés a tes tet öl tés-
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hez. Csak ar ra le het ne bi zo nyí ték, hogy Kék-
sza kál lú el ve szí tet te a tisz tán lá tás ké pes sé gét. 
Mind ös  sze an  nyi tör té nik, hogy Kék sza kál lú 
nem ké pes le ráz ni sze mé lyi sé gé rõl az ál mát ura-
ló tu dat ta lant. A tu dat ta lan Jung sze rint is igen 

nagy úr: „Min den, ami a tu dat ta lan ban zaj lik, ese mén  nyé 
kí ván len ni, és a sze mé lyi ség is ki akar bon ta koz ni tu dat-
ta lan fel tét elei kö zül, hogy ön ma gát mint egé szet él je át”. 
Az egész tör té net ben te hát egye dül a rög esz me – ne vez-
zük az egy sze rû ség ked vé ért sze re lem nek – élet ké pes sé ge 
és a me net rend sze rint be kö vet ke zõ bu kás a fon tos.

A bu kás hoz ve ze tõ út pe dig a fér fi–nõ-kap cso lat 
re mény te len mi vol tá nak ki he gye zett ka rók ból ki épí tett 
anya ga i val van fel dí szít ve, avagy Kék sza kál lú nak is tud-
nia kell, hogy min den kap cso lat ab ban a mi nu tum ban rom-
lik el, ami kor el kez dõ dik. Nem vé let le nül tar tóz ko dik már 
há rom as  szony, há rom ku dar cos sze re lem ab ban a bi zo-
nyos he te dik szo bá ban. Ám nagy úr a lát szat, a kez det és 
a vég az in du ló pil la nat ban még át fe dik egy mást, jól meg-
van nak egy más sal, hi szen egy más nak tü kör ké pei. Egy 
idõ múl va kez de nek csak óva to san el csúsz ni egy más tól 
tér ben és idõ ben. Kék sza kál lú is ott ront ja el az egé szet,
ami kor er rõl az is me rõs je len ség rõl nem vé ve tu do mást, 
tét nél kül re mél ni kezd. Ez a le he tõ leg bo to rabb lé pés, a 
leg na gyobb lu xus, amit fér fi egy ma gát bár mi lyen sze rel-
mes nek mu ta tó nõ vel szem ben meg en ged het ma gá nak. 
Hogy azt vé li, van an  nyi ta pasz ta la ta, hogy rá lát va la mi re 
vá rá nak ka pu já ból. Amit iga zán szem re vé te lez het ne, az a 
vég, a bol dog ta lan ság, a tör vény sze rû csa ló dás sö tét ár nyé-
ka, de ah hoz meg kel le ne for dul nia. Szür ke, re mény te len 
fa lat lát hat na ma ga mö gött, és a sa ját egy re nö vek võ, 
ma gá nyos árny alak ját a hal vá nyu ló al ko nyat ban. Ám a 
sze re lem-dra ma tur gia sza bá lyai az álom ból tör té nõ ki jó za-
no dást nem en ged he tik meg. Ha már el kezd te, vé gig kell 
jár nia a gyöt rel mes utat, hogy vis  sza ta lál jon a ke ser ves 
kez de tek hez, ahon nan töb bé nem lesz me nek vés. Rá kény-
sze rül, hogy ma ga szen ved je vé gig a tu dat ta lan fo lya ma-
tát. En ged nie kell, hogy ma gá val so dor ja az az ára dat,
ami rõl nem tud ja, ho vá fog ve zet ni.

Aki lát ta-hal lot ta az ope rát, vagy csak ol vas ta a Ba lázs
Bé la-lib ret tót, az akár gyö nyör köd het is ab ban, mi lyen
fi nom lép tek kel, mi lyen ta pin ta to san in dul Kék sza kál lú 
sor sa a vég sõ be tel je se dés fe lé. A lé té ben idõt len né, 
kor ta lan ná vált, bû ne i ben és azok kö vet kez mé nye i ben 
tapicskoló Kék sza kál lú és az if jú ság, a sze re lem káp rá za-
ta ként meg je le nõ Ju dit: Ju dit, aki úgy mond „min dent fel-
ál do zott”, s Kék sza kál lú, aki tény leg min dent fel ál doz ni 
ké szül. Olyan já ték kez dõ dik itt, mely ben a két fél kö zül
va la ki nem ját szik tisz ta la pok kal.

Ami kor a kü lö nös pár mö gött mint egy va rázs szó ra 
be zá ró dik a vár ka pu, az az Kék sza kál lú lel ke be fo gad ja 
az utol só sze rel met, Ju dit azon nal ösz tö nö sen át ve szi az 
irá nyí tást. Ki de rül, hogy ami az elõtt Kék sza kál lú ki zá ró-
la gos bi ro dal ma volt, nem más, mint a her ceg szá má ra 
fon dor la tos mó don elõ ké szí tett csap da, amely bõl so ha 
töb bé nem ta lál hat ki utat. Kék sza kál lú a meg ta lál ni vélt 
sze re lem se gít sé gé vel ma gas ba, az esz mé nyi be gon dolt 
me ne kül ni, ehe lyett azon nal a leg ol csóbb ér zel mi la pos-
sá gok mo csa rá ba kí ván ják ful lasz ta ni. Az ér ze lem vi lág 
va la ha volt leg tar tal ma sabb man ná ját akar ta ma gá ba szip-
pan ta ni, ugyan ak kor köz he lyek kel trak tál ják.

Kék sza kál lú!
El hagy tam az apám, anyám,
El hagy tam szép test vér bá tyám,
El hagy tam a võ le gé nyem,
Hogy vá rad ba el jö hes sek.

Hány szor hall hat ta más nõk szá já ból eze ket a mon da-
to kat Kék sza kál lú! És hány szor han goz hat tak el ugyan-
ilyen, az as  szo nyi tet tek kö vet kez mé nye it át há rí tó-kö ve-
te lõ hang súl  lyal, ugyan ilyen ki áb rán dí tó an! Hi szen nem 
más ez a szö veg rész, mint bur kol tan kö zön sé ges üz le ti 
aján lat: Ju dit nem mond ke ve seb bet, mint azt, hogy õ 
már adott va la mit Kék sza kál lú nak, s most a her ceg van 
a so ron, s ne ki együtt kell mû köd nie a nõ szán dé ka i val. 
Men  nyi re vak ez a sok ön el lent mon dást ta pasz talt fér fi-
sze re lem, hogy mind ezt nem hall ja, mind er rõl nem vesz 
tu do mást! Még ezek re a sza vak ra is:

Kék sza kál lú!
Nem lesz sö tét a te vá rad,
Meg nyit juk a fa lat ket ten.
Szél be jár jon, nap be süs sön,
nap be süs sön.

Csak gyen ge, bi zony ta lan, vé de ke zõ, le mon dó el len ke-
zés a vá lasz:

Nem tün dö köl az én vá ram.

Er re azon ban Ju dit már nem fi gyel. Nem is kell fi gyel-
nie. Ren dez ke dik, bú to roz, le po rol, el kép zel ott, ahol még 
ne ki ma gá nak sincs he lye. Mint ha Kék sza kál lú ott se len-
ne a sa ját já ban. Mint ha nem is az õ él ve bon co lá sá ról 
len ne szó, ami kor Ju dit a lel ké nek leg mé lyebb tit ka i ba, 
a be zárt aj tók mö gé akar pil lan ta ni. Tud ja, hogy meg te-
he ti, hi szen ren del ke zé sé re áll a vá dak – mi at tad tör té nik 
min den, minden nek te vagy az oka! – el hang zá sa és a 
fe le lõs ség át há rí tá sa utá ni kö vet ke zõ ké zen fek võ as  szo-
nyi fegy ver: az ér zel mi zsa ro lás esz kö ze, ami nek na gyon 
ne héz el len áll ni:

Add a kul csot, mert sze ret lek!

Kü lö nös, gye re ke sen ügyet len, mond hat ni al pá ri an 
min den na pi, és egy ál ta lán nem egy iga zán sze rel mes nõ 
szá já ból el hang zó, eb bõl kö vet ke zõ en ok-oko za ti ös  sze-
füg gést nem tar tal ma zó, nem ép pen a szel le mi ség csú csán 
tar tóz ko dó nõt sej te tõ mon dat ez, ami sem mi kép pen sem 
il lik a Kék sza kál lú ál tal el kép zelt, ma gasz tos, esz mé nyí-
tett sze rel mi tör té net hez, a tes tet öl tött álom kép hez. Van 
ben ne va la mi ra vasz, szá mí tó pros ti tu ált-jel leg, mi sze rint 
a fér fi nak az a kö te les sé ge, hogy azon nal meg fi zes sen 
min den csip-csup aján dé kért, amit a nõ tõl kap. Ép pen
ezért, mi nél több ször hang zik el a „sze ret lek” szó, az 
an nál töb bet ve szít a hi te lé bõl. Fõ kép pen ak kor tû nik el 
vég képp en nek a hi te les ség nek a hal vány ár nyé ka is, ami-
kor a ké rés sza vai már lep le zet le nül to por zé ko ló, már-már 
hisz té ri kus kö ve te lés sé mó do sul nak: „Most már nyiss ki 
min den aj tót!”. Avagy: a ke ze det ké ri, a ka rod akar ja
– mond ja böl csen a köz mon dás. Pe dig va ló já ban nem is 
er rõl van szó. Ju dit si et, mi nél elõbb el sze ret ne jut ni az 
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utol só aj tó ig, Kék sza kál lún pe dig hir te len el ural ko dik a 
le mon dás:

Ju dit, ne félj, most már mind egy.

A for du ló pon ton va gyunk, a csap da fo gai ös  sze csa pód-
tak Kék sza kál lú lel kén. Megint ve re sé get szen ve dett egy 
ele ve ve re ség gel ke cseg te tõ küz de lem ben. Vol na még esé-
lye a ma ra dék büsz ke ség meg õr zé sé hez, fél be hagy hat ná 
ezt az egész hi á ba va ló tör té ne tet – hi szen most már nyil-
ván va ló vá vált, hogy a ma ga as  szo nyi tel jes sé gé ben Ju di-
tot so ha nem kap hat ja meg –, fel éb red het ne még az elõtt,
mi e lõtt Ju dit mo hó kí ván csi sá ga ál tal min de nes tül le lep le-
zõd ne, ud va ri as sza vak kí sé re té ben ki tes sé kel het né a lányt 
a vár ka pun, kí vülke rít het né a lel kén, vi gye ma gá val Kék-
sza kál lú ból mind azt, amit ed dig el fog lalt be lõ le, de nincs 
ked ve és ere je hoz zá. Rá adá sul több oka is le het, hogy ne 
te gye. Vagy azért, mert hajt ja a szü le tett sze ren cse já té kos 
bár mi re min dent fel te võ má mo ra, vagy a fé kez he tet len fér-
fi úi kí ván csi ság, s a ké tely: úgy vég zõ dik-e va jon min den, 
aho gyan szo kott? Egyéb ként is, vonz za a vég zet: le het-e a 
tör vény sze rû en be kö vet ke zõ sze rel mi ve re sé gek kü lön bö-
zõ va ri á ci ói kö zött vá lasz ta ni? S ha van egy ál ta lán vá lasz-
tá si le he tõ ség egy kap cso lat vég ki me ne te le szem pont já ból 
egy fér fi szá má ra: mi fé le ön pusz tí tó al kuk, mi fé le sze mé-
lyi sé get ös  sze rop pan tó meg aláz ta tá sok árán?

Két ség te len, hogy Kék sza kál lú min de nek fö lött eh hez 
az utol só nak vélt ál má hoz ra gasz ko dik. Il let ve ah hoz, 
amit ál má ban lát ni gon dolt, s ami re az álom ból éb re dés 
után egy szem pil lan tás alatt az álom ból, an nak ma ra dék 
hang ja i ból, szí ne i bõl ma gá nak meg for mált. Ezt a lát sza-
tot pe dig már min de nes tül bir to kol ja. Ezért kö zöm bös, mi 
tör té nik ez után.

A „most már mind egy” be le fá radt el hang zá sa után 
Ju dit töb bé sza vak kal sem sze re ti Kék sza káll út. Meg for-
dul a koc ka. Ez után Kék sza kál lú nak kell fel té tel nél kül 
sze ret nie. Ter mé sze tes nek kell ven nie, hogy ez a sze re-
tet nem ta lál vi szon zás ra, még bíz ta tó, fu tó öle lés re se 
fut ja be lõ le, nem hogy be tel je sü lés re. Sür ge ti a le ányt az 
idõ. A her ceg hi á ba is ké ri Ju dit tól a sze rel met, he lyet te 
no szo ga tó, kö nyör te len pa ran csot kap: „sze ress en gem”. 
Ami as  szony nyel ven egé szen egy sze rû en pusz tán an  nyit 
je lent: „adj ne kem”. Kék sza kál lú, mi u tán egyet len egy 
do log ki vé te lé vel ed dig Ju dit min den kö ve te lé sét tel je sí-
tet te, már iga zán nem tud ja, ho gyan kel le ne bi zo nyí ta nia, 
mi kép pen kel le ne sze ret nie, hogy az egy re ho má lyo sab-
bá, rejt je le zet teb bé vá ló fel té te lek nek meg fe lel hes sen.

Ju dit ez alatt, mint egy tank, nyo mul elõ re Kék sza kál lú 
lel ké nek leg mé lyebb bugy rai fe lé. Nincs kí mé let. A vád 
és a zsa ro lás után be ve ti a har ma dik ha té kony fegy vert is, 
a fél té keny sé get:

Mondd meg ne kem, hogy sze ret ted?
Szebb volt, mint én? Más volt, mint én?

Ju dit meg döb ben ve áll a he te dik aj tó ban. 
Be kö vet ke zett, ami re egy ál ta lán nem szá mí-
tott: gyö nyö rû, élõ as  szo nyo kat lát, Kék sza kál lú éle té nek 
meg al ko tó it:

Él nek, él nek, it ten él nek!

 A kül sõ szem lé lõ szá má ra most vá lik iga zán vi lá gos-
sá, hogy mind az, ami ed dig tör tént, a sze re tet fö lös hang-
sú lyo zá sa, an nak egy re ag res  szí vebb meg kö ve te lé se, a 
lé lek ajtaja i nak egy re sür ge tõbb ki nyit ta tá sa, s a töb bi nõi 
fon dor lat csu pán szín já ték volt. Ju dit, mi ó ta csak be tet te 
lá bát a vár ba, Kék sza kál lú sze mé lyé ben a min den fér fi-
ban min den nõ ál tal fel té te lez he tõ as  szony ir tó gyil kost 
akar ta le lep lez ni. E cél ból mu ta tott sze rel met, e cél ból
jár ta be Kék sza kál lú sor sá nak min den zegét-zugát. Egy 
fi a tal miss Marple gya na ko dott mind vé gig a sze rel mes 
sza vak hát te ré ben. Hát bor zon ga tó an jó zan zár la ta ez egy 
ál mo dott tör té net nek.

Med dig élet ké pes egy álom? A le het sé ges fel-
éb re dé sig. Vagy amed dig Kék sza kál lú éle te. Vagy 
amed dig Kék sza kál lú bel sõ tör té ne te ki tart. S eb bõl a 
szem pont ból vizs gál va egy ál ta lán nem ér de kes, hogy 
ez a tör té net igaz-e. Csak az a lé nye ges, hogy Kék sza-
kál lú sa ját tör té ne te, a sa ját igaz sá ga-e. Kék sza kál lú 
azért nem ve szi ész re Ju dit so ka dik szí ne-vál to zá sát, 
ami ért az elõb bi e ket: nem ré sze ez az ilyen tí pu sú nõi 
já ték a meg ál mo dott va ló sá gá nak, nem ré sze an nak a 
sze re lem-álom nak, amely bõl Kék sza kál lú nem éb red-
het fel. Ezért nem ajánl hat Ju dit nak mást a ma gá é ból, 
csak a „min den” éj jelt, az ál mok ter mõ idõ sza kát. 
Hát ha mégis… És ez a „még is” a lé nyeg min den vak 
sze re lem ben.

Er rõl a kí sér te ti es idõ rõl, ben ne „a far ka sok órá já ról, 
ami kor bár mi meg tör tén het”: pon tos tu dá sa volt Ady nak, 
en nek a szin tén Kék sza kál lú-sor sú köl tõ nek, ami kor eze-
ket a so ro kat le ír ta:

A fe hér as  szony jár a vár ban
S az ab la ko kon ki ne vet.

Ady nál a ne ve tés, a ka ca gás – gon dol junk itt csak a 
„ka ca gó szél”-re! – ál ta lá ban pe jo ra tív, gu nyo ros, ne ga tív 
je len té sû. Örö mé ben ná la sen ki nem ka cag, sen ki nem 
ne vet. Mert az a má sik em ber szá má ra meg alá zó. Kék sza-
kál lú is ezt a ne ve tést hall hat ja min den éj jel, mi ó ta oda-
aján dé koz ta Ju dit nak az egyet len nap sza kot, amely ben 
leg alább ál má ban még ön ma ga ma rad ha tott vol na.


