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Hádész kutyája
A ránk maradt antik elbeszélések közül nem kevés tárgyalja Cerbe
rus anatómiai fölépítését, vegetatív és lelki életét, de a jelentős el
térések miatt nehéz megnyugtató képet alkotnunk róla. Ezért az
alábbi írás arra vállalkozik, hogy új fénycsóvát vessen e szövevé
nyes kérdésre.

A Költő szerint Cerberus egyszeruen kutya volt. Dante ezzel
szemben féregként írja le. Hésziodosz Teogólliájában kétszer is
megemlíti, de nem tud dűlőre jutni arra nézvést, hogy egy vagy
ötven feje volt-e. Pindarosz e számot megduplázza. Horatius pe
dig kígyósörénnyel ruházza fel Cerberus alakját. A szobrászok és
festők általában három fejjel ábrázolják. A tragédiaírók is vissza
fogottabban nyúlnak a kérdéshez, többnyire megelégszenek há
rom fejjel. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a nyelvi kifejezés hiper
bolikus túlzásokra, olykor még hazugságra is ösztönöz, míg a
márvány vagy a festék nyelve a tárgyias egyszerűséget sugallja.

A helyszín gyönge megvilágítása miatt földerítetlen maradt
Héraklész harca Cerberussal, az Alvilág kapujának őrzőjével. Ez
volt a hérosz tizenkettedik, utolsó és legnehezebb vállalkozása.
Ezért a túlvilághoz illő, szakrális félhomály.

Hogyan mérkőztek hát meg? Az irodalmi archeológia nem
nyújt segítséget e kérdés megválaszolásához - csupa eltérő, egy
másnak ellentmondó históriába ütközünk. Skálájuk a véres össze
csapástól a hétvégi vadászkalandig terjed. Egyesek szerint Per
szephoné adta Cerberust Héraklésznek, ahogy egyes szülők bicik
lit ajándékoznak fiuknak jó magaviseletéért. Mások azt állítják,
hogy az Alvilág ura, Hádész, halálos unaimában lovagi tomát
rendezett. Ember és állat véget nem érő, fájdalmas küzdelemben
mérte össze erejét.

Hátra van még Cerberus jellemének kérdése. Alakját általában
démonikussá növesztik, pedig a Hádészban a hotelportás-Iondi
ner szerepét töltötte be. Minimálisra tehető azoknak a holtaknak
a száma, akik vissza szerettek volna témi a földre. Cerberus nem
szakadt meg a munkában. Szerepe nem terjedt túl a "Harapós
kutya" vagy a "Nem kijárat"-féle felirat funkcióján. Különben is,
miféle démon az, akit holmi mézes lepénnyel meg lehet veszte
getni? Minden félelmetes megbízatása a - farkcsóválásban me
rült ki.

Summa summárum, tény, hogy az ellenfelek közül egyik sem
sérült meg, ezért feltételezhetjük, hogy nem vérre menő harcról
volt szó a szó szoros értelmében, hanem stratégiai manőverről, az
ellenfél bekerítéséről, hogy aztán a másikat feltétel nélküli meg
adásra kényszeríthessék. Héraklész minden bizonnyal alkalmazta
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a fojtogatás klasszikus módszerét. De hagyjuk a részleteket. Elég
az hozzá, hogya kimerültségtől ziháló hős zsákmányával ismét
felbukkan t a föld felszínén.

De hol történt mindez? A források itt is bizonytalanok, s a leg
külőnfélébb helyeket jelölik meg a térképen. Mintha nem is aka
démikus kérdésről volna szó. Tapasztalataink szerint minden érett
civilizációban számos út vezet a pokolba. Még a sörösbódéknál és
postaládáknál is számosabb.

Cerberus félelmetes ugatása fel-felhangzott a pokolban. A Louvre
ban található egy néma amfora, amelyen egy Andükosz nevű váza
festőnek sikerült megragadnia Héraklész és Cerberus összecsapá
sának lényegét. Héraklészt egy startnál álló futó pozitúrájában
látjuk. Törzse előredől, jobb kezével a bestia homloka felé nyúl,
baljában jókora láncot tart. Cerberusnak itt két feje van. Az egyik
éber és ugrásra kész, a másik azonban lehajlik, mintha az ember
érintésére várna. Ez a szelídítésnek nevezett tragédia kezdete.

Mit érzett ekkor Cerberus, a merénylet áldozata? A harc okozta
enyhe sokk szűnőben volt, de közeledett egy másik, sokkal hatal
masabb, amely már a szívét fenyegette. Úgy érezte magát, mint
egy partra vetett mélytengeri hal.

Hangok, formák és szagok lavinája öntötte el. A világ lángoló
színekben ért el hozzá, akár a fauvisták festményein: tűzvörös fű,

cinóber fák, lilába játszó fekete mészkősziklák, zöld égbolt. Csak
Héraklész alakját övezték lágy, finom tónusú, lüktető kontúrok.

Ennél nehezebb volt elviselni ötszázezer féle szag áradatát.
Tűzött a nap a tikkadt föld fölött.
Egy magaslaton álló tölgyfa alatt feküdt egymás mellett kutya

és ember. Tekintetüket nem vették le egymásról. Ez inkább a bi
zalmatlanság, semmint a gyűlölet jele volt.

Héraklésznek vér-, bőr- és viharszaga, Cerberusnak bomló fe
hérjeszaga volt. Két, egymással kibékíthetetlen világ.

Héraklésznek hirtelen eszébe jutott, hogy ha Cerberus faképnél
akarná hagyni, nem tudná megakadályozni. Elhatározta, hogy be
szédet intéz hozzá. Ilyen helyzetekben a zengő szónak lefegyver
ző ereje lehet.

Héraklész: Figyelj ide, te bestia: a foglyom vagy. Ha szökni
próbálsz, szétverem a pofádat... a pofáidat - helyesbített - a
nemzetközi jognak megfelelően.

Cerberus hosszas morgást hallatott.
Éjszaka van, és mekkora a hold.
Cerberus két lábra emelkedik. Héraklész vérrel áztatott buzo

gánya után nyúl. És ekkor felhangzik az ének.
Nem sok értelme volna e zengzetek leírásába fogni. Hogy mi

ként hangzott Cerberus kantátája, arról csak azoknak lehet némi
fogalmuk, akik hallottak már éji farkasüvöltést a havas téli síkság
fölött. Azok számára, akiket elkerült e csoda, mellékeljük az ere-
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deti reszelős átiratát, ami persze tökéletlen, mint egy újságban kö
zölt Rembrandt-reprodukció.

Íme a parafrázis, melyet Alexander Schmook, Der Wolf - sein
Wesen und seine Stimme (Tübingen, 1848) című munkája alapján
idézek:

Húrr hau-u-uh
hall hall
Ú-i-jallr-h II uu
ho hall
Húrrrrr ho hauuuh
iaú jaú hurrr nau-uh.
Hatalmas csönd követte. Utána ismétlés szabályos időközök

ben.
Héraklészt magával ragadta Cerberus hangja, mint az óceán

hulláma. Fülelt. Kedve lett volna vele együtt üvölteni, de észbe
kapott, hogy kompromittálná magát, mert nem tudna a torkából
ennyi büszkeséget és kétségbeesést kipréselni. Hiába is próbálná
hangjával leírni - a földláncokat, örvénylő mélységet, az állatok
testében rejtőző tömérdek felbuzgó vérforrást. víz és szomjúság
titkait, a fény és a sötétség rejtekhelyeit.

Hosszú út vezetett Eurüsztheusz királyhoz, akinek Héraklészt
fel kellett oldania az átok alól. Cerberus egyre jobban kezdett ra
gaszkodni gazdájához. Szörny-természete jelentős változáson
ment keresztül, s immár kutyatermészete lett.

Szentimentális hajlamú egyének ebben valami meghatót fedez
nének föl, de a hérosz természete minden érzelemtől mentes és
indulatos volt egyszerre. Egyre csak nőtt benne a nehezen kordá
ban tartott düh amiatt, hogy mikor felszegte a fejét, Cerberus is
úgyanúgy tett. A kutya lassacskán gazdája tükörképe lett, persze
tegyük hozzá, hogyatermetükből adódó különbség következté
ben görbe tükörképe.

De a legrosszabb csak azután következett. Cerberus beszélni
kezdett. Az elején csak ügyefogyottan, nyáladzva próbálta kimon
dani, hogy papi, dádá, de szókészlete napról napra gyarapodott,
mondatai egyre összetettebbek lettek.

Héraklész olykor, főleg éjjel, megfeledkezett róla, hogy egy ku
tyával vándorol. Fékezte érzelmeit, s emlékezetébe idézte, hogy ő

most is rabkísérő.

Héraklész: Nem tetszel te nekem, a legkevésbé sem.
Cerberus: Nem lehet mindenki Héraklész.
Héraklész: Nem is a divatról van szó, de legalább megpróbál

hatnál úgy tenni, mintha normális kutya volnál. Gondolom, nem
lenne valami nagy sikered aszukáknál.

Héraklész elhallgatott. Kényes húrokat pendített meg. Útköz
ben találkoztak a kutyafaj néhány nőnemű képviselőjével, akikre
Cerberus rá sem hederített.
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Cerberus: Ha hozzám hasonlóan bomlófélben lévő holtak kö
zött élnél, te is elvesztenéd az étvágyadat.

Héraklész: Miért eszel füvet, szaglászod a virágokat, és nem
vadászol legalább nyulakra. Ki látott ilyet?

Vagy mi volna, ha üvöltenél, Cerberus? Emlékszel első éjsza
kánkra a tölgy alatt? Istenem, hogy repül az idő! Nagyon szépen
üvöltesz.

Cerberus: Hogy üvöltenék. Minek szelídítettél meg.
Héraklész: Ide figyelj, te korcs. Beszélni minden tökfilkó tud.

Üvöltened kell, érted?
Cerberus: Nem fogok üvölteni.
Héraklész: Akkor aludj.
Igen - kergette lázasan a gondolatait Héraklész - véget kell

vetni ennek az abszurd kapcsolatnak. Ha Eurüsztheusz király
meglátja Cerberust, azonnal rájön, hogy inkább komikus, mint
félelmetes figura, és még egy munkát varr a nyakamba. Az embe
rek a saját szemükkel fogják látni, hogy a túlvilági élet fabatkát
sem ér. És akkor mi lesz az egész haláldivattal, a halál mindenha
tó, titkokat sejtető, diszkrét jelenlétével?

Hajnalodik. Héraklész és Cerberus egyszerre ébred, mintha ál
mukat és éberségüket egyazon szál kötné össze.

Héraklész: Figyelj ide, te kutya. Már régóta nem mutattam be
áldozatot az isteneknek. Méghozzá miattad.

Cerberus: Hogyhogy miattam?
Héraklész: Mert őriznem kell téged.
Cerberus: Ez szép tőled.

Héraklész: Egyáltalán nem szép. Ateista lettem. Elhanyagolom
vallási kötelességemet. Látod azt a szentélyt ott a láthatáron?

Cerberus: Rossz a szemem, olyan sokáig voltam sötétben...
Héraklész: Ne sajnáltasd magad annyira. Az a szentély elég

messze van. Naplemente előtt odaérek. Holnap hajnalban bemu
tatom az áldozatot. Éjféltájban érek vissza, vagy egy kicsit később

Te maradj itt és őrködj. Ne mozdulj egy tapodtat se, nehogy utá
nad kelljen k~jtatnom. Megértetted?

Cerberus: Orködni fogok.
Elindult, futott vaktában, meg-megállt, fülelt, nyugtalanul hát

ratekintgetve. Cikcakkban ment, irányt változtatott, széllel szem
ben indult el, mocsarakon, patakokon gázolt át, csak hogy elve
szítse saját nyomát és azt a minden fűszálra, porszemre rátapadt
makacs gazda-szagot, ami kiegészül a kutyája szagával, s melyet
minden négylábú kapásból megérez, mint valami egyedi, sajátos,
isteni szagot.

Nemcsak az ellenség elől, hanem a kötődés terhétől is mene
külni kell - ezt teszi mindenki, vagy legalábbis jól ismeri e csá
bítást.
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Alkonyatkor Héraklész fekvőhelyet készített magának egy vén
szilfa ágai közt. Édesdeden aludt, akár egy toronyban, a félelem
leghalványabb árnya nélkül.

Reggel négy szempár figyelte az ébredező minden mozdulatát.
További vándorútjukat, de lehet-e vándorútnak nevezni a cél

hoz vezető kétségbeesett, az ember- és kutyaszív teljesítőképessé

gének végső határát ostromló ámokfutást - az éjszakai és nappa
li pihenőket lerövidítve tették meg.

Héraklész unatkozott, ezért úgy döntött, hogy néhány leckét
ad Cerberusnak természetrajzból, figyelembe véve a legújabb tu
dományos felfedezéseket.

A hérosz a leíró módszer híve volt, kezét a zöld fűbe mélyesz
tette mint valami zöld vízbe, és így szólt:

- Látja, fiatalúr, ez a réti Trifolium pratense - közönséges ne
vén lóhere. Az idősebb, de legalább kétéves gyökér orsószerű,

szerteágazó. A finom gyökérvégződéseken kis gumók keletkez
nek, melyekben nitrogéngyűjtőbaktériumok élnek (mint a pillan
gósvirágúaknál). A fiatal hajtások szőrösek. A halványpiros vagy
bíborszínű virágok gömb alakban helyezkednek el az őket körbe
fogó levelek tövében. Harang alakú csészelevelek.

Holnap majd a fotoszintézisről és Kant korai művéről, az All
gemeine Naiurgeschichie und Theorie des Himmels-ről lesz szó. És
most aludj, tökfilkó.

Estére értek Mukénébe.
A város kihalt volt, makacs, hideg eső szemerkélt, őszre járt

már az idő. Elnéptelenedett utcákon haladtak, májszínű falak tö
vében. Elől ment Héraklész, aki nehezen tudta magára erőltetni a
győztes arcvonásait. Nyomában Cerberus, elégedett képpel, idét
lenül viháncolva igyekezett lépést tartani gazdájával, mint afféle
engedelmes újonc.

Hát ennyi lett a diadalmas bevonulásból. Pedig milyen drámai
ez a história, s a világ történetében csak egyetlenegyszer fordul
elő, ezért méltán érdemelne babérkoszorút. harsonát, éljenző dal
lamot, tömegek vivátját.

A kezdetektől a végkifejletig a győzelem e kibomló virágát a
gyökerénél támadták meg a férgek, és a hős feje fölött ott függött
a kegyetlen sors - a banalitás fáturna. amely mindent a sárba
rántott, megfosztott dicsőségétől, s a szép tetteket a mélybe, az
alantas anekdoták közé taszította.

Talán némi vigaszt jelentett volna Héraklésznek. ha tudja, hogy
amikor esőben és sárban átgázolt a városon elmaradhatatlan kísé
rőjével - Eurüsztheusz király palotájának ablakából növekvő ré
mülettel figyelte.

Cerberus megbolondult. Soha életében nem látott még ennyi
bor- és fokhagymaszagú embert. Rövidesen a zöldségpiacok réme
lett. Elképesztő mennyiségű karfiol t, articsókát és uborkát volt ké
pes befalni. A zellerszagú standok között ődöngött, halálra ré-
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misztve a kofákat. A gyerekek kedvence volt, mert megengedte,
hogy lovagoljanak a hátán.

Eurüsztheusz király látni sem akarta Héraklészt, sem Cerbe
rust. Utasítást adott, hogy kotródjanak a városból.

- Hallod-e, te korcs - szólt egyszer Héraklész - unom már
ezt az örökös vándorlást városról városra. Alapítsunk cirkuszt. Te
két lábon fogsz jámi a bámészkodók előtt, én pedig fenyegetően

csattogtatni fogok az ostoromal. Tudsz két lábon jámi?
- Természetesen - válaszolta Cerberus kissé sértődötten. Tet

szett neki az ötlet.
Egy napon Héraklész egy szürke kenderzsákot hozott a közeli

városból, és hanyagul odavetette Cerberusnak. hogy ezentúl ezen
a zsákon fog aludni, mert már a csontjaiban érzi a puszta földön
töltött éjszakát. Cerberus tudomásul vette, mint mindent, amit
gazdája mondott, teljes bizalommal, s egyik fejében sem fordult
meg a gondolat, hogy történetük tragikus végkifejlete közeledik.

Orökre megválaszolatlan marad a gyötrelmes kérdés, hogy mi
ként tudta Héraklész a sötétlő nyílás torkába tuszkolni azt a ned
ves, piszkos zsákot, amelyből kétségbeesett üvöltés és a megcsa
latott szeretet vonyítása hallatszott.

Reiman Judit fordítása
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