
ZELNIK JÓ ZSEF

Az An ti krisz tus inge*

…mert az élet sza vai el vesz tek. Mi cso da be kép zelt ség
azt ál lí ta ni, hogy az em ber fél úton van az ál lat és Is ten
kö zött. Kü lön ben is mi kor volt fél úton? A te rem tés kor,
most, vagy a vég íté let nél? Az em be ri föl di lé te zés le be -
gés a vi lág te rem tő is ten kép és ama bi zo nyos föl di ek kel
ját szó égi tünemény(ek) kö zött. Esen dő lel kecs kék tán -
col nak a po kol tor ná cán, s mint ré vült szúfi tán co sok az
élet, az örök élet sza va it mor mol ják, idéz ge tik, kö nyör -
gik, de az örök élet sza vai elvesztek… De vol tak egy ál -
ta lán? Egy biz tos volt, ami kez det ben volt: az IGE, de
mint ha ez az IGE is be le sül  lyedt  vol na bá gyadt, ki vér -
zett nyel vek nyelv ta ná ba, ahol Is ten is csu pa kis be tűs
nemecsek-isten és fog lal ko zá sá ra néz ve ál lít má nyo zá si
vál lal ko zó.

Jó len ne jó zan és  szel le me rül ni az em be ri ség kol lek -
tív, mos dat lan tu dat ta lan já ban, ahol egy ügyű sé get szín -
lel ve bók lász ha tunk, mint a kö vet ke ző sör rek lám szö veg:

Is ten hez kö ze lebb te rel
Mil ton nál a jó faj ta ser

Vagy ezt to vább gü gyög ve bor is te ne sen:

Is ten hez kö ze lebb tol
A pa pok nál a jó faj ta bor

Ez zel a já ték kal meg té veszt ve a sá tá ni tu da ti vér ebek
éber sé gét lé lek vi tor lát nyit ha tunk ve szé lyes tu dat-óce á -
no kon, ahol: „Há rom di men zi ónk nyű gei el sza kad nak s
ki tá rul nak kö rül a világtengerek.” 1

Lélek-ebecske,2 fuss elő re, szi ma told ki a leg jobb il -
la tú rej tett ös vé nye ket, ahol a transz cen dens és az ok kult
dzsun gel osz lik, és pász tá zik a fény. Gyűjt sél hű tő ha tá -
sú nö vé nye ket: konyzát, Inula heleniumot, tu dod, azt,
amit Thesmophoria3 al kal má val a nők ma guk alá hin te -
nek, hogy le hűt sék a sze rel mi vá gyat. Mert a tu dat alatt
és fö lött ba ran go ló el me kön  nyen meg ré sze gül, ha mis
mér ges vi rá go kat, mand ra gó ra va rázs la to kat káp ráz tat
elő, meg za var va a gon dol ko dás szor gos kis virágporos-

talpacskájú mé he it. Meg za var va a gya log múzsát,4 a te -
nye res tal pas vé le ke dést, ami re az em ber fi á nak fő leg ak -
kor van szük sé ge, ha a szel lem lá pos-li dér ces tá ja in szé -
de leg, bi zony ta lan lé lek kel csúsz kál, spi rá li san ta po ga -
tóz va a nyelv gon do lat nyál kás csi ga ös vé nye in.

De mi csá bít ja a lel ket és a szel le met ilyen ve szé lyes
tá jak ra, mi ért nem ma rad a ve ge tá ci ós örö mök ott ho ná -
nak zöld fü vén, csen de sen ké rődz ve, egy sze rű dol gok -
ról me di tál va? Ta lán azért, mert nem le het az em be ri tu -
dat ban és lé lek ben olyan mély re te met ni az is ten ké pet,
hogy ne kí sér te ne még is iz ga tó an min den kit, be vall va
és be val lat la nul. Ez az is te ni kí sér tés az tán sok szor is -
ten kí sér tő gon do la tok ra csá bít ja az em be ri szel le met.
Az is le het, hogy min den gon do lat Is ten ről is ten kí sér tő.
Csak a val lás, pon to sab ban a hit, az iga zi hit ké pes tisz -
tán kö ze led ni Is ten hez. Ezt per sze egy ra ci o ná lis gon -
dol ko dó szá má ra fu ra lo gi ká val te szi, amit az
„Aftermath” já ték ír le. Eb ben a „ma te ma ti ka utá ni”
ma te ma ti ká ban csak egy szám lé te zik, a nul la, és ezért
min den pél da meg ol dá sa ugyan az: nulla.5 Így az egész
do log ar ról szól, hogy mi lyen kér dé se ket le het ta lál ni az
el ke rül he tet len vá lasz hoz. Az más kér dés, hogy van
olyan kul tú ra, ahol a nul la ma ga a Sá tán – Szent Ágos -
ton is így vél te – és így már megint az is ten kí sér tés nél
tar tunk, job ban mond va Sá tán kí sér tés nél, ami még „ve -
szé lye sebb”, mert a Sá tán kö nyör te len. Eme lo gi ka sze -
rint ért he tet le nek a sá tán imá dók. Vi szont a Sá tán, mint
ma ga is „te remt mény”, kön  nyeb ben (meg)érthető az
em ber nek. De mi még is va la mi szen ve dé lyes me ga lo -
má ni á val Is tent sze ret nénk (meg)érteni. A tu dat er re
kép te len, csak a lé lek, ez az is ten-szik rács ka ké pes a le -
he tet len re, pél dá ul ar ra, hogy a nyelv ön tő min tá ja le -
gyen. Ezért a nagy nyel vi erő nek hal ha tat lan ság il la ta
van. A köl tői nyelv hal ha tat lan ság-idé zet, lel ki leg szűz
érint ke zé si kí sér let Is ten nel.

Most, hogy el múlt kon dor if jú sá gunk és tu da tunk fa -
lánk sze rel me lo had, a föl di hív gon do la tok ke vés bé kí -
sér te nek. Ke vés bé a ste ril fi lo zó fi ák, az olya nok, hogy
a nyelv ál ru há ba öl töz te ti a gondolatot.6 Nem, a nyelv
sza bad dá te szi a gon do la tot, a meg ta lált nyelv az el té -
vedt gon do la tot is. Nem a nyelv, ha nem a fá radt, a ha -
mis fi lo zó fia öl töz te ti ál ru há ba a gon do la tot, a pri-
mordiális gon do la tot, az el ső, a nagy szer tar tás ál do má -
sát, mi kor Is ten azt mond ta: Él jen az em ber, és az em -
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ber is elő ször ki mond ta: Él az Is ten, és meg kö töt ték az
ős szö vet sé get. Az óta va ló ban ott lé te zik az em ber, az
evo lú ci ó tól is füg get le nül, Is ten és az ál lat kö zött. Sze -
mé lyen ként dől el, ki me lyik hez kö ze lebb.

Va la mi mi att a zsi dók és a ke resz té nyek is szé gyel -
lik, mek ko ra be fo lyás sal volt val lá suk ra Egyip tom.
Freud  nál job ban ke ve sen bor zol ták fel a hí vő zsi dó ság
ér zel me it, mi kor azt fel té te lez te, hogy Ehnaton volt
Mó zes. Az óta az újabb „víz ön tő” iro dal mak már azt is
bi zo nyí ta ni vé lik, hogy Thutmószisz volt Dá vid ki rály
és így tovább… A gyer mek Jé zust is Egyip tom ba vi -
szik, a tör té net sze rint a gyer mek gyil kos He ró des elől
me ne kít ve, bár a tör té ne ti ku ta tás a mon dák kö ré be
szám űzi a he ró de si gyer mek gyil kos sá got.

Járt-e Jé zus Heliopolisz-Onban, ez a kér dés tit kon
egy szer re iz gat ja a ró mai pá pa ság és a sza bad kő mű ves -
ség kép ze le tét. Tény leg, a sza bad kő mű ve sek büsz kék
Egyip tom ra és a temp lom alap rajz ra, ar ra, amit
Heliopolisz-Onban meg is mer tek, és ami ott kí sért, buj -
kál, hi val ko dik né mely vi lág vá ros ok tér ren de zé sé ben.
Hi val ko dik is, mint az on nan – igen Heliopolisz-Onból
– el vitt és Lon don ban és New York ban fel ál lí tott két –
Kle o pát ra tű i nek ne ve zett – obe liszk. De le het, hogy ezt
is csak a ki éle zett, az ok kult ra ki fent tu dat utol só re -
mény ként lö ki ki ma gá ból a meg ta lált misz ti kum ról,
vagy in kább ar ról, hogy a rej tett vagy rej tett nek vélt vi -
lág bá be li szim bó lum-tor nya leg alább a Nagy Épí tő -
mes ter hez kö ze lebb visz, ha már Is ten hez nem ké pes.
De ne vág junk ka szá val pók há lót, ne ret tent sük a meg -
is me rés vá gyát még ak kor se, ha tud juk, hogy olyan vé -
kony szá lon ka pasz ko dik föl fe lé, ahol már a szel lem is
élet ve szély be ke rül, pon to sab ban szel lem ve szély be,
amit ki mon da ni is huhh!

Mi kor tól vált ilyen té to vá vá, de téb lá bo lá sá ban is
erő sza kos sá és egy ben set ten ke dő vé és hi val ko dó vá az
em be ri el me? Ve le szü le tett fo gya té kos ság, ge ne ti kus
za var, vagy ős ne vel te té si el fer dü lés. Jó len ne (jó len -
ne?) tud ni, hogy ge ne ti kai prob lé ma, és ez zel az Öreg -
re tol nánk az egész ügyet. Ám ha ős ne vel te té si kér dés,
ak kor a mi bű nünk, hacsak… Ha csak nem ta lá lunk egy
meg fe le lő ne ve lőt, ős ne ve lőt, aki a ron tást el vé gez te.
Ilyen kor kell ke res ni egy ős fér get, ami nem árt, ha kí -
gyó nagy sá gú. Ha nem va gyunk sze rel me sek a hi deg -
üle pű Ész be, ak kor el kell is mer nünk, a mí to szok tud tak
va la mit. Ren det rak tak az Éde nen be lül és kí vül. Él he tő
vi lá got mu tat tak fel, tisz táz ták az is te nek és az em be rek
alap ve tő vi szo nya it. Má ra vi szont az em be ri el me „oda -
fa jult”, „oda emel ke dett”, hogy már sem a mi ti kus, sem

a tu do má nyos gon dol ko dás nem elé gíti ki. A ket tő kö -
zöt ti szinkretikus moz gás ba kez dett dur ván és ve szé lye -
sen. A szel lem tu dat-vad vi rá gos le ge lő jén (kép za var -
kodóknak aján lom a legere = gyűj te ni, ol vas ni szót)
unal mas, ké rő dző gon dol ko dók, ho má lyos te kin te tű
mérgesgomba-tur ká lók és a ket tőt szink re tiz mus ba
gyűj tő szél há mos ok haj ku rás  szák egy mást meg szál lot -
tan. Mű kö dé sük ered mé nye, hogy egy ok kult nyel vi já -
ték kal ki cse ré lik és meg ha mi sít ják a lét ér tel me zé se ket,
és az így vulgivagusz, min den fe lé kó bor ló gon do la to kat
nem en ge dik vis  sza ere de ti (tisz ta? Jajj ne!) for rá suk -
hoz. Gon do la ti ke ne tek sepreje ka va rog üle pe dés-kép -
te le nül és kép-telenül, kép-fe lej tés re kár hoz tat va. Mo -
dern nek misztifikált ok kult in for má ci ós há lók suly kol -
ják a ki cse rélt, ha mi san hasz nált fo gal ma kat. En nek
egyik leg jel lem zőbb pél dá ja a fel vi lá go so dás szó,
amely ere de ti leg a sza bad kő mű ves ok kult be ava tás
kulcs sza va volt, és a ra ci o na liz mus szi no ni má já vá vált.
Ere de ti je len té sé nek az el len té té vé, a ra ci o na liz mus ál -
val lá so san is te ní tett ol tár kép évé. Óh, ha ezt sze gény
Ehnaton – aki elő ször hasz nál ta nap kul tu szos pe reszt -
roj ká ja kulcs sza va ként – meg ér het te vol na.

Ho gyan ju tott a nyu ga ti gon dol ko dás ide? Mi lyen
kér dés ez: ért he tő vagy ta lán ne vet sé ges? Má ra ki ala -
kult nyel vi ha zug ság rend sze rünk, elő í té le tes szociolek-
tusai, gya nak vás sal ter helt be széd jel lem ző ink – s fő leg
a tör té nel mi és ter mé szet tu do má nyos té te lek ben is to -
tá lis sá vá ló kér dés ti la lom – men  nyi te ret nyit nak tu da -
tunk tisz táz ni aka ró fény nya láb ja i nak? Pró bál juk ki, ki
mi re gon dol, ha azt mon dom, meg kel le ne vizs gál ni
gyö ke re i ben, ho gyan volt együtt és ho gyan vált szét az
egyip to mi val lá si-szel le mi tej test vé ri ta lap zat ról a zsi -
dó és a ke resz tény val lás, va la mint a sza bad kő mű ves -
ség mö gött is moz gó gnosz ti ciz mus? Va gyis a vi lág lá -
tás há rom nyu ga ti té te le: a zsi dó, amely ben egy nép
egy is ten köz vet len föl di be avat ko zá sa ré vén el in dul,
hogy ki vá lasz tott nép pé, is te ni vé vál jon; a ke resz tény,
mely hi te sze rint misz ti kus is te ni be avat ko zás, meg vál -
tás ál tal is ten gyer mek évé ava tó dik; és a gnosz ti kus
(sza bad kő mű ves): az em ber ké pes ön ere jé ből a gnó zis,
a meg is me rés ál tal meg sza ba dul ni a ter mé szet bi lin -
csei  től, és így is ten né fej lőd het.

Mi kor gon do la ta im mal er re for du lok, hal la ni vé lem,
min den ol da lon, elő í té le tek erő sö dő ten ger zú gá sát a
fül ben s a ré gi tengerhű fel szó lí tást: ma radj te csak bo -
ró ka! Fi gyeld ma gad, védd ma gad eb ben az el dur vult
vi lág ban tö vis kés gal  lya id dal, te remj bo ró ka bo gyót! Jó
lesz urak asz ta lá ra sült vad hús ok kal ízes la ko má ra. Na
jó, még egy kis bo rocs ká zás is me het és csen des
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tuszkulánumi be szél ge té sek Ci ce ró és Krúdy min tá já ra,
hó dí tó ré gi bi ro dal mak ról, bó dí tó, sze rel mes volt as  szo -
nyok ról, de so ha már Margitáról, aki él ni akart,7 so ha
már sem mi lé nye gest ha zád ról, er ről a száz éve ha nyatt
esett hal dok ló bo gár ról.

Ha ezek ről a dol gok ról akarsz be szél ni, ak kor le gyen
ak ko ra hi ted, mint an nak, aki bib li kus erő vel így szól -
hat rá az eper fá ra: sza kadj ki gyö ke res től, és ül tesd át
ma gad a tengerbe.8 Ki tud úgy rá szól ni ma gá ra, hogy jó -
ked vű en ten ger ré lé nye gül, ten ger szí vű vé. Hacsak…
Ha csak nem olyan szem te len, hogy mun ká ra ké pes fog -
ni az is te ne ket, vagy elő tud ja csa lo gat ni az idő ből – a
lel künk ben mért idő ből – az an gya lo kat, és tá vol tart ja
a tér ből jö vő ket, mert azok ve szé lye sek. Mi lyen nyelv
ké pes kör be jár ni és fel tár ni a kér dés ti la lom mal súj tott
té má kat. Rá adá sul úgy, hogy köz ben ne csá bít son el
ben nün ket az Édes Ten ger, az ezo te ri kus tu dás éme lyí -
tő, hí ná ros vi lá ga. A ti zen ki len ce dik és a hu sza dik szá -
zad ban el szen ved tük – má ig meszkalinosan ká bí tó ha -
tás sal – a nyelv szél ső sé ges be vo ná sát ok kult cé lok
szol gá la tá ba. Tö ké le te sen ké szí tet te elő ezt a mély sé get
Marx, Nietz sche és Fre ud antiszent há rom sá ga.

Aisz khü losz Le lán colt Pro mé the u szá ban Pro mé the -
usz is ten gyű lö lő ki fa ka dá sá ra Her mész így szól: „Ta -
pasz ta lom: be teg gé tett az őrü let.” Az őrü let a gö rög
nósema szó, amely egy szer re je lent het tes ti és szel le mi
be teg sé get. Ez az ál la pot már sem mi lyen lé nye ges kér -
dést nem en ged fel ten ni a min den ség iga zi ügye i ről s
ben ne az em ber va ló di je len tő sé gé ről. Eb ben a pro mé -
the u szi lé lek nya va lyás vi lág ban szor gos tu do má nyos és
ál tu do má nyos, hi tet len és ál val lá sos he ló ták szö vik az
An ti krisz tus in gét.

Mun ká ra le het-e még fog ni az is te ne ket? Mi lyen
esz köz, mi lyen em ber ké pes a szent teurgiára? Ta lán a
mű vé szet, ami ontologikusan teurgikus, istenművel-
tető. Az is te ni nyelv be vo ná sa az em ber is ten ke re ső
vál lal ko zá sá ba. Mű köd tet ni ezt az egye dül ál ló ki rá lyi
szel le mi ön kényt, alá za to san és ter mé ke nyen, mint
Dan te vagy Pet rar ca. Pél dá ul Pet rar ca, ami kor az élő
hó fö lé vi gyáz va el hin tett ró zsá ról be szél, vagy igé zi a
tűz pi ros ró zsát az arc ha vá ban meg nyíl ni, vagy Nagy
Lász ló lát ja a hószakadást a szív re, vagy az az „apok -
rif” lá to más: ró zsa szi rom ala kú se bek a lé lek ben: ró -
zsa és ke reszt.

Ké pes-e még a mai em ber, a mai mű vé szet teurgiára,
vagy olyan idő ben élünk már (megint), ahol az em be ri cse -
lek vő ké pes ség, a va ló di és a mű vé sze ti-má gi kus is, fel füg -
gesz te tett, mert há bo rú van a Menny ben. Mi hály és Lu ci -
fer vív ja is mét ret te ne tes há bo rú ját ér tünk és el le nünk.

A kér dés

Va la me lyik vi lág hí res író mond ta va la hol, hogy ír ni
annyi, mint fe lej te ni. Ha ér te ni vél jük is, hogy mi re
utalt, ak kor is kö rül len gi ezt a mon da tot a vé gig nem
gon dolt gon do lat bé ní tó ha nyag sá ga. Mond juk in kább
azt: ír ni an  nyi, mint em lé kez ni. Ha kell, több re is, mint
a föl di lé te zés. Akár úgy, mint az el tá vo zott lel künk em -
lé ke zik a tes tünk re, vagy leg alább tes tünk em lé ke i re.
Mi, föl di ha lan dók már csak ilye nek va gyunk. Leg szí -
ve seb ben ar ra sze ret nénk em lé kez ni, hogy mi lesz ak -
kor, ami kor a tes tünk már csak lel künk em lé ke lesz.

A lé te zés, a ha lan dó, és vél he tő leg egy ma ga sabb fo -
kon a hal ha tat lan is, em lé ke zés-ko re og rá fia. Va la hol a
min den ség lé lek ten ge rén, lélekóceánján pis lá ko ló és
lán go ló lel kek jár ják a ma guk tűz tán cát Is ten, a nagy
ko re og rá fus örö mé re. Hogy eh hez a vál lal ko zás hoz ne ki
mi ért kel lett köz be ik tat ni a Föl det és ezt az evo lu ci ó val
is súj tott maj mot, az na gyon ve szé lyes kér dés.

Az is ten sze re tet és az is ten ta ga dás ös vé nye itt a leg -
kes ke nyebb. Ta lán itt tud nak leg ke ve seb bet se gí te ni az
őr ző an gya lok, és itt vi cso rog nak leg ádá zab bul a ke resz -
te let len dé mo nok.

Ezen a te rü le ten mű kö dik to tá li san a kér dés ti la lom,
amit úgy is hív ha tunk, hogy val lás, ami ki nyi lat koz ta -
tás, vagy az álkinyilatkoztatás és az ál val lás. Vél he tő leg
úgy le het – mert azt is meg en ge di az a nagy Úristen 9 –,
amint az is ten ke re ső lé te zés tech ni ká ja az em lé ke zés-
ko re og rá fia, úgy az is ten ta ga dóé a fe lej tés-ko re og rá fia.
Ahogy a mí to szi idők ben min den az is te nek ről és Is ten -
ről szólt, úgy má ra min den fo ko zó dó mér ték ben az em -
ber ről s még in kább az em ber meg is te nü lé si vá gyá ról,
ar ról, hogy va la mi nagy Va la mi ben nünk és ál ta lunk is -
ten né akar vál ni. A nagy is ten-szi mu lá tor em ber-szi mu -
lá tor ként akar győz ni, szí ve sen evolucionáltatná ma gát
ben nünk is ten né. Ne ki is vég ze te sen ránk van szük sé ge.

Kykeont ké szí tet tem ma gam nak, mert olyan dol gok -
ról sze ret nék me sél ni, amelyek ről jó za nul nem me rek,
nem tu dok s ta lán nem is len ne ta ná csos, mert a poszt -
mo dern ko ri eret nek ség leg na gyobb bű né be esem an ti ta -
len tum ként. Kul tú rák ivás hoz va ló vi szo nya vél he tő leg
kul tusz ala pú, még ak kor is, ha a leg em be ribb vá gyat, a
Pa ra di csom ból va ló ki ve tett ség szo mo rú sá gá nak le küz -
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dé sét szol gál ja is egy ben. Tün dé ri en bo hém kul tú ra,
mint a gö rög, még együtt tud ta tar ta ni a kul tuszt és a ré -
szeg sé get, és Di o nü szosz ban meg te rem tet te a lé lek vé -
dett má mort, ezt a meg fejt he tet len cso dát, amit Nietz -
sche, Is ten absz ti nen se tö ké le te sen fél re ér tett. Nők ről és
bor ról és vé gül Is ten ről na gyon ne héz absz ti nen sen be -
szél ni. Aki nem is me ri a fe cse gés bor har ma tos ál dott ál -
la po tát, kön  nyen (a)moralizálásba vagy fon tos ko dás ba
sül  lyed, és olya no kat mond, hogy meg halt Is ten, ho lott
megint csak ar ról szól min den „mint egy kor Je ru zsá -
lem ben, ahol egy hang volt hall ha tó, mely így szólt:
FUT NAK AZ ISTENEK.”10 Csak most a (poszt) mo -
dernkor ha mis is te nei fut nak és gerjesztenek egy re kí -
no sabb szel le mi ré szeg sé get.

Te hát, hogy a csa pon gó ki té rők ben sza vam ne fe lejt -
sem, Kykeont ké szí tet tem ma gam nak beavatólag és bá -
to rí tó lag. Ten ge ré szek nek va ló ital. Va ló di boreás ten -
ge rek vad csa var gó i nak ugyan úgy, mint tu da ti óce á nok
szel le mi ha mis kár tyá sa i nak. A re cep tet Ho mé rosz
Odüs  sze i á ja őriz te meg. Er ről jut eszem be, hogy mi, a
tró ja i ak és szikamberek du na ka nya ri utó dai, úgy ta nul -
juk (ta nul juk még?) és lel ke se dünk az öreg gö rög ha zu -
do zó tró jai há bo rú já ért, mint ha mi is a gö rö gök utó dai
len nénk. Hi á ba na, nem tu dunk meg sza ba dul ni az ide -
gen be fo lyás tól, s ta lán ez az oka, hogy ma gunk tól is
ide gen ke dünk már. Ezt csak azért ír tam ide, hogy érez -
tes sem, mi re len ne ké pes ez a hold ból pot  tyant ma gyar -
ság (lásd Füst Mi lán: hold ból pot  tyant nyelv), ha egy -
szer vég re ké pes len ne már tel je sen más ként gon dol -
kod ni, s mint sza ka do zó, kí no san ko pott ru hát le dob ná
ma gá ról azt a tu dást, amit rá rak tak ide gen tu da tú ha zug
szá za dok úgy, hogy még a ma gyar ko dó el len ke ző je
sem igaz. Ezért én pél dá ul kö te le ző ol vas mán  nyá ten -
ném Dares Ho mé rosz nál ré geb bi „Ili á szát”. Ő
Vulkánusz pap ja volt Tró já ban. El len-Ili á sza pál ma le -
ve lek re volt ír va. Ha va la ki nek vé let le nül van egy pél -
dá nya, ér te sít sen. Köz re ad juk, és ak kor az tán fut hat nak
a gö rög is te nek, és a tig ris szét zúz za Homér lá nyá nak
ele fánt csont nya kát, szem pil lái le csu kód nak; úgy csüng
je gye se kar ja in, mint a hó pe hely a maenalusi vagy
licaeusi fe nyő ágain.11

Szó val a Kykeon re cept je a következő:…
Mi ért gon dol já tok, hogy el áru lom az eleusziszi be -

ava tá si szer tar tás tit kos re cept jé nek pon tos ös  sze té tel ét?
A Zwack még el kez de né gyár ta ni, és min den ki, rá adá -

sul min den ám ha-árec 12 hoz zá jut na és szem te le nül be -
ava tott nak érez het né ma gát. Ám mi vel nem va gyok az
is te nek tit ka i nak ha mis sá fá ra, an  nyit azért el árul ha tok,
hogy bor ból, hagy má ból, sajt ból és ár pa da ra ke ve ré ké -
ből ké szült. Kí sér le tez ze tek ve le tes ti szék re ke dé sek és
szel le mi has me né sek kö zött tán to rog va. Egy dol got se -
gít sé gül még el áru lok, azt, hogy hoz zá kell szok ni, mint
kí nai lány nak a szü zes ség el vesz té sé hez. Na nem az ak -
tus hoz, ha nem ah hoz a rizs bor hoz, a saohszinghez, amit
szü le té se kor tet tek el, és húsz esz ten dős ko rá ban hua-
tiao-ként kell el fo gyasz ta nia. Ta lán ezért le győz he tet len
a kí nai bi ro da lom, mert a lá nyo kat ilyen en ge del mes -
ség re ne ve lik. A huatiao „vi rá gos dí szí té sűt” je lent, és a
bort húsz évig tá ro ló kan csó dí szí té sé ről van el ne vez ve.
Ami ó ta a mi nyu ga ti kul tú ránk a kö csögszé pí tést és a
va gi namo no ló got emel te köz pon ti kér dés sé, nem tud a
lé lek nek gyö nyö rű sé ges ol dott ál la po tá ba kerülni.13

Vagy csak né ha, ol dott, ál dott, ál do má sos pil la nat ban,
mi kor a tisz ta, szabad-lélek-kőműves Ka zin czyval így
szó lunk: …Áld, po ha ram ha vi rág övedzi…14 Ám,
hogy ne es sünk a szel le mi len ge ség bű né be, vis  sza
kell tér nünk oda, mi től ke rült kul tú ránk lé lek za var ba
ere de ti leg, ere det ben. Mai más ság-kul tu szunk csak
kö vet kez mény s a ho mo sze xu a li tás túl vé dett, hi val ko -
dó, meg él he té si kul tu sza azon túl, hogy az iga zi ho mo -
sze xu á li so kat nyo mo rít ja meg lel ki leg leg job ban, rá -
adá sul az androginitás ős ké pét is fel is mer he tet len né
ma sza tol ja. Ugyan úgy, mint a fe mi niz mus is ős kép-
gyil kos ság el kö ve té se, lá za dás a leg főbb föl di szent -
ség, a Nagy Anya el len.

Men  nyi kykeont kell an nak meg in nia, aki olyan dol -
gok ról kezd el gon dol kod ni, hogy mi től ha nyat lik egy
kul tú ra, mi től szálla alá, mint Jé zus Krisz tus a pok lok ra?
Avagy ugyan at tól? Mi ért nem azon lel ken de zünk: an nak
el le né re, hogy még ő is el ha tá rol ta vi lá gunk tól ma gát –
lásd az én or szá gom nem evilágból va ló – még is van nak
a föl di lét nek olyan ki tün te tett pil la na tai, sőt kor sza kai,
amit a Sá tán is – ki, tud va le vő, evilág ura, és ki kért min -
ket, hogy meg ros tál jon – meg iri gyel. Ne tartassék meg -
átal ko dott ön telt nek és be kép zelt nek az, aki a vég ső ros -
tá lás előtt, mi dőn már kö rül len gi a fér fi kor égett avar -
sza ga, olyan kér dé se ket fe sze get, ame lye ket jó zan em -
ber, plá ne, ha még fi a tal és erő sen vonz zák föl di ügyek
és hív sá gok, cif ra kar ri e rek, nem mer. Ilyen kor az em -
bert már vél he tő leg nem an  nyi ra a föl di fé lel mek irá nyít -
ják és vonz zák, mint in kább a jó vá laszt idéz ge tő-igéz -
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10 Chateaubriand.
11 Kom pi lá ció Chateaubriand Vértanúkjából.
12 A po li ti kus fa ri ze u sok és szadduceusok ál tal mély sé ge sen meg ve -

tett ta nu lat lan nép.

13 Herakleitosz.
14 Ka zin czy a mis kol ci Eré nyes koz mo po li ták pá ho lyá nak volt a

tag ja.



ge tő jól fel tett kér dés lel ki is me ret-nyu gal ma. Bár ilyen -
kor is ott mo toz, ott re meg né mi föl di vágy a tu dat ban,
az a vágy, amit Ba bits fo gal ma zott meg a leg szeb ben:

Szo nett, arany kulcs, zárd el szí ve met,
erő sen, hogy csak ro ko nom nyit has sa.

Mert nem most őrül tünk meg, ha nem őrül tek vol -
tunk a tör té ne lem kezdetén.15 Sőt, ha van üdv tör té net –
ahogy mi, ke resz té nyek his  szük –, az ép pen az, hogy
az em ber a meg vál tás se gít sé gé vel a be tel je se dett idők
vé ge ze té re le vet kő zi en nek
a föl di tör té net nek az őrült -
sé gét, za va ro dott sá gát, és
még a tetragramma is ki -
mond ha tó, né ven ne vez he -
tő a JHWH. „Hir te len” rá -
döb be nünk, hogy a fényt
nem egy ma ga sabb di men -
zió zavaraként,16 ha nem Is -
ten ter mé sze te ként kell ku -
tat nunk, és meg vi lá go so -
dik, hogy a nyel ve ken be -
szé lés és a nyel ve ken szó -
lás kö zött nem sze man ti kai, ha nem lel ki kü lönb ség
van, szent lel ki.

Ha ar ra ve te me dünk, hogy vi lá gunk ban a za vart ku -
tat juk, te o ló gi ai ak na me zőn ta lál juk ma gun kat. Aki nem,
az nincs a za var lé nye gé nél, csak elő í té le tei tö vis-ró zsa -
fü zér ét mor zsol gat ja. Az elő í té le tek ben pe dig pa ra li zá ló -
dik az igaz ság ve lünk szü le tett te het sé ge. De mi ből szü -
le tik az elő í té let: ben nünk és a tör té ne lem ben? Meg fog -
ha tó-e a za var kez de te, pon to san em lé ke zünk-e, vagy
em lé ke ze tünk mé lyén ősz avar, ős za var kel tés mű kö dik?

Van nak né pek, me lyek le ír ják tit ka i kat s van nak,
amelyek elrejtik.17 Van nak fe cse gő és hall ga tó kul tú rák.
Ál ta lá ban a nagy be ava tó kul tú rák, az egyip to mi, a má -
gus, az eleusziszi a hall ga tás vagy a sej te tés ho má lyos
kö dé be rej te kez nek, nem fog lal ják írás ba tit ka i kat.
Ezek ben a ci vi li zá ci ók ban a tit kok kul tú rá ja és az em lé -
ke zés kul tú rá ja harc ban áll. Et től a harc tól ezek a kul tú -
rák kü lö nös le be gő for mát nyer nek és na gyon ki szol gál -
ta tot tak ká vál nak. Vi szont nyel vük olyan meg fejt he tő és
meg fejt he tet len nyel vi mély sé ge ket rejt, ami től az idők
vé ge ze té ig épít kez het. Az írás dog má vá me re ví ti az em -

lé ke ze tet. Mi ért van az, hogy még is ír ni kell. Hölderlin
mé lyen sej ti, mi kor Patmos cí mű köl te mé nyé ben így ír:

Szol gál tunk a föld anyá nak
s a nap vi lág nak, nem is oly rég,
tu dat lan ság ból, de az Atya,
ki min de nek fö lött ural ko dik,
azt óhajt ja leg in kább, hogy szo kás ban ma rad jon
a szi lárd be tű, s hí ven magyaráztassék
a fenn ál ló vi lág.

Hí ven magyaráztassék a
fenn ál ló vi lág. De kik ma -
gya ráz zák hí ven? Azok,
akik is me rik „az is te nek né -
ma neveit”, 18 vagy akik
meg kap ták az őrizz meg és
em lé kezz pa ran csot, és akik
az óta is ének lik a Leká Dódi
kez de tű sabbat-énekben:
Samor ve zákor be-dibbur
ehád. Meg szü le tett a ki vá -
lasz tott ság és az em lé ke zés
ős jo go sít vá nya. Egy szűk

pa pi ré teg be ava tott sá ga he lyett egy egész nép vált be -
ava tot tá. Ehnaton még is vég leg le vál tot ta az egyip to mi
pap sá got. Vagy ahogy Fre ud sej te ti, Ehnaton-Mózes új
val lást ala pí tott. Az is te ni rej tett ség fel tö ré se azon ban
egy, az is te né re fél té keny nép és egy, a né pé re fél té keny
is ten szö vet sé ge lett. Iga zol va is mét az ős böl cses sé get,
hogy a ha son lat vi lág ala kí tó tett. So kan ku tat ják az óta is
sze re tet tel és gyű lö let tel, tu do má nyo san és ál tu do má nyo -
san, hit tel és hi tet le nül, hogy a tu dat quantum-óceánjának
mi lyen ho log ram ja ez a pro jekt. A kér dés, amely ön ma -
gá val meg szül te a kér dés ti la lom fo gal mát is. Föl di és
transz cen dens ér te lem ben is. Ta lán még Krisz tus is ezért
be szélt pa ra bo lák ban, s mi kor már az sem se gí tett, ak kor
a je len lé vők szá má ra ért he tet len nyel ven, vél he tő leg az
an gya lok nyel vén, vagy az élet, az örök élet el ve szett sza -
va i val kér de zi: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI?19 Fel te -
szi a leg drá ma ibb em be ri kér dést: Én Is te nem, én Is te -
nem, mi ért hagy tál el en ge met?

Biz tos, hogy vég képp sújt ja ezt a kér dést itt a Föl dön
a kér dés ti la lom, vagy csak rö vid az éle tünk, hogy vé -
gig gon dol juk? Bi zony sok do log ra rö vid. Már in nen
néz vést. On nan néz vést le het, hogy nem. Már ha van
Onnan-nézvést…
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15 Va la mi ilyes mit Koestler is mon dott va la hol.
16 Theodor Kaluza múlt századi ma te ma ti kus fel té te lez te, hogy a fény

egy ma ga sabb di men zió hul lám zá sa ál tal kel tett za var.

17 „De a tit kos dol go kat szó ban ad juk át nem írás ban.” Ale xand ri ai Ke -
le men.

18 Parmenidész.
19 Má té le írá sa sze rin ti szö veg.


