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Jász Attila

Miért Szicília?
Széljegyzetek a hasonlóság mítoszához II.

A szót rendszerint a valóság árnyékának,

tükörképnek tekintjük.

Helyesebb volna ennek az ellenkez�jét állítani:

a valóság a szó árnyéka.

(Bruno Schulz)

A  valóság viszonylagos… ezekkel 

a  szavakkal akartam mindenkép-

pen kezdeni, hogy ez a rész a 

viszonylagos valóságról szóljon, 

vagyis arról, mi is az számomra.

Ez már nem az eredeti kézirat. 

A valóság találkozása a képzelettel 

alapvet�en megváltoztatta mon-

dataimat. Bár a képzelet gyönyör� 

részleteket generált általam, mégis 

egyértelm�vé kívántam tenni, hogy 

tudatában vagyok írásaim másod-

lagos jellegének, s  egy id� elteltével egyre biztosabban éreztem, hogy kell 

majd születnie egy harmadik füzetnek is, amely valójában nem más, mint egy 

napló. Napló a valóságról, vagyis egy tényleges szicíliai utazásról. Azt gondol-

tam, ennek elkészültével lezárhatom végre e folyton változó birodalom határait. 

De nem így történt. Semmi sem tekinthet� végleges megoldásnak, a valóság 

viszonylagos…

Hamvas valahol azt mondja, a kézirat elég(et)hetetlen, de azt is: egy csepp 

a kárhozatból elég, hogy megtapasztaljuk esend�ségünket, s az élet a m�be 

avatkozzon. Hamvas féltve �rzött, gondosan kiépített könyv- és kézirattárát 

bombatalálat éri. Nem tudja elviselni a csapást, Jóbként ordít, perel Istennel, 

hogy aztán rádöbbenjen, ezen az „áron” egy nagyon fontos felismeréshez 

jutott. Nem a papírra írunk, az csak lenyomat (médium, a szó eredeti értelmé-

ben), a lélek állapotának szellemi vetülete az adott, ihletett pillanatban. Ezért 

a papír elégethet�, ellopható, eldobható, mert a gondolattól a papírig megtett 

út a fontos, ez megmarad, és mint abszolút „eredeti”, sohasem veszíthet� el. 

És természetesen soha nem is írható le a maga teljességében.

Néhány évvel ezel�tt úgy éreztem, hogy befejeztem ezt a könyvet, és 

egy jelentéktelen délel�ttön bedobtam ismer�söm postaládájába, aki vállalta 

számítógépes szedését. Mondjuk délel�tt tízkor. Délre pedig már nem volt a 

postaládában a használt borítékba bújtatott kézirat. Mit remélhetett a benne 

lév� szavak erejét�l a boríték eltüntet�je? Beváltotta-e várakozásait? Az én 



EKSZPANZIÓ >< „JEL”

5252

számban katasztrófaíz napokig, hetekig, hónapokig talán, eleinte reménnyel 

elegyítve. Sokszor eszembe jut utólag err�l a várakozásról, a  hátha mégis 

el�kerül állapotáról a már többször emlegetett C. D. Friedrich híres képe, me-

lyen a Remény nev� hajó szétzúzódva nyugszik a hatalmas jégtömbök között. 

Csak a hajó neve hordoz némi melegséget a képen, de a hideg szürke tónusok 

láthatólag ellepik lassan azt is.

Az én kéziratomból is csak a cím maradt meg, ugyanis a változatokat, 

a vázlatokat az egyetlen példány elkészültének tudatában elégettem a kan-

dallóban. A  néhány publikált részlet csak rontott az újrakezdés esélyein. 

Barátom vigasztalásként azt mondta, jobb így, megírhatom még egyszer, 

s�t: meg kell írnom. Szerinte ez már része is az új m�nek, ez a beszélgetés.

Aztán néhány nap alatt, egy hosszabb utazás el�tt, rekonstruáltam újra az 

egészet, fejb�l. Azzal a kellemes érzéssel szálltam fel hajnalban – holtfáradtan 

a háromnapi intenzív emlékezést�l – a Katalóniába induló buszra, hogy ez 

végre „az”, amit szerettem volna. Aztán a nyaralás elteltével újra el�vehettem 

zseniálisnak hitt m�vemet, és sajnos rá kellett jönnöm, hogy nem „az”. Be kel-

lett látnom, hogy nincs könnyebb út, s a romok fölött megkezdett építkezés-

be bele kell kalkulálnom a sors kiszámíthatatlan m�ködését. Miután kés�bb 

– egy ösztöndíj jóvoltából – Szicíliából naplójegyzetekkel együtt visszatértem, 

valóban úgy t�nt, elvileg befejeztetett az írás. A  jegyzetekhez viszont majd’ 

egy évig nem nyúltam. Egy folyóirat tematikus utazás-számához azonban 

el�kerestem a kemény fedel�, tintával írott naplót a végleges formába öntés, 

a gépelés szándékával. A lakást�z, mely a papír szemeteskosárból kiindulva 

– talán a katharmoi-érzéssel foglalkozó versrészlet rontott kéziratából – pusz-

tított az íróasztalom környékén, a naplót nem tudta elemészteni. Feleségem 

ellenben oltóvíz segítségével sikeresen eltüntette, tisztára mosta a tintával írt 

sorokat. A kéziratok közül egyedül a Szicília-kötet többi része menekült meg 

„ép b�rrel”, mivel el�z� éjszaka eszembe jutott valami apró változtatási lehe-

t�ség, ami miatt nem került vissza a polcra, a helyére. Id�vel azonban újabb 

valóság- és emlékrétegek rakódtak a megsemmisült valóságos napló helyére. 

Viszonylagosan újak, persze…

A mítosz valósága. A mítoszt – a XX. század elején – a lélek történéseinek 

valóságaként értelmezve megszületik az analitikus pszichológia, mely szerint 

Ikarosz apja géniuszától szenvedve, szabadulni vágyva, túl akarta szárnyalni 

az általa megállapított határokat. Határtalan – m�vészi – szabadságra vágyott, 

s így – szimbolikusan – öngyilkos lett.

Egy mai, kételked� és pszichologizáló tanítvány, Nietzsche így interpretálja 

a problémát: Ó tenger! Ó este! Rossz tanítómesterek vagytok! Arra tanítjátok 

az embert, hogy sz�njon meg embernek lenni! Adja át magát nektek? Váljék 

olyanná, amilyenek ti vagytok most, halovánnyá, ragyogóvá, legyen néma, 

roppant nagy, magát fölülmúlóan moccanatlan? Emelkedjek önmagam fölé?

Ikarosz tehát – a mítosz szerint – menthetetlenül a tengerbe zuhant. De mi 

történt az apával, Daidalosszal? Ez a kérdés a továbblépés lehet�ségét rejtege-

ti, vagy legalábbis a túlélését, egy másik m�vészi létforma megvalósítása felé.

Bizonyos interpretációk szerint Szicíliában ért partot Szelinusz és Akragasz 

között. (Más verziók szerint Szantorini szigetén, és onnan menekült tovább 
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Szicíliába.) A király igazi mesternek kijáró tisztelettel fogadta. Daidalosz hálá-

ból templomot építtetett Aphroditénak Eryx hegyén. Még egy arany méhkast 

is készített az istenn�nek felajánlva, mely a hagyomány szerint oly tökéletesre 

sikerült, hogy beleköltöztek a méhek.

De Minósz, a  tenger ura, tudomást szerzett Daidalosz sikeres menekülé-

sér�l, és üldöz�be vette. A ravasz Minósz csak csellel tudta egykori, rejtekez� 

alattvalóját „lebuktatni”… A  szigetlakó király viszont nem adta ki újdonsült 

pártfogoltját.

Szicíliai Diodórosztól még bizonyára sok érdekes részletet idézhetnénk 

Daidalosz szicíliai „m�ködésér�l”. Több változatát is egy-egy történetnek. 

Mindemellett az eredetit már nem ismerte � sem. Változataiból, látszólagos 

ismétléseib�l kell kisz�rnünk valami originálisat.

Daidalosznak nagyobb szerencséje volt az utókor valóságértelmezésével is. 

A mai kor szenzációéhes emberének kapóra jön egy-egy ilyen archetipikus tör-

ténet. Például a kényszerrepülésr�l. A technikai fejlettséget és az apa nevét fel-

használva washingtoni szakemberek olyan repül�gépet építettek, mely emberi 

izomer�vel hajtva, kerékpárpedál segítségével képes a mitikus táv megtételére 

a tenger felett. Toll és viasz helyett azonban egy új szuperanyagot használtak 

fel, a kevlart, mely ötször olyan er�s, mint az acél, és könnyebb az üvegszálnál.

Mítosz és valóság kapcsolatának érdekes adaléka lehet, hogy a gép néhány 

méterre a célparttól szembeszél miatt, mely leszakította a farkat és a szárnya-

kat, a tengerbe zuhant. A tizennégyszeres görög kerékpárbajnok, a pilóta alig 

tudott kiúszni a partra, mivel a több mint száz kilométeres tekerés-repülés 

alaposan kifárasztotta. De így is sikerült az emberi er�vel hajtott gépezetek 

repülési rekordját megdöntenie.

Vannak �si bölcsességek, melyek a kutatót, a kérdez�t visszautalják saját 

magához, mondván, a keresett „hely” a saját szívedben van. Így a Grált is szí-

vesen tartják a mai értelmez�k tudatállapotnak, annak ellenére, hogy id�r�l 

id�re megpróbálják fellelni a Hegyet. Ha beleolvasok a Grál történetébe, egy 

Eco-regény szövevényessége és izgalma bontakozik máris el�ttem, legalábbis 

ugyanúgy nem tudom eldönteni, mennyire kell komolyan vennem. Mozaik-

darabokat rakosgatok össze egy aktuális vezérfonal alapján. Egyre inkább leköt 

a cselekmény, mely id�nként a legkomorabb valósággal keveredik.

Klingsor, a legendás Grál varázsló-feketemágus várkastélya a mítosz szerint 

a Venus-hegyen állt, míg történeti síkon a szicíliai Montello Castello-hegyet 

tételezik, ahol egykor egy Aphrodité-Venus-kultusznak szentelt templom volt, 

Eryx hegyén. A Grál (legendája) a X. században láthatóból láthatatlan történetté 

válik, mint szakrális tárgy egyszer�en elt�nik. A Grál története, mint mese akkor 

kezd nyomasztó detektívregénnyé átalakulni, amikor e századhoz érve kiderül, 

hogy jó néhány „kalandor” számára nagyon is fontos probléma a holléte. Alies-

ter Crowlyt például, aki Szicíliában kereste a Grált, kiutasítják a szigetr�l, mivel 

Erice (Eryx) templomromjainál rituális szexuálmágiával kísérletezett. (Crowlyt 

„minden” id�k egyik legsötétebb feketemágusaként emlegetik, aki 1920-ban 

Szicíliában médiumaival és rajongóival megalapította a „Thelema-apátság”-ot.)

Miközben a Grál története körül olvasgatok, egy újabb mozaikdarabkát 

találok a térképemhez, mely szerint Hitler is a Grált kereste volna Szicíliában, 

s magát Klingsor reinkarnációjának tekintette. Ezek után azonban már nem le-
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p�döm meg, hogy a Terra di Labur (Szicília, Calabria) urának heraldikus emb-

lémája a svasztika, s hogy Crowly legtehetségesebb tanítványa Fullner tábornok 

néven, Hitler bizalmasaként ismert.

Aki azonban megrögzött racionalistaként nem érzi magát megérintve e já-

téktól, nem jön izgalomba ezekt�l a lehetséges összefüggésekt�l, nyilván nem 

érti, vagy felháborítónak tartja, hogy felvilágosultnak tartott századunkban ilyen 

szélhámosok, illetve �rültek szabadon járkálhattak. Crowlyt azonban nemhogy 

nem csukták bolondokházába, hanem m�vészként is elismerték, expresszio-

nista fest�ként és íróként. Crowly az ezoterika olyan kevésszámú megszállott-

jaihoz tartozott, aki Tibett�l Egyiptomon át Mexikóig végigjárta a világiak el�l 

elzárt kolostorokat, az állítólagos titkokat �rz� helyeket, ahol tiltott könyveket 

tanulmányozhatott. Egy ilyen beszámoló szerint a Szaharában idézett arkdé-

mont, amir�l fogalmam sem volt, hogy mi, de végül rábukkantam egy leírásra, 

mely szerint a rózsakeresztes hagyományban Rosencreuz is ugyanazon a he-

lyen szerezte legf�bb beavatását, s e démonidézésér�l Agrippától Lovecraftig 

sokan írtak. A  szertartáshoz hipnotikus zene is tartozik, a  yajouka, amelyet 

Brian Jones, a  Rolling Stones legendás gitárosa vett szalagra (ugyanott), 

s nem sokkal e gy�jt�útja után halva találták a fürd�medencéjében. Ez annál 

látványosabb tény, mivel újabb mozaikdarabot sikerült a helyére illesztenem: 

Mick Jagger, az együttes énekese a Golden Dawn, az Arany Hajnal rend magas 

fokú beavatottja. (E  rend keretein belül, 1900-ban avatták Adeptus Minorrá 

A.  Crowlyt is, melynek kés�bb nagymestere lett. De említhetjük kés�bb a rend 

élén a Nobel-díjas ír költ�t, William Butler Yeatset is.) Jagger, beavatását állí-

tólag Crowly boleskini udvarházának birtokosától, a mester követ�jét�l, Jimmy 

Page-t�l, alias Zosótól, a Led Zeppelin együttes egykori gitárosától kapta.

Eszembe jutnak kamaszkorom e kedvenc zenekarainak slágerszámai, s be-

leborzongok, milyen szándékok húzódhattak e szövegek mögött. Szimpátia az 

Ördöggel, például. Felidézem a szövegét, s nem lep�döm meg, hogy a nemré-

giben olvasott Crowly-doktrínákra rímel.

Néhány nap múlva egy tatabányai CD-boltban Brian Jones yajouka-gy�j-

tésére bukkanok. Elcsukló hangon kérdezem az eladótól, hogy belehallgat-

hatnék-e, mire azt mondja, az a CD-tok csak dekoráció, nincs hozzá lemez. 

Néhány hét múlva ismét arra járok, s bemegyek a boltba azzal a szándékkal, 

hogy megkérdezem, kinek a tulajdona a dekoráció, kit�l származik, de addigra 

az üres tok sincs meg, az eladó pedig nem emlékszik semmire.

Földényi F. László Friedrichr�l írott könyvét újra átlapozva ismét elolvasom 

a Júnó-templomot megjelenít� kép leírásait a melankolikus szerkesztésmód-

ról és az utópikus térszerkezetr�l, s  találok egy eddig lényegtelennek látszó 

lábjegyzetet: Hans-Jürgen Syberberg egy kiváló ötlett�l vezérelve ezt a fest-

ményt is felhasználta Parsifal (1981) cím� fi lmjében: a Dürer Melankólia-met-

szetén látható megmunkált és szabályos (!) k�darabot – amely a fi lmben a 

Grált jelképezte – ezen az agrigentói tájon, e templom el�tt vontatták végig.

A valóság mítosza. Barátom grafi kai mappát készít nyomatokkal, Kiméria 

címmel. Képzelt lényekkel tehát, és engem kért fel a bevezet� szöveg meg-

írására, mivel közös beszélgetéseink gyermeke a téma, a  cím. Közben egy 

tematikus, közös akcióra is készülünk Gaál Jocóval er�sítve magunkat, Barlang 

címmel. (Gaál nevét – e jegyzet írásával egy id�ben – a Hamvas Béla-kiállítás 
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kapcsán elírják, Grálnak.) A két téma között egyre több párhuzamot, átmenetet 

találok, lassan kezd összefolyni, eggyé válni a kett�. Kimériának utánanézek 

Homérosznál, s  a kiméra más leírásainak is, például Vergilius legendás, al-

világi VI. énekében, s  meg is találom, amit keresek. Neküia Homérosznál a 

Holtak Birodalma, aminek kapcsán utoljára földi helyként egy Kim(m)méria 

nevezet� naptalan tartományt említ a vak énekes, ahol szerinte Odüsszeusz 

kikötött. A holtak megidézésének alapszertartása is itt szerepel, mint minden 

horrorizmus �sképlete. A  földbe gödröt vájnak, abba áldozati állatok vérét s 

más növényi nedveket csöpögtetnek. Így csalogatják oda Teiresziaszt is, aki-

nek a jóslatáért száll alá az akháj h�s. A jóslat Szicíliához köt�dik, régi nevén 

Trinakriához, ahol nem szabadna enniük Héliosz teheneib�l. De a társak nem 

fogadnak szót, így a könny� hazatérés reménye elúszik. Vergilius, akit éppen az 

Aeneis VI. éneke miatt mágusként, beavatottként tiszteltek a középkorban (lásd 

Dante), elmeséli az aranyág miatti alászállást az Alvilágba, melynek bejárata 

egy barlang (sic!). S még valami a visszacsatoláshoz: Vergilius az V. énekb�l, 

Szicíliából vezeti át h�sét az alvilágiba.

Márai pontos és élvezetes naplómondatai végigkísérnek minket szicíliai 

útjainkon, többet érnek, mint az útikönyvek sablonszövegei. Ugyanazokon 

a helyeken járunk, ami nem véletlen, hiszen nem olyan hatalmas kiterjedés� a 

sziget és nincs olyan sok látnivaló, illetve kopár vidékek és abszolút látványos-

ságok váltakoznak. Közben folyamatosan olvasgatom jegyzeteit, s a valóság-

tól, a konkrétumoktól nem foszlanak szét mondatai, csak mélyebbek lesznek. 

Ugyanakkor mindig többet, kozmikusabbat akar mondani a látvány leírásánál, 

talán mert csak azt írja le, amit valóban fontosnak gondol.

A tatai könyvtárban kb. 20 darab Bach-CD közül kiválasztok egyet, a csem-

baló hangzása miatt. Otthon hallgatom, de nem tud lekötni, a harmadik té-

telnél azonban felfi gyelek, mert valami egészen más következik, azt imitálva 

hihetetlen frissességgel, hogy bármely pillanatban vége szakadhat, s mindezt 

alig több mint két perc alatt. A címe: Siciliano.

A hagyomány kötelez. De ha nem tudja önmagát e hagyomány újraterem-

teni, azaz szervesen beépíteni a kultúrába, és kevesebbel beéri, mint elvárható 

lenne (a hagyományok alapján), akkor könnyen önmaga karikatúrájává válhat.

Szicíliában, egy faluban a világ legnagyobb Jézus-szobrát készülnek felál-

lítani az ezredfordulóig. A méret úgy van kitalálva, hogy éppen túlszárnyalja a 

New York-i Szabadság-szobrot.

Nem értem a szicíliaiakat, több évezredes mitologikus tapasztalat után 

tudhatnák, hogy egy ilyen hatalmas küklopsz-gólem el is pusztíthatja az egész 

szigetet. Legalábbis alapvet�en átformálhatja a sziget arculatát.

Miután a Szicília-kézirat egyik, éppen aktuális változatát újra kezdtem gé-

pelni, az írógépszalag kifogyott, kénytelen voltam abbahagyni e m�veletet. 

Munkába menet, ebéd után, próbáltam a szalagvásárlásra koncentrálni, el ne 

felejtsem, amikor a beköt�útról a Baj–Tata közti m�útra érve egy jelenés húzott 

el el�ttem. Egy fehér kamion, oldalán hatalmas bet�kkel: Siciliana. Úgy látszik, 

nem tudok a témából kilépni, t�lem függetlenül íródik tovább, én talán végig 

csak asszisztálok hozzá.

Régóta szeretném megkérdezni Kemény Katalintól, hogy járt-e valaha 

Hamvas Béla Szicíliában. De nem merem, félek a választól, s egyre biztosabb 



EKSZPANZIÓ >< „JEL”

5656

vagyok benne, hogy sohasem fogom megkérdezni. Valójában nem is akarom 

tudni a választ, mert a bizonytalanság jobban izgat e kérdésfeltevésben.

Ellenben van Rácz Péternek egy Hamvas-parafrázisa, mely nagyon tetszett, 

s egyfajta válasz is a kérdésemre. Hamvas Szicíliában. De amíg Hamvas esszé-

jéb�l nem egyértelm�, járt-e Szicíliában, vagy mindent olvasmányélményeib�l 

imaginált Kierkegaard számára, addig Rácz Péter mintha Hamvas útját rekonst-

ruálná, úgy adja el� saját utazását. Az esszé végére azonban egyértelm�vé 

válik, hogy önmagáról, saját élményeir�l beszél.

A kör persze úgy válik teljessé, ha nem hallgatom el, hogy Rácz Péter Kier-

kegaard m�veinek magyar nyelv� fordítója is egyben. Így aktuális lenne neki is 

föltenni a költ�i kérdést, hogy Kierkegaard járt-e valaha Szicíliában.

Bizonyos történések óta fogékony vagyok a sorsszer�ségr�l szóló példáza-

tokra. Plótinosz kapcsán olvastam egy ilyen, analogikus történetet, mely szerint 

tudásának kiválóságát csak az életéé múlta felül. Amit tanított, saját példamu-

tatásával támasztotta alá. Szájából csak isteni igék hangzottak el, mert életét az 

isteni rend tanulmányozásának szentelte. Hitte, hogy bölcs el�relátásával úrrá 

lehet a Sors támadásain. Egyik el�adásában keményen megszólta azokat az 

embereket, akik félnek a Sors végzetességét�l. Szókratész és Platón sorsát lel-

kük hibájának tartotta. Egyszer azonban – váratlanul és indokolatlanul – kerin-

gési zavarai lettek, lebénultak a végtagjai, megromlott a látása, b�rét gennyes 

sebek borították el és foszladozni kezdett róla a hús. Firmicus Maternus szerint 

– akinél e történetet olvasom, Asztrológia cím� munkájában –, Plótinosz elgyö-

tört testében a lélek, halála el�tt meghallotta a jelentkez� Sors szavát. A szicíliai 

származású latin író számos más történettel igyekszik alátámasztani és bizo-

nyítani a csillagok és a végzet erejét. E m� megírása után, korában tipikusnak 

mondható pálfordulattal a kereszténységet választotta, és jelent�snek ítélt 

m�vet is írt a pogány vallások tévelygésér�l, babonás (eretnek) hiedelmeir�l.

Minden fenntartásom ellenére, egy hiteles mondatát felírtam magamnak, 

mivel én sem tudtam más magyarázatot találni. F�ként ha arra gondolok, hogy 

most másodszor írom ezt a részt a számítógépbe, mert az el�bb egyetlen perc-

re elment az áram, s vele együtt elszállt az utolsó száz mondat. Sötét Gonosz 

Er�k. Most már tényleg be kellene látnom, hogy a templomosok sötét ága már 

a nyomomban van. Talán fi gyelmeztetés, talán nem. De: Hogy mi válik valóra, 

az az Isten akaratától függ – írta Firmicus Maternus. De tetszik Pessoa meg-

fogalmazása is: az álmok megvalósulásában szerepet játszó sors különböztet 

meg minket.
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