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Toót-Holló Tamás

A tündér és a garabonciás 
szerelme

Weöres Sándor: Bolond Istók

(…) Ahogyan K�lánya és Istók a halhatatlan héroszok világából vétetett pár-

ja, s  aztán még kései utóda is a magyarok élén Buzalelkének és Jégapónak, 

ugyanúgy társai �k a magyar fejedelamasszonynak és a magyar fejedelemnek az 

anyaság és az apaság misztériumában – gyermekeik születésének varázslatából 

maguknak részt ugyan nem kérve, de abban mégis elvitathatatlan részt vállalva.

Ha a tíz magyar királyfi  és az egyetlen magyar királylány születését meg-

el�z� mitikus eredettörténet varázscselekményeit megvizsgáljuk, arra a fel-

ismerésre juthatunk, hogy K�lánya és Istók a mágikus cselekvések hatására 

legalább annyira nemzetség�sök, mint amennyire a magyar fejedelem és fe-

jedelemasszony is nemzetség�ssé válik kés�bb egy égb�l kapott rítus során a 

családi szentélyben, az �sök oszlopai között.

Vegyük sorra hát ennek bizonyságául mindazt, ami a varázzsal teljes igézetek 

sorában történik, miután K�lánya másodjára is leveszi a kend�jét, hogy Istókot 

megismerve rögtön beleszeressen, „ahogy sorsának tábláján meg volt írva”.

A  hegyi tündér Istók nyakába ugrik, megölelik egymást, de aztán Istók 

lefejti magáról a tündér karját, s lelkére köti, addig ne is gondoljon �rá, „míg 

a fejedelemék nem kapnak fi út a kegyes hatalmaktól, vagy lányt legalább”. 

A tündér ekkor óriásira növekedik, üvegszer�en áttetsz�vé válik, majd ráborul 

apjára és anyjára, a két sárga k�tömegre: csókolja, simogatja �ket. Erre a két 

szikla föléled, mindkett� recsegve nyújtózik, mint a mennydörgés, és ijesz t�en 

nyitogatja nagy barlangjait. A  két sárga szikla életre kelésére s varázslatos 

viselkedésére válaszul a hegység megrendül, körös-körül pedig reszketve viny-

nyognak a völgyek, a síkságok, mint a korbácsolt kutyák.

Amit itt látunk, a józan ész szabályai szerint szinte felfoghatatlan, de ha a 

mágikus gondolkodástól ihletetten próbálunk megért�en viszonyulni a történé-

sekhez, ennek a gondolatkísérletnek rögtön meg is lehet a maga eredménye.

El�ször is azt kell megértenünk, hogy a tündér els� pillantásra átélt s rög-

tön egy egész életre szóló varázslatos szerelmét látjuk itt megszületni, s abban 

a pillanatban be is teljesedni – hogy Istók ígéretéhez híven ez legyen az a pil-

lanat, amikor „áldásra válik az átok”. Ez már önmagában is sorsfordító erej� 

b�völet lenne, de Istók a vén bagoly tanácsát megfogadva a tündérrel való 

ölelkezést rögtön azzal a gondolattal f�szerezi meg, hogy nekik az a legf�bb 

dolguk, hogy a magyar fejedelem és a magyar fejedelemasszony terméketlen-

ségén varázsnak varázsával bár, de segítsenek. Itt most Istóknak ki sem kell 

mondania, amit a vén bagoly korábban a fi gyelmébe ajánlott, hogy tehát K�-

lánya termékenységvarázslata a szüleit�l kapott kozmikus er� életre keltésével 
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teljesedhet ki, K�lánya ezt szavak nélkül is azonnal megérti. S  itt semmilyen 

törés nincsen az egymásra találás örömében, hiszen a tündér máris óriásira 

növekszik s üvegszer�en áttetsz�vé változik. Amit tesz, máris mágikus erej� 

varázslat, de éppen úgy változtatja meg alakját és lényének egészét, mintha 

csak az ölelkezést folytatná, csak éppen más színterekre, az elemek kozmikus 

színtereire emeli át azokat a mozdulatokat, amelyekkel az el�bb még egymást 

keresték és találták meg Istókkal.

Ha így nézzük végig ugyanezt a jelenetet, hangsúlyosan arra fordítva a fi -

gyelmünket, hogy mennyire nincsen benne semmilyen törés, már nem állhat 

távol t�lünk az a felismerés, hogy itt valójában azért nincsen törés, mert nem 

történik más, mint hogy a halhatatlanok termékenységvarázsló szeretkezésébe 

folyik át az, amit egy ideig még az emberi fogalmak szerint felfogható ölelkezés 

képsorai fejezhettek ki. K�lánya szinte olvas Istók gondolataiban, máris tudja, 

hogy az ölelésb�l lefejtett karjával mit kell kezdenie, s máris tudja, hogy most 

a szülei, a két sárga szikla termékenységvarázslatát kell személyesen megis-

mételnie, s ebbe a varázslatba a két égi sziklát is be kell vonnia, el kell hívnia.

Úgy apja és anyja neki ez a két sárga szikla, ahogyan a héroszoknak apja 

az ég s anyja a föld – vagyis a szeretkezés kozmikus arányú simogatásai és 

csókjai most csak a földi fogalmak szerint idézhetnék fel valamiféle vérfert�z� 

kapcsolat képzetét. Ha azonban az elemekkel folytatott termékenységvarázs-

lat mágiájának közegébe helyezzük magunkat, nem lehet kérdés számunkra, 

hogy itt a két sárga sziklára boruló hegyi tündér az Ég és a Föld Menyegz�jét 

hálja el, s az Eget és a Földet hívja magához szeretkezni, hogy a földb�l az ég-

re felmered� sziklákra ráereszkedve, ráborulva magát egyszerre termékenyíti 

meg az Ég és a Föld álmával.

Álmok születnek hát benne, s ezek az álmok az Éggel szeretkez� Föld mé-

hében, a recsegve nyújtózkodni kezd� sárga sziklák „ijeszt�en nyitogatott bar-

langjaiban” termékenyülnek meg, s onnan szöknek át az � üvegszer�en áttetsz� 

lényébe, hogy ezek a termékenységálmok az üvegszer� felületeken megcsillanva 

szikrázzanak és sziporkázzanak akkora boldog örömet a világra, hogy attól a völ-

gyek és síkságok megrendüljenek, s úgy vinnyogjanak, mint a korbácsolt kutyák.

Ez az egész jelenet a maga felfoghatatlanságában is tökéletesen felfogható.

Ölelkezésb�l óriásira n�ni s üvegszer�en áttetsz�vé lenni annyit tesz, mint 

az Ég leányaként, a tengernyi kékség jeleként és jelenéseként szeretkezni to-

vább az Ég és a Föld szeretkezni kész jeleivel és jelenéseivel. A hirtelen életre 

ébred� két sárga sziklával, akik az életet adó Nappal együtt sárgák s az életet 

adó Földbe mélyedve sziklák. Mert sárga sziklának lenni itt pedig annyi, mint 

a hegyek anyaföldjében gyökerezni s a hegyen hétszeres er�vel ragyogó Nap 

fényébe öltözni. A Napba öltözött isteni lényeket, az istenanyák tudásával tudós 

asszonyokat a termékenység álmával megtalálni.

Keresnénk a jelenetben az ölelkezésb�l kibontakozó s a magyarok királyi 

sarjainak megszületésére vágyakozó, s ezt a vágyát az éppen frissen belesze-

relmesed� tündérrel is megosztó Istókot. A válasz ott van a regény epilógusá-

ban, ahol Istók maga tesz vallomást kilétér�l, s ezzel aztán talán hollétér�l is. 

Persze a kiválasztott pillanatokban kiválasztottként részt vev� lénye nevében 

– de ahogy az epilógusban Istók már a jobbik énjét, a kiválasztott énjét mu-

tathatja fel, K�lánya szerelmét legel�ször a magáénak érezve is ugyanezt a 
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kiválasztott énjét ajánlhatja fel az Égnek és a Földnek. El�bb az ölel� karoknak, 

aztán a sárga sziklák ébredésének s a velük ébred� er�knek.

Mert mit is mond Istók az epilógusban? Hogy ki is volna �? „Mindenki.” 

S mit mond arról, hogy hol is lakhat �? „Minden emberben, ezerféle alakban.”

Hol van hát ebben a kiválasztott pillanatban Istók? Mindenkiben és minden-

hol, ezerféle alakban?

Benne van a K�lánya csókjaival, simogatásaival megtalált két sárga sziklá-

ban, benne van a sziklák ébredésének mennydörgésében, benne van a sziklák-

ban K�lánya csókjaira, simogatásaira kinyíló barlangokban.

S hogy miért rázkódik bele körös-körül ebbe az Éggel és Földdel folytatott 

szeretkezésbe a hegy, s  alul az egész síkság? S mit tesz az, hogy reszketve 

vinnyognak, mint a korbácsolt kutyák?

Ez éppen csak annyit tesz, mint amit Hamvas mond ki A magyar Hüperion 

els� könyvének hatodik levelében. Hogy ilyenkor „az öröm a legkegyetlenebb 

korbács, amivel hajtanak”. S hogy ilyenkor „nincs kegyelem”.

Vajúdnak a hegyek, s egeret szülnek – hangzik a horatiusi szállóige, amely 

már jellegzetesen a Kali-yuga, a Vaskor szülötte.

Vajúdnak a hegyek, s dinasztiákat alapító álmokat szülnek – látjuk Weöres 

regényében, amelynek mágikus gondolkodása az álom messzeségeib�l még 

mindegyre csak a Satya-yuga, az Aranykor üzenete.

K�lánya és Istók szerelmének els� felismerése, els� átélése egy olyan koz-

mikus szeretkezés el�játéka, amelynek vége a magyar fejedelemnek és magyar 

fejedelemasszonynak átadandó termékenységálmok megfoganása.

Az álom, mely K�lányában fogan meg, tálcán, ezüsttálcán jön világra a ti-

zenegy magyar királyi sarj képében.

Amiként tehát Istók és K�lánya násza egyszersmind az Ég és a Föld sze-

retkezése, nászuknak gyümölcsei éppen azok az álmok, amelyekb�l a magyar 

királyi sarjak – mint megannyi „Álmosok” – egy fejedelmi örömünnep és egy 

fejedelmi rítus során megtérnek, megérkeznek földi szüleikhez, Buzalelkéhez 

és Jégapóhoz.

A termékenységálmokat világra hozó s az álmokat a magyarságnak átadó 

két hérosz, a tündér és a garabonciás ezzel a létezés mágikus szintjén ugyan-

úgy istenanyai és istenapai tulajdonságokat vesz magához, mint ahogyan a 

földön hús-vér alakot ölt�, álombéli gyermekek egy rítus során is utat találnak 

végül földi szüleikhez s földi népükhöz.

K�lánya és Istók a mágikus nemzetség�sök. A termékenységálmok álmo-

dói, az Ég és a Föld szeretkezésével felkorbácsolt öröm önmagukba és a világ-

ba korbácsolói. Isten ostorai. A magyar megmaradás oltalmazói.

Buzalelke és Jégapó az isteni jósjelekkel érkez� születési rítus ajándéká-

nak kiválasztottjai, a dinasztialapító �si, szakrális királyok köréb�l, az Aranykor 

fényességes és fenséges idejéb�l – �k azok, akik Ukkon f�isten jóváhagyásával 

vendégül láthatják, s aztán már valósággá álmodhatják a K�lánya és Istók koz-

mikus szeretkezésében megfogant mindenségálmokat.

(…)

Ez hát a legels� kiteljesedése K�lánya és Istók szerelmének – a mindenség-

gel szeretkez� els� égi és földi nászuk álmait, a tíz királyfi t és az egy királylányt 

úgy óvják és vigyázzák, hogy bennük tulajdon álmaikat tisztelhetik és védel-
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mezhetik. A magyarság védszellemeiként és a magyar királyfi ak és királylány 

sorsának szinte már szül�i szeretetet tanúsító istápolóiként azonnal át tudják 

adni magukat a sorsuknak – azonnal h� társai tehát egymásnak a magyarság 

iránt való szeretetben és gondoskodásban.

Egymás iránti szerelmükben azonban nem az els� fellobbanásuk eget és 

földet renget� öröméhez h�ek, hanem önmagukhoz, itt is persze a saját sorsuk 

táblájára írt utakat követve.

K�lánya útja a rendületlen, állhatatos szerelem: ahogyan a kend�t a sze-

mér�l leemelve beleszeret Istókba, úgy válik számára áldássá az átok, hogy 

ebben az áldásban Istók anyagi világba vettetése ideje alatt azért az átok is 

visszaköszön még.

K�lánya szerelme sziklaszilárd és napfényes, s minden viszontagsága köz-

ben is egyre csak Istókhoz tartozónak vallja magát, akkor is, amikor Istók alig 

vesz róla tudomást.

Istók szerelme viszont eleve is olyan, mint az id�járás, melynek járását 

éppen az � dolga szelekkel, viharokkal és zivatarokkal megbolondítani. Az � 

szerelmét pedig az is próbára teszi, hogy magához hívja �t a romló anyag, 

s egy roncsolt létállapot, a város – a maga „tarkabarka gizgazokkal”, „ízléses 

emberekkel” és „fi nom holmikkal” terhelt, tisztának mutatkozó, de minden 

tisztálkodásával is csak a mocsokba merül� világával.

Személyes boldogságuk beteljesülése is csak olyan tehát, mint a saját termé-

kenységálmuk rejtelmes fejedelmi párjának kapcsolata. A saját varázslatukban 

megfogant álom szerepl�i bel�lük is vétetnek, annak az álomnak az „álom-mesz-

szeségében” tehát nemcsak a magyarságnak születend� királyfi ak és királylány 

eljövetele jelenik meg, hanem kettejük sorsának álomképei is felderengenek.

„Mindketten álmukban egy napraforgón csónakázó szellemet láttak, ki 

mindjobban közeledett feléjük hályogos hullámokon. Amint közel érkezett, úgy 

tett, mintha szörnyen küszködne a habokkal és elsüllyedés fenyegetné. A parton 

kicsi dombon üldögélt meztelenül a fejedelmi pár, körülöttük frissen ázott f� 

csillogott hihetetlen fénnyel. Ahogy meglátták a hullámokkal küzd� szellemet, 

leszakítottak egy-egy hosszú f�szálat és feléje nyújtották, hogy megkapasz-

kodhassék. De a szellem föllibbent napraforgó-csónakjával együtt a leveg�be 

és a hályogos áradat elt�nt alóla. A fakó hullámok helyén vörösen lobogó t�z-

vész látszott, körülötte apró gyermekek mozogtak; nem lehetett megszámlálni, 

hogy négyen-öten vannak-e, vagy akár százan is; folyton sürögtek és imbolygó 

árnyékú dézsákból a t�zvészt oltogatták” – így szöv�dnek és gubancolódnak 

össze az eredetileg K�lánya által Jégapónak és Buzalelkének elhozott álom szálai 

mindörökre, az id�k kezdetét�l az id�k végezetéig K�lánya és Istók sorsával is.

Kettejük szerelmesen év�d� sétájának hangulatából adnak át valamit annak 

a kerekded álomnak, amely aztán a magyar fejedelmi család dinasztikus álmát 

jelentheti, de amelynek van egy olyan jelentése is, amely az álom álmodóinak 

s az álmok elhozóinak világában is kikerekít magának egy saját jelentést.

Ebben a személyesen K�lányának és Istóknak szóló üzenetben a parton, 

egy kicsi dombon meztelenül üldögél� fejedelmi pár két alakja maga a hegyi 

tündér és az álmok röptének is parancsoló garabonciás is lehet.

A meztelenség – ami Jégapó és Buzalelke dinasztikus álmában maga az 

„anyaszült meztelenség”, mely a hamarosan anyává váló Buzalelke számára a 
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nem anya szülte magyar királyi sarjak anyaszült meztelenül eljövend� eljöve-

telét idézi meg – K�lánya és Istók számára annyit tesz, hogy egymás el�tt �k 

ebben az álombéli jelenetben p�rére csupaszodva állnak a világ színe el�tt. 

Frissen ázott f� csillog hihetetlen fénnyel – amely a fejedelmi pár számára azt 

a csillagösvényt is jelentheti, melyen utódaik lesznek hozzájuk eljövend�k, 

s ebb�l egyetlen szál füvet leszakítanak, s azt segítség gyanánt a hullámokkal 

színleg küzd� szellem felé nyújtják. Buzalelke és Jégapó számára ez mindösz-

sze a királyi kegy természetes gyakorlása. Ennek az egyetlen f�szálnak a lesza-

kítása és valaki más felé nyújtása K�lánya és Istók számára viszont szerelmük 

természetének lecsupaszodása is egyben. Annak világossá válása – méghozzá 

hihetetlen fényben csillogó világossá válása –, hogy �k ketten a csillagok ezüs-

tös fényében ragyogó f�szálat mások felé készséggel kinyújtják, de egymás felé 

kinyújtani azt a f�szálat már nincs, nem lehet érkezésük.

Az � sorsuk ez a f�szál, amely a csillagok fényéb�l szakad ki, s maga is 

csillagfénnyel világol hát – ez az a sors, amelyben a másokért való szolgálat 

élvez els�bbséget, s így az a lehet�ség, hogy ezt a f�szálat akár egymás felé is 

kinyújthatnák, fel sem merül közöttük.

Holott az álomban jól érthet�en benne van az az üzenet is, hogy a f�szálat 

rossz irányba nyújtják: a szellem nem tart igényt semmilyen segítségre, hiszen 

nincs is bajban igazából, ehelyett aztán föllibben napraforgó-csónakjával együtt 

a leveg�be, és a hályogos áradat is elt�nik alóla.

A kép jelentése önmagáért beszél – a kinyújtott kéz mozdulata megder-

med az álomképben, s aztán tova is t�nik, hogy újabb képeknek, a dinasz-

tikus álomban a dézsákból öntözött vízzel tüzet oltó gyerekek képének adja 

át a helyét.

De ennek a moccanatlanul moccanó képnek az álomban helye és értelme, 

ráadásul K�lánya és Istók sorsára nézve is jelentése van. A kinyújtott kézben 

rezg�-remeg� f�szállal nekik kettejüknek egymást kellene megtalálniuk, hogy 

ezzel a csillagfényt terel� f�szállal a szerelmüket mindörökre összekössék.

Ezt a kötést kéri kisvártatva Istóktól Ukkon is, nevezetesen, hogy „kever-

je egybe” sorsát K�lánya sorsával mindörökre, mert akkor az óhajtott forrás 

– K�lánya teje, mellyel a magyar királyi sarjakat táplálhatná – „fel fog buzogni”.

De az álomban kinyújtott f�szál moccanatlan képe változatlan marad. 

A  maga baját csak színlel� égi szellem elt�nik, s  a rossz irányba, rosszkor 

kinyújtott, a csillagok fényét magán hordozó f�szál a csillagösvény fényeit egy-

el�re tévútra szórja ki.

Innen nézve van kozmikus értelme annak is, hogy egy jó darab ideig tév-

úton szórja szét hát a maga vágyait Istók is – s ezért is marad rajta mindörökre 

Ukkon büntetése, aki attól a pillanattól fogva, hogy Ukkontól kibúvókat kér az 

isteni akarat, saját és K�lánya sorsa „egybekeverésének” teljesítése alól, soha 

nem látja többé, soha nem hallja többé a f�istent.

A rosszkor és rossz felé kinyújtott f�szál nyilvánvalóan Istók – s vele együtt 

a magyarság – tévelygésének jósjele, méghozzá baljós jele a dinasztikus álom-

ban. Nem véletlen, hogy ott, ahol a hályogos hullámok felé az egyik pillanatban 

még kinyúlik a frissen ázott, hihetetlen fénnyel csillogó f�szál, a szellem föllib-

benése után már „vörösen lobogó t�zvész” harapózik el, melyet az imbolygó 

árnyék� dézsákkal sürgöl�d� gyerekeknek kell eloltaniuk.
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A hályogos hullámzás tehát a mesterkélt, tisztátalan, önmaga önös érde-

keibe zárt akarat hullámzása: akár tehát az isteni er�kkel minden kapcsolatot 

megszakító társadalmak akaratának hullámzása is.

A f�szálak ragyogása viszont a csillagvilág ragyogása. Ezért nem véletlen, 

hogy éppen frissen esett es� vize borítja �ket, s ett�l hihetetlen ragyogás su-

gárzik bel�lük. Az es� szerepe itt kett�s értelemben is fontos: egyrészt valódi, 

néven nevezett formája a víznek, másrészt éppen az égb�l a földre aláhulló 

csapadék, amely mozgásának természete miatt eleve, eredend�en is a Ég és 

a Föld szerves, egészséges és természetes összeköttetésének markáns jele. 

Az álom jósjelévé persze a f�szálat éppen a ragyogása teszi, amelyhez maga a 

szöveg is a „hihetetlen” jelz�t illeszti. Ezzel válik a szellem felé kinyújtott f�szál 

egy háromosztatú világteljesség álombéli elemévé: hiszen a ragyogó, nyilván 

a csillagok fényével ragyogó es�cseppek az Ég és a Föld szimbiózisát mutat-

ják rajta, a kéz pedig, amely a f�szálat nyújtja, az ember, aki az Ég és a Föld 

kapcsolatát a csillagok tudásával és megragadhatatlan fényük megragadásával 

birtokolja.

(…)

Minden errefelé, az örök visszatérés felé, s aztán az örök megérkezés ál-

lapota felé tart hát ebben a regényben – még akkor is, amikor Istók végleg 

el tévelyedni látszik, s a városban önmagából kivetk�zve élve már csak eseten-

ként és esténként érzi magán futólag K�lánya szellemcsókjait.

Az önmagából kivetk�z� Istók az, aki a városban kétszer is a közönyével 

rettenti el magától K�lányát, aki ekkor is a maga Boldogasszony-természetével 

áldottan látja el egy életre szóló tanáccsal Istókot, hogy aztán egyre csak várjon 

rá, türelemmel, h�ségesen.

„Szeresd a nagykalapú erdésznét, ha már magadhoz vetted. De ne felejtsd 

el: �  halandó, míg a te esztendeid határtalanba sorakoznak. A  nagykalapú 

erdészné megvénül melletted, te pedig fi atal maradsz; légy jó hozzá akkor is, 

amikor száraz lesz, mint a kenyérhéj és ráncos, mint a birka gyomra. S ha 

meghal, sirasd meg és ne indulj túlgyorsan hozzám. Én várok rád bármeddig 

türelemmel: biztosan megtalálsz” – vallja meg a városban járva K�lánya ren-

dületlenül azt a h�séget, amelyet Istók egy isteni parancsnak szembeszegülve 

is elhárított korábban magától.

Az igazi önmagához megtér� Istók volna pedig az, aki a regény végén elért 

teljesség mámora el�tt is átadja magát a K�lánya iránt érzett szerelemnek.

Ezek a garabonciás örök visszatérésének képei – még jóval az örök megér-

kezés révülete és mámora el�tt. Ezek sorában van egy különleges fi gyelemre 

méltó, emblematikus jelent�ség� kép is. Ebben Istók K�lányához való egyik 

visszatérése mutatja meg magát, hogy ebben a képben közös sorsuk mitoló-

giai történetének kezd�pontja és végpontja is egyetlen, közös pontba csússzon 

össze, hogy ennek köszönhet�en egy szerelem kibomlásának egyik legszebb 

pillanatában is éppen fedésben legyen egymással a kezdet és a vég. Másrészt 

ebben a képben Istók garabonciásként az emberek közé való örök visszatéré-

sének szimbolikája is benne van, hogy felmutassa a garabonciás örök visszaté-

résének formát adó örök határhelyzetet az emberek világának peremvidékein.

Ahogy K�lánya leveszi a kend�jét, s Istókban ráismerhet örök szerelmére, 

rögtön az Ég és a Föld Menyegz�jét hívják maguk köré, hogy aztán hamarosan 
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útnak induljanak a magyarok fejedelmi palotája, Ukkonvár felé, s azon az úton 

mindent felmutassanak egymásnak abból, ami egy tündér és egy garabonciás 

szerelmét varázslatossá teheti.

„Ekkor K�lánya kicsire összehúzódott, én pedig zsebre raktam; megint el-

indultam Ukkonvár felé. Alkonyatkor a város szélén leültem egy távolságjelz� 

pózna mellé és egészen éjfélig mindenféle közömbös dologról beszéltem az 

én tündérkémmel. � a zsebemb�l beszélgetett kifelé, én pedig hang nélkül 

társalogtam befelé, mert így is megértette. Én sokféle tréfát mondtam, ahogy 

éppen eszembe jutott; � meg énekelt, olyan halkan, hogy csak magam hal-

lottam, még a szél sem tudott bel�le akár egy foszlányt is elkapni” – így áll 

el�ttünk az a jelenet, amely látszólagos egyszer�sége ellenére is K�lánya és Is-

tók szerelmének minden mágikus mozzanatát tartalmazza, s hozzá még sorsul 

minden teljességet igéz� fordulatát is visszaidézi vagy el�revetíti.

Ez a jelenet nem sokkal azt követ�en kerül elénk, hogy K�lánya a megis-

merkedés mámorában és a magyarság mitikus nemzetségálmát életre kelt� 

varázslatában „óriásra növekedik” s üvegszer�en áttetsz�vé változik.

Az, hogy ezt követ�en éppen az történik vele, hogy „kicsire összehúzódik”, 

ékes bizonysága annak, hogy K�lánya és Istók szerelme már itt is, a  kezdet 

kezdetén egyszerre képes isteni és emberi dimenziók meghódítására, s hogy 

az egymás iránti teljes odaadás pillanataiban már ekkor is a legteljesebb sza-

badsággal tudnak mozogni, s a monumentális közegek és az intim terek között 

tartózkodási helyet váltva már ekkor képesek arra, amire a regény végén még 

inkább plasztikusan eggyé válva képesek lesznek: hogy akár ereken folyjanak 

szét a világban, s hogy akár elhúzódjanak a világ mögé – a világban szétfoly-

va természetesen a magyarok között eláradva, a világ mögé elhúzódva pedig 

rendre egymásra találva.

A kezdet és a vég közötti rímhelyzet az is, hogy K�lánya itt is elbújik, tanyát 

üt Istókban: Istók zsebébe rejt�zik, s onnan énekel – pontos és mágikus ana-

lógiájaként annak, hogy a regény végén, K�lánya feláldozása és a magyarok 

megváltása után az lesz a sorsa, hogy lelkével Istók mellébe bújjon, ott üssön 

tanyát s onnan énekeljen.

Az is nagyon beszédes, s  a garabonciások folklórhagyományának isme-

retében nagyon is szimbolikus cselekedet, hogy ez a szerelmi idill éppen a 

város szélén és alkonyatkor megálló Istókra és K�lányára talál rá, hiszen tud-

juk jól, hogy a garabonciás szakrális földrajzában a város és a falu széle az 

a hely, ahol � az igazi önmagát felmutathatja, s ott kérhet tejet és kenyeret, 

hogy a tej kérésével a tejes út, a Tejút csillagvilágának teljességét kérje, a föld 

magvainak meg�rlésével megszület� kenyér kérésével pedig a föld, a teremt� 

Földanya jóindulatát kérje magának, s mindazoknak, akik készek arra, hogy az 

ágrólszakadt vándor képében ráismerjenek jobbik önmagukra. Az Ég és a Föld 

összetartozását ismer� határtalan és egyetemes lényükre, aki nem úgy evickél 

a világban, mint a tejbe esett légy, hanem éppen annyira határtalan és egyete-

mes, mint a tejes út ajándéka, a „mérhetetlen tej”.

Ahogyan az alkonyat az az id�sáv, ami még nem az éjszaka, a város széle az 

a hely, ami még nem a város: itt Istók még K�lánya halk énekét is tökéletesen 

hallja, azt a halk éneket, amely olyannyira alig észlelhet�, hogy még a szél sem 

tud bel�le akár egy foszlányt is elkapni. Ennek a varázslatos erej� peremlét-
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nek és határhelyzetnek az ellentéte lesz aztán a város mélye, amely mindent 

meggyaláztat Istókkal abból, ami �t korábban a zivatarok és a viharok urává és 

parancsolójává tette. Ott, a roncsolt állapotú létezésben hamar odáig romlik, 

hogy nemcsak K�lánya halk énekét nem venné észre, hanem az egyenes szóval 

kimondott, nyílt beszédét, hívó szavát sem érti.

(…)

A  vezeklés varázsszöveghez ill�en sejtelmes és rejtelmes jelenete azért 

érdekes, mert Istók itt állítja helyre az Egy önmagában csak torzónak megma-

radó valóságának a helyére a Három világteljességét.

Amíg ugyanis K�lányában mindvégig egységes és töretlen volt a Három 

hite – az örök szerelem hite, választott népének, a  magyaroknak a szeretete 

s  a halhatatlannak született, megistenült lényeknek a teljesség felé törekv�, 

kozmikus életélménye –, addig Istók az anyagba vettetett, hogy egy személyes 

pokoljárás során ismerje meg azt, amit�l innent�l fogva � is minden korábbinál 

jobban védheti meg választott népét. Weöres Istók személyes pokoljárását, a vá-

rosban elvesztegetett, önmaga erejét hiú remények után kapaszkodva eltékozló 

sorsfordulatait nem mulasztja el ugyan a „duplanullás” fi guráknak kijáró maró 

gúnnyal a helyükre tenni, de ezenközben is látjuk, hogy Istók a pokoljárása köz-

ben, a városban elveszve sem feledkezik meg egy, legalább egy kötelességér�l, 

a Jégapónak s Jégapó népének teend� szolgálatáról – ennek a bels� parancsnak 

engedelmeskedve tesz ugyanis hamarosan utakat a várost elhagyva, Jégapó 

üzeneteit továbbítva s a Jégapó által kért intéznivalókat készséggel elrendezve.

De a vezeklés így is elkerülhetetlen, s Istók pokoljárásában az a nagyszer�, 

sorsának formátumát pontosan felmutató tulajdonság, hogy erre a vezeklésre 

saját maga veszi rá saját magát egy olyan pillanatban, amikor a magyarság 

iránti elkötelezettsége, az Egy már nem elég, mert a tét a Három világteljessé-

ge, hiszen akkor éppen a Három rendje készül megbomlani, s ezt a rendet kell 

a magyarság szolgálatában, de egyszersmind már a Három erejével teljesen 

helyreállítani, akár azon az áron is, hogy most már a magyarságot is új utakra, 

új tájakra kell vezetni.

Istók vezeklése – azzal, hogy éppen akkor megy végbe, amikor a f�isten 

palotájából kid�lni, a magyarságra omlani készül� falat K�lánya is már javában 

tartani próbálja az égben – úgy vezeklés, hogy egyben felkészülés is. Vissza-

térési kísérlet igazi önmagához, jobbik énjéhez, hogy felkészülhessen arra, 

amikor a saját példája, a saját áldozata árán kell majd utat mutatnia kés�bb 

mindenkinek a mindenkiben ott rejtez� jobbik én felleléséhez.

A vezeklésben az Egy el�ször a Kett� világába tárul bele. S minthogy itt is 

a mágikus gondolkodás varázslatai vesznek körül minket, a tér elrendezését, 

s benne Istók vezeklésének rendjét is megint érdemes a szakrális földrajz sza-

bályai szerint értelmeznünk.

Egy barlangban vagyunk, a Föld méhében. A történetben a Föld méhének, 

a Földanyának a kincsei ezt megel�z�en akkor tárták fel magukat „a nagy he-

gyen” nyiladozó barlangok képében, amikor K�lánya és Istók els� szerelmes 

ölelése rögtön az Ég és a Föld szerelmének eget és földet megrenget� elhálá-

sába folyt át.

Azt is észre kell vennünk, hogy ez a barlang „félhomályos” barlang: vagyis 

a vezeklés a nappali fény és a föld mélyének sötétje közötti átmeneti sávban 
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megy végbe – hogy a kívül váltakozva beköszönt� nappal és a belül töretlenül 

sötétl� örök éjszaka határán az Egy most ne Istók maradék Egye legyen, ha-

nem egy új Egy. Egy újra megszület�, éppen szület�félben lév� Egy.

Ez az Egy most olyan Egy, hogy Istóknak kell meghívnia �t a világba, a saját 

világába: az Egy képe, méghozzá nagyon is plasztikus képe tehát maga a víz-

csepp, amelyet a vezeklés során Istók id�tlen id�kön át, szüntelenül csak bámul.

Ez a csepp a barlang falán, a Föld méhének kincseként is az Ég és a Föld 

gyermeke, mely csepp formájában is maga a tenger tud lenni – az Ég tengeré-

nek, a tengernyi égnek a cseppje. Ennek a cseppnek a megszületésére kell hát 

várnia Istóknak, akinek ezzel a vajúdással újra világra kell hoznia önmagában 

az Ég és a Föld teljességét, melyet az anyag világában a mocsokba belefeled-

kezve már javarészt elvesztett és elvesztegetett. Ahogy ugyanis az a vízcsepp a 

barlang falán megszületik s magát az aláhullás, a lehullás mámorának átadja, 

azzal a mámorral valami Istókban is megmámorosodik, s ezzel a világ teljessé-

géb�l valami benne is újjászületik. Hogy ami kint van, az legyen immár megint 

benne is – az után, éppen az után, hogy ami fent volt, az éppen már ott volt, 

ott lehetett lent is.

A  vízcsepp megszületésére várakozás Istók életében egyébiránt kett�s 

értelm� varázslat: hiszen a felülr�l alulra hulló vízcsepp az Eget és a Földet 

összeköt� es� ajándéka, az es�csepp viszont már Istók régi, szinte teljes 

egészében veszend�be ment önmaga számára a lét elemi erejének, a harma-

toknak és zúzmaráknak, a záporoknak és viharoknak volt az egyik legelemibb 

részecskéje.

Ahogy tehát Istók a barlang falán izmosodó, megtel� vízcsepp születésére, 

aláhullására vár, azzal az er�vel, a várakozás erejével a maga szeleknek, viha-

roknak, felh�knek parancsoló önmagának újjászületésére is legalább akkora 

türelemmel, odaadással és önfeláldozással vár.

S amint a vízcsepp megszületik, ennek a vízcsepp képében felt�n� Egynek 

a kivételes erejét, beavatóképességét az is azonnal felmutatja, hogy mire végre 

lecsordul, aláhullása közben a leveg�ben szétpattan, szellem pattan ki bel�le, 

aki a puszta létével máris betölti az egész barlangot.

(…)

A vízcseppb�l kipattanó, a barlang testét kitölt�, s ezzel megtermékenyít� 

szellem üzenetét Istók látszólag nem fogadja meg, vagy legalábbis nem úgy 

fogadja meg, hogy az els� dolga az legyen, hogy az Égb�l kid�l� falat megtar-

tani igyekv� K�lánya segítségére siessen.

Az, hogy megint kitér az el�l az út el�l, amelyik K�lánya felé vezetne, ráadásul 

egy válságos id�ben vezetne felé, megint úgy t�nik fel, mintha K�lánya el�l való 

kitérés lenne – párjaként annak a két közönyös reagálásnak, amellyel a város-

ban �t kétszer is felkeres� K�lányát keseríthette volna meg, ha K�lánya az adott 

helyzetben emberi reakciókkal fogadhatta volna Istók szelességét, az anyagi világ 

kulisszái között szétszórt, ember módjára szórakozott, fi gyelmetlen fi gyelmét.

Ezzel tehát látszólag megint egy h�tlenségbe, a garabonciás a tündér iránt 

érzett szerelmének megtagadásába torkollik minden – de ez a h�tlenség már 

nem az, aminek látszik, hanem a h�ség maga, de nem a vízcseppb�l kipattanó 

szellem hozta parancs szigorú követésével, hanem a Három még magasabb, 

isteni rendjének elkötelezett, újra mindenestül elkötelezett védelmével.
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Mert Istók számára ez a világ immár éppen úgy teljes, hogy az Egy és a 

Három között � a pontifex. A Kett�.

H� marad K�lányához, de h� marad a választott nép sorsának jobbra for-

dításához is, s hozzá még h� marad a világ teljességének helyreállításához.

S ha pontifex, akkor uralkodó is, s uralkodnia kell érzései és döntései felett is.

Istók döntést hoz, amely következményeiben els�re talán úgy fest, mintha 

K�lánya ellenében hozná meg, de a Három pontifexeként, a sikeres vezeklése 

után visszanyert �si, a világ teremtésének kezdete óta benne rejl� képességei-

nek birtokában neki akkor már minden döntése egyszerre szól az Egy, a Kett� 

és a Három, a Nagy Triád megformázta világteljesség védelmér�l.

Vagyis � már akkor is K�lánya akaratával egyez�en, a lelke másik felének 

tudására, s vele együtt minden lélekkel lelkes rezdülésére is ráébredve cselek-

szik, amikor látszólag nem K�lánya pillanatnyi érdeke szerint végzi el a neki 

rendelt �rz�i feladatát.

Er�t pedig azért kell felmutatnia, mert ekkor ezt � már kicsit K�lánya helyett 

is teszi, aki isteni szolgálata közben emberi, személyesen emberi érzésekkel 

kezd küzdeni, s ett�l els� ízben most kissé � is meginog. Miután azonban �t 

most az érzelmei és a vágyai megingatják, helyette kivételesen most Istók lesz 

az, aki az �rz�k hivatását betöltve éppen a megfelel� módon fejt ki megtartó, 

a magyar megmaradást szolgáló er�t.

„De K�lánya kezdett vágyódni a régi élete felé: eszébe jutottak szülei, 

a két nagy sárga szikla, eszébe jutottam én is és emlékezetében ide-oda bo-

lyongtak a változó id� mindenféle vad kölykei. Ahogy n�tt a vágya, olyképp 

nehezedett a fal, s olyképp kezdett a falból mindjobban kicsúszni a meszel�-

szál” – így áll el�ttünk az a jelenet, amikor a magyarságot fenyeget� égi veszély 

láttán Istóknak kell a Három érdekét el�bbre helyezni, mint az Egy érdekét.

Istók erre fel ugyanis a Jégapó birodalmába nemrég hazaérkezett tíz magyar 

királyfi hoz siet, hogy tudomásukra hozza: legyenek óvatosak, készüljenek egy 

próbatételre, mert veszély fenyegeti a magyarok országát, a magyarság hazáját.

Ezzel ugyanezt teszi a földön, mint amit az égben, Ukkon f�isten palotájá-

ban minden megingása ellenére, egyre fogyó er�vel, de még K�lánya is egyre 

csak megtesz: ahogy a tündér igyekszik védeni a magyarokat a kid�l� fal mögül 

rájuk leselked� „minden szerencsétlenségt�l és nyomorúságtól”, ugyanúgy 

igyekszik felserkenti a vész idején tanúsítandó helytállásra Bolond Istók Jégapó 

birodalmában a tíz magyar királyfi t.

Itt már minden a Három jele és üzenete: három küldött érkezik a magyar-

ságot felrázni és cselekvésre, önmaguk védelmének megszervezésére bírni. 

Az els� küldött maga Bolond Istók. A másik küldött Vitéz László, aki nem egy 

vízcseppb�l kipattanó szellem, hanem egy juharfakéregb�l el�hasadó szellem 

üzenetét hozza, azt üzenve, hogy ideje még inkább résen lenni, mert az ég-

ben K�lánya már csaknem elalél a megbillen� fal terhét�l. A harmadik küldött 

pedig Paprika Jancsi, aki egy szellem megszállta, jéges� verte feketepáncélú 

tücsök üzenetét hozza, azt üzenve, hogy már bele is szédült Ukkon palotájának 

fala a zuhanásba, nem tartja vissza hát a csapásokat a magyarságtól K�lánya 

égi kínja és áldozata.

A vízcsepp, a  juharfa és a feketepáncélú tücsök szelleme is üzen, de en-

nek a sok üzenetnek a tetejébe jóslatot mond még maga Jégapó is, aki az 
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�si istenkirályok tisztánlátásával s legutolsó szavaival értelmet ad annak, ami 

célzottan a magyarságot megtaláló, s  ezért szinte felfoghatatlan sorscsapás-

nak t�nik. Jégapó csak annyit tesz hozzá ahhoz, ami már javában készül�dik 

a lázas foltokkal átütött, hamuszín� mennybolt alatt, hogy � itt hal meg, ne is 

tör�djenek vele, helyezzék magukat inkább az � édes párja, Buzalelke égi ol-

talma alá. S azt is elmondja fi ainak és a magyarok sorait er�síteni megérkez� 

három garabonciásnak, hogy ne arra készüljenek, hogy magukat megvédjék 

az égi t�zt�l és a földön végigsöpr� zivataroktól, mert azzal semmire nem jut-

nak. Egyet értsenek meg, s ennek szellemében cselekedjenek – köti az utolsó 

szavaira fi gyel� vitézek lelkére Jégapó –, vegyék tudomásul, hogy az égiek 

nem haragudnak a magyarokra, hanem így küldik �ket új tájak felé. S szavait 

látomásos nyelven zárja: vegyék észre azt is – folytatja –, hogy K�lánya tündér 

is csak elodázhatta, de el nem háríthatta a fejük fölül mindazt, „aminek burka 

sötét ugyan, de magva világos”.

Jégapó halála után kitör a nemzet Weöres által megálmodott mitikus tör-

ténelmének els� magyar apokalipszise, amelyben a táj, a magyarok országa 

szinte teljesen megsemmisül, de magukra a magyarokra egy „határtalannak 

látszó fehér leped�” képében Buzalelke azért mindegyre csak vigyáz, addig is, 

amíg földi társa, K�lánya tündér az égb�l a fallal együtt a földre zuhanva újra 

társa lehet a magyarok oltalmazásában.

„Égi t�z vonult és tövig leperzselte a fákat; az erd� helyén széncsonkok 

meredeztek. A  hegyek fölemelkedtek, aztán széthasadtak és darabokban 

repkedtek a leveg�ben. (…) Határtalannak látszó fehér leped� lobogott és 

gy�r�zött fölöttünk és feltartotta a k�záport. Itt-ott üszkösen átégette az égi 

t�z; másutt nagy, lefelé-domboruló ráncok vezették rajta a töméntelen sok 

vizet. És a félholtra-fáradt gyerekek és sikoltozó asszonyok közt ott futott 

K�lánya tündér. Lába sok sebb�l vérzett, kicsi volt, fakó és nyomorult, alig 

ismertünk rá” – ezek a menekülés képei az apokalipszis t�zzel és vízzel pusztító 

bugyraiban.

Itt két dolgot kell látnunk – közvetlenül még a magyar megváltás egyszerre 

drámai és költ�i képsorai el�tt.

Az egyik az, hogy ezekben az apokaliptikus képekben jól kivehet�en visz-

szaköszönnek a regény elején Jégapónak és Buzalelkének megálmodott di-

nasztikus jósálom képei. Ami annyit jelent, hogy abban az álomban nemcsak a 

megszület� királyi sarjak sürgöl�dése volt fontos, s hozott örömhírt a magyar-

ságnak és a fejedelmi párnak, hanem az is, hogy az álombéli utódok dézsákkal 

sürgöl�dtek, hogy eloltsák azt a fenyeget� tüzet, amely a hályogos hullámokon 

csónakázó szellem égbe libbenése után tört ki a hályogos hullámok helyén. 

Ilyen módon az az álom még inkább egylényeg� a magyarság egyik mitikus 

eredetmondájában megörökített álommal, Emese álmával, akinek az álma 

nem csupán azt jövendöli meg, hogy Álmos világra fog jönni, hanem azt is, 

hogy vele Emese méhéb�l forrás fakad és ágyékából dics� királyok származ-

nak, ámde �k már nem a saját földjükön sokasodnak el. Ha tehát a mitikus 

magyar apokalipszis látomásos képeihez hozzávesszük Jégapónak az istenek 

szándékát kinyilvánító búcsúszózatát, akkor a haragvó egek jele mögött itt is 

megismerhetjük az égieknek azt az akaratát, hogy új tájak felé küldjék a ma-

gyarokat – élükön a tíz magyar királyfi val.
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A másik jellemz� s külön is fi gyelemre méltó mozzanat ebben a mitikus 

apokalipszisben, hogy amiként az áldozatok között a félholtra fáradt gyerekek 

és sikoltozó asszonyok kerülnek néven nevezetten is a szemünk elé, s  nem 

pedig a férfi ak, a haragvó ég s az isteni palotából a magyarok földjére aláhulló 

fal elleni védekezésb�l sem a férfi ak, hanem K�lánya és Buzalelke veszik ki 

leginkább a részüket. Ez pedig annak a jele, hogy a tíz királyfi , s velük együtt a 

három garabonciás is nyilván elfogadja az égiek akaratát, s nem küzd a meg-

állíthatatlan romlás ellen, hanem tudomásul veszik, hogy az � dolguk ezen a 

t�zvész pusztította, széncsonkokkal meredez� erd�kkel vigasztalan tájon már 

nem más, mint az új tájak felé induló magyarság sorainak rendezése s a nagy 

útra való felkészítése.

Kardot a tíz királyfi  közül egyedül Kétkalapács királyfi  ragad, de ezzel a 

kardcsapással már az útra, a  vándorlásra készül� magyarság megváltásának 

liturgikus képeinél tartunk.

Miután a halál engesztelhetetlen vadsággal tarolt ezen a tájon, az új tájak 

felé induló menetnek életer�re, éltet� er�re van szüksége, különben a magya-

rok maradékai csak haló porukban maradnának ott a t�zzel szétégetett, vízzel 

elmosott, haldokló tájon.

Tudja ezt K�lánya is, aki már ekkor is sok sebb�l vérzik: felajánlja hát a tíz 

királyfi nak, akiket anyjuk helyett anyjukként szoptatott, s aztán minden mágiá-

nak minden magas mámorával nevelt tizenhat évig Jégapó tíztornyú palotájá-

ban, hogy vigyék �t magukkal, mert ha nem marad köztük, végük van.

S ekkor ajánlja fel magát áldozatként a magyarság életerejét táplálva s ma-

gát majdan darabokra szaggattatva is csak örök védelmez�nek kínálva.

„Két nagy sárga szikla itt hozott a világra engem, s földi sorsom nem nyit 

számomra más vidéket. Áldozzatok föl, daraboljatok széjjel és úgy vigyetek 

magatokkal: örökre védeni foglak benneteket” – tesz ajánlatot K�lánya tündér 

a tíz királyfi nak, s általuk az egész, új tájak, új haza felé készül� magyarságnak.

A  magyar megváltás története így lesz tehát a Fény kiszabadítása: Két-

kalapács kardja ekkor már csak úgy sújthat le K�lányára, mintha napsugarat 

hasítana. Bors két keze ekkor már csak úgy markolhat bele a K�lánya szeméb�l 

nagy kék lángokban kilobogó lelkébe, hogy vállig üszkösek lesznek a karjai. 

Táltos ekkor már csak úgy csavarhat egyet K�lánya nyakán, hogy nem érez 

mást, hanem csak annyit, mintha a leveg�be nyúlna.

Az áldozat liturgiájában K�lánya tehát t�z�en vörös napsugár, kék fény és 

ürességgel teli leveg� lesz: a  tüzes napsugár a Napot, lelkének kék lángja a 

Holdat, a nyaka helyén leveg�be markoló kéz üresen maradása pedig a tenger-

nyi Eget, magát Tengrit jelenti.

� lesz hát az Ég ajándéka s az Ég felmutatása az áldozat szertartásában, 

s ahogyan Nappal, Holddal és tengernyi Éggel gazdag az áldozata, három rész-

ben oszlik szét a magyarságnak örökül hagyott ajándékaként a bel�le fakadó 

ajándékok sora.

„De addigra már K�lánya nem volt sehol. Két szeme az egyik királyfi  

pajzsán villogott, haja a vitézek süvegét díszítette, vérét nagy töml�kben a 

szolgák cipelték. Lelke pedig belém szállt: éreztem, amint a mellemben el-

helyezkedik” – vallja meg Istók azt a tündéri er�t és ajándékot, melyet a ma-

gyarsággal együtt személyesen � maga is örökül kapott, s amely ajándékkal a 
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megváltás egyszeri teremt� aktusát a szüntelen megváltás szüntelenül oltalmat 

term� védhatalmi kisugárzásává avatja a magyarokkal együtt vándorolva, s ve-

lük együtt a Duna táján lakhelyre, új hazára is találva.

Ahogy tehát �k ketten, a tündér és a garabonciás id�ben külön, de egyazon 

feladattal születtek a magyarság halhatatlan oltalmára, kettejük együttes dolga 

lesz hát a magyarság, mindkettejük választott népének szüntelen megváltása.

A szüntelen megváltás els� nagy áldozata a halhatatlan Anyáé – ez K�lánya 

véráldozata. Akárha Boldogasszony elhivatottsága költözne vele K�míves Ke-

lemenné a kövön maradó kövekb�l felemelked� falakat megtartó áldozatába.

A  szüntelen megváltás id�ben végtelenné táguló áldozata a halhatatlan 

Apáé – aki lelke másik felét a mellkasában egy örök életre elrejtve, a maga 

jobbik énjét végre örökre megtalálva minden magyarok mindegyikének job-

bik énjét magához szólítja. Akárha Álmos fejedelem seregeket vezet� akarata 

költözne vele Hunor és Magor szarvasün�t üldözve új tájakat találó, s azokon 

elsokasodó királyi útjára.

A garabonciás örök visszatéréséb�l így az örök megérkezés, a tündér lel-

kével teljes örök megérkezés, a választott nép szüntelen megváltásának pilla-

natnyi, asszonyi aktusából pedig a választott nép megváltó meg�rzésének örök 

id�kön át tartó, id�tlen, férfi úi varázslata lesz.

Ahogyan K�lánya Bolond Istók mellében szépen a lelkével megbújik, eggyé 

is válnak egymással, s ezzel a szerelmük is kiteljesedik, s a Három nevében 

is megvallható értékké nemesedik. A  tündér lelkének fészke a garabonciás 

mellében most már végleg összeköti �ket egymással – ahogyan �k ketten, 

együttesen is szüntelen összeköttetésben állnak már választott népükkel, 

a magyarsággal, s választott teljességükkel, az Eget és a Földet az Ember híd-

ján át összeköt� Nagy Triáddal.

Ahogy Istók a Duna táján, a magyarok között új hazára talál, az maga a 

mindenség felé tartó otthonosság – a h�ségnek egyszerre három értékét és 

értelmét is szüntelenül �rizve.

Az otthonosság érzése pedig egyszersmind a mindenben feloldódó, de 

egyre inkább már csak moccanatlanul moccanó létezés öröme is – ezt árulja 

el ugyanis Istók néhány, a hatodik ének végén, a magyar nemzedékek vándor-

lásának lezárultával, Jégapó ükunokáinak ükunokái letelepedésével megfogal-

mazott, enyhén rezignált, a varázsos kalandok és szerelmek szenvedélyes for-

rongását már maga mögött tudó, de közben még az élet vígságait is magához 

enged� vallomásával.

„Itt, a  Duna táján engem többnyire úgy híttak: garabonciás diák. A  ti 

nagyapáitok még néha találkozhattak velem (…) Szerettem faluról-falura jár-

ni, lányokkal tréfálni, öregasszonyokat rémíteni, nagy viharokat lengetni, de 

azért közben sok jót is tenni. Ma már nem járok semerre; azt sem tudom, hol 

vagyok. K�lánya tündért hallgatom, aki mellemben lakik, belülr�l simogat és 

folyton énekel” – avat be a Duna táján is még az � bens�jében lakozó érintések 

és énekek varázsába Istók, hogy aztán már csak az epilógus legendás, legen-

dákat teremt�en és legendákat éltet�en költ�i kinyilatkoztatásai maradjanak 

hátra utána.

Hasonlóan ahhoz, ahogyan József Attila versében marad meg a Tisza mel-

lett, a Duna mellett a maga rejtekez�, de közben mégis háborítatlan békessé-
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gében, mindannyiunk közös örökségében a csodaszarvas: „Hejh magyarok, 

hajh szegénye, / hová �zni azt a gímet? / Aki hajtja, belepusztul / asszonyostul, 

csapatostul. / Az is, aki látta, végre, / hagyja immár békességbe. / Tisza mel-

lett, Duna mellett, / az a szarvas itt legelget.”

Weöres és József Attila itt látszólag másról beszél, de ugyanúgy a nemzet 

mitikus történelmének titkait �rzik. A garabonciás és a csodaszarvas ezen az 

absztrakciós szinten már ugyanis egy és ugyanazon létezés üzenete – a nemzet 

mitikus eredettörténetének emlékét �rz� s a Duna tájára átvezet�, a világ tel-

jességében és a magyar örökségben ugyanazzal a varázslatos er�vel gyökerez� 

két rejtve rejtez�, regékkel regél� csodalény.

Akár szürke köpennyel a hosszú út porát mintázva, akár a „villó aganccsal” 

világolva s „az ég tavából kortyolgatva”.

Akár „a  törtet� izgatottakban mélyen eltemetkezve”, akár pedig „a  nyu-

godtabbakban, akik meg bírták �rizni azonosságukat saját gyermeki jobbik 

énjükkel” szinte már tapinthatóvá válva.

Amit nekünk szinte már tapinthatóan érezni kell, az itt, Bolond Istók tör-

ténetében mélyen elmerülve ugyanaz, mint amit az ég tavából kortyolgatva is 

ízlelnünk kell.

Az ég tavában világolva ugyanis ugyanaz látszik, mint amit a Bolond Istók 

els� énekében látott az egymásba épp beleszerelmesedni készül� tündér és 

garabonciás, az égen vonuló felh�kre éppen kend�zetlenül bámulva.

S amit �k látnak, azt látjuk szerencsés pillanatainkban mi is.

Látjuk, hogy a tündér és a garabonciás szerelme egy megváltó istenpár 

boldog szerelme – két, a magyarság fölött védhatalmat gyakorló kultúrhérosz 

se teljesen emberi, se teljesen isteni megistenülése.

Megistenülés az egymás iránti szerelemben, a teljesség felé tartó út végére 

érve megtalált örök megérkezésben.

Megistenülés a magyarság �rzésében.

Megistenülés a hatalom nélküli örök létezés hatalom nélkül hatalommal 

teljes erejében.

Kiteljesedés lélekt�l lélekig érve.

Kiteljesedés a magyarság megváltásához érve.

Kiteljesedés a világban folyó erekig elérve.

Ebben a teljességben vannak hát �k úgy egymással, hogy hol ereken foly-

nak a világban, hol elbújnak a világ mögé.

Ebben a két létállapotukban – nem istenként, de nem is emberként – kell 

hát látnunk �ket mindörökké.

F�ként akkor és úgy, ha saját létezésünk „álom-messzeségeib�l” magunk 

elé nézve magunk is csak úgy vesszük észre �ket, ahogyan �k maguk is meg-

mutatkoznak el�ttünk.

Ha magunk is csak úgy fi gyelünk rájuk, hogy közben egy id�re, legalább egy 

kis, kegyelemmel teljes id�re már nem vagyunk emberek és nem vagyunk istenek.

Részlet a Tündér és garabonciás a nemzet mitikus eredettörténetében cím� nagyobb tanul-

mányból – és részlet egyszersmind a szerz�nek a Napkút Kiadó gondozásában megjelen� 

Garabonciások könyve és szerelme cím� tanulmánykötetéb�l


