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Ég-sapka
A weöresi önkép kiindulópontja – Az ég-sapkájú ember

Képzelj el egy hatalmas gömböt: ez az ég-világ. Képzeld azt, hogy forog, s fo-

rogván jól elvan önmagában. Ám egyszer csak – véletlenül – beleforogja magát 

a földbe szinte észrevétlen, hiszen anyaga nincs, s  ha van is, leheletfi nom. 

Létrehoz id�legesen egy közös metszetet. Amint és amíg ez a közös metszet 

él, születnek a lelkek. Egy jelent�s részük elfelejti, hogy lélek, azonosul a földi 

logikával, a harccal, a taposással, az érvényesüléssel, egy része csak van, bol-

dogul, örül, keres, panaszkodik, néhány lélek azonban élesen emlékszik az égi 

világra, eredetére, otthonára. �k az ég-sapkájúak. Nem értik, mi van. Hogy ke-

rültek ide? Mi ez az egész, ami körülveszi �ket? Támolyognak, tétováskodnak, 

keresik azokat a dolgokat, amelyekkel itt a földön azonosulhatnának, azokat 

a helyeket, ahol itt a földön otthonra lelhetnének. Érzik, hogy sérülékenyek, 

sérülékeny az esetleges otthon is, amit találnak vagy létrehoznak. Otthonul 

leginkább egy másik, hasonló lélek szerelme, szeretete kínálkozik. Otthonuk 

leginkább az lehet, amit az égi logikát érezve, sejtve megalkotnak, egyfajta 

szellemi-m�vészi-szakrális otthonként. A gigantikus égi gömb forog, az a ré-

sze is, mely a földdel közös metszetet alkotott. A  forgás viszi a megszületett 

lelkeket, ez az � sorsútjuk. Beleszülettek a metszet világába, haladnak, a végén 

kilépnek, ami visszalépést jelent a tisztán égi szférába.

Ezt a mitikus színezet� képtörténést én sz�rtem le a bennem él� hasonló 

történetek alapján, mert úgy éreztem, alkalmas háttérül szolgál a weöresi világ- 

és önkép számára.

Az ég-sapkájú ember

Akinek azt mondják: „rosszkor születtél,

kotródj az anyád méhébe vissza”:

e véráztatta kapun nem dönget,

az csak egyszer nyílt, zárva találja,

elindul a hosszú kett�s fasorban,

végén kilép az üres világba,

s a fején jelként (hogy rablók ne bántsák,

úgy sincs semmije:) kerek kék sapka.

Kék sapka, tetején taréja nincsen,

simára húzva, körül beszegve,

két kis vakond-prém hajlik a fülre,

alul az állán tök-inda tartja,

az útról nem szed melléje virágot,

s ahogy vándorol, tájakat temetve,
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mindenütt fedi a sima kék sapka,

holtig eltart a kerek kék sapka.

A volt otthonból, két szell�közt,

fátyolos szemmel, tündér-tekintettel

bandukol a hosszú kett�s fasorban,

jobbról-balról függ� zöld falban,

végül kilép az üres mez�kre,

ahol a határ a határát veszti:

onnan mindég van tovább hova menni,

ottan többé nem ismeri senki.

Weöres Az ég-sapkájú ember cím� versében rajzolja fel a legigéz�bben azt 

a személyiségtípust, ahová �t magát is minden további nélkül besorolhatjuk. 

Ég-sapkájú személyiség az, aki az égi gömb földbe fordulásakor, tehát meg-

születésekor, valamilyen rejtélyes okból következ�en nem felejtette el eredetét. 

A  fejre simuló ég-sapka ég és személyiség szoros kapcsolatát, szinte szétvá-

laszthatatlanságát jelenti. Elvileg levehet� ugyan, hiszen a sapka valamiféle fel-

vett-rárakott jellegzetesség, felvett-rárakott személyiségvonás. A simulás ténye 

azonban olyan er�s egységet jelez, mely a sapka levevésének esélyét nullával 

teszi egyenl�vé. Fel sem merül a versben. E személyiségvonás nem akartként, 

hanem sorsszer�ként, vállaltként tárul elénk.

Nincs válasz arra a kérdésre, honnan került az ég-sapka a fejre. Ki által? 

Milyen céllal? Mikor? Le lehet-e venni vagy sem? Feltehet�leg minden akkor 

d�lt el, amikor a lélek átlépett a világ véráztatta kapuján. Amikor megszületett. 

Amikor a gigantikus-végtelen ég-gömb belesodorta a föld porába. Az ég-sapka 

a lélek világban elfoglalt alapvet� szerepére és ebb�l kiforró sorsára utal.

Ég-sapka, mely a fejre simul… Mit jelent az ég képe? Az ég jelent végtelent 

térben és id�ben, jelenti a mindenséget, jelenti azt a rejtekez� valamit/valakit, 

amit/akit mögötte feltételezünk és teremt�-törvényadó hatalomnak nevezünk. 

Ezzel áll szinte szerves kapcsolatban az ég-sapkájú ember. Jelent még olyan ki-

fi nomultságot is, mely kapcsolatot képez múlttal, jöv�vel, rejtett, csak sejthet�, 

nem láttatható, nem igazolható dolgokkal, mélyebb igazságokkal. Az ég mint 

fej a lélek égi oldalát, égi lényegét, égi eredetét jelenti. Az ég-fej gondolkodó 

embert jelent? Nem. A  gondolkodás ugyanis lehet földhözragadt. Az ég-fej 

érzéssel, vággyal, akarattal vezérelt embert jelent? Nem. Mindezek lehetnek 

nagyon is földiesek. Az éggel azonosuló ember olyan személyiséget sejtet, aki a 

lélek leheletfi nom rezdüléseivel, végtelen kifi nomultságával, érzékenységével, 

tágasabb körben mozgó szempontjaival, megfoghatatlanságával, kiszámítha-

tatlanságával azonosul.

Az ég-sapka arra utal, hogy a lény, aki a gigantikus ég-gömb földbe for-

dulásakor megszületett, olyan helyen állt épp, ahol a metszésvonal húzódott. 

A lélek egy része teljesen érintetlen maradt a földt�l.

Hogyan kapcsolódik az ég-sapka fenti jelentésköre a rosszkor születettség 

ítéletéhez? Akinek azt mondják: „rosszkor születtél, / kotródj az anyád méhébe 

vissza”. A rosszkor születettséget az ég-sapkás, az égre mint otthonára tekint� 

emberre mondják mások. Mások? Azok, akik nem ilyenek, akik a föld szülöttei, 
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akik föld-sapkások, akik teljesen elfeledték kett�s eredetüket, akik maximálisan 

otthon érzik magukat a földi világ törvényei, szokásai és m�ködésmódjai közt.

Az ég-sapkás lények – valószín�leg – mindig rosszkor születnek. Azért van 

ez, mert a földi világot a föld-sapkások, a földi, racionális, sz�kösebb köreikben 

jól tájékozódó, könnyen átlátható érdekekben otthonos, földi javakat akaró, 

megragadó lények uralják. Talán mondhatjuk: különösképpen manapság, 

amikor a vallásos-mitikus szemlélet vagy romokban, vagy mintha gigantikus, 

virtuális betonszarkofágba tuszkoltan létezhetne csupán.

Azért tegyük fel a kérdést: születhetett volna jókor is az ég-sapkás ember? 

Születhetne jókor valamikor a jöv�ben? Talán igen. Talán van esélye az égre 

orientálódó kultúrának is, talán volt, talán lehet ilyen. Akkor viszont ebben az 

égre orientált világban az efféle ég-sapkás, túlérzékeny emberek középpontba 

kerülhetnének, fi gyelmet kaphatnának, a tudást – mely a kultúrát és a lelkeket 

tereli gyengéden – az � érzéseikb�l, gondolataikból, kisugárzásaikból próbál-

hatnánk kibontani… Most is ezt tesszük. Én is itt, ezen a helyen.

„Kotródj az anyád méhébe vissza” – halljuk, akár mondják, akár nem. Ma 

indulatot kelt egy efféle személyiség. Miért? Ma legszívesebben elpusztítaná, 

születését visszavonná, földre érkezése el�tti helyére visszatuszkolná �t a kul-

túra akarata, lelke. Miért? Már csak azért is éget� e kérdés, mert az ég-sap-

kásoktól távol áll az agresszivitás, �k csak éppen vannak, és még ezt sem 

akarták, ez is ny�g számukra, �k épp csak olyanok, amilyenné a sapka viselése 

révén váltak. Csak képviselnek, csak közvetítenek. Ártatlanok és ártalmatlanok. 

Figyelmen kívül hagyott bolondok is lehetnének a világ, a földsapkások szemé-

ben… De nem! A vers tanúsága szerint agresszivitást keltenek: menj anyádba! 

– mondják nekik. Miért? Szinte érthetetlen.

Az agresszivitást sok esetben a félelem szüli. Úgy gondolom, itt is. Mit�l fél-

nek a föld-sapkások? Azt hiszem, attól, hogy egy ég-sapkás jelenléte kiszámít-

hatatlan hatással van a többi lélekre. Minden lélek kett�s természet�: földi és 

égi, hiszen a weöresi, archaikus típusú világkép szerint a gigantikus ég-gömb 

földbe forgásakor születtek. Abban a világban azonban, ahol nincs egyensúly, 

ahol a földi érdekek, a földi viszonyulások, a földi szempontok szinte teljesen 

uralják az élet minden apró részletét, ott a lélek égi oldala szomjazik, s  ha 

táplálékra talál, szárnyait nedvesíteni kezdi… És akkor kiderül: lehetséges más 

világ is, nemcsak efféle. Lehetséges volna az is, hogy egyensúly legyen föld és 

ég között, és lehetséges volna az is, hogy az ég uralja a földet. Ez félelmetes! 

Ez azzal fenyeget, hogy az adott világ kifordul sarkaiból. Azzal fenyeget, hogy 

a felül lev�k, a hatalom föld-sapkás birtokosai alulra kerülnek, vagy legalábbis 

elveszítik pozícióikat. Ez azzal fenyeget, hogy mindazok, akik magukba szívták 

a jelen kultúra világképét, meghasonlanak, mindaz, amiben hittek, megd�l. 

Megd�l a szentség jelenlegi világa. Rettenetes! – érezhetik az ebben a kultúrá-

ban otthonosak, kik feledték, hogy lelkük egy része égi.

Mit tehet ilyen helyzetben az ég-sapkás ember? Letépheti sapkáját? Kicse-

rélheti? Aligha… Úgy t�nik, születésekor úgy simították a fejére, hogy az többé 

levehetetlen legyen. A sapka tartja meg �t ég és föld gigantikus köreinek met-

szésvonalán. Az ég-sapkás ember nem tud megváltozni. Csak egyféleképpen, 

csak égi logika szerint tud élni. Tud-e élni egyáltalán ebben a világban? – ez 

az � kérdése, melyet nap mint nap magának szegez. Tudnia kell valahogy, 
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muszáj, mert ide küldték, ide kényszerítették, ide szülték. A visszatérés vágya 

hiábavaló – de kiirthatatlan és er�s. A  visszatérés mégis lehetetlen. A  kapu, 

melyen átlépett, csak egyszer nyílt, azon keresztül csak földre érkezni, csak 

megszületni lehetett. E véráztatta kapun nem dönget / az csak egyszer nyílt, 

zárva találja. A visszatérés bels� vágya és küls� kényszere egymást er�síti – a 

visszatérés azonban lehetetlen: életre szóló jelent�s feszültség ez az efféle lel-

kekben. Mit kezdjen vele? Milyen utakat találjon, hogy oldja?

Immár az a kérdés, vállalja-e ég-sapkásan az életet itt és most? S ha vállal-

ja, hogyan él, mit kezd azzal a tudással, amit az ég-sapka révén szerez, és ami 

élesen és fájdalmasan különíti el a jelenben majd’ mindenkit�l, és általában a 

kultúra f� vonalától is.

Az weöresi ég-sapkás, az égbolttal és fent vázolt jelentésvilágával szoros 

kapcsolatban él� ember alapélménye a világrakényszerítettség. Akarata szerint 

nem született volna meg, vagy ha már megszületett, azonnal visszatérne a volt 

otthonba. Számára kényszer a létezés, nem derül ki a versb�l, ki a kényszerít� 

hatalom. Ha elfogadjuk a gigantikus ég-gömb földbe forgásának mitikus színe-

zet� képtörténését, akkor metafi zikai sorsként értjük a születést. Személytelen 

a „küld�”, nincs keresztény értelemben vehet� küldetés. Ha kényszer az élet, 

akkor nem öröm, ha nem öröm, akkor nincs oldódás. Az ég-sapkás ember alig 

érzékel valamit a világból. Úgy él, mintha egy cs�ben kellene végighaladnia. Ha 

mégis van öröme, akkor az a földi világban szigetekben, részletekben, árnya-

latokban megnyilatkozó égi világ érzékelése.

A kett�s fasor a cs�-út szép megfelel�je. Kétfel�l bezárja a látóteret, mint 

a kocsis lovak szemellenz�i. Csak a végs� célt engedi látni. A  végs� cél az 

üres világ, az üres mez�k. A végs� cél: túl lenni a világon és visszatérni oda, 

ahonnan jött az ég-sapkájú ember. Visszatérni oda, amit a sapka, amit az ég 

jelképez, oda, ahová a sapka tartozik. Az üresség a föld tagadását jelenti. A föld 

tagadása pedig egyet jelent a tiszta égi világgal.

Az ég-sapkás ember megjelölt ember. A jelöltség itt nem valamiféle kivá-

lasztottság, nem valamiféle sorsfeladat. A  jelöltség arra szolgál, hogy védve 

legyen a hordozója (miképpen Káint is a védettség céljával jelölte meg Jahve 

a bibliai szerz�k szerint). A föld-sapkások, a földi világban otthonosak számára 

természetes, hogy harcolni kell. Védekezni, támadni, ölni, sebeket okozni és 

kapni ahhoz, hogy élni tudjanak. Az ég-sapkás lény gyenge és védtelen. A vers 

a sapkát a védettség jeleként érti. Egyfajta megbélyegzettség ez mégis, és mint 

minden megbélyegzettség, különállást hirdet, furaságot, másvilágiságot.

Nincs kimondva a versben, de az ég-sapkás embert nyugodtan besorolhat-

juk a „bolond” archetípusába. A bolondra az jellemz�, hogy más törvények sze-

rint él, gondolkozik, érez, lát, viselkedik, mint általában az emberek. A bolond 

egy világon kívüli néz�pontból lát és láttat. Azért fontos a jelenléte minden kul-

túrában, hogy tudatosítsa, a jelen kulturális berendezkedés egy a lehetségesek 

közül, nem abszolút. Minden lehetne egészen más is. Aki fönt van, lehetne lent, 

aki jobbra áll, állhatna balra, ami ma fontos, lehetne értéktelen, amit porba 

taszítunk, lehet, holnap égbe emeljük. Feladata, hogy a kultúra napvilága által 

szükségszer�en árnyékba szorított lelki-érzelmi-gondolati tartalmakat ébren 

tartsa, ne engedje teljesen kiiktatni, elfojtani. Egy kultúra ugyanis addig él�, 

míg árnyékát is megéli.
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Az ég-sapkás embernek az ég az otthona. Itt a földön otthontalan. Ezért 

� a „vándor” archetípusába is besorolható: ahogy vándorol tájakat temetve, / 

mindenütt fedi a sima kék sapka. Az a fajta vándor �, akit vándorlásra kény-

szerít bels� sorsadottsága, idegensége, másvilágisága, mitikus metszésponton 

állósága. Nem azért vándorol, mert kíváncsi, vagy mert kalandot keres, vagy 

mert valamely különös értékre vágyik. Nincs célja. Valahogy át kell vészelnie az 

id�t, melyet világrataszítottsága révén itt tölt.

A weöresi ég-sapkájú ember mindannak rokona, amit az ég jelképez. Az 

ég végtelenség térben, öröklét id�ben. Az ég ezen túl mindaz, amit az ember 

jelképek képében rá felálmodott. Az ég minden lehetséges tudásnak is jelké-

pe. A tudás: érzékenység, kifi nomultság, a tudás: elrendezni tudás. Mint ilyen, 

nehezen megfogható, tünékeny tündériség, mint ilyen, léleklátás, lélekérzé-

kenység, sejtelmes leheletfi nomság, mint ilyen, költ�iség, játékosság, gyerme-

ki bölcsesség. Mint ilyen, szomorúság is, magány is, mert a földi világ durva 

posztó, elefánt a porcelánboltban. A volt otthonból, két szell�közt, / fátyolos 

szemmel, tündér-tekintettel / bandukol a hosszú kett�s fasorban. A szomo-

rúság, a  fájdalom, a  darabokra törés érzése akkor keletkezik az ég-sapkájú 

ember lelkében, amikor érzékeli az általa lényegesnek tartott, az általa érzékelt 

kifi nomult, inkább lehetséges, mint valóságos világ lépten-nyomon való meg-

sértését.

A  földi világban a határ központi fogalom. Határa van térben és id�ben 

minden létez�nek. A  létez�k, a  lények önmaguk határai közé zártan járják 

útjukat. Számukra ez természetes, számukra másképpen létezés nem lehet-

séges. Az ég-sapkájú azonban a végtelen és határtalan szabadság állapotát 

keresi, a felszabadulást a földi ny�gök alól, a könnyedséget, a játékot. Számára 

mindenkori és végs� cél a határvesztés, mely az összes szükséges korlát el-

mosódását jelenti. Mely utat nyit a térbeli és id�beli végtelen felé. Végül kilép 

az üres mez�kre, / ahol a határ a határát veszti. Az ég-sapkájú a halált akarja? 

Kezdett�l fogva! De számára a halál nem mindenek vége, nem megsemmisü-

lés. Számára a halál: ég és föld egyesülésének megsz�nése, visszatérés a tiszta 

égi otthonba. 


