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Anna Sobolewska

A KABALA °S A TAROT
PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

Divinatorika ¢s kÀrtyavet¢s
àMadame Sosostris, hÁres jÂsnû,
NÀthÀs volt, mindazonÀltal
EurÂpa legokosabb asszonyÀnak
SzÀmÁt bün´s kÀrtyÀival. íme, Ãgymond,
Az ´n lapja, a vÁzbe fÃlt F´nÁciai Tenger¢sz,
(Gy´ngy´k a szeme hely¢n, n¢zze csak!)
Ez meg a SziklÀk H´lgye, Belladonna,
A helyzetek h´lgye.
Itt az ember a hÀrom bottal, ¢s ez a Ker¢k,
°s ez a f¢lszemü kalmÀr, ¢s ezt a letakart
KÀrtyÀt viszi a hÀtÀn, s nem szabad
Megn¢znem. Hol van az Akasztott Ember?
VÁzbefÃlÀstÂl Âvakodj¢k.
Rengeteg embert lÀtok, k´rbejÀrnak.
K´sz´n´m, ºdv´zl´m a kedves Equitone-n¢t:
Magam viszem neki a horoszkÂpot ä
ManapsÀg annyira vigyÀzni kell.Ê
(T. S. Eliot: çTOKF¹LDJE. 43ä60. sor.
Vas IstvÀn fordÁtÀsa.)
Madame Sosostris ä igaz, nÀthÀs, ami jelentûsen gyengÁti a j´vûbe lÀtÀs k¢pess¢g¢t ä
rÀszÀnja magÀt, ¢s kÀrtyÀt vet. Az û kez¢ben a tarot a àbün´s kÀrtyaÊ. Az ÂkorbÂl ered
ez a jÂslÀsi rendszer, nagy divatjÀt ¢li napjainkban Nyugaton.1 E jÀt¢k reneszÀnsza
k¢sztetett arra, hogy nyomozzak a tarot ¢s a kabala utÀn az irodalomban, illetve analÂgiÀkat keressek a j´vendûmondÂ tev¢kenys¢ge ¢s az irodalmi alkotÂmunka k´z´tt.
A tarot nagyszabÀsÃ szimbolikus rendszer, szoros kapcsolatban Àll a zsidÂ kabala
miszt¢riumaival, ¢s beker¡lt az irodalom k¡l´nf¢le tÀjaira. A huszonk¢t tarotfigura
megfeleltethetû a h¢ber Àb¢c¢ huszonk¢t betüj¢nek ¢s e betük ezoterikus jelent¢seinek
ä a kabalÀban minden betü mikrokozmosz, sajÀtos szemantikai univerzum, ami magÀban rejti a misztikus korrespondenciÀk hÀlÂzatÀt.2 A tarot sokf¢le gyakorlati funkciÂt t´lt´tt be: nemcsak a j´vendûmondÀst szolgÀlta, hanem a gemÀtria müveleteinek
is eszk´ze volt, àgemÀtrikus k´rtÊ k¢pezv¢n a SZENTíRçS szavaiban immanensen benne rejlû szÀm-betü kapcsolatok megfejt¢s¢hez ¢s Ãj sz´vegek k¢pz¢s¢hez (a hermetikus hagyomÀny szerint a àtarotÊ a rota, azaz a àk´rÊ szÂ anagrammÀja).
A tarotpakli hetvennyolc lapbÂl Àll, ebbûl huszonkettû az Ãgynevezett nagy arkÀnum, a t´bbi, vagyis a marad¢k ´tvenhat nagyjÀbÂl megfelel az egyszerü bridzspak-
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linak ¢s a n¢gy szÁn¢nek. A mai tarotpakli alapszimbolikÀjÀban megtalÀlhatÂ a tarot
n¢gy szÁne ä a virÀgzÂ vesszûk treff¢, a v¢szjÂslÂ kardok pikk¢, a kelyhek kûrr¢, a pent¥colÂk (csillagok) pedig kÀrÂvÀ alakultak Àt. A tarotpakliban k¢t feh¢r lapot is talÀlhatunk (az egyik nagyon fontos szerepet jÀtszott madame Sosostris j´vend´l¢s¢ben).
Az egyszerü tarotpaklibÂl valÂ jÂslÀs mostani szabÀlyai megûrizt¢k kapcsolataikat a
tarot archaikus szimbolikÀjÀval ä a kûrrel magyarÀzhatÂk az ¢rzelmi bonyodalmak,
mint r¢gen a kehellyel, a pikk (kard) viszÀlyt vagy balszerencs¢t mutat, a kÀrÂ ¢s a
treff a vagyoni helyzetrûl ¢s a szakmai k¢rd¢sekrûl tÀj¢koztat. Az ´tÀgÃ csillag (pent¥colo) az ember szimbÂluma, egyÃttal, mivel a f´ldi elem uralja, az anyagot is jelenti
ä v¢gsû soron a p¢nzt. A tarot n¢gy szÁne megfelel a kabalÀban leÁrt teremt¢s n¢gy
sÁkjÀnak, a n¢gy elemnek, a jelent¢s legarchaikusabb r¢teg¢ben pedig ä a f¢rfi- ¢s nûi
energiÀnak (vesszû ¢s kehely).
Nemr¢g m¢g Ãgy tartottÀk, hogy a cigÀnyok ä sok nyelven àegyiptomiaknakÊ hÁvjÀk
ûket ä terjesztett¢k el EurÂpÀban a tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀst. Ezen az ÀllÀsponton
van Jessie Weston FROM RITUAL TO ROMANCE cÁmü hÁres munkÀjÀban, emellett ´szt´n´zte T. S. Eliot ¢s W. B. Yeats mitogrÀfiai ¢rdeklûd¢s¢t. Weston a tarot Âegyiptomi
eredet¢rûl Ár, a zsidÂk vitt¢k EgyiptombÂl PalesztinÀba, gazdagÁtvÀn a judaizmus szimbÂlumrendszer¢vel.3 De f¢ny der¡lt arra, hogy a tarot eredete korÀntsem egy¢rtelmü,
korÀbban jelent meg EurÂpÀban, mint a cigÀnyok (IV. KÀroly francia kirÀly 1392-ben
rendelt egy pakli tarotkÀrtyÀt, e csomagbÂl tizenh¢t lapot ûriz a pÀrizsi Bibliothªque
Nationale).
A tarotrÂl Árt tanulmÀnyokban hÀromfajta interpretÀciÂt k¡l´nÁthet¡nk el: ezoterikus, àpozitivistaÊ (a forrÀsok kutatÀsÀban ¢rdekelt) ¢s strukturalista vÀltozatokat. ZÀrÂjelben jegyzem meg, hogy a strukturalista interpretÀciÂ az ezoterikus tudÀs eg¢sz¢t
hasznosÁthatja. BÀr a tarot szimbolikÀja a kabala filozÂfiÀjÀra utal, m¢gsem egynemü
rendszer, t´bbf¢le heterodox vallÀsi irÀnyzatbÂl merÁt.4 A tarot huszonk¢t àkulcsÀnakÊ
szimbolikÀja t´bb¢rtelmü ¢s sokr¢tü ä a nagy arkÀnumok az egyiptomi, kereszt¢ny ¢s
h¢ber szimbÂlumok nyelv¢t besz¢lik. A tarot ikonogrÀfiÀja hÀrom kultÃrk´rre utal ä
a hellenisztikus Egyiptomra, PalesztinÀra ¢s a kelta kultÃrÀra. T´bbf¢le Àramlat sodorta EurÂpÀba (zsidÂk, arabok, keltÀk, cigÀnyok), ezek a hermetikus tudÀs ¢s misztika egyetlen fûsodrÀban egyes¡lnek. A beavatÀs huszonk¢t fokozatÀnak alapkÀnonjÀt
k¡l´nf¢le hermetikus tÀrsasÀgok is hagyomÀnyoztÀk (innen ered t´bb kÀrtyalap alkimista ¢s asztrolÂgiai, rÂzsakeresztes ¢s szabadkûmüves szimbolikÀja).
A kabalisztikus legendÀk szerint a tarot arkÀnumaiban kÂdolt hermetikus tudÀs a
bibliai pÀtriÀrkÀktÂl (Ill¢s ¢s H¢nokh prÂf¢tÀktÂl, çbrahÀmtÂl ¢s Salamon kirÀlytÂl)
ered, mÀs hagyomÀnyok szerint a titkos tudÀs patrÂnusa Herm¢sz Triszmegisztosz,
az ÁrÀs legendÀs f´ltalÀlÂja, a neki tulajdonÁtott T ABULA SMARAGDINA a hermetikus
filozÂfia rejtjelezett ä a kÁv¡lÀllÂ szÀmÀra s´t¢t, a megvilÀgosodott szÀmÀra belsû
f¢nnyel teli ä kifejt¢se. Legm¢lyebb szemantikai r¢teg¢ben a hermetizmus a valÂsÀg
minden eleme ä az anyag ¢s a szellem, a fizikai ¢s lelkierûk, a mikro- ¢s a makrokozmosz ä rokonsÀgÀt vagy ¢ppens¢ggel azonossÀgÀt hirdette.
TehÀt az eg¢sz CORPUS HERMETICUM-hoz k´tûdû tarotnak mint a titkos tudÀs rendszer¢nek elsûdleges funkciÂja nem a àkÀrtyavet¢sÊ. A tarot a hermetikus tudÀs ´szszess¢ge, az Isten, az ember ¢s a term¢szet k´zti misztikus kapcsolatok rejtjelezett ismertet¢se, ugyanakkor szimbolikus cselekv¢srendszer is, melynek c¢lja a tanÁtvÀny
szellemi eszm¢lete ¢s ÃjjÀsz¡let¢se. A tarot huszonk¢t allegÂriÀja a beavatÀsi miszt¢riumok szimbolikus ´sv¢ny¢t alkotta.5 A hermetikus jelent¢sekkel telÁtett tarotfigurÀk
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a beavatott szem¢ly tudatÀnak egymÀst k´vetû fokozataivÀ vÀltak. A miszt¢riumok tartalma nem mer¡lt ki abban, hogy a tanÁtvÀnyt az ezoterikus tudÀs forrÀsaihoz bocsÀssÀk, bevezess¢k a jelek ¢s jelent¢sek rejtelmeibe ä utazÀs is volt, a l¢lek m¢ly¢be. Minden rites de passage k´z´s eleme a szimbolikus halÀl ¢s f´ltÀmadÀs ä kezdve az eleusziszi,
orfikus ¢s pitagoreus miszt¢riumoktÂl a szabadkûmüvesek beavatÀsÀig, az antik romÀncoktÂl Mozart V ARçZSFUVOLç-jÀig. Mint Apuleius Árta AZ ARANYSZAMçR-ban, a
beavatÀs kanyargÂs ¢s viszontagsÀgos ÃtjÀrÂl szÂlÂ t´rt¢netben, az ízisz istennûnek
hozott Àldozat à´nk¢nt vÀllalt halÀl ¢s az û kegye r¢v¢n nyert ÃjjÀsz¡let¢sÊ.6
A tarot eurÂpai pÀlyafutÀsa sok titkot ¢s meglepet¢st rejteget (p¢ldÀul az egyik XIX.
szÀzadi francia pakliban a csÀszÀr orosz sassal ¢kesÁtett trÂnuson ¡l, a csÀszÀrnû pedig
lengyel sast ÀbrÀzolÂ pajzsot tart ä ezek valÂszÁnüleg alkimista szimbÂlumok). A tarot
klasszikus ikonogrÀfiai vÀltozata XV III. szÀzadi (bÀr f´ltehetûleg k´z¢pkori eredetü
a Tarot de Marseille, amit Jan Potockinak is ismernie kellett, amikor a K ALAND A SIERRA
MORENçBAN cÁmü reg¢ny¢n dolgozott). 1910-ben Ãj paklit k¢szÁtettek A. E. Waite vezet¢se alatt, aki az okkultizmus t´rt¢net¢vel foglalkozott, û alapÁtotta a nevezetes àOrder of the Golden DawnÊ-t, melynek c¢lja a hermetikus hagyomÀny ÃjjÀsz¡let¢se volt
(a rendnek W. B. Yeats ¢s T. S. Eliot is tagja volt). Waite paklija megûrzi az archaikus
ikonogrÀfiai motÁvumokat, de enyhÁtett ¢s szentimentÀlis vÀltozatban. A r¢gi kÀrtyÀk
csontvÀzk¢nt ÀbrÀzoljÀk a halÀl allegÂriÀjÀt, amint lekaszÀlja a f´ldbûl kinûtt kezek ¢s
lÀbak àerdej¢tÊ. Ezt a rendkÁv¡li ¢s sz¢ps¢ges k¢pet, melynek szimbolikÀja nyilvÀnvalÂan a f´ltÀmadÀsra utal, az àArany HajnalÊ tagjai tÃlsÀgosan ijesztûnek talÀlhattÀk,
mert az Ãj csomagban a HalÀl csontvÀza fegyveres lovas, mint D¡rer metszetein.
A HalÀl, vagyis a tizenharmadik titok Agnes Varda CL°O ¹TTýL H°TIG cÁmü filmj¢ben is szerepelt. E film hûsnûje gyÂgyÁthatatlan betegs¢gtûl tart, kÀrtyajÂshoz megy,
kihÃzza a tizenharmadik lapot, ¢s pÀnikszerüen elmenek¡l. Pedig a tarotban m¢g sok
jelent¢se van a HalÀlnak amaz egyetlen, lÀtszÂlag magÀtÂl ¢rtetûdû mellett, ami a
kÀrtyÀt kihÃzÂ szem¢ly halÀla. A HalÀl ä a GñLEM-ben Gustav Meyrink àa csontok
lehelet¢nekÊ nevezi ä itt a kreatÁv tagadÀs ¢s rombolÀs elv¢t jelk¢pezi, mint Siva a hindu
mitolÂgiÀban. A halÀl a hermetikus tudÀs mindegyik rendszer¢ben az Ãj ¢let hÁrn´k¢v¢ vÀlik.
A tarotkÀrtya ¢rt¢ke mindig ambivalens, lehetûv¢ teszi a j´vendûmondÂnak, hogy
kivÀlasszon egyet a jelent¢sek k´z¡l, vagy hangsÃlyozza ¢s kihasznÀlja ezt az ambivalenciÀt. Sokr¢tü e szimbolika ä egyetlen figura is egyesÁtheti magÀban az Ozirisz ¢s
ízisz miszt¢riumÀbÂl vett egyiptomi szimbÂlumokat, a kabalisztikus jeleket, amelyek
az e kÀrtyÀt szervezû betü k¡l´nleges erej¢bûl k´vetkeznek, illetve az alkimista ¢s asztrolÂgiai jelk¢peket. De a jelent¢sek ¢s kulturÀlis ´sszef¡gg¢sek e teljes gazdagsÀga viszszavezethetû egyetlen alapvetû eszm¢re, amely az ellent¢tek megszün¢s¢t, a pÂlusok
azonossÀgÀt hirdeti. A tarot paradox ÀbrÀi az ellentmondÀsok f´loldÂdÀsÀt sugalljÀk.
A tarot ä hasonlÂan az alkÁmiÀhoz ä beavatÀs a mysterium coniunctionisba. Mindegyik
allegorikus figura f´lid¢zi ¢s f´lfedi a l¢t term¢szet¢ben immanensen benne rejlû ellentmondÀsokat, ugyanakkor meg is haladja azokat. Nemcsak az egyes arkÀnumokat,
hanem az eg¢sz hetvennyolc lapbÂl ÀllÂ rendszert a szakadÀs ¢s a reintegrÀciÂ elve
irÀnyÁtja. A beavatÀs fû ´sv¢ny¢n helyezkedik el a huszonk¢t figura, itt sz¡ntelen harcot folytatnak a dezintegrÀciÂ erûi (HalÀl, ¹rd´g, Torony, Hold) a regenerÀlÂ- ¢s alkotÂerûkkel (Szeretûk, Erû, IgazsÀg, Akasztott, Csillag, Nap). A dezintegrÀciÂ ¢s az
egyes¡l¢s fÀzisai a tarotban megfeleltethetûk az alkÁmiai folyamatoknak, ahol a dissolutio ¢s a putrefactio szakaszai megelûzik ¢s lehetûv¢ teszik a resurrectio fÀzisÀt, amelyben
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a b´lcsek k´ve szintetizÀlÂdik. Az alkÁmia l¢nyege a vegyi ¢s lelki folyamatok k´zti pÀrhuzam ä a k¢miai eljÀrÀsokkal kezelt anyag ÃjjÀsz¡let¢se a prÂbat¢tel el¢ ÀllÁtott tanÁtvÀny belsû ÀtalakulÀsÀval jÀr egy¡tt.7 A kabala ä hasonlÂan az alkÁmiÀhoz ä nem ismeri
a szellem ¢s az anyag dualizmusÀt, legalÀbbis a szellem materializÀlÂdÀsa nem tekinthetû v¢gsû dolognak ä a folyamat mindk¢t irÀnyba v¢gbemehet; e koncepciÂ, mely
szerint az anyag ¢s a szellem ´r´k´s t´k¢letesed¢sre Át¢ltetett, ¢s a l¢nyeg¡k legm¢ly¢n
azonosak, ¢l¢nk visszhangot keltett a romantikus tudatban.8
A kÀrtyavet¢st Ãgy kell elk¢pzeln¡nk, hogy a h¢ber Àb¢c¢ arkÀnumait megjelenÁtû
tarot egyfajta filozÂfiai àideag¢pezetÊ volt. A huszonk¢t tarotfigura kombinÀciÂk milliÂit adja. A lapok mozgÀsa az eszm¢k mozgÀsÀt ¢s a l¢lektani folyamatokat is rekonstruÀlja. A kÀrtyajÂs igyekszik ezekbûl kiolvasni az elj´vendû esem¢nyek jeleit, a kabalista viszont a vilÀgmindens¢g t¡k´rk¢p¢t keresi a tarot arkÀnumaiban. Arra t´rekedik, hogy ism¢t mozgÀsba hozza a teremt¢s minden szintj¢t, hogy a k¢pzelet ¢s a szimbÂlumok segÁts¢g¢vel ÃrrÀ legyen a vilÀgon ä àhogy az eg¢szen Àt eljusson az EgyhezÊ. A
kabalista misztika az arkÀnumok segÁts¢g¢vel interpretÀlja a jeleket, ¢s dekÂdolja a
szimbÂlumokat, ez mÀs, mint a keleti misztika Ãtja, amely meg akarja semmisÁteni a
szimbÂlumokat, ¢s meg akarja tisztÁtani az ¢nt a k¢pzelettûl, a v¢gsû c¢l m¢gis ugyanaz.
A j´vendûmondÀs mint a cselekm¢ny szerkeszt¢se
A kÀrtyajÂslÀs az emberis¢g egyetemes ¢s ´r´k tev¢kenys¢ge (mint Balzac ÀllÁtja a PONS
BçCSI-ban), ugyanakkor ez a legdemokratikusabb foglalatossÀg ä a szakÀcsnûtûl a miniszterig minden r¢tegre kiterjed. A kÁnai Ji king mellett a tarot a leggazdagabb j´vendûmondÂ rendszer.
àA tarotkÀrtya a müvelûd¢s t´rt¢net¢ben Fu-hi, az elsû szent kÁnai uralkodÂ jÂs jelei ¢s a bonyolult k´z¢pkori praktikÀk k´z´tt helyezhetû el. Szimbolikus sakk ez, melynek segÁts¢g¢vel az ember egy k¢sûbbi jÀt¢kra k¢sz¡l, ami a lÀthatatlan vilÀgban folyik, ¢s figyelmeztet¢seket kap, hogy
k´zeledik a matt. [...] Az az elk¢pzel¢s, hogy a kÀrtyalapok vÀltozÂ konfigurÀciÂi rabul ejthetik a
v¢letlent, egy ´r´k ¢s d¢monikus rem¢nyen alapul.Ê9
A j´vendûmondÀs napjainkban Àrtatlan jÀtszadozÀsnak tünik f´l, de egykor jÂval
magasabb stÀtusa volt ä az ´nismeret forrÀsa lehetett, ¢s ´szt´n´zhette a szellemi Ãtkeres¢st. Ma senki sem az¢rt megy jÂsnûh´z, hogy megismerje ´nmagÀt, ¢s belekezdjen a v¢gzettel folytatott jÀtszmÀba (mint Oidipusz vagy ApollÂniosz T¡aneosz). A lÀtogatÀs nem azt a c¢lt szolgÀlja, hogy f´lfedj¡k a halÀl titkait, inkÀbb az ¢let¡nk probl¢mÀira keres¡nk megoldÀst, inkÀbb biztatÀst ¢s vigaszt vÀrunk, nem ´nismeretet. A
mÀgia ¢s az okkultizmus t´rt¢nete sok elfogulatlan, n¢ha egyenesen kegyetlen j´vend´l¢st ismer, melyek kegyveszt¢ssel fenyegett¢k a jÂst, ilyen volt p¢ldÀul Nostradamus
esete, aki megjÂsolta, hogy II. Henrik kirÀly pÀrbajban leli halÀlÀt (ami igen valÂszÁnütlennek lÀtszott), vagy Luc Gauricus asztrolÂgus¢, aki elûvigyÀzatlanul szÀmüzet¢st
¢s bukÀst j´vend´lt Bologna zsarnokÀnak, ami¢rt azon nyomban megkÁnoztÀk (nota
bene mindk¢t jÂslat beigazolÂdott).10 ManapsÀg a jÂsnû inkÀbb a meg¢rtû pszichoanalitikus, nem pedig Szibilla vagy Kasszandra szerep¢t t´lti be. Egy mai amerikai
jÂslÀsi szakk´nyv nyÁltan ki is mondja: àSoha, soha, de soha ne zÀrd a jÂslatot pesszimista,
cs¡ggesztû hangsÃllyal. Ha neh¢zs¢get lÀtsz, mutass rÀ arra, hogy legyûzhetû, ha balszerencs¢t
sejtesz, koncentrÀlj a lelkierû ¢s az ellenÀllÂ k¢pess¢g fokozÀsÀra.Ê11
Tadeusz Breza a j´vend´l¢shez hasonlÁtja az ÁrÂ-mes¢lû eljÀrÀsÀt az ADAM
GRYWALD-ban, hisz fontos k´vetkeztet¢seket von le a k¡lsû jegyekbûl, a viselked¢sbûl
hûsei mÃltjÀra ¢s j´vûj¢re n¢zve. E reg¢nyben a jÂs praktikÀk, melyek a szereplûk
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hangjÀbÂl ¢s tekintet¢bûl kiolvassÀk az àelj´vendû esem¢nyekÊ jeleit, a mü belsû modellj¢v¢, a szerzû reg¢nyÁrÂi mÂdszer¢nek metaforikus k¢p¢v¢ vÀlnak. A kÀrtyavetû
tev¢kenys¢ge, hasonlÂan a pletykÀlkodÂ cselvet¢seihez, demonstrÀlja, mik¢nt sz¡letik
az irodalom. A jÂsnû ¢s a pletykÀlkodÂ mes¢lû, ûk az ÁrÂ legk´zelebbi rokonai, e gyanÃs
¡zelmeknek megvan a maguk nem haszonelvü, eszt¢tikai dimenziÂja is. A kÀrtyajÂslÀs, k¡l´n´sen napjainkban, ´nk¢ntes ¢s improduktÁv tev¢kenys¢gg¢ vÀlik, szabÀlyai
hasonlÁtanak arra, ahogy Roger Caillois leÁrta a jÀt¢k, a szÂrakozÀs ¢s... az irodalmi
alkotÀs t´rv¢nyszerüs¢geit.12
A jÀt¢khelyzet ¢s a po¢tika, a kÀrtya szimbolikus nyelve ¢s az irodalmi mü k´zti kapcsolatokrÂl Árt tanulmÀnyokat Viktor Vinogradov (Puskin A PIKK DçMA cÁmü elbesz¢l¢s¢nek stilisztikai elemz¢se vezette a kÀrtya szemiotikÀja fel¢) ¢s Jurij Lotman.13 Lotman a XIX. szÀzadi kultÃra univerzÀlis modellÀlÂ rendszer¢nek tartja a kÀrtyajÀt¢kot,
amely f´lvÀltotta a K´nyv r¢gebbi modellj¢t (ugyanakkor a kÀrtyavet¢s inkÀbb k´tûdik
a K´nyv, mint a JÀt¢k mÁtoszÀhoz).
PrÂbÀljuk kifejteni Breza metaforÀjÀt, amely egy szintre hozza a reg¢nyÁrÂt ¢s a jÂsnût. A j´vendûmondÂ ¢s kliense k´zti meg¢rt¢s sok mindenben eml¢keztet a szerzû
¢s az olvasÂ egyezs¢g¢re, ami azon k´zkeletü n¢zetek ¢s v¢lem¢nyek sz¢les k´r¢n alapul, melyek alapjÀn meghatÀrozhatÂ, mi az, ami az ember ¢let¢ben ¢rt¢kes, valÂszerü
¢s figyelemre m¢ltÂ. A meg¢rt¢s f´lt¢tele egyfajta tudatÀllapot, ez egyÃttal a legÀltalÀnosabb irodalmi konvenciÂ, Coleridge meghatÀrozÀsa szerint suspension of disbelief
ä àa hitetlens¢g f´lf¡ggeszt¢seÊ. A reg¢nyÁrÂ, akÀrcsak a j´vendûmondÂ, az olvasÂ vagy
a hallgatÂ hisz¢kenys¢g¢re ¢pÁt, ¢s sz¡ntelen¡l az ÀmÁtÀs hatÀrÀn egyensÃlyozik. A j´vendûmondÂ (az irodalom) szolgÀlatait ig¢nybe vevû szem¢ly szeretn¢, ha bevonnÀk
a jÀt¢kba (a t´rt¢netbe), ¢s leginkÀbb abban leli ´r´m¢t, ha ´nmagÀrÂl olvas (hall).
TÀn nem azok a szerzûk a legsikeresebbek, akiknek az olvasÂik ä hasonlÂan a kÀrtyajÂs
vend¢g¢hez ä azt gondoljÀk: àhiszen ez rÂlam szÂlÊ?
Azt jelenten¢ ez, hogy a kÀrtyavet¢s egyszerüen csalÀs, mindk¢t f¢l Àltal elfogadott
misztifikÀciÂ? A j´vend´l¢s sz´vege gyakran ¢rtelmetlen, zavaros vagy a hallgatÂjÀt
figyelmen kÁv¡l hagyÂ jÂs tiszta k¢pzelg¢se. De t¢telezz¡k f´l a àjÂ szÀnd¢kotÊ, ami
meg¢rt¢shez ¢s egy¡ttmük´d¢shez vezet. Hisz a jÀt¢kszabÀlyokba beletartozik a kÂd
ismerete, a hasznÀlatÀban valÂ jÀrtassÀg ¢s a j´vendûmondÂ elbesz¢lû k¢pess¢ge. A
jÂslÀs folyamÀn paradox mÂdon nincs elvi ellentmondÀs az igazsÀg (legalÀbbis a pszicholÂgiai ¢rtelemben f´lfogott igazsÀg) ¢s a fikciÂ k´z´tt. Az igazsÀg ¢s a misztifikÀciÂ
k´zt nincs pontos hatÀr ä akÀrcsak a hiteless¢g ¢s a fikciÂ k´z´tt az irodalom ter¡let¢n.
F¡ggetlen¡l attÂl, mennyi intuÁciÂ, sût j´vûbe lÀtÀs foglaltatik a kÀrtyajÂslÀsban, a jÀt¢kba mindig bele van kalkulÀlva a szemf¢nyveszt¢s, a fantÀzia ¢s a mesemondÂi talentum. A. E. Waite azt ajÀnlja, hogy k´ltûi interpretÀciÂt adjunk a tarotrÂl, ne a zÀrt
okkult rendszer szabÀlyai alapjÀn ¢rtelmezz¡k.
Egybevetve a j´vendûmondÀst ¢s a fabula szerkeszt¢s¢t, kijelenthetj¡k, hogy minden jÂslat, f¡ggetlen¡l a m¢diumtÂl (legyen az kÀrtya, kristÀlyg´mb vagy a csillagok
ÀllÀsa), mindig a szÂ anyagÀbÂl ¢pÁtkezik, ez¢rt a paraliterÀris jelens¢gek k´r¢be tartozik. A kÀrtyajÂslÀs sajÀtos kommunikÀciÂs helyzetben t´rt¢nik. A j´vendûmondÂ kivÀltsÀgos helyzetbe ker¡lt ä û a k´zlem¢ny szerzûje, melynek hûse a kliens-befogadÂ.
A jÂslat sz´vege lehet egy szimpla l¢lektani elbesz¢l¢s a hallgatÂrÂl. A j´vendûmondÂ
¢s kliense k´zti kapcsolatok olyan oppozÁciÂkon alapulnak, mint az aktivitÀs-passzivitÀs, tudÀs-tudatlansÀg, tekint¢ly-alÀvetetts¢g. Ez viszont leegyszerüsÁtett modell lenne,
hisz az ¡zenet k¡ldûje ¢s vevûje k´zti kapcsolatok itt alapvetûen k¢toldalÃak, a v¢gsû
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àk´zlem¢nyÊ pedig a j´vendûmondÂ ¢s a hallgatÂ k´z´s müve, a konfliktus ¢s az
egy¡ttmük´d¢s szÁntere. A jÂslat sz´vege àdialogikusÊ (bahtyini ¢rtelemben), ¢rz¢keli
befogadÂjÀt, t¡kr´zi struktÃrÀjÀban v¢lhetû ellenv¢lem¢nyeit ¢s aggÀlyait, ¢rt¢krendj¢t s mindenekelûtt rem¢nyeit. Ez a rendszer es¢lyt ad a hallgatÂnak arra, hogy tÀrgyilagosan ¢s kÁv¡lrûl, bizonyos tÀvolsÀgtartÀssal n¢zzen ´nmagÀra.
ValÂszÁnünek tünik f´l, hogy a tarotkÀrtya lapjai stimulÀlhatjÀk a tudatalattit, szÂk¢p Àb¢c¢vel szolgÀlnak nem racionalizÀlhatÂ tartalmak kifejez¢s¢hez. A tarot ä ellent¢tben a bridzskÀrtyÀval ä nem semleges m¢dium; a befogadÂ pszich¢j¢t formÀlni tudÂ
archaikus (¢s archetipikus) szimbÂlumokra ¢p¡lû, nagy erûket mozgatÂ rendszer. A
kÀrtyajÂslÀs besz¢lget¢s a àmÀsik ¢nnelÊ, f¡ggetlen¡l attÂl, mit is ¢rts¡nk azon: àtudatalattitÊ vagy àtudatf´l´ttitÊ is, m¢lys¢get, magassÀgot egyarÀnt. Ennek k´sz´nhetûen a kÀrtya ¢s a szem¢ly k´zt zajlÂ jÀt¢k sokkal gazdagabb. Nem ismerj¡k azokat az
erûket (pszichikai vagy ¢rz¢ki, term¢szeti vagy term¢szetf´l´tti erûket), amelyekkel a
sors ¢s a modell, az ¢lethelyzetek ¢s a megfelelû fabulÀris sorok k´zti analÂgiÀk magyarÀzhatÂk. A kÀrtya kirakÀsa az ¢let modellje, hasonlÂan a szÁnhÀzhoz, ez¢rt a jÂslÀsi
ceremÂnia, l¢v¢n parateÀtrÀlis helyzet, nemcsak parapszicholÂgiai, hanem szÁnhÀzi
kategÂriÀkkal is leÁrhatÂ.
A prÂf¢tÀlÀs ä mint minden irodalmi vagy paraliterÀris sz´veg ä lehet kreatÁv vagy
primitÁv is, ha megmarad a k´zkeletü n¢zetek ¢s sztereotÁpiÀk k´r¢ben. A tarot olyan
rendszer, amelyben a legmagasabb szinten nyilvÀnul meg a j´vendûmondÀs k´ltûi
funkciÂja, ¢s a lehetû legcsek¢lyebb szerepet jÀtsszÀk a perszvÀziÂ mechanizmusai. A
tarot rendszere az oppozÁciÂk jÂval gazdagabb vilÀgÀn alapul, mint p¢ldÀul a n¢pszerü
horoszkÂpokban olvashatÂ jÂslatok, amelyek csak olyan egys¢geket ismernek, mint
az otthon, a szÁv, a betegs¢gek, a munkahelyi dolgok ¢s az utazÀs. A horoszkÂpok jÂslatai rendszerint a szem¢lyis¢g sztereotip jegyeivel operÀlnak.14 A kÀrtyavet¢snek is
megvan a maga àm¢ly ¢rtelmüÊ ¢s populÀris szf¢rÀja, ez utÂbbiba tartoznak a vulgarizÀlt ¢s sematikus interpretÀciÂk.
A tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀs sajÀtos szemiotikai rendszerk¢nt foghatÂ f´l, amely szÀmos binÀris oppozÁciÂn alapul, ilyen p¢ldÀul a pozitÁv ¢s a negatÁv, a f¢rfi- ¢s a nûi, a
teremtû ¢s a rombolÂ princÁpiumok kettûss¢ge. A tarot szimbolikÀjÀban fontos szerepet jÀtszanak az olyan, sok mitikus rendszerben elûfordulÂ hagyomÀnyos ellent¢tpÀrok, mint a hegy-v´lgy, ¢let-halÀl, nap-hold, pÀros-pÀratlan, jobb-bal, valamint a àszigorÊ ¢s a àkegyelemÊ sajÀtos oppozÁciÂja, ami a kabalÀra jellemzû. A kettûs ¢s n¢gyes
rendszert (a tarot n¢gy szÁne, a szakrÀlis t¢r ¢s idû n¢gyosztatÃsÀga)15 a vilÀgk¢pben
is kimutathatÂ hÀrmas rendszer keresztezi, ami az Isten ¢s az ember hÀromsÀgÀrÂl
tanÃskodik: a szefÁrÀk hÀrom oszlopa (szigor, harmÂnia, kegyelem), az alkÁmia hÀrom
univerzÀlis eleme (k¢n, sÂ, MerkÃr-higany) ¢s a hÀrom vilÀg ä az anyagi, a szellemi ¢s
a mennyei vilÀg (ezt a kabalÀbÂl merÁtett eszm¢t Swedenborg fejtette ki). A j´vend´l¢sekben hÀromszor ism¢tlûdnek a hÀrmasok ¢s hÀromszor a hetesek. Az egymÀst
metszû kettes ¢s hÀrmas sorok mozgÀsban l¢vû spirÀlis rendszert k¢peznek, ez az ellent¢tek ÀllandÂ meghaladÀsÀn alapul, de a szint¢zis megvalÂsulÀsa utÀn az ember
ugyanarra a helyre t¢r vissza, csakhogy egyre magasabb szinten.
A j´vendûmondÂnak az a feladata, hogy koherens ¢s ¢rtelmes fabulÀvÀ alakÁtsa a
k¡l´nf¢le informÀciÂkat. KÀrtyavet¢s k´zben a lapok minden kapcsolata jelent¢ssel
bÁr mind a szintagmatikai sorban, amibûl ´sszeÀllt a hallgatÂ curriculum vitaeje, mind
a paradigmatikus rendszerekben. A lapok minden lehets¢ges szemantikai korrespondenciÀja szÀmÁt ä a kieg¢szÁt¢s ¢s az erûsÁt¢s, az ellent¢t vagy a àszimpÀtiaÊ, az egyes
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lapok k´zti k´zvetÁtû funkciÂk. A tarot minden figurÀjÀnak v¢gsû ¢rtelme a lap immanens jelent¢s¢nek f¡ggv¢nye, ezt mÂdosÁtjÀk a szomsz¢dos lapok ¢rt¢kei ¢s a pozÁciÂnak tulajdonÁtott jelent¢sek. Ez¢rt sok r¢szleges, ellent¢tes vagy komplementer
jelent¢sbûl Àll ´ssze az interpretÀciÂ (p¢ldÀul egy pozitÁv lap is ker¡lhet v¢gzetes konfigurÀciÂba, a àszellemiÊ kÀrtya is foglalhat el àanyagiÊ, az àanyaiÊ kÀrtya is àapaiÊ pozÁciÂt). Minden mozgÀs szimbolikus k´vetkezm¢nyeket von maga utÀn.
A kÀrtyajÂslatok t´bb¢rtelmüs¢ge ¢s sematikussÀga tÀgÁtja a beteljesed¢s ¢s a valÂszÁnüs¢g hatÀrait ä a tarot hetvennyolc lapjÀban mindenki f´lismerheti sorsa k´rvonalait. A rendszer k¡l´nf¢le interpretÀciÂkat ¢s t´bb fabulÀt is megenged, ez m¢gsem
jelent ´nk¢nyess¢get vagy zürzavart. Minden jÂslÀsi rendszerben kimutathatÂ az ellent¢t ak´z´tt, ami ÀltalÀnos, sematikus, mindenkire illik, ¢s ak´z´tt, ami egy¢ni, sajÀtos, megism¢telhetetlen; ez az ellent¢t indÁthatja el a fesz¡lts¢gek dinamizÀlÂ jÀt¢kÀt.
Minden, m¢g a tarotkÀrtyÀk legegyszerübb konfigurÀciÂja is f´lid¢zi az eg¢sz paradigmÀt, azaz a huszonk¢t nagy arkÀnumot, a b´lcsess¢g harminck¢t ´sv¢ny¢t, a tÁz
szefÁrÀt, vagyis az isteni teremt¢s szf¢rÀit, a f¢ny ´tven kapujÀt, a hetvenk¢t angyal ¢s
a hetvenk¢t d¢mon nev¢t... TehÀt nemcsak a kÀrtyÀk egyszeri konfigurÀciÂjÀval, hanem minden megvalÂsulatlan lehetûs¢ggel is szÀmolni kell. N¢zz¡k az çTOKF¹LDJE
id¢zett r¢szlet¢t ä az Akasztott hiÀnya a term¢ketlens¢g ¢s a pusztasÀg szimbÂluma
lesz. Madame Sosostris jÂslata elûlegezi a po¢ma szimbolikus àcselekm¢ny¢tÊ. A kÀrtyavet¢s mint a tovÀbbi t´rt¢n¢sek beharangozÀsa ¢s kivonata ¡gyes reg¢nyÁrÂi fogÀs
lehet, megtalÀlhatjuk p¢ldÀul M. G. Lewis A SZERZETES ¢s Balzac PONS BçCSI cÁmü
reg¢nyeiben. HasonlÂk¢pp hasznÀlja a kÀrtyajÂslÀst mint fabulÀris motÁvumot Jadwiga ÷yliÄska TAROT JçT°K cÁmü k´nyv¢nek cÁmadÂ elbesz¢l¢s¢ben. A j´vendûmondÂ
szavai, amelyek a mü cselekm¢ny¢t ¢s struktÃrÀjÀt alakÁtjÀk, m¢g drÀmaibb szerepet
jÀtszottak az antik irodalomban.
A kÀrtyavet¢sben ä akÀrcsak az irodalomban ä jÂval fontosabb szerepet jÀtszanak a
valÂszÁnüs¢g kategÂriÀi ¢s a c¢lkapcsolatok, mint az egyszerü determinÀciÂk. A kÀrtyajÂslÀs, akÀrcsak a fabula szerkeszt¢se vagy dekÂdolÀsa, a valÂszÁnüs¢g kategÂriÀi
szerint is ¢rtelmezhetû. Ilyen n¢zûpontbÂl a reg¢ny Ãjabb ¢s Ãjabb lehetûs¢gek sorozata, ezek vagy beteljes¡lnek, vagy feled¢sre Át¢ltetnek a befogadÂ Àltal. HasonlÂ tehÀt
a jÂslatok sorozatÀhoz ä a reg¢ny kÀrtyÀt vet az olvasÂnak.
A kabala mint szemiolÂgia
A àkabalaÊ szÂnak ma mÀr sok ¢rtelme van ä f´lfedett ¢s ezoterikus, àszellemiÊ ¢s k´znapi jelent¢sek, a tarotkÀrtyÀbÂl valÂ jÂslÀstÂl a mÀgia k¡l´nf¢le formÀin Àt, a gyakorlati kabala rejt¢lyeitûl eg¢szen a kabalista misztikÀig k´vethetj¡k, ahovÀ a betük ÀtalakÁtÀsa ¢s a betük f´l´tti meditÀciÂ titkain Àt vezet a beavatÀs ´sv¢nye. Ezek kombinÀciÂi
juttatnak el az Ãj, rejtett jelent¢sek megragadÀsÀhoz, melyek racionÀlis okfejt¢s ÃtjÀn
el¢rhetetlenek. E tanulmÀny keretei k´zt nem annyira a kabalisztikus meditÀciÂ rejt¢lyeivel foglalkozom, inkÀbb az irodalmi, nem a vallÀsi jelent¢sek r¢tege ¢rdekel, k¡l´n´s tekintettel az olvasÀs kabalista mÂdszer¢re.
A tarotban minden arkÀnum belsûleg hierarchizÀlt szf¢ra, ennek megvan a maga
megfelelûje a kabalista filozÂfiÀban, ami K´nyvnek tekinti a lÀthatÂ valÂsÀgot, megfejt¢sre ¢s interpretÀciÂra vÀrÂ Liber Mundinak. Olvasni a kÀrtyÀbÂl ¢s dekÂdolni a
Teremt¢s K´nyv¢t ä a kettû egy szintre ker¡lt. A kabalista f´lfogÀsban s l¢nyeg¢ben a
hermetizmus minden vÀltozatÀban benne rejlenek a vilÀggal szembeni szemiotikai ÀllÀspont alapjai, noha ezt a jelenkor eredm¢ny¢nek szoktuk tekinteni.
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A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint a vilÀg ´nmagÀn kÁv¡lre, mÀs, transzcendens valÂsÀgra utalÂ nyelv. Minden jelens¢g formÀja rejtett jelent¢st hordoz, egyÃttal paravÀn is,
megnehezÁti, hogy eljussunk az igazsÀghoz. A kabalistÀk azt ÀllÁtjÀk, hogy a TñRA ¢s
a hozzÀ Árt kommentÀrok szÀmos f¡gg´nyt, sût tudatos misztifikÀciÂkat is tartalmaznak, amelyek elrejtik a kinyilatkoztatÀst a beavatatlanok szeme elûl. Paradox mÂdon
pontosan ezek a nyelvi akadÀlyok teszik lehetûv¢ az igazsÀg f´lfed¢s¢t. Sokszor v¢gig
kell àrÀgniaÊ magÀt az embernek a szent iratokon a kabala eszk´zei segÁts¢g¢vel, hogy
eljusson az isteni jelent¢sekig.
A kortÀrs szemiotika alapjÀn az emberi megismer¢st ÀllandÂ fordÁtÀsnak lÀtjuk, Àt¡ltet¢s egyik kÂdrÂl a mÀsikra, an¢lk¡l, hogy eljutnÀnk a jelent¢shez, e folyamatban
minden kÂd egyenrangÃnak ¢s egyen¢rt¢künek tünik f´l. A kabala f´lfogÀsa szerint
viszont ä mint minden mÀs hermetikus rendszerben ä van hatÀra az ´nk¢nyes fordÁthatÂsÀgnak ¢s az ember vilÀgÀt egy¡ttesen alkotÂ jelek konvencionalitÀsÀnak. Az ÀltalÀnosÁtÀs egy bizonyos szintj¢n a jelentett minden emberi nyelvben az AbszolÃtum.
Hisz a vilÀg Isten kinyilatkoztatÀsa. A jeleket dekÂdolni annyi, mint eljutni minden
dolgok titkÀhoz, amit a kabalistÀk ä hasonlÂan a pitagoreusokhoz ä a szÂban ¢s az
annak megfelelû szÀm¢rt¢kben kerestek (a h¢ber nyelv nem ismer szÀmjegyeket, betükkel jel´lik a szÀmokat). A l¢t titka, hasonlÂan a zen¢hez, a szÀmokba van Árva.
A kabalistÀk kidolgoztÀk a jel fogalmÀt, hangsÃlyoztÀk k¢tszintüs¢g¢t, a rejtett ¢s a
k´z¢rthetû jelent¢sek k´lcs´nhatÀsÀt, a szÂ szerinti ¢s a szimbolikus jelent¢sek ´sszjÀt¢kÀt, sokszintü hierarchiak¢nt jelenÁtett¢k meg a szemantikai struktÃrÀt (a TñRç-ban
negyvenkilenc jelent¢sr¢teget k¡l´nb´ztettek meg). A nevezetes GemÀtria mellett, ami
a betük transzpozÁciÂjÀnak müv¢szete, r¢sze a kabalÀnak a Notarikon, ez a jelek term¢szet¢rûl alkotott ismereteket ¢s a szimbÂlumhasznÀlat müv¢szet¢t hasznosÁtja. A mai
f´lfogÀs szerint a jelent¢s Àtmenet egyik szemiotikai rendszerbûl a mÀsikba, ez nem
Àllhatott tÀvol a kabalistÀktÂl, hisz a tarot allegorikus k¢peibe kÂdoltÀk a szÀmok ¢s
betük ¢rt¢k¢t, a szÀm-betü jelrendszer viszont ezoterikus vallÀsi jelent¢seket rejtett
magÀban.
A kabala hermeneutika, sz¡ntelen harc a jelent¢s¢rt. De a jeltûl a jelent¢sig hosszÃ
¢s kanyargÂs az Ãt, jobban mondva spirÀlis, sok-sok k´zelÁt¢sen ¢s kÂdolÀson Àt vezet.
A kabala rÀk¢rdez a Teremtû nyelv¢nek grammatikÀjÀra. A kabalista hermeneutika
az isteni langue szabÀlyait prÂbÀlja megfejteni, amelyek a sz¢thullott eg¢sz fragmentumaiban rejlenek, a jelek k´zt f´lvillanÂ r´ntgenk¢peket keresi.
A kabalÀban a szÂ a dolog archetÁpusa, f´lid¢zi, egyÃttal el is rejti l¢nyeg¢t. A jel
formÀja a dolog belsû term¢szet¢bûl k´vetkezik, tehÀt a szimbÂlum egyÃttal hieroglifa
is, ikonikus jel, tehÀt k¢pszerüen ÀbrÀzolja sajÀt szimbolikus jelent¢s¢t (az alef betü az
ember k¢pe, a jod ä az isteni szikrÀ¢). A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint a h¢ber Àb¢c¢ betüi
(¢s a megfelelû fon¢mÀk) szubsztanciÀlis l¢tezûk ä az isteni energia struktÃrÀi hangalakban, vagyis mantrÀk (az indiai kultÃrk´r terminolÂgiÀja szerint). A mai kabalistÀk
Ãgy prÂbÀljÀk igazolni ezt az elm¢letet, hogy a h¢ber nyelv fon¢mÀinak spektrografikus lejegyz¢seit vizsgÀljÀk.16
A mÀgikus nyelvelm¢let a k´ltûk ¢s a kabalistÀk k´z´s tulajdona, ûk mindig is hangsÃlyoztÀk a szÂ autonÂmiÀjÀt, ÀtlÀtszatlansÀgÀt ¢s aktivitÀsÀt. A k´ltûi nyelv kortÀrs elm¢letei sokat merÁthetn¢nek a nyelv f´l´tti kabalista vagy tÀgabb ¢rtelemben vett hermetikus reflexiÂbÂl. A k´ltû ä akÀrcsak a kabalista ä a szÂt tekinti a l¢t alapjÀnak. Az
irodalomkutatÂt igencsak foglalkoztatjÀk a szent iratok, a liturgikus ¢s a k´ltûi nyelv
k´zti kapcsolatok. Az a vallÀsos hit, hogy a szÂnak karizmatikus ereje van, k¢pes Àt-
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alakÁtani a valÂsÀgot, megfelel a müv¢sz egy¢ni tapasztalatainak. Csak a k´ltû ¢s a misztikus k¢pes elhinni ¢s f´lfogni, hogy àaz Ige Isten valaÊ. Az olyan k´ltûkn¢l, mint Blake,
H´lderlin, Nerval, Mickiewicz, S−owacki, Szolovjov, Rilke ¢s Mallarm¢ a k´ltûi tapasztalat elvÀlaszthatatlanul ´sszekapcsolÂdott a misztikus tapasztalattal, a szimbÂlumok
nyelv¢t hasznÀlÂ k¢pzelet ¢s a k´ltûi szÂ pedig a megismer¢s eszk´z¢v¢ vÀlt. TehÀt a
k´lt¢szet ä hasonlÂan a kabalÀhoz ä a megismer¢s Ãtja lehet, elvezethet a dolgok szÂba
rejtett l¢nyeg¢hez.
A kabalistÀk kerest¢k a lehetûs¢g¢t annak, hogy a k´z´s szÀm¢rt¢k alapjÀn fordÁtsÀk
le az egyik szÂt a mÀsikra. A hasonlÂ szÀm¢rt¢kü szavak ´sszehasonlÁtÀsÀban (GemÀtria)
vagy a szÂ megfelelûinek keres¢s¢ben az elsû ¢s az utolsÂ betü alapjÀn (TemÃrÀ) tetten
¢rhetû a szemantikai ekvivalencia kutatÀsa, ez hozza mozgÀsba a szÂ hangzÀsÀnak ¢s
¢rtelm¢nek k´ltûi jÀt¢kÀt. A h¢ber szent sz´vegek (akÀrcsak a mantrÀk a szanszkritban) hihetetlen szemantikai sürüs¢gü struktÃrÀk, itt egymÀsra ¢p¡l minden egyes
hang, szÂtag ¢s kifejez¢s immanens jelent¢se, ezek egymÀst erûsÁtik, ¢s a szÂ egyszerre
sugÀrozza sz¢t minden jelent¢s¢t. A h¢ber nem jel´li a magÀnhangzÂkat, ettûl a k´zlem¢ny sürÁtett lesz ¢s t´bb¢rtelmü. A às´t¢tÊ k´zlem¢ny t´bb tartalmat hordozhat,
mint az Àttetszû. A gemÀtriai müveletek nem mer¡lnek ki a betük ¢s a megfelelû szÀmok ÀtalakÁtÀsÀban. Az eszm¢k egyfajta algebrÀja ez. Az eszm¢ket szorozzÀk, osztjÀk
¢s hatvÀnyozzÀk a betük k´zvetÁt¢s¢vel: c'est l'algªbre de la foi ä Árta Eliphas L¢vi, egy
XIX. szÀzadi okkultista.17
Mind az ortodox judaizmus, mind a kabala alapja a T ñRA. Kabalista f´lfogÀs szerint
a TñRA nemcsak Isten adomÀnya Izrael szÀmÀra, hanem misztikus test is, a jelent¢sek
virulÂ kertje. A TñRA nemcsak elmondja a szent t´rt¢netet, maga teremti ¢s jelenÁti
meg a szents¢get. A kabalista szÀmÀra az eg¢sz term¢szet megfejtendû sz´veg, hisz a
Teremtû nem kev¢sb¢ t´k¢letesen nyilvÀnul meg az írÀsban, mint a teremtett dolgok
vilÀgÀban. A TñRA ¢s a vilÀg k´lcs´n´sen megfelel egymÀsnak, mivel a vilÀg a TñRç-t
imitÀlja. A kabalÀban ä hasonlÂan a gnÂzishoz ä az isteni rejtjel megfejt¢sek¢nt f´lfogott megismer¢s lesz a legalapvetûbb vallÀsi tev¢kenys¢g, ez az Ãt vezet a megvÀltÀshoz.
A kabala hangsÃlyozza az ige hatalmÀt, a megfelelû betükombinÀciÂkban rejlû erûket; a szÂ a teremt¢s vagy a rombolÀs m¢diuma lehet, amint azt tanÃsÁtja a àsz¢tt´rt
ed¢nyekÊ katasztrÂfÀjÀt elbesz¢lû kabalista mÁtosz. A luriÀnus kabala szerint (JichÀq Luria teolÂgiai-filozÂfiai rendszere a XV I. szÀzadbÂl) a vilÀg teremt¢s¢t huszonhat sikertelen teremt¢si kÁs¢rlet elûzte meg, ezek a szefÁrÀk, az isteni energia emanÀciÂja segÁts¢g¢vel t´rt¢ntek. A tÁz szefÁra àsz´vegeiÊ tÃlsÀgosan gyeng¢nek bizonyultak ahhoz,
hogy elbÁrjÀk az Ige erej¢t. Megsemmis¡ltek, r¢st k¢pezv¢n a vilÀgba jutÂ gonosznak,
¢s az ige elidegenedett. Ugyanakkor ez az elidegened¢s soha nem v¢gleges, mert a
t´red¢kes sz´vegek, mint a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ darabjai ä mint a t¡k´rcserepek, tÀvoli
visszf¢nyei az isteni teljess¢gnek.
Egy talmudikus legenda szerint minden jelent¢s kulcsa, a mindens¢g kÂdja a h¢ber
Àb¢c¢ hiÀnyzÂ huszonharmadik betüje, ami a TñRA sorai k´z¢ van rejtve. A SZENTíRçS -ban ejtett hibÀval, a mÀsolÂ tragikus k´vetkezm¢nyü v¢ts¢g¢vel magyarÀzza azt,
hogy a gonosz jelen van a vilÀgban. A TALMUD szerint el¢g egyetlen betü kihagyÀsa
vagy elÁrÀsa ahhoz, hogy az ember elpusztÁtsa a vilÀgot vagy korlÀtlan hatalommal bÁrjon f´l´tte. Julian Stryjkowski V ISSZHANG cÁmü reg¢ny¢ben f´lfigyelhet az olvasÂ az
imahÀzban kit´rt botrÀny nagyszerü jelenet¢re: a TñRç-t olvasÂ gazdag, de tanulatlan
zsidÂ hibÀt hibÀra halmoz, megr¢mÁti ¢s megbotrÀnkoztatja az eg¢sz kisvÀrost.
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A kabalista filozÂfia nagy figyelmet szentel a vilÀg ¢s a nyelv viszonyÀnak, rendkÁv¡l
l¢nyeges probl¢mÀja ez a XX. szÀzadi gondolkodÀsnak. A kabala ÂriÀsi hatÀssal volt
az eurÂpai szellem fejlûd¢s¢re a filozÂfia, k¡l´n´sen a nyelvfilozÂfia ter¡let¢n. A kabalÀt ¢s a kortÀrs nyelv¢szet egy r¢sz¢t ´sszek´ti az a meggyûzûd¢s, hogy a l¢t ¢s a logosz
egys¢ges, illetve a szÂ elsûdleges a valÂsÀghoz k¢pest. A kabala szerint a nyelv nemcsak
strukturÀlja, hanem teremti is a vilÀgot, hisz l¢nyeg¢ben ez az egyetlen valÂsÀg (annak
ellen¢re, hogy a n¢v ¢s a dolog, a nyelv ¢s a vilÀg elsûdleges ontolÂgiai egys¢ge egykoron meghasadt, errûl tudÂsÁt a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ ¢s a BÀbel tornya mÁtosza). Mint
Bruno Schulz Árja A VALñSçG MITIZçLçSç-ban (amely ÁrÀs kabalista inspirÀciÂbÂl is
sz¡lethetett): àA vilÀg Ï¢rtelmesÁt¢s¢nekÎ folyamata szoros kapcsolatban Àll a szÂval. A besz¢d
az ember metafizikus szerve. [...] A szÂt rendszerint a valÂsÀg Àrny¢kÀnak, t¡k´rk¢p¢nek tekintj¡k. Helyesebb volna ennek az ellenkezûj¢t ÀllÁtani: a valÂsÀg a szÂ Àrny¢ka. A filozÂfia tulajdonk¢ppen filolÂgia, azaz a szÂ m¢lyre hatolÂ, alkotÂ vizsgÀlata.Ê18
Az í RçS tanulmÀnyozÀsa nemcsak ahhoz nyÃjt es¢lyt, hogy az ember eljusson oda,
ami kÁv¡l Àll rajta, hanem autonÂm vilÀgok teremt¢s¢t is lehetûv¢ teheti. A mÀgikus
kabalÀban a k´zl¢s teremtû aktus volt, mozgÀsba hozza a kozmikus szf¢rÀkat, egyarÀnt
¢letre hÁvja çdÀmot ¢s a GÂlemet. A hermetizmus minden vÀltozata energianyalÀbnak
tekinti a szÂt. A h¢ber dibbur kifejez¢s ugyanÃgy jel´li a szÂt, mint a tettet, nem tesz
k¡l´nbs¢get a kettû k´z´tt. F´lfel¢ haladvÀn a beavatÀs l¢pcsûfokain (melyeket Ãjplatonikusan isteni emanÀciÂknak tekintenek), az ember lehetûs¢get kap arra, hogy teremtsen pusztÀn a dibbur Àltal, ami a norwidi àtett-szÂvalÊ fordÁthatÂ. A szÂ hatalmÀba
vetett hit hÁvta ¢letre az Ãjkori GÂlem-legendÀkat. A GÂlemet egyetlen szÂ segÁts¢g¢vel
teremtette egy tudÂs rabbi, ez rettenetes blaszf¢miÀval jÀrt egy¡tt, ¢s pusztÁtÀst hozott.
A betük term¢szet¢t f´ltÀrÂ tudÀs hatalmat ad a kozmikus erûk f´l´tt. Mint a K ALAND
A SIERRA MORENçBAN kabalistÀja mondja: àa h¢berben minden betü egyÃttal szÀm is, minden szÂ egy-egy tudomÀnyos kombinÀciÂ, minden mondat olyan borzalmas formula, amely ä ha
minden hehezet¢vel ¢s a megfelelû hangsÃlyokkal helyesen ejtj¡k ki ä hegyeket mozdÁthat el ¢s
folyÂkat szÀrÁthat kiÊ.19
A kabala ä de a filozÂfia ¢s a mÀgia is ä k¡l´n´s jelentûs¢get tulajdonÁt a neveknek.
A n¢v f´lfedi a tÀrgy szellemi, belsû struktÃrÀjÀt. Az ûsi, mennyei nyelvben minden
dolog a maga egyetlen, valÂdi nev¢t viselte. A kabalista ä mint çdÀm a paradicsomban
ä Ãj l¢tezûket kelt ¢letre megnevezv¢n azokat. Az a feladata, hogy megismerje minden
dolgok valÂdi nev¢t.20 A kabalista meditÀciÂ v¢gsû c¢lja az volt, hogy a misztikus kapcsolÀsok ÃtjÀn eljusson az isteni n¢v titkÀhoz. Nemcsak Isten nevei voltak a hatalom
forrÀsai. Minden tulajdonn¢v potenciÀlis energia, egyarÀnt foglalkoztatja a kabalistÀkat ¢s a k´ltûket is. Alfred Tennyson rendkÁv¡li ¢lm¢nyrûl szÀmol be eml¢kirataiban.
ValahÀnyszor elism¢telte nev¢t ä ´nmaga szimbÂlumÀt ä egyfajta misztikus transzba
esett: àMegt´rt¢nt velem, ha k¢tszer vagy hÀromszor halkan elism¢teltem a nevem, hirtelen, mintha sajÀt individualitÀsom intenzÁv Àt¢l¢s¢bûl k´vetkezn¢k, Ãgy tetszett, maga az individualitÀsom
sz¢tfolyik, ¢s belev¢sz a l¢tez¢s v¢gtelenj¢be; nem volt ez elborult Àllapot, ellenkezûleg ä a legnagyobb vilÀgossÀg, a legm¢lyebb bizonyossÀg Àllapota, a legelk¢pesztûbb valami, ami teljes m¢rt¢kben kÁv¡l Àll a szavakon, a halÀl ilyenkor nevets¢ges volt, k¢ptelens¢g, a szem¢lyis¢g elveszt¢se
pedig (ha ugyan ez az volt) nem megsemmis¡l¢snek, hanem valÂdi ¢letnek tünt f´l.Ê21
A h¢berben a n¢v az ember szimbÂluma, s egyben ikonikus ÀbrÀzolÀsa is. A tanÁtvÀny minden miszt¢riumban Ãj nevet s ezzel egy¡tt Ãj identitÀst is kapott a beavatÀs
minden fokÀn. A n¢v k¢pezi az ember szellemi ¢s ¢letprogramjÀt. Minden bibliai hûs:
JÀkob, JÂzsef, JÂnÀs vagy TÂbiÀs ä arra hivatott, hogy beteljesÁtse sajÀt nev¢t. Nem
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tudni, melyik az elsûdleges, a n¢v vagy a t´rt¢net.22 Misztikus korszakÀban S−owacki
àkabalistaÊ reflexiÂkat szûtt, ¢s misztikus jelent¢seket vezetett le sajÀt nev¢bûl, azonosÁtvÀn magÀt az àIg¢velÊ (S−owo), ami àIstenn¢l voltÊ. A szlÀvok (s−owianinok) nev¢t is
misztikus k¡ldet¢s jel¢nek tekintette ä a szlÀvoknak v¢gig kell jÀrniuk a szenved¢s ÃtjÀt, ¢s ÃjjÀ kell sz¡letni¡k a dicsûs¢gre (s−awa) vÀgyÂ s−awianinokbÂl szlÀvokkÀ, Isten
SzavÀnak gyermekeiv¢. HasonlÂk¢pp magyarÀzta a szlÀvok nev¢t (mint az àIge n¢p¢tÊ
ä àlud S−owaÊ) pÀrizsi elûadÀsain Mickiewicz.23
ManapsÀg az olyan kutatÂkat foglalkoztatjÀk a kabala ¢s a szemiotika vagy a kabala
¢s a po¢tika k´zti kapcsolatok, mint Walter Benjamin, George Steiner24 vagy Jacques
Derrida, ez utÂbbi rokonÁtja magÀt a judaizmus àgraf¢mikusÊ hagyomÀnyÀval, amely
a szÂra ¢s az ÁrÀsra ´sszpontosÁt, ¢s k´zel Àll hozzÀ az ¢criture problematikÀja. Harald
Bloom a kortÀrs po¢tika nyelv¢re ¡lteti Àt a kabala teozÂfiÀjÀt; a szefÁrÀk, az isteni emanÀciÂk az û f´lfogÀsa szerint a k´ltûi konvenciÂvÀltÀs folyamatÀnak lÀncszemei, az intertextuÀlis kapcsolatok vizsgÀlatÀt szolgÀljÀk. E koncepciÂ bemutatÀsa megk´veteln¢,
hogy r¢szletesen kifejts¡k, hogyan Árja le a kabala a vilÀg teremt¢s¢t, milyen bonyolult
kapcsolatok k´tik ´ssze a Teremtût ¢s a teremtm¢nyeket, illetve Bloom f´lfogÀsa szerint a szerzût ¢s a müvet, a modellt ¢s utÀnzatÀt. Bloom v¢lem¢nye szerint a kabala
sokkal mer¢szebb ¢criture-elm¢let, mint a francia kutatÂk legÃjabb eredm¢nyei.25
Az àintertextualitÀsÊ mai fogalmÀnak megtalÀlhatjuk a megfelelûj¢t a kabala gondolatvilÀgÀban, mely szerint az emberis¢g minden müve egyetlen sz´veget k¢pez, ami
a vilÀg kezdete Âta ÁrÂdik. Egyik sz´veg sem zÀrul ´nmagÀba, mindegyik palimpszesztus ä mÀs sz´vegek ÀtalakÁtÀsa vagy azokhoz füz´tt kommentÀr. A sz´vegek k´zti kapcsolatokat kutatva f´lismerhetj¡k az igazi, az elsûdleges sz´veget. A kabalista vilÀgk¢p
a fordÁtÀs elv¢n alapul. A kabalista spekulÀciÂk rendkÁv¡li jelentûs¢ggel bÁrhatnak a
modern fordÁtÀselm¢let szempontjÀbÂl, amelyet nemcsak az egyik nyelvrûl a mÀsikra,
hanem az egyik szemiotikai rendszerrûl a mÀsikra valÂ fordÁtÀs is ¢rdekel.
A strukturalizmus ä ha egybevetj¡k a kabalÀval ä vÀratlanul megmutatja a maga
àmisztikusÊ dimenziÂjÀt. A kabalista praktikÀk l¢nyege a sz¡ntelen fordÁtÀs a term¢szet, az elemek, a vilÀgmindens¢g nyelv¢rûl ä az emberi l¢lek ¢s test nyelv¢re. A nyelvrûl nyelvre vagy tudomÀnyrÂl tudomÀnyra valÂ fordÁtÀs megk´veteli a harmadik elemet, a àk´zvetÁtû nyelvetÊ, ami a fordÁtÀs m¢diuma. Ez lehet idû vagy t¢r, hang vagy
f¢ny. A kabalÀban a TñRA ¢s a vilÀg fordÁtÀsÀval van dolgunk, a hang lÀthatÂ valÂsÀggÀ
vÀlik, mint SchulznÀl, ahol a k´nyv, mint egy kert, virÀgba borul, kitavaszodik... A kabalistÀk szerint a harmadik elem, ami mindig r¢szt vesz a fordÁtÀsban, Isten. így a
sacrum pontosan a k¡l´nf¢le kulturÀlis kÂdok metsz¢spontjÀban jelenik meg. TehÀt a szemiotika ¢ppolyan megbecs¡lt tudomÀny lehet, mint a teolÂgia.
àMert bizonyos fokig minden nagy k´nyv, legfûk¢ppen azonban a szent k´nyvek magukban
hordozzÀk a sorok k´zt virtuÀlis fordÁtÀsukatÊ ä Árja Walter Benjamin.26 V¢lem¢nye szerint
az ûsnyelv jobban megragadhatÂ a fordÁtÀs folyamatÀban ä az intertextuÀlis t¢rben,
mint bÀrmelyik term¢szetes nyelvben. Benjamin az univerzÀlis nyelv, die reine Sprache
nyomait keresi, ahol nincs tÀvolsÀg a jel ¢s a jelent¢s k´z´tt. KoncepciÂi kabalisztikus
inspirÀciÂkrÂl Àrulkodnak.
A kabalistÀkat nemcsak a szÂ ¢s az ÁrÀs ¢rdekelte, hanem az is, ami megelûzi a szÂt
ä a nyelv forrÀsait ¢s f´lt¢teleit kutattÀk. A kabalista müveletek lehetûv¢ tett¢k, hogy
az ember eljusson az °n szÂfhoz, az ûskÀoszhoz, ahol a gondolat ¢s a szÂ formÀlÂdik.
Pontosan ott, ahol l¢tezûv¢ vÀlnak, a semmi m¢lys¢geiben kerest¢k a kabalistÀk Istent.
Mert a semmi Istenben l¢tezett, ´r´k idûktûl fogva egy¡tt volt a l¢t v¢gtelen teljess¢-
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g¢vel. Minden kabalista ÁrÀs ¢letre kelti az ÁrÀsjelek k´zti puszta t¢rs¢get. Mert e lÀtszÂlag ¡res helyen rejtûzik az igazi, a Bünbees¢s elûtti T ñRA. Sz´vegeket interpretÀlva
meg¢rintj¡k a szavakon kÁv¡li, a n¢vtelen szf¢rÀjÀban rejlû sacrumot.
àElûsz´r azonban a cezÃra teszi, hogy felbukkanjon az ¢rtelem. [...] megszakÁtÀs n¢lk¡l ä az
ÁrÀsjelek, a szavak, a mondatok, a k´nyvek k´z´tt ä semmilyen jelent¢s nem kelhetne ¢letre. [...]
A halÀl vÀndorol az ÁrÀsjelek k´z´ttÊ ä Árja Derrida,27 aki talÀlÂan a àK´nyv ûslakÂinakÊ nevezi a zsidÂkat. Schulz SZANATñRIUM A HOMOKñRçHOZ cÁmü müv¢ben az eleven
k´nyv-fûnix halÀla-f´ltÀmadÀsa elûtt àfecske- ¢s pacsirtarajokat eregetett f´l a betük k´z¡lÊ.
A K´nyv e metamorfÂzisa mintha a kabala metaforikus k¢pe volna, amely e lÀthatatlan
madarak r´pt¢bûl prÂbÀlja magyarÀzni a vilÀgot...
A kabalistÀk f´lfogÀsa szerint m¢g a h¢ber nyelv is, bÀr Isten kivÀlasztottja, a bukÀs
¢s a sz¢tvÀlÀs nyelve. Az ember rabsÀga bizonyos ¢rtelemben àverbÀlisÊ. Az ember ä
attÂl az idûtûl fogva, hogy megszakadt az Istennel valÂ ûsi egys¢g, kiüzetett a paradicsombÂl, ¢s bek´vetkezett a bÀbeli katasztrÂfa ä tragikusan bele van bonyolÂdva a
nyelvbe, ami korlÀtozza ¢s gÃzsba k´ti, ugyanakkor ez a megismer¢s ¢s a megvÀltÀs
egyetlen Ãtja.
A lelki tÀjak topogrÀfiÀja
Van-e annÀl vallÀsosabb tev¢kenys¢g, mint Isten szellemi ¢let¢t tanulmÀnyozni? ä k¢rdezi JÂzsef a fÀraÂt àsz¢p besz¢lget¢s¡kÊ alatt. A kabala mer¢sz teozÂfiai gondolkodÀs, az
istens¢g belsû ¢let¢nek m¢lys¢ges titkaira irÀnyul. A kabalista filozÂfiÀban vagy inkÀbb
teozÂfiÀban az ellent¢tek egymÀs mellett ¢l¢s¢nek elve minden szintre kiterjed, magÀra a Teremtûre is, akinek a vilÀgot teremtv¢n vissza kellett hÃzÂdnia a l¢tbûl ä meg
kellett alkotnia ´nn´n ellent¢t¢t az eget ¢s a f´ldet ´sszek´tû tÁz szefÁra k´zvetÁt¢s¢vel,
bele¢rtve az anyag ¢s a mulandÂsÀg vilÀgÀt is. A kabalista misztika szerint a vilÀg teremt¢se az isteni l¢nyeg elszeg¢nyed¢se ÀrÀn valÂsult meg. A kabala hangsÃlyozza,
hogy tragikus hasadÀs k´vetkezett be a l¢t term¢szet¢ben (¢s magÀban az isteni eszszencia struktÃrÀjÀban). A àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ katasztrÂfÀja utÀn az elidegened¢s lett a
kozmikus t´rv¢ny. Az isteni elidegened¢s analÂgiÀja a diaszpÂra ä a vÀlasztott n¢p
szÀmüzet¢se. Izrael tragikus sorsa Ágy metafizikai t´rv¢nyszerüs¢gg¢ emelkedik.
A kabalÀban a vilÀg Istenbûl, nem pedig ex nihilo teremtetett, ez¢rt a Teremtût ¢s
teremtm¢ny¢t, a lelket ¢s a testis¢get elvÀlasztÂ szakad¢k nem ÀtjÀrhatatlan. Az emberi
l¢tez¢snek az lesz a c¢lja, hogy visszanyerj¡k a vilÀgban sz¢tszÂrÂdott isteni energiÀt
(isteni szikrÀkat), hogy az isteni ¢s emberi t´rt¢net szintj¢n ÃjbÂl ´sszekapcsolÂdj¢k a
tÁz szefÁra. Ezt a platonizmusbÂl ¢s a gnÂzisbÂl eredû eszm¢t apokatasztÀzis n¢ven a kereszt¢nys¢g is Àtvette, ez fejezi ki az egyetemes megvÀltÀs rem¢ny¢t, ami ma is eleven,
k¡l´n´sen a pravoszlÀv teolÂgiÀban.28
TehÀt a kabalista kozmogÂnia az erk´lcsi t´k¢letesed¢s k´teless¢g¢t rÂja az emberre. Az isteni rend az emberi rend f¡ggv¢nye ä a sz¢tszÂrÂdott isteni energiÀk egyesÁt¢se
(a Nagy JavÁtÀs) csak az ember müvek¢nt mehet v¢gbe. E n¢zûpontbÂl a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ katasztrÂfÀja ¢s az ember bukÀsa ä az ontolÂgiai harmÂnia ¢s egys¢g megbomlÀsa, mindez megvÀltÂ erejü krÁzis, sz¡ks¢ges lÀncszem a vilÀg t´k¢letesed¢si folyamatÀban, ¢s talÀn ä amint azt n¢hÀny kabalista sugallja ä magÀnak Istennek a t´k¢letesed¢s¢hez is n¢lk¡l´zhetetlen.
A hermetizmus nagy alakjai, Swedenborg, Saint-Martin, William Blake levezett¢k
a kabalÀbÂl az ember ¢s az emberis¢g ´nmegvÀltÀsÀnak koncepciÂjÀt, ez kapcsolatban
Àll azzal az eszm¢vel, hogy az ember isteni term¢szetü, a maga elsûdleges, t´k¢letes
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alakjÀban mint AdÀm kadmÂn majdhogynem egyl¢nyegü volt Istennel.29 GondolkodÀsunk arra ¢p¡l, hogy f¢lre¢rtj¡k az antinÂmiÀkat, ugyanakkor minden vallÀsi ¢s
hermetikus rendszer k´zpontjÀban az a gondolat Àll, hogy az ellent¢tek pÂlusai egyazon valÂsÀg egymÀst kieg¢szÁtû aspektusai. Az ellent¢tpÀrok, melyeket hajlamosak vagyunk abszolutizÀlni, a belsû tapasztalatok f¢ny¢ben illuzÂrikusnak ¢s viszonylagosnak
bizonyulnak. A kabalista teozÂfiÀban m¢g az olyan alapvetû oppozÁciÂknak is, mint a
szellem ¢s az anyag, a jÂ ¢s a rossz, csak a jelens¢gek vilÀgÀban van l¢tjogosultsÀguk.
A vilÀgban l¢vû gonosz ¢s d¢monikus elem a kabala k´zponti probl¢mÀja. ögy lehet, ez¢rt hatott olyan erûsen a kabalista misztika ¢s mitolÂgia a nagy romantikusok,
Blake, Goethe, Mickiewicz ¢s korunkban Czes−aw Mi−osz k¢pzelet¢re. A kabalÀban
nincs abszolÃt gonosz vagy Istentûl teljes m¢rt¢kben elszakadt anyag. A gonoszt integrÀlnia kell a jÂnak, magÀba kell nyelnie, ez a folyamat az egy¢n lelki t´k¢letesed¢se
(metempszichÂzis ÃtjÀn) ¢s az emberis¢g t´rt¢nete szintj¢n is v¢gbemegy. A kabala
nagy ismerûje, Stanis−aw Vincenz szavaival azt is mondhatnÀnk, hogy a gonosz àt¢velygû, a s´t¢ts¢g m¢ly¢n rabul ejtett f¢nyÊ. Egy¢bk¢nt a tagadÀs elve ´nmagÀban is ¢rt¢kes,
hisz ez az erû hozza mozgÀsba a jÂ hatalmÀt. A kabala hetvenk¢t angyalÀnak mind
megvan a maga hasonlÂ erejü, csak ellent¢tes elûjelü ¢jszakai hasonmÀsa (minden angyal ¢s d¢mon egyÃttal Isten neve is).
A kabala demonolÂgiÀjÀt a maga teljes gazdagsÀgÀban a K IVONULçS K ¹NYV°-nek
elsû hÀrom szakaszÀbÂl vezett¢k le. Az angyalok ¢s d¢monok nev¢t a feh¢r ¢s a fekete
mÀgia gyakorlatÀban is alkalmaztÀk, ehhez igen jÂl kellett ismerni a demonolÂgia, az
asztrolÂgia ¢s az alkÁmia k´zti kapcsolatokat, mivel a d¢mon neve aktivizÀlja a megfelelû bolygÂk ¢s elemek erûit. Sz¢p leÁrÀs olvashatÂ a mÀgikus kabalista praktikÀkrÂl
Potocki K ALAND A SIERRA MORENçBAN ¢s Valerij Brjuszov TºZES ANGYAL cÁmü reg¢ny¢ben, ami elÀrul n¢hÀnyat a àdivinatorika ¢s a demonolÂgiaÊ titkai k´z¡l. A fekete
mÀgia mÀsok kÀrÀra hasznÀlja a d¢monikus erûket, vagy csak az¢rt, hogy a mÀgus
Àtl¢pje individuÀlis fejlûd¢s¢nek egyik szakaszÀt, de ez kabalistÀhoz m¢ltatlan tev¢kenys¢gnek szÀmÁtott. Van egy reneszÀnsz metszet, alkimistÀt ÀbrÀzol, machinÀciÂi hatÀsÀra a kabala ¢letfÀja ä ha szabad Ágy fogalmaznunk ä a feje tetej¢re Àllt, ¢s a fekete
mÀgia mestere, bÀr Ãgy v¢li, egyre f´ljebb ker¡l, belemer¡l az anyagba ¢s a testis¢gbe.
A szefirotikus fa (a szefÁrÀ szÂ rokon a àszf¢rÀvalÊ) a teremt¢s hierarchikus l¢trÀja.
Ez a t¢rbeli rendszer az emberi test s¢mÀjÀra helyezett spirÀl, ez alkotja AdÀm kadmÂn
kozmikus test¢t. A szefÁrÀk l¢nyeg¢ben Isten nevei, egyÃttal az isteni teremtûerû kisugÀrzÀsak¢nt ¢s aspektusaik¢nt is ¢rtelmezhetûk. Ezek k´lcs´nhatÀsai adjÀk a kulcsot
az isteni term¢szet megismer¢s¢hez. Sz¢p leÁrÀst talÀlunk a szefirotikus fÀrÂl
StryjkowskinÀl: àMik¢pp a l¢lek vez¢rli a testet, akk¢pp a Korona, a tÁz szf¢ra legf´lsûbbje, Ágy
tanÁtja a kabala, vez¢rli a vilÀgot ¢s a t´bbi kilenc szf¢rÀt. Mert a Korona Isten, az ´r´k tüz, ami
kibocsÀtja a v¢gtelen sok isteni szikrÀt. A kegyelem ´r´k´s Àradata erekhez hasonlÂ cs´veken Àt
k´ti a KoronÀt a f´ldh´z. Ahogy a vûleg¢ny egyes¡l a menyasszonnyal.Ê30
A kabalÀban a vilÀgmindens¢g ¢lû organizmus. A szefÁrÀk struktÃrÀja a kozmosz
minden szf¢rÀjÀban ¢s minden ¢lûl¢nyben megism¢tlûdik. A szefÁrÀk jel´lik ki az eg¢sz
pÂlusait, ezek nem ellent¢tpÀrok, mert itt nincs àfonÀkÊ oldal ä m¢lys¢g, bukÀs, gonosz. A tÁzfokozatÃ kabalista fa a lelki tÀjak t¢rbeli analÂgiÀjÀt k¢pezi ä t´bbszintes ¢s
hierarchikus, m¢gis lÀthatÂan egy. Az egys¢g sokasÀggÀ vÀlhat, akkor is ´nmaga marad. E f´lismer¢s szellem¢ben a kabalistÀk egyetlen szÂbÂl vezett¢k le a vilÀgmindens¢get ä az isteni TetragrammatonbÂl, amit csak ¢vente egyszer mondhat ki a pap, sût
egyetlen betübûl, az alefbûl, ami az eg¢sz Àb¢c¢t magÀba foglalja. (Ehhez a gondolathoz
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Ãjra meg Ãjra visszat¢r müveiben a XX. szÀzad nagy kabalistÀja, Jorge Luis Borges.)
A kabalista hierarchizÀciÂk soha nem ¢rnek v¢get. A tÁz szefÁrÀ mindegyike tÁz analogikus szf¢rÀra tagolÂdik, ezeket metszi a teremt¢s n¢gy szintje, amelyek az anyag
elûttitûl a f´ldiig tartÂ hierarchiÀba rendezûdnek. A kabalÀban m¢g a z¢rÂ, a semmi
sem egynemü, jelent¢s¢t tekintve nem ¡res, hanem hÀrom fokozatra tagolÂdik (çjin,
°n szÂf, °n szÂf Àur), ezek k´zvetÁtenek az abszolÃt semmi ¢s a mindent ÀthatÂ f¢ny
k´z´tt. A kabala nemcsak elk¢pzeli az abszolÃtumot, strukturÀlja ¢s t¢rben is kivetÁti.
A kozmoszt, ahogy S−owacki mondanÀ, a àszellem fokozatainakÊ lÀtja.
A kabalista iratokban k¢t szimbÂlumsorozat ¢p¡l egymÀsra: a betüszimbolika (a vilÀgegyetem mint Àb¢c¢ koncepciÂja az i. sz. III. ¢s IV. szÀzad fordulÂjÀn Árt Ãjpitagoreus SZ°FER JECíRç-bÂl ismeretes) ¢s az isteni szefÁrÀk erej¢t hordozÂ f¢ny- ¢s energiaszimbolika (ezt a ZOHAR, LeÂni MÂse XIII. szÀzadi k´nyve ¢s JichÀq Luria Ãjplatonikus kabalÀja mutatja be legteljesebben). A k¢t szimbÂlumsorozat l¢nyeg¢ben egy
ä hiszen a betük nem mÀsok, mint a f¢ny konfigurÀciÂi.31 Mi−osz szerint a kabala àa
szimbolikus gondolkodÀs legt´k¢letesebb p¢ldÀjaÊ (AZ ULRO F¹LDJE).
A Bolond, a Büv¢sz, az Akasztott
A kabala laikus olvasata t´rv¢nyszerüen leegyszerüsÁt¢sekhez ¢s f¢lre¢rt¢sekhez vezet.
Az viszont kev¢sb¢ lÀtszik kockÀzatosnak, ha a kabala szellem¢ben olvassuk az irodalmat. A kabala ¢s az irodalom kapcsolatÀrÂl ÁrvÀn el kell vÀlasztanunk azokat a müveket,
amelyek a hermetikus misztikÀban gy´kereznek ä ez jellemzû a romantikusokra ä
azoktÂl, melyekben a kabalista szÀlak a mü struktÃrÀjÀba tudatosan be¢pÁtett irodalmi
motÁvumok. A XIX. ¢s a XX. szÀzad teljes okkultista reg¢nyirodalma (E. T. A. Hoffmann, G¢rard de Nerval, Prosper Merim¢e müvei, Balzac n¢hÀny reg¢nye, valamint
Gustav Meyrink, Heinz Ewers ¢s Alfred Kubin müvei) a kabalÀbÂl merÁtik inspirÀciÂikat. Meyrink reg¢nyeiben, a GñLEM-ben ¢s a Z¹LD ARC-ban a cselekm¢ny modellje a
tarot vagy a beavatÀs alkÁmiai Ãtja. A GñLEM-ben a tarot arkÀnumai alkotjÀk a mü
szerkezeti vÀzÀt, ez hasonlÂ elven mük´dik, mint a sakk Lewis Carroll ALICE TºK¹RORSZçGBAN cÁmü reg¢ny¢ben. Mintha mindegyik fejezet a pakli Ãjabb kiterÁt¢se lenne.
(AkÀrcsak Huysmans OTT LENN cÁmü reg¢ny¢ben, ahol ez a kÀrtya pontosan a tarot.)
°rdekesen hasznÀlja f´l a kabala ¢s a tarot elemeit Malcolm Lowry V ULKçN ALATT ¢s
Thomas Pynchon GRAV ITY 'S RAINBOW cÁmü reg¢ny¢ben, P. D. Ouspensky ¢s Hermann Hesse (az ¡veggy´ngyjÀt¢k ´tlete, ami tÀrsasjÀt¢k, a meditÀciÂ müv¢szete ¢s a
beavatÀs ´sv¢nye egyszerre, a tarotra eml¢keztet). A lengyel irodalomban Stanis−aw
Vincenz hÂdol a kabalÀnak A MAGAS POLONINçN cÁmü reg¢ny¢ben. E helyt figyelmen
kÁv¡l hagyom e tematika teljes gazdagsÀgÀt a jiddis nyelvü zsidÂ irodalomban, t´bbek
k´z´tt Perec ¢s Singer munkÀssÀgÀt (p¢ldÀul a T°VED°SEK cÁmü kabalista elbesz¢l¢st).
Jorge Luis Borges müveiben a kabalista filozÂfia ¢s hermeneutika mind a cselekm¢ny szintj¢n, mind a nyelvhez valÂ viszonyban f´lismerhetû. Angelus Silesius misztikus ¢s kabalista hitte, hogy az idûk kezdete Âta Isten csak egyetlen szÂt mondott ki,
ami a teremt¢s teljes gazdagsÀgÀt ¢s az emberis¢g t´rt¢net¢t is magÀba foglalja. Borges
ÁrÀsaiban megtalÀlhatjuk azt a kabalista gondolatot, hogy az emberis¢g minden müve
a kozmikus k´nyvtÀr egyetlen k´tet¢t alkotja, e k´nyvtÀr a betük ¢s szÂtagok minden
lehets¢ges kapcsolatÀt elûlegezi. TehÀt a vilÀg kezdete Âta kimondott szÀmtalan szÂ
tautolÂgia ä egyetlen kozmikus szÂtag formÀi, ez pedig Isten valÂdi neve.
Ami a XX. szÀzad legnagyobb alkotÀsait illeti, eset¡kben neh¢z lenne kabalista motÁvumokrÂl besz¢lni ä Kafka, Schulz, Beckett teljes ¢letmüve kabala, a kabala Ãjabb
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fejezeteit alkotjÀk. A FINNEGANS W AKE-ben James Joyce, Ãgy tetszik, valÂra vÀltja a
kabala nagy mÁtoszÀt, az egyetemes ¢s pÀnszemantikus Ur-Sprache eszm¢j¢t, ami tÀn
¢ppolyan hiÀbavalÂ ¢s abszurd, mint a gÂlem teremt¢se. A FINNEGANS W AKE, de Leopold Buczkowski reg¢nyei is f´lid¢zik a àsz¢tt´rt ed¢nyekÊ ¢s az elidegenedett szÂ mÁtoszÀt. HÀt a K OZMOSZ, Gombrowicz reg¢nye nem vilÀgi kabala, Ãj teremt¢s k´nyve
a profÀn olvasÂ szÀmÀra? Neh¢z napjainkban kabalÀra stilizÀlni a reg¢nyt, ahogy azt
Gustav Meyrink ¢s Tadeusz MiciÄski tette, de annÀl inkÀbb lehet a kabala szellem¢ben
gondolkodni.
Az okkult reg¢nyben (p¢ldÀul a GñLEM szimbolikÀjÀban) a tarot k¢t allegÂriÀja jÀtszik d´ntû szerepet: a Büv¢sz ¢s az Akasztott. A Büv¢sz vagy PagÀt, a àSzerencse UraÊ
a tarot elsû lapja, az alef betü jel´li. A h¢ber Àb¢c¢ elsû betüje egyÃttal a v¢gtelens¢g
jele ¢s az anyagot ¢s a szellemet egyesÁtû k´zvetÁtû ember szimbÂluma is. A MÀgusk¢nt
is ismeretes Büv¢sz az ¢g ¢s a f´ld k´z´tt k´zvetÁt (ezt a szerepet t´lti be Herm¢sz a
mitolÂgiÀban ¢s a MerkÃr-higany az alkÁmiÀban). Ilyen lehet a k´ltû-mÀgus alakja is,
aki a szÂ segÁts¢g¢vel teremt vilÀgot. Ez a figura nemcsak az alef betünek felel meg,
hanem a szent Tetragrammaton elsû betüj¢nek, a jodnak is ä az Isten-Atya, a Teremtû
l¢nyeg¢nek, vagyis az aktÁv, pozitÁv, szolÀris, szellemi f¢rfi ûselvnek is. A Büv¢sz ellent¢te ¢s kieg¢szÁtûje a Papnû (vagy PÀpanû) TÂra-tekerccsel a kez¢ben ä ez nûi lap, negatÁv, passzÁv, mozgÂsÁtja a nûvel, a vizekkel ¢s a titkos tudÀssal kapcsolatos lunÀris
k¢pzetek teljes komplexumÀt. A holdszimbolika mindig f´ltÀmadÀst jelk¢pez, a regenerÀciÂ ¢s a halhatatlansÀg elv¢t rejti magÀban.
A Büv¢sz gesztusÀnak szimbolikÀja ä egyik kez¢t magasba emeli, a mÀsik lefel¢ mutat ä az analÂgia t´rv¢ny¢re hivatkozik, alapelve ez a hermetizmusnak kabalista, Ãjplatonikus, alkimista ¢s rÂzsakeresztes vÀltozatÀban egyarÀnt. Az analÂgia t´rv¢nye ä
àami lent van, az megfelel annak, ami fent van, ¢s ami fent van, az megfelel annak, ami lent
van, hogy az egyetlen varÀzslatÀnak müvelet¢t v¢grehajtsdÊ, mondja a mitikus Herm¢sz
Triszmegisztosznak tulajdonÁtott kijelent¢s ä a mikro- ¢s a makrokozmosz, a lÀthatÂ
¢s a lÀthatatlan azonossÀgÀt hirdeti. Az ember mikrokozmosz, a teremt¢s szimbolikus
t¡kre; a vilÀgmindens¢g ember (S−owacki a k´vetkezû szavakkal fejezte ki ezt a hermetikus eszm¢t: àaz ember sürÁtett glÂbuszÊ). A Büv¢sz k¢ztartÀsa a titkos tudÀst keresû
tanÁtvÀnynak szÀnt okÁtÀs, megmutatja, hogy a lefel¢ ¢s f´lfel¢ vezetû Ãt ugyanaz, mert
az ¢gbe vezetû Ãt a halÀl birodalmÀnak labirintusain Àt halad (a beavatÀs e kettûss¢g¢t
jelk¢pezi a k¢t kÁgyÂ Herm¢sz pÀlcÀjÀn, ¢s talÀn a JÀkob lajtorjÀjÀn lefel¢ ¢s f´lfel¢
jÀrÂ angyalok is ezt jelentik). A TABULA SMARAGDINA azt tanÀcsolja a titkos tudÀst keresû tanÁtvÀnynak: àA f´ldrûl az ¢gbe emelkedik, aztÀn ism¢t a f´ldre leszÀll, a felsû ¢s az alsÂ
erûket magÀba szÁvja. Az uralmat az eg¢sz vilÀg f´l´tt Ágy nyered el.Ê32
A Büv¢sz gesztusÀban a tarot minden szimbÂluma (szÁne) benne van, a v¢gtelens¢g
¢s az ´r´k ¢let szimbÂluma is ä valÂban û a Szerencse Ura. E kÀrtya kontrasztos szÁnezete az emberi ¢let k¢t ellent¢tes ritmusa, a cselekv¢s ¢s a meditÀciÂ, a szenved¢ly
¢s a lemondÀs k´z´tt teremt egyensÃlyt. Pontosan ezt a lapot, vagyis ´nmagÀt talÀlja
a f´ld alatti folyosÂn Athanasius Pernath, a GñLEM hûse, mert àamint a pagÀt a jÀt¢kban
az elsû kÀrtya, akk¢nt az ember is az elsû figura a sajÀt k¢pesk´nyv¢ben, ´nmaga hasonmÀsaÊ.33
A f´ld alatti ÀtjÀrÂk ¢s labirintusok, ahol Pernath megtalÀlja a csomag kÀrtyÀt, ami
ettûl kezdve l¢pteit vezeti az à´sv¢nyenÊ, a halÀl birodalmÀnak vagy Athanor alkimista
tisztÁtÂkemenc¢j¢nek szimbÂlumai, egyÃttal a l¢lek m¢ly¢be tett utazÀs fabulÀris analÂgiÀi lesznek. Athanasius Pernath vÀndorÃtja a GÂlem f´ld alatti folyosÂin alÀszÀllÀs a
tudatalatti s´t¢t, r¢misztû m¢lys¢g¢be, egyÃttal f´lfel¢, az emberben rejlû istenik¢nt
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f´lfogott belsû emberhez vezetû Ãt is. Meyrink reg¢ny¢ben az a vÀgy ¢lteti, hogy eljusson àabba a mÀsik tÀvoli otthonba, mely tÃl van a gondolat vilÀgÀnÊ ä ennek hatÀrai az
irodalom hatÀrait is kijel´lhetik.
De Athanasius Pernath ÃtjÀn a legfontosabb kÀrtyalap az Akasztott ä a tizenkettedik
nagy miszt¢rium. Ez a lap lenyüg´zte ¢s megig¢zte Meyrinket ¢s T. S. Eliotot, Robert
Gravest ¢s Colin Wilsont. LÀbÀnÀl f´lakasztott ifjÃt ÀbrÀzol ä fejjel lefel¢ lÂg egy ¢lû,
virÀgzÂ fÀrÂl a h¢ber tau betü alakjÀban. LÀbai a kereszt jel¢t rajzoljÀk ki (az anyag ¢s
a targikus hasadÀs szimbÂluma), feje ¢s k¢t keze pedig a àszellemiÊ hÀromsz´get.34
Eliot a vegetÀciÂ isteneivel, Ozirisszel, Dion¡szosszal, Adonisszal tÀrsÁtotta az Akasztottat, ezek az istenek uraltÀk k¢pzelet¢t, amikor az çTOKF¹LDJ°-t Árta. A GñLEM-ben
az Akasztott a misztikus k¡ldet¢st jelk¢pezi. Az ÀtfordulÀs, ami az Entwerdan vagy az
Annihilatio misztikus eszm¢j¢re eml¢keztet, az à¢n¡nkrûlÊ valÂ lemondÀs jele ä ami
annyi, mint Àtl¢pni a szubjektivitÀs hatÀrain. Az Akasztott megadÀsa azt a kereszt¢ny
misztikÀban, a buddhizmusban ¢s a hÀszidizmusban rejlû paradox gondolatot id¢zi,
hogy a szem¢lyis¢gnek, ha rÀ akar talÀlni ´nmagÀra, meg kell t´rnie.
Potocki K ALAND A SIERRA MORENçBAN cÁmü reg¢ny¢ben a kabalista jelent¢sek sokkal m¢lyebben rejtûznek a müben, mint a tipikus okkultista reg¢nyekben, emellett a
szerzû mindent ÀthatÂ irÂniÀja magÀt a szent kabalÀt sem kÁm¢li. Ez a mü a lengyel
(¢s a francia) irodalom egyik legrejt¢lyesebb reg¢nye, t´bb¢rtelmü, egyike azon kev¢s
k´nyveknek, amelyek ä mint Roger Caillois Árja ä àerûvel telÁtik az irodalmat, ¢s megteremtik komolysÀgÀtÊ.35
Piotr Witt rekonstruÀlja Potocki szabadkûmüves-kapcsolatait, ¢s ´sszeveti a szabadkûmüvesek beavatÀsi szertartÀsait azokkal a prÂbat¢telekkel, amelyeknek a Gom¢lezek sejkje veti alÀ Alfonso van Wordent (a sejkrûl kider¡l, hogy nem ¡ld´zûje, hanem
misztagÂg vezetûje), ¢s megjegyzi, hogy azok az alakok, akikkel a vallon gÀrda der¢k
kapitÀnya vÀndorÃtja sorÀn talÀlkozik, a tarot allegorikus figurÀira eml¢keztetnek ä
a Bolondra, a Büv¢szre (a Gom¢lezek sejkje e kÀrtyalap rejtett jelent¢s¢nek megfelelûen a àSzerencse UrÀnakÊ bizonyul), a Papnûre, az Akasztottra, a Remet¢re, a Szerelmesre.36 ögy tetszik, a K ALAND ¢s a tarot beavatÀsi miszt¢riumk¢nt f´lfogott struktÃrÀja k´zti analÂgiÀt tovÀbb lehetne gondolni: Alfonso van Worden Ãtk´zben nemcsak k¡l´nf¢le mesters¢gek, rendek ¢s beavatottsÀgi szintek k¢pviselûivel talÀlkozik,
akik a menny ¢s a pokol k´z´tt lebegnek, hanem maga is Àtl¢p a beavatÀs egymÀst
k´vetû fokozatain.37 Bolondk¢nt l¢p a beavatÀs ´sv¢ny¢re (z¢rÂ figura a tarotban),
majd Szerelmes lesz (a hatodik lap ifjÃt ÀbrÀzol k¢t nû tÀrsasÀgÀban ä a àvÀgy tÀrgyÀnakÊ megkettûzûd¢se minden¡tt jelen l¢vû motÁvum Potocki müv¢ben), gyûztes Kocsis (a hetedik lap) ¢s Akasztott (a tizenkettedik lap). AlfonsÂnak ÃjjÀ kell sz¡letnie a
HalÀl ¢lm¢ny¢tûl (a tizenharmadik lap ä t´bbsz´r is elveszÁti ¢rz¢keit, ¢s az akasztÂfa
alatt eszm¢l f´l). ötja mintha zsÀkutcÀba vezetne ä AlfonsÂt csÀbÁtjÀk ¢s kÁs¢rtik, hatalmat Ág¢rnek neki azon az Àron, hogy elhagyja hit¢t, ¢s megszegi adott szavÀt (az
¹rd´g, a Torony ¢s a Hold allegÂriÀja).
A beavatÀs e fokozatait mÀs-mÀs t´rt¢netek t¡kr´zik (visszat¢rû motÁvum a kÁs¢rt¢s,
a szerelem ¢s a hütlens¢g, a tetszhalÀl, de mÀs ¢lm¢nyek is ¢rik, ilyen a melankÂlia, a
k¢ts¢gbees¢s, a bukÀs, ezek ismeretlenek a nyÁltszÁvü Alfonso elûtt, de a kabala lÀtÂk´r¢ben sz¡ntelen¡l jelen vannak). Alfonso beavatÀsa a kerett´rt¢netben olvashatÂ,
ennek megvannak a megfelelûi a cselekm¢nyben, ilyen Rebeka, Cheremon, a pap ¢s
a Gom¢lezek sejkj¢nek beavatÀsa. A Bolond motÁvuma is mintha meghÀromszorozÂdn¢k a t¢bolyodott Pacheco, a bolygÂ zsidÂ ¢s maga Alfonso alakjÀban. Alfonso bÀtor-
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sÀga, hûsiess¢ge ¢s kitartÀsa es¢lyt ad arra, hogy eljusson abba a szf¢rÀba, amit az utolsÂ, vagyis a huszonkettedik lap, a VilÀg jelk¢pez ä a beteljes¡l¢s, a gyûzelem, a gazdagsÀg lapja. A reg¢ny v¢g¢n Alfonso mÀgus lesz, a Szerencse Ura, valamik¢pp m¢gis
megmarad Bolondnak.
A z¢rÂ kÀrtya, amelyet BohÂcnak vagy Bolondnak neveznek, a csomag elej¢n vagy
a v¢g¢n talÀlhatÂ (ha k´rbe rakjuk a kÀrtyÀt, ezzel a probl¢mÀval nem kell szÀmolnunk). A marseilles-i tarotban a Bolond szakadt nadrÀgot viselû nyomorult, Waite
paklijÀban sz¢p ifjÃ, kez¢ben az ÀrtatlansÀg feh¢r rÂzsÀjÀval. Ezt a lapot teljesen Àt¢rt¢kelte az okkultista irodalom. R¢gi elnevez¢se ä Mat ä arra mutat, hogy csek¢ly ¢rt¢kkel bÁrt a kÀrtyavet¢sben. A romantika Âta tart a Bolond rehabilitÀlÀsa, a nyitott
¢letlehetûs¢gek lapjÀvÀ vÀlt, egyÃttal szellemi, sût ànirvÀnikusÊ kÀrtya is (a z¢rÂ az
egyes¡lt ellent¢tek ¢s a àszent ûr¡letÊ szimbÂluma).
A Bolond a mitikus puer aeternus, aki vÀndorÃtja sorÀn k´rt Ár le, ¢s visszat¢r a kiindulÂpontra. ötja a szabadulÀs spirÀlis ´sv¢nye. Lehet, hogy ez a kÀrtya is volt n¢mi
hatÀssal Watteau L'I NDIFF°RENT cÁmü k¢p¢re, amely ifjÃt ÀbrÀzol, f´lf¡ggesztve a s´t¢ts¢g ¢s a f¢ny k´z´tt, f¢lig elszakadva a f´ldtûl. ögy tetszik, a Bolond kÀrtyÀja lehetne
a nemes lelkü, bÀr à¢retlenÊ reg¢nyhûs´k allegÂriÀja, akiknek megadatott a hasadt
l¢lek tudata, ilyenek Miskin herceg ¢s Aljosa Karamazov Dosztojevszkijn¢l, Thomas
Mann àironikus hûseiÊ ä Hans Castorp ¢s az ifjÃ JÂzsef a bibliai trilÂgiÀbÂl, Stephen
Dedalus Joyce-nÀl, Harry Heller Hesse A PUSZTAI FARKAS cÁmü reg¢ny¢ben, ¢s ilyen
hûs´k szerepelnek Iwaszkiewicz novellÀiban is. Mindegyik¡k valamif¢le megtisztÁtÂ
belsû ¢lm¢nyen esik Àt. Eml¢kezz¡nk Hans Castorp eset¢re a H ñ cÁmü fejezetbûl, az
à¢rtelmes ¢s k´lcs´n´s tisztelettel teljes k´z´ss¢grûlÊ szÂlÂ ÀlmÀra, e lÀtomÀsÀban f´ltÀrul àa
sz¢p emberi egy¡tt¢l¢s formÀja ¢s erk´lcse ä a v¢res lakoma csendes tudatÀbanÊ.38 Az ¢let ¢s a
halÀl mezsgy¢j¢n bizonyossÀgot szerez arrÂl, hogy az ember az ¢rz¢kek rabjÀbÂl a teremt¢s kirÀlyÀvÀ, az àellent¢tek urÀvÀÊ vÀlhat. Hans Castorp ¢s az ifjÃ JÂzsef àfÀjdalmasan
boldogÊ hûs, megjel´lve a magassÀgok ¢s a f´ld alatti m¢lys¢gek ÀldÀsaival. °let¡k virÀgÀban hüs¢gesek maradnak az isteni ig¢khez, megûrizv¢n eml¢kezet¡kben a f´ld
alatti m¢lys¢gek ¢s a halÀl isteni-d¢moni ¡zenet¢t.
Mindamellett a Bolond ambivalens kÀrtya (mint a tarot minden arkÀnuma), mert
a teljess¢g-¡ress¢g tapasztalata, ami rendeltetett neki, az ¢rt¢kek ´sszezavarodÀsÀhoz (lÀsd Dosztojevszkijn¢l A F°LKEGYELMþ-t) vagy halÀlhoz vezethet. A Bolond
egzisztenciÀja olyan ember l¢ttapasztalata, aki az ostobasÀg vagy az ûr¡let Àlarca alatt
b´lcsess¢get rejteget. A tarot antropolÂgiÀjÀnak f¢ny¢ben az ember a bolond szerep¢t jÀtssza ´nmagÀval ¢s az abszolÃtummal szembes¡lv¢n (Nietzsche szavaival ä àIsten
bolondjaÊ).
A Bolond lesz Alfonso van Worden legfûbb ¡tûkÀrtyÀja. Ismeretlen erûk sodortÀk
a àsenki f´ldj¢reÊ, k¢t vilÀg k´zt lebeg: az ismert valÂsÀg, a becs¡let meg az egyszerü
erk´lcsi alapelvek vilÀga ¢s a àk´zvetett l¢nyekÊ k¢t¢rtelmü, veszedelmes ¢s lenyüg´zû
vilÀga k´z´tt. AlfonsÂt a Gom¢lezek sejkje k¢nyszerü ànemesb¡l¢sreÊ Át¢li, prÂbÀra
teszik a bÀtorsÀgÀt, a kitartÀsÀt, megfigyelik, tud-e titkot tartani, majd j´n a v¢gsû, a
legnagyobb megprÂbÀltatÀs ä utazÀs a halÀl birodalmÀba (a f´ld alatti labirintusokba).
Ugyanakkor Alfonso, a beavatottsÀg fokozatai, a szerzett m¢ltÂsÀg ¢s hatalom ellen¢re
is, akÀrcsak Hans Castorp, megmarad Bolondnak ä nincs hÀza, nincs ÀllandÂ helye a
vilÀgban, arra Át¢ltetett, hogy ´szt´n´sen az identitÀsÀt keresse. Vojciech Has filmj¢ben
Alfonso van Worden (nagyszerü ebben a szerepben Zbigniew Cybulski) ¡vegen Àt lÀtja
sz¢p ¢s titokzatos unokahÃgait; de, k´zeledni akarvÀn hozzÀjuk, t¡k´rnek ¡tk´zik ä
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´nmagÀba ä, ¢s ettûl m¢g jobban megijedv¢n, mint a kÁs¢rtettûl, a pusztasÀgba menek¡l. Has ´r´k´s k´rforgÀsra Át¢li AlfonsÂt, kering a valÂsÀg k´r¡l, ami tÃl sek¢lyes
lett szÀmÀra, ¢s azon titokzatos ter¡let k´r¡l, aminek nem ¢rtheti a t´rv¢nyeit.
A k´nyv epilÂgusa, a kÀrtyÀk v¢gsû f´lfed¢se rendszerint csalÂdÀst okoz az olvasÂknak ¢s az irodalomt´rt¢n¢szeknek is (Roger Caillois p¢ldÀul azt fÀjlalja, hogy Potocki
reg¢nye nem lett m¢g inkÀbb ¢s a legv¢g¢ig fantasztikus). De hÀt a K ALAND A SIERRA
MORENçBAN nem szokvÀnyos, romÀncos r¢mt´rt¢net, ami azzal v¢gzûdik, hogy
àvisszat¢r¡nk a f´ldreÊ, ¢s nem is racionalista polemikus ¢rtekez¢s. A tarotkÀrtyÀkra ¢s
a beavatÀsi miszt¢riumokra valÂ sok-sok utalÀs aktivizÀlja a kabala legm¢lyebb jelent¢seit, ezeket legalÀbbis nem ¢rv¢nytelenÁti a v¢gsû leleplez¢s. A beavatÀsi szertartÀsok
megrendez¢se, ezeknek egy¢bk¢nt sok ¢vszÀzados hagyomÀnyai vannak a Gom¢lezek
nemzets¢g¢ben, nem oltja ki a szimbolikus jelent¢seket, ilyen p¢ldÀul a nemek f´lcser¢l¢se ä gyakori motÁvum ez a K ALAND-ban, az androgin mÁtoszÀt id¢zi. Minden beavatÀsi miszt¢rium szÁnhÀz, misztifikÀciÂ (hiszen a àmisztifikÀciÂÊ szÂ a mysteriumbÂl,
a rejt¢lybûl ered), szimbolikus cselekv¢ssor, melynek k¡lsû formÀja f´ltÀrja, egyÃttal
el is rejti a m¢lyebb, ezoterikus ¢rtelmet. A transzcendens valÂsÀggal t´rt¢nû kapcsolatteremt¢s pontosan a jÀt¢knak k´sz´nhetûen lehets¢ges. TÀn az arany, amit Alfonso
kitermel a Gom¢lezek barlangjÀban, csak tûke, amit igazsÀgosan el kell osztani e csalÀd
k¡l´nf¢le Àgai k´z´tt? Alfonso munkÀja àkelti ¢letreÊ az arany alkimista ¢s szabadkûmüves jelent¢seit ä az arany a b´lcsek k´ve, egyÃttal sz´gletkû is, amelyre a szabadkûmüvesek f´l akartÀk ¢pÁteni a f´lszabadult emberis¢g szent¢ly¢t.
A kabalista jelent¢sek dialogikus kapcsolatba l¢pnek a K ALAND mÀs jelent¢seivel ä
VelÀsquez, a àterm¢szeti vallÀsÊ rabjÀnak deista fejteget¢seivel, a mindentudÂ istentagadÂ, Hervas gûg´s ateizmusÀval, Don Belial cinizmusÀval ¢s a cigÀnyvajda szkepszis¢vel, valamint Cheremon, a pap tudÂs komparatista szeml¢let¢vel, amely a vallÀsfenomenolÂgia ter¡let¢n folytatott XX. szÀzadi stÃdiumokat elûlegezi. Nincs semmif¢le
ellentmondÀs a K ALAND A SIERRA MORENçBAN ¢s a szerzû tudomÀnyos munkÀi k´z´tt.
Jan Potocki müve polifonikus reg¢nyk¢nt is olvashatÂ ä vilÀgn¢zetek ¢s stÁlusok nagy
dialÂgusa. Minden elbesz¢l¢s egy v¢get nem ¢rû dialÂgus lÀncszeme, minden t´rt¢net
´nmagÀban is az àeszm¢k prÂbat¢teleÊ,39 k¡l´nf¢le szeml¢leteket, a vilÀg Àt¢l¢s¢nek k¡l´nb´zû mÂdjait vizsgÀlja, ilyen a romantikus, a hedonista vagy a pedÀns tudomÀnyos,
s fûk¢nt a matematikai. ZÀrÂjelben jegyzem meg, hogy VelÀsquez fejteget¢sei, ahogy
strukturÀlja a vilÀgot, matematikai k¢pletekbe foglalja az emberi tev¢kenys¢geket ¢s
¢rzelmeket, gyakran Ãgy hangzanak, mintha a mai narratolÂgiai mÂdszereket parodizÀlnÀk. ögy tetszik, a K ALAND nem hagynÀ magÀt e kategÂriÀkban vizsgÀlni, tÃlsÀgosan k¢tszÁnü ahhoz, ¢s tÃl sokat tud ´nmagÀrÂl.
Roger Caillois àemberi szÁnjÀt¢kÊ-nak nevezte Potocki müv¢t, ami az emberi tapasztalatok teljes eg¢sz¢re kiterjed. A reg¢ny szÁnter¢nek kulisszÀi tizenn¢gy ¢vszÀzados
mÃltra tekintenek vissza ä Egyiptom, KÀldea ¢s Palesztina mÃltjÀba. A vallÀsi tudat
nagy alakjai ä MÂzes ¢s a szabadkûmüves rÁtusok àszentjeiÊ, a hÀrom ¢pÁtû, No¢, Salamon ¢s a tiruszi HirÀm ä egyszerüen ûs´k, rokonok, ugyanabbÂl a n¢zûpontbÂl lÀtjuk ûket, mint Alfonso hasonlÂan mitikus apjÀt, aki t´bb pÀrbajt vÁvott naponta. A
k´nyv zÀrÂfejezeteiben a tolerancia mesevilÀgÀba l¢p¡nk, ahol a hÀrom nagy vallÀs
k¢pviselûi, a kereszt¢nyek, a zsidÂk ¢s a mohamedÀnok a megmaradt pogÀnyokkal
egy¡tt nagy egyet¢rt¢sben ¢lnek, ¢s egymÀs k´z´tt hÀzasodnak (az apÀcakolostor priorisszÀjÀnak a lÀnya pogÀny, a àterm¢szet gyermekeÊ, unokÀja pedig mohamedÀn).
Pontosan a tarot arkÀnumaiban rejlik az ellent¢tek egys¢g¢nek szimbolikusan ÀbrÀzolt
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eszm¢je, a K ALAND szerkezete ennek az eszm¢nek van alÀrendelve. TehÀt a tarotpakli
lesz a reg¢ny belsû modellje.
F´lelevenÁtv¢n az egys¢g a sokasÀgban vagy az ellent¢tek megb¢k¢l¢s¢nek mÁtoszÀt,
Potocki reg¢nye maga is mÁtosszÀ vÀlik. E mü m¢ly struktÃrÀja t´bb tucat elbesz¢l¢sben t¡kr´z´tt beavatÀsi struktÃra, mindez egyetlen t´rt¢netre vezethetû vissza ä ez az
ember beavatÀsa a v¢gzettel folytatott jÀt¢k arkÀnumaiba. Mert a vilÀg sokszÁnü mozaikja visszavezethetû az egys¢gre, amit a reg¢ny a kozmoszba beleÁrt, a term¢szet ¢s
a kultÃra vilÀgÀban otthonos ember lÀtomÀsÀval fejez ki. A K ALAND valÂban az ¢let
k´nyve ä a vallÀsok, fajok, eszm¢k megb¢k¢l¢s¢¢, amiben nagy szerepet jÀtszik a regenerÀciÂs miszt¢riumok visszat¢rû motÁvuma. K¡l´n´sen napjainkban, a gy´k¢rtelen egzisztenciÀk korÀban ritkasÀg az ilyen k´nyv, amelyben az ember a tarot MÀgusa
ä az emberis¢g eg¢sz kultÃrÀjÀnak ´r´k´se.
Ugyanakkor Potocki müv¢nek megvan az à¢jszakaiÊ, tragikus oldala is. Nem tudom, mennyiben magyarÀzhatÂ ez a szerzû sorsfordulÂival ä diplomÀciai kudarcaival,
a tudomÀnyos ¢letben tapasztalt ¢rdemtelen ¢s fÀjÂ mellûztet¢s¢vel (reg¢ny¢ben is ez
a sors vÀr a nagy tudÂsokra) ¢s v¢g¡l tragikus ´ngyilkossÀgÀval. De a reg¢nybûl kih¡velyezhetû k¢pzeletbeli kÀrtyavet¢sbûl nem hagyhatunk ki m¢g egy ¡tûkÀrtyÀt ä a Remet¢t. A kilencedik arkÀnum b´lcset ÀbrÀzol az alÀzat sz¡rke kabÀtjÀban, jeges csÃcson
Àll, kez¢ben lÀmpÀval, rajta hatÀgÃ csillag, a kozmosz, s egyÃttal a titkos tudÀs szimbÂluma. LechoÄ JAN POTOCKI cÁmü vers¢ben a b´lcs vilÀgtÂl tÀvoli, idegen, v¢gtelen¡l
magÀnyos alakja a K ALAND szerzûj¢t mutatja. Ez a vers a k´ltûi intuÁciÂ k¡l´n´s talÀl¢konysÀgÀval (vagy talÀn teljesen tudatosan?) ÀbrÀzolja a Remete kÀrtyÀjÀt:
àKez¡nkben, mÁg lassan megy¡nk az ¢jszakÀba,
Csillag-pusztasÀgok gyÃjtotta lÀmpÀs,
S rejtett b´lcsess¢g¡nk fojtogat, mint sÁrÀs,
S a roppant n¢masÀg, mely mohÂn hÃz magÀba.Ê
(K´rner GÀbor fordÁtÀsa.)
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