
ez a tÀplÀl¢k, a l¢lek annÀl magasabbra jut; ¢s min¢l gyeng¢bb, annÀl lentebb marad.
De mif¢le tÀplÀl¢k az, amely a fejlûd¢st ¢s visszafejlûd¢st, a l¢lek àfentÊ-j¢t ¢s àlentÊ-j¢t
meghatÀrozza? Mi a jellegzetess¢ge ennek a tÀplÀl¢knak, amely a l¢lek lÀthatatlan,
àmentalitÀsoknakÊ nevezett konfigurÀciÂit l¢trehozza? PlatÂn elk¢pzelte az à¢g f´l´tti
tÀjatÊ, s ezt a àvalÂsÀg mezej¢nekÊ nevezte el. Ha a l¢lek eljut oda, az igazsÀg, a meg-
gondoltsÀg ¢s a tudÀs csodÀlatÀban mer¡lhet el. A l¢lek eg¢szs¢gi foka v¢gsû soron
attÂl a tÀplÀl¢kmennyis¢gtûl f¡gg, melyet a àvalÂsÀg mezej¢reÊ tudott ÀtmenekÁteni.
Csakhogy a àlelki di¢taÊ eme hely¢re nagyon is r´g´s Ãt vezet; a lelkek t´bbs¢ge csak
nagy ritkÀn jut el oda, tÀplÀl¢kuk Ágy vegyes, az igaz ¢s a hamis, a tudÀs ¢s a nem tudÀs
kever¢ke, azokrÂl mÀr nem is besz¢lve, akik soha nem lÀtjÀk ezt a tÀjat, ¢s akik eg¢sz
¢let¡kben a àv¢leked¢s tÀplÀl¢kÀnÊ ¢lnek.

A t´rt¢nelem folyamÀn a kommunizmus ¢rtette meg a legjobban ä ¢s hasznÀlta egy-
ben a legaljasabb c¢lokra ä PlatÂn gondolatÀt; ez a rendszer a lelki ¢trend gy´keres
megvÀltoztatÀsÀt tüzte ki c¢lul maga el¢. Besan§on kereken ki is jelentette: a kommu-
nizmus nem l¢tezett volna a kommunista ideolÂgia Ãj konyhÀja n¢lk¡l. A l¢lek tÀplÀ-
l¢kÀba egyre t´bb ideolÂgiÀt kevertek, mÁg meg nem gyûzûdtek rÂla, hogy a l¢lek most
mÀr k¢ptelen magasra szÀllni, mert megfertûzte az irdatlan mennyis¢gü rÃt, hamis
¢s rossz. A kommunizmus elk¢pzelhetetlen az ideolÂgiai nouvelle cuisine tÀplÀl¢kÀval
rendszeresen butÁtott t´meg n¢lk¡l. Ebbûl a konyhÀbÂl ker¡ltek ki azok a fogÀsok, ame-
lyek elfogyasztÀsa utÀn az emberek szem¢tdombokat kezdtek termelni. A kommuniz-
mus sohasem a neh¢ziparra tÀmaszkodott az àÃj tÀrsadalomÊ ¢pÁt¢sekor, ahogy hir-
dette (ha ezt tette volna, nem Ãgy v¢gzi, ahogyan v¢gezte), hanem a platÂni ¢rtelem-
ben vett ¢lelmiszeriparra: az idûk sorÀn egyetlen tÀrsadalmat sem etettek ennyi àv¢-
leked¢sselÊ, ¢s egyetlen elûl sem fedt¢k el ennyire kegyetlen¡l a àvalÂsÀg mezej¢nekÊ
lÀthatÀrÀt.

A k¢rd¢s tehÀt Ágy mer¡l fel: hogyan m¢regtelenÁts¡k ezt a hatalmas kollektÁv lelket?
Befogad-e mÀs tÀplÀl¢kot, vagy mint a hazat¢rt fegyenc, kiokÀdja a kalÀcsot, mert sÂs-
kÀhoz ¢s pen¢szes keny¢rhez szokott? ízlelhetj¡k-e m¢g az igazsÀg Áz¢t, kÁvÀnhatjuk-e
m¢g egyÀltalÀn, meg tudjuk-e k¡l´nb´ztetni az igazsÀgba g´ngy´lt hazugsÀg¢tÂl?

Egy dolog k¢ts¢gtelen: ha a testi ¢trendet nem is, a lelkit mindenk¢ppen mi ÀllÁtjuk
´ssze. °vtizedek Âta elûsz´r ism¢t megadatott a szomorÃ es¢ly: feleln¡nk kell sajÀt os-
tobasÀgunk¢rt.

Kûrizs Imre

FA FOR MEN

SokÀig Àcsorogtam ma a zuhany alatt,
n¢ztem a csÀl¢ csemp¢t, a felhÀmlÂ falat,
a hideg vÁz ahogy a rÂzsÀbÂl kiront,
hogy telûben a tÀlca, a àvÁz a vÀdlimonÊ-t,
hogy fogyÂban a forrÂ, de alig kell meleg,
el¢g meleg az este, hideget engedek,
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f¡lledt az este, forrÂ, de csukva minden ablak,
ne halljon senki szomsz¢d, ¢s senkit ¢n se halljak,
¢s k´zben szÂlt a magnÂ, de hamar v¢ge lett,
aztÀn m¢g felt´r´ltem a kicsapott vizet,
bementem a szobÀba, n¢ztem, tÁz Âra hat,
csak ¡ltem megf¡r´dve, kinn cs´p´g´tt a csap.
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Magyar LÀszlÂ AndrÀs

BEVEZETý AGRIPPA SZATíRçJA EL°

Henricus Cornelius Agrippa von Nettes-
heim, miutÀn 1528-ban FranciaorszÀgbÂl
Antwerpenbe, Ausztriai Margit v¢dûszÀr-
nyai alÀ menek¡lt, v¢gre ä Ãgy lÀtszott ä
nyugalomra lelt. Idej¢t r¢szint gyÂgyÁtÂ-
tev¢kenys¢gre, r¢szint pedig k´nyvÁrÀsra
fordÁthatta: 1530-ban Antwerpenben ki is
adta frissen alkotott müv¢t, a DE INCER-
TITUDINE ET VANITATE SCIENTIARUM-ot,
amellyel ä mint hÀnyatott ¢lete sorÀn mÀr
annyiszor ä Ãjfent siker¡lt ÂriÀsi botrÀnyt
kavarnia. (A botrÀny m¢g szÀz´tven ¢v
mÃltÀn sem csitult el, p¢ldÀul Justus Ves-
ti [1651ä1715] erfurti orvosprofesszor
1699-ben sem Àtallott AgrippÀval vitat-
kozni.) De hÀt mirûl is szÂlt ez a k´nyv,
amely olyannyira felhÀborÁtotta szinte az
eg¢sz korabeli tudomÀnyos vilÀgot? A k´-
tet nem volt egy¢b, mint ´sszef¡ggû sza-
tÁraf¡z¢r: valamennyi foglalkozÀs ¢s hiva-
tÀs, tudomÀny ¢s mesters¢g megkapta
benne a magÀ¢t, ÁrÂja a bankszakmÀtÂl a
teolÂgiÀig, a prostitÃciÂtÂl a kereskedele-
mig mindenrûl lerÀntotta a leplet, tudat-
lansÀgot, csalÀst, ostobasÀgot ¢s f´l´s-
legess¢get bizonyÁtva kortÀrsaira. Mind
k´z¡l azonban k¢ts¢gkÁv¡l az orvostudo-
mÀny jÀrt a legrosszabbul: Agrippa nyel-
ve sehol nem oly csÁpûs, mint ¢ppen kol-
l¢gÀival szemben.

Hogy pontosabban ¢rts¡k, mirûl is van
szÂ, alÀbb ´sszefoglalom az orvosszatÁra
fûbb gondolatait:

Az orvoslÀs nem tudomÀny ä ÀllÁtja Ag-
rippa ä, szektÀi nem ¢rtenek egymÀssal
egyet, ¢s ostobasÀgokat hordanak ´ssze.
A ritka sikert az orvosok csak a szerencs¢-
nek k´sz´nhetik, ´sszejÀtszanak a gyÂgy-
szer¢szekkel, korruptak, sz¢lhÀmosok,
p¢nz¢hesek, egymÀssal is kitolnak, de
leginkÀbb a betegeknek Àrtanak. M¢g te-
kint¢lyeik is s´t¢t gazemberek vagy leg-
alÀbbis cinikus sz¢lhÀmosok. Az orvosok
tovÀbbÀ gusztustalan, büz´s ¢s sz¢gyente-
len figurÀk, akik nem kÁm¢lnek sem is-
tent, sem embert. Vesz¢lyesebb az orvos,
mint a betegs¢g: az ûsi n¢pek eg¢sz-
s¢gesen ¢ltek orvos n¢lk¡l, mÁg a maiakat
megrontja a medicina. Az egyszerü, ta-
pasztalatra ¢p¡lû gyÂgymÂd t´bbet ¢r,
mint bÀrmilyen kifinomult tudomÀny ¢s
drÀga patikaszer. A rÂmaiak ki is tiltottÀk
a doktorokat vÀrosukbÂl, mert vesz¢lyes
gyilkosoknak ¢s csalÂknak talÀltÀk ûket.
RÀadÀsul az orvosok b¡ntetlen¡l viszik
v¢gbe gaztetteiket: ergo meg kellene sza-
badulni tûl¡k ä ajÀnlja a szerzû. EzutÀn a
patikusok csep¡l¢se k´vetkezik, majd n¢-
mik¢pp enyh¢bb Át¢let a seb¢szetrûl ¢s a
diet¢tikÀrÂl.




