
KOCHVALÉR~ A teremburáját!
Még és mindig csak a kezdet. Örökké csak per tangentem: az Úr hatalmas
lendülettel, pufókangyalkákkal sleppjében Adámhozközelít. Egyetlen pil
lanat, tele feszültség~el, még minden lehet, óriási erő és hatalom és dicső

ség halmozódik az Urban, Adám éledezni látszik, mintha már derengene
benne is némi világosság, mintha. Gyönyörű teste lusta, ernyedt, finom
arca álmatag, révült, tekintete üres és tudatlan. <5 a férfi, a teremtés ko
ronája. Az. És olyan is. Nem tehet róla, éppen most teremtették, még
teljesen ártatlan. Egyszerűen csak van, öntudatlanul nyújtja Teremtője

felé a kezét, mechanikusan, akarat és tudás nélkül. Az Úr teremtő ereje és
akarata hívja életre Adám mozdulatát. Elszántan száll az Úr a végtelen
egekből a vadonatúj Föld és annak első számú lakója felé, jobb keze mu
tatáujjának erejével közelítve... mihez is? Adám bal kezéhez. Bizony. Bal
jós mozdulat. Igy kezdődik a kezdet, bal kézről emberi részről. Adám bal
kezes - meg is látszik azóta is a világon. Michelangelo döntött így. És
hát az Úr, mivelAdám mégcsak anyag: most készül beléje a lélek. Közelít
feléje. Adám teste pompás, igazán nem úgy néz ki, mint akibe csak hálni
járna (majd) a lélek. Touch he, touch me! - szurkola Szixtuszi kápolná
ban a sokmilliomodik földlakó. Találkozzon máraz a két ujj... érintsd meg,
Uram, Adám ujját, nem számít, hogy ősapánk balkezes, megszoktuk már
azóta, ez van... csak már érintsd meg! De nem: az Úr csak közelít, pár
milliméteren múlik minden, de az bizonyazon múlik, szóval minden úgy
marad, megközelítőlegesen, kezdetben a kezdet, kezdetlegesen kezdődik 
s marad is már mindvégig. Nem mi találtuk ki, oda van festve, elég tűr

hetően eredetileg, kár, hogy restaurálták; alighanem azt is abalkezesek.
Jobb kézzel meg nyilvánvalóan a markukat tartották. Mint a világon és
Rómában, sőt, a Szixtuszi bejáratánál is mindig és annyian. A terem
buráját, azt bizony meg kell fizetni busásan. Persze megéri: az ember és
az asszonyi állatvégre tülekedhet valami fenségesen szépalatt,s miközben
tekergeti a nyakát, el is meditálhat magában, ha mégmaradt jártányiereje
a temérdek odavezető út után ácsingózásra és áhítatra. Hogyne maradt
volna, hiszen oda.készült, erre a szemlére várt márfél élete során. S most
ott áll, és döbbenettel konstatálja, hogy nem csupán a férfinép teremtési
aktusa mesterien tökéletlen. Mást is lát még: látja Évát. Méghozzá az Úr
szíve alatt, bal karjának biztos védelmében. Igen, igen: Az az angyali szőke
lény lány, szép és okos, és kis kíváncsi - nem csoda, hisz élete párjába
próbál éppen némi szellemet ésértelmet beleplántálni az Úr. Hogyne szur
kolna hát gyermeklány ősanyánk, nem mindegy, milyenre sikerül ez az
Adám, neki kell majd egy életen át vele élnie, hisz nincs más választék,
ez van, ezt kell szeretni. Hogy erős, egészséges és kívánatos a teste, az már
bizonyos, az látszik. Nem semmi, Istenuccse! Szépreménvü Éva most már
csak azért izgul, tartalommal töltődjenek meg a lényeges formák, a fej, a
szem, a száj, a szív... és így tovább, lefelébb is. Szegénykislány, ha tudná,
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