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– Öntözzek, vagy ne öntözzek este a kertben? – 
töprengtem, ahogy kényelmes tempóban hazafe-
lé tartottam a városközpontból a Zapotočky ne-
gyedbe az idei rendkívüli napsütéses tavasz 
egyik májusi napján. Az utcai forgalmat csak úgy 
félszemmel követtem. 

Az idei tavaszon ez a szárazság szokatlanul 
sokáig tartott. A zöldség, a virágok, a rózsák, de 
még a gyümölcsfák is állhatatosan óhajtották a 
magukét. „Az élet alapja a víz” mondja minden 
kertész, ha sokáig nem esik. S ehhez hozzágon-
dolják még a többi elemet: a napot, a levegőt és a 
talajt. Hát persze! A mikroelemeket, a vitamino-
kat, a hormonokat és a feromonokat is, meg a… 
meg minden egyebet, ha úgy-ahogy kiismeri ma-
gát ebben a bonyolult világban… 

– Fiatalember! Fiatalember, hová siet annyi-
ra? Ne siessen! – zökkentett ki töprengésemből 
egy hang közvetlenül a hátam mögül, mikor el-
hagytam a vasúti fűtőház betonkerítésének a 
sarkát. 

Nekem szól ez a megszólítás? Mert fiatalem-
bernek tisztelhettek volna úgy negyven évvel ez-
előtt, nem most, amikor már közelebb vagyok a 
hetvenhez, mint a hatvanhoz. Meg aztán a járá-
som se nevezné egy józan ember sietősnek, fu-
tott át az agyamon, ahogy ösztönszerűen a hang 
felé fordultam. 

Ajaj! Kettős fogat – „szent” férfiak legénysé-
ge, olyan negyvenes-ötvenesnek tűnnek. „Ők 
meg a szerencsétlenség sosem járnak egyedül.” 

Néhány másodperccel ezelőtt hagyhattam el 
őket pár lépésnyi távolságban. Bizonyára ez alatt 
az idő alatt jól megnéztek, felbecsültek, tanakod-
tak, csak azután döntöttek, hogy megszólítanak. 

Ezt a párost, meg más hasonlókat is, már lát-
tam és találkoztam velük többször: már többször 
megállítottak szerény és kimért férfiak és nők. 
Tétován topognak egyik lábukról a másikra, ke-
zükben néhány képes folyóiratot tartanak, ame-
lyen sakktábla bástyájára emlékeztető építmény 
látható. Néhányszor elfogadtam ezektől a külö-
nös rikkancsoktól már a folyóiratukat is. Annak 
ellenére, hogy ezek többsége rendszerint két-
három évvel azelőtti volt, és valamiféle kötelező 
olvasmányként bizonyára több kézen átmentek, 
a szöveg mindig meglepően „aktuális” volt, főleg 
azért, mert íródhatott karácsonyra, újévre, má-
jus 1-jére, péntek 13-ára, vagy 2005 Szilveszteré-
re. Mindig arra a megállapításra jutottam, hogy 
ezeket az írásokat már valamikor régen olvas-
tam, csak valami más szövegkörnyezetben, elté-
rő módon értelmezve és magyarázva. Sosem tud-

tam kiérezni, hogy milyen olvasóközönséghez, 
milyen társadalmi réteghez szólnak ezek az írá-
sok és lapok. Nekem úgy tűnik, hogy ahhoz, 
amelyik eddig alig olvasott ilyesmit, s örül már 
annak a ténynek is, hogy képes valamit kibetűz-
getni. 

S bennük azok az emberi alakok! Dio mio! 
Gyerekrajzok? Ösztönös vagy naiv művészet? 
Ezekről nem lehet megállapítani, melyik emberi 
fajra gondolt a művész. Mulattra, meszticre vagy 
kreolra olyan vegyes családból, ahol az apa fe-
hér, az anya meg színes bőrű, vagy fordítva? 
Olyan családokat ábrázol, ahol a fehér ember 
vére csak a nyolcadrész? 

Azt a néhány lépést hát visszamentem, hogy a 
jóembereket kiábrándítsam tévedésükből. De 
fölösleges volt. 

– Fiatalúr! – szólított meg ismét az idősebbik. 
– Nem tűnt fel önnek, hogy ez az év egészen 

különös? – kezdte aztán a fiatalabbik. 
– Mi tagjai vagyunk… – vágott a szavába is-

mét az idősebb, „nehézsúlyú”, pöffedt képű hír-
nöke a Magasságbelinek, s aztán együtt egyhan-
gúan elmondták valamiféle vallási szekta hosszú 
nevét „… és örömhírt mondunk önnek…” és 
éneklő hangon elszavaltak nekem egy két négy-
soros versszakból álló mondókát, ami szerint 
valahol keleten feltűnt egy csillag, tán Dávidé, s 
ez egyértelműen jelzi, hogy közeleg a világ vége. 
Alázatos képpel és farizeus módon lesütött 
szemmel hallgattam őket. A szavalást hirtelen 
hagyták abba, mint amikor a mondat közepén 
kikapcsolják a magnót, vagy egy délkelet-ázsiai 
ország ideiglenes ügyvivője fejezi be ünnepi be-
szédét a tévénkben. Álltak ott némán, és tétován 
néztek egymásra, mintha nem tudnák, kinek kel-
lene folytatni. 

Kezdetben szerettem volna még hallani tőlük 
további „művészi“ produkciót, hát bevallottam 
nekik, hogy én is tudok olyan jövendölésről, 
amely megjósolja, hogy hamarosan itt a világ 
vége. Nem olyan hatásos ugyan és művészileg 
nem annyira megformált, mint az önök versiké-
je, de régi és hiteles. S akkor hirtelen eszembe 
jutott valami más. 

– Testvérek, tudják mit? Jöjjenek, üljünk le 
valahol, valami csöndes helyen, ahol nem tűz 
ránk a nap, ott elmesélem azt a jövendölést – 
mondtam nekik A váratlan meghívásom úgy 
meglepte őket, hogy észre sem vették, hogy ma-
nipulálom őket a közeli Pokol Bárba, ami kívül-
ről semmiben sem különbözik egy szerény pa-
rasztháztól. 

– Én meginnék két deci veltelinit – mondom 
–, de önök alkoholos italt ugye nem fogyaszta-
nak? Önöknek ugyebár tiltja a hitük? Rendelek 
önöknek valami mást. A vendégeim, és kész! Tán 
egy kis frissítő csapolt kofolát! Ebben a nagy for-
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róságban, annyi fárasztó agitálás után nem árt-
hat meg, biztosan jólesik majd!  

A szent férfiakat egyszeriben elragadta az én 
beszédörvényem, mint az ágasfáról leszakadt 
száraz zabkévét az árvai forgószél. Észre sem 
vették, és már el voltak térítve, majd leültetve 
egy nehéz tölgyfaasztalhoz, háttal a falnak, egy 
mulatozó szőrös ördögfiúkat és némbereket áb-
rázoló falfestmény alá, amint körülülnek egy 
katlant, amelyben az elkárhozottak alá fűtöttek 
unalmukban. 

Alighogy leültettem őket, már meg is jelent a 
pincérnő.  

– Két deci zöldveltelinit nekem, és itt a test-
véreknek, nekik meg két nagy pohár „teljes“ 
megfelelően hűtött csapolt kofolát. 

Nem tartottam szükségesnek megmagyaráz-
ni, hogy itt ennek a bárnak zsargonjában „teljes” 
kofola alatt a háromdecis pohárban egy feles 
Korzár rumot feltöltve csapolt kofolával kell ér-
teni. 

Ahogy a pincérnő sietve távozott, alázatos 
képpel nyomban nekifogtam előadni az ismert 
jövendölést: 

– Tudják testvérek, a régi prófécia az emberi-
ség élettartamát ebben a siralomvölgyben három 
hosszú harmadban adta meg: Ádámtól Ábrahá-
mig kétezer esztendő, Ábrahámtól Jézus Krisz-
tusig ugyanúgy kétezer esztendő, és végül Jézus 
Krisztustól az emberi nem végezetéig szintén 
kétezer év – kezdtem történetelemző előadáso-
mat. 

– No, látja, már itt is van! Mi éppen megéltük 
ezt! – adott nekem igazat a szenior, vendégeim 
agilisabbika. 

– Ámen, ámen! Bizony, bizony! Már itt van! – 
alig bírtam elnyomni mosolyom, de nem hagy-
tam magam eltéríteni. 

– Tudják, a prófécia (szándékosan mondtam 
próféciát, és nem jövendölést vagy jóslatot, hogy 
kijelentésem ortodoxabbnak, megalapozottabb-
nak tűnjön), hogy kétezerben világvége lesz, ré-
gi, sőt nagyon régi és nagyon komoly. Vajon az 
óvilági, ószövetségi vagy ókori prófétától szár-
mazik-e, pontosan nem lehet tudni, és kék boly-
gónk sok mai lakójának mindez elképzelhetetle-
nül távoli, hihetetlen, nekik minden mindegy, 
semmi se számít! 

– Majd ők is észhez térnek, csak ne legyen 
már késő! – háborgott elfojtott kárörömmel az 
idősebb jövendőmondó. 

Én rendületlenül folytattam: 
– Az ilyen jövendölés szerzője egy ókori be-

avatott, aki elvonult a környező bűnös világ zaja 
elől egy félig kiszáradt sivatag oázisának magá-
nyába, vagy szelek ostorozta sziklák közé, vagy 
csak egy erdő mélyén lévő odvas fa odújába, ahol 
aszkétaként tengődik vándorsáskán, növények 

gyökerén, vagy a vadméhek mézét meg a tama-
riszkusz mannáját nyalogatva. Az élete nem volt 
abban az időben éppen könnyű. Csak néha jutott 
hozzá némi alamizsnához valami szerencsétlen 
anyókától, aki maga is jobb időkre várt, a szeren-
csére, a csodára, felkereste hát a prófétát egy 
kedvező jóslatért. 

A hallgatóim arckifejezéséből le lehetett ol-
vasni, megszokták már, hogy a különféle igehir-
detéseket vita nélkül, fegyelmezetten hallgassák, 
meg azt is, hogy a szótáram és kifejezéseim nem 
igazán ismertek számukra. Meglehet, azon tű-
nődtek, vajon melyik szekta küldötte lehetek, 
hogy ideológiailag megdolgozzam és átcsábítsam 
őket a magam oldalára. Lehetséges az is, hogy 
összevetették az állításaimat a maguk dogmájá-
val, s igyekeztek megállapítani, hogy az ő szem-
szögükből hitehagyott, szakadár vagy csak egy 
közönséges eretnek vagyok-e. Vártam, hogy köz-
tünk minden pillanatban „robban“ valami, hogy 
felállnak az asztaltól, és felháborodva tüntetőleg 
kivonulnak a bárból, mielőtt még a pincérnő ki-
hozná az italt. Eddig azonban nem történt sem-
mi. Tán a szomjúság gyötörte őket. Folytattam 
hát a továbbképzést: 

– A hatalmasoknak jósolni azon időben bizo-
nyosan hasznos dolog volt, ám egyben nagyon 
veszélyes is: a jós könnyen elveszíthette „prófétai 
jogosítványát”, a nyelvét , sőt a fejét is. Meg az-
tán melyik jósnak volt a maga korában könnyű 
élete. Hát nem? Főleg, ha a saját szülőföldjén 
akart boldogulni, ugye? Könnyebb a mai jósok-
nak, az igazmondóknak? Ugye nem! – kérdez-
tem, sőt együttérzőn válaszoltam is helyettük. 

Az első, az aktívabb „testvér“ – akiről úgy érez-
tem, ő volt kijelölve „öregnek“ kettőjük közül – 
szinte lélegzetét visszafojtva figyelt rám, nem tud-
ván, hová soroljon, a másik szeméből meg – aki 
kezdettől fogva egykedvűbbnek mutatkozott – azt 
olvastam ki, hogy jól szórakozik. Gyorsan igyekez-
tem hát javítani igazhitűségemet: 

– Elismeréssel és tisztelettel hajtok fejet a 
hajdani és a mai jövendőmondók erkölcsi helyt-
állása előtt... Csak hát mi, a reneszánszban újjá-
született, a humanizmusban humanizálódott, a 
reformációkban reformálódott, a felvilágosodás-
ban felvilágosult, a marxizmusban egyenagyúsí-
tott figyelői a világtörténelmi folyamatoknak ki-
csit toleránsabbak és elnézőbbek lehetnénk a 
régmúlt jövendőmondóinak jóslataival szemben, 
nem volna szabad felelősségre vonni őket sem 
kijelentésük, sem az esetleges kisebb tévedésük 
és hibájuk miatt. Nem volna szabad egyes szava-
ik miatt késhegyre menően vitázni, inkább igye-
kezni kellene megérteni, hogy ők akkor, száz, sőt 
ezer évekkel ezelőtt miként gondolták, milyen 
hatások alatt jövendöltek, mi motiválta őket és 
egyebek! Ugye? 
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Vendégeim hallgattak, nem is néztek egymásra. 
Jött a pincérnő a megrendelt frissítőkkel. 

Elém letette a veltelinit, a szent emberek elé meg 
a bár logójával ellátott söralátétre helyezte a ma-
gas előkelő pohárban habzó „teljes“ kofolát, ben-
ne hajlékony szívószál meg citromkarika. Nekik 
aztán a söralátétre fekete ceruzával egy vonalat 
húzott. A jóemberek előbb piszmogtak a szalma-
szállal meg a citrommal, de mikor látták, hogy 
én minden teketória nélkül jót húztam a poha-
ramból, nagy kortyokkal oltották szomjukat. Kí-
váncsi voltam, hogy reagálnak. A fiatalabbik té-
rítő, a junior bizonyára rögtön megérezte a 

kofolában a rumot, a poharat még a szájánál 
tartva bal szemével feltűnés nélkül rám kacsin-
tott. A társának azonban nem adta tudtára. A 
szenior „testvér“ ivás után körülnézett, de nem 
tűnt fel neki a szokatlan íz. Gyorsan megszólal-
tam, hogy tudomásom szerint ezt az italt az ame-
rikai szesztilalom idején az utahi kvéker vagy a 
szigorú mormon szekta követői találták ki „Szolt 
Lejk Sziti“ környékén, utánoztam az amerikai 
kiejtést, ahogy csak tudtam. Az ifjabb 
„testvérből“ már-már csaknem kitört a nevetés, 
hanem a szenior szinte „itta“ szavaim „szőröstül-
bőröstül“. Jóízűen kiitta poharát, és nyomban a 
saját számlájára kevertetett „further drinket“. 
Neki van rá pénze! Ő megengedheti magának! A 
pohara alatti söralátéten hamarosan megjelent a 
második strigula is. 

Úgy döntöttem, folytatom az oktatást. Ko-
moly arccal, tekintetem a fejük fölötti ördögöket 
ábrázoló freskóra szegezve kezdtem mondan-
dómba: 

– Képzeljünk csak el egy lesoványodott aszké-
tát, aki magányos viskójában tengődik, ócska 

vászon- és bőrgúnyában, felháborodva és irigy-
kedve figyeli az ellenlábas szomszéd nemzet si-
kereit, boldogulását. Gondoljuk csak el, mennyi-
re aggódhat az az aggastyán saját fajtája, törzse, 
nemzete jövője miatt; hogy felháborítja az ifjú-
ság erkölcsi romlása; a haját tépve s a szélbe 
szórva hívja a Mennybéli haragját, hogy a szófo-
gadatlan hívőtársaknak olyan sors jusson osz-
tályrészül, mint az ő szélbe szórt hajának. Na és 
végül képzeljük el, hogy a jóst éjjel-nappal 
mennyire gyötörték lázas látomásai az ítélet 
napjáról, rombolták agytekervényeit és támad-
ták agyának idegsejtjeit. Súlyos látomások gyö-
törték, amikről azt hitte, hogy azok, a mai nyel-
ven szólva, valamiféle asztrális merevlemezen 
rögzített feljegyzések emanációi, rányomatva az 
emberiség történetének még a legkisebb tisztes-
séges és bűnös eseménye is a múlt, a jelen és a 
jövő minden idejéből. 

Bizonyos voltam benne, hogy a mai szóhasz-
nálattal előadottakból az idősebb legföljebb a 
felét, ha értette. Nem számít, ennek a típusnak 
nem fontos, hogy megértsen valamit. Neki elég 
annyi, hogy elhiggye. Lelkesen folytattam. 

– Képes volt az a hajdani jóságos próféta 
ilyen szűkös feltételek mellett abból az említett 
óriási mennyiségű, a világmindenség emlékeze-
tébe bekódolt adatból kiszűrni és hiba nélkül 
rögzíteni az agyának három és fél hüvelykes 
floppijára éppen annak a részhalmaznak az ada-
tait, ami végzetes lehet hitetlenkedő törzsbelijei-
re, hívő társaira, vagy nemzetére? Aligha! 

Most alighanem túlzásba estem! Úgy tűnt, 
felvetett kérdéseim modernsége nekik talán sok-
nak bizonyult. Ennek ellenére a fiatalabbik meg-
szólalt, hogy bizony igazam lehet, mert az iskolá-
ban ők is tanultak a halmazokról. 

– Fain! – mondom – Akkor hát folytathatom! 
– A mostani jósok, jövendőmondók, tisztán-

látók és egyéb nagy horderejű fajták paranor-
mális fenoménjei jövendölésük bekövetkezté-
nek gyakori elmaradását a körülmények rovásá-
ra írják, holott a jóslataikban nem tudták meg-
különböztetni a múltat a jelentől, sem a jövőtől, 
bár az érzékelt látomás világos volt számukra. A 
hibát állítólag ott követték el, hogy látomásai-
kat igyekeztek logikus egységbe szedni, hogy 
érthető legyen az egyszerű halandók számára is. 
Más szóval, a hiba a józanész hiányában gyöke-
rezik, nem a látomásban Jó, ugye!? Mit szólnak 
hozzá? 

Nekem úgy tűnt, hogy nem vették észre az 
iróniát előadásomban. A szenior testvér, aki idő-
közben már a harmadik „teljest“ iddogálta saját 
számlájára, s a kofolája alatti söralátétjén már 
három strigula díszelgett, csupán amiatt tiltako-
zott, hogy a jelenkori tisztánlátókat az olyan 
ószövetségi prófétákhoz hasonlítottam, mint 

Buják Ágnes festménye 
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Ézsiás, Jeremiás, Ezékiel meg a többiek, akiket 
megnevezett egészen Malakiásig. 

Mivel szenior testvér kissé folyamatosabban 
beszélt, határozottan megfigyelhettem, hogy vala-
miféle különös csehszlovák nyelven beszél. Mint 
egy második generációs amerikai. A junior testvér 
csak mosolygott rám, és titokban kacsingatásaival 
biztatott, hogy csak bátran folytassam. 

A szeniort ezért megnyugtattam, hogy az én 
álláspontom nagyon messzi van az összehason-
líthatatlan profán összevetésétől; semmilyen kö-
rülmények között sem akarom az ószövetségi 
próféták teljesítményét lebecsülni azzal, hogy 
összehasonlítom a mai paranormálisakkal. Meg-
nyugtatása után folytattam: 

– Most pedig képzeljük el az ószövetségi prófé-
ta nehéz helyzetét, aki látja az emberöltők végte-
len sorát Ádámtól Ábrahámon és Jézus Krisztu-
son át egészen addig az utolsóig, a legfiatalabb 

újszülöttig, akinek közvetlenül a N nap Ó órája 
előtt, amikor az ég és föld megindul, vagyis az 
utolsó ítélet előtti napon, amihez mi most, a ké-
tezredik év előtt kőhajításnyira vagyunk, még 
csak most kell megszületnie. Képzeljük el a prófé-
ta nehéz helyzetét, amint látomását szkeptikus 
kortársainak akarta a nemzedékek sokaságának 
valahogy pontosabban, ahogy mi mondanánk, 
számbelileg meghatározni. Számára a látomása 
világos volt, ez érthető, no, nem? Ettől ne fosszuk 
meg! Ez az egyházi méltóságok által is rég elfoga-
dott tény! Hanem az is lehetséges, hogy a múltat 
a jövőtől ő sem különböztette meg!  Ezen kívül, és 
ez szerintem elsőrendű fontosságú, hogy nem le-
het pontosan tudni, hogy a régi próféták látomá-
saikat milyen számrendszerben érzékelték és mi-
lyenben transzponálták, tolmácsolták kortársaik-

nak. Ugyanis a tízes számrendszerünk, ahol az 
ezer harmadik hatványa a tíznek, rendszerünk 
alapszámának, abban a formában, ahogy mi is-
merjük, nem is oly régi. Ez még az akkori prófé-
ták idejében nem létezett. Ezt részben csak a ró-
maiak vezették be, az indusoktól származik a nul-
la, és nekünk meg az arabok közvetítették. Ha-
nem a legrégibb emberi közösségekben, mondjuk 
Ádám korában, a jelenlegi paleontológiai, antro-
pológiai és archeológiai kutatások szerint állítólag 
az ötös számrendszert használták, amelynek alap-
ja az öt volt. Földünk akkori lakói ebben a nume-
rikus rendszerben számoltak, gondolkodtak, és 
kötötték üzleteiket, bár sejtelmük sem volt, hogy 
érintkezéseikben ilyesmi létezik. Így kellett aztán 
rögződnie az akkori emberiség tudatában, tehát 
abban a transzcendens világmindenség memóriá-
jában, amiből később a próféta érzékeléseit merí-
tette, kiolvasta vagy másolta. Ebben az esetben 
azonban az akkori ezer, az a titokzatos álef, amit 
állítólag a sémiták használtak, lehetett az öt köbe, 
nem pedig a tízé. Ez pedig ötször ötször öt, tehát 
a mi százhuszonötünk, és az akkori „száz“ pedig 
az öt négyzete, vagyis ötször öt, a mi huszonötünk 
– magyaráztam nekik tettetett lelkesedéssel. 

Előhúztam a golyóstollamat, és a teríték pa-
pírszalvétáján bemutattam nekik az erre vonat-
kozó számítást. 

– Az ember ezek után könnyen megérti, hogy 
Ádám, Noé és Matuzsálem hogyan élhettek ezer 
évig. Ugye, így van? Ezer év volt, a próféta jól 
értelmezte, de az akkori ötös számrendszeri ezer. 
Nem a tízes számrendszerünkben. 

A szenior testvér azonban kusza szlovákság-
gal vitatkozni kezdett, hogy az én következteté-
sem nyilvánvalóan téves, mert a Genezisben vi-
lágosan benne van, hogy Ádám százharminc 
éves volt, amikor nemzette Sétet, az én számítá-
som szerint pedig nem élhette volna meg a száz-
huszonöt évet sem. 

Mindenekelőtt „őszinte“ hódolattal nyugtáz-
tam az ő Szentírás ismeretét, hanem aztán össz-
pontosítva folytattam: 

– Hát igen, de nekem úgy tűnik ...az úr, ...az 
úr... – látszatra folytatni akartam, közben arra 
vártam, vajon bemutatkozik-e nekem. 

– Chairman, chairman Gelinek. A páholy el-
nök ura – mutatta be nekem junior testvér. – 
Chairman urat az Államokból küldték hozzánk, 
hogy átadja tapasztalatait a jövendölés és az 
örömhír terjesztése terén, hogy keleten feltűnt a 
csillag... stb ...stb. – bővítette junior testvér is-
mereteimet a szenior testvérről. 

– Értem, örvendek, Jelinek úr! – és bemutat-
koztam én is, biztos lévén benne, hogy az én ne-
vemet úgysem jegyzik meg. 

– A baráti idegen hatalmaktól a múltban is szí-
vesen jártak hozzánk jövendőmondók átadni ta-

Buják Ágnes festménye 
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kodásmódot kell alkalmazni. A tízes számrend-
szer helyett alkalmazzuk az ötöst. Lélekben gon-
dolkodásmódunkkal visszajutunk még úgy négy-
ezer esztendővel. Ádám korába. Akkor aztán a C 
= 5x5 = 25, s persze az X = 5. Így 25+5+5+5 = 
40, Ádám tehát negyvenéves volt, amikor nem-
zette Sétet. El kell ismernie, chairman úr, hogy 
az ilyen férfikor elfogadhatóbb, mint a százhar-
minc év. Nem gondolja? No, de menjünk tovább! 

Ádám ősapánk hogy kilencszázharminc éves 
korában halt meg? Helyes! Annak a hajdani 
misztikusnak, prófétának vagy tisztánlátónak, 
akinek közvetítésével Mózes meg az egész embe-
riség ehhez az adathoz jutott, ebben az esetben is 
helytálló volt a látomása. Csakhogy mi már az új 
gondolkodásmódunkkal nem értettük meg őket. 
Írjuk fel hát a régebbi gondolkodásmód szerint, 
tehát római számokkal: CMXXX. Most itt is al-
kalmazzuk a még régebbi ötös számrendszert és 
megkapjuk: -25+125+5+5+5 = 115-öt. Látják, 
egészen elfogadható csoda. Ilyen aggastyánok 
találhatók minden második faluban Abháziában. 
Applikálható ez Noéra, Matuzsálemre és további 
nagy kort megélt pátriárkára. Elfogadható racio-
nális számokat kapunk. 

– Fantasztikus! Uncredible! – Jött tűzbe Mis-
ter Gelinek. Szeme ragyogott a felismeréstől meg 
a rumtól. 

– No nem, ez még nem minden! Még marad 
itt rejtély bőven – hűtöttem le lelkesedését. 

– Nézzék! Például Ádámtól Ábrahámig eszerint 
csak kétszer százhuszonöt év telt volna el, a mi szá-
mításunk szerint kétszázötven év, nem pedig kettő-
ezer. Ennyi év annak a kornak oly sok zűrös esemé-
nye miatt, mint volt a paradicsomi élet és a kiűze-
tés a paradicsomból, Káin és Ábel konfliktusa, a 
népek szaporodása és elterjedése a földön, a víz-
özön, a bábeli torony építését követő nyelvzavar, 
mégis csak nagyon rövid időszaknak tűnik. Nem 
gondolják? Itt tehát valami nem stimmel. 

Ábrahámtól Jézus Krisztusig – ez az időszak a 
régészek által már helyenként pontosan adatolva 
van plusz-mínusz húsz év lehetséges eltéréssel – 
sem telt el kétezer esztendő, hanem csak ezerhat-
száz-ezerhétszáz. A jövendölésbe itt is tizenöt-húsz 
százalékos hiba csúszott. Elég sok, no, nem? – pró-
báltam vitánkat reálisabb alapra helyezni.  

Szenior testvérnek az én számokkal való bű-
vészkedésem egyre jobban tetszett, az archeoló-
giáról hallani sem akart. Emlékezetéből előbá-
nyászott egy bibliai adatot, ami szerint József, 
Jákob tizenegyedik fia száztíz éves volt, amikor 
Egyiptomban meghalt. Leírta: CX, behelyettesí-
tette 25+5-tel, és kijött neki, hogy „Dzsou ben 
Dzsekob” csak harminc évet élt. 

– Ez olyan szédületes karrier esetében, ami-
lyet ez az izraelita Egyiptom földjén elért, na-
gyon kevés. Elég csak a hét bő és a hét szűk esz-

pasztalataikat miként kell jósolni egy szebb holna-
pot, ugye igaz? – fordultam ismét a fiatalabbikhoz. 
Az ifjú testvér csak vigyorgott. A szenior testvér 
meg egyáltalán nem értette, miről van szó.  

Na, de nem hagyom abba, mondtam magam-
nak. Inkább folytatom. 

– Tehát nekem úgy tűnik, csermen úr, hogy 
nem értette meg következtetéseimet teljes mér-
tékben. Megpróbálom hát alaposabban megma-
gyarázni. Nocsak, írja fel ide a papírra Ádám 
éveinek számát, amikor nemzette Sétet. 

A szenior fölírta: 130. 
– Na, látja: alapvető hiba! Olyan ez, mint a köz-

mondásos új gondolkodás! Ha valaki a konzervatív 
ideológiába próbál bevezetni új gondolkodásmó-
dot, csak kudarcot vallhat. Vagy az új gondolkodás-
mód híve bukik, vagy az avult ideológia. 

A junior testvér tele pofával röhögött, de a 
szeniornak megígérte, hogy alkalomadtán elma-
gyarázza neki, miről beszéltem tulajdonképpen. 
Én meg folytattam. 

– Ám a próféta idejében arab számok még 
nem léteztek. Ez történetileg bizonyított és már 
mondtam is. Ezért kell, amíg tudjuk, amíg képe-
sek vagyunk, közelíteni, approximálni (így 
mondják ezt manapság) gondolkodásmódunkat 
a próféták korához. Írja hát ide azt a százhar-
mincat, de római számokkal. Mentálisan így ju-
tunk legalább kétezer évvel közelebb a prófétá-
hoz meg Ádámhoz is, az biztos, no, nem? 

Kiderült, hogy a szenior testvérnek halvány 
dunsztja sincs a római számokról. A szlovák, cseh 
és az angol szavak nehézkes keverékével inkább 
magyarázatba kezdett, hogy náluk is, az ő egyedül 
helyes hithű gyülekezetükben is a jövendőmon-
dásban az alapvető cél és eszköz megmagyarázni a 
laikusoknak a Magasságbeli kinyilatkoztatását a 
maga eredeti formájában, a különféle vallások ál-
tal még nem deformált változatban, ahogy ne-
künk, embereknek a próféták ezredévekkel ezelőtt 
kinyilatkoztatták. Mindkettőjüknek elismerésem 
fejeztem ki gyülekezetük törekvése iránt. 

Időközben a junior testvér sietett segítségem-
re a római számokkal. Fogta a szenior szalvétá-
ját, és golyóstollammal gondolkodás nélkül felír-
ta rá: CXXX. 

Eközben a pincérnő hozta a további veltelinit, 
a szent embereknek meg a „teljest“. A szenior 
alátétjén most már megjelent a negyedik strigu-
la. Az enyémen és a juniorén meg csak a máso-
dik. Jelinek chairmannek meg elmagyaráztuk a 
római számok írásának alapelvét, és meggyőz-
tük, hogy a Vulgatában és nagy valószínűséggel a 
Septuagintában is a számok így vagy valami ha-
sonló módon szerepelhettek. 

– Na, jó, de még így sem jutottunk messzire. 
Ha azonban el akarunk jutni egészen Ádámék 
korába, akkor számításainknál régebbi gondol-
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tendőre gondolni. S ehhez jön még a rabságban 
töltött idő, a Putifár szolgálatában töltött évek, a 
gyerekkora Kánaánban? – összegezhettem volna 
chairman cseh–szlovák–angol monológját, a sö-
tét tanácstalanságban tapogatódzót. 

– Hát igen – adtam neki igazat – Az ötös 
számrendszerrel itt már nem boldogul. Csak hát 
Józseffel már jócskán eltávolodott Ádám korá-
tól. Ábrahám korában, úgy tűnik, a sémiták, te-
hát az izraeliták is a hetes számot fetisizálták. 
Említette éppen a hét bő és a hét szűk esztendőt, 
volt nekik hétkarú szentelt gyertyatartójuk, Sala-
mon temploma hét oszlopon nyugodott, az alvi-
lágba abban az időben hét kapun át jutottak, 
hétnapos hetük volt, stb. Ebből a korból hány 
hetest vett át a keresztény liturgia, nem kell ön-
nek felsorolnom! Nem lehetett az izraelitáknak 
hetes számrendszerük? Figyeljen ide és számol-
jon velem, ha ezt feltételezzük: József száztíz 
esztendeje a hetes számrendszer szerint így fes-
tene 7x7+7=56. Ez már elfogadható. No, nem? – 
mire mister Gelinek hallgatagon bólogatott. 

A fürge pincérnő már éppen az ötödik „teljes” 
kofolát hozta neki, és a söralátéten ceruzával át-
húzta a korábbi négy függőleges vonalat. A 
chairman ezt az adagot már exre1 kiitta. 

– No, látja – mutattam neki nevetve a pincér-
nő striguláit a pohár alatti kartonon. – Az ötös 
számrendszer nem veszett ki a mai napig. Cseh-
országban ilyen esetben azt mondanák: „ez meg-
ivott egy palánk sört“ – segítettem ki őt csehül, 
hogy mister Gelinek jobban megértsen. 

– Azok az áthúzott vonalak tényleg emlékeztet-
nek a palánkra! Nem? Nézze csak meg! No és a 
maguk prérijein a kovbojok is így számolják a billo-
gozott szarvasmarhát és az ausztráliai Queensland 
birkanyírói a gyapjúval teli bőrzsákokat. Már ha a 
kovbojnők legalább részben igazat mondanak – 
folytattam most már a mi nyelvünkön. 

– A jövendő tisztánlátó, ha majd 2000 után 
valamilyen jövendőben még megéljük, tudja-e 
majd kortársainak helyesen transzponálni, hány 
pohár sört vagy kofolát vedeltünk mi itt 2000-
ben, vagy hány birkát nyírtak meg Queensland-
ben, ha palánkok szerint számoltak? 

Szenior testvérnek kidülledt a szeme, az öt 
feles Korzár megtette a magáét. Ez már fölér 
csaknem egy jókora fejbekólintással, ez egy la-
posüveg! Nesze neked! Kiinni még hagyján! Ha-
nem ha ez ilyen melegben szétárad az erekben! 
Kezdtem aggódni. 

Ennek ellenére még folytattam: 
– Hanem a hetes számrendszerrel sem sokra 

megyünk: az óizraeli kettőezer, kétálef Ábra-
hámtól Jézus Krisztusig a hetes számrendszer 
esetében 2x73, tehát 2x7x7x7 = 686-nak kellene 
lennie. Nem így! Így nem stimmel! Ez kevés! A 
tényleges, az archeológusok által is bizonyított 

1600-1700 évhez képest még nagyobb hiba len-
ne. A világ végén is már jóval túl kellene lennünk 
– elmélkedtem hangosan. 

– De mi lenne, ha a prófécia valamikor a ba-
biloni fogság idején történt volna? Ott a Júda 
királyságból elhurcolt foglyok, vagyis a zsidók, 
bizonyos ideig használhatták a tizenkettes szám-
rendszert, a babiloniaknak az asszíroktól örökölt 
számrendszerét. Éljen! Nézzék csak! Ez meg is 
felel, mert eszerint a jövendölt kettőezer, vagy az 
ószemiták, illetve az óizraeliek vagy ózsidók 
kétálefje kétségkívül a 2x123, vagyis 2x12x12x12 
= 3456 lenne. Az ítélet napjáig tehát még most 
„Anno Domini MM”-ben maradna még 3456-
2000 = 1456 év. Látják! Hurrá! A kalendárium-
ban még sok nap vár ránk. Ismerik a dalocskát, 
nem!? – ezt a kérdést már a junior testvérnek 
szegeztem. – Hát nem nagyszerű!? Nos, most 
már mi legyen? Van értelme agitálni? – kérdez-
tem őt kissé derűsebb hangulatban. 

A junior testvér hangtalanul röhögött, a 
szenior testvér meg kiesve formájából megle-
petten ellenőrizte a számítást. Hirtelen felállt 
az asztaltól, bizonytalan léptekkel a mosdó 
felé indult. Megértette végül, hogy egész idő 
alatt csak szórakoztam vele? Amíg távol volt, 
junior testvér nem szólt egy szót sem. Egyre 
csak nevetett. Hanem Gelinek chairman már 
visszatért. Zavaros tekintete hirtelen a széke 
fölötti ördögöket ábrázoló pokolbéli jelenetre 
esett. Kinyújtott karral mutatott rá, de alig 
tudott megszólalni. 

– El innen a pokol bugyrából! Immediately! 
– harsogta néhány kapkodó lélegzetvétel után. 
Kézen ragadta a juniort és kivonszolta a Pokol 
Bárból. 

Ki fizette a számlát? Hát én! De nagyszerűen 
szórakoztam. 

* 
 
Csak nemrég tudtam meg, hogy Gelinek 
chairman még május végén elutazott. A nálunk 
végzett missziós tevékenysége idején erős kész-
tetést, megvilágosodást kapott. Attól, Aki Van... 

Most számolja át az amerikai parókiáján a 
Számok könyvének adatait az ötös számrendszer 
szerint. 

Pályázik a gyülekezetben a Nagymester jöve-
delmező címre. 

Távozása előtt kiátkozta a junior testvért. 
„Ennél jobbat nem tehetett volna velem“ – 

állítja junior. 
A „keresztmamitól“, a pincérnőtől tudom, 

akihez időnként betérek egy veltelinire. 
 

(Vércse Miklós fordítása) 
 




