
H A L A S I  Z O L T Á N

A FÉNYRUHA
Bevezető a Gyöngyhimnuszhoz

Ez az első szír nyelvű vers. Valamikor a 3. században került be a Tamás-akták nevű gyűjte
ménybe, amely Tamás apostol indiai térítő útját igyekszik elmondani. a  kötet összeállítói 
ezt verset is az apostol szájába adják. A börtönben mondja el, nem sokkal vértanúhalála 
előtt. Kétségkívül kiragyog Tamás hagiografikus történetei közül. ám  aligha lehetett sok 
köze az apostolhoz. A kutatók szerint utólag illesztették a gyűjteménybe. Nem tudjuk, mi 
lehetett az eredeti címe, ha egyáltalán volt neki.

Gyöngyhimnusznak vagy Gyöngyéneknek a modern kutatók nevezték el. valójában ver
ses mese, allegorikus tanköltemény, vagy inkább példabeszéd. Minden ízében metafora, 
még a benne szereplő égtájak, vidékek is jelképesek. vagy azzá váltak. Hiszen a vers le
jegyzése és 19. századi felfedezése között több mint másfél ezer év telt el. És azt a kultúrát, 
amiből a keresztény közösség átvette, a perzsa udvari költészetet ezalatt maga alá temette 
az iszlám. A verset keretező mesés apostoléletrajz (a Tamás-akták) pedig az ókeresztény 
egyház belharcai nyomán tűnt el a köztudatból, apokriffé minősítették át.

Nézzük a cselekményt: a pártus nagykirály valahonnan északkeletről elküldi kisebbik 
fiát Egyiptomba, hogy hozzon el egy bizonyos gyöngyöt, amit egy kígyó őriz. Induláskor 
leveszik róla fényruháját. A profán világba aláereszkedő hős gyengének bizonyul, „beka
jálja" az ottani rendszert, elkábul tőle és kvázi asszimilálódik hozzá. Elfeledkezik hazájá
ról, királyfiságáról és a feladatáról. Az otthoniak levélben emlékeztetik. Ettől mintegy 
felébred, teljesíti a küldetést, hazaindul. Jutalmul visszakapja fényruháját. A ruha ráismer 
hajdani viselőjére. Noha hosszú ideig nem volt rajta, vele együtt nőtt a tettei során. Ügy 
illenek egymáshoz, mint a hőshöz a karizma. A királyfi „felmegy" atyjához, a pártus ud
var dicsőíti a nagykirályt.

A címadó gyöngyről nem tudunk meg sokat. A hős megszerzi, további sorsa ismeret
len. Ám a vers éppoly irizáló, akár az igazgyöngy. Nem véletlen, hogy értelmezések egész 
sorát hívta elő. Lehet vallásosan érteni, azon belül ókeresztény allegóriának. De rá lehet 
húzni iráni, görög, gnosztikus és manicheus magyarázatot. A „pártus" hívószóra a hazai 
ezotéria is beindul, mondván, ez mirólunk szól. És persze tükrözheti a „királyi gyermek" 
sorsa a kiválasztott „megváltókét" úgy általában. vagy demokratikusabb felfogásban, 
bárki felnőtté válását („önmegváltását"). De ha játékosan aktualizálom a tartalmát, lehet 
akár egy ügynöktörténet is. A jó mese kerek, sok minden belefér.

Engem a versszerűsége fogott meg. A szerkezet zeneisége. A középszír eredeti nagyon 
tömény. Általában 5+7 vagy 6+6 szótagos sorokba tördelődik. A szavak végén az utolsó 
szótagon van a hangsúly. Az eredeti verselés lüktetése mechanikusan nem adható vissza. 
A sormetszetet legjobban a jambusos tagolás tükrözi szerintem, persze csak közelítőleg. 
A hímvégű félsorok a fordításban többnyire nővégűvé változtak: magyarul így természe
tes az elbeszélés lélegzetvétele. Néhol a sorok számát is bővítettem az érthetőség végett: 
a mese sodrását ez nem lassította. Nem változtattam a félig-meddig mitikus földrajzi ne
veken. Miszraim (Meszrén) helyett azonban Egyiptomot írtam: ez kulcsszó, mi ezen a 
néven ismerjük.

Az eredetiben nincsenek szakaszok, a tagolást versszempontból tartottam szükséges
nek. Ugyancsak az én döntésem, hogy a félsorokat nem egymás alá, hanem egymás mellé
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tördelem. Ráadásul bővített szóközzel: ez a zenei lüktetést hivatott nyomatékosítani. Mel
lékeltem pár jegyzetet is a szöveg után. Ezek inkább az értelmezésekről szólnak, a vers 
megáll nélkülük is.

A Tamás-akták gyűjtemény sok-sok középkori másolatban fennmaradt, ezek közül egy 
szír és egy görög nyelvű kódex őrizte meg a Gyöngyhimnusz verses változatát. Maga a vers 
valószínűleg bilingvis közegben (sokak szerint Edesszában) keletkezett. Nem tudni, 
volt-e egyáltalán „prototípus”, és ha volt, annak mi a szülőhelye. Nyilván alakult-formá- 
lódott az idők mélyén és során. a  hellenisztikus görög-római világ „multikulti” volt, mint 
általában minden impérium. Eredetileg egyéni megváltástanai Thrákiától Indiáig, parthiá- 
tól Egyiptomig valamennyi kultúrát átjárták, és befonták a teljes Mediterráneumot. A má
sutt nevesített mítoszi hősök helyén itt egy (lényegében bárkivel behelyettesíthető) király
fi áll. Ez a névtelenség tágasságot kölcsönöz neki. Alighanem ettől olyan népszerű azóta, 
hogy újra felfedezték. Olyan, mint Krisztus, de nem járatták le az egyházak. Olyan, mint 
bármelyikünk, de neki van isteni megbízatása.

Szent György ledöfi a sárkányt, a mi névtelen királyfink ráolvas és elaltatja. Nem öl, 
mint a mesehősök általában. A mágikus szó a fegyvere, akárcsak Orfeusznak. Ha a vers és 
a mese mágia, akkor a mi Gyöngyhimnuszunk a történetével bűvöl el. A fényruhájával, 
amibe belebújhatunk.

Gyöngyhimnusz

Még gyermek voltam én, atyám házában laktam, 
élveztem pompáját és gazdagságát, 
midőn a szüleim, ellátva amivel kell, 
hazánkból, napkeletről elküldtek hosszú útra.

Kincses útravalóm úgy állították össze, 
hogy bőséges legyen, de el is bírjam:
Bét Elláj aranyát, Gazzák ezüstjét, 
kalcedont Indiából, kúsáni topázt; 
adtak gyémántot is, mely vágja a vasat.
Ők szőtték fényruhám, de most levették rólam, 
levették rám szabott bíbor tógámat is.

Majd ezt az egyezséget kötötték velem, 
és a szívembe írták, hogy ne felejtsem el:
„Ha lemész Egyiptomba és elhozod a gyöngyöt 
-  a tengerben őrzi egy sziszegő kígyó - ,  
viselheted megint tógád a fényruhádon, 
és tiéd lesz az ország: idősebb fivéreddel,
helyettesünkkel együtt te fogod örökölni."

Napkeleti hazámat elhagyva elindultam. 
Útközben lefelé két fullajtár kísért; 
veszélyes volt az út, ismeretlen, nehéz, 
nem vághattam neki egyedül, ilyen ifjan. 
Áthaladtam Mesán területén, ahol 
nagy vásárokat csapnak Kelet kereskedői.
Mesán vidékéről Bábel földjére mentem,
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onnan betértem Szárbog kőfalai közé.
Így értem végül Egyiptom határára, 
kíséretem azonban ott elvált tőlem.

Mentem egyenesen a kígyó lakhelyéhez, 
közel, egy fogadóban vettem ki szállást; 
gondoltam, ha elalszik, a gyöngyöt elveszem. 
Egyedül jártam-keltem, egyszál magamban, 
a szállóvendégek idegennek néztek.

Aztán összehozott egy rokonnal a sors: 
keletről érkezett, szabadnak született, 
kedves, szép fiú volt, egyívású velem.
Ő jött hozzám oda s szegődött társamul: 
bizalmasom lett, titkos tervem tudója.
Az egyiptomi, mondta, tisztátalan nép, 
ne nagyon vegyüljek és vigyázzak velük.
Magamra öltöttem a viseletüket,
nehogy rájöjjenek, hogy külföldi vagyok,
aki a gyöngyért jött, s rám uszítsák a kígyót.

Hanem valamiért mégiscsak észrevették,
hogy más vagyok, mint ők, hogy nem vagyok olyan.
Fondorlatosan oly ételt adtak ennem;
hogy elfelejtettem királyfiságomat,
és ezentúl az ő királyukat szolgáltam.
Elhomályosult bennem, szüleim miért küldtek,
hatott a nehéz étek, mély álomba merültem.

Szüleim észrevették, mi történt velem, 
súlyos aggodalom fogta el őket.
Közhírré tették, jöjjenek udvarunkba 
Parthia nagyjai, a tartományurak.
Döntés született: nem hagynak Egyiptomban.
Közösen írtak egy levelet nekem, 
ellátták kézjegyükkel valamennyien:
„Apád, a nagykirály, anyád, kelet úrnője, 
fivéred, a helyettes, mind üdvözlünk, fiú!
Ébredj fel, álom nyűgöz, hallgasd e levelet!
Királyfi vagy, emlékezz! Nézd meg, most kinek szolgálsz! 
Mért mentél Egyiptomba? Emlékezz csak: a gyöngyért! 
Emlékezz: fényruhád és pompázatos tógád 
felöltheted megint, hisz a hősök könyvében 
már ott áll a neved. Fivéreddel öröklöd, 
helyettesünkkel együtt: tiétek lesz az ország."
Pecsétet tett atyám jobbjával a levélre, 
hogy óvja a gonosztól, Bábel lakóitól, 
és Szárbog veszedelmes démonaitól.
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Úgy szárnyalt a levél, mint egy királyi sas. 
Majd mellettem leszállt és szólt hozzám, beszélt. 
Felébresztett a hang, magamhoz térített.
Fogtam a levelet, csókoltam meghatottan, 
s felbontva a pecsétet, olvasni kezdtem.
A levélben csak az volt, amit szívembe írtak. 
Már emlékeztem rá, hogy királyfi vagyok, 
szabadnak születtem, s ez mire kötelez, 
és hogy a gyöngy miatt küldtek el Egyiptomba.

Igézni kezdtem hát a rettenetes kígyót.
Elbágyadt, elaludt, hogy ráolvastam sorban
atyám és fivérem, aztán anyám nevét.
A gyöngyöt elraboltam, elindultam haza, 
ledobva ottani mocskos gönceimet.
Követtem az irányt a fény hona felé.

A levél, amitől álmomból felébredtem, 
most is mellettem volt, mutatta az utat: 
ahogy akkor szavával, most világosságával, 
fenséges fény gyanánt, gyorsítva lépteim.
Engem a szeretet így vitt, így vezetett ki 
Egyiptom földjéről Szárbogon keresztül.
Majd bal felől elhagyva Bábel vidékét,
Mesán vásárhelyére értem a tenger partján.

Hegyes Hirkániából szüleim odaküldtek
két leghűbb emberükkel, a kincstárnokokkal 
a fényruhám, no meg a pompázatos tógát.
Bár nem emlékeztem rá, milyen ragyogó volt, 
oly rég elhagytam már az atyai házat, 
most, hogy az öltözékem hirtelen viszontláttam, 
olyan érzés fogott el, mintha tükörbe néznék.

Magamat láttam benne és önmagamban őt: 
két külön valaki, mégis ugyanolyan.
A két kincstárnokot ugyanígy egynek láttam, 
mivel mindketten a király jelét viselték. 
Atyám ütötte rájuk, ki visszaadta drága, 
csodálatosan díszes, aranyszegélyes, 
berillel és topázzal, sokféle szardonixszal
gazdagon ékesített, mégis egységes színű,
ragyogó fényruhám. A széle mindenütt 
gyémánttal volt kirakva, az egészét pedig 
a királyok királya képmása díszítette; 
vibráló színei, mint a zafírkövek.

Láttam még ezen kívül, 
végighullámzik rajta: 
Úgy felkavarta mindez:

ahogy a megindultság 
rám ismert ő is. 

láttam, hogy szólni készül.
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Alább szállt, a hangja, mintha dúdolna, úgy szólt: 
„Azé vagyok, aki a legbátrabb a tettben, 
őérte növekedtem atyám színe előtt!
Mert ahogy egyre nőtt tetteiben a hős, 
termetre, észrevettem, ugyanúgy növök én."
És átadója mellett fenségesen remegve 
suhant, úszott felém, fogadjam végre el!
Én is repesve már rohantam, nyúltam érte, 
felöltöttem, ragyogtam pompás színeiben; 
rá a csillámló tógát: teljesen felöltöztem.

Amint ruha takart, mentem a kapuhoz, 
fel, hozzá, üdvözölni és hódolni előtte. 
Hódoltam fejet hajtva a dicső fény előtt,
atyám előtt, aki a hosszú útra küldött.
Amit parancsolt, íme, teljesítettem, 
ahogy megadta ő is azt, amit megígért. 
Csatlakoztam az udvar előkelőihez, 
a főrendek között elfoglaltam helyem. 
Atyám örült nekem, ott voltam országában, 
víziorgona szólt, mindnyájan őt dicsértük.

HALASI ZOLTÁN fordítása

Jegyzetek

Bét Elláj -  (Bet Ellaye) aranyat a hegyekben bányásztak, ezért sokan a Pamír vidékére 
helyezik, Afganisztán keleti végeire, a „Felföldre”: van, aki épp ezért „odafönti”-nek for
dítja. átvitt értelemben „az angyalok földje”. a  realista értelmezés a pártus „magterület
tel”, Hirkániával azonosítja. Ez a Kaszpi-tenger délkeleti partjától a mai Északkelet-Iránig 
(a történelmi Khorászánig) terjedő keskeny terület, a mai Gorgán és tágabb környéke. -  
Megint mások Beth Gelaye-t olvasnak, ez „Gilán földjét” jelenti szerintük. Gilán és környé
ke a Kaszpi-tenger délnyugati csücskénél van.

Gazzák -  kincses város (Gaznak) és vidéke a mai Irán északkeleti részén, Tabríz körül, 
az egykori Pártus Birodalom határvidéke (Média Atropatené).

kúsáni -  a Kúsán Birodalom Parthia keleti szomszédja volt, fénykorában a mai 
Üzbegisztántól az indiai Rádzsásztánig terjedt, magába foglalva Afganisztánt és 
Pakisztánt.

fényruhám  -  az eredetiben a „fénylő” vagy „ragyogó” jelző szerepel csupán, öltözet 
nélkül. A ruha misztikus tulajdonságai miatt nem lehet sem konkrét „tunikára”, sem 
„köntösre” gondolni. Van, aki a gondolkodásunkat körülvevő „(vallásos) tudat”-tal, tehát 
tényleg valamiféle egyéni „gnózissal” azonosítja ezt a metaforikus „öltözéket”.

bíbor tógám  -  a bíbor tóga a fejedelmek (előkelők) viselete volt, tehát rangjelző funkci
ója lehet a versben.

tógád a fényruhádon -  a tóga hosszú felsőruha volt, vállra vetve, a test köré csavarva 
viselték (az alsóruhán, a tunikán).

ezt az egyezséget -  A királyfit próbatételre küldik. Ebben az összefüggésben a „gyöngy
szerzés” mintha egyfajta uralkodói alkalmasságpróba volna. De hogy ez mit jelent? 
Mélyvízbe dobást? Hogy a fiú „mágikus védőburok” nélkül is álomba tudja igézni a kígyót?
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fivéreddel, helyettesünkkel -  az eredetiben „fivéred, a második” áll, vagyis a király után 
a második a hierarchiában. van, aki „koronahercegnek”, „trónörökösnek” fordítja.

Napkeleti hazámat -  Parthia (észak)keleti részére gondolnak a szakértők, a mai Merv és 
környéke jöhetne például szóba , de valószínűleg itt sem konkrét, hanem mitikus földrajz
ról van szó. Napkelet a vallásilag „tiszta”, „szent”, „paradicsomi” vidék, a „lenti” vagy 
(dél)nyugati Egyiptom ennek az ellenkezője.

Mesán -  görögösen Meszéné; a mai Dél-Irak, a Satt el-Arab vidéke, a római-pártus 
időkben önálló állam, a távolsági (indiai) kereskedelem egyik fő állomása.

Bábel -  a hajdani babilóniai birodalom fővárosa, a pártus időkben félig romos tartomá
nyi székhely.

Szárbog -  (Sarbug) meghatározhatatlan város és vidéke, Bábeltől feltehetőleg (észak) 
nyugatra, a mai Kelet-Szíria területén. A középperzsa szó („torony” jelentéssel) erődített 
városra utal. -  van, aki a görög nyelvű változat alapján „labirintusnak” fordítja. Ami elég 
misztikusan hangzik, de az eredeti kontextushoz aligha van bármi köze.

Egyiptom -  a vers születésekor a Római Birodalom része. Tradicionálisan is a (romlott, 
dekadens, hitetlen) Nyugatot jelenti.

egy rokonnal -  ezen a ponton jelzem, hogy a vers több helyén érzékelhető: a 3. századi, 
emlékezetből leírt változat egy hajdani hősi ének töredéke csak. például itt a „rokon” épp 
csak beúszik a történetbe, már el is tűnik. A magány oldásán és az asszimilációs figyel
meztetésen kívül semmilyen strukturális szerepe nincs. Olyan eleme a mesének, ami elve
szítette eredeti jelentését. Az is lehet, hogy ez az „interpretatio christiana” következmé
nye.

Úgy szárnyalt a levél -  a sasként repülő üzenet szintén szimbolikus, nekünk, nyugatiak
nak a „sors” hangja (vagy a lelkiismereté), a keletieknek inkább a(z atyai) „gondviselésé”.

Most is mellettem volt -  a levél mint lélekvezető fény/madár arra emlékeztet, ahogy az 
alvilágból térnek vissza a hősök.

Hegyes Hirkániából -  ez nagyjából a mai Kopet Dag hegység vidékét jelenti, Északkelet
Iránt.

ragyogó fényruhám -  ez az emberként viselkedő öltözék a királyfi szellemi alteregója. 
Amíg nem találkozik vele, és nem ismernek egymásra, illetve nem ismerik el egymást, a 
királyfi még „sötét”: sötétségben jár és nem gyúlt benne sem világosság. Amint egymásra 
eszmélnek, és felölti ruháit, átjárja a fény. Ettől fogva belülről ragyog.

mentem a kapuhoz -  az atyai palota nyitott kapuja előcsarnokként szolgált a királyi fo
gadáshoz.

mindnyájan őt dicsértük -  a kutatók egy része itt lezárja a verset, mondván, ami még 
utána jön, az későbbi betoldás. Én is úgy érzem, hogy ezzel a zárlattal kerek a szöveg. De 
azért ideírom a (fölöslegesnek látszó) betoldást: „és megígérte, hogy elmehetek vele / a királyok 
királya udvarába is, / bemutatni, mit kaptam, a gyönggyel együtt." -  Ha ez lenne a vége, az 
egész „dráma” egy szinttel bővülne, a mennyei szférával tudniillik. Csak hát szüksége 
van-e erre a szövegnek? Irodalmi szempontból ez a hozzáadás indokolatlan, hiszen a je
lentéshatárokat folyton átlépő, a reális és transzcendens, a külső és belső között oszcilláló 
mese enélkül is magába foglal mindent, evilágot és túlvilágot egyaránt.
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