
46

A scifi varázsa. Miért szeretjük azt, ami nincs? A térugrást, az időutazást, az ufó
kat, klingonokat, jediket, Harry Pottert és Gandalfot? Miért szeretjük a más
világokat? Mert jó belenézni és megtudni. Persze, úgysem tudjuk meg, amíg 

élünk – én gyanítom, hogy azután sem –, de akkor is kell ez nekünk. Milyen ott? Ott, ahol 
nem lehetünk, amíg életben vagyunk, és ahol akkor vagyunk, amikor már nem vagyunk 
életben. Egyszerre akarjuk azokat a dolgokat, amelyek kizárják egymást: életet a bioszfé
rában és betekintést a túlvilágra. Amióta létezik a tudat, és vele az álmok, ábrándok, em
lékek, tervek, vágyak, tehát minden, ami még nincs, vagy ami már nincs, tehát nincs – az
óta vágyunk erre. Képesek vagyunk erről a nincsről írkálni és filmeket forgatni egymás
nak, elolvasni és megnézni olyan irományokat és filmeket, amelyek szerzőinek éppúgy 
gőze sincs arról, hogy mi van a másvilágon és az Andromédában, de vették a bátorságot, 
és leírták, hogy kielégítsék az ősi igényünket – ez az igény egy evolúciósszelekciós érték, 
a neve: menekülés a halál elől. Halálfélelmet az állatok is éreznek, de csak amikor éppen 
veszélyben vannak; túlvilággá és művészetté csak az idő megszületése, a tudat létrejötte és 
ezzel a jövő feltalálása hizlalhatta a halálfélelmet, amely már nem is halálfélelem, hanem 
a halálfélelemtől való félelem. Ha sok, halálfélelemtől űzött embernek sikerül megegyez
nie egy közös, állandó és kellemes túlvilágban, az a vallás; ha még több, halálfélelemtől 
űzött embernek nem sikerül megegyeznie egy állandó és kellemes, közös másvilágban, ha
nem mindig újat és újat akarnak, az a giccs, ha pedig az űzött emberek a személyiségük 
mélyrétegeivel szembesülve akarnak közösen félni borzalmas másvilági kalandok közben, 
az a művészet. Az Elveszett Paradicsom mindhárom.

Mégsem érdemes háromnak tekinteni, mert ezek a dolgok nemrégen váltak szét – a ro
mantika kora előtt nem volt külön giccs és magas művészet, a hitélet sem vált el ezek
től. Milton még szintetikus: olcsó gyönyörűség és borzalmas mélylélektan. Ha ezt tudjuk, 
könnyebben megy le a torkunkon a Paradicsom leírása, az abszolút giccs – még úgy is 
könnyebben, ha a mai optikánkkal nézzük. Vessük le ezt az optikát, illetve nézzük a szö
veget egyszerre vele és nélküle, és így egyszerre lesz ironikus, szórakoztató, tudományos 
forrásmű vallás és eszmetörténeti érdeklődésünkhöz, narkotikum halálfélelem ellen, nar
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kotikum halálfélelemért, és ha elengedjük a párkányt, elfeledkezünk giccsről és művészet
ről, vallásról és mindenről, akkor egyszerűen csak kaland. Önfeledten utazunk Ég és Po
kol között a Sátánnal mint a Milton korában, vérfürdőben születő demokrácia ügynöké
vel, Istennel mint a tökéletes abszolutizmus elveszett, gyermeki ábrándjával és ezek min
den démoni intézményével – az ördögök parlamentjével a Pokolban – és angyali erőszak
szervezeteivel: Michael hadügy és idegenrendészeti miniszterrel, Uriellel, a hírszerzés és 
kémelhárítás főnökével, Gábriellel, a mennyei TEK parancsnokával és Rafael propagan
daminiszterrel; Ádámmal ábrándozhatunk a gyönyörűséges Éva kebleiről és szeszélyes csi
gákban aláhulló aranyhajáról, Évával ábrándozhatunk Ádám széles válláról és káprázatos 
intelligenciájáról, az Istennel pedig gyönyörködhetünk a saját, feltehetőleg unalmunkban 
kifejlesztett szoftverünk önelvűvé válásában, mazochisztikusan élvezhetjük Lucifer láza
dását és minden további intrikáját; és mindentudásunk és mindent előre tudásunk mel
lett élvezettel szenvedhetünk teremtményeink újbóli és újbóli lázadásának melankóliájától.

Ne essünk kétségbe a  Paradicsom hosszas és végtelenül szirupos leírásától. Oka 
van annak. Minél terjengősebben katalogizáló, minél marcipánosabbcukormázasabb
narancslekvárosabb a Paradicsom, annál nagyobb lesz a  reccsenés, amikor az egésznek 
vége: az eposz az arányok művészete. A gyönyörök kertjének – a civilizációs anomáliák
ról szóló nyugati irodalmon nevelkedett olvasó számára – csüggesztő boldogsága közben 
vigasztaljon bennünket az, hogy korábban, az 1. és a 2. énekben éppilyen gondosan ki
dolgozott a Pokol és az Őskáosz katalógusa, csak ez nem méztengerben úszó csokihajó 
banánárbóccal, hanem a legfertelmesebb drogoktól betépett horrorflash Sade márki pszi
chedelikus szadomazokastélyában, és majd később, az 5. énekben ott lesz az ördög szü
letése, aztán a 6. énekben a nagyszabású mennyei csata grandiózus elbeszélése, utána pe
dig jön az ember bukása. Ez barokk. Az ornamentumok és a tömegek művészete – ezek 
a tömegek az idők és egymásra rétegződő kultúrák tömegei, és egyszerűen betűtömegek 
is. A tömegek egymáshoz képesti arányai termelik ki a poétikai élményt, amitől mások le
szünk, miután az egészet végigolvastuk. De most még nem érezzük az egészet, most még 
hajlamosak vagyunk gyomorrontást kapni a rengeteg édességtől – ezért igyekeztem úgy 
kijelölni a közölt részletet, hogy a szerelem, a bőség és a tökéletesség pompáján átdereng
jen, amit az első emberpár itt még nem látott meg: a kert aljnövényzetéből előbújó, még 
apró, ám a pokoli drogtól betépve máris rettenetes csótányt.1

A Kertben szinte fuldoklunk a szintetikus kéj ragacsosan édes, ám digitálisan tiszta mik
rovilágában (elnézést, a barokk hipertrófiáról barokk fordulatokkal érdemes írni); és ha 
lélegzethez jutunk, újra és újra elborítanak a delíriumos boldogság illathullámai, narkoti
zálnak a tropikus flóra gyümölcseinek zamatai, és nincs vége, csak árad és árad a kataló
gus hegyenvölgyön, erdőnréten át, a tájban aligalig elrejtett síkosnedves erotika utalá
saival (255.), a szférák kristálygömbhéjaival mozgó csillagsereggel az éjszakában, kisgidák
kal játszó nagyragadozók között a szikrázó nappalban – a nagy boldogságban elfelejtjük, 
hogy mindezt a közelítő Sátán álmélkodó tekintetével látjuk. Zseniális megoldás: a drá
mai akcióval leírás ölelkezik – kettő az egyben. Azért a 4. ének 266. sorától már ez sem 
megy tovább, de ekkor a narrátor nemhogy visszavenne a tónusból, hanem még maga
sabbra csavarja potmétert: a Kert hasonlíthatatlan szépségének ürügyén ránk zúdítja a – 
hosszú digressziók után a korrekt mondattani szerkezetéhez éppenhogy csak visszataláló – 
mitológiai apparátust. Ezután már tényleg nem feszíti tovább a húrt, viszont jön a hideg
zuhany: mindezt a Sátán felől nézzük (285.), kvázi mi vagyunk a Sátán. És így látjuk meg 
az első emberpárt (288.).

Az első emberpár nagyszerű. Az ember platóni ideája, olyan prototípus, amelyet min
den leszármazás csak alulmúlhat. Természetesen nem egyenlőek (296.), hiszen Isten ekkor 
még nem ismerte a gender studiest, Milton sem tudott róla, tehát ez a pár maga a patriar
chális álom, a feministák rémálma – és az egészséges férfiak rémálma is. Hacsak nem va
gyunk képesek Éva szónoklatát saját paródiájaként kezelni, és görnyedten vihogni, amikor 
ősanyánk kijelenti, hogy Ádám csak egyszeresen boldog ezen a szép helyen, ő, Éva viszont 
először is élvezheti ezt a szép helyet, és még ráadásul Ádámot, aki magasan felülmúlja őt, 
és mivel a Kertben egyelőre nincs senki más, szegény tökéletesen társtalan a maga nagy 
tökéletességében (444.) És Éva nem a Me too aktivistájaként meséli el, amikor nem sok
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kal életre ébredése után Ádám „gyengéd kézzel” elkapja őt, és kvázi megerőszakolja (489.), 
hanem a férfiúi nagyszerűség és felsőbbrendűség csodálatától aléltan. Feleslegesnek nevezi 
saját létét Ádám nélkül, Ádám az ő fejedelme, sőt feje, és úgy tiszteli az Istent Ádámban, 
ahogy Ádám az Istent Istenben, neki magának nincs közvetlen elérése az Úrhoz; és a nő 
legnagyobb boldogsága és dicsősége, ha ezeknél többet nem is tud (638.).

A rémült kacagás után oldódjunk fel egy habkönnyű színes hírrel: Homérosz szunyó
kál néha. Milton is gyanúba keveredett, hogy elrontott valamit a Paradicsom összerakása
kor; talán elragadta őt az epikus áradat, és hibázott a terep felépítése közben.

Ahogy a Mennynek és a Pokolnak, úgy az Édennek is van hegy és vízrajza2. Nézzük 
a terepet az odatartó Sátán szemével, aztán ismerkedjünk meg a Miltongeográfia két hí
res elméletével: a Két Badacsony és az Egy Badacsony rivalizáló téziseivel.

So on he3 fares, and to the border comes,
Of Eden, where delicious Paradise,
Now nearer, Crowns with her enclosure green,
As with a rural mound the champain head
Of a steep wilderness, whose hairie sides [135]
With thicket overgrown, grottesque and wilde,
Access deni’d; and over head up grew
Insuperable highth of loftiest shade,
Cedar, and Pine, and Firr, and branching Palm
A Silvan Scene, and as the ranks ascend [140]
Shade above shade, a woodie Theatre
Of stateliest view. Yet higher then thir tops
The verdurous wall of paradise up sprung

Ez a leírás alapozza meg a Két Badacsony elméletét (hazánkban Péti Miklós képviseli). Az 
Éden (É) és a Paradicsom (P) két külön dolog: az É a nagyobb vidék, és azon belül talál
ható a P. Az É olyan, mint a Badacsony tetején elterülő fennsík. A Badacsony meredek ol
dala pedig sűrű rengeteg, ez az É határa, amely a behatolástól védi. A Badacsony tetején, 
az É fennsíkján pedig egy újabb, kisebb Badacsony emelkedik, amelynek oldala szintén 
sűrű növényszövedék, ennek a fennsíkja a P. Tehát dupla Badacsonyról van szó, emeletes 
Badacsonyról: jelöljük az alsót B1gyel, a felsőt B2vel. Tehát B1=É és B2=P.

Igen ám, csakhogy a 223. sortól kiderül, hogy Isten egy hatalmas folyam útjába do
bott egy hegyet (B2) az óriási homokozósütimintájával, a folyam utat vág a hegy alatt, 
és a kapillaritás elve szerint a víz feltör a fennsíkra, és ott sok kis érrelággal öntözi a Ker
tet (B2=P), aztán újraegyesülve visszazuhan a folyóba a túloldalon. És ez a folyam az Én 
folyik keresztül (223–232.). De hogyan kerül egy hatalmas folyam a B1 fennsík tetejére?

A probléma megoldására jött létre az Egy Badacsony elmélet (hazai képviselője Horváth 
Viktor); eszerint az É határa nem esik egybe a hegylábbal, nem létezik B1 és B2, hanem 
egyszerűen B=P, tehát az É nem védett, oda be lehet sétálni, belesimul a tájba, nem fenn
síkon van, így keresztülfolyhat rajta az a nagy folyam, ami a Pt öntözi, anélkül, hogy a B2 
eléréséhez előbb B1re fel kellene folynia.

A Két Badacsony védelmezői szerint az a nagy folyam B1 fennsíkján ered, tehát nem 
kell felfelé folynia, hogy elérhesse a Pt. Ezért Ét olyan óriásinak képzeljük el, mint pél
dául a Dekkán fennsík.

Csakhogy a 133. sor szerint az É határához már a P határa is közel van, tehát É nem 
lehet elég nagy egy folyamóriás vízgyűjtő területéhez. A Két Badacsony hívei erre úgy ér
velnek, hogy itt a gyarló embernarrátor nem saját nézőpontjával mondja, hogy az É és P 
határa közel esik egymáshoz, hanem Luciferével, és egy szellemlény nem emberi mérték
kel méri a távolságot.

Viszont a 223. sor közli, hogy a folyam déli irányban keresztülfolyt Én, és nincs szó 
eredetről. Továbbá a 142–143. sorokból is úgy érezzük, hogy a meredek, erdős hegyoldal 
és P zöldellő védőfala között nincs síkság, hanem közvetlenül a hegyoldal fölött emelke
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dik a zöld fal. Így É nem a meredek hegyoldal teteje és P között terül el, hanem egy szint
tel lejjebb, az egyetlen B hegy körül.

Azonban a 134. sorban a fennsíkra utaló champain szó mégis a Két Badacsony elméle
tet erősíti.

A vita lezáratlan, ám mindkét irányzat képviselői kötelességüknek érzik, hogy rekonst
ruálják azt a berendezést, amit egyaránt enged a szöveg és a topográfiai észszerűség. Mind
két elmélet alapelve, hogy John Milton nem tévedhetett, és nem is hibázhatott.

A genderproblémák és földrajzi bizonytalanságok láttán ne csodálkozzunk, ha az an
gyali kommandók védvonalain gyenge pontot talál az Ördög. Gyanítom, hogy a Tudás 
fájának története vagy csak fedősztori, vagy pusztán az utolsó gombostű a tökéletes Koz
mosz lufija alatt.

(…) Nagy folyam 222
folyt át az Édenen déli irányban, 223
nem kerülte ki az erdős hegyet, 224
hanem a föld alá bukva jutott át; 225
mert Isten azért vetette oda 225
azt a hegyet, hogy termőföldalap 226
emelje meg a kertjét magasan 226
a sebes áradat fölé, melyet 227
a szivacsos föld az erezetén 227
természetes szomjúsággal szívott fel, 228
aztán hűs forrásként szökött elő, 229
és sok kis érrel öntözte a kertet, 230
majd egyesülve bukott le a fátlan 230
hegyoldalon, s találkozott a lenti, 231

sötét alagútjából feljövő 232
árral; ez négy fő folyamra oszolva 233
kalandozott át sok híres vidéken 234
és országon,1 de ezt szükségtelen 235
itt felsorolni, inkább lássuk azt, hogy 235
– ha ezzel a művészettel lehet – 236
a zafírkék mélységből hogy folyatták 237
nektárjukat a csorgó patakok, 237
kelet gyöngyein, arany homokon, 238
függő lombozat alatt, tévelyegve, 239
felkeresve minden növényt, itatva 240
a paradicsomi virágokat; 241
és ezeket nem a művészkedés 242
rendezte ágyásokba meg csomókba, 242

J E G Y Z E T E K

 1. A Paradicsom leírásának elejét ld. Vigilia 2020. (megjelenés alatt), ford: Horváth Viktor, tudományos munkatárs: Péti Miklós
 2. A Paradicsom megjelenítéseinek hagyományairól ld. Péti Miklós „Változatos látvány, boldog vidéki székhely” c. tanulmányát, Vigilia 2020. (megjelenés alatt).
 3. he = Lucifer; az idézet forrása: John Milton, Paradise Lost, szerk. Barbara K. Lewalski. Oxford: Blackwell, 2007.

John Milton: Elveszett Paradicsom
részlet a IV. énekből
Fordította: Horváth Viktor
Tudományos munkatárs: Péti Miklós

A Sátán kitört a Pokolból, átküzdötte magát az Őskáoszon, eljutott a Teremtett Világig, behatolt az atmoszfé
rába, és most az Éden tájain, majd a Paradicsomkert belsejében közelít az első emberpárhoz.
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hanem a Természet ontotta hegyre, 243
völgyre és síkságra bőkezűen 243
ott, ahol a reggeli nap először 244
melegen a nyílt rétre tűz, s ahol 244
szűz árnyék rejti a lugasokat 245
délidőben; ilyen volt ez a hely; 246
változatos látvány, boldog vidéki 247
székhely. A tömött fák a ligetekben 248
szagos mézgát könnyeztek, s balzsamot, 248
mások arany burokkal fényezett 249
gyümölcse bájosan hintázva függött 249
– valóra vált hesperida mese,2 250
és ha valóra vált, akkor csak itt –; 251
felséges zamatokkal. És a fák közt 251
szelíd lankákon és tisztásokon 252
csordák legelték a zsenge füvet; 253
hol pálmás domb, hol nedves mélyedés 254
kivirágzó öle tárulkozott fel; 255
virágok az összes színárnyalatban, 256
s a rózsa tövis nélkül. Másfelé 256
árnyas grották, kavernák, hűs zugok 257
fölött terjeszkedő szőlőlugasból 258
bíborszín fürtök bukkannak elő, 259
és gyengéden kúsznak a buja indák; 260
zúgó vizek porladva hullanak 260
a lejtőkről, vagy egy tóban – amely 261
kristály tükrét tartja a mirtuszoktól 262
megkoszorúzott tört vonalú partnak –
egyesülnek. Felzeng a madarak 264
kórusa; áriák, tavaszi szellők 264
lehelik mező s liget illatát, 265
és összehangolják a levelek 266
vibrálását, míg eközben a Nagy Pán3 266
a gráciák és a hórák4 karával 267
táncban összefogódzva vezeti 267
az örök Tavaszt. Sem5 az Enna szép 268
mezeje,6 ahol virágot szedett 269
Proserpina, aki maga a legszebb 269
virág – a komor Dis letépte őt, 270
s ezért Ceres nagy árat fizetett 271
sok fájdalmával, amíg átkutatta 272
a világot a leánya után –, 272
se Daphné friss ligete7 az Orontész 273
mellett – Kasztália megihletett
forrásával – nem volna összevethető 275
az Éden ölelte Paradicsommal, 274
és nem mérhető hozzá a Tritón 275

folyóban Nüsza szigete,8 ahol 275
a vénséges Hám – akit a pogányok 276
Ámonnak s líbiai Jupiternek 277
hívnak – elrejtette Amaltheát 278
és viruló fiát, az ifjú Bachuszt 278
mostohája, Rhea szeme elől; 279
sem ’hol az abesszín királyok őrzik 280
fiaikat az Amara hegyen – 280
habár olyan is van, aki szerint 281
ez az igaz Paradicsom,9 a Nílus 283
forrásvidékén, az egyenlítőn, 282
bezárva csillogó szirtek közé, 283
egynapi járóföld magasban –, ám 284
óriás messzeségben ettől a kerttől 284
Asszíriában, ahol a Gonosz 285
gyötrődve látta ezt a sok gyönyört: 286
a sokféle és a számára új, 287
furcsa alakú, eleven teremtményt. 287
Két lény a többinél sokkal kiválóbb 288
alakjával magasodott elő. 288
Felegyenesedve, istenien, 289
született méltósággal felruházva, 289
csupasz felségben látszottak uralni 290
mindent. És méltónak is tűntek erre, 291
mert isteni megjelenésükön 291
dicső Alkotójuk képmása fénylett: 292
igazság, bölcsesség és egyszerű, 293
tiszta szentség: egyszerű, de igaz 294
fiúi szabadságba oltva; ebből 294
ered az ember valódi hatalma. 295
De nem voltak egyenlőek, ahogy 296
nem tűnt egyenrangúnak a nemük sem: 296.
gondolkodásra, vitézségre formált 297
a férfi, a nő vonzónak, finomnak; 298
az első csak az Istenért, a másik 299
az elsőben lakozó Istenért. 299
A férfi magasztos tekintete, 300
tiszta homloka abszolút uralmat 301
sugárzott, hüakinthoszi tincsei11 301
elválasztva, férfiasan omoltak, 302
de csak a széles vállakig. A nő 303
fátyolként horda karcsú derekáig 304
érő, szeszélyes gyűrűkben tekergő 306
aranyló, díszítetlen fürtjeit 305
– ahogy indáival kacsol a szőlő –: 307
mellyel alávetést mutat, de ezt 307
tőle gyengéd uralom várja el. 308
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Egyik aláveti magát, a másik 309
a legjobban fogadja őt; szemérmes 309
behódolásra szerény büszkeség 310
és édes szerelmes vonakodás. 311
A titkos részek nem voltak takarva, 312
nem volt bűnös szégyenkezés, alantas 313
szégyen a természet műveiért. 314
Becstelen becsület! Te bűnt tenyésző! 314
Milyen bajt hoztál az emberiségre 315
látszattal, tiszta látszattisztasággal! 316
És az ember életéből kiűzted 317
a boldog életet, a makulátlan 317
ártatlanságot és egyszerűséget. 318
Meztelenül jártak, és nem kerülték 319
Isten s az angyalok tekintetét, 320
nem gondoltak rosszra.  

Így, kéz a kézben12 320
járkáltak; ez volt a legnagyszerűbb pár, 321
melyet szerelem ölelésbe kapcsolt: 322
a valaha született férfiak 323
legderekabbja, Ádám, és az összes 323
leánya közt a legszebb asszony: Éva. 324
Lágyan suttogó lombcsomó alatt, 325
a réten, leültek egy friss pataknál 326
– s annyi munka  

(kedves kertészkedésük) 327
után, amellyel éppen jól esik 328
a hűsítő zefír,13 pihentetőbb 329
a pihenés, és egészségesebb 330
a szomjúság, az étvágy –, nekiláttak 330
a vacsorájuknak: nektár gyümölcsök; 331
bókoló ágak nyújtották nekik 332
minden felől, amint leheveredtek 333
a puha, bolyhos part virágdamasztján. 334
Rágták ízes húsukat, és a héjjal, 335
hogy a szomjukat oltsák, merítettek 336
a bőségesen áradó patakból. 336
A finom évődés, gyengéd mosoly 337
se hiányzott, se az életvidám 338
dévajság, ahogy egy szép párhoz illik, 339
boldog szövetségbe forrva, ha éppen 339
magukban vannak, ahogy voltak ők. 340
Ugrabugrálva játszott körülöttük 340
a földkerekség minden állata 341
– azóta elvadultak –, rétek, erdők, 341
hegyek, völgyek, odúk minden faja. 342
A birkózó oroszlán mancsa közt 343

gidát ringatott, párduc, medve, tigris 344
hiúz ugrált nekik; az elefánt 345
esetlenül mindent beleadott, 346
hogy felvidítsa őket, ruganyos 346
ormányát tekergette; és a kígyó 347
zsinór testét gordiuszi csomóba 348
bogozta, s megmutatta végzetes 349
ravaszságát – de erre nem figyeltek. 350
Mások lefeküdtek a pázsiton, 350
és a fűvel jóllakva nézelődtek, 351
vagy kérődzve várták az éjszakát, 352,
mert a meredek pályáján a Nap 352
sietve szállt alá az óceán 353
szigetei felé. S az égi mérleg 354
emelkedő karján szálltak föléjük 354
az estét felvezető csillagok. 355
A Sátán bámult, és dermedten állt. 356
Szava elakadt, majd így szólt letörten: 357

Pokol! Mit látok itt? Ez mi a bánat? 358
A boldogságos helyünkön ezek 359
a magasra emelt, másforma lények! 359
Föld-szülöttek talán, s nem szellemek, 360
mint a Mennyek fényes szellemei; 361
de alig alacsonyabb rendűek. 362
Csodálkozva tanulmányozom őket, 362
és tudnám őket még szeretni is, 363
olyan élénken tündöklik belőlük 363
az isteni hasonlóság, és annyi 364
szépséget árasztott rájuk a kéz, 365
amely alakjukra formálta őket. 365
Ó, te kedves páros, nem gyanítod, 366
milyen közel jött már a változás, 367
mellyel elszáll ez az összes gyönyör, 367
és benneteket a bánatba fojt; 368
minél többet ízleltek most a kéjből, 369
annál több szenvedésbe. Boldog így, 369
de a boldogsághoz képest silányabb 370
a védelem, hogysem soká kitartson, 371
s magasztos helyetek – a mennyetek –371
hitványabbul van bekerítve, hogysem 372
a Menny távol tarthatna egy olyan 372
ellenséget, mint aki most ide 372
bejutott. De én nem szándékosan 373
vagyok az ellenségetek; akár 373
szánhatnálak a magányotokért, 374
bár engem sem sajnál senki. Viszont 375
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szövetséget, kölcsönös jó viszonyt 376
akarok veletek, oly szorosat 376
s barátit, hogy ezután veletek 377
kelljen laknom, avagy nektek velem. 377.
Az én lakásom14 talán nem fog tetszeni 378
az érzékeknek úgy, mint ez a szép 379
Paradicsom, de fogadjátok el 379
az Alkotótok munkáját ilyennek. 380
Nekem adta, s én is ingyen adom. 381
A Pokol kitárja legszélesebb 381
kapuját, hogy fogadjon titeket, 382
és elküldi összes királyait; 383
lesz ott hely – nem úgy, mint ezek között 383
a szűk korlátok közt –, hogy befogadja 384
a sok utódotokat; és ha jobb hely 385
nincs, azt köszönjétek annak, aki 385
a bosszúmat a kedvem ellenére 386
kikényszeríti. Rajtatok, akik 387
nem ártottatok nekem, és helyette, 387
aki ártott és igazságtalan volt. 387
És ha az ártatlanságotokon 388
ellágyulnék (merthogy ellágyulok), 389
az igaz közérdek, a becsület 389
és a birodalom – amely növekszik 390
a bosszúval, ha meghódítom ezt 391
az Új Világot – kényszerítenek, 391
hogy megcselekedjem azt, amitől 392
– habár átkozott vagyok – undorodnék. 392

Szólt a Gonosz, s ördögi tetteit 394
a kényszerrel, zsarnokok ürügyével 393
mentegette. Aztán arról a Fáról, 395
a magas lesállásáról leszáll 395
a játékos négylábú nép közé; 396
hol ezzé, hol azzá változik át 397
aszerint, ahogy szolgálta alakjuk 398
a célját: látni áldozatait 399
közelről, és elbújva kifigyelni, 400
amit szavaik s tetteik mutatnak. 401
Oroszlánként oson tüzes szemekkel, 402
tigrisként, mely két szelíd, játszó őzre 403
talál a tisztáson; földhöz simul, 404
emelkedik, váltja a leshelyét, 405
mint aki keresi a terepet, 406
ahol egy rohammal legbiztosabban 407
a mancsai közé kaphatja őket, 408
s mikor így szólt az első ember, Ádám 408

az első nőhöz, Évához, fülét 409
hegyezte, hogy hallja az új beszédet: 410

Egy-társam, egy-részem ebben az összes 411
örömben, s az összesnél te magad 411
a legdrágább! A hatalom, amely 412
megalkotott, s ezt a tágas világot 413
nekünk, végtelen jó kell hogy legyen, 414
és a jósága olyan bőkezű 415
és szabad, mint amilyen végtelen. 415
Amely felemelt bennünket a porból, 416
és idetett, mindebbe a gyönyörbe, 416
s ezt nem érdemeltük ki semmivel, 417
és adni Neki, tenni érte, semmit 418
nem tudunk, amire szüksége lenne. 419
Ő, aki tőlünk más szolgálatot 419
nem kér, csak hogy betartsuk ezt az egy 420
könnyű parancsot: a Kertben az összes 421
sok féle, jó ízű termést adó 422
fa közül csak eggyel nem élhetünk, 423
a Tudás Fájával, amelyet Ő 424
az Élet fája mellé ültetett – 424
közel nő az élethez a halál. 425
Akármi is legyen az a halál, 426
iszonyú, ez bizonyos. Jól tudod, 426
Isten kimondta, hogy arról a Fáról 427
enni halál.15 Csak ez az egy dolog 427
jelzi, hogy engedelmesek vagyunk, 428
a ránk ruházott hatalomnak oly sok 429
más jele közt, mellyel uralkodunk 430
a föld, a levegő és a vizek 432
minden többi teremtménye fölött. 431
Tehát ne gondoljuk keménynek ezt 432
a könnyű tiltást, hiszen szabadon 433
élvezhetjük az összes többi dolgot, 434
és korlátlanul válogathatunk 435
a sok, változatos gyönyör között. 435
Inkább mindörökké dicsérjük őt, 436
és magasztaljuk a bőkezűségét, 436
végezzük jóleső feladatunkat, 437
metsszük a burjánzó növényeket, 438
gondozzuk a virágokat; de még ha 438
ez fárasztó is volna, s kimerítő, 439
még akkor is édes lenne veled. 439
Így szólt Éva: Te, akiért s kiből 440
megformáltak: a húsodból a húsom; 441
aki nélkül fölösleges vagyok; 442
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irányítóm, fejem, minden, amit 443
most megmondtál, az igaz és helyes. 443
Tényleg dicsőítéssel tartozunk 444
s naponta köszönettel, főleg én, 445
mivel boldogabb rész jutott nekem, 446
hiszen élvezhetlek még téged is, 446
aki engem oly magasan felülmúlsz, 447
s te sehol nem találsz társat, aki 448
hozzád felér. Gyakran eszembe jut 449
a nap, amikor legeslegelőször 449
felébredtem. Virágsátor alatt 450
feküdtem, és csodálkoztam, hogyan 451
kerültem oda, honnan; és mi voltam. 452
Nem messze egy barlangban víz morajlott, 453
feltört, folyékony síksággá terült szét, 454
azután megállt mozdulatlanul, 455
tisztán, mint a tágas ég; odamentem, 456
mit sem sejtve a zöld partra hasaltam, 457
belenéztem a tükörsima tóba, 458
amely egy másik égnek tűnt, és akkor 459
éppen szemben, ahogy föléhajoltam, 460
a vízből egy alak csillant elő, 461
felém hajolt, nézett, visszariadtam, 462
és visszariadt, de örültem is: 463
visszahajoltam, és visszahajolt 463
épp akkor ő is, mert ő is örült: 464
a szimpátia és a szeretet 465
tekintete válaszolt az enyémre. 464
Néztem – és máig ottragadva nézném 466
hiú vággyal –, mígnem valami hang 467
így figyelmeztetett: „amit te látsz, 467
szép teremtmény, amit látsz, az te vagy, 468
veled jött és megy el; de csak kövess, 469
odaviszlek, ahol nemcsak egy árnykép 470
vár téged s finom ölelésedet, 471
hanem ő, kinek te képmása vagy, 472
akiben az örömödet leled majd, 472
és aki elválaszthatatlanul 473
lesz a tied, s kinek majd megszülöd 473
a magadhoz hasonlók sokaságát, 474
s ezért az emberiség anyja lesz 475
a neved.” Mi mást tehettem, követtem 475
hamar a láthatatlan vezetőt, 476
míg megláttalak egy platán alatt. 478
Valóban délceg voltál, és magas, 477
de mégsem látszottál annyira szépnek, 478
vonzóan selymesnek, szerethetően 479

szelídnek, mint a finom vízi képmás. 480
Megfordultam, de hangosan utánam 481
kiáltottál: „szép Éva, gyere vissza! 481
Ki elől futsz? Aki elől szaladsz, 482
abból vagy: a csontjából és húsából. 482
Hogy létezhess, az oldalamból adtam, 483
a szívem közeléből lényegi 484
életet, hogy az oldalamon állj 485
ezentúl drága, elválaszthatatlan 486
vigasztalásul; lelkem részeként, 487
jogot tartok rád mint másik felemre.” 487
És gyöngéd kezed elkapta kezem, 488
én meghajoltam, és azóta látom, 489
a szépségnek messze fölötte áll 490
a férfiasság, bölcsesség, amely 491
csakis és egyedül valódi szépség. 491
Így szólt az ősanyánk, s tekintetében 492
ártatlan, házastársi vonzalommal, 493
szelíd odaadással átkarolva 494
hajolt az ősatyánkhoz; meztelen, 495
hullámzó keble a másik-feléhez 496
ért a szabadon hömpölygő arany 496
fürtök alatt. Az a szépségtől és 497
az engedelmesség bűvöletétől 498
fennkölt szerelemmel mosolyodott el, 499
ahogy Jupiter mosolyog Junóra, 500
mikor megtermékenyíti a felhőt, 500
melyből a május virágai nyílnak; 501
és anyai ajkára szűzi csókot 501
nyomott. Az ördög ekkor félrefordult 502
irigyen, de feléjük sandított 504
mohó és féltékeny rosszindulattal, 503
aztán magában így panaszkodott: 504

Kínzó látvány, kínzó s gyűlöletes. 505
Ezek édenkettesben17 élvezik 506
itt egymás karjában a boldog Édent, 507
gyönyörre gyönyör kiteljesedését, 508
én meg a Pokolba lökve, ahol 508
se öröm, se szeretet, csak tüzes vágy 509
(a többi kín közt nem a legutolsó); 510
a sóvárgás fájdalmával gyötör 511
örökre kielégítetlenül. 511
De hogy ne feledjem, amit szereztem 512
a saját szájukból: úgy tűnik, ez mind 513
nem az övék. Egy végzetes Fa áll itt; 514
Tudásnak nevezik; az ízlelése 515



54

tilos. Betiltott tudás? Ez gyanús. 515
És ésszerűtlen is. Mért kéne ezt 516
irigyelnie tőlük az Uruknak? 517
Lehet bűn tudni? Lehet ez halál? 517
És csak a nemtudás a támaszuk? 518
Ettől olyan boldog a helyzetük? 519
Ez az engedelmességük és a hűség 520
garanciája? De szép alapot 521
fektettek le! Ezen felépítem 521
a romlásukat. Majd feltüzelem 522
a tudás vágyával elméjüket, 523
hogy az alantasan tartásukért 525
kiókumlált irigy parancsokat 524
visszautasítsák; ők, akiket 523
a tudás egyenrangúvá emelhet 525
az istenekkel, és majd erre vágynak, 526
belekóstolnak, aztán belehalnak. 526

Van valószínűsíthetőbb eredmény? 527
De először gondosan körbejárom 528
a Kertet, hogy egy zuga se maradjon 529
felderítetlenül, mert a szerencse 530
szerencsésen elirányíthat úgy, 530
hogy egy errefelé kalandozó 531
égi szellemmel összeakadok 531
egy forrásnál, vagy mély árnyak alá 532
vonulva; belőle kiszedhetem, 532
ami még kideríthető. Hát élj, 533
te boldog pár, amíg lehet, örülj, 534
míg vissza nem jövök; rövid gyönyör 535
a következő hosszú bánatért. 535
Így szólt, büszkén megfordult,  

megvetően, 536
de ravasz körültekintéssel indult 537
hegyen-völgyön és árkon-bokron át. 538

J E G Y Z E T E K

 1. Ld. 1Móz 2, 10–14. (A magyarázó jegyzeteket Péti Miklós készítette.)
 2. A Heszperidák nimfák, az „est leányai”; kertjük a görög mitológiában a Paradicsomhoz hasonló boldog hely, egy messzi nyugati szigetre képzelték.
 3. A Nagy Pán: az eredetiben „Universal Pan”; kecskelábú görög istenség, nevének jelentése „minden,” ezért általában a természet istenével azonosították. 

Gyakran ábrázolják a nimfák társaságában.
 4. A gráciák (görögül: khariszok) a báj és a szépség, a hórák az évszakok antik istennői.
 5. Milton az antik világ boldog helyeit felidéző negatív hasonlatban mutatja meg, mihez nem hasonlítható a Paradicsom.
 6. Proserpinát Dis (Pluto/Hádész) Enna mezejéről rabolta el; anyja Ceres/Démétér az egész világon át kereste.
 7. Daphné babérligete az Orontész folyó mellett; a ligetben fakadó forrást ugyanúgy hívták, mint a Helikón Kasztalia-forrását. Mivel a forrás Apolló jósdá-

ja közelében eredt, megihletett volt.
 8. Nüsza szigete a Tritón folyóban Észak-Afrikában, ahol Diodórosz Szikulosz szerint a líbiai Ammon király (a „líbiai Jupiter”) elrejtette Amalthea nimfát és 

a tőle született gyermekét, Bacchust, féltékeny felesége, Rhea szeme elől. Keresztény kommentátorok a királyt Noé fiával, Hámmal (1Móz 9, 18) azono-
sították.

 9. 1652-ben megjelent Cosmographie c. művében Peter Heylyn írja le az Amara-hegyet, ahol az abesszin királyok utódaikat nevelték, s amelyet Heylyn sze-
rint sokan hibásan a Paradicsommal azonosítottak.

 10. Ld. 1Móz 1, 26–27.
 11. Göndör, vö. Odüsszeia 6.231–232.
 12. A mű kulcsmotívuma, vö. az eposz utolsó sorát.
 13. A nyugati szél.
 14. A Pokol.
 15. Ld. 1Móz 2, 16–17.
 16. Jupiter és Júnó (Zeusz és Héra) nászának meteorológiai értelmezését Milton részben Vergilius Georgicájából (2.325–327), részben Natale Conti Mythologiae 

című művéből vehette.
 17. Az eredetiben is szójáték: „Imparadis’t in one anothers arms.”
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