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Az Őskönyv nyomában című1 regény a szer-
ző első magyarul megjelent könyve. 
A  történet cselekménye a XVII. szá-

zadi Franciaországban és a Pireneusok hegyláncai kö-
zött játszódik. Egy titkos társaság expedíciót szervez 
a Könyvek könyve, vagyis a  titokzatos Őskönyv fel-
kutatására. Ezt olvashatjuk a korról, melyben a regény 
játszódik : „Lassan a múltba merült a misztikus emóciók‑
tól duzzadó mozgalmakat korlátozó vallás kora, és meg‑
született a racionalizmus, az ész márvány‑tükör király‑
sága. Átmeneti időkben nem marad más, mint hogy föl‑
jebb emelkedjünk, a túlságosan leegyszerűsített felosztás 
fölé, és találjunk egy olyan nyelvet, amely képes kijelölni 
egy harmadik utat.”2 Az utóbbi idézet a regény szelle-
mi tájékozódását is megelőlegzi. Számos kaland és fel-
merülő nehézség nyomán a végső útra csak hárman in-
dulnak el : a Márki, Veronique, a kurtizán és Gauche, 
a néma fiú. Az utazásnak kétségkívül szimbolikus je-
lentése van. A Könyv megtalálására tett kísérlet eleve 
hiábavalónak tűnik és a végkifejletben ez a feltevés va-
lóban beigazolódni látszik. A Márki és Veronique meg-
halnak, és Gauche ugyan megtalálja a könyvet, de mi-
vel nem tudja elolvasni, dühében becsapja, otthagyja 
és elindul hazafelé. De ebben a pillanatban életében 
először megszólal és kimondja a saját nevét.

A regény több, első látásra is szembeötlő irodalmi 
toposzt alkalmaz. Maga az Őskönyv fogalma is ilyen 
mint az elveszett Teljesség szimbóluma. A legenda sze-
rint az Őskönyv által megismerhetővé válik a Terem-
tés és a Lét titka, kulcsot ad a világ vagyis a Terem-

tés művének megértéséhez. A regény kitér magának 
az Őskönyvnek a történetére is a dőlt betűvel szedett 
harmadik fejezetben. A szöveg formai megjelenése is 
utal annak megkülönböztetett helyére és fontosságá-
ra. Az Őskönyv legendája irodalomtörténeti toposz.3 
A  könyv fogalma általános értelemben irodalmi to-
poszként működik, de találkozhatunk vele Goethe Fa-
ustjában is, és a Szent Grál vagy az Aranygyapjú ke-
resése is ide sorolható. Az utóbbi párhuzamokra a re-
gény maga is felhívja a figyelmet : „A Könyv volt szá‑
mára a Grál, az Aranygyapjú, az Élet vize.”4 Az uta-
zás metaforikus értelmű eljutás valahonnan valahová, 
a térben megtett út mindig belső, lelki utazást is je-
lent. Az időbeli-térbeli változás tapasztalatszerzéssel és 
a személyiség fejlődésével jár együtt. Az irodalom vis-
szatérő motívuma az alkimista és a néma fiú alakja is.

A  regény változatos műfaji hagyományokat idéz 
meg. Számos irodalmi műfaj és stílus elemeit olvaszt-
ja magába anélkül, hogy bármelyikkel is teljes mér-
tékben azonosulna. Egyrészt kalandregény, melyben 
egy hős vagy hősök kalandjai és megpróbáltatásai áll-
nak a középpontban és elsődleges célja a szórakozta-
tás, olyannyira, hogy szinte már a nagyközönség igé-
nyeit kiszolgáló ponyvához közelít. Utaztató regény-
ként is tekinthetünk rá mint a kalandregény egyik tí-
pusára, hiszen a regény fő motívuma a cselekmények 
szintjén az utazás. Az irodalmi utazás azonban szinte 
mindig metaforikus jelentés hordozója, és ez esetben 
is így van. A szöveg rokonítható továbbá a mondák-
kal és mítoszokkal is, melyek egy közösség írásbeliség 

V A S  V I K T Ó R I A t a n u l m á n y

A beavatás ösvényei Olga Tokarczuk

AZ ŐSKÖNYV NYOMÁBAN 
című regényében



77

előtti kulturális hagyományát dolgozzák fel, csodás 
elemekben gazdag módon. Az Őskönyv története ol-
vasható profán legendaként. És akár mesei elemeket 
is felfedezhetünk a történetben, ilyen például Gauche 
csodás képessége, hogy ért az állatok nyelvén, de alakja 
emlékeztet a mesebéli legkisebb fiúra is, aki a történet 
végén elnyeri jutalmát. A regény egyik magyarországi 
kritikusa pedig „örök emberi kérdéseken töprengő filozo‑
fikus lektűr”-nek nevezte, mely vitatható és lekicsinylő 
érzéseket is kelt, de rámutat a Tokarczuk-művek egyik 
fontos sajátosságára.5

A regényben a filozófiai eszmefuttatások a fikcióval 
azonos szinten jelennek meg. Tokarczuk egyértelműen 
a történet elvű elbeszélésmódot képviseli a posztmo-
dern történet nélküli irányzataival szemben. Egy in-
terjúban a fikciót a kommunikáció legmagasabb for-
májának nevezte.6 Szerinte nem maga a nyelv a leg-
fontosabb, hanem a képalkotás képessége, mert a fik-
ció kép, hangulat, élmény és kaland az olvasónak és 
a szerzőnek egyaránt. A fikció segítségével a már is-
mert dolgokra új perspektívából tekinthetünk és ez az 
újra megismerés és felfedezés élményét adja.

A regény narrátora mindentudó, szerzői elbeszélő. 
A viszonylag egyszerű cselekmény egy szálon fut és li-
neáris rendben halad előre. Az elbeszélő stílusa való-
ban mesélői, hangsúlyos a szöveg megalkotott jellege. 
Felmerül az olvasóban, hogy a  történetmesélés csu-
pán eszköze, a cselekmény pedig az allegorikus jelen-
tés alibije. A szerzői megjegyzések végigkísérik a cse-
lekményt, de leginkább az első és utolsó fejezetben 
válnak kifejezetten jelentőssé.

Elemzésemben három, a regény motivikus hálóján 
alapuló szempontból közelítem meg a művet és kívá-
nok lehetséges olvasatot nyújtani. Ezek a  szempon-
tok a  hermetikus hagyományban összefüggő rend-
szert alkotnak.

Tarot kártya avagy az út 
és a megismerés

A regény 22 viszonylag rövid, egymáshoz lazán kap-
csolódó fejezetből épül fel. A történet lineárisan halad 
előre időben és térben a kitűzött cél felé. A fejezete-
ket számozás jelöli, mely 0-tól indul és 21-ig tart. 22 
a héber ábécé betűinek a száma és 22 lapból áll a tarot 
kártya Nagy Arkánumnak nevezett része. A Jelenések 
könyvének is 22 fejezete van. A 0-val jelölt fejezet ki-
emelt helyen, jelképesen a történeten kívül áll. Párja 
az utolsó fejezet, mely az egész történet fontosságát, 
sőt magát a létét kérdőjelezi meg. További párhuzam-
mal szolgál az, hogy mindkét fejezet Gauche-ról szól, 
az ő történetével indul és zárul a regény.

A tarot kártya elsősorban jóskártyaként volt hasz-
nálatos. 22 számozott figurás lapból (0+21), az úgy-
nevezett Nagy Arkánumból és 56 négy színre (bo-
tok, érmék, kardok, kelyhek) osztott lapból, a  Kis 
Arkánumból, azaz összesen 78 lapból áll. A  tarot 
kártyát Egyiptomból eredeztetik, és Thot istennel, 
az írás feltalálójával hozzák kapcsolatba. Az első is-
mert kártya 1392-ben, VI. Károly francia királynak 
készült7. A  Jelképtár meghatározása szerint : „A  Ta‑
rot kártya lapjai a  beavatás útját szimbolizálták.”8 
Hamvas Béla szerint a  Tarot, a  Ji Kinghez és az 
Upanisadokhoz hasonlóan szintén szent könyv, an-
nak ellenére, hogy mai formájából ez nem tűnik 
egyértelműnek.9 Hamvas is egyiptomi, hermetikus 
eredetűnek tartja a  kártyát, de megjegyzi, hogy az 
kabbalisztikus megfogalmazásban maradt ránk, en-
nek jele a 22 kártyalapon látható 22 héber betű. „A ta‑
rot a hagyomány szerint Hermész Triszmegisztosz mű‑
ve.”10 A Ji Kinghez hasonlóan sorselemzésre használ-
ták. A Tarot 21 számozott lapját megfelelteti az alkí-
mia hét műveletének a kén, a só és a higany jegyében.  

„A tarot‑rendszer természetesen éppen úgy a reintegrálódás 
módszere, mint minden archaikus úgynevezett beavatás, 
a Kabbala, a Ji king, a szánkhja, az orfika, a tao vagy 
az asztrológia. A  beavatási rendszerek között lévő kü‑
lönbség mindig az aritmológiai számértelmezések kö‑
zött lévő különbség.”11

A kabbala és a tarot irodalomban való jelenlétéről 
szóló tanulmányában Anna Sobolewska párhuzamot 
von a jövendőmondói és az irodalmi alkotómunka kö-
zött.12 Ennek kapcsán részletesen elemzi mindkét me-
tafizikai rendszert, hangsúlyt fektetve irodalmi meg-
jelenésükre. Így szól a tarot kártyára vonatkozó defi-
níciója : „A Tarot a hermetikus tudás összessége, az Is‑
ten, az ember és a természet közti misztikus kapcsolatok 
rejtjelezett ismertetése, ugyanakkor szimbolikus cselekvés‑
rendszer is, melynek célja a tanítvány szellemi eszmélete 
és újjászületése. A tarot huszonkét allegóriája a beava‑
tási misztérium szimbolikus ösvényét alkotta.”13 Hang-
súlyozza, hogy a tarot kártya a régi időkben a jöven-
dőmondáson túl valóban önismeretet adó technika 
lehetett, mindez mára megváltozott. Párhuzamot ta-
lál a tarot, a kabbala és az alkímia rendszerei között : 

„A dezintegráció és az egyesülés fázisai a tarotban megfe‑
leltethetők az alkímiai folyamatoknak, ahol a dissolutio 
és a  putrefactio szakaszai megelőzik és lehetővé teszik 
a resurrectio fázisát, amelyben a bölcsek köve szintetizá‑
lódik.”14 A tanulmányban részletesebben elemezi Jan 
Potocki Kaland a Sierra Morenában című művét a ta-
rot rendszerének szempontjából. Sobolewska szerint 
sokkal mélyebben vannak benne a kabbalista jelenté-
sek, mint általában az okkultista regényekben.15 A ta-
nulmány végén pedig konkrétan kijelenti, hogy : „a 
tarot pakli a regény belső modellje.”16 Feltételezi, hogy 
a szerző, Jan Potocki ismerhette a tarot klasszikus iko-
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nográfiai változatát, a marseille-i tarot-t.17 Értelmezé-
se szerint az utazás során a főhőssel kapcsolatba kerülő 
alakok mind-mind a tarot allegorikus figurái és egy-
ben a beavatottság különböző szintjeinek képviselői 
lennének. Miközben magát a főhőst is különféle be-
avatási próbatételeknek vetik alá.18 A regény cselekmé-
nyek helyszíne és a metafizikai töltetű utazás témája 
óhatatlanul párhuzamba állítja egymással Potocki re-
gényét és az Őskönyvet. A beavatás fogalmát pedig az 
utóbbira is alkalmazhatónak tartom.

Az utazás irodalmi toposza Tokarczuk regényében 
a megismerés allegóriájaként működik. Az utazás ez 
esetben olyan út, melynek konkrét, elérendő célja 
van. De az Őskönyv titkát végül nem sikerült felfed-
ni, végig megközelíthetetlen maradt és marad is az 
idők végezetéig. Ahogy a Potocki regénnyel kapcso-
latban korábban már felmerült, itt is igaznak tűnik, 
hogy a  szereplők személyiségükből fakadóan megfe-
leltethetőek egy-egy megismerési stratégiának. Anna 
Sobolewska polifonikus regénynek nevezte a Kalan‑
dot, melyben világnézetek párbeszéde zajlik és kerül 
próbára.19 A  szereplők lét- és világszemlélete az Ős-
könyvben is hasonlóképpen egyéni, egymástól gyö-
keresen különböző és ennek adott szituációban han-
got is adnak : érveiket és eszmefuttatásaikat terjedel-
mes dialógusok során fejtik ki.

A  Márki hosszasan szemléli magát a  házában lé-
vő számos tükörben. Kutatja, ki is ő valójában, ho-
gyan látja saját magát, és hogyan láthatják őt mások. 
A tükör egyszerre a hiúság és az igazság szimbóluma 
is, mint a valóság leleplezésének eszköze.20 A Márki 
alkímiával, asztrológiával, ezoterikus tudományokkal 
foglalkozik. A mágiát és a beavatást tartja a jelentés 
megismeréséhez vezető eszköznek.

Veronique életében az álmoknak van kiemelt sze-
repe. Rendkívül élénken, színesen álmodik és álmai 
mindig üzenetet hordoznak a  számára. A  Jung-féle 
analitikus pszichológia különösen fontosnak tartja az 
álmokat. Az álmoknak kiemelt szerepük van a pszi-
choterápia során. „A  leginkább járható és leghatéko‑
nyabb út a tudattalan mechanizmusának és tartalma‑
inak megismeréséhez az álmok világán át vezet. Az ál‑
mok anyaga részben tudatos, részben tudattalan eredetű, 
ismert és ismeretlen elemeket tartalmaz. Ezek az elemek 
a legváltozatosabb keverékek formájában bukkanhatnak 
fel.”21 Az álmok világa olyasmi, amire nem érvényesek 
a tér és az idő kategóriái.22 Eliade pedig a szent idővel 
hozza kapcsolatba az álmokat : „Az álmokban, az ál‑
modozásokban rejlő nosztalgia, vágy, lelkesedés stb. ké‑
pei olyan erők, amelyek a történelmileg meghatározott 
emberi lényt saját „történelmi pillanatába” zárt világá‑
nál százszorta gazdagabb szellemi világba röpítik át.”23

Érdemes pár szóban megemlíteni azokat is, akik 
végül nem indultak el a könyv keresésére. De Berle 
egy gazdag bankár, aki ennek megfelelően kellő-

képpen gyakorlatias felfogású. D’Albi lovag lelkes, 
szenvedélyes, intuíciókra hagyatkozó ember. Burling 
a racionalista, empirikus gondolkodót testesíti meg. 
Delabranche alakjában az alkimista orvost fedezhet-
jük fel, aki megkísérli a teremtést és enciklopédikus 
igénnyel fordul a világ megismerése felé. Alakja Pa-
racelsust idézi fel.

Végül pedig Gauche következik, aki az ösztönvilá-
got képviseli. Fogyatékosságából adódóan másképp 
viszonyul a  világhoz, más megismerő módszereket 
alkalmaz, mint az egészséges emberek. Mivel szavak-
kal nem tudja kifejezni magát, bizonyos értelemben 
határ választja el a „normálisak” világától. Nem tud 
kommunikálni, ezért a regény végéig megfigyelő po-
zícióban van. Gesztenyéből állat- és emberfigurákat 
készít, saját világot teremt belőlük. Később pedig rá-
eszmél, hogy a valós világ emberei sem többek, mint 
szépen felcicomázott, de üres gesztenye héjak, „perclé‑
nyek”, akikben „kaotikus az idő”. Az idő ciklikusságát, 
és a világ rendjét a természet megfigyelése alapján ér-
tette meg. „Mindig körkörösen haladt az idő Gauche éle‑
tében.”24 Gauche számára elérhetetlennek tűnik a szó, 
csodálattal fordul a megnevezés felé. Attribútumai kö-
zé tartoznak vándorbotja és az őt mindenhová elkísérő 
sárga kutya. Bensőséges viszonyban van az állatokkal, 
szavak nélkül is tud velük kommunikálni. Megfigye-
li maga körül a világot, jelképe lehetne a megismerő 
tekintet. Irigyelte azokat, akik tudnak beszélni. „Úgy 
érezte a szavakban rejlik az emberek minden ereje.”25 
Úgy tisztelte a szavakat, mintha még többet is jelen-
tenének, mint az általuk jelölt dolgok. „A szó a dolog 
mágikus tükörképe.”26 Amikor egyedül volt, gyakran 
próbált meg beszélni, de sikertelenül. Legnagyobb vá-
gya az, hogy egyszer kimondhassa a saját nevét. Mint 
már említettük, ő szerepel a regény nyitó és záró feje-
zeteiben is, ezek pedig mindig kiemelt jelentőségű he-
lyek. Habár azt olvashatjuk, hogy Gauche csupán vé-
letlenül került bele az eseményekbe, ezáltal bizonyos 
szempontból kívülálló, de a zárlat felől visszatekintve 
mégis úgy tűnik, hogy valójában nagyon is az ő törté-
netéről van szó. Gauche életútja tele van véletlenek-
kel, élete nem más, mint látszólag céltalan vándorlás. 
Alakjában a tarot kártya 0-val jelölt kártyalapjára is-
merhetünk. Ez a Bolond nevet viselő lap. Ábrázolása 
Gauche attribútumaira emlékeztető jelképekkel tör-
ténik. Valójában nem lehet eldönteni, ez a kártya a 0 
vagy a 22. A kártyalapokat körben kirakva ugyanis 
relatívvá válik, mit jelent az, hogy első és utolsó. Eh-
hez kapcsolódik az a feltételezés is, hogy maga a Ta-
rot a Rota, azaz a Kör szó anagrammája.27 Hasonló-
képp a regény első és utolsó fejezetei párhuzamba ál-
líthatók egymással. Anna Sobolewska szerint a  Bo-
lond : „vándorútja során kört ír le és visszatér a kiinduló 
pontra”. Továbbá : a Bolond „útja a szabadulás spiri‑
tuális ösvénye”.28 Csakúgy, mint Gauche, akiről a re-
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gény legvégén azt olvashatjuk, hogy visszaindult oda, 
ahonnan jött. Következésképpen a regénybeli utazást 
nem csak a megismerés, de a beavatás allegóriájaként 
is kell tekintenünk. És a regény zárlatának fényében 
talán nem tűnik túlzásnak az a tarot szimbolikát ér-
telmező állítás, miszerint valójában „A bolond a  be‑
avatás alanya”.29

A regény 
mint alkímiai kísérlet

„Ami fent az van lent.” – szól a hermetikus mű mon-
data. A mágikus szemlélet szerint az anyagi valóság 
mellett létezik egy természetfeletti valóság is. Ez a két 
valóság vagy világ kapcsolatban van egymással és köl-
csönösen hatnak egymásra. A  természetfeletti való-
ság megismerése viszont csak a beavatottak számára 
lehetséges. A  hagyomány Hermész Triszmegisztosz 
alakjához köti az alkímiát, őt magát pedig az egyip-
tomi Thot istennel, az írás, a beszéd és a mágia iste-
nével azonosítja.30 Az alkímia már az ókori Indiában 
és Kínában is ismert volt. Európában a zsidók és az 
arabok közvetítésével terjedt el. Az alkímia szimboli-
kája egyszerre kozmogóniai és szexuális. Utánozza és 
felgyorsítja a természetben zajló folyamatokat. Ez az 
alkimista eszközökben is megjelenik : egyszerre eroti-
kus és kozmikus jelképek.31 Az alkímiát történetileg 
a modern kémia előfutáraként tekintik, ezt azonban 
többen vitatják. Egy másik értelmezés szerint spirituá-
lis technika, minderre pedig még egy értelmezési réteg 
rakódott : a Jung-féle analitikus pszichológiáé. Mircea 
Eliade kétségesnek tartja, hogy az alkímia célja a fizi-
kai aranykészítés lett volna. Ezt két ténnyel indokolja : 
egyrészt már az ókori ember hatalmas tudással rendel-
kezett a fémekről, másrészt az alkimista szövegekből 
kiderül, hogy az anyag átalakulása nem természettu-
dományos szempontból volt fontos.32 A fémek aran-
nyá változtatása az ember átváltozásával jár együtt, az 
alkímiai művelet hét lépcsője az ember lelki fejlődését 
jelképezi.33 Az alkímia célja, hogy a lélek megtisztulá-
sa után az istenivel egyesülhessen. Az alkímiai mun-
ka beavatási motívumokat őriz. Ebben az értelemben 
az anyag a beavatandó, ami elszenvedi a rituális ha-
lált és újjászületést az átalakulás során. Az anyag át-
alakulásának folyamata pedig mindig szoros kapcso-
latban áll az alkimistában zajló belső folyamatokkal.34

Mircea Eliade szerint az alkímia eredetét az archai-
kus mitológiákban és ideológiákban találhatjuk meg.35 
Egészen pontosan a kohászati rítusokban látta meg az 
alkímia gyökerét. Innen származik az a gondolat, hogy 
az ember beleavatkozhat a kozmikus időfolymatokba 
és előbbre hozhat bizonyos természeti jelenségeket, 

például felgyorsíthatja a növekedést.36 Vagyis az em-
ber magára veheti az Idő munkáját. A Bölcsek köve 
segítségével maga az ember és a világmindenség is át-
változtatható. A kő segítségével lerövidíthető az a ter-
mészetes idő, amíg a fém a földben arannyá érik. Az 
alkimisták szerint ugyanis az a természet rendje, hogy 
a földben előbb-utóbb minden fém arannyá válik, ez 
pedig rámutat arra, hogy az arany nem mint jól hasz-
nálható fém képvisel értéket. Az arany értéke érettsé-
gében, tökéletességében rejlik. Az aranynak spirituá-
lis szimbolikája van, a halhatatlanságot jelképezi.37 Az 
aranyat majdnem minden kultúra a nappal hozza ös-
szefüggésbe. Az arany az alkimisták számára a szellemi 
fejlődés legmagasabb fokát jelentette.38 A kovácshoz és 
a fazekashoz hasonlóan az alkimista is tűzzel dolgozik. 
A tűz által a világ átváltoztatható, ezért mágikus erejű. 
Mindig szentség övezi azt, aki tűzzel dolgozik. „A saját 
testünkben való »tűzkeltés« annak a jele, hogy túlléptünk 
az emberi léten.”39 Eliade párhuzamot lát a tantrikus 
jóga és az alkímia között. Mindkettő a test és a lélek 
átalakításán dolgozik, hogy uralmat nyerjen az anyag 
felett és ez a cél beavatási élményeken keresztül ragad-
ható meg.40 „Mindkettő fel akar szabadulni az Idő tör‑
vényei alól, mindkettő függetleníteni akarja létét, abszo‑
lút szabadságra tör.”41 Mint már említettük, az anyag 
szenvedése, halála és feltámadása a beavatási rítusok-
kal rokonítja az alkímiát. Az alkimisták élőnek képze-
lik el a fémeket. A kén és a higany kapcsolatát házas-
ságnak, misztikus egyesülésnek nevezik. „A beavatási 
próbák, amelyek a Szellem síkján a megvilágosodáshoz és 
halhatatlansághoz juttatják el a beavatandót, az Anyag 
síkján az átalakításhoz, a Bölcsek Kövéhez vezetnek.”42 
A beavatási halál a Káoszba, az ősállapotba való vis-
szatérést jelenti. A műveletek szintjén ez az első mű-
velet, a feloldás.43 Az első művelet tűz által is elvégez-
hető. Értelmezhető a születés előtti állapotba való vis-
szatérésként és az időből való kilépésként is.44 Az alkí-
mia műveleteinek sorrendjét a különböző szerzők kü-
lönbözőképpen jegyezték fel írásaikban. Az alkimista 
munkája által beleavatkozik a természetbe és érvény-
teleníti az időt. Kultúrtörténetileg az alkímia a mun-
kával átalakítható természet gondolatában a modern 
világ ideológiai lényegét előlegzi meg.45 Az alkimista 
számára azonban a munka mindig szent volt. Modern 
világunkban az ember leigázta az időt, cserébe viszont 
azonosulnia kellett vele, de mindez csak a munka és 
a természet deszakralizálása által valósulhatott meg.46

C. G. Jung a  modern pszichológia előfutárának 
nevezi az alkímiát : „pszeudopszichológiai nyelven leírt 
pszichológiai eljárások”.47 Az alkímia a lélek változása-
it fejezi ki a kémiai anyag által. Az alkímia szimboli-
kájában a kollektív tudattalanból származó ősképeket 
fedezi fel. Párhuzamokat fedez fel az egyénben lezaj-
ló individuációs folyamat és az alkímia között. A pri-
mitív népek beavatásai, a tantrikus jóga, de akár Lo-
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yolai Szent Ignác gyakorlatai is hasonló célokat szol-
gáltak, és bár módszereik különböztek, a cél az ember 
önmegvalósítása volt. Mindenesetre csak az alapelvek 
hasonlíthatók össze a jung-i individuáció gondolatá-
val, mert az említett irányzatoknak mind vallási ritu-
ális jellegük volt, vagy valamilyen általuk képviselt vi-
lágnézetet akartak közvetíteni.48

Az alkímia konkrétan, a  cselekmény szintjén is 
megjelenik a szövegben. A regényben szereplő titkos 
társaság tagjai mind-mind foglalkoznak a  titkos tu-
dományokkal. Valós alkimistákra történő utalások-
kal is találkozunk a regényben, szó esik a Zsidó Má-
riáról, Delabranche alakja pedig Paracelsusra emlékez-
tet. A racionalista Burling azt hiszi, hogy Chevillon 
gazdagsága alkimista aranycsinálásból származik.49 
A 10-es számmal jelölt fejezetben a Márki hosszasan 
értekezik az aranycsinálásról és az alkimista munká-
ról. Az alkimistának tartott Chevillon kastélyában lá-
tott Uccello festmény is az alkímiára utal. A sárkány 
szimbólum jelentése : „A hímnemű égi sárkány, a tűz‑
elemmel társított teremtő princípium jelenik meg a her‑
metikus iratokban, sárkány képében testesítve meg az 
»isteni gondolat«‑ot, a  Logoszt.”50 Az asztrológiában 
a  sárkány Szaturnusz állata.51 A  festményen megje-
lenő sárkány Uccello életművén keresztül a motívu-
mok szintjén előrevetítheti az expedíció sikertelensé-
gét. Valószínűbb azonban, hogy a sárkány alkimista 
jelképként jelenik meg és valójában a regény lehetsé-
ges alkimista olvasatára utal. A sárkány a gnosztiku-
sok tudást hozó kígyójának átvétele. A sárkány az al-
kímia nyelvén a higanyt jelenti. A munka a rombo-
lással, vagyis a  sárkány megölésével kezdődik, mely 
a lelki-szellemi folyamatok nyelvére lefordítva a testi 
szenvedélyek elpusztításával, a megtisztulással analóg. 
Az anyaghoz hasonlóan az embernek is próbák során 
kell keresztülmennie.52

A motívumok szintjén túl a szöveget hermetikus al-
legóriaként és alkimista kísérletként is olvashatjuk. Az 
eredeti alkímiai szövegek is rejtélyes, allegorikus leírá-
sokkal dolgoznak. Az irodalomhoz hasonlóan az alki-
mista mű is alkotó és befogadó közös munkája. Pár-
huzamot találhatunk az alkimista munka és az utazás 
között is. „Az utazás idején nem a cél a legfontosabb, 
hanem az, hogy előrehaladjunk térben és időben.”53 Az 
alkimista munkája során elsősorban önmaga változá-
sára, tökéletesedésére koncentrál, a tudományos vég-
eredmény csak hozzáadódik ehhez. A nagy mű elké-
szítése által önmagát akarja megfejteni. A Márki és 
Veronique viszonyában az alkímiai Király és Király-
né, Sol és Luna házassága jelenik meg.54 Az alkimista 
szimbolikát jellemzi a kén – higany, nap – hold, fér-
fi –nő duális felosztás. „Kén és higany alkímiai páro‑
sítását majdnem mindig a »házasság« fogalmaival feje‑
zik ki.”55 A különböző minőségeket megtestesítő ele-
meknek egyesülniük kell, hogy elérjék a tökéletességet. 

„A Nap és a Hold ivadéka a bölcsek vörös köve, amely az 
olvasztótégelyben a víz színén lebeg. A bölcsek kövének 
másik jelképe a félig férfi, félig nő, félig Nap, félig Hold, 
hermafrodita.”56 Továbbá : „Az alkímia tudományának 
segítségével a két princípiumot egyesíteni kell, és ebből 
a házasságból születik majd a bölcsek köve, mely egyszer‑
re hímnemű és nőnemű, hermafrodita. Az emberi töké‑
letesség jelképe szintén a hermafrodita, mivel léleknek és 
szellemnek eggyé kell válniuk.”57 A Márkit dinamikus 
erő vonzza Veronique-hoz, és elég hamar arra a követ-
keztetésre jut, hogy a lány nélkül egyáltalán nem akar 
elindulni az útra. „(…) eszébe jutott az is, hogy az Ős‑
könyv megtalálásához szükség lehet egy nőre, igen, ahogy 
szükség van férfira is, vagy talán az események és véletle‑
nek összejátszásában mély bölcsesség rejlik.”58 Szerelmük 
végül valóban beteljesedett, de a Márki részéről hama-
rosan a kétségek is jelentkeznek. A Szaturnusz jegyé-
ben született Márki melankóliára hajlamos személyi-
ség. A Szaturnusz szimbolikájában benne rejlik az al-
kimista munka kezdete. Úgy érzete, elveszti az erejét és 
a viszony megfosztja attól a tisztaságtól, mely lehetővé 
tenné számára az Őskönyv megtalálását. Az egész uta-
zás során problémái vannak gyulladt szemével. A re-
gény végén mindketten ugyanannak a járványnak es-
nek áldozatul. A betegség magas lázzal jár. Az alkímia 
nyelvére lefordítva nászuk és közös haláluk a rombo-
lást és az elemek egyesítését jelenti. Az anyag átalaku-
lását testi szenvedésük jelképezi. Lázukban benne rej-
lik a tűz megújító, megtisztító spirituális ereje. „(…) 
a tűz, a láng, a vakító fény, a belső hő mindig spirituális 
élményt fejez ki, a szentség megtestesülését, Isten közelsé‑
gét.”59 A bölcsek kövének hermafrodita jellege érdekes 
párhuzamot alkot azzal, hogy az Őskönyvet megtaláló 
Gauche tulajdonképpen nemtelen lény. „Gauche vé‑
letlenül került a Márki és Veronique szerelmének és vá‑
gyának sugarába, és úgy érezte hozzájuk kötődött mind‑
örökre. És mert ez a néma fiú nem érzékelte a különbsé‑
get férfi és nő között, és maga sem volt teljes mértékben 
sem egyik, sem másik, e gesztus miatt minden szeretet‑
vágyával beléjük szeretett.”60

A regény zárlatának szempontjából felmerül a kér-
dés, hogy a mű valóban szkeptikus-e a teljesség elér-
hetőségét illetően ? Ironikus, ugyanakkor a legvalószí-
nűbb fordulatnak tűnhet, hogy éppen a néma és anal-
fabéta Gauche találta meg végül a Könyvet. Valóban 
ő érdemelte meg ezt a tudást ? Úgy tűnik, az emberi-
ség még nem érett meg az Könyvek könyve tudásá-
nak befogadására. Az expedíció látszólag nem érte el 
a célját és kudarcot vallott. De nem szabad elfelejteni, 
hogy Gauche végül megtalálta a Könyvet, beteljesítet-
te sorsfeladatát és részesült a csodából. Tulajdonkép-
pen ironikusan is olvashatjuk az elbeszélő kommen-
tárját az utolsó fejezetben, miszerint sem a szereplők, 
sem a történet nem volt fontos és „mivel nem érték el 
a kitűzött célt, a hozzá vezető út is veszít a jelentőségé‑
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ből.”61 Azt is mondja, hogy : „Nem emlékszünk a kí‑
sérletekre, csak a végrehajtásra.” Ez a mondat minden-
képpen árulkodik arról, hogy valójában az az illúzió, 
ha elhisszük, hogy létezik a megismerésben egy stati-
kus végpont, melyet valaha is elérhetünk. A keresés-
nek, a megismerésre és megértésre tett kísérletnek va-
lójában sosem szakad vége. Pontosan ugyanerről szól 
az alkimisták kísérlete is. Nem a kitűzött cél elérése 
a lényeges, hanem a hozzá vezető úton szerzett tapasz-
talok, az ember belső fejlődése. „A tudományos eredmé‑
nyek értéktelenek voltak, ha nem társult hozzájuk a lé‑
lek nemesedése.”62

Az Őskönyv és a Kabbala
A kabbala szó jelentése szó szerint „átvétel, elfogadás” 
és ez a hagyományra vonatkozik.63 A kabbala a zsidó 
miszticizmushoz kötődő metafizikai rendszer és an-
nak hagyománya, mely által megismerhető Isten és 
a világmindenség rendje. A zsidó misztikus célja Is-
ten megpillantása és a Teremtés titkának megértése.64 
A kabbala egyik alapelve, hogy a betűk és számok az 
isteni hatalom hordozói.65 Tehát a szó és az írás isme-
rete magát a beavatottságot jelenti, sőt a nyelv segít-
ségével csodákat lehet véghezvinni. „A betűk az iste‑
ni teremtő erő konfiguráció.”66 Ezek a betűk és lehet-
séges kombinációik jelentik mindennek az alapját. 
A kabbala legfontosabb könyvei a Széfer Jecira (A te-
remtés könyve vagy másképp A megformálás köny-
ve) és a középkori spanyol kabbalista hagyományhoz 
kötődő Zohar (A  ragyogás könyve). A Széfer Jecira 
a  kabbalisztikus nyelvmisztika egyik legrégebbi szö-
vege, mely a teremtést mutatja be. Itt fordul elő elő-
ször betűk és számok összekapcsolása és az a gondo-
lat, hogy mindennek alapja a 10 szefirot és a 22 be-
tű.67 A  reneszánsz idején a  keresztény-kabbalisták 
működésének nyomán a  kabbala némileg új értel-
mezést kapott és összefonódott más hermetikus ta-
nokkal. Azonban a kabbala eszmetörténetéről szóló 
könyvében Gershom Scholem rámutat az ebben rej-
lő ellentmondásokra : „Paradox, mégis széles körben el‑
terjedt volt ellenben az a szemlélet, amelyik az alkímiá‑
val ötvözte a kabbalát, noha az alkímia jelképeinek vi‑
lága lényeges pontokon ellentmond a kabbalista jelkép‑
rendszernek. Hiszen a kabbalistáknál az arany semmi‑
képpen nem a legmagasabb rangú fém, ezt a szerepet ott 
inkább az ezüst tölti be.”68

A kabbala erősen nyelvhez kötődő filozófiája elke-
rülhetetlenné teszi a szépirodalommal való párhuzam-
ba állítását. Kabbalista gondolat a világot értelmezés-
re váró szövegként elképzelni. Ez pedig világossá te-
szi, miért lehet a modern nyelvfilozófiai elméletekkel 
kapcsolatba hozni. Anna Sobolewska szerint a tarot 

jóskártyáinak interpretálásában és a Könyv megérté-
sében ugyanannak a világgal szembeni szemiotikai ál-
láspontnak az alapjait találhatjuk meg.69 Borges koz-
mikus könyvtár gondolata egyértelműen a  kabba-
la hatását tükrözi. Ebben a könyvtárban megtalálha-
tó a betűk és szótagok minden lehetséges kapcsola-
ta. A szépirodalomban a kabbala szellemiségén kívül 
motivikus szinten is megjelenhet a kabbala. Erre pél-
da Jan Potocki már említett műve, a Kaland a Sierra 
Morenában,70 és az elemzés tárgyául választott Az Ős‑
könyv nyomában is. A kabbala a Tórán alapszik. „A Tó‑
ra és a világ megfelel egymásnak, mert a világ a Tórát 
imitálja.”71 A világ tehát egy megértésre váró szöve-
get jelent a kabbalista számára. Minden rejtett utalá-
sokat és megfejtendő jelentést hordoz. A kabbala te-
hát hermeneutika. „A kabbalában a szó a dolog arche‑
típusa, fölidézi, egyúttal el is rejti lényegét”72 A szó te-
hát a megismerés eszköze és teremtő erővel bír. A szó 
teremtőereje kapcsolatban áll a  költészet mágikus 
nyelv felfogásával. A művészi és a liturgikus nyelv vi-
szonyának vizsgálata az irodalomelméletek gyakori és 
kedvelt témája.

A regény elején egy egész fejezet szól az Őskönyv 
történetéről. A szövegrész dőlt betűvel szedett formája 
felhívja a figyelmet arra, hogy beillesztett idegen szö-
veggel van dolgunk. A könyv története valóban utal 
a Zohar egy részére, ahol arról van szó, hogy Isten egy 
könyvet adott Ádámnak, melyben leírta a Teremtés 
titkát és az isteni bölcsességet.73 A regény szerint Isten 
egy kettétört betűből teremtette a világot. „A test tö‑
kéletlen szó”.74 Majd Énokh történetéről ír, mely szin-
tén megtalálható a kabbalista tradícióban.

Gauche számára a szó az adott dolog mágikus tü-
körképe. A szó jelenti a dolgok lelkét. Úgy hiszi, hogy 
ha megismerjük a szót, akkor magát a dolgot is meg-
ismerjük, és ha kimondjuk a szót, hatalmunkba kerít-
jük a dolgot. Nem más ez, mint a szó teremtőerejébe 
vetett hit kabbalista gondolata, illetve a primitív tár-
sadalmakban és a népi hitvilágban egyaránt megtalál-
ható szómágia. Eliade az őskőkor vadászainak rítusai 
kapcsán elemzi a szómágiát : „A kimondott szó olyan 
erőt szabadított fel, amelyet nehéz, ha nem egyenest le‑
hetetlen volt megsemmisíteni. Számos primitív és népi 
kultúrában ma is élnek hasonló hiedelmek.”75

A márki meditációja során a kabbalán alapuló má-
gikus rítust végez.76 Látomásában megidéz egy ark-
angyalt, aki kezében tartja a Könyvek könyvét, mely-
nek üresek a  lapjai. Majd a  tíz számhoz tartozó je-
lentéseken és minőségeken meditál. Ezek a  számok 
megfelelnek a Széfer Jecira 10-es rendszerének. Halá-
la előtt szintén a kabbalával párhuzamba hozható ví-
ziója van.77 Önmagát jelentést hordozó betűnek lát-
ja, mely a kozmikus térben újabb szavakat és monda-
tokat épít fel. „A Könyvek Könyve az ég előtt állt nyit‑
va.” – olvashatjuk.
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A regény rokonítható a világ mint megismerésre, 
megfejtésre váró szöveg posztmodern gondolatával 
is. Ennek nyilván a kabbalista filozófiára visszaveze-
tő közös eredet az oka. Az Őskönyv mint az elveszett 
Teljesség szimbóluma, felveti a megismerés aktusának 
alapvető kérdéseit. A megismerés azonban természeté-
ből adódóan csak részleges, feltételes, tehát elégtelen 
lehet. A világ töredékessége lehetetlenné teszi a teljes 
megismerést és megértést. Talán maga az Őskönyv lé-
tezésébe vetett hit is csak illúzió, a fantázia terméke. 
Az Őskönyv fogalma megtestesíti az Aranykor utáni 

vágyódást. A zárlat önmagát érvénytelenítő, tulajdon 
létjogosultságát megkérdőjelező jellege pedig szintén 
posztmodern sajátosságokat idézhet fel.
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Vas Viktória (1989) : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Lengyel nyelv és irodalom (MA) szakos hallgatója. Ko‑
rábban ugyanitt lengyel és magyar BA szakokon szerzett 
diplomát. Budapesten él. Elsősorban kortárs lengyel pró‑
zával foglalkozik.


