
TILI ANNAMÁRIA 

Kodolányi János Én vagyok című regényének 
szövegváltozatai 

I. A Júdás-probléma 

Kodolányi János a két nagyszabású Gilgames-regény, a Vízözön és az Új ég, új 
föld után 1950-51 között írta meg tetralógiája harmadik darabját, az Én 
vagyokot. Ezek, valamint a regényfolyamot lezáró kötet, Az égő csipkebokor az 
emberiség történetének nagy fordulópontjait, gigantikus hősök küzdelmeit 
dolgozzák fel, Isten(ek) és ellentétes hatalmak harcát az emberiség, vagy egy 
népcsoport megváltása jegyében. Ezek a nagyregények egyben az életmű 
összegzései, lezárásai is. Az ötvenes évek végén a nagyobb lélegzetű művek 
közül még a Vízválasztó készült el. 

1951-ben tehát már kész volt a regény, mégis 21 év kellett ahhoz, hogy 
1972-ben az olvasók a kezükben tarthassák.1 A kiadás azonban nem volt tel-
jes. Bár a regény egy nagyobb, önálló egységet alkotó darabját még 1957-ben 
teljes egészében kiadták, Jehuda bar Simon emlékiratai címmel, a fennmaradó 
részeket a szerkesztő, Sík Csaba az 1972-es („régebbi") kiadásban - elsősor-
ban szövegterjedelmi okokra hivatkozva - komoly cenzúrának vetette alá. 
Az eredeti szöveggel így csak most (2002-ben), 51 évvel a regény születése 
után ismerkedhetünk meg, a Szent István Társulat kiadásában.2 

Mielőtt rátérek ennek a ténynek a jelentőségére, szeretném összefoglalni 
az En vagyok mondanivalójának lényegét. A könyv Krisztus (a regénybeli 
Jesuah) életútját dolgozza fel az evangéliumok alapján a passiótörténetig. 
Ugyan a Bibliához képest az események sorrendje kisebb-nagyobb változá-
sokat mutat, a jézusi mondások is általában a történésekhez, a felbukkanó 
problémákhoz, gondolatokhoz kapcsolódnak, elmondható, hogy Jesuah 
alakja és tettei nagyjából megfelelnek a Bibliában megírtaknak. Van azonban 
valaki, akinek életéről, jelleméről a Biblia keveset szól. Ő Júdás (a regénybeli 
Jehuda), az áruló, akinek személyiségét, tettének indítékait a mai napig rej-
tély övezi. Kodolányit különösen ezek a lélektani mozgatórugók érdeklik. 

A szakirodalomban megoszlik a vélemény arról, hogy az En vagyok Júdás-, 
avagy Jézus-regénynek minősül-e. Véleményem szerint - a kimaradt része-
ket is figyelembe véve - a mű inkább Júdás-regény. Pontosabban Kodolányi 
maga így ír erről a levelezésben Várkonyi Nándornak: „Valami olyan érzé-
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sem van, hogy így, ahogy én fogtam meg őkelmét, nem fogta meg senki. S a 
vicces az lesz, hogy Júdást írom meg és Jézus jön ki belőle. Jézus, - Júdás felől 
nézve. A torzító tükörből látjuk az igazi arcot."3 Jézus alakját a regény hang-
súlyosan Júdás lelkében tükrözteti, hiszen Júdás szinte minden esetben rea-
gál az elhangzó tanításokra. Alakja köré emellett nagyszabású mese szövő-
dik: gyermek- és ifjúkoráról, tulajdonságairól és az árulásig vezető lélektani 
folyamatról. „Júdás sem az a szememben, amivé a teológia tette. De nagysze-
rűen bele tudom sűríteni véleményemet mindenféle árulásról" - árulkodik a 
levélrészlet.4 

Az egyes szám első személyben megírt emlékirat (I. 70-177.)5 a Jehuda bar 
Simon emlékiratai címmel is kiadott regényrészlet esszenciálisán magába sűrí-
ti Jehuda személyiségét. Kodolányi hőseinél (Mósze, Margit, Julianus stb.) 
megfigyelhető, hogy gyermekkorukban már rendelkeznek mindazokkal a 
tulajdonságokkal, amelyek felnőttként megkülönböztetik őket másoktól. 
Jehuda esetében is az áruláshoz vezető minden motívum megtalálható az 
emlékiratokban, annál is inkább, mert itt is történik árulás. Jehuda Judith-tal, 
barátja, egyben unokatestvére feleségével kerül közeli kapcsolatba, majd ma-
gára hagyja őt, aminek következtében az asszony öngyilkos lesz. Judith fi-
gyelmeztetéseiben már Jesuah intéseire ismerhetünk: „Ne titkolózz, ne szín-
lelj előttem, Jehuda bar Simon. [...] Már régóta tudom, hogy el akarsz hagy-
ni engem és a gyermekedet." (I. 171.) 

Sok mást is megtudunk Jehudáról: hibás lábbal született, ez a fogyatékos-
sága kihat társadalmi életére is. Társai sem kedvelik, de ő maga is menekül 
az emberek elől. Magányából, a megaláztatásokból büszkesége emeli ki, 
amely azonban egyre inkább torz formákat ölt: gyűlölettel, gőggel kezd vá-
laszolni a világ kihívásaira. Talán saját gyengeségéből adódóan kezdi el szen-
vedélyesen kutatni, feszegetni mások titkait, gyengeségeit. Tudásszomja ve-
zeti el Gorgias, a görög bölcs iskolájába, és nem bizonyul tehetségtelen tanít-
ványnak. Jehuda boldog, issza a tudást, ám hamar úrrá lesz rajta a gondolat: 
Gorgias nem becsüli őt kellőképpen. Ettől kezdve legfőbb vágya az lesz, 
hogy bejusson a „belső körbe", és a tudásának megfelelő elismerést megkap-
ja. Leselkedik, gyanakodik, kétszínű módon viselkedik. Magába szívja és el-
veszi azt, ami „jár" neki, hogy ezt a tudást felhasználja a meggyűlölt személy 
ellen. A lelki történés kísértetiesen hasonlít arra, amit majd Jesuah mellett él 
meg. Az is közös a két esetben, hogy Jehuda azzal a váddal bélyegzi meg 
mesterét, hogy titkos szertartásokon pogány isteneknek hódol (I. 95.). Valódi 
célja azonban nem az istentelenség felszámolása, a hatalom érdekli, amelyet 
saját céljai szolgálatába állíthatna. 

Jehuda a Gorgiasszal való szakítás után új életcélt talál magának. Kereske-
dőnek áll, de elkábítják a földi kincsek, a külsőségek. Ez idő tájt szövődik tit-
kos kapcsolata Judith-tal. Ez a viszony is hazugságokkal jár, annál is inkább, 
mert Judith-nak gyermeke is születik tőle. Jehuda gyáva vállalni a felelőssé-
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get. Az is megfordul a fejében, hogy barátját feladja a hatóságoknál, s így tör-
vény szerint feleségül veheti Judith-ot. Jehudára jellemző az az indoklás, 
amellyel ezt az ötletet elveti: „Megrémültem. Mert akármilyen titkon hajta-
nám végre, a Túlzók előtt nem maradna rejtve, előbb-utóbb kiderítenék ki kö-
vette el az árulást, s borzalmas bosszút állanának rajtam. Éjjelem-nappalom 
szüntelen rettegés volna." (1.166.) Maga Judith leplezi le a maga egyszerű női 
ösztöneivel Jehudát önmaga előtt: „Te azonban eldobsz engem és a gyerme-
kedet. Mert gyáva vagy, képmutató, hazug és gonosz." (1.171.) A vívódásnak 
Judith tragédiája vet véget. Jehuda válaszút elé áll, mihez kezd bűnökkel ter-
helt életével. Ebben a lelki válságban találkozik Jesuahhal és válik tanítvá-
nyává. 

Ezek a tulajdonságok a regény folyamán újra és újra szerepet kapnak 
Jehuda életében, lélektanilag megalapozván az árulást. Jehudát ugyanis alap-
vetően ezek a dolgok jellemzik és mozgatják: a hatalom, a pénz, a rang utáni 
vágy (belépni a „belső körbe"), az önzés, az önsajnálat, a gőg, az előkelőkhöz 
és farizeusokhoz való feltétlen vonzódás. Mindaz, ami valójában földhöz-
ragadt, a „lenti" világhoz tartozó. Jehuda megvet mindenkit, akinek nincs 
rangja, hatalma vagy elméje nem csiszolt eléggé. Az előkelők, a farizeusok fe-
lé felölti magára képmutatóan nyájas arcát, ám a népet, a szegényeket lenézi, 
de még a tanítványokat is, akiket méltatlannak talál a Tudásra. Saját eszére 
azonban szerfölött büszke. Igazán akkor talál magára, amikor rálel a hozzá 
méltó feladatra: ő lesz a kis társaság „pénzügyi szakértője". 

Jehuda talán legmarkánsabb jellemzője az, hogy állandó félelem gyötri. 
Mivel nem tudja tökéletesen rábízni magát Jesuahra, múltja árnyéka egész 
életében kísérti. Retteg, kerüli az embereket, fél, hogy ismerősökkel találko-
zik, akik szembesíthetik önmagával. Fél az éjszakától is, mert úgy érzi, hogy 
a sötétség uralkodik rajta és elnyeli. Kicsiny gyermekkora óta vissza-vissza-
tér rémálma a barlangról: „Sima, fekete köveken lépegettem, sötét víz hab-
zott körülöttem, s a vad fekete folyó egy barlangból zuhogott elő. Nekem 
abba a barlangba be kellett bújnom. Irtózatosan féltem, forróság öntött el, 
mert a víz is, a barlang is olyan feneketlenül sötét volt, mint a Leviathan tor-
ka." (I. 100.) Ez az álom végigkíséri életét. A regény utolsó harmadában, az 
árulás előtt rémálmai konkrétabb formát öltenek, ekkor a rettegve „várt" 
barlangi táj helyett egy asszony jelenik meg előtte, akinek titokzatos csókjától 
Jehuda félelme soha nem tapasztalt mértékű borzalommá nő (II. 162-163.). 
Jelkép formájában is előkerül a barlang. A főpap házának ajtaja például 
„olyan volt, mint egy barlang. Szűk, alacsony." (II. 173.) Az emögötti rejtett 
üzenet nyilvánvaló. Hiszen Jehuda a kapun belépve megkezdi tárgyalásait 
Chanannal, ezzel pedig kezdetét veszi az árulást megelőző besúgás történe-
te. A regény végén Jehuda úgyszintén egy barlangra emlékeztető föld alatti 
teremben tér meg. A hely nevezhető a bűn barlangjának, amennyiben egy 
kedésával tölti itt az idejét közvetlenül az árulás után. Fontos megjegyezni, 
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hogy a megtisztulás utáni Jehuda teljesen megszabadul félelmeitől is. A re-
gényben egyetlenegy ember nem fél csupán, és az Jesuah. „Ne féljetek! Én 
vagyok!" - hangzik el ajkáról számtalan esetben a vigasztaló szó. Csak ő van 
annyira közel az Atyához, hogy úrrá tud lenni aggodalmain. Fél Heródes, 
Chanan, Kefa, Simon Mágus, de még a tanítványok is olykor. „Mert a hata-
lom mindig fél" (I. 212.). 

Jehudának van azonban egy „másik énje" is. A fiatal Jehudát olykor inten-
zív szeretetmegnyilvánulások jellemzik. Szív és ész, értelem és érzelem küzd 
egymással. Ez határozza meg anyjával való kapcsolatát, de ez jellemzi 
Jesuahhoz való viszonyát is. Egy-egy kitüntetett pillanatban nagyon közel 
érzi magát az Istenhez, ilyenkor megszűnik benne a félelem. így történik ez 
a keresztsége után első percekben, de egy-egy prédikáció után is. Jehudában 
erős a megtisztulás iránti vágy. „Két én" vitázik benne, két életpálya lebeg a 
szeme előtt: a szegény, tiszta, aszkéta életmód, valamint a gazdag, boldog 
családi életet élő, sikeres. Amikor azonban komoly áldozatot kell hoznia, 
akaratereje felmondja a szolgálatot. Jehuda nem képes böjtölni, szenvedni. 

Arra, hogy a regény alapján mennyiben Jehuda felelőssége Jesuah halála, 
nem adható egyértelmű válasz. Ifjúkorától fogva átkok, rémálmok, jóslatok 
kísérik életét. Olyan jelek, amelyeket nem érthet meg, de félelmetesek a szá-
mára. A jóslatok közül a legtöbbet mondó (Krisztus jövendölései mellett) a 
Nebo-hegyi öregasszony figyelmeztetése. „Találkozol a legnagyobbal, s nem 
látod majd, hogy te vagy a legkisebb. De mikor kialszik benned a Nap, akkor 
látod meg a fehér fényt." (I. 139.) Több helyen úgy tűnik, mintha Jehuda 
kényszer hatására cselekedne, mintha vele csak megtörténnének a dolgok 
(lásd I. 123., 177.). Az öregasszony is arról beszél, hogy Jehuda majdani tettei 
törvényszerűek: „Sokan vesznek a te kezedtől, de tudd meg, hogy a gyilkos 
is, a meggyilkolt is csak így ismeri meg a titkot, amit ismerni kell." (I. 139.) 
Jehuda az árulás előtti időkben a Sátán uralma alá kerül. „Ami ezután tör-
tént, mintha nem is vele történt volna. Csak ment , figyelt, hallott, látott, s 
mintha nem ő cselekedte volna mindezt, hanem egy uralkodó lény, akinek a 
hatalma alól nem volt többé szabadulása, az, akinek csupán eszköze volt" 
(II. 284.). Az árulást magát már szinte úgy hajtja végre, mint egy automata. 
A Júdás-probléma nagy kérdése ez: része volt-e az árulás az isteni tervnek, 
lehet-e szabad akaratról beszélni annak az embernek az esetében, akinek tet-
teit Krisztus előre tudta. A regénybeli Jehuda egyfelől áldozat, árulása szinte 
önkéntelen, hiszen szemén hályog van, saját tévedései rabja. Jó hívő módjára 
meg van győződve arról, hogy az áldozatot Istenért és a zsidókért hozza. 
Más oldalról tekintve azonban bűnös, hiszen n e m figyel az intő jelekre, nem 
hallgat a szívére. Áruló, hiszen szereti Jesuahot, áruló, mert nem őszinte, 
mert titkolózik. Kodolányi zseniális módon hagyja nyitva a kérdést: vétkes-
ség és vétlenség kérdését. Egy biztos: a regénybeli Jehuda bűnei megbocsát-
tatnak. 
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II. A régi és az új kiadás összevetése 

„Kodolányi - szokásától eltérően - a már elkészült regényt újból átdolgozta, 
tömörítette; amit előbb öt hónap alatt végzett el, azt másodjára két és fél 
hónap alatt írta meg. Az így elkészült változattal elégedett volt, legnagyobb 
művének tartotta. Méltó lenne ennek a megítélését az olvasóra bízni, az 
egész m ű ismeretében."6 Szalai Éva ezekkel a mondatokkal vezetett be 1989-
ben két, általa kiválasztott összefüggő részletet az Én vagyok eredeti szövegé-
ből. Jó néhány évvel később abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy ez 
az álom megvalósult. Beszéljenek a számok arról, hogy ennek a ténynek 
mekkora a jelentősége. 

Ha a régi kiadást az új tipográfiájához igazodva adnánk ki, 760 helyett 
mindösszesen körülbelül 563 oldalt tudnánk megtölteni.7 Ez azt jelenti, hogy 
az eredeti szöveg mintegy 26%-a (körülbelül az egynegyede) az 1972-es ki-
adásban nem szerepelt. De ez még nem minden. A legnagyobb összefüggő 
rész, amely az eredeti kiadásban hiánytalanul szerepelt, az Jehuda bar Simon 
emlékirata. Ez a régi kiadás 19%-át, az újnak pedig a 14%-át tölti ki. Ameny-
nyiben tehát az emlékiratokat nem vesszük figyelembe - minthogy annak 
teljes szövegét már előzőleg kiadták, így később nem is hagyhatott el belőle 
a szerkesztő - , megállapítható, hogy a fennmaradó rész mintegy 30,78%-a 
(majdnem egyharmada) esett áldozatul a cenzúrának. Ez megdöbbentő adat! 

A következőkben ezeket a kihagyott részeket vizsgálom. Célom a részletes 
elemzéssel az, hogy a régi kiadás ismerőit a regény „új" rétegeivel, mélysé-
geivel ismertessem meg, és ezzel felhívjam a figyelmet arra, mennyire fontos 
az Én vagyok esetében az újraolvasás, immáron a teljes szöveg birtokában. Ez 
azért is fontos, mert - mint majd kiderül - az érintett részek közelebb visz-
nek bennünket a regény eszmeiségéhez, hiszen jócskán előfordulnak bennük 
olyan információk, amelyekre máshol nem bukkanunk rá. Kodolányi írói 
stílusára jellemző egyfajta ráérősség, a fő motívumok gyakran, sokszor igen 
hasonló formában ismétlődnek regényei lapjain. Vannak azonban olyan gon-
dolatok, amelyek elhagyhatatlanok, nem csupán erkölcsi okokból és nem 
csupán az En vagyok, hanem az egész életmű szempontjából. 

III. Kicenzúrázott fejezetek 

Már első ránézésre is feltűnik a különbség: az új kiadás 75 fejezete helyett a 
régi csupán 68-at közöl. A hét hiányzóból öt teljes egészében kimaradt (15., 
28., 29., 44., 61.), kettőt-kettőt pedig összevontak (63. és 54., illetve 40. és 41. 
fejezetek). A továbbiakban elsőként a hiányzó fejezetek jelentőségére szeret-
ném felhívni a figyelmet. 

A 15. fejezet első felében Jesuah eligazítást ad Jehudának az erkölcsi érték-
hierarchiában. Az itt megjelölt alapfogalmak: a türelem, az önuralom, a Fel-
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jebbvaló keresése - vagy másutt még: a szeretet, a jóság, az alázat, a hit, a böl-
csesség - a regény lapjain többször visszaköszönnek, ám legtöbbjük a cenzú-
ra áldozatául esett.8 Szinte mindenütt a türelem a leghangsúlyosabb ezek kö-
zül, ami pedig Jehuda jellemének egyik fő hiányossága. „Hit, bölcsesség, 
okosság. Mindez együtt: türelem. A tanítványok számára az első parancso-
lat." (I. 406.) Jehuda tehát ezek alapján „nem jó tanítvány". Ő mindig titko-
kat feszeget, mindent meg akar érteni. Mindenkinek a titka érdekli, és ez ért-
hető is, hiszen neki is súlyos titkai vannak. Ezzel meg is érkeztünk az árulás 
egyik lélektani mozgatójához. Jehudából hiányzik az a fajta alázat és biza-
lom, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy Krisztus követője legyen. Ebben a 
részben mutat rá Jehuda a párhuzamra a krisztusi és a gorgiasi tanítás között: 
a két értékhierarchia, beavatási forma közti hasonlóságra. „ - Mindezt tanul-
tam már - magyarázta szerényen Jehuda. - Ismerem a fokokat és a szobá-
kat." (I. 195.) Ez az apró megjegyzés a Kodolányi-eszmeiség fontos tételéhez 
vezet el bennünket. Ezek szerint a tudás, a beavatás Egy és örök, ami válto-
zik a történelem során, az csupán a forma. A 15. fejezetben jelöli ki Jesuah 
Philippost és Nathanaélt tanítóul Jehuda mellé. Az információ nélkül nehe-
zen érthető, hogy a későbbiekben Jehuda miért éppen ezzel a két tanítvány-
nyal beszélget oly sokat a főbb tanításokról. Egyedül itt fordul elő az is, hogy 
Jehuda elbüszkélkedhet a tanítványok előtt oly nagyra értékelt tudásával, és 
még sikere is van. Ebben a fejezetben ajánlja fel Jehuda a pénzét a közösség 
javára. „Úgy akarok élni, ahogy ti éltek." (I. 197.) Ez az „úgy" később is leg-
inkább a pénzzel kapcsolatos feladatokat öleli fel. Már itt kirekesztettnek érzi 
magát, ám elvonul este és külön alszik. Jehuda mégis boldog és hálás. Olyan 
gondolatokat fogalmaz meg Jesuahról, amelyek később csak nyomokban 
szerepelnek. „Talán maga Élijáhu. Mindent megtehet, amit akar. Hálát adok 
neked, Adonáj, áldassék a neve mindörökké, hogy hozzá vezettél! [...] Újjá 
akarok születni!" (I. 199.) Itt még, néhány árulkodó jeltől eltekintve, Jehuda 
nem tért le a helyes, az Istenhez vezető útról. 

A 28. fejezet (az új kiadásban nyomtatási hiba folytán a „27.") elmaradása 
Jézus Krisztus személyisége, még pontosabban az evangéliumok „kereksé-
ge" szempontjából jelentős. Ekkor hangzik el ugyanis a Biblia egyik igen fon-
tos része: a Hegyi beszéd. Ezek azok az igazságok, „amelyeket csak a beava-
tás csúcsán álló érthet meg teljesen" (I. 323.). Bár a fejezet nem öleli fel a tel-
jes bibliai szöveget, számos gondolat hangzik el itt Jesuah szájából szó sze-
rinti egyezésben, így például a nyolc boldogság (Mt 5,13-16), a föld sójáról és 
a világ világosságáról szóló hasonlatok (Mt 5,13-16). Ezekhez az idézetekhez 
regénybeli magyarázat is kapcsolódik. 

A 29. fejezet első felében Jehuda visszaemlékezik a Tiberiasban történtekre. 
Elemzi kudarcba fulladt prófétálása okait és levonja magának a következte-
tést: „az én dolgom az Eljövendő uralmának gazdasági alapjait lerakni." 
(I. 328.) Jehuda anyaghoz (pénzhez) kötöttségéről több helyen is meggyőződ-
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hetünk. Annál jelentősebbek azonban a fejezet Simon Mágusra emlékező és 
emlékeztető részei. Az olvasó a sorok között kiolvashatja a rejtett párhuza-
mot a nyíltan hataloméhes, ellenszenves Simon és Jehuda személyisége kö-
zött, amikor Jehuda Simon szavaival felkiált: „A nevét, a nevét." (I. 328.) 
Később elhatárolja magát a Simonnal való szövetségtől, amelyre akkor az ál-
dását adta. „Egyet azonban bizonyosan tudott: ha megismeri a Nevet, nem 
árulja el senkinek." (I. 329.) Amint a titkon töpreng, eszébe ötlik az a lehető-
ség, hogy Harreth arab fejedelem lányának a fia lehet az Eljövendő. Ez a gon-
dolat a regény lapjain máshol nem szerepel, pedig jól tükrözi Jehuda speku-
lációra való hajlamát, azt, hogy milyen könnyen siklanak félre sablonokból, 
zsidó hitbeli panelekből építkező elgondolásai. Az így megszerzett és 
Jehudát mélyen felzaklató „tudás" ismeretének hiányában nehezen érthető 
meg az a türelmetlenség, feszültség, amellyel Jehuda a 30. fejezet elején a 
Mestert keresve beront Simonék házába. 

A 40. és a 41. fejezeteket az új kiadás a kötethatár mentén közli. A 41. fejezet 
került az új kötet elejére, ám mindössze másfél oldalt tartalmaz. Bár az ere-
deti kézirat ismeretének hiányában nem állíthatom bizonyosan, nehezen el-
képzelhető, hogy önálló fejezetet alkot. 

A 44. fejezet a Biblia és a Jehuda-személyiség szempontjából egyaránt lé-
nyeges. A fejezetből mindössze egy mondat maradt meg a régiben, amely az 
azt követő fejezet elejéhez csapódott. Itt olvashatunk Jesuah és a farizeusok 
kapcsolatáról. Mindezeknél fontosabb azonban az az információ, mely sze-
rint „Jehuda gyakran a házban maradt és a följegyzéseit írta" (II. 24.). Sőt „ki-
nyitotta Mattai ládikáját, s gondosan elolvasta a tüskés arámi írást" (II. 24.). 
Jehuda ládikája és benne a feljegyzései ugyan sokszor szóba kerülnek a re-
gényben, ám később is több esetben hiányoznak az idevonatkozó részek. 
Jehuda már ezt megelőzőleg is kutatott Mattai feljegyzései között, több krisz-
tusi mondásról is ekkor olvashatunk. Ám az ismétlődés ténye megerősít ben-
nünket abban, hogy az árulással együtt járó kémkedés nem egyszeri eset 
volt. Jehuda „két énjével" (a „Jó és a Rossz démon"-nal)9 küzd. Ez a rész so-
kat elárul Jehuda személyiségéről: szív és ész harcáról, amely még korántsem 
dőlt el. Jehuda célja ekkor még „békés cél": tárgyalni a farizeusokkal és kibé-
kíteni őket Jesuahhal. A fejezet fennmaradó része Jehuda és a nők kapcsola-
tára világít rá mélyebben. Jehuda ugyanolyan álszent módon kezeli Simon 
házában a nőket, Márthát és Mariamot, mint ahogy egyéb kérdésekben sem 
képes szembenézni saját jellemével. „Nem hagyná magára ezt az asszonyt, 
mint Simon, vagy mint azt a másikat az ura" - ébred fel benne a vágy és a 
gyalázkodás. Ám ezt Judith-tal való kapcsolatát tekintve nehezen fogad-
juk el. 

Amint említettem, az 53. és 54. fejezet szerepel a régi kiadásban, csak egy-
bevonták. Ám ismét kétséges az 54. fejezet önállósága, hiszen mindössze 
három oldalt tölt ki. Sok részlet azonban hiányzik a régi kiadásból az itt sze-
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replő két fejezetből is. A tájleírások, hosszas felsorolások mellett igen fontos 
részletek maradnak el Jesuah személyiségéről is. Jesuah a regényben ugyan-
is mindössze két ízben könnyezik: Jeruzsálemet elhagyván, valamint Lázár 
halálakor (II. 271.). Ez az „első sírás" a régi kiadásból kimaradt. „Jesuah is 
sokáig nézte Jerusálimot. Könnyezett. A könnycseppek lassan legördültek 
barna szakállán. Nem tudott szólni." (II. 136.) Jehuda iszonyodik Jesuah 
magatartásától, el akar rohanni (ezek már az árulás csírái), ám visszafogja 
magát. Retteg attól, hogy Jesuah rámutat és árulónak bélyegzi. 

A 61. fejezet elmaradásával ismét fontos bibliai történettel lettünk szegé-
nyebbek: Jesuah és Nikodémos, a farizeusok főemberének beszélgetésével. 
Kodolányi ugyan mesésebbre színezi a találkozást - így mindjárt a látogatás 
okát is: Nikodémos azért jön, hogy figyelmeztesse Jesuahhot, veszélyben az 
élete - , ám szó szerinti egyezésben olvashatjuk itt a Biblia vonatkozó sorait 
(Jn 3,1-15 és 18-21). Pedig a Jn 3,14-ben a regény szempontjából fontos mon-
dat hangzik el: „Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell 
majd az Emberfiának is fölemeltetnie." A kígyó természetesen a regénybeli 
kígyóhal, melynek említése megerősíti a beszélgetést kihallgató Jehudát 
abban a meggyőződésében, hogy Jesuahék valójában a gyűlölt kígyóistent 
imádják. Jehudában azonban még ekkor sem fogalmazódnak meg gyilkos 
szándékok. „Nem, arra sohasem gondolt, hogy meg kell ölni a fattyút. Elég-
nek vélte, ha ártalmatlanná teszik..." (II. 203.) Jehuda álmodik, és az álmok 
sokat árulnak el Jehuda kirekesztettségéről, vívódásairól. „Kígyóhalat imád-
nak, megeszik... Zárt ajtók mögött. . . Óriási, kőbe ágyazott, bezárt ajtót lá-
tott. Vadul dörömbölt rajta fájó öklével. Zörgessetek és megnyitják! - kiáltot-
ta görcsösen." (II. 203.) 

IV. Hiányzó oldalak 

Nem csupán fejezetek, hanem hosszabb összefüggő részletek is hiányoznak 
a régi kiadás szövegéből. Szalai Éva 1989-es cikkében ezek közül kettőt közöl 
az I. kötetből (238-241., valamint a 262-269.).10 Az előbbi a Jesuah korabeli tör-
ténelmi-politikai viszonyokat, Heródes vezetői stílusát elemzi behatóbban. 
„Az ország megtelt besúgókkal, kémekkel, mint piócával a mocsár. Besúgóit 
az elkobzott javakból jutalmazta. Kémeit a nép pénzéből fizette." (I. 239.) „Éj-
jel-nappal rettegett s rettegését vérrel altatta el." (I. 40.) Nem nehéz a sorok 
között ráismerni Kodolányi korára, a XX. század első felében történtekre. 
Talán éppen ezért maradtak ki a kiadásból ezek a részek, nemcsak a fenti he-
lyen, hanem a regény számos más részén is (lásd I. 345., II. 236., 239.). A má-
sik résznél (I. 262-269.) is fontos mondatok hangzanak el: a világkorszakok-
ról (aiónok) elmélkednek itt a tanítványok, arról, hogy többszöri újjászületé-
se során az ember végül megszabadulván az anyagból megtisztul, istenné 
válik és beleolvad az Egybe (Fénybe). A kihúzott sorok után ezt olvassuk: 
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„Jehuda sohasem hitte volna, hogy ez a bárdolatlannak látszó közönséges 
halász ilyesmit mondhat neki." (I. 263.) Csakhogy eddig nem tudhattuk, 
hogy mit is mondott, mi volt olyan megdöbbentő Jehuda számára. Szó van 
ebben a részben még a tudás, a beavatások egységéről is, arról, hogy a Görög 
is átment a próbán, ugyanazon, amelyen Mósze is átment Az égő csipkebokor-
ban: „meg kellett halnom, három napig feküdnöm a sírban, áthatolnom a 
tengeren s a tűzön, kinyitnom a kapukat, félrevonnom a fátyolt, s akkor lát-
tam őt, a gyönyörű, az isteni férfiút fényben és dicsőségben. És újra látni aka-
rom." (I. 265.) „Ez megint megdöbbentette Jehudát" - folytatódik a megma-
radt részlet, amely úgyszintén nem töltődött meg a megfelelő tartalommal. 
De a rész tartalmaz más, eddig számunkra rejtett információt is. Az égő csip-
kebokor alapelgondolása idéződik meg a Mószéról szóló részben. „Az ő aty-
juk [értsd: Mószéé és Ároné] Amenhotep volt, az adeptus, Aton küldötte. 
A héberek is Atonban, vagy Adónban hittek mindig, akárcsak a többi népek 
körös-körül, mióta ember él a földön." (I. 266.) Megtudjuk, hogy Jesuah is eb-
ben az őstudásban, az egy tudásban részesült, avattatott be, „de még tovább 
kell haladnia" (I. 267.). 

Több fontos rész hiányzik Simon Mágus és Jehuda párbeszédéből (25. feje-
zet), ami azért is fontos, mert Simon szenvedélyesen kutatja a csillagálláso-
kat. Kodolányi kedvelt motívumához juthatunk közelebb. A csillagok elem-
zéséből tudja meg Simon, hogy nagy prófétának kell születnie. Jehuda el-
mondása szerint Jesuah tizenkét tanítványt keres maga mellé „és ennyi jel 
van az égi körben, [... ] még hetvenkettőt akar kiválasztani s ennyi az állócsil-
lagok száma, [...] - Mestered hát tudja, mit akar, tisztában van az Ég törvé-
nyeivel - bólogatott a Bölcs." (I. 294.) Simon elárulja Jehudának, legfőbb vá-
gya megtudni a Szabadító nevét. Ezért járta be az egész világot, ezért tanult. 
Am ugyanolyan farizeus módon gondolkodik, ahogyan Jehuda: „Hogyan lá-
zadhat, ölhet az a Szabadító, akinek a csillagai a Núnban állanak?" (I. 301.) -
kérdi, mert ő sem érti meg, hogy a Megváltó nem pusztítani jött a világra. 
Jehuda nem tudja meggyőzően megvédeni Jesuahot, sőt valójában, minden 
figyelmeztető jel ellenére, igyekszik készségesen válaszolni a Mágus kérdé-
seire. Ezért fordulhat elő az, hogy Simon szövetséget ajánl Jehudának, aki eb-
be bele is egyezik. Történik mindez annak ellenére, hogy ebben a fejezetben 
megjelenik Amelu, az undorító, szőrös, fekete majom, aki valójában a Sátán 
alteregója. És éppen a hiányzó részekben találhatunk erre a párhuzamra 
megerősítést: „emberi volt tetőtől talpig, az arca alvilági arc, a szeme alvilá-
gi szem és emberi minden tagja, még a körme is." (I. 299.) Vagy később: 
„Amelu itt van, ott van, mindenütt van. Benned van. Amelu lesi a pillanatot, 
hogy előbújhasson, az emberek otthonába surranjon, asztalukhoz üljön, ke-
nyerüket megzabálja, borukat, tejüket megigya. Amelu alázatos. [...] Rimán-
kodik és sír. De ha telezabálta, teleitta magát s megunta a táncot, Amelu fé-
lelmetes. [...] Hoi, barátom, Amelut nem nehéz megtalálni! De a Szabadítót, 
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azt nehéz!" (I. 300-301.) Jehuda pedig retteg a majomtól. Hogy Amelu meg-
jelenésének mi is a jelentősége, mutatja az a tény is, hogy Philippos, Jesuah 
tanítványa nem látta a szörnyeteget. 

Hiányzott a 34. fejezet második fele (I. 371-376.), amelyben Jesuah a tanít-
ványokat csitítja: „Majd lesz még idő, amikor tűrnötök és szenvednetek kell. 
- Készek vagyunk rá, Uram. Ha kell, az életünket is odaadjuk - fogadkozott 
Jákob." (I. 372.) Az evangéliumokból tudjuk azonban, hogy a tanítványok 
nem álltak készen azon a végzetes napon. Jesuah választ ad Jehudának arra 
a kérdésére is, amely oly régóta gyötri: „Ami pedig az Eljövendőt illeti, n em 
lappang sem Pereáben, sem Moab hegyei között, sem az arab pusztában, sem 
Júdeában. Hanem itt van egészen közel." (I. 373.) Jehuda azonban nem ad 
Jesuah szavára. Fontos bibliai mondások, példázatok maradnak el a továb-
biakban (Lk 12,13^6). 

Az I. kötet végén számos részlet marad el a tanítványok beszélgetéseiből, vi-
táiból. A tanítványok jelleme a regényben egy-egy markáns tulajdonsággal 
megragadható. Ami ezenkívül kapcsolódik személyiségükhöz, az inkább 
már a Kodolányi-eszmeiség részét képezi. Beszélgetéseik sok esetben arra 
szolgálnak, hogy eszmei-filozófiai kérdésekről szóló nézeteit az író belesző-
hesse a regény menetébe. Sok részlet hiányzik ezekből a párbeszédekből is. 
A regénybeli tanítványok nem szent emberek. Nincsenek tisztában Jesuah 
küldetésével, bizonyos kérdésekben teljesen eltérő véleményeket képvisel-
nek. Az egyetlen dolog, ami igazán megkülönbözteti őket Jehudától, az az, 
hogy emberi vakságuk, korlátaik ellenére ők feltétlen és őszinte követői a 
Mesternek. Thomas ugyanolyan földhözragadt és anyaghoz kötött, mint 
Jehuda, ellenben ő emiatt inkább szomorú, mint gyanakvó. Simon mindig a 
harcról beszél, amelyet majd Jesuah mellett kell megvívnia. Állandó készen-
létben áll arra, hogy ha kell, fegyverrel védje meg mesterét. Simon kardjáról 
- amit a Biblia csupán egy esetben, az árulás pillanatában említ - leginkább 
a kihagyott részek lapjain esik szó (I. 318-319., 348., II. 157.). A tanítványok 
múltja köré - Jehudához hasonlóan - Kodolányi mesét, legendát sző. Ám a 
régi kiadásból kimaradtak a Nathanaél elhívásáról és múltjáról szóló részek 
(I. 61-63.), és hiányos a bibliai alapon nyugvó történet Mattai elhívásáról is 
(I. 321-322.). 

A I I . kötet elejéhez érkezve álljunk meg annál a résznél, amelyben Jesuah be-
szélget Jehudával. Bár ez a tény igen fontos, a szöveg itt is hiányosságokat 
mutat. Jesuah rámutat Jehuda életének félresiklására, és egyben figyelmezte-
ti is őt. „Hív és vár téged (értsd az Atya), Kerijothi Férfi, aki elszakadtál tőle, 
messze elmentél az úton, és szereméi visszafordulni hozzá." (II. 12.) Jehuda 
azonban már megfertőződött, Jesuah szavai idegenül csengenek a fülében, 
keresi a férfiban a régi, számára oly kedves személyt, de már nem leli. Jesuah 
beszél a tudás egységéről, a beavatásról, és a regényben egyedül itt fejti ki 
más oldalról is, mit is ért azon, hogy az ember „isten", pedig sokszor kap a 
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kijelentés fontos szerepet a regény lapjain. „Isten földből gyúrta Ádámot , de 
a saját szellemét lehellte belé." (II. 13.) 

Teljes egészében hiányzik Jesuah és édesanyja beszélgetése (II. 81-88.). 
A hosszú 49. fejezetet így sikerült jelentősen lerövidíteni. Kár volt. Máskor is 
tapasztalhattuk ugyan Jesuahnál, hogy az Atya akaratát mindenek elé helye-
zi, ám ebben a részben egy igen intim, érzékeny helyzettel kell megküzdenie. 
Jesuah anyjával szemben is határozott marad. Elfogultság nélkül szembesíti 
őt azzal, hogy amit mond, az földies, emberi. Mariam ugyanis fél, félti fiát a 
jóslatoktól, a kudarcoktól. Más életformát szán fiának, családot, gyerekeket. 
A párbeszéd egyre kiélezettebb, mígnem Mariam kétségbeesésében már nem 
is tanácsol, kérlel, hanem kijelent. „ - Fölmégy a Városba, levágatod a haja-
dat, és elégeted az oltáron. Azután szabad vagy [... ] Dolgozni fogsz, mint a 
többi." (II. 85.) Jesuah végtelenül gyöngéden, megértően válaszol. Két világ 
feszül itt is egymásnak, érdekessége az, hogy a regényben más nem ad taná-
csot Jesuahnak, más nem veszi a bátorságot, hogy megpróbálja lebeszélni 
hivatásáról. 

Az egyik legfájóbb hiányosság, hogy kimaradtak a régi kiadásból azok a 
lelki történések, amelyek közvetlenül azután zajlanak Jehuda lelkében, hogy 
megtudja, Jesuahról sokan azt beszélik, fattyú (II. 105-108.). Ezeken a lapo-
kon válik egyértelművé, hogy Jehuda éppen ennek a tudásnak a birtokában 
találta meg önmaga számára a végső igazolást árulásához. Jehuda ezzel „vá-
laszt" kap minden eddigi gyötrő kérdésére, Jesuah személyiségének minden 
furcsaságaira. Ezt a h iányzó lapokon fogalmazza meg. „Most már ismerem a 
titkát. [...] Ezért fordult az aljanéphez [...] Ezért áll kívül minden törvényen. 
Fattyú. [...] Ezért tanult varázslatot és titkos tudományt, ezért szidalmazza 
az előkelők, a farizeusok, a tiszta ágyban születettek világát." (II. 105.) Ez-
után ismét magával foglalkozik: szégyent érez, hogy sikerül őt becsapni. 
Dühroham keríti hatalmába, először a történet során gyilkos szándék lesz úr-
rá rajta (II. 106.). Jehuda ezzel elérkezett a végső válaszút elé. Ezeken a lapo-
kon születik meg benne végleg az árulás terve. „Hiszen le akarom tépni az 
álarcát ennek a pogány színésznek, akárhogy a bőrére nőtt is! Hát letépem. 
De nem itt és nem most, inert (!) ez a halálom volna. Hanem Jerusalimban. 
Őszentsége, a főpap előtt tépem le, az ő magasztos fülének mondom el, ki ez 
a nazir." (II. 107.) Zaklatott állapotában megtalálja a megnyugvást is. „Tudta 
már, miért került ide. így teheti valóban jóvá minden bűnét. Előtte az élet." 
(II. 107.) Azzal is megnyugtatja lelkét, hogy a zsidók és Adonáj ügyét szolgál-
ja, mint egy mártír. Elhatározza hát, hogy amint az egy hőshöz illik, tűrni fog 
addig, amíg terve valóra nem válik. Egy pillanatra még meginog: „Sajná-
lom-e a nabit, mint ahogy eddig sajnáltam? - És higgadtan, megkönnyebbül-
ve válaszolt azonnal: N e m sajnálom. Vesszen a fattyú (!)." (II. 108.) 

Hogy a terv mennyire n e m volt veszélytelen, arról többek között Jehuda 
ládikája „tehet". Hiányzik az a rész, amelyben Chanan és Kefa rákérdeznek, 
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mit rejteget benne Jehuda (II. 214-216.). „Jehuda rémülten kapkodott a józan 
eszéhez. Mindenáron meg kellett védenie ládikáját, a múltját, az életét." 
(II. 215.) Jehuda hazudik, ezzel meg is menekül. Nem hoz áldozatot, saját éle-
tét, múltját nem teszi kockára. Sem rábízni nem meri a szövetségeseire, sem 
megsemmisíteni nem képes az iratokat, mint ahogy azt egy korábbi - szintén 
hiányzó - részben olvashatjuk (II. 209.). Bár érzi, hogy a róla szóló informá-
ciók veszélyesek lehetnek rá nézve, célját, hogy múltja emlékét kitörölje a szí-
véből, nem képes megvalósítani. Végleg a regény utolsó lapjain szabadul 
meg terhétől, amikor felfedezi, hogy valaki az árulás zűrzavarát kihasználva 
ellopta a ládát rejtekhelyéről. Ám ekkor már ennek a ténynek nincs jelentő-
sége számára, hiszen Jehuda már megtért. 

Az új kiadás tartalmaz több olyan rövidebb egységet is - szavakat, félmon-
datokat, mondatokat, bekezdéseket - , amelyeket a régi kiadás olvasója nem 
ismerhetett. Elmaradt számtalan - Kodolányi stílusára oly jellemző - gyö-
nyörű hasonlat, hosszas, ráérősen hömpölygő felsorolás, jelző, táj- és város-
leírás. Ezek szinte törvényszerűen estek áldozatul a cenzúrának. így marad-
tak ki hosszabb-rövidebb gondolatok például Samrón, Jerichó és Jerusálim 
városáról, népének szokásairól, történelméről. Hiányoznak színek, hangula-
tok, emberek, arcok, humoros részletek. A szűkített kiadásból hiányzik a re-
gény sója, Kodolányi stílusának „fűszerei". Az elbeszélő ebben a regényben 
- Kodolányi stílusától eltérően - ritkán „szól ki" a szövegből, ám épp egy 
ilyen bölcselkedő rész maradt el. „Vannak az életben olyan pillanatok, mikor 
az embert mocskos áradatként elöntik mindazok a kellemetlenségek, szé-
gyenletes, megalázó és fojtogató emlékek, amik gyermekkora óta összegyűl-
tek lelke mélyén. [...] Futnál, fejedet a földbe rejtenéd, varázsműveleteket, 
csillapító szavakat, mérget, italt, csókot keresnél ellenük, de hiába. [...] Ilyen 
pillanata volt Jehudának." (II. 194.) Elmaradt egy másik rész is, mely elbeszé-
léstechnikailag ugyancsak érdekes. A Kefa és a nagytanács párbeszéde egy 
ponton hirtelen megakad, csupán jelzésszinten találjuk meg a különböző sze-
replők gondolatait, névvel és kettősponttal (II. 240-242.). Lehetséges, hogy ez 
a regény egyetlen kidolgozatlan része, melyet Kodolányi vázlat formájában 
hagyott hátra. 

V. Kicenzúrázott eszmei-filozófiai gondolatok 

Teljesen hiányzik néhány, Kodolányi filozófiai-misztikus gondolatvilágához 
tartozó motívum is. Ilyen például a regényekben, a levelezésekben gyakran 
előforduló elgondolás a tükröződésről. A platonista jegyeket hordozó elmélet 
szerint a dolgok eszméje megelőzi a valóságot. Ezek az eszmék és szim-
bólumok adják az emberi lényeget. Rögtön a regény első mondataiban, a 
Kinnereth-tó látszólag egyszerű tájleírása mögött is ott feszül a gondolat. 
„Megszűnt a magasság és a mélység, ami fenn volt, ugyanaz volt lenn is, [... ] 
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s nem lehetett tudni, melyik az igazi" (I. 5.). Kodolányi fogalomtárában a 
„fent" és a „lent" fogalmak speciális többlettartalmat hordoznak. Regényei 
jelentős részében két világ ütközik össze, harcol egymással. A „fenti": a szel-
lemi, a transzcendens, és a „lenti": a földies, az anyaghoz kötött. Istenhit és 
ateizmus, misztika és materializmus. A regénybeli hősök (Mósze, Gilgames, 
Jesuah) ez utóbbi ellen veszik fel a küzdelmet annak érdekében, hogy az em-
ber az Istenhez térve megszabaduljon földi kötelékeitől, megtisztuljon bűnei-
től. A másik oldalon pedig ott állnak a csábító földi álboldogságok: a pénz, a 
hatalom, a rang (a leírtak mögött egyértelműen Jehudára ismerhetünk), vala-
mint a földi kötelékek: az idő, a tér, a nehézségek. Ezért válik elsődleges cél-
lá a tanítványok számára az, hogy a „fenti" tükröződjék az ember lelkében 
és a világban. Jehuda pontosan meg is érti a tanításból az ember és a tanít-
ványság feladatát: „Nem tudjuk bejárni a felső világot s az alsót, csupán a 
földit. Ezen a földön kell hát elrendeznünk az ember dolgait úgy, hogy a fel-
sőt tükrözze, amit nem láthatunk." (I. 408.) Ezért van az, hogy Jehudát min-
dig figyelmeztetik arra, hogy figyeljen a tanítások „hármas értelmére": a 
szellemire, a lelkire és a valóságosra („testire"), „Mert mindennek hármas 
tükröződése van." (I. 249.) 

Amikor az ember képes imádságában elszakadni a földi világtól, egyben 
megszabadul a természet korlátaitól is. Kiszakad a tér-időből. Az égő csipke-
bokorban gyakran találkozunk Mósze alakjával úgy, amint révült, halotthoz 
hasonlatos állapotában „időn és téren kívül" kerül. Az Én vagyok hiányzó ré-
szeiben szintén előfordulnak hasonló utalások Jesuah imájával kapcsolatban. 
„Bizonyára nem tud sem időről, sem helyről" (I. 25.). Az ember ebben az ál-
lapotában egyszerre mindent lát, a történelem egészét, a dolgok lényegét. 
Kodolányi erről így ír: „A téridő tehát igazából csak látszat, csak kategória, 
csak igen relatív keret, amely a rendszerek szerint gyökeresen változik, az is 
nyilvánvaló, hogy egy időben van jelen minden jelenség, csak a tudatunk vá-
lasztja el őket egymástól. így van »múlt« és »jövő« a tudatunkban, a saját 
rendszerünkben. Voltak és vannak azonban tudatok, amelyekben mind a 
múlt, mind a jövő megjelenik, s ezeket a tudatokat nevezzük prófétáknak, jó-
soknak. Vannak lelkiállapotok, amelyekben az idő megszűnik, ilyen az álom, 
vagy a révület, a részegség stb. [...] És igen egyszerű és érthető az is, hogy az 
Isten tudatában nincs idő."11 Ezért mondhatja Jesuah: „Vajon a terek és az 
idők, a Sátán birodalmának erősségei, megdönthetik-e azt, ami nincs sem a 
térben, sem az időben? Az én hazám az a föld, amely nincs sehol." (I. 64., lásd 
még: II. 70., 157.) 

A két világ összecsapásából a történelem során rendszerint a „lenti" kerül 
ki győztesen. Az ember megfeledkezik az Isten(ek)ről, visszazuhan bűneibe. 
Amikor pedig válságosra fordul a helyzet, bekövetkeznek a katasztrófák, 
amelyekből a kiutat újra egy isteni küldöttnek kell megmutatnia. Ezzel el-
érkeztünk a Kodolányi-tetralógia legfontosabb motívumaihoz és rendező 
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elveihez: a világkorszakok (aiónok) gondolatához, a mitikus ismétlődés elvéhez. 
Eszerint az emberiség történelme ún. világkorszakokra osztható, és minden 
korszak történése sajátos, ismétlődő sémák szerint zajlik. A séma leegyszerű-
sítve a következő: egy új korszakot a romlott állapotból való felemelkedés in-
dít el, majd eljutván a csúcspontra, ismét romlásba süllyed a világ. Minden 
korszaknak megvan a maga prófétája, mitikussá növesztett alakja is (Gilga-
mes, Mósze, Jesuah), aki képes a katasztrófákból a bűntől megromlott embe-
riséget Isten felé vezetni. Ez a mitikus ismétlődés köti össze a történelmi ala-
kokat, történéseket. 

Ezért találkozunk a regény lapjain is számos esetben „dejavu-érzésekkel". 
„Hányszor látta már [értsd Jesuah] ezt a kaján arcot, ezt a hideg, gúnyos, 
gyilkos vigyorgást... Ez a kéz mutatott hajdan is a prófétákra... Ez a kéz mu-
tat majd őrá is egy napon, s ez a hang rikácsolja öld meg!" (I. 40.) Ezért van 
az, hogy - amint megtudjuk - Jesuah őse: Jesuah be Pandira szintén átváltoz-
tatta Kánaánban a vizet borrá (I. 223.). Jesuah maga is beszél a világkorsza-
kokról és az ismétlődésről: „Ő [értsd az Ember Fia] az Atyánál lakik, kívül az 
időn és a téren, kívül a világon. Ha eljön, ha megvalósul, ez a világkorszak is 
befejeződik." (I. 203.) Hogy meddig is tart ez az örök körforgás, újjászületés, 
megtisztulás, arról így szól a Mester. „Ez a munka, mint tudjátok, az idők 
elejétől az idők végéig tart, világkorokon át, újra meg újra lebukva a sötétség-
be s megint följebb lépve a fény felé. Amíg csak minden ember tökéletessé 
nem válik s eggyé az Atya tökéletességében." (I. 65.)12 Aki életében nem jut 
el erre a szintre, az visszahullik az anyagba, „amíg a tűz újra át nem járja őket 
s megelevenülnek." (I. 263.) Ezért lehetséges az, hogy a regény végén a már 
megvilágosodott Jehuda, aki a keresztút során megkésve bár, de találkozik 
Jesuah igazi lényével, és élete egyszeriben gyökeresen megváltozik, eggyé 
válik a Fénnyel. Mindezekről azonban csak és kizárólag a korábbi kiadásból 
kimaradt részekből - vagy esetleg a tetralógia többi darabjából - szerezhe-
tünk tudomást. Enélkül nehéz megértenünk, miért utal az épen hagyott szö-
veg minduntalan „a régi Jesuahok"-ra, akikkel hasonló dolgok történtek, 
mint Jézussal (I. 217., II. 114.), miért állíthatók párhuzamba a Jónással történ-
tek a feltámadással (I. 257.), és miért mondja a Görög Dionysosról, hogy az 
Ember Fia (I. 265.). Nem lenne érthető továbbá, miért állítják a csillagokat 
vizsgáló tudósok, hogy eljött az ideje a Szabadító születésének (lásd például 
I. 293.), és miért kell a tanítványoknak hirdetniük, hogy „letelt a 2000 év, for-
dul a világ" (I. 311.). 

A legfurcsább talán az, ami Jehudával történik. A regény vége felé ugyan-
is sorra olyan helyzetekbe kerül, amelyekről érzi, hogy már megtörténtek ve-
le, sőt azt is tudja, mi fog történni. „Valóban úgy történt minden, ahogy elő-
re látta - s mégis másként [...]. Néha-néha megdöbbenve állt egy pillanatig, 
a homlokát dörzsölgette, s behunyta a szemét, mert úgy érezte, mindez egy-
szer már megtörtént vele ugyanígy. [...] Miféle varázslat játszott vele? Egy 
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régi élet emléke. Volt már valaha ez a Jerusálim, ez az utca, ezek a kapuk és 
lecsüngő folyondárok, ez a penész a falakon? [... ] Chanan kapuja előtt egy 
görnyedt koldusasszonnyal fogok találkozni - gondolta ijedten. S íme, ahogy 
megállt a kapu előtt, csakugyan eltotyogott mellette egy görnyedt, rongyos 
öregasszony." (II. 258-259., és 262. is.) A dolog nyitja pedig az árulás. 
Jehudában akkor kezdenek felerősödni ezek az emlékezések, amikor 
Chanannál kimondja a végső szót: „Ma este a kezetekbe adom őt" (II. 160.). 
Az árulás pillanatában ismét elárasztják az emlékek: „Mindeddig minden 
úgy zajlott le, ahogy előre tudta. Ahogy valamikor, ismeretlen időben az időt-
lenségben már megélte. Az ölelés, a csók a köszöntés is." (II. 298., és 296. is.) 
Jehuda alakja ezért nő mitikussá, ezért válhat az árulás prototípusává, mert 
minden árulást „Jehuda követett el". „A láthatatlan Jehudák visszakiáltják a 
mélységből: - Győztem.. . győztem..." - hangzik Jesuah elfogatása után a 
szöveg (II. 318.). Jehuda maga is rájön erre a tényre, amikor a regény legvé-
gén szembesül saját lelkiismeretével és kitágul szeme előtt a mitikus hori-
zont. „Mikor még ezen a világon sem voltam. Már az ősidőkben elárultalak, 
mióta vagyok, szüntelenül, folyton elárultalak. Egész lelkem, minden mocca-
násom, minden szavam árulás volt. Árulás az álmom, korábbi életem min-
den pillanata." (II. 337., lásd még 331.) 

Az ismétlődés elvével függ össze az a gondolat, amely a vallások, a tudo-
mány egységét vallja: „A Törvény egy, mindig egy volt, és örökké egy marad. 
Az első Mószé törvénye, az Én Vagyok Aki Vagyok törvénye. De ez a törvény 
mindig új is, mint a bor." (II. 31.) Ezt tanítja a Mester egy hiányzó részben. 
(Ez a gondolat ilyen formában nem krisztusi tanítás, hanem Kodolányi - más 
forrásokból is táplálkozó - világszemléletéhez kötődik.) Az Egy emellett jelö-
li magát az Istent is. „Az Atya egy, mindöröktől fogva mindörökké atya. [...] 
A szenvedést az okozza benned és mindenkiben, hogy kiszakadt az Egyből s 
a világ szakadékain, kínjain, születésen és halálon keresztül tud csak eljutni 
hozzá." (II. 12.) Jesuah ígérete éppen erre vonatkozik: „Akkor eljön az Ember 
Fia, az örök ember [...], akkor az ember eggyé válik az Atyával, a sokból egy 
lesz, a különbözőből ugyanaz." (I. 262-263.) Az Isten, a tudás tehát egy, és 
egy az a beavatás is, amely az Isten ismeretére elvezet. így ismerheti meg 
Mósze is Az égő csipkebokorban egyiptomi vallás szerinti beavatása során az 
Egyet. Mósze beavatása lényegében ugyanolyan, mint a Görögé. Hiányzó 
részben szembesülhetünk ezzel a ténnyel is: „meg kellett halnom, három na-
pig feküdnöm a sírban [...] s akkor láttam őt, a gyönyörű, az isteni férfiút 
fényben és dicsőségben." (I. 265.) Ez pedig nem más, mint a „beavatások" 
csúcspontja: Krisztus halála és feltámadása. (A regénybeli Mószéról azt is 
megtudjuk, hogy őt is megcsúfolták, leköpdösték, majd keresztre feszítették.) 
Jesuahról senki, m é g a tanítványok sem tudják pontosan, hogyan és hol nyert 
beavatást. Annyi bizonyos, hogy Szacharjáhu vezette be őt a tudásba, tanítot-
ta „az Isten valóságos ismeretére úgy, amint Mószé és Áron beavatást nyer-
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tek" (I. 223.)- Hogy ezután pontosan mi történt vele, arról még anyja sem 
tudott. A Görög mondja ki, hogy Jesuah annak a tudásnak van a birtokában, 
amely az idők előtti időből származik. Jehuda a regény vége felé „megfejti" 
a beavatás problémáját, s ezzel Jesuah kiválasztottságát is. Amikor elgondol-
kozik a megdöbbentő csodán, Lázár feltámasztásán - aki szintén három 
napig feküdt a sírban - , hirtelen eszébe jut a dolog „kulcsa". „Mint a villám, 
vágott rajta keresztül a fölismerés: ami itt történt, amit látott, egyiptomi be-
avatás volt! Az Usziri-beavatás. [...] Minden szavának, viselkedésének meg-
volt már a kulcsa. [...] A százszor tiltott, százszor elátkozott, bűnös tudo-
mányt műveli ez a nabi. [...] De majd ő megmagyarázza Chanannak és a 
Kefának, kinyitja a szemüket." (II. 274. „ép rész".) 

Kodolányi a tetralógiában összeköti a világkorszakok gondolatát a csillag-
képek változásával. Meg kell jegyezni, hogy Kodolányi saját, elmélyült asztro-
lógiai ismereteinek nem tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint amennyi 
kellett. Kellett ugyanis a csillagászati ismeret ahhoz, hogy nézetét a világ 
nagy szakaszairól egy átfogó kerethez, a csillagképek változásához is hozzá-
kapcsolja. Új csillagkép, új próféta, új korszak. Az asztrológia szerint egy csil-
lagkép 2160 évig uralja a világot, ez alatt az idő alatt meg kell tehát születnie 
a prófétának, végbe kell mennie a változásoknak, felemelkedésnek és bukás-
nak. Míg Gilgames korában a Bika, Mószéében a Kos, addig Jesuahnál a Ha-
lak uralják a történéseket.13 Erről a körforgásról és a számokról beszél a re-
génybeli Mattai is (I. 319-320.) Minden bölcs tudós - noha tiltja a Törvény -
foglalkozik a regényben asztrológiával, így jövendöli meg Jesuah dolgait az 
öreg Simon (a bibliai alak, jeruzsálemi Simeon), az égi jelekből spekulál 
Simon Mágus és más tudósok is, de maguk a tanítványok is el-elgondolkod-
nak a csillagállásokon. Még a gyerekjátékokba, mondókákba is beszivárog-
nak a csillagképek: a kos és a hal (I. 59.). 

Láttuk, hogy a fenti motívumok egymással szorosan összefonódnak és 
egyben kijelölik a regény(ek) filozófiai kereteit. Megértésük vagy regénybeli 
jelenlétük nélkül a mű egyik legfontosabb jelentésrétege sérül. A régi kiadás 
olvasói az épen maradt részekben nagy valószínűséggel csupán akkor érthet-
ték meg igazán a rájuk vonatkozó utalásokat, ha Kodolányi nézeteivel -
egyéb forrásokból - tisztában voltak. 

VI. Összegzés 

Láttuk, hogy a szerkesztő, Sík Csaba a válogatás során egyrészt bizonyos 
motívumokat talált - teljes egészében, vagy részleteiben - mellőzhetőnek, 
másrészt pedig stilisztikai alakzatokat rövidített meg. Cenzori munkája - a 
maga „műfajában" - következetesnek és alaposnak mondható. Az eredeti 
szöveghez való hozzátoldás, javítás nem fordul elő. Az, hogy a szerkesztő 
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miért épp a fent említett részeket találta elhanyagolhatóaknak, kérdéses. Egy 
biztos, nagy veszteség ért bennünket. Az az olvasó, aki mindezek után (újra) 
elolvassa a regényt, sokkal gazdagabb élményben részesülhet, mint koráb-
ban. Ha még él emlékezetében a régi szöveg, nagy meglepetések fogják érni, 
ráadásul az elhagyott részletek és szerves folytatásuk nyomán most más ösz-
szefüggések rajzolódnak ki. Korábban sok esetben a kihagyás azzal a követ-
kezménnyel járt, hogy a folytatásban közölt „válaszok" nem a Kodolányi 
által megírt helyzetre, gondolatra, kérdésekre vonatkoztak, hanem a hiányzó 
rész előttire, és így más értelmet nyertek (pl. I. 53., 186., 236., 265., II. 104., 
115., 121.). 

Végezetül pár gondolat erejéig visszakanyarodom a cikk elején mondott ál-
lításomhoz, amely szerint az En vagyok inkább Júdás-regénynek minősül. 
Mint láttuk, Jehuda jelleme, története igen összetett. A regénybeli Jesuah fi-
gurája azonban nagyjából megfeleltethető a Bibliának és a hagyománynak. 
Azon tulajdonságok nagy része pedig, amelyek első látásra különösnek tűn-
nek alakjában, erősen hasonlítanak Kodolányi prófétaalakjaira, elsősorban 
Mószéra. Jesuah ugyanúgy végzi imájának szertartását, mint ő, ugyanolyan 
magány jár együtt kiválasztottságával, mégis hasonlóan erős hatással van az 
emberekre. Olykor őt is elragadják indulatai, keserű és szomorú. Természe-
tesen a két próféta alakja között több eltérés is felfedezhető. Jesuah másik 
sokszor emlegetett jellemzője különös szeme. Még Jehuda sem tudott szaba-
dulni „hol szürkéskéken, hol aranyosan villogó tüzes szemétől" (I. 179.). Ez 
a hatalmas, izzó szempár a vesékbe hatol, mindent lát, nyugalom, biztonság, 
jóság sugárzik belőle. Jesuah eme tulajdonsága sem egyedülálló, a keleti má-
gusokra emlékeztet bennünket. A régi kiadásból kihagyott részeket vizsgál-
va valóban megállapítható az a tendencia, hogy nagyobb részben maradtak 
el a Jesuahhal, mint a Jehudával kapcsolatos részek: jórészt beszédek és ese-
mények. Ám ezek a részletek nem visznek sokkal közelebb Jesuah személyi-
ségéhez, összességében nem árnyalják a róla alkotott képet. Természetesen 
mindez nem jelenti azt, hogy Jesuah alakja elhanyagolható a regény szem-
pontjából. Annál is inkább, mert Kodolányi az evangéliumok nagy részét be-
ledolgozta a szövegbe. Sok örömet nyújthat a regény azoknak az olvasóknak 
is, akik Krisztus életével és tanításaival szépirodalmi formában szeretnének 
megismerkedni. 
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