
Mai meditáció

cSÁNYI lÁSZLÓ

Simon mágus, vagy a felkínált Rend

Lukianosz csúfondárosportrét rajzolt Alexandroszról, az álprófétáról, aki a jelek szerím jó
megjelenésú férfiú lehetett s szellemiekben sem volt szegény, mert "vágott az esze,
villámgyorsan felfogott és átlátott mindent, messze túlemelkedve az átlagon". Szorgalmas
is volt, a tudományos érdeklődés sem hiányzott belőle, és szívesen hasonlította magát
Püthagoraszhoz, ám ugyanakkor "még a leghírhedtebb gonosztevőklistáján is egyhamar
az élre került". Lukianosz a részletekkel sem marad adós, elmondja róla, hogy ismerte a
gyógyító és halált hozó füvek titkát, meghittje volt a tüanaí Apollóniusznak, s tőle tanulta
szemfényvesztőmesterkedéseit. Jósolt, AszldépioS2, a gyógyító isten követének adta ki
magát, de csúf véget ért, melyben "még ha a vakvéletlen formálta is, akár valamiféle
gondviselés ujját láthatjuk" - mondja Lukianosz. (Az idézeteket Szepessy Tibor fordí
totta).

Alexandrosz történeti személy, körülbelül a II. század középén működött, abban az
időben, amikor a birodalomban hemzsegtek a hamis próféták, olcsó rípökök, híveket is
tudtak maguk köré gytijteni, s Lukianosz azt is elmondja höséröl, hogy vakbuzgó követői

valóságos istent láttak benne.
Simon mágus is történeti alak, vele már az Apostolok Cselekedeteiben találkozunk, a

simónia az ő nevét őrzi, mert Péter apostoltól pénzen akarta megváltani az isteni
küldetést. Nagy irodalma van;Jusztinosz vértanú szerint Claudius császár uralma alatt élt,
Euszébiosz pedig Egyháztörténetében azt írja róla, hogy "akkoriban annyira hatalmába
kerítette azokat, akiket szélhámosságával megcsalt, hogy azt hitték, ő Isten nagy ereje". Azt
is elmondja, hogy"a benne működő démonok segítségével mágikus jeleket vitt végbe",
utóda pedig Menandrosz volt, "az ördögök működésénekmásodik eszköze". A Kelemen
püspöknek tulajdonított regényes leírás szerint csodatettei Néröt is elbűvölték, dérnona
segítségével fölemelkedett a levegőbe, de a jelen lévő Szent Péter imájának hatására a
földre zuhant és szörnyethalt, mire a felbőszült császár bosszúból kivégeztette az apostolt.

A Magyar Anjou Legendárium képekben örökítette meg a mágus történetét: látjuk,
amint feltámaszt egy halottat, majd a levegőbe emelkedik. Az első csodatettről más
forrásból tudjuk, hogy csak részben sikerült, démonaí segítségével a halott megmozdítot
ta fejét, az apostol imájára azonban valóban feltámadt. Kép ábráZolja Simon mágus
repülését is:volatio Symonis magi, amiről valamennyi legenda beszél. ALegendárium már
a drámát ábráZolja: a magasban riadtan rnenekülnek a démonok, mert megrettentek a
szent szavától, a magus pedig tehetetlenül vergődik a földön, jobbját magasba emeli,
mintha szeretne valamiben megkapaszkodni.

Nem tudjuk ellenőrizni, mennyi igaz a történetből, valami alapjának azonban min
denképp kell lennie, s ennyivel be is érhetjük. Azt biztosan tudjuk, hogy Simon mágusnak
csodatevő hire volt; ebben felesleges lenne kételkednünk A legenda vele kapcsolatban
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egy nőt is említ, Helenét, akit a fönícíaí Türosz egyik bordélyházáb61 vitt magával, s
Euszébiosz elmondja, hogy a hívek képük előtt leborultak, "és tömjén felajánlásával meg
áldozatokkal és áldomásokkal istenként tisztelték őket". (Az idézeteket Baán István
fordította ).

De ez a történet mellékaga, nincs is vele dolgunk, inkább figyeljünk a csodára, mert
bármiként tette is, a mágus a levegőbe emelkedett s lebegett Róma felett. Akik látták,
pillanatig sem kételkedtek benne, megállapították, hogy csoda történt, a mágus, akkor is,
ha démonai segítségével. ott szállt a magasban. Egyszeru lenne káprázattól, érzékcsalódás
ról beszélni, bár ebben az esetben a mágust éppúgy leleplezték volna, mint a szem
fényvesztő Alexandroszt. Forrásaink nem is gondolnak erre, az Anjou Legendárium jó
évezred után a tényeket ábrázolja, maradjunk mi is ezeknél.

Hasonlóval a szentek életében többször találkozunk. A Fiorettiból tudjuk, hogy társai
ima közben meglesték Szent Ferencet, s látták, hogy a magasba emelkedett, per grande
ispazio sollevatto da terra, egy fráter pedig kiérdemelte, hogy többször is tanúja lehetett az
isteni elragadtatásnak, s látta a szentet alcuna volta per ispazio d'altezza di tre braccia,
alcuna volta sino alla cima del faggio, vagyis ekkor a bükkfa ormáig emelkedett a szent.
Nálunk a Margit-legenda egyik változatában találkozunk hasonló elragadtatással.

A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk, de azt se feledjük, hogy az emberiség
évezredeiben állandóan egybefolyik valóság és legenda, egymást táplálva és feltételezve.
Másra is van példa: a XX. század fizikája arra figyelmeztet, hogy "a dolgok természetes
készsége a kaotikus állapothoz való közeledés" - mint Schrödinger írja Mi az élet? címú
szép traktátusában. Az abszolút nulla fokon az anyag entrópiájazérus, ez a dermedt
mozdulatlanságot jelenti, a filozófiailag fölfoghatatlan végső Semmit, aminek azonban
minden ellentmond, mert az élet mozgás, nem önmagában, hanem szervezetten, "rend a
rendből", ahogy Schrödinger írja.

A XIX. század felett a ráció csillaga állt, s a gondolat ma is kísért, hogy elóbb-utóbb
mindent megtudunk; idő kérdése az egész. Maga a kérdés azonban rossz, mert mozdulat
lanságot tételez fel, s azt sem tudjuk, mit jelent a minden, s mit remélhetünk korlátozott
megismerőképességünktól.A paradicsomi ígéret a csábítás trükkje, a mindent tudásnál
egyébként is fontosabb a megértés, a benneélés tudata. Ernst Hackel, összegezve a XIX.
század önhittségét, úgy gondolta, a Weltratsel, a világrejtélykulcsát tartja kezében, a tekintet
már a mindenség végtelenjét kutatja. Akár jelképnek is tekinthetjük: könyve 1899-ben jelent
meg s egy évvel később hangzott el Max Planck előadása a fekete testek sugárzásáról, ami
forradalmasította a szaktudományt és a filozófiában is rejtekajtókat tárt ki. Most már nem a
kozmosz fizikai és kémiai egysége volt fontos, amiről Hackel azt írta, hogy legjelentősebb

ismeretünk, mert új elemek léptek be, mint a tömeg, sebesség, energia
Akár csodát is mondhatunk, kodifikált igazságok kerültek gyanúba, a tér és idő többé

nem szemléleti forma s a kozmikus egységről is csak a görbült térben lehet beszélni. Az
ember egyszerre megváltozott világba került, s bár tovább tesz-vesz a megszokott
díszletek között, mintha mi sem történt volna, de közben arra kell gondolnia, hogy
egymást feltételezőkoordinátarendszerek jelentik a tágabb hazát, s a megfigyelő hiába
indulna el kezében zsebórájával, rögtön eltévedne ebben az áttekinthető rengetegben.

A kérdések mint jégtáblák torlódnak egymásra. Ma már megközelítő pontossággal
ismerjük a világegyetem kialakulásának egyes állomásait, s akár fejlődésről is beszélhe
tünk, bár valószínűleghelyesebb egymást feltételezőállapotok folyamatáról szólni, mert a
kezdet kozmikus kavargásában a világegyetem négy fényévnyi kerületébe kényszerítve
ugyanazok az erőkmúködtek, mint a ma feltételezett 125 millW'd fényévvel körülhatárolt
univerzumban.

A természet kéretlenül és bókezúeti tátja elénk csodáit, mert minden ellentétével
együtt jelenik meg, s a nagyobb csodát most már a megismerés és megismerhetóség
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jelenti, az értelem, ami be tud hatolni az anyag olyan rejtett zugaiba is, melyek előtt a
képzelet megtorpan. A képzelet mindig Iíneárís, a van és lehet között mozog, látni akar,
ezért mindent képekben fogalmaz meg, s ez magyarazza azt is, hogy egyre kevésbé tudja
követni a gondolatot. A XX. század mindent forradalmasító fizikája valójában követhetet
len, a szemlelet tétován bolyong a képletekkel és jelképekkel körülhatárolt valóságban, s
az is vitatható, hol van a természetes és magától értetődőhatára, s mi tartozik a csodák
világába. Az anyag rakoncátlansága jelentheti a kaotikus állapothoz való közeledést, amit
akár a táguló világegyetem ténye is igazolhat, mert egyan sicb állapot csak a rendellenes
séget képes érzékelni, s ma már azt is tudjuk, hogy a hagyományos anyagfogalrnat,
érzékelhetőségét, ellenörízhetöségét tekintve mindenképp, fenntartással kell kezelnünk.

Az érzékelhető, mondjuk, ez az asztal, melyen e sorokat írom, csak megjelenési formája
valaminek, s nem is kell messze mennünk, elég egy utasszállító repülögépre ülnöm, s
töltőtoUamból, pedig egészen jó minőségű, kifolyik a tenta. S itt már vissza is térhetünk
Simon mágus csodatetteihez, mert megközelítés kérdése, mit tartunk csodának, azt vajon,
hogy hivalkodóan száll Róma fölött, vagyinkább azt, hogy az apostol szava leparancsolja a
számára illetéktelen helyről, ahol semmi keresnívalöja,

Vele szemben Jézus csodái díszkrétek, humánusak, még arra is váI1a1kozik, hogy bort
rendel a lakodalmi asztalra; vigadjon csak a násznép. Az apostol is a rendet állítja helyre,
mert a világ nem hiú vetélkedések színpada, s bármit csinált is a mágus, az igazi csoda a
rend és összhang, a dolgok mélyén rejlő törvény, ami ellen mindig lehet lázadni, de így a
magára hagyott mindenségnek végül az abszolút nulla fok dermedtségébe kellene jutnia.
A :zűrzavar mellett azonban mindig ott van a rend és jóv'átétellehetősége s ajándékként a
megismerés öröme is.

Töprengésünkben idáig jutva két kérdés áll előttünk. Már a skolasztika ismerte a post
hoc és propter hoc fogaIrnát, tehát ha egyeseményt másik esemény követ, nem jelenti azt,
hogy az időben korábbi feltétlenül oka is annak, ami később bekövetkezett. Az elemi
részek fizikája megingatta az okság rendíthetetlennek gondolt törvényét, s az, ami a
tudatban tükröződik,csak az illó pillanat, s a gondolat mindig a múltban lépkedve követi
azt, ami megtörtént. A szö is szegényes, csak arra alkalmas, hogy körvonalazza a lényeget, s
vannak fogalmaink, melyeknek jelentése is kétes, tartalmuk elmosódik, nem elvontságuk,
hanem meghatarozhatatlanséguk miatt. A véges és végtelen a képzelet számára keveset
mond, a mérhetö és mérhetetlen fogaIrnát sugallja, holott az anyag mérhetősége is csak
egy mozgásrendszeren belül adhat elfogadható értéket.

A szemlélet korIátját az egyidejűség hiánya jelenti, a gondolat a post hoc állapotában
keresi a változatlant, pedig a mozdulatlanság, amikor minden anyag entrópiája Zérus, maga
a Pokol. Az anyag, ami fizikai értelemben is homályos fogalom, mindig kényszerpályán
mozog, a tér immanens Rendjének foglyaként, de mindig vele együtt jelenik meg, s
mellettük ott van az idő is mint alkotóelem.

A különböző koordinátarendszerek világszínházának drámai kettőssége az anyag
lázadása, a kaotikus állapot csabítása, amit akár az elektronok duális szerkezete is
példázhat és a Rend örömteli vigasza, ami létezésének értelmet ad.

Diákkorom jut eszembe, melynek igazi höse Leverrier volt, a csillagász, aki szerényen a
tankönyv alján húzódott meg, s mindössze annyit tudtunk róla, hogy 1845. szeprember
23·án egy berlini csillagász, Galle-nak hívták, az ő számításai alapján találta meg a
Neptunusz bolygót, alig egyfoknyi távolságban attól a helytől, amelyre Leverrier mutatott.

A zöld fényűbolygóról azóta sokkal többet tudunk: keringési ideje 165 év, a Naptól való
távolsága hanninc csílíagászatí egység, ennek következtében kilencszázszor kevesebb
meleget kap, mint Földünk, amiből az következnék, hogy felszínen mínusz 195 fok a
hőmérséklet, a csillagászok azonban arra gyanakszanak, hogy belsőhötermelése mérséklí
ezt a hideget.
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Ez már nem tartozik ránk, azt is mellékesen említem. hogy Leverrier-nek nyugtalan
élete volt, életrajzírói összeférhetetlen természetét sem hallgatják el, de mindez külsőség,

a mi szempontunkból végképp mellözhetö, A tény önmagában fontos: ül szobájában,
számol, mert az Uránusz bolygó pályáján valami következetlenséget észlelt, de azt is sejti,
hogy ebben a kozmikus egységben a zavar is valaminek a része, a csillag rakoncatlan
ságának pedigvégül bele kell simulnia a magasabb rendbe, hogy együtt éljen a törvénnyel
Leverrier türelmesen elvégzi számításait, majd feláll íróasztala mellöl, a végtelen égboltra
mutat, s azt mondja, ott kell lennie a láthatatlan bolygónak.

A lelkesedés öröme ma is él bennem, mertvégtére mégiscsak az lenne a természetes, ha
az anyag, a maga szükségszerű tehetetlenségében engedetlenül tévelyegne útján, a
ztirzavar szövetségeseként. De nem ez történik, mert a láthatatlan bolygó, sót a láthatatlan
elemi részecske pályája is kiszámítható, értékelhető.

Nem biztos, hogy messze kanyarodtunk Lukianosztól és Simon mágustól, mert ha
kitérőkkel is, mindvégig az ő baljós történetérőlvolt szö.Azt természetesen nem tudom,
nem is biztos, érdemes-e firtatni, hogy a mágus valóban röpködött-e Róma szépséges
egén. A csoda legtöbbször csak saját vonzáskörén belül érvényes, nem tartozik míndenki
re. Hamlet anyja is ezért gondolja, hogy fia "puszta úrbefüggeszti szemét", abban viszont
bizonyosak lehetünk, hogy akik részesei voltak a csodának, látták is, amiről tanúskodtak.
Babits verse is erre utal, "ki méltö látni a csodát az a csodát szivében hordja", s Ady drámai
verse is ennek bizonysága:

Csodálatos, képes reUenetek
Szent zavaros kora, íme, szakadt rám,
Ülnek bennem viziók ésvalók
Szerelmesen, fájón összetapadván,
Hogy minden: ugyanegy legyen.

(A csodák föntjén)

Avíziók és valók egymásba folynak, kicserélik titkukat, a kérdés azonban messzebb visz,
mert a felismerés a benne élés lehetöségét kinálja, a lét otthonosságát. Ady egy másik
versében így szólítja a pócsi Máriát:

Óh,Mária, ma már azt üzenem
Azoknak, akik halálomra lesnek:
Úgy kivánja a pócsi Mária,
Maradjak meg magamhoz érdemesnek.

Bármiként volt is, Simon mágus története a bún hivalkodásának példázata, mert ki akart
lépni a felkinált Rendből, s nem akart megmaradni magához érdemesnek.
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