
LORAND GASPAR

Lorand Gaspar (1925) ma
gyar származású francia
költő, író, műtord~ó. A hat
vanas évek elején fedezte
fel Patmosz szigetét, aha
vá azóta is rendszeresen
visszajár. Az alábbi részlet
Camet de Patmos. Textes
& Pholographies de La
rand Gaspar. (Cognac, Le
Temps qu'il fait, 1991. 25
34.) cÍ'nü müvéböl való.

Patmoszi napló
(részlet)

Spirosszal gyakran jártunk halászni a sziget délnyugati csücskébe,
ahol a Yénoupa hegység meredek hegyfokot képez, s megannyi
mondatvégi ponthoz hasonlító, egyenetlen formájú sziklaszirtekkel
folytatódik a tengerben, amelyek körül a mélyben a sziklás omla
dék titokzatos, a fürdőző számára veszélyt jelentő barlangokat és
labirintusokat alkot. (A Yénoupa név valószínűleg Kynops, az ör
dögi varázsló nevéből származik, akit állítólag Szent János taszított
le a sziklafalról Scala kikötőjénél, ahol nem is olyan régen még látni
lehetett a hullámokból felbukkanó, megkövesült fejét, egy félelme
tes sziklazátonyt, amelyet végül is az olaszok robbantottak fel a
második világháború idején.) "Látod - mondta egyszer Spiros egy
sziklára mutatva, amely a többinél kissé jobban kiemelkedett az
ellentétes áramlatok miatt errefelé örökösen háborgó tengerből-,
ott lakott évekig Théoktistos." Túlzás volt azt állítani, hogy .Ia
kott", ugyanis én már többször is megpihentem azon a sziklán két
fürdőzés között, ám semmiféle olyan vájatra vagy bemélyedésre
nem akadtam, amely menedéket nyújthatott volna egy embemek.

Théoktistos: akit Isten formált meg. S azt mondják, valóban te
kintélyes termete és erős testalkata volt. Történetét azokból az
anekdotákból ismertem meg, amelyeket a halászok meséltek ne
kem, még jóval azelőtt, hogy más források után néztem volna.
Thyatire-ból, a Jelenések könyvének olvasói számára ismerős ki
sázsiai városkából származott, valamikor a múlt század közepén
szállt partra Patmoszon. Mielőtt még ezen a sziklán vert volna ta
nyát, amely teljesen megközelíthetetlenné válik, mihelyt komo
lyabb szél támad, egy Zaroi nevű, kevésbé elvadult helyet válasz
tott magának az északkeleti parton. Ott még elég közel volt
Apollon remetelakához, talán mindössze egy órányi járásra déli
irányban, ahol az öreg Makarios szerzetes meditált egy százéves
fügefa alatt. Zaroiban Théoktistos a remeték szokásához híven
hajlékot és kis kápolnát épített magának. Olajfákat ültetett, egy
kevéske szőlőt, S néhány éves szorgos munkálkodás után a szőlő

je oly zamatos termést hozott, hogy belesápadtak irigységükbe a
kambosi szőlősgazdák. .Pirasmon!" - "Kísértés!" - kiáltott fel
akkor az aszkéta, mert hiszen mi más is lehetne félelmetesebb az
általa választott nehéz úton, mint valamiféle jólét árnya? Rögtön
elhatározta, hogy elhagyja szerény Édenét, s száműzte magát erre
a sziklára, ahol még véletlenül sem teremhetett meg semmi. Egy
halász vitt neki időnként ivóvizet és paksimadiát, kemencében szá
rított szeletelt árpakenyeret. Egyszer nyár közepén elfogyott a
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vízkészlete, mert két-három hétig nem tudták megközelíteni me
nedékét a bárkák, miközben a nap csak egyre könyörtelenebbül
sütött. Théoktistos szája teljesen kiszáradt, feje lázban égett, s alá
zatos szívvel várta a halált. Akkor egy pufók kis felhő tűnt fel a
kérlelhetetlenül kék égen, s lágy vízzel töltötte meg a szikla repe
déseit. Nem tudom, hogy egy újabb kísértés - ezúttal talán a
csoda kisértése - elől akart-e menekülni, amikor elhagyta nem
éppen barátságos sziklaszirtjét, s a Yénoupa hegység csúcsára köl
tözött, ahol a patmosziak állítása szerint még ott dühöngött
Kynops mágus bosszúálló szelleme. "Megyek, a saját barlangjá
ban fogok megküzdeni vele!" - jelentette ki a szent ember. Csen
des harcához egy délnyugati irányból a tenger fölé magasodó
barlangban telepedett meg, s ásott magának egy ciszternát - ez
úttal nem fog hiányt szenvedni vízben! Hajléka falába egy négy
zet alakú ülőhelyet faragott, amely kissé hasonlított egyes mezo
potámiai uralkodók trónusára. Szinte magam előtt látom, amint
ott ül egy örökkévalóságig, s szemben az éggel és a tengerrel a
rózsafüzért morzsolgatja éjjel-nappal. Látogatói nem voltak, csak
egy hozzá hasonlóan ott meghúzódott viperacsalád, s időnként

egy-egy fiatal pásztor, akik még manapság is kihajtják nyájaikat a
sziklás hegyekre, hol tavasszal dús fűcsomók sarjadnak. Főleg

gyökerekkel táplálkozott, mint hajdanán egyes anakoréták Szíriá
ban, akiket "növényevőknek" neveztek, s akikről Szent Efrém, e
magányosok költője oly nagy egyszerűséggel mondja, hogy "a
vadállatokkal legelnek, akárcsak a szarvasok". Megöregedve Thé
oktistos beleegyezett abba, hogy egy kevésbé barátságtalan, a fa
luhoz közelebb fekvő askétérionba vonuljon vissza, amely a Mo
nostorhoz tartozott. Gyakran látták, amint félig megvakulva, tér
dig érő szakállával minden nap dél körül megjelent kezében egy
csészényi tejjel, amit egy sziklarepedés mellé helyezett, s hango
san így szólt: "Hela Kakomira!" - "Gyere elő, Boldogtalan!" S
néhány pillanat múlva .Kakomíra", egy jól megtermett sikló elő

is bújt a résből, gondosan kinyalta a csészét, majd újra eltűnt. Az
öregség közelebb hozta az emberekhez, s váratlan társakkal aján
dékozta meg: az Apokalipszis szigete rábízta elmebetegeit. A falu
lakói azt gondolták, hogy a nyugodt életmód egy imádságos,
szeritéletű ember mellett, a gyökerekkel és füvekkel való táplálko
zás csak hasznukra válhat.

Az első években, amikor Patmosszal és lakóival ismerkedtem,
élt még néhány aggastyán, akik személyesen is ismerték Théoktis
tost. Amphilochius apó, akinek lágy tekintete szinte elveszett a
pátriárkákéra emlékeztető szakállának sűrűjében, egyike volt
azoknak a fiatal pásztoroknak, akik időnként meglátogatták bar
langjában a Yénoupa hegyen. Még emlékezett, Théoktistos megtil
totta neki, hogy bántsa a viperákat. ezeket a békés teremtménye
ket, akikkel ő teljes egyetértésben élt. Barba Nikita pedig ott volt,
amikor meghalt, s megörökölte komoskinijét, a csomózott kötelet,
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amit a remeték évszázadok óta felkötnek cellájuk plafonjára: nap
nyugtakor, amikor a fáradtság miatt az a veszély fenyegeti az
aszkétát, hogy alábbhagy ébersége, hozzáköti magát, majd csomó
ról csomóra kapaszkodik, ekképpen küzd az álom ellen.

Néhány héttel halála előtt a betegségtől elgyötört Théoktistost
átszállították az Apokalipszis barlangja felett található kolostor
épületébe. Négy megtermett legény roskadozott a megtört test sú
lya alatt. Miután kilehelte lelkét, a szemtanúk állítása szerint, oly
könnyűvé vált, akár egy száraz falevél. Tudjuk, milyen sok titok
zatos átváltozásról számoltak már be a szentéletű emberek holt
testeivel kapcsolatban, amelyek egyébként gyakran a várakozással
ellentétesek, s még a legszilárdabb lelkeket is zavarba hozzák.
Emlékezzünk csak a Zoszima sztarec élettelen testéből áradó "kel
lemetlen illatra". Kínában a Tang dinasztia idején még művészek

holttestével is megtörtént efféle átalakulás, amely általában csak a
szentekére jellemző. Igaz, a korabeli kínaiak számára a művészi

tökély elválaszthatatlan volt az ugyanúgy figyelemre méltó belső

lelki élettől. Wang l'Encre (Wang Mo), aki egyike volt a 8. századi
kínai világ nagy vándorainak, kézzel és lábbal festett, miközben
hatalmasakat nevetett és énekelt. Életrajzírója mondja, hogy na
gyon különös módon, látszólag összefüggéstelen mozdulatokkal
bánt az ecsettel - páratlan lavírozott festményei születtek. Csang
Yen Youan Híres festők évkönyve című művében az áll, hogy ami
kor felemelték a koporsóját, oly könnyűnek találták, hogy azt hit
ték, üres.

A múlt század végén egy amerikai utazó, William Edgar Geil
kétszer is ellátogatott Patmoszra, s 1904-ben Londonban publikált
egy könyvet, amelynek címe: The isle that is called Patmos. Mivel
sokat hallott már Théoktistosról, a yankee mindenáron szeretett
volna találkozni vele. Az anakoréta először hallani sem akart róla,
ám végül beleegyezett, mondván, hogy nem lehet megtagadni a
vendéglátást olyan valakitől, aki ilyen messziről jön. Lássuk Geil
beszámolójának első sorait, amelyet a találkozóról írt: "A remete
barátságosan fogadott. Öltözete engem kissé az éppen tüzet oltó
tűzoltókéra emlékeztetett. Ez a mocskos öltözék volt az egyedüli
ruházata. Szakálla és haja hosszú volt, arca finom és intelligens.
Időnként különös fény villant meg a szemében, amely régmúlt
napokról tanúskodott, amikor még ő is részt vett az evilági élet
küzdelmeiben. Bevezetett házikójába, amely egyik oldalról egy
romos iskola falához támaszkodott. Mindössze egy szobája volt, 9
láb hosszú és 8 láb széles. A mindent elárasztó halszag egy polip
ból áradt, amely egy deszkára volt felszegezve a plafon gerendá
zata alatt."

Ma 1983. június 25-e van. A halászok és a vendéglősök még
mindig úgy szárítják a polipokat, hogy falra, ajtóra vagy gerendá
ra szegezik.
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Ami az anakorétákat illeti: még ha az anachorein (visszahúzó
dás) vágya létezik is még, már egyáltalán nincs olyan hely ezen a
kis szigeten, amely védve lenne a turisztikus-promocionalista fun
damentalizmustól és a robbanómotorok zajától. Egyes napokon,
amikor a légkalapácsoktól már nem csak a tengert nem hallom,
vagy amit Despina kiált a belső udvarból, de már saját gondola
taimat sem, azon kapom magam, hogy az elmélkedők újféle típu
sáról álmodozom, akiket még a legkisebb csendtől és üres tértől

is rettegő civilizációnk termel majd ki magából, olyan emberekről,

akiknek az idegrendszere teljesen védett lesz a zajártalmakkal és
az örökös tolongással szemben, akik majd képesek lesznek a tao
ról vagy a transzfinit tőszámnevek összehasonlíthatóságáról el
mélkedni tucatnyi zenegép ordítása közepette is.

Ám késő éjszaka szellő sem mozdul a levelek között, semmi
sem visszhangzik a sziklás hegygerinceken. A tenger is egészen
mozdulatlan olajos felszíne alatt, mégis érezni lehet, hogy léleg
zik. Az első tétova csillag lassan aláhull a mélybe. Hallgatom fi
nom csendülését a hatalmas távolságon át, majd hirtelen mégis
oly közeli, hogy szinte megérinti a testet, s ott visszhangzik a
gondolatban.

" ...és egy fehér követ adok majd neki, a kövön új név van,
amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja."

Bende József fordítása
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