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SALAH STÉTIÉ

Firdausz vagy a kertek1

Az is me ret len fa ár nyé ka – Egy szer egy fér fi meg állt egy fa alatt. Néz te a le ve le it és az ága it, a raj tuk
füg gõ kü lö nös gyü möl csö ket. Min den ki tõl kér dez get te, mi lyen fa és mi lyen gyü mölcs az, amit lát. 
Ám egyet len ker tész sem tu dott vá la szol ni: a fá nak sem ne vét, sem ere de tét nem is mer te sen ki. Ak kor 
a fér fi ezt gon dol ta: „Nem is me rem és nem ér tem ezt a fát, még is tu dom, hogy ami ó ta meg lát tam, 
szí vem és lel kem üde és friss. Leg jobb lesz le te le ped nem az ár nyé ká ban.”

(Dzsalál-Eddin ar-Rúmi: Maktubat)

Min den kert a vi lág le ké pe zõ dé se, meg je le ní tõ dé se; min den kert – ha a lát szat mö gé
ha to lunk – koz mi kus fi lo zó fia át jár ta tér. Az az a vi rá gok, fák és bok rok egy ve le gé ben, 
a me den cék, hal mok, szik lák kö zött, je lek és szim bó lu mok, szí nek és il la tok, il let ve 
utak és il ló olaj ok la bi rin tu sá ban a ker tek az em ber ter mé sze ti és/vagy ter mé szet fe let ti 
kör nye ze té vel kap cso la tos vi szo nya it fo gal maz zák meg, egy faj ta hu ma niz must, il let ve 
azt, aho gyan az em ber ön ma gát akar ja túl ha lad ni. A lát szat tal el len tét ben nem lé te zik 
ár tat lan kert. El len ke zõ leg: szá mos me ta fi zi kai el kép ze lés ben a kert mint sür ge tõ kész te-
tés je le nik meg, mely még ha ár tat lan nak is mond ha tó, ép pen az ár tat lan ság el tör lé sé re 
irá nyul, mint ha az leg alább is ös  sze egyez tet he tet len vol na az em ber rel, és mint ha az 
em ber hát só gon do la tok nél kül nem is len ne ké pes a nö vé nyek – ter mé sze tük bõl adó-
dó an – bol dog vi rág zá sá ban meg nyug vás ra lel ni. Az Éden kert em be re rossz ra haj lik, 
szö ve vé nyes ál mai mé lyen gyö ke rez nek, az az min den „va ló di he lyen” egy vis  sza tar tott, 
majd sza ba don fel tö rõ prob lé ma él: egy a bol dog ság nál ígé re te sebb von za lom a bol dog ta-
lan ság ra, egy az igaz ság meg bont ha tat lan sá gá nál von zóbb ígé ret a lát szó la gos ban, egy a 
biz ton ság nál ér de ke sebb bi zony ta lan ság, egy a meg ál la po dá so kat fel rú gó vis  sza uta sí tás, 
egy a vi rá gok tün dök lé se és az év szak ok ra gyo gá sa kö ze pet te nesz te le nül be kú szó, alat-
to mo san te ker gõ zõ kí gyó. Ta lán min den kert alap ve tõ en a pil la nat hoz kö tött, és ma gá-
ban hor doz za az em ber örökkévalótlanságának ké pét, il let ve az em ber azon ké pes sé gét, 
hogy min dent hely re hoz ha tat la nul le ala cso nyít és tönk re tesz. A kert az ön ma gá val és a 
min den ség gel két sze re sen koz mi kus vi szony ban ál ló em ber tö ké le tes lé te, és azt fe je zi 
ki – a ha zug ság és a meg csú fo lás dis kur zu sá vá vált gyö nyör és bol dog ság nyel vén –, 
ami ben nünk át me ne ti és vé let len sze rû, és ami sor sunk ban csu pán pil la nat nyi meg ál-
la po dott ság. „Ha ott ho nunk a vil lám, ak kor szá munk ra az az örök ké va ló ság kö ze pe.” 
– ál lít ja René Char. A kert azt iga zol ja, hogy csak ugyan a tün dök lõ vil lám fé nyes sé ge 
kö ze pet te lé te zünk; ugyan ak kor azt is, hogy a vil lám szám ûz ben nün ket az örök ké va ló-
ság ból, me lyet iga zá ból va ló sze rût len nek és csak pil la nat ra fel vil la nó nak élünk meg. 
Aho gyan ezt Hölderlin is meg sej ti és meg fo gal maz za: va ló já ban nem „élünk va la hol”, 
ha nem a „se hol nem lét” fi ai va gyunk. Ezért on to ló gi ai meg kö ze lí tés ben min den kert a 
leg sú lyo sabb gyö kér te len sé günk szín he lye és meg nyil vá nu lá sa, me lyet vég te len bá na tot 
fa kasz tó éles el len tét ként és ben nün ket át já ró nosz tal gi a ként hor do zunk ma gunk ban. 
Az em ber úgy lett meg al kot va, hogy a ben ne mo tosz ká ló és a dol gok ide gen sé gé bõl 
fa ka dó fé lel me mi att min den kert ben szám ûze tés vár jon rá; mert a fé le lem kí gyó, mely 
az ára dó lát sza tok ár tó höm pöly gé sé ben és go no szul csen gõ ka ca ja kö ze pet te – bár tet-
sze tõs és meg nye rõ kön tös ben – a lát szat va ló ság ele nyé szé se és el mú lá sa fe lé te re li az 
em bert. Õ pe dig ap ró pont a nagy vi lág ban, fel fes lett és rö vid idõ alatt ki bom ló szem a 
vi lág egye tem ros  szul szõtt szö ve tén. Ar ra szü le tett, hogy a láng pal lo sú an gyal, a meg vál-
toz tat ha tat lan szubsz tan ci á jú, égi iker test vé re ál tal ki ûzes sen a kert bõl. Ez az égi iker test-
vér – a lé te zõ fé nyek for rá sá hoz mért fé nyes ség – ta lán csak fél té keny volt az em ber re. 
Mert ki nek is jut na eszé be, hogy az örök ké va ló ság mo no ton és egy han gú is le het ne? Az 
el sõ Kert te hát nem más, mint a leg el sõ tü kör, me lyet az em ber ön ma ga elé tar tott, és 
amely rõl azt tart ják, hogy ben ne ma ga az em ber „tük rö zõ dik vis  sza”. Sú lyos szó, mely 
köz vet le nül fe je zi ki egy fél re nem ért he tõ ok–oko za ti vi szony ere den dõ egy sze rû sé gét, 
ugyan ak kor pe dig – az em be ri ön tu dat ki bon ta ko zá sa foly tán – le lep le zõ dik ben ne a hir-
te len na gyon bo nyo lult tá vá ló kap cso lat ös  szes két sé ge és ne héz sé ge. Van, ami tük rö zi
az em ber mu lan dó tö ré keny sé gét, il let ve az em ber ben és kö rü löt te emi att meg szü le tõ 
gyöt rel me ket és el uta sí tást; és van, ami a köz vet len ér zé ki örö mök meg ta pasz ta lá sa 

1 Je len es  szé leg utóbb a szerzõ Le vin mystique et autres lieux spirituels de l’Islam (A misz ti kus bor és egyéb 
spi ri tu á lis dol gok az isz lám kul tú rá ban) címû, a pá ri zsi Al bin Michel ki adó nál 2002-ben meg je lent kö te té ben 
lá tott nap vi lá got. (A ford.)
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ál tal tu da to sít ja az em ber ben ön nön mu lan dó tö ré keny sé gét. Az em ber gyö ke ret ver, 
és ez ál tal meg is me ri sa ját lel két, a gyö kér te len sé gé nek he lyét, ahol ott lap pang a vég le-
ges gyö kér ve rés ál ma. Em ber és kert je kö zöt ti vi szony a je len lét és a hi ány bo nyo lult 
egyen le té ben fe je zõ dik ki. Az egy sze rû ség vé gett mond hat juk úgy is, hogy az em ber
a kert jé vel „ös  sze tett” vi szony ban áll. A „tisz ta fény arany vil la ná sa” mi lyen gyor san 
ki huny! Az em ber foly ton az élet kí nál ta va la mely el ága zás hoz ér (a té má hoz il lõ e 
ki fe je zés); egy adott kul tú ra gyer me ke õ, mi köz ben ered mé nye és szín he lye is e kul tú ra 
vál to zá sa i nak. Sze man ti kai ér te lem ben kap cso lat ban áll ön ma gá val és a tör té nel mé vel 
is; az zal a tör té ne lem mel, amely kö zel sem akar ja el tö röl ni azt, ami az em ber ere de ti 
kör nye ze té ben, a kert ta la já nak és nö vé nye i nek ki ve tü lé sé ben volt. Sok kal in kább meg 
akar ja erõ sí te ni az em ber kap cso la tát az zal az anya föld del, mely gyü möl csöt és vi rá got, 
ké pet és for mát, örö mö ket és ál mo kat adott ne ki – füg get le nül ez utób bi ak gon do la ti sá gá-
tól avagy mag vas sá gá tól, hi szen az egész még is csak ér te lem mel bír. Ám ezen ér tel mes 
tar ta lom – azon túl, hogy ere de ti és kez det tõl va ló, aho gyan azt az imént meg fo gal maz ni 
igye kez tem – új ra és új ra is mét lõ dik az em be ri sors min den egyes ál lo má sá ban: õsi je lek
és szim bó lu mok el lent mon dá sos és – utó la gos vagy pro vo ka tív jel le gük mi att – gyak ran 
két ér tel mû meg fe lel te té se i ben.

Tu laj don kép pen a nõ is a fér fi kert jé nek te kint he tõ; min den ég táj és min den idõ köl-
té sze te ezer szer meg éne kel te már ezt. Így van ez – füg get le nül Ádám tól és Évá tól – a 
mi égö vünk le gen dá i nak hõ sei ese té ben is, akik szin tén kert ben lát ják vi szont egy mást: 
el mond ha tó ez a Hölgy rõl, aki orosz lán és egy szar vú tár sa sá gá ban tû nik föl Jean Le 
Viste szõ nye ge in, il let ve e Hölgy tü kör ben lát ha tó imá dó i ról (er re ké sõbb még vis  sza té-
rek); ugyan így Koszróról és Kirinrõl, Pet rar cá ról és La u rá ról a vi rá gos kút mel lett, vagy 
A vö rös szo ba ál ma ér zé ki hõ se i rõl; per zsa mi ni a tú rák szép sé ges sze re tõ i rõl, akik nek 
fe je fö lött fa lomb ja vi rul, ke zük pe dig borosflaskát tart; az arab-andalúz „muwassah” 
el bû vö lõ en kön  nyed stró fá i ról, szö kõ ku tak és me den cék kö zött sé tá ló sze re tõk rõl és 
po hár no ka ik ról; Ver laine Gá láns ün ne pe i nek lé gi es Colombine-járól és Pierrot-járól, és 
a meg al ko tá su kat ins pi rá ló, In du lás Kütéré szi ge té re cí mû Watteau-kép(ek)rõl. Meny-
 nyi más ker tet idéz het nénk még em lé ke ze tünk be, akár még az elõb bi ek nél is na gyobb
je len tõ ség gel bí ró ker te ket! Gon do lok itt az Odilon Redon ál tal cso dá la to san hely re ál lí-
tott, vi rág zó fa alatt ülõ Budd ha ol tá rá ra; Jé zus vis  sza vo nu lá sá ra a si va tag ba, egy faj ta 
el len-kert be. Gon do lok az Em ber Fia és Mag dol na kö zött le zaj lott ta lál ko zás ra a kút nál
– an nál a kút nál, amely az óko ri Ke le ten a gyü möl csös kert szí ve, a kert köz pon ti he lye, 
azé a ker té, amely rõl már so ha nem fog juk meg tud ni, hogy a lé lek, avagy a kül vi lág kert-
je volt-e, és azé a ker té, ame lyet min den sé mi em ber a lel ké be zár va hor doz, és amely nek
ár nyé ka örök kön a ki aszott vi lág ra ve tül. Vé gül ar ra a kö vet kez te tés re ju tok, hogy a leg-
utol só ta lál ko zá sunk e vi lág gal, a test meg ígért fel tá ma dá sa elõt ti utol só ál lo más is kert: 
a te me tõ ma ga is el len-kert, aho vá egy nap el ás sák majd a be lõ lünk meg ma ra dó ma got, 
egy faj ta örökítõanyagot, hogy egy szer majd új ra élet fa kad jon be lõ le.

A kert te hát kü lön le ges je len tõ ség gel bír az em be ri lé lek ben. Még kü lön le ge sebb 
azon ban az, aho gyan en nek a je len tõ ség nek meg szü le té sét és meg szi lár du lá sát szem mel 
kö vet het jük a si va tag fi ai ese té ben: szá muk ra – azon túl, hogy gyak ran csu pán csa ló ka 
káp rá zat – a kert az ígé ret föld je. A ho mok fi ai, a zöld vi lá got mint örök sé get el ve szí tõk 
ál ma i ban a kert a lé te zés tõl meg fosz tot tak nak je le nik meg an nak ígé re te ként, hogy egy-
szer majd új ra bir to kol ják azt. Egé szen pon to san a ker tet fog ják majd bir to kol ni, azt a 
ker tet, ahon nan csak a leg le le mé nye sebb Go nosz tud ta/tud ná ki ûz ni õket, s aki nek csel-
ve té se a tûz ret te ne tes bi ro dal má ból va ló tûz fi áé. A Bib li á ban a tûz fi a ként meg je le nõ 
Sá tánt a Ko rán ban an gya li fény öve zi: ter mé sze té nek kü lön le ges vol tá ra hi vat ko zik és 
meg ta gad ja az Is ten ál tal el ren delt térd haj tást a sár ból va ló Ádám elõtt. Mind két Könyv 
ugyan ar ról a kö vet kez mény rõl szá mol be: Iblisz ki ûze tik az örök ké va ló ság ból, ám 
csa lárd tet te kö vet kez té ben az em ber sor sa is szám ûze tés és el bu kás a tör té ne lem ben. 
Amen  nyi ben az örök ké va ló ság te kin te té ben a tér fo gal ma je len tés sel bír, az min de nek-
elõtt a kert re vo nat ko zik. Eb bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy az idõ: el len-tér; más ként
ki fe jez ve el len-kert, a kert ne ga tív le ké pe zõ dé se. Az idõ nek vé ge ze té vel új ra bir tok ba 
vett kert meg fe lel te hát az ere de ti kert nek: az idõ örök tõl tar tó és zé rópont ban tör té nõ kon-
ver gen ci á já nak, be szél jünk akár et ni kai, akár szel le mi ér te lem ben vett sé mi ták ról. Egy az 
Anya alak já hoz és ar che tí pu sá hoz ha son ló, mé lyen gyö ke re zõ kép rõl van itt szó, mely ben
a fa és a vi rág sor sa kö zös az em be ri sé gé vel. Ahogy Rim baud mond ja: „Az elõ re fe lé ha la-
dás a vi lág vé ge ze té be tor kol lik majd.” Már pe dig so kan ép pen az el len ke zõ vé le mé nyen 
van nak, ami kor azt ál lít ják, hogy a bi zo nyos irány ba tör té nõ ha la dá suk ban, még a vi lág
vé ge ze tén is túl, majd egy faj ta rács ba és kü szöb be üt köz nek. Je gyez zük meg ugyan ak kor 
azt is – amo lyan utó la gos, ön ma gunk nak adott ga ran ci a ként –, hogy a leg el sõ Kert föl di
ere de tû volt, és hogy va la hány szor el kép zel ték ezt a ker tet – a ró la szó ló szö ve ge ken 
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túl fes tõk is –, e jel le gét so ha nem ve szí tet te el, még ha pél dá ul Hieronymus Boschnál 
erõ sen el túl zott jel le gé ben tá rul is a sze münk elé. A kert alap ve tõ ele mei a fa és a víz 
– elõb bi ver ti ká lis, utób bi ho ri zon tá lis elem –, me lye ket tün dök lõ vi rá gok vesz nek kö rül. 
Ha a kert ben épü le tek és ku tak is van nak, ezek min dig mel lé ke sek és má sod la go sak, 
va rá zsuk pe dig a dí szí tett sé gük ben rej lik. A ma da rak és egyéb ál la tok is min dig el bû vö-
lik a szem lé lõt. Az egy szar vú a ró zsa kert hez ha son ló an az ár tat lan pom pa ki fe je zõ je. Ha 
mint min den ker tek la kói, a fér fi és a nõ je len van nak, õk a bol dog meg elé ge dett ség meg-
tes te sí tõi. In di ai és per zsa mi ni a tú rá kon a tel jes meg nyug vás ál la po tá ban néz nek egy más 
sze mé be, ke zük ügyé ben kar csú vi zes kan csó. Mert ha alap ve tõ en sé mi ere det re nyú lik 
is vis  sza – vagy ezt már em lí tet tem vol na? –, és a me ta fi zi kus gon dol ko dás leg éte ribb 
vo nu la tá ig is el ér, a kert ál ma-gon do la ta cso dá la tos mó don In dia és Per zsia mû vé sze i nek 
ter mé keny kép ze le té re is erõ sen ha tott. Idéz zük csak új ra a tün dök lõ en vi rág ba bo rult 
fát, ami alá Budd ha vis  sza vo nul, hogy hos  szú me di tá ci ót vé gez zen. Rá adá sul – né mi vál-
toz ta tás után – a mi „pa ra di csom” sza vunk is az õsi per zsa „firdausz” szó ból ered. Ab ból
a szó ból, amely bõl Firdauszi, a Chamameh szer zõ jé nek ne ve is szár ma zik. A kert kö rü li 
ál mok so ra olyan je len tõs Ázsi á nak ezen a ré szén, hogy a vi lág leg meg fog ha tat la nabb 
és leg át tet szõbb vers so ra is itt szü le tett meg Dzsalál-Eddin ar-Rúmi szá já ból, axi ó má ja-
ként an nak, ami ben a szív ugyan azon do log ban tör té nõ bol dog meg sok szo ro zó dá sá ra 
is mer: „A ró zsa tit kos kert, amely ma gá ba rej ti / a fákat.”2 E ki ra ga dott vers sor alap ján 
és an nak tük ré ben, hogy az em be ri in tu í ció ér zé kek kel fel fog ha tó egy ség ként szem lé li 
ezt az egy szerû dol got, ki mon da ná meg, me lyik az az Egyik (a ró zsa, a kert vagy a fa), 
ame lyik a má sik kettõ tün dök lé sé ben azok nak ré szét ké pe zi? Hi szen az egész nek egy sé-
ge a nap nál fé nye sebb evi den cia.

A kert el kép ze lé se va ló já ban sok kal ré geb bi az ál ta lam meg idé zett te rü le te ken: ott, 
ahol még a Föld óko ri tör té nel mét is Ázsia len gi be. Már hang sú lyoz tam, hogy a Pa ra-
di csom föl di mi vol tá ban je lent meg sé mi ta meg al ko tó i nak el kép ze lé sé ben. Egy szer a 
Tig ris és az Euf rá tesz kö zött al kal mam nyílt be te kin te ni egy szá nal mas ke rí tés mö gé: itt, 
egy fû vel és csa lán nal be nõtt, né hány négy zet mé ter nyi te rü le ten egyet len fa állt, mely-
rõl azt tar tot ták, hogy faj tá já ból a leg utol só. Tu laj don kép pen két ség gel te kin tet tem az 
ál lí tás igaz ság tar tal má ra, a fá ban még is egy di nasz tia leg utol só tag ját lát tam ma gam is 
– ter mé sze te sen egy fé nyes di nasz ti á ét, mely (a töb bi hez ha son ló an) a kez de tek óta az zal
a bûn nel van ös  sze füg gés ben, amel  lyel el sõ sé ge egy szer és min den kor ra ös  sze kö ti. Igen, 
a ne kem a föl di Pa ra di csom fá ja ként be mu ta tott ár tat lan hárs fán még az õsöreg kí gyó is 
mo soly gott vol na. A fa tör zsét gyé kény fo nat bo rí tot ta, ben ne a törzs ha szon ta lan holt test-
ként nyu go dott. Min de nek nek õse te hát e ki szá radt fa törzs, amely rõl a le gen da azt tart-
ja, hogy min dig zöld be bo rul azon a na pon, ami kor a Sá tán nak esz kö ze – vagy in kább
cin kos tár sa? – lett. A Tig ris és az Euf rá tesz nagy fo lya mok, for rá suk az em lé ke zet elõtti 
idõk ben ered. Fon tos köz ve tí tõk is: oly las san höm pö lyög nek, hogy azt gon dol hat nánk, 
az idõ mú lá sá nak moz du lat lan sá ga rá juk is rá ne he ze dik, kar juk ba pe dig szó ra ko zot tan 
zár ják ezt az imént em lí tett ke vés ke föl det, ben ne a fá val; így jut tat nak né mi idõt len sé get 
en nek a va ló szí nût len szín da rab nak, mely ben az igaz ság pró bál for mát ölt ve meg nyil vá-
nul ni. Mi pe dig azon kap juk ma gun kat, hogy táp lál nánk-se gí te nénk e testetöltést, mely 
ugyan ak kor év ez re dek óta csak nyo maszt ben nün ket. Az em ber nek az a be nyo má sa 
tá mad, hogy a Pa ra di csom vég te len és éte ri per cei nem pe reg nek le so ha töb bé. A fát 
új ra élet jár ja át, a lé lek pe dig fel hagy se ho vá nem ve ze tõ meg gyõ zõ dé se i vel, sze lí den a 
bel sõ kert hez csat la ko zik, és an nak egy szer csak ré szé vé vá lik. A föl di Pa ra di csom min-
dig csu pán kép ma rad, egy hoz zá ve tõ le ges el kép ze lé se en nek a ti tok za tos kö zel ség nek, 
mely tõl mind egyi künk oly tá vol ke rült, hogy csak a pil la nat tel jes meg vi lá go so dá sa és 
a kö rül mé nyek vá rat lan egy be esé se ré vén leb ben het föl új ra a fá tyol; az egyet len lé te zõ 
meg vi lá go so dás ról be szé lek: a köl té szet rõl.

A kert el sõ sa já tos sá ga – ere den dõ en mély sé ges tit ka, lé té nek vi lá gos rej té lye –, hogy 
a kert le vá lasz tás és el kü lö nü lés. A mi firdauszunk az Avestában ta lál ha tó Pairi-daen-
zából szü le tik, mely nem más, mint amit az ere de ti szó je lent: az örök és vál to zat lan 
fényt, a xvarnahot kö rül öle lõ gyû rû, mely fény bõl a ha lá lu kat kö ve tõ har ma dik éj je len 
Zaratustra fi ai és né pe új já szü le tnek a tûz bõl. Min den szent mág lya ere den dõ en éle sen 
el kü lö nül a kül vi lág tól – ezt min dig és min den ki alá húz za a szent te rek geo grá fu sai, a 
me ta fi zi kus te rü le tek föld mé rõi és az on to ló gia mér nö kei kö zött. Mert az el kü lö nü lés és 
a le vá lasz tás le he tõ vé te szik az em ber szá má ra – ha csu pán vi szony la gos mély sé ge kig 
is – az ál mo dott bi ro da lom vég te len sé gé nek ki ter jesz té sét, il let ve a szel lem egy lé nye-
gû sé gé nek meg ta pasz ta lá sát az zal, ami ha tár ta lan. A mér ték így vá lik a mér ték nél kü li-
ség csap dá já vá. A fel fog ha tat lan vi lág min den ség ben két ségkí vül szük ség van dol gok

2 Va la men  nyi vers rész let Hárs Er nõ for dí tá sa.
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mé rics ké lé sé re, meg raj zo lá sá ra és kö rül ke rí té sé re ah hoz, hogy egy ál ta lán lé te zés rõl 
be szél hes sünk, és hogy mind az, ami lé te zik, ne ves  szen el a koz mi kus tér ben. Az égi-
tes tek ös  sze-vis  sza ten ge re alatt lé tez nie kell egy hely nek és egy fá nak. És nem sza bad,
hogy ez a mind an  nyi unk nak – a leg be lül fa ka dó rá esz mé lés pil la na tá ban – egyen ként
is meg ígért föld el vét sen min ket, mi pe dig õt, és mind ezt ak kor, ami kor min den fe lõl 
si va tag vesz kö rül min ket. Budd ha fá ja ter mé sze te sen vi rág zó fa, de a be kö vet ke zett 
meg vi lá go so dás bo rí tot ta vi rág ba. „Tes tem és sí rom kö zé a Pa ra di csom kert je éke lõ dik” 
– mond ja az isz lám Pró fé tá ja a ha gyo mány sze rint. Ugyan így az Evan gé li u mok is elõ sze-
re tet tel je le ní tik meg Jé zust zöl del lõ ágak kö zött: pál ma ágak alatt je ru zsá le mi gyõ zel mes 
be vo nu lá sa kor, olaj fa ágai alatt a fáj dal mak éj sza ká ján, és ha gyo má nyo san vi rá gok tól 
öve zet ten, ami kor a je le nés tõl kõ vé der medt Mag dol ná nak mint Ker tész je le nik meg. Az 
égi tes tek ös  sze-vis  sza ege alatt a kert min de nek elõtt „itt és most”, ami ben az idõ és a zûr-
za var em be re nyu ga lom ra lel. Ily mó don ugyan ak kor el lent mon dás ba is ke rül a na pok
mú lá sá nak té nyé vel, épp azon ala kok és for mák ál tal, me lyek meg ha lad ják ér tel mét. 
Amit a vi lág min den ség vál to zan dó sá gá nak egy vál to zat lan da rab ká já ból sza kí tot tunk 
ki: az örök ké va ló ság ké pe, bár mi lyen re la tív is. Ahogy Fontenelle cso dá la to san mond-
ja: „A ró zsa em lé ké be még egyet len ker tész sem halt be le.” Akbar, mo gul ural ko dó a 
XVII. szá zad ban ker te ket épít te tett Shalomarban: vi rá gos te ra szok és víz esé sek al kot ta 
cso dát. Ezek egyi ké nek, a Zenana ne vet vi se lõ kert nek be já ra tán a kö vet ke zõ, tün dök lõ 
me lan kó li á val át ita tott fel írást ol vas suk: „Ha a föl dön lé te zik Pa ra di csom, ak kor itt van, 
ak kor itt van.”

A kert má so dik sa já tos sá ga köz ve tí tõ sze re pe. Köz ve tí tõ em ber és koz mosz kö zött, 
egy faj ta em be ri böl cses ség és koz mi kus õrü let kö zött, de ugyan ak kor két ha ta lom 
kö zött is – ha tá rán hí re sen nagy vá ro sok nak, ó Suza, ó Baktra, ahol ta lán az el sõ ker tet 
megalkották, és ha tá rán a kör nye zõ ha tal mas si va ta gok nak, mi köz ben a kert a vá ro sok 
szí vé be vá gyott, sõt a vi lág kö ze pé be, urbi et orbi: a vá ros és a si va tag ha tá rán, egy szer-
re fur csa és meg nye rõ di a lek ti kán ke resz tül hir det ve egyik nek el sõbb sé gét a má sik kal 
szem ben, és for dít va. Mind ezt rá adá sul úgy, hogy a leg át ha tóbb öröm el ke rül he tet le nül 
a leg sé rü lé ke nyeb bé vál jon, és hogy még a leg na gyobb koc ká zat kö ze pet te is a leg át ha-
tóbb hév ölt sön tes tet. Mind ezen felül a kert köz ve tít em ber és em ber kö zött is. Haj la mos 
vol nék azt is mon da ni: a ci vi li zá ció, min den ci vi li zá ció ker tek szü löt te. Hi szen mó do za-
ta ik ról és jel le gük rõl be szél ve nem mond juk-e ösz tö nö sen is ró luk, hogy vi rá goz nak és 
tün dö köl nek? Bár mi lyen is le gyen e kert, úgy te kin tek rá, mint a leg tö ké le te sebb köz ben-
já ró ra em ber és akö zött, ami ben ne ma gá tól va ló: az em ber és te rem tõ Is te ne kö zött.

Har ma dik sa já tos sá ga ként azt mond hat juk a kert rõl, hogy mi köz ben ki je lö li az uni-
ver zum kö ze pét, va la ho gyan le is tom pít ja an nak sö té ten fe nye ge tõ mi vol tát, ily mó don
pe dig a tér vo nat ko zá sá ban ra ci o na li tás sal és geo met ri á val töl ti ki azt. A kert pri vi le-
gi zált hely, ami ben ki bon ta ko zik a ter mé szet, ben ne pe dig az uni ver zum me ta fo rá ja 
nyil vá nul meg; lát ni fog juk, hogy mind az uni ver zum, mind pe dig a kert ön ma gá ban 
a leg egy sze rûbb, ugyan ak kor a leg tö ké le te sebb alak zat ként szü li meg a má si kat. Egyik 
is, má sik is – a meg sze lí dí tett föld és a meg sze lí dít he tet len koz mosz – ré szek re osz tott 
tég la lap: a négy szent fo lyó (egyes szö ve gek meg is ne ve zik õket: Tig ris, Euf rá tesz, 
Ní lus, Gan gesz) ál tal négy rész re osz tott uni ver zum, és a négy quanat avagy csa tor na 
(a fo lyó kat meg je le ní tõ egy sze rû al le gó ria) ál tal négy rész re osz tott kert. Bi zo nyos szö-
ve gek sze rint az uni ver zum kö zép pont já ban hegy áll; ta lán ugyan az a hegy, amely a 
brah ma nis ta ha gyo mány sze rint a Hi ma lá já nál is ma ga sabb, és ame lyet száz éven te egy 
öreg em ber meg tö röl get a se lyem ken dõ jé vel, ami nek kö vet kez té ben a hegy el ko pik és 
el fogy. Ek kor és csak is ek kor szü le tik majd egy új uni ver zum. Meg le põ el kép ze lés, mely-
ben – ha a kép ze let haj lan dó e já ték ra – a két fel for dí tott és egy más ra ál lí tott kúp mo dern 
és me rész koz mo ló gi ai te ó ri á ját fe dez zük fel: az uni ver zu mét, amely ben élünk, és amely 
sa ját anya gát egyet len vég sõ és fé lel me tes mag gá sû rí ti ös  sze, mely mag ból rob ban ki 
az új „big bang”, ben ne kon cent rá lód va egy új uni ver zum, amely nek új te ré ben és ide jé-
ben új ra kez dõ dik a fel fog ha tat lan ka land. Két ségkí vül min den ilyen jel le gû ál mo do zás 
hely te len, és ugyan ilyen hely te len na i vul ös  sze mos ni Me zo po tá mi át, brah ma niz must és 
kvan tum fi zi kát.

Tény vi szont, hogy az isz lám a rend kí vü li ki ter je dé sû, õsi te rü le te ken – Ará bi á ban, 
Me zo po tá mi á ban, As  szí ri á ban és Ká na án föld jén – lé te zett ter mé keny gaz dag ság örö-
kö se ként át ve szi, szel le mi leg szám ûzi és ki sa já tít ja, fi no mít ja és sa ját szá ja íze sze rint
ala kít ja az õsi koz mo ló gi ai szim bo li ka lé nye gét – aho gyan azt az imént be mu tat ni 
igye kez tem. Nem, a Pa ra di csom, a „ha tárt jel zõ jujubafa” kö ze lé ben, a He te dik Ég ben 
ta lál ha tó firdausz nem itt lé te zik; még ak kor sem, ha a kert, és min den kert együtt vé ve, 
an nak szük ség sze rû ki ve tü lé se. A Kert az em lé ke zet pó lu sa; a ti tok za tos ma gány nak és 
a szív gond já nak pe dig a „se hol” el kép zelt vi dé ke. Az is te ni mû gond ál tal lét re ho zott 
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Éden ker tet – ahol a Pró fé ta éj je li út ján meg állt a Trón nál – a négy fo lyó víz zel, bor ral,
méz zel és tej jel ön tö zi, és mind a négy – a ma ga tel jes ség gel spi ri tu á lis mód ján – az 
is te ni bõ ség rõl tesz ta nú sá got: ar ról, amit meg íz lel ni áhít nak a szúfik, akik bi zo nyá ra 
Al-Kawthar for rá sá nak vi zé bõl is kor tyol ná nak, mely vi zet az Úr meg ígért az Õ Kül dött-
jé nek. Az isz lám ha gyo mány sze rint az Éden ben nem egy, ha nem négy hegy emel ke dik, 
me lyek nek ne vét is is mer jük: Uhud, Sinai, Hassib és Li ba non; az Ég he gye i rõl van szó, 
a Föld he gye i nek el len té té rõl. Köz be ve tõ leg jegy zem meg, hogy a Ko rán ál tal is meg em-
lí tett és a Pa ra di csom kö ze pén emel ke dõ Uhud he gyén nõ a Tubá-fa, mely sem mi kép pen 
sem te kin ten dõ a Jó és a Rossz fá já nak, lé vén, hogy az isz lám nem is me ri az ere den dõ 
bûn fo gal mát; ám a sma ragd dal bo rí tott és arany tör zsû fá val sem azo nos, mely a szent 
for rást bo rít ja ár nyék ba, és me lyet Gil ga mes ámu lat tal fe de zett föl, ami kor – hu szon hét 
év szá zad dal Krisz tus elõtt – el tûnt ba rát ja, En-Kidu nyo mát kö vet ve a su mé rok pa ra di-
cso má ra buk kant. Igaz, szim bo li ku san en nek a fá nak is sma ragd és gyöngy bo rít ja az 
ágát, tö vé bõl pe dig négy fo lyó ered. Szel le mi ké pes sé ge ink le gye nek bár mi lyen kez det-
le ge sek és gyen gék ar ra néz vést, aho gyan a lát ha tat lant ér zé kel ni va gyunk ké pe sek, e 
ké pek ere jét pusz tán azért a do lo gért kell el fo gad nunk, amit lán go lá suk kö ze pet te a tu do-
má sunk ra akar nak hoz ni. En nek fé nyé ben kell el kép zel nünk pél dá ul a hu ri kat, akik az 
isz lám Pa ra di csom ban szü zes sé gük ben örök kön új já szü let nek, mi köz ben mind egyi kük a 
sa ját, ha tal mas gyöngy be vájt haj lé ká ban la ko zik, õket ma gu kat pe dig mint egy vég te len 
vá gya ko zás fe szült sé gé nek köz ve tí tõ it kell lát nunk a ki ára dó Tel jes ség je len tést ma gá-
ban hor do zó szi vár vány szí nei kö ze pet te; „fény a fé nyen ke resz tül” – mond ja a Ko rán,
ami Má ri át „fér fi ál tal érin tet len ként” di csõ í ti, as  szo nya in kat pe dig, a mi hû és ha lan dó 
tár sa in kat a leg cso dá la to sabb mó don és a leg tisz tább dics fén  nyel övez ve a „Misz té ri um 
õre i nek” ne ve zi. Ami a hu ri kat il le ti: ki ér ne föl ve lük, és ki me ré szel ne er re tö re ked-
ni, ha csak nem a jel ké pes vágy és át vitt ér tel mû kí ván csi ság for má já ban? A pa ra bo la 
szár nya ló ma gas sá ga: „A vers a vágy ál tal meg va ló sí tott sze re lem, mely vágy ma radt”
– mond ja René Char, egé szen más vo nat ko zás ban. Ami pe dig Mo ha med éj sza kai Uta-
zá sát il le ti, azt nem fog hat juk föl ta lán épp  így a pró fé tai lé lek és a kí nok tól gyö tört test 
vágy tól ve zé relt ván dor lá sá nak, lé vén, hogy az éj sza ka sö tét jé ben mind ket tõt a vég te len-
ség olt ha tat lan szom ja hajt ja?

Lép jük most át az isz lám kert jé nek kü szö bét! A kü lön le ges hely zet bõl adó dó an a 
„kü szöb” szó nem kép le te sen ér ten dõ, ha nem ma ga a va ló ság. Az ál ta lá ban öreg és vas-
kos fa lak kal kö rül vett, zárt kert be ala csony és sze ré nyen egy sze rû aj tó ve zet. A kert alap-
ve tõ jel lem zõ je, hogy mû vé sze té bõl és lel ké bõl sem mi nem szi vá rog hat a kül vi lág ba, 
lu xu sá ból (fé nyé bõl – a szó ere de ti ér tel mét ala pul vé ve) min dent ön ma gá nak és az oda-
bent kör be fu tó te kin tet nek tar to gat. E célt szol gál ják a ma gas kõ-, tég la- vagy vá lyog fa-
lak, me lye ket gyak ran a leg egy sze rûbb mó don emel nek, ne hogy a be nem ava tot tak nak 
el csá bu lás ra ad ja nak okot; a fa lak te te jé re el len sé ge sen fény lõ üveg szi lán ko kat szór nak, 
hogy meg aka dá lyoz zák a raj tuk va ló át má szást. Ha pe dig a kert va la mi lyen ki emel ke dé-
sen te rül el, ak kor azt ádáz tüs kék kel fe nye ge tõ kak tusz fü ge-sö vén  nyel vé dik. Az el len sé-
ges meg nyil vá nu lás mö gött meg hú zó dó szán dék egy ér tel mû: az in diszk ré ció va la men  nyi 
lé te zõ for má ját tá vol tar ta ni a kert tõl. Akár egy le fá tyo lo zott nõ, aki szép sé gét ki zá ró lag 
fér je elõtt fe di föl: a fá tyol nak te kin télyt és va rázs erõt su gár zó ha tá sa van, ami rõl a ra ci-
o ná lis Nyu gat már ré gen meg fe led ke zett. Egy nap Gabriel Bounour be szélt ne kem ar ról
a már-már szent igé zet rõl, me lyet õrá a nõ nek ez a faj ta el zár kó zá sa gya ko rolt, és mely 
el zár kó zás más szá má ra hoz zá fér he tet len né tet te azt, ami nek ti tok nak kel lett ma rad nia, 
és ami – ti tok vol tá ból ere dõ en – a vi lág nak egyik leg fon to sabb di men zi ó já ban tes tet 
öl tõ lé nye gé re vo nat ko zik. A lé nyeg egy sze le te, a di men zi ók kö zül egy pe dig nem 
más, mint a nõ, aki ma ga is kert. Alap ve tõ en lé nye ges ez az oz mó zis, ez a szim bo li kus 
ke ve re dés, a már em lí tett el sza ka dás fo gal ma – csak úgy, mint ma ga a fá tyol és a ké sõb bi-
ek ben elõ for du ló „tü kör, mely lát tat”. El zár kó zást, el sza ka dást em lí tet tem. Nem sza bad
meg fe led kez nünk ar ról a tény rõl, hogy az isz lám kert – még azo kat az idõ ket meg elõ-
zõ en, hogy fel tûn tek vol na a szél bõl és a dû nék kö zül elõ vi har zó, Észak és Nyu gat, a 
Maghreb és An da lú zia zöl del lõ, vég te len és ter mé keny föld je it meg hó dí tó lo va sok –, 
te hát hogy ez a kert mint a ter mé ket len si va tag gal és ho mok já val szem be ni ki hí vás szü-
le tett meg. Egy a ta ga dás ból ki ha sí tott da rab ka sze re tet, mely az em be ri tö ré keny ség gel 
el len té tes, egye dü li sé gé ben lán go ló is te ni vég te len ség nyi lal ló fel is me ré sé bõl lát ta meg 
a nap vi lá got: nem de a kert az ígé ret be tel je sü lé sé nek elõ re ve tí té se, a leg el sõ bi zo nyos-
ság, és fel de ren gõ íze mind an nak, ami majd el kö vet ke zik? Ami majd el kö vet ke zik, az 
az Éden nek kert jei – a Ko rán ap ró lé ko san le ír ja eze ket –, me lyek ben „fo lyók ered nek”, 
és „az em ber örök kön örök ké él ni fog” a foly ton meg úju ló szü zes sé gû hu rik tár sa sá gá-
ban, akik a lé lek föl di ta pasz ta la tok kal szer zett, be gyó gyít ha tat lan se be i nek el len té tes 
al le gó ri ái, „igaz gyöngy szép sé gû” szol gá lók. Ben nük lá tom tes tet öl te ni az örök, misz-
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ti kus (az igaz gyöngy Ke le ten ti tok za tos sá got hor doz) és fõ leg köl tõi if jú sá got, mely 
majd nem több már, mint örök: hal ha tat lan a vágy ál tal. Már pe dig a vágy min dig ak kor
a leg át ha tóbb, ami kor az if jon ti hév töl ti ki a lé tet, és ami kor ez a lel kes buz ga lom fi a tal 
fér fi ak ban éb red, akik a ben nük mû kö dõ mély és ösz tö nös óhaj nak ke gyel mé bõl és az 
in ten zi tás fo ko zá sa cél já ból vá gya ik ban élõ ere jü ket min dent fe lül mú ló ki tel je se dés ben 
egye sí tik. Úgy kép ze lem, hogy ezt az erõt a leg mé lyebb rõl jö võ és a vég te len sze mé rem 
tü zé nek fo ko zot tan át tet szõ vá gya hat ja át. E sze mé rem pon to san ar ra irá nyul, hogy az 
erõ õben ne és õve le szem ben még át ha tób bá vál jék. A Ko rán ál tal is em lí tett „pár ná kon 
va ló meg pi he nést” pe dig úgy ér tel me zem, mint gyö nyö rû sé get lel ni mind an nak el ha gyá-
sá ban, ami a teg na pi és evi lá gi em bert gyöt re lem mel és kín nal súj tot ta; hi szen a kín ló-
dás nak nin csen töb bé ér tel me, a be tel je se dést meg ta pasz talt lé lek így vég re meg pi hen het 
és át ad hat ja ma gát an nak a meg nyug vás nak, ami ma gá nak az isz lám nak is ne vét ad ta:
„Is ten ben va ló meg bé ké lés”. Avagy a meg bé ké lés tel je sebb és iga zabb, az egyé ni sors 
szen  nyé tõl men tes vol na, de más ként, mint az Al la hé val nem azo nos haj lék ban, eb ben 
az oly ne he zen ér tel mez he tõ Pa ra di csom ban, és mint aho gyan az er re vo nat ko zó, egy né-
mely rész le tes, ám a szö veg ma gya rá zók ál tal el ítélt le írás ban lát hat juk?

A leg fon to sabb, Al lah Pa ra di cso mát az anyag tól meg tisz tí tó lá tás mód a szúfiké, 
a Pa ra di csom le nyû gö zõ és misz ti kus ér tel me zõ ié, a da róc szö vet és dur va gyap jú
kám zsa (suf) gyer me ke ié, az át tet szõ ség (safa’) fi a ié, a gö rög sofia test vé re ié. E sofia
jó val mé lyeb ben ta lál ha tó a ben nük lán go ló tûz höz vi szo nyít va, mely tûz köl té sze tük 
– va la men  nyi lé te zõ köl té szet kö zül az egyik leg fon to sabb – eré nyét és nagy sá gát táp-
lál va el emész ti õket. Az Is ten sze re te té nek tü ze ve lük együtt el emész ti ben nük azt is, 
ami ra ci o ná lis, s e tûz vész ben leg vé gül Is ten Ar ca ma rad meg egye dül. Nem, a Mo ha-
med nek meg ígért Pa ra di csom nem a tes ti örö mök ki töl töt te hely, mely gyö nyö rök ben 
egye sek az isz lám vég te len irán ti vá gyó dá sá nak ki tel je se dé sét vé lik fel fe dez ni. Tal mi és 
ön ma gu kon túl mu ta tó je len tés tõl tel jes ség gel men tes örö mök ho gyan is elé gít het né nek 
ki olyan ci vi li zá ci ót, mely ma gát az Is tent is köz ve tí tõ ké pi áb rá zo lá sok nél kül ál lít ja a 
hí võk elé? Egy olyan ter mé keny ci vi li zá ci ót, mely pél dá ul az ara besz ken ke resz tül te szi 
lát ha tó vá az alak ta lant, az al geb rá ban pe dig a gon do lat el vont ere jét za bo láz za a leg va-
rázs la to sabb mû kö dé si el ve i nek anyag ta lan va ló sá gá ban? Ha pe dig ez után az ál ta lam 
szük sé ges nek vélt rö vid ki té rõ után vis  sza té rünk a ker tek szim bo li ká já hoz, lo gi kus és 
he lyes meg ál la pí ta nunk: a min den ki ál tal is mert, geo met ri kus fran cia kert tel szem ben az 
isz lám kert al geb rai ter mé sze tû. Más kép pen azt le het mon da ni, hogy bi zo nyos je le ken 
ke resz tül lajst rom ba ve szi és „szá mok ban fe je zi ki” a vi lág min den sé get, meg ál la pít va 
an nak Is ten ál ta li és Is ten ben lé te zõ kö zép pont ját. A to váb bi ak ban az is ki tû nik, hogy 
fi nom jel zé se ken ke resz tül – mely jel zé sek fé lig anya gi, fé lig szel le mi ter mé sze tû ek – a 
bel sõ szim bo li ká já ból táp lál ko zó kert a Min den sé get sze lí dí ti meg és fog lal ja ma gá ba: 
ma gas sá got és mély sé get, ben nün ket át já ró és irá nyí tó erõ ket. Ez azt is je len ti, hogy a 
zárt kert, me lyet a ben ne lé te zõ és a ben ne ha tó ener gi ák együtt-tar tá sá nak alá ren delt 
je lek al kot nak, te hát hogy ez a kert egy szer re pla tó ni és arisz to te lé szi, egy a mak ro koz-
mosz ra nyí ló mik ro koz mosz. Ha gyo má nyo san szû kös jel le gé bõl az a tény adó dik, hogy 
al ko tó ele mei egy más hoz, il let ve a tel jes egy ség hez va ló vi szo nyuk ban lé tez nek, ön ma-
guk ban ér tel mez ni õket nem bír va ló di je len tõ ség gel. A pla to nis ta ih le té sû koz mi kus 
szim bo li kán túl (a kert min dig csu pán ár nyé ka va la mi nek) iga zán nagy sze rû nek Arisz-
to te lész ha tá sát vé lem fel fe dez ni a kert ben. A cso dá la tos arisz to te lé szi re a liz must, mely 
a vi lág szer ke ze tét és tör vé nye it ke re si mind ab ban, ami ben ezek ki fe je zés re jut hat nak. 
Ez alap ján azt mond hat nánk az isz lám kert rõl, hogy az az alá ve tés kert je: az Is ten ál tal
el kép zelt vi lág egye tem rend jé nek tör té nõ alá ve té sé. El len tét ben az el rej tés és ta ga dás 
klas  szi cis ta kert jé vel, a ki tö rés és lá za dás ro man ti kus kert jé vel, a lát szat és uta lás ja pán
kert jé vel. Azt is mon da nám az isz lám kert rõl – és ez ta lán még ta lá lóbb –, hogy az 
el fo ga dás he lye: el fo gad ni an  nyit tesz, mint meg elé ge dés ben len ni. Egy ilyen, a lát ha tó 
vi lá got le ké pe zõ kert ben min den do log nak he lye, rend je és hi e rar chi á ja van. Ta lán is mét
Arisz to te lész re kell hi vat koz nunk az isz lám gon do la tá nak egy alap ve tõ as pek tu sa kap-
csán, hi szen ép pen Arisz to te lész bi zo nyít ja a gon do lat he lyes vol tát. E gon do lat pe dig 
nem a ste ril ra ci o na li tás ra vo nat ko zik, sok kal in kább egy faj ta ko he ren ci á ra, mely ah hoz
ha son la tos, ame lyet Is ten a föl dön meg al kot ni kí vánt: azért, hogy e vi lá gon min den 
ter mé sze té nek, szép sé gé nek és ér tel mé nek leg ja vá ban lé tez zen. Így vá lik lát ha tó vá az 
isz lám kert ben az egy sé get al ko tó jó és he lyes, egyik élet ben tart va a má si kat, mi köz ben 
egyik csu pán for má ja és ki ve tü lé se a má sik nak. Azok után, hogy a kert ben va la men  nyi 
nö vény meg ta lál ta a pon tos he lyét, min den a ren del te té sé nek meg fe le lõ en éled, nõ, 
vi rág zik és hoz gyü möl csöt: a vé del met nyúj tó, tö vi ses nö vé nyek a kert pe re mé re szo-
rul nak, hogy meg gá tol ják a be lé pést; ar ra fe lé nõ nek még a gyógy- és ha szon nö vé nyek, 
a gyü mölcs fák, a sö vé nyek és az át tet szõ füg gönyt al ko tó fák, me lyek a lát vány von zó 
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mi vol tát hi va tot tak fo koz ni. Kö zöt tük – aho gyan azt kell – terv sze rû en ki ala kí tott, ám a 
né ze lõ dõ nek meg le pe té sül szol gá ló nö vé nyek nõ nek; ez után vi rá gok leg il la to sabb bõ sé-
ge kö vet ke zik, és – leg ér té ke sebb és leg be cse sebb fény ûzés ként – a lá gyan-fi no man 
csör ge de zõ víz, mely an  nyi ra kü lö nö sen mo no ton han got ad, mi köz ben át tet szõ fá tyol 
vagy ke cses víz esés for má já ban fo lyik a szá raz ság hoz szo kott, le he let fi nom nö vé nyek 
kö zött. A ker ti nö vé nye ket bi zo nyos dol go kat szem elõtt tart va, ám még sem szisz te ma ti-
kus mó don te le pí tik. A fõbb nö vé nyek min den hol ugyan azok, de ül te té sük mód ja kert rõl 
kert re vál toz hat: a ská la a leg egy sze rûb bek tõl és leg ha szon ta la nab bak tól – a hü ve lyes 
ter mé sû ek tõl – a leg ne me sebb, in kább spi ri tu á lis, mint fi zi kai di men zi ók ban pom pá zó, 
a szív és a lé lek mély sé ge it meg érin tõ nö vé nye kig ter jed het. Pél dá ul vi rá gok so ka sá ga 
tá rul hat a sze münk elé: li li o mok, szeg fûk, ró zsák és jáz mi nok; eze ket szá raz és fû sze-
re sen il la tos sö vény ve szi kö rül, mely sö vény bõl ha le tö rünk pár ágat, és te nye rünk kel 
ös  sze mor zsol juk azo kat, fi no man erõ tel jes il lat ként csap ja meg or run kat a más kü lön ben 
át ha tó an ne héz il lat, mely mint egy ön ma gá ba zár ja a si va tag, lán go ló tü ze elõl a dû nék
lá ba i nál me ne dé ket ke re sõk ér zé se it. A kert egyik pont já ról a má sik ra át sé tál va nem 
sza bad meg fe led kez nünk a min den kert ben szük ség sze rû en fel buk ka nó „transz cen dens” 
he lyek rõl. Az egyik ilyen a négy szög ala kú, a leg egy sze rûbb nö vé nyek kel be ül te tett te rü-
let, mely nö vé nyek fel üdí tik a lel ket, mi köz ben él ve ze tet nyúj ta nak a test nek is; a má sik
pe dig a gyü möl csös, amely nek fái azon túl, hogy eny hü lést ad nak a leg ra fi nál tabb ízek re 
ki éhe zet tek nek, mind an  nyi unk ban csak fo koz zák a sa ját lé tünk kel ös  sze füg gõ, rej té lyes 
éh sé get és nosz tal gi át, az is me ret len és tit kos nö vé nyek gyü möl csök kel tet te vá gyat: 
só vár éh sé get cse resz nye és õszi ba rack ízé re, da to lya, kaj szi és szõ lõ, no meg a cso dá la-
tos sár ga- és gö rög din  nye za ma tá ra; ugyan ak kor konk ré tan meg nem ra gad ha tó ízek re 
is, me lyek re csak a kü lö nös kü szö böt át lép ve buk ka nunk, ami kor ben nünk él ve zet tel te li 
gyö nyö rû ség is mer szik meg, avagy ala kul épp át má sik ká, eset leg éled új já. Aho gyan 
a he ge dû nek, a gyü mölcs nek is lel ke van. A gyü möl csök kel tet te gyö nyö rû sé get pe dig 
– aho gyan a sze rel met is – rej té lyes mó don, de fel tud juk idéz ni ön ma gunk ban azu tán 
is, hogy an nak konk rét íze már a múlt ba ve szett. Az ara beszk be kom po nált és a lé te zés 
vál to za ta in töp ren gõ, er re-ar ra csa pon gó el mél ke dé sek ben ki mást is hív nék se gít sé gül, 
mint örök szel le mi tár sa mat, Dzsalál-Eddin ar-Rúmit:

Mi kor a lé te zés vi lá gá ba ér tél,
egy lét rát rak tak eléd, hogy azon
ki sza ba dul hass; elõ ször ás vány
vol tál, majd nö vény lett be lõ led.
Azu tán ál lat let tél: ho gyan is
nem tud nál er rõl? Majd em ber ré vál tál, aki
tu dat tal, és  szel, hit tel van meg áld va.
Nézd ezt a tes tet, amely por ból vé te tett!
Mily tö ké le tes ség, amit el ért!
Ami kor túl ha lad tál az em be ri
  ál la po ton,
an gyal le szel, nincs két ség efe lõl.
Ak kor már nem lesz dol god töb bé a föld del.

Újabb és újabb töp ren gé se im ben ezer és egy kert ne ve öt lik eszem be. Min de nek elõtt 
azok nak a ne vei, ame lyek a Pa ra di cso mot je lö lik a Ko rán szúráiban: a „Meg nyug vás 
Kert je”, az „Örök lét Kert je”, a „Gyö nyö rök Kert je”, az „Üd vös ség Ott ho na”, avagy egy-
sze rû en ám ér zék le te sen „a Kert”. Ugyan így fel idéz het jük azt a sok-sok evi lá gi ker tet, 
ahol csak né hány órát szok tunk el töl te ni. Vé tek vol na nem meg ne vez nem õket, ami kor
sze me met be csuk va em lé ke ze tem tá vo li ho má lyá ból hal lom halk da la i kat, mi köz ben 
tün dök lõ szép sé gû vi rá ga ik – ó, ezek a vi rá gok és más nö vé nyek, me lyek nek ne vét 
vé get nem érõ, ma gasz tos li tá ni á ban kel le ne fel so rol ni –, igen, e vi rá gok a köl té szet 
és a mû vé szet vi rá ga i val ro ko nok, és vá ro sok me sé it, meg an  nyi hely di csõ le gen dá ját 
idé zik. Hadd ne vez ze lek hát meg ben ne te ket, ó Sarnestan, Taq-el-Bustan, Biszálpur és 
Firuzábád cso dá la tos kert jei (utób bi Kirin és Koszro sze rel mi me ne dé ke), és Qusyr 
Amrah, Qasr al-Hayr! Áhítattal ej tem ki fé nyes ne ve i te ket, Szasszanidák va rázs la tos 
bir to kai Szamarkandban: a „Vi lág Tü kör kép ének Kert je”, a „Szív Nyu gal má nak Kert je” 
(ahol Tamerlan két ki lo vag lás kö zött meg pi hent), a „Vi lág Di csõ sé gé nek Kert je”; és a ti 
ne ve i te ket is, mo gul ker tek Ka bul és Agra kö ze lé be: a „Sze re lem Kert je” Shalamarban, 
az „Öröm Kert je” Bagh Nishatban, a „Fen sé ges For rás” Chasma Shakiban, a „Tün dé-
rek Pa lo tá ja” Pa ri Mahalban, a „Hû ség Kert je” Bagh-e-Vafában, a „Hold fény Kert je”
Mahtab Baghban, az „Élet Kert je” Hayat Bakhsk Baghban…
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E ker tek fái és bok rai kö zül né me lyek gyü möl cse ik vagy fû szer ként hasz nált ré sze-
ik mi att nõ nek, má so kat ne mes szép sé gük mi att ápol ják: így a „tchenar” (a pla tán)
és a „sary” (a cip rus), va la mint fû zek, nyár fák, man gó-, ba nán-, na rancs-, cit rom- és 
grá nát al ma fák (a grá nát al ma ru bint já nak min den egyes mag ját egyen ként és úgy kell 
fo gyasz ta ni, hogy egy se men jen ve szen dõ be, mert kö zü lük egy, csak is egy köz vet le nül 
a Pa ra di csom ból szár ma zik), ba nán- és pál ma fák, bors cser jék és kó kusz pál mák, szil va- 
és tamariszkuszfák, da to lya pál mák és szantálfák… Megint má sok ki zá ró lag a vi rág ja ik 
mi att kap tak he lyet a kert ben: kaj szi- és õszi ba rack fák, me lyek rõl csak el vi rág zá suk 
után va gyunk haj lan dó ak tu do mást ven ni azt, hogy gyü möl csöt is te rem nek. Ne vez zünk 
meg né há nyat a vi rá gok kö zül is: min de nütt nõ a tu li pán, mely nek tö rök ere de tû ne ve 
a tur bán vi rá gát je lö li, a kö kör csin, a nõ szi rom és a nár cisz, a ba zsa ró zsa és a vi o la, a 
sár ga li li om és a mák, az egyip to mi és az in di ai szent ló tusz, a jáz min és az éj jel nyí ló
li li om és a min den fe lé vi rág zó le an der. Min de nek elõtt pe dig em lít sük meg a vi rá gok 
ki rály nõ jét, min den kert ben va la men  nyi nö vény kö zött az el sõt, a min den cso kor ból 
ki ma rad ha tat lan ró zsát. A ró zsát, mely nek je len té se az isz lám szá má ra ugyan úgy misz-
ti kus, mint amen  nyi re ös  sze tett – bár más ok nál fog va – pél dá ul Ril ke sze mé ben. Ril ke 
ma ga is a ró zsa leg mé lyebb je len tés tar tal má ból in dul ki, így én is ar ról a má sik, cso dá-
la tos Ró zsá ról sze ret nék most be szél ni, mely ma gá nak a ke resz tény ség nek is köz pon ti 
gon do la ta. A Dzsalál-Eddin ar-Rúmi ál tal örök kön elõ tér be ál lí tott isz lám ró zsa – pro fán 
és szent gyö nyör köd te tõ jel le gén, il let ve azon is túl, ami az „arc nak ró zsá ja”, va la mint 
a lé lek nek ki su gár zá sa és cso dá la tos jel le ge – a leg éke seb bet je le ní ti meg: õ a tö ké le tes 
és be tel je se dett Va ló ság Ró zsá ja:

Egy szer re va gyok a Sze re tõ s a Sze re tett,
a cso kor is meg a fü le mü le,
 s ön ma gam ró zsa bok ra.

És még:
A ró zsa tit kos kert, amely ma gá ba rej ti
 a fá kat.
Száz ró zsa ha son ló, õ egyet len egy.

Vagy:
A szel lõ az ivó kat ró zsa szi rom mal
 szór ta te le.
S a Ked ves a ba rá tok ivó ku pá it
 bor ral töl töt te meg.
Ha já nak já cint ja i tól az ös  szes il lat
 meg sem mi sült,
s te kin te té bõl me leg jó zan ság su gár zott.

Dzsalál is mond ja, vis  sza tér ve oly kor az egye dü li pro fán ér te lem re:

A láb, mely tán tor gott a cip ru sok kö zött,
a kéz, mely ma rok szám szed te a ró zsát,
a ha lál csap dá já ba fog es ni,
le vág ják a ke zet, ös  sze tö rik a lá bat.

Azt mond ja:

Mint a li li om s a ró zsa, tár juk ki ma gun kat
 az el ra gad ta tás nak,
fus sunk kert bõl kert be, mint
 aho gyan fut a víz.

Azt mond ja:

A ró zsák mo so lyog va mond ják a fü le mü lék nek:
„Hall gas sa tok, s néz ze tek csen de sen!”

Azt mond ja vé gül: (Ó, az utol só misz ti kus tör té net örö me!)

A kert be men tem, s le tép tem egy ró zsa szá lat.
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Fél tem, hogy meg fog lát ni a ker tész.
S hal lot tam, hogy a ker tész azt mond ta né kem:
„Mi az az egy ró zsa? Az egész ker tet
 ne ked adom.”

A nö vé nyek bu ja so ka sá gát – mely a tel jes isz lám mû vé szet bõl fe lénk árad – a kert 
ár tat lan mi vol ta, a ter mé szet bûn tõl va ló tö ké le tes men tes sé ge ma gya ráz za. Az élõ ter mé-
szet va la men  nyi meg nyil vá nu lá sa a szem ben és a lé lek ben is rend kí vü li gyö nyö rû sé get 
éb resz tõ dol go kat dom bo rít ja ki a nö vé nyek és a vi rá gok áb rá zo lá sa kor. A te rem tõ kép ze-
let a gon do la tok meg tisz tu lá sá ra irá nyu ló vá gyá ban ket tõs ha tá sú jel rend szer rel dol go zik: 
je lei hat nak egy részt a sze men ke resz tül, élénk szí nek és fi nom for mai ele gan cia ál tal; 
más részt pe dig egy faj ta kód rend sze ren ke resz tül, mely a kép ze let ál tal táp lált és „ne ve sí-
tett” in tel lek tus spon tán já té ká nak ré sze. Kert a szõ nyeg is, be le ért ve káp rá za tos köz pon ti 
me ze jét, il let ve a nagy mû gond dal meg ter ve zett és a szõ nyeg fe lü le tén szét szór tan áb rá-
zolt vi rág- és fa cso por to kat, me lyek ben ál la tok és jel ké pes ala kok tûn nek föl. Az egész 
kom po zí ci ót az az elv ve zér li, ame lyet Louis Massignon – mint azt már em lí tet tem – oly 
egy sze rû en a „me ta fo ra alá szál lá sá nak” ne vez, és mely nek köz pon ti ele me – ezt fe je zi 
ki az elõb bi ek ben le írt el ren de zé se – min den ne mû szel le mi lény áb rá zo lá sá nak ti lal ma. 
Eb bõl kö vet ke zik, hogy sem mi lyen prob lé mát nem je lent az olyan té mák meg je le ní té se, 
me lyek ben egyet len szel lem ült lény nem mu tat ko zik: így van ez a lé lek kel nem bí ró fák és 
vi rá gok ese té ben, me lye ket kö vet ke zés kép pen a muszlim mû vész a kö vek hez ha son ló an 
meg je le nít het, hi szen szá má ra „egy tu li pán egy ru bint tal azo nos”. Az isz lám ci vi li zá ció 
– leg alább is egy né mely for mai el kép ze lé sé ben – ezen a té ren a per zsa és a bi zán ci kul tú-
rák kü lö nös, drá ga kö vek ben tes tet öl tõ el kép ze lé sét ve szi át. Az „isz lám fris ses sé gé nek” 
is ne ve zett, egy sé ges on to ló gi ai egé szet fel tá ró vi rág-ara besz kek, nö vé nyi fo na tok és 
fü zé rek rö vid idõ alatt a leg kü lön bö zõbb hom lok za to kon és a leg vál to za to sabb – úgy a 
leg ne me sebb, mint a leg hét köz na pibb és leg egy sze rûbb – anya gok ban meg min táz va je len-
nek meg. A nö vé nyi fris ses ség és üde ség fé nyes mi ni a tú rák, damaszkozott réz fe lü le tek, 
azulejo-k, kashi-k, fa ra gott vagy fes tett frí zek és sze met káp ráz ta tó an fé nyes fém edé nyek 
bu ja dí szí té se i ben, il let ve a meg je le ní tett té má ban nyer ki fe je zést. Aho gyan a Föld is szép-
sé gé nek ki su gár zá sa ál tal az is te ni szép ség és aka rat ta nú bi zony sá ga le het, úgy a te rem tõ 
ih let át jár ta egy sze rû agyag is fé nye sen csil log, ha fel éke sí tik. Ek kor az anyag – mely nem 
más, mint por, ayat – ma ga is ta nú ság gá lesz.

A leg egy sze rûbb és leg ál ta lá no sabb anyag ban ra gyog hat leg tün dök lõb ben a ke gye-
lem: ezen ok nál fog va – és el len tét ben más mû vé sze tek kel, ame lyek a leg ne me sebb 
anya gok kal (aran  nyal, ele fánt csont tal, jádekõvel és más egyéb bel) tö re ked nek ki fe je zés-
re – a muszlim mû vé szet csak is hét köz na pi anya gok hoz nyúl: réz hez az arany, agyag hoz
a ka o lin he lyett, fá hoz az ele fánt csont, stuk kó hoz a már vány he lyett. Ha pe dig még is
elõ for dul, hogy a réz ben ezüst szál fut, a fát pe dig gyöngy ház fe di, mind ez ar ra hív ja fel 
a fi gyel met, hogy a szép ség aján dék, mely ál tal Is ten a leg egy sze rûbb és leg mél tat la nabb 
anyag ban is meg nyil vá nul hat. Ugyan így igaz az is, hogy a szép ség min den eset ben az 
is te ni ke gye lem mû ve, a mû vész pe dig – a kéz mû ves is – el ké szült mû vé ben szán dé kos 
hi bát vét, je lez ve ez ál tal je len ték te len ki csiny sé gét a ke gye lem mû vé hez ké pest, mely-
nek õ pusz tán mél tat lan köz ve tí tõ je. Így pél dá ul az el ké szült szõ nyeg egy a ké szí tõ je 
ál tal elõ re el ter ve zett he lyén a kel le té nél egy szem mel ke ve sebb so ra ko zik, a szõ nye-
get dí szí tõ ele mek va la me lyi ke pe dig egy töb bé-ke vés bé szem be öt lõ hi bát rejt, lé vén
a tö ké le tes ség csak és ki zá ró lag Al lah sa ját ja. Az egész Föld ayat-ként fény lik: tel jes
egé szé ben bi zony ság és tü kör. Be szél jünk új ra a tü kör szim bo li ká já ról, mely nek kap csán 
már em lí tet tem, hogy az isz lám ban a tü kör jó val több, mint tü kör kép, ve tü let. A vi lág 
az Ab szo lút tük re; nem több és nem ke ve sebb en nél. A szúfi misz ti ku sok tud ják ezt, az 
Ab szo lút elé pe dig – „tü kör ként” – sza va ik vis  sza tük rö zõ nagy sá gát ál lít ják:

A Ked ves, aki csu pa örök ké va ló ság, le dob ta
  a lát ha tat lan ma gány ban Szép sé ge fáty lát;
a tü kör ben szem lél te Ön nön ar cát,
ki nyil vá ní tot ta ke gyét Ön nön ma gá nak.
Egy szer re volt a szem lé lõ és a szem lélt; sen ki más
 sze me nem lát ta a min den sé get, csak az Övé.
Min den Egy volt, sem ket tõs ség nem lé te zett,
 sem az „enyém” vagy a „ti éd” fo gal ma.
Az ezer moz gást vég zõ égi pá lyát
 egyet len pont rej tet te ma gá ba.
A te rem tõ a nem lét ál má ban pi hent,
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 mint gyer mek az el sõ lé leg zet vé tel elõtt.
A Ked ves sze me lát ta mind azt, ami nem volt,
 mint lé te zõt szem lél te a nem-lé te zõt.

No ha a sa ját lé nye ge sze rint szem lél te tu laj don sá ga it
a ma guk tö ké le tes sé gé ben, még is ar ra vá gyott,
hogy egy má sik tü kör ben tá rul ja nak a sze me elé,
 és hogy min den örök tu laj don sá ga
 kü lön bö zõ for má ban jus son
 ki fe je zés re.
Ezért te rem tet te az idõ és a tér zöl del lõ me zõ it,
 és en nek az élet adó vi lág nak a kert jét,
 hogy va la men  nyi ág, va la men  nyi le vél,
 va la men  nyi gyü mölcs az õ kü lön fé le tö ké le tes sé ge i nek
 le gyen ta nú bi zony sá ga.
A cip rus ne mes meg je le né sé rõl adott fo gal mat,
 a ró zsa ke gye lem mel tel jes ter mé sze té rõl
 adott hírt.
Va la hány szor meg je lent a szép ség, je lent ke zett
 ol da lán a sze re lem; va la hány szor a szép ség
 fel ra gyo gott egy ró zsás ar con, a sze re lem
 ki gyúj tot ta fák lyá ját eh hez a láng hoz.
Va la hány szor sö tét haj fo nat ok ban la ko zott a szép ség,
 jött a sze re lem és egy láncravert
 fo goly szí vet ta lált.
A szép ség és a sze re lem olyan, mint a test
 és a lé lek; a szép ség a bá nya és a sze re lem
 a drá ga kõ.
Kez det tõl fog va min dig ös  sze tar toz tak;
so ha nem utaz tak más képp, mint egy más
 tár sa sá gá ban.

Djami Tuhfat al-Ibran cí mû mun ká já ból va ló ez az idé zet, mely mû a ker tet va ló di 
pers pek tí vá já ban áb rá zol ja: e dol gok tu dó já nak sze mé ben a kert rõl más kép pen mond-
ha tó el, hogy a rej tel mek he lye, mint pél dá ul a ked ve sen sej te tõ szim bo li ká jú ja pán 
ker tek rõl. Utób bi ak, ha va la mi rõl fel leb ben tik a fáty lat, a pil la nat mú lé kony va ló sá gát, 
a min den ben és min den ki ben kö zös il lú zió szik rá ját tár ják elénk. Ami rõl Djaminál szó 
esik, az a Lé te zõ nek az ön ma gá ra és ön ma gá ba tör té nõ rá te kin té se kor be kö vet ke zõ fel-
fe de zés: a lát ha tó va ló ság ban Lé te zõ nek a le lep le zé se, va la mint a fá tyol fel leb ben té se 
ar ról a Va ló ról, mely nek egyet len je len té se a szív tük ré ben más ké pe ket nem tün tet el, 
és nem vál toz tat hir te len fe les le ges sé vagy ér vény te len né. A va ló ság nak kert ál tal tör té-
nõ ki fe je zé se a lát ha tó ban ölt tes tet, mi köz ben va ló szí nût len ség jár ja át és a lát ha tat lan-
nak el lent mon dás okon ala pu ló meg je le ní té se. Az em ber re ugyan így ér vé nyes az, hogy 
rész vé te le e já ték ban ele ve el ren del te tett, és hogy ben ne még a fe let tébb va ló szí nû meg-
sem mi sü lé sé nek koc ká za tát is vál lal nia kell. Mind ez zel együtt övé a sze rep: a Lé te zés 
kü lön bö zõ fo ko za ta it egy ség re ho zó em ber sze re pe. Er re a „köz ve tí tés re” – mert hi szen
min den on to ló gi ai ér te lem ben vett egye sí tés „köz ve tí tés” ered mé nye – Dzsalál-Eddin 
ar-Rúmi ámu lat ba ej tõ en ta pint rá a kö vet ke zõ so ra i ban:

Az em ber elõ ször a szer vet len anya gok
vi lá gá ba ér ke zett, majd in nen át ment a
nö vé nyi vi lág ba, nem em lé kez ve elõ zõ
ál la po tá ra. És ami kor ál la ti mi vol tá ba
lé pett át, nem em lé ke zett töb bé nö vé nyi
ál la po tá ra: nem ma radt meg ben ne egyéb,
mint a kis gyer me kek von zó dá sa any juk hoz,
vagy ahogy a ta nít vány von zó dik szel le mi
mes te ré hez; majd az em ber át lé pett em be ri
lét for má já ba; elõ zõ lel ke i rõl sem mi em lé ke nincs,
és meg fog vál toz ni újra…

Szá mos idé ze tet hoz hat nánk még a té má ban. A leg kü lön bö zõbb szúfi misz ti ku sok 
tol lá ból szü let tek káp rá za tos és fi nom mí vû meg idé zé sei ugyan an nak a Vég te len nek, 
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Örök ké va ló nak és Lé te zõ nek, még azon pla to nis ta és plótinista né ze te ken is túl mu tat va, 
me lyek nek a szufizmus rész le ges örö kö sé nek te kint he tõ, ám me lyek nem min dig ké pe-
sek a lé te zés va rázs la to san egy sze rû örö mé ben osz toz ni. Így az tán a szúfi misz ti kus 
szá má ra a Lé te zés tes tet-lel ket át já ró szét ára dá sá nak meg sem mi sí tõ ér zé sét meg elõ zi a 
busz tan és a firdausz hûs pi he nõ je, ahol Is ten nek a te remt mé nye i ben tük rö zõ dõ ké pét 
szem lél ve öröm jár ja át a meg pi he nõ lel ket, mi e lõtt – fé le lem mel ve gyes gyö nyö rû bor-
zon gás kö ze pet te – be kö vet kez ne a lé lek és Te rem tõ jé nek fel té tel nél kü li kö zös sé ge. Az 
is el mond ha tó ez zel kap cso lat ban, hogy a meg idé zett ker tek nem min dig pusz tán szim bó-
lumér té kû ek: a szufizmustól két sé get ki zá ró an az a tény tart ja tá vol a pla tó ni idea-tant, 
hogy lé te zik az itt és a most fo gal ma, a misz ti kus pe dig igen is lát ja ezek ra gyo gá sát, 
hall ja sut to gó da lo lá sát, mind ezt egy szer re át ha tó és vissza fo gott meg nyi lat ko zá sa ik 
so ka sá ga kö ze pet te. A kert épí té sze ti ki ala kí tá sá nak vál to za tai az adott hely tõl és az 
adott ker tet meg ál mo dó gon do lat tól füg ge nek: a gra na dai Generalifében vagy a li ba no ni 
Beit-Eddinben te ra szos ki kép zé sû a kert, míg Alger, Fez vagy Marrakech pa lo tá i ban egy-
más ból nyí ló zárt ker tek al kot nak egy sé get; van, ahol le an de rek és élénk vö rös vi rá gú fák 
dísz le nek, vagy ép pen ti sza fák és cip ru sok al kot nak ár nyé kos fa lat, és van, ahol rez gõ-
nyár fák ezüs tös fa la húzódik… és min den hol, az ispahani Shah Abbastól a da masz ku szi 
Azzem-palotáig, az isz tam bu li Topkapitól a fe zi Djamaiig, igen, va la men  nyi kert ben ott 
van a cso dá la tos iwan, a zöl del lõ nö vé nyek és a víz irá nyá ba csak az egyik ol da lán nyi-
tott tér, mely ma gá ba zár ja a vi lág ban lé te zõ va la men  nyi üde sé get. Más ker tek ben für dõ-
nek is he lye van, hogy a meg nyug vás bé ké je ki e gé szül hes sen az amúgy is örök ké meg lé-
võ gon do lat, a még tö ké le te sebb meg nyug vás idill jé vel. Megint más he lye ken – egé szen
biz to san kí nai ha tás ra – lé gi es pa vi lo nok ban ala kí ta nak ki nyu godt sar kot, ahol a lé lek
csi cser gõ ma da rak éne ké ben és ga lam bok tur bé ko ló bú gá sá ban gyö nyör köd het, il let ve a 
min de nütt lát ha tat la nul csör ge de zõ víz hang já hoz ve gyü lõ lant üdí tõ har mat hoz ha son la-
tos pen gé sé ben. Utób bi hoz az uj jak nyo mán meg szü le tõ nay, az el nyújt va és va rázs la tot 
idé zõ en to va szál ló síp dal la ma ve gyül. „Mes ter, mi fé le hang ez?” – kér dez te egy szer a 
ta nít vány. Hallay a hang szer vég te le nül szo mo rú és tisz ta éne ké tõl mé lyen meg in dul va 
így vá la szolt: „A vi lág szép sé gén bán kó dó Sá tán pa na sza.”

Szö gez zük le gyor san, hogy az isz lám kert nem a Sá tán bi ro dal ma, ha nem ép pen an nak 
el uta sí tá sa. A gon do san el ter ve zett és for má ba ön tött meg le pe tés la ko zik a kert fa lai kö zött,
le gye nek bár mi lyen el ren de zé sû ek a rész le tek: ma ga san avagy ala cso nyan fek võ te rü le tek, 
er re-ar ra te ker gõ, szin te fel fog ha tat la nul zeg zu gos út vesz tõk, me lyek egy szer csak a szem 
elõtt ki tá ru ló vég te len tér be nyíl nak. Vá rat lan irány vál toz ta tás ok és ka nya rok, ész re vét le-
nül is hí vó-te re lõ rész le tek a kert köz pon ti te re fe lé irá nyít ják a sé tá lót, aki nek fi gyel me 
tel je sen ön ma ga és az õt kö rül ve võ köz vet len cso da ha tá sa alá ke rült; de most vég re le ül a 
kert kö ze pén, és hagy ja, hadd tel je sed jék ki ben ne az a va la mi, amit már egy ide je nö ve ked-
ni érez ma gá ban. Úgy ál mo dik, hogy köz ben éb ren van, mi a latt te kin te te meg ál la po dik a 
kék ég egy fé nyes sáv ján. Az íze sen fi nom vagy épp egy sze rû il la tok már elõ ké szí tet ték lel-
ké nek meg nyí lá sát és a lát ha tat lan ban va ló ki tel je se dé sét. A vi rá gok aro má ja kel tet te gyö-
nyö rû sé get ezer szer is ki fe je zik a tö rök és per zsa mi ni a tú rá kon lát ha tó her ce gek, akik úgy 
szív ják ma guk ba a szeg fû il la tát, mint ha ez ál tal a vi lág leg na gyobb kin csé re buk kan ná nak. 
A vi rá gok kel tet te gyö nyör – mint min den te rem tett do log – egy szer re jel és jel adás. Az 
em ber füg get le ne dik ön ma gá tól – az „ön ma ga” itt már más, mint ami az em ber ben lel ké tõl 
füg get le nül lé te zik, és ami az egy re gyor sab ban kör be for gó szúfi tán cá ban meg nyi lat ko zik 
–, me ren gé sé ben pe dig ara beszk és fi lig rán for má já ban tûn nek elõ az arab-isz lám szel lem
és kép ze let mo tí vu mai. Mind er rõl az arab köl té szet, egé szen pon to san a qacida, a leg õsibb
köl té sze ti ha gyo má nyon ala pu ló vers for ma kap csán ír tam egy szer: „Túl ára dó jel le gé vel 
sza kít va imp li cit mó don ta nús ko dik a min den két sé get ki zá ró an szí nek és szél al kot ta idõ 
meg szûn té rõl, mely idõ nek szét rob ba ná sa em lék fosz lá nyo kat meg õr zõ dí szí tés-tö re dé kek-
ben ma radt fenn. Ka va ro dás és em lék vi szony lag rö vid idõ alatt a té ma for mai ki ik ta tá sa 
ál tal sem le ge sí tik egy mást, a té mát pe dig mint egy fel vált ja és he lyet te sí ti a szö veg ben egy 
más faj ta, mond hat nánk já té kos be széd mód. Az ara beszk hez ha son ló an a qacidát min dig
a leg ben sõ in dí té kok foly ton for má ló dó be rög zü lé sei ala kít ják.” Az arab ze nét pe dig a 
kö vet ke zõ mó don tar tot tam he lyes nek de fi ni ál ni: „Ön ma gá ba tör té nõ vis  sza ka nya ro dás, 
és ön ma gu kon nem túl mu ta tó alak za tok, me lyek mo no tó ni á juk és el ter ve zet ten vé let len-
sze rû va ri á ci ó ik ál tal ahe lyett, hogy sa já tos ér zel mi ál la po to kat tol má csol ná nak, a lel ket
a tü re lem ben va ló áhí ta tos idõ zés re ösz tön zik, ami nek ered mé nye ként ta lán fel buk kan az 
anyag ta lan szem lé lõ dés vár va várt tár gya. De ha így is len ne, azt sem mi il lé kony nem 
köt he ti a va ló ság hoz. Ha pe dig az ér zés, az ér zé keny ség hir te len még is a ma gá é vá akar ná 
tud ni: el ve szí te né azt, a vi lág pe dig azon nyom ban meg szûn ne létezni.”3

3 Stétié, Salah, La Unième nuit, Stock, 1980.
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Az „anyag ta lan szem lé lõ dés” kö ze pet te mi re irá nyul a vá ra ko zás? „A ze ne rit mu sa 
tit kot rejt ma gá ban; ha fel fed ném, fel bo rí ta nám a vi lág rend jét.” – mond ja Dzsalál-Eddin 
ar-Rúmi, majd a rebab4 kap csán hoz zá te szi: „Szá raz a húr, a fa és a bõr, belõlük még is a 
Vágy va Vá gyott hang ja árad.” A ze ne – a fény és a fák örök tár sa – alapvetõ fon tos sá gú 
a pla tó ni re mi nisz cen ci ák és fel is me rés te rén. Még min dig Dzsalál, egy szent má mor ban 
(nashwa) fo gant ver sé ben a lé te zés – ze ne és kert – szé dü lés-él mé nyét mint pro fe ti kus 
és rim baud -i ér te lem ben vett ví zi ót, a re ve lá ció pil la na tát ra gad ja meg:

Lá tom a vi ze ket, me lyek for rá sa ik ból kibuggyannak…
A fák ága it, me lyek úgy tán col nak, mint a
 ve zek lõk,
a le ve le ket, me lyek úgy tap sol nak, mint a
 kob zo sok.

(Több írá som ban is meg je gyez tem már: an nak el le né re, hogy Dzsalál és Rim baud
egy más tól tá vo li ko rok és egy más tól tel je sen kü lön bö zõ kul tu rá lis kö ze gek gyer me kei, 
õket rej té lyes, ugyan ak kor nap nál vi lá go sabb mó don szo ros kö te lék, sõt cin kos ság kö ti 
ös  sze.)

A fé lig be hunyt sze mû, ki csit a kül vi lág ra, ki csit be fe lé fi gye lõ szem lé lõ dõ elõtt a 
me den ce vi zé nek tük re a vég re tel jes egé szé ben meg nyi lat ko zó Va ló ság má mo ros tu do-
má sul vé te le. A nyu ga ti vi lág ban Rous seau be szél er rõl Ál mo do zá sa i nak egyik leg hí re-
sebb sza ka szá ban, mel  lyel kap cso lat ban ké sõbb Edgar Poe a rá jel lem zõ pon tos ság gal 
fo gal maz za meg fur csán-me lan ko li kus el ra gad ta tá sát: „A rend kí vü li ér zé keny ség gel 
át ita tott fan tá zi á nak lé te zik egy cso port ja, me lyek a gon do la tok tól el té rõ ek – ír ja Poe –, 
és ame lye ket ez idá ig a nyelv esz kö ze i vel nem tud tam ki fe jez ni. A »fan tá zia« szót csu-
pán jobb hí ján al kal ma zom e cso port ra, mert a fo ga lom ál ta lá no san el fo ga dott je len té se 
tá vol ról sem fe lel meg an nak, ami rõl be szé lek. Azok az ár nya la tok, ame lyek re én gon-
do lok, in kább a psyché, mint az in tel lek tus szü löt tei. A lé lek ben ki zá ró lag a leg tel je sebb 
(és saj nos oly rit ka) nyu ga lom ide jén je lent kez nek, test és lé lek tö ké le tes egyen sú lyá ban. 
Csak is ezek ben a pil la na tok ban mo só dik el a va ló ság és az ál mok vi lá gá nak határa… 
Olyan ez, mint ha az öt ér zé kün ket sok-sok ezer más, ha lan dó ter mé sze tünk tõl me rõ ben 
el té rõ ér zék vál ta ná fel.” Év szá zad ok kal ko ráb ban Ibn Ara bi a kö vet ke zõ kép pen pró bál-
ta meg ma gya ráz ni és iga zol ni lé lek és koz mosz meg ma gya ráz ha tat lan és iga zol ha tat lan 
egye sü lé sét: „A vi lág egye tem olyan test, mely nek fe je az ég ben, lá ba a föl dön van. Aho-
gyan az em be ri tes tet a lé lek él te ti, a vi lág egye tem tes té nek fe je az ég, ér zé kei a csil la-
gok.” A ke le ti és a nyu ga ti lé lek ta pasz ta la ta i nak azo nos sá gát fir ta tó váz la tos an to ló gi án-
kat zár juk most Mahmud Shabestari ver sé vel. A köl tõ itt is ar ról be szél, hogy em ber és 
uni ver zum egy más nak ti tok za tos tü kör ké pei, a kert pe dig a vi lág egye tem nek úgy mond 
ki in du ló- és vég pont ja is egy ben. Ami itt áll, ar ról ta nús ko dik, hogy a tü kör meg sza ba dít 
at tól, ami anyag sze rû; ma ga az anyag is anyag ta lan ná vá lik, vé gül pe dig min den ki zá ró-
lag szim bo li kus ér tel met nyer, és a kép ze let sza vak ál tal tör té nõ ki ve tü lé se lesz:

Tudd meg, hogy az egész vi lág tü kör,
min den atom ban száz lán go ló
 nap ta lál ha tó.
Ha szét ha sí tod egyet len csöpp víz szívét,
 száz tisz ta óce án tá mad be lõ le.
Ha meg vizs gálsz egy por sze met,
 ezer Ádá mot fe dez hetsz ben ne fel…
A min den ség rej tõ zik egy szem kö les ben;
a je len pont já ban min den együtt található…
E kör nek min den pont já ból a for mák ez re
 szár maz tat ha tó.
Min den kör for gást vég zõ pont hol kör,
 hol for gó kör ke rü let.

Az isz lám kert kö zép pont ja tü kör, vis  sza ve rõ dé sek so ro za ta. Nem csu pán a lá gyan
csör ge de zõ víz rõl van itt szó, mely ön ma gát ár tal mat la nul ker get ve já té ko san hol in nen,
hol on nan fe lel get ön ma ga hang já ra. Ez a vissza ve rõ dés konk ré tabb, ugyan ak kor le he-
let fi nom mó don anyag tól ki üre se dett. A meg fi gye lõ a kert kö ze pén, ab ban a pa vi lon ban 
fog lal he lyet, ahon nan aka rat la nul is a köz pon ti me den ce szö kõ kút já ból da lol va to va csör-

4 Két hú ros észak-af ri kai hang szer. (A ford.)
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ge de zõ vi zet hall ja. Amit pe dig lát: az õt kö rül ve võ vi lág egyen sú lya. Még hoz zá dup la 
egyen sú lya: a kör nye zõ épít mé nyek és szisz te ma ti ku san ki ala kí tott kert rész le tek jobb ra 
és bal ra is a víz szin te sen fel fo gott és szem lélt ter mé szet egyen sú lyát tár ják a szem lé lõ 
elé; ugyan ak kor a víz fe lü le ten tük rö zõ dõ ter mé sze ti ele mek egy má sik szim met ri á ra is 
rá döb ben tik õt: a füg gõ le ges ér te lem ben vett ter mé szet egyen sú lyá ra. A tág tér ben a 
te kin tet el bi zony ta la no dik a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis szim met ri ák eg  gyé ol va dásá ban, a 
ká bult tu dat pe dig za va ro dot tan ke re si: hol a va ló ság, és hol an nak tü kör ké pe? Több ször 
gon dol tam úgy, hogy André Bre ton a „va ló ság ki csiny sé gé rõl” val lott né ze tei – túl az 
egy ér tel mû en ki zá ró té nye zõ ként fel fog ha tó kul tu rá lis kü lönb sé ge ken – be fo lyá sol hat-
ták az isz lám nak a mû vé szet kül de té sé vel kap cso la tos el kép ze lé se it. A mû vé szet te rem tõ 
ere je azért kü lön le ges, mert a ha tal mas sem mit lát ja el a leg fi no mabb csip ké vel: mind ezt 
nem an nak szán dé ká val (mint a szür re a liz mus), hogy fel is mer he tet len né te gye, ha nem 
hogy – édes-ke se rû hip nó zis ban – ki csi kar ja be lõ le an nak val lo má sát, ami nem õ, il let-
ve ami õ, te hát hogy õ az, ami nem is õ. „Is ten a vi lá got a sem mi bõl te rem tet te, de a 
sem mi át süt a vi lá gon” – mond ja né mi iró ni á val Paul Valéry. Az ara besz kek dísz fo na tai 
ugyan ezt su gall ják, még hoz zá na gyon ha son ló meg kö ze lí tés ben. „Az ara beszk min den
mû vé sze ti ág kö zül a leg spi ri tu á li sabb” – je len ti ki Baude laire, aki nek rend kí vül éles sze-
me volt a szel lem leg kü lön bö zõbb meg nyi lat ko zá sa i nak ész re vé te lé re. A ho ri zon tá lis és 
ver ti ká lis di men zi ók kö zött fe szü lõ el len tét az em ber ben hos  szan tar tó za va ro dott sá got 
okoz, ugyan ak kor a tér ural má nak ki bon ta ko zá sát ered mé nye zi, me lyet – ámu lat ba ej tõ 
mó don – ön nön tük re i nek alat to mos csel ve té se tesz le he tõ vé. Ez az il lú zió egye te mes és 
még sem tel je sen az. A ma ya szü löt te, tá jak és adott sá gok sze met gyö nyör köd te tõ en szín-
pad ra ál lí tott konf ron tá ci ó já nak ered mé nye, és mint ami kor két ko va kõ ös  sze ér, egyet len
szik rá já ból min dent fel emész tõ tûz szü le tik. Át tet szõ en tisz ta, de pusz tí tó tûz, mely ben
csak a ko va kõ ma rad sér tet len. A tûz re még vis  sza fo gok tér ni. Más es  szé im ben szót 
ej tek az ara beszk szel le mi töl té sé rõl: az ara beszk min den más nál job ban sze münk elé 
tár ja az isz lám anyag tól meg fosz tó szem lé le tét, esz té ti kai szem pont ból pe dig tes tet len 
ér zé ki sé gét és oly cso dá la tos lí rai vis  sza fo gott sá gát. A fél álom ban le le dzõ meg fi gye lõ 
tu da tá ban a tü kör ben ki bon ta ko zó tér egy szer re per me tez zûr za vart a szél ró zsa min den 
irá nyá ba, ugyan ak kor meg szün te ti az irá nyo kat is. Ha son ló ta pasz ta lat ra te het szert az, 
aki egész éle té ben Mek ka fe lé mond ta el imá ját, ám egy nap a leg na gyobb meg tisz tel te-
tés ben ré sze sül ve a Ká ba bel se jé ben te he ti ugyan ezt: ott, ahol min den ég táj egye sül, és 
ahol a dol gok lé nye gé bõl adó dó an meg szûn nek az irá nyok. Az ed dig az ér zé sek bék lyó-
já ban meg nem sej tett, hi szen meg nem sejt he tõ di men zió vib rá ló va ló ság gá vá lik: ön ma-
ga mély sé ge lesz. A kert ben idõ zõ em ber még nem ér ke zik el er re a pont ra. Hall gat ja a 
víz el ha ló csör ge de zé sé vel eg  gyé vá ló és nem szû nõ me ló di át. Az em ber a kert jé ben ver-
se ket vagy da lo kat hall gat, me lyek ma guk is ker tek rõl me sél nek: tük rök a tükörben…

Már pe dig a tü kör bõl vis  sza te kin tõ tü kör kép ha a szem lé lõ dõ bõl el sõ re pusz tán meg-
döb be nést is vált ki, a kö vet ke zõ pil la nat ban fel kel ti a fi gyel mét. A fi gye lem a tu dat
ön ma gá ra éb re dé se, tit kos ös vény a Lé te zés sok szí nû gaz dag sá ga fe lé. A tü kör kép nem 
ki zá ró lag meg sem mi sí tõ ha tá sú: te rem tõ, „új já-szü le tõ” is. Ha te kin te tün ket hos  sza san 
a Lé te zés be vet jük, új te kin tet szü le tik, mely más ként lát ja azt, ami el sõ re ho má lyos nak 
és sö tét nek tûnt: „A dol gok mé lyén cso dá la tos tisz ta ság la ko zik” – mond ja Seneca. 
Szent Pál pe dig meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy: „Egy nap szem tõl szem be áll tok majd 
min den nel, ami nek most csak bi zony ta lan tü kör kép ét lát já tok.” Az isz lám tü kör ben visz-
 sza ve rõ dõ ci vi li zá ció. E fe je zet le het sé ges cí me lett vol na még: „Az isz lám kert je i nek 
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tük ré ben”. De va jon az isz lám ese té ben is ugyan olyan ba rokk, lát szat kel tõ szem fény-
vesz tés rõl, egye te mes il lú zi ó ról vol na szó, mint ami Shakes peare -bõl a kö vet ke zõ só hajt 
vál tot ta ki: „Min ket ma gun kat is ál ma ink szö ve té bõl szõt tek!”? Nem. Nem szem fény-
vesz tés ál do za tá ul esett vi lág ról van szó, ha nem egy meg té vesz tõ vi lág ál do za tá ul esett 
szem rõl (ha sza bad ez zel a szó for du lat tal él nem). Egy egy szer re „kö ze li” és „köz bül sõ” 
Ke let rõl és egy fe le dés be me rü lõ Ázsi á ról; a meg fe le lõ he lyen és idõ ben mind ket tõ pon-
to san meg tud ja ha tá roz ni a vég sõ célt: „A Pa ra di csom – ál lít ják a ti be ti böl csek – an nak
sze mé ben van, aki né zi azt.” A tü kör ugyan is a tü kör nek tük re, ben ne a tük rön tú li la ko-
zik, mi pe dig – ve szen dõ vi rág szá lak – azt lát hat juk meg ben ne, ami „min den vi rág cso-
kor ban hi á nyán ke resz tül van je len”. Dzsalál-Eddin ar-Rúmi a Mathnaviban ta lál ha tó, 
meg le põ ere jû pél dá za ta min den nél job ban ra gad ja meg a lé nye get:

Egy na pon egy szul tán fes tõ ket hí vott a pa lo tá já ba,
egy ré szük Kí ná ból jött, a töb bi Bi zánc ból. A kí na i ak
azt ál lí tot ták, hogy õk a leg jobb mû vé szek; a gö rö gök
szin tén ma guk nak kö ve tel ték szak má juk ban az el sõ sé get.
A szul tán az zal bíz ta meg õket, hogy dí szít se nek fres-
kókkal két egy más sal szem ben ál ló fa lat. Füg göny vá lasz-
totta el egy más tól a két ver sen gõ cso por tot, me lyek
mind egyi ke egy fa lat fes tett, anél kül, hogy tud ta vol-
na, mit csi nál nak a ve tély tár sak. De míg a kí na i ak
szám ta lan fé le fest ményt al kot tak és meg fe szí tett erõ-
vel dol goz tak, a gö rö gök meg elé ged tek az zal, hogy meg-
ál lás nél kül csi szol ják és si mít gas sák a sa ját fa lu kat.
Mi kor a füg gönyt el húz ták, meg le he tett cso dál ni a kí-
nai fes tõk nagy sze rû fres kó it, ahogy a szembenlévõ fa-
lon vis  sza ve rõd tek, amely úgy csil lo gott, mint egy tü-
kör. Te hát mind az, amit a szul tán a kí na i ak fa lán lá-
tott, még sok kal szebb nek mu tat ko zott, ahogy a görögö-
kén vis  sza ve rõ dött.

Ilyen hát az isz lám kert. Kí vül rõl ha tol be fe lé, és bent rõl még bel jebb. A de ren gés bõl 
meg nyi lat ko zást esz kö zöl, ezer nyi lát ha tó ból pe dig egyet len lát ha tat lant. Az il la tok ból 
aj tó kat meg nyi tó kulcs vá lik, a víz cso bo gá sá ból ál mok ka pu ja, a me den cé bõl meg hitt 
tün dök lés, ben ne pe dig – kar tá vol ság nyi ra a szem lé lõ dé se tár gya elõtt el alé ló em ber tõl 
– a Va ló ság csil lan meg. Egy Pas cal tól köl csön vett ki fe je zés sel (amit szá mos szúfi is 
ma gá nak vall hat na) azt mond hat nánk, hogy e Va ló ság ma ga a „szív iránt nyi tott Is ten”.
Et tõl kezd ve pe dig a kert, amely rõl e fe je zet ele jén azt ál lí tot tam, hogy ke se rû em lé-
ke ze tünk ben a ki ta szí tott sá gunk meg je le ní tõ dé se, e kert te hát át vál to zik és meg gyö ke-
re se dé sünk leg fon to sabb he lye lesz. Két ség te le nül szim bo li kus hely, ám a szim bó lum 
kü lön le ges sé gé nél fog va – aho gyan azt több ször is em lí tet tem – csak is köz ve tí tõ funk-
ci ó jú le het, mely köz ve tí tõ ön ma ga vé gül is va lót lan ma rad, ám az, amit át ad, va ló dibb 
a va ló sá gos nál. Eb bõl az is kö vet ke zik, hogy a kert va la men  nyi ki ve tü lé se túl mu tat a 
gyö nyö rön: egy örök ké va ló ság szim bó lu mai és je lei azok, le gyen bár szó vi rág dí szek rõl 
és sti li zált vi rá gok ról, me lyek Ko rán-szö ve gek szé le in in dák ban és aran  nyal dí sze sen 
meg raj zol va so ra koz nak, vagy egyik fe lül múl ha tat lan szúrát a má sik tól vá laszt ják el. 
Ugyan így gon dol ha tunk az imák kel lé ke i nek, a szõ nye gek nek ér zék le te sen meg raj zolt 
öt misz ti kus vi rá gá ra, vagy osz lop fõk vi rág dí szí té se i re, ame lyek – né hány ke vés, de 
an nál fon to sabb ki vé tel tõl el te kint ve (Irán ban és Szí ri á ban) – a muszlim or szá gok ban 
csak is abszt rakt és kép ze let be li fló rá ból me rí te nek.

Az isz lám ker tek ta lán leg fon to sabb ve tü le te a kert el len té te, a kert egy má sik for má-
ja: a te me tõ. A hely egy szer re nyújt al kal mat el mé lyedt töp ren gés re, gye re kek ön fe ledt 
já té ká ra, ami kor pe dig a sí rok fö lé lom bok ha jol nak, egész csa lá dok jön nek ide, hogy 
csa lád tag ja ik és ha lot ta ik kö ze lé ben nyu ga lom ban és be szél ge tés sel tölt sék nap pa la i kat. 
Gyak ran mond ják az isz tam bu li te me tõ rõl, men  nyi re kel le mes és szép hely; ugyan ezt
hal la ni a vi rág zó pisztáciafák alatt el te rü lõ, po ros és ro mos aleppói te me tõ rõl is. Va jon 
el lent mon dás la koz na a csen de sen meg hitt ün nep lés és a ha lot tak la kó he lye kö zött? 
Ha lál és élet mi ért is ne le het né nek egy más leg kö ze leb bi test vé rei? Min den örök re min-
den ben la ko zik: a leg fon to sabb tör vé nye ez a Lé te zés ho mok órá já nak, mely min den
pil la nat ban meg for dít ha tó. Nem de a Ko rán is meg le põ dik és meg il le tõ dik azon, hogy a 
zöld fát meg te rem tõ Al lah meg te rem tet te a tü zet is?

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa


