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Az aranyborjú 
Az eredendő bűn és az aranyborjú vétke egymás kezét fogja. Az egyik egyéni bűn, 
a másik pedig kollektív bűn –, de mindkettő népeket sújtott. Ádám, az első ember 
társával evett a tiltott gyümölcsből. A másik bűn tárgyát, az aranyborjú bálványát 
Áron megőröltette és megitatta az emberekkel, mivel az evéssel a bűn emléke 
állandósul, és kitörölhetetlenné válik az emberben. Hogyan történt? Izrael népe, 
miközben Mózes szembesült Istenével, bálványt követelt. Áron szobrot öntetett 
nekik, az aranyborjút. Az ezüst és az arany ellenkezés nélkül vegyült Áron kezében, 
de a megolvadt fém felületén sok ránc képződött, szürke árulkodó kéreg, a Gonosz 
héja. Senki ne gondolja, hogy az aranyborjú tisztán és fényesen ragyogott!

Magammal hoztam a két emléket, akaratlanul is csíráztatom, harmattal öntözöm. A 
rokon lelkek nem tudnak egymásról, emlékeiken keresztül mégis egymás felé nyúlnak. 
Az emlékek erősebben tartanak minket, mint ahogyan mi beléjük kapaszkodunk. 
Akaratunk utat tör feléjük, megpróbálja kiszorítani őket a képeskönyvi valóságból. 
A kép nem engedi, hogy felváltsa őt a béke és a nyugalom. Ellenkezőleg, kezünk 
töredezett babérlevél. A sivatag maga alá húzza szárnyait, pokoli vihar közeledik. 
Izgalom áll a lábamba, negatív villamosság, riadt hárpia. Az éjszaka apokaliptikus 
háborút ígér, szeretném látni a végét. Tágas hálóteremben alszom festetlen 
deszkafalak között. A szél izgalmat kelt, a fény pislákol. Erősebben is fűthetnének, 
pedig itt legalább annyi a forró aszfalt, mint a Szináj hegyén. Nem érünk a végére, 
pedig már minden utolsónak látszik, még ez az öreg kutya is. Az orra nyomot hagy 
az ablakon.

Az ördögszekér
Az Örökkévaló, a neve áldott, ismervén az embert, aki a saját keze műve, a gondolati 
megértés elé tárta azt, amire az érzékelés nem képes. Mózes soha nem tett kísérletet, 
hogy megismerje az Örökkévaló képmását érzékelés útján. Erre az Égő Csipkebokor 
tanította: a héb. szne, illetve a lat. rubrus sanctus elállta az útját, majd kimerítő, és 
örök emlékű párbeszédre kényszerítette. 

És a nép? A nép törvényt kapott. Eközben a legkisebb mértékben sem törődött 
az isteni látvánnyal, csak a mulatozás érdekelte, a gondolati tevékenységre való 
képtelenség népi kifejezése. Mózes haragjában összetörte a törvény két zafírkő-
tábláját, s a népét egy időre megmentette a haláltól. Az ő sátráig nem jutott el az 
értelmetlen zsivaj. Amikor újból a képmásról gondolkodott, tudta, hogy soha nem 
láthatja, mégis megfogant benne valamilyen kép, imázs, melyről azt gondoljuk, hogy 
hangokból állt, látható hangok mozaikjából. Senki nem sejtette, de a képmás körül 
meleg volt, szokásos nyárvégi szél, a forró napok szülötte. A szél bokrokat tépett, 
forgatta és görgette az ördögszekeret – ahogy a nép nevezi ezt a pusztai jelenséget –, 
amely hírnökként viszi a képmást, a Nádas-tengertől Beer Séváig.
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