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Pardi Anna versei

Pardi Anna

Lipovics János
“Álom...”
litográfia

Por, gömb, csontok

Por, gömb, csontok utaztak kelet-európai döcögős, elmaradt
utakon, mágneskövet ütődtetve az abroncsos, komor, cseh szeke-
rekhez, s a rázós út veszedelmei közt ki tudja, milyen arkan-
gyalokhoz nyihogtak a magyar lovak fekete, díszes szemellen-
zőjüket lobogtatva a hol szilaj, hol nyugi, nyugi szélben.

Az utazó Európa széleinek extravagáns képzet-egyesítésén dolgoz-
gatott, a régen volt Európa egyik legkülönösebb, legjelentősebb 
elméjeként. John Dee angol matematikus, asztrológus és mágus,
az angyalvilágok prosperáló projektjeinek küldötteként, minden
kontinensre nyitottan helyezgette fején alkimista süvegét.

 

Por, gömb, csontok. A por ezúttal nem az Alföld közönséges pora
volt, abból is volt időnként ugyan bőven, hanem az asztrológus
barátja, Mr. Talbot által egy romos kolostorban talált por csoda-
tévő felhanggal pusmogott tégelye falával a természet és a ter-
mészetfeletti titkokról memorandumokat szerkesztve szálló volumenben.

A gömb, az maga volt az áldott, virágzó Britannia nosztalgiája,
John Dee, azt megpillantván, a mortlaki háza vöröstégláira emlé-
kezett, vadszőlős erkélyek, ideák sokaságára, otthonában a kris-
tálynézés, a scrying divatjának hódoltak a látogatók. E barbár tá-
jakon zötyögő kristálygömbbe még az angol királynő is belenézett.

Az új értelmiség, régi értelmiség patrónus keresésének vesződséges
harcai közepette a tudós, vállalkozó szellemű férfiből, a
könyvek hercegéből korosodva rajongó, s egyben hasadt lelkű értel-
miség lett. John Dee elkívánkozott közegéből, egy buzgó, ifjú, ma-
gyar nemes a Trimethius kéziratokat fordítva rábeszélte erre.



Irodalmi tükör

Pannon Tükör 2004/6 ..... Irodalmi tükör

John Dee megtette, amit kevesen, nyugatról ment keletre, s nem ke-
letről nyugatra, mint annyian, mindig, minden időben. Az Úr 1583.
esztendejében útra kelt a ködös Albionból 800 kötet könyvvel, népes
családjával brit fontosságától, a hit fontosságától vezérelve,
némi anyagi érdekeltség reményében új támogatókat keresni.

Még a román aranybányák megnyitása előtt az aranycsinálás, a fémátváltozta-
tás képességeit megcsillantva fejedelmi udvarok versengtek titkos
tudományáért. Arany nem lett a szefirák tetteiből, az emanációk
áradásából, de a keserű földi létezéshez számtalan érdekes adattal
járult a tudós, tizenkétezer könyv apostolától körülvéve. 
 

Az embert ne lepje meg, hogy isten vele van, mivel az ember isteni
lény – idézzük fel Jonh Dee poraiból a tégelyből kiszabadított szel-
lemet. – Az igazi filozófiai módszer és harmónia által az ember fel-
emelkedik, eljut a láthatóktól a láthatókig, a testtel bíróktól a
szellemekig, a halandók vizsgálatával megtud valamit a hallhatatlanságról.

Kalmár Zoltán

Íme, az első
Hogyan lehetséges a filozófia nyelvén és hagyományvilágán keresztül megközelíteni egy olyan 

eseményt, ami korábban soha nem történt és amelyet ma korszakos jelentőségűként tartunk számon? 
Mi késztet ma egy filozófust arra, hogy a Holdra szállást állítsa érdeklődése középpontjába?

A technológiai képzelőerő minden csúcsteljesítménye csodálattal tölti el korunk emberét, a filozófiai 
gondolkodás pedig rendszerint érzékenyen reagál az elért eredményekre, a bekövetkezett változásokra. 
Míg az atomhasadás élménye, a nukleáris forradalom, különösen az atompusztulás ténye és további 
lehetséges víziója évtizedeken át lekötötte a filozófusok figyelmét, addig a Holdra szállást a filozófiai 
szeizmográf nem regisztrálta, ez az esemény nem került a kortárs filozófiai gondolkodás látókörébe.

Mondhatnánk: akkor még nem volt hozzá megfelelő távlatunk, az eseményt nem lehetett árnyaltan 
megítélni addig, amíg időben túl közel volt, és a politikai pesztízs is markában tartotta. Állíthatnánk azt 
is, hogy a Holdra szállást eleve történelmünkön, világunkon kívüli, bennünket nem érintő eseményként 
érzékeltük. Hihetnénk a saját kora érzékeny szemlélőjeként ismert Federico Fellini 1969-ben papírra vetett 
magyarázatának is, aki szerint a párizsi május, a generációs forradalom, az életformaváltozás a nyugati 
világban jelentőségét tekintve minden más eseményt elhomályosított: „[…] a legfontosabb ma a fiatalok 
forradalma, sokkal fontosabb, mint az első lépések a Holdon. Egyetértek Sartre-ral, aki azt mondja, 
hogy történelmünk legnagyobb eseménye a ’68-as májusi párizsi diákmozgalom.”1 Mindazonáltal nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy korunkban a dolgok színéről és visszájáról (ha tetszik, hasznáról és 
káráról) történő gondolkodás és tetteink ritmusa meglehetősen eltér egymástól.

Vannak képek, amelyek bevésődnek mindannyiunk emlékezetébe. A Holdon az első emberi lépéseket 
megörökítő, színpompás fotó az, amelynek a 20. században a legtöbb figyelmet sikerült felkeltenie 
önmaga iránt, s ma is igézetében tart bennünket. Bizonyára ugyanezt mondhatjuk el a népszerűvé vált 
első szavakról, az önálló életre kelt első üzenetről is: „That’s one small step for a man but giant leap 
for mankind.”(„Kis lépés az embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.”) Neil Armstrong 1969. július 
21-én elhangzott, aforizmává vált kijelentése annyira megragadt bennünk, hogy az üzenet tartalmát, 
igazságértékét eddig nem is értelmeztük. Mindazonáltal, el kell töprengenünk azon, hogy minek a 
hírnöke is a Holdon partraszálló ember? Csakugyan új perspektívát nyitott egy üres, élet nélküli égitesten 
való horgonyvetés? Mit tud nyújtani az ember számára a Hold a Holdon? Mire alkalmas számunkra 
ennek a poros égitestnek a felszíne, lehetséges-e ott emberi léptékű életet élni? Az égen járó ember 
történetében lendületet vagy megtorpanást jelent a Holdra lépés?

A számos felmerülő kérdés közül két probléma kínálkozik alapos körüljárásra. Egyrészt: mi az, ami 
egyedivé avatja ezt a mítoszok, ellenérzések és kételyek által kísért eseményt? Másrészt: mi az oka 
annak, hogy a Holdra szállást kísérő fanfárok mára teljesen elnémultak? Jelen írásunkban a két kiemelt 
kérdés közül az első nyomába eredünk.

Az emberben a legősibb koroktól kezdve szüntelenül munkál az a vágy, hogy a spirituális felemelkedés 
mellett ténylegesen is elszakadhasson a Földtől, szabadon szárnyalhasson egyre magasabbra és 
messzebbre. Az ember története során az utóbbi két évszázadban már nem csak szárnyakkal kísérletezik, 
túllép az „ikaroszi” ábrándon: 1783-ban felszáll a hőlégballonnal, 1852-ben a propelleres léghajóval, 
1903-tól a repülőgépes (motoros, légcsavaros) repülés is megadatik számára. Miközben az európai 
égboltot „repülő szivarok” népesítik be, a repülés kalandjába szerelmesedett 20. századi ember még 
látványosabb és nagyszabásúbb célokat tűzött maga elé. A rakétakutatás atyjaként ismert matematikus, 
Konsztantyin Eduardovics Ciolkovszkij (1857-1935) olyan utat nyitott meg, aminek nem látszik a vége. 
Ezt ő maga is világosan látta, ahogyan erről az általa megfogalmazott kérdés is árulkodik: „A Föld 
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Pippo Altomare: Szimmetria, akril, vászon

Kalmár Zoltán: Íme, az első


