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Ma már majdnem bizonyosak lehetünk 
abban, hogy a kentaur (Homohip-
pus sapiens) kipusztult. Utolsó meg-
figyelt populációi mintegy 3000-3500 
évvel	ezelőtt	élhettek	a	Mediterráneum	
dombos-völgyes vidékein, legalábbis az 
ezidőtájt	virágzó	kultúrák	legendáiban	
gyakran	említik	őket.	Élő	kentaur-
populációk felbukkanásáról azóta nem 
számoltak be. Néhány festményt, szo-
brot és rajzot leszámítva múzeumi, 
konzervált példányokat sem ismerünk. 
Természetesen	igen	nehéz	bizonyítani,	
hogy ma már egyetlen példány sem él, 
hiszen a tasmániai farkasról is évtizedekig 
azt hittük, hogy már kipusztult, amikor 
néhány állat feltûnését hiteles beszá-
molók igazolták. Még különösebb a 
bojtosúszós hal (Latimeria chalumnae) 
esete. Ez az állat a mélytengerekben 
húzódott meg, és mintegy 50 millió évet 
vészelt át észrevétlenül; csak nemrégiben 
(1938)	került	elő,	mint		élő	kövület.1  Jól 
ismerjük  a sárkányok és  az egyszarvúak 
természetrajzát is.2 	A	végső	szót	a	kentaur	
esetében sem mondhatjuk ki; eldugott, 
turistáktól hozzáférhetetlen völgyek-
ben  még élhetnek kisebb csoportjaik. 
Az	is	bizonyos,	hogy	akár	egyetlen	élő	
példány felbukkanása is alaposan felka-
varná az amúgy szkeptikus tudományos 
közvéleményt.	Ennek	elősegítésére	ad-
juk közre hiteles és alapos munkánkat a 
kentaur természetrajzáról.

A kentaur filogenezise

A kentaur származástana igen vitatott 
tudományterület.	Emlősállat	(Mammalia). 
Testfelépítésének	bizonyos	vonásai	két-
ségtelenül a lófélék leszármazási fájához 
kötik,	más	jegyek	viszont	feltûnő	hason-
latosságot mutatnak a homo fajokkal. 
Taxonómiai	besorolása	is	igen	problema-
tikus; a leghelyesebb, külön rendbe és 
családba, méghozzá a keskenyorrú lófé-
lék rendjébe, és a kentaurok családjába 
(Cercoequicoidea, Centauridae) sorolni, 
mint ezt a legtöbben teszik.3 A modern 
kentaurkutatás újabb elemzései szerint  
(lásd	erről		Manyi	Csakovecz		alapvető	
munkáját4) a centauridae-k valószínûleg 
a Mesohippus (Equidae) és Dryopithecus 
(Hominidae) őseinek	alkalmi	hibridizáci-
ója során alakultak ki mintegy 20-30 mil-
lió	évvel	ezelőtt,	a	harmadkor	elején-kö-
zepén.5 Az életképes és rendkívül adap-
tív	hibridből  (Archacentaurus)6 azután 
több faj származott, így a nagytermetû 

I. A kentaur általános leírása és eredete

1 Géczy, B.: Őslénytan;	Tankönyvkiadó,	Budapest,	1989.
2	P.	és	K.	Johnsgard:	A Natural History of Dragons and 
Unicorns.	St.	Martin	Press,	New	York,	1982.

3	Erősen	vitatható	az	a	nézet	például,	amely	a	kentaurokat	
a	kéttüdősök	rendjébe	és	a	hatlábú	fôemlôsök	családjába	
sorolja;	ezt	a	DNS-vizsgálatok	sem	támasztották	alá.
4 Csakovecz, Manyi 2000: Idézi: Csányi, V. és Makovecz, B.: 
A kentaur természetrajza, Helikon kiadó, Budapest, 2000.
5	A	fôemlôsök,	főként	a	Homo vonalba tartozók, jellegzetes-
en	vonzódnak	más	emlős	fajok,	különösen	a	lovak	(Equus) 
és a kutyák, (Canis)	egyedeihez.	A	nőivarú	Homo-knál a 
macskák (Feline)	iránti	vonzalom	is	megfigyelhető.	Továb-
bá	igen	érde	kes	ebből	a	szempontból	az	is,	hogy	bizonyos	
afrikai	törzsek	férfi	tagjai	a	„zsírfarú”	nők	iránti	vonzal-
mukról ismertek. Ez a vonzódás is alapja lehetett  a távoli 
ősök	lovakkal	való	szexuális	kapcsolata	alkalmi	megjelené-
sének.	Emberek	és	lovak	nemi	kap	csolatait	illetően	lásd:	Dr.	
Burányi B. (szerk.): Szomjas a vakló. Népmûvészeti Kiadó, 
1988., 38-42 old.
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eseten	ként	a	felső	ajkat	borító	bőrfelü-
letre	is	kiterjed.	A	női	egyedek	valamivel	
kisebbek, kerekde debb formájúak; 
a	felnőtt	példányok	három	emlő	vel	ren-
delkeznek.	Két	emlő	a	törzs	felső	részén	
található, a har madik az alsó hason két 
csecsbimbó	val.	A	felső	emlőpár	kizá-
rólag a kentau rok érzelmi és erotikus 
viselkedé sében játszik szerepet, míg az 
alsó	hasi	emlő	az	ivadék	táplálását	szol-
gálja. A kentaur alsó törzsének és lába-
inak igen fejlett izomzata van, amely 
gyors futásra is képessé teszi. Sebessége, 
különösen hosszabb távon, meg haladja a 
lovakét, ennek egyik oka valószínûleg 
a	megduplázott,	emlősöknél	szokatlanul	
elhelyezett	tüdő.	Tüdő	talál	ható	a	törzs	
felső	mellkasi	részében	(felső	tüdő),	és	
tüdő	van	az	alsó	törzsben	is	(alsó	tüdő).	

Ezek	együtt	rendkívül	hatékony	oxigén-
ellátást biztosítanak az izomzat számára, 
még tartós megterhelés esetén is. 

Csapatokban	élő,	igen	fejlett	társas	
viselkedésû lények; az ember és a delfi nek 
mellett	a	harmadik,	nyelvet	beszélő,	össze-
tett gondolkodású, intelligens állatai vol-
tak bolygónknak. A fiatal egyedek lénye-
gében	mindenevők	voltak,	bár	táplálékuk	
nagy részét egy, a fügefélék hez sorolható 
különleges növény, a fûnán vagy lófüge 
(részletes leírását lásd az ökológiai feje-
zetben)	gyümöl	cse	tette	ki.	A	felnőtt	álla-
tok szinte kizá rólag lófügét fogyasz tottak, 
ezért kentaurok csak olyan területeken 
éltek, ahol ez a növény megtermett. Már 
itt meg említjük, hogy a lófüge és egy, a 
hár tyásszárnyúakhoz tartozó, rovar, 
a nagytermetû  lófügefurdancs, valamint a 

kentaur különlegesen 
szoros szimbiózisban 
éltek, amely életmód-
jukat, viselkedé süket 
és elterjdésüket alap-
vetően	meghatározta.

Ellenségük az 
emberen kívül nem 
volt, ragadozók nem 
támadták	meg	őket,	 
a lófügeültetvényeik 
közelében béké-
sen, a környezettel 
egyensúlyban éltek. 
Kipusztu lásuk oka 
még ismeretlen.

Pithehippus robustus és a sokkal 
finomabb felépítésû Pithehippus 
aegyipticus, ezek azonban még 
jóval	a	harmadkor	vége	előtt	
kihaltak.7 Az egyetlen,  
a negyedkorban is megtalál-
ható,	eszközkészítő	és	eszköz-

használó, roppant intelligens kentaurfaj 
a Homohippus habilis volt, amely min-
den valószínûség szerint a Pithehippus 
aegypticus-ból	fejlődött	ki.8	Később,	
mindössze párszázezer éve jelenhetett 
meg a Homohippus sapiens, amely ed-

digi ismereteink szerint a legfejlettebb 
kentaurfaj volt. Nem olyan régen történt 
kipusztulásának valószínû okai között 
szerepel rendkívül specializált ökológi-
ája, valamint a turisták (Homo sapiens 
turistensis) kíméletlen terjeszkedése.

A Centauridae-k	feltûnő,	az	emlősök	
között egyedülálló jellegzetessége a  de-
rékszögben meghajlított törzs, valamint 
a	három	pár	végtag.	A	törzs	felső	részén	
kissé ovális, magas homlokú fej foglal 
helyet, a fülek hegyesek, az orr a lófé-
lékéhez	viszonyítva	feltûnően	keskeny.	
Ugyancsak	a	törzs	legfelső	részéből	nyú-
lik	ki	az	első	pár,	jól	hajlítható	végtag,	
amely a végén ízekre tagoltan, ötfelé 
ágazik. Formája és funkciója alapján a 
mellső	végtag	utolsó	szakaszát		„kéznek”	
tekinthetjük. Kezeit  a kentaur kizárólag 
fogásra, gyümölcssze désre, valamint az 
igen gyakori társas kontaktusok során 
a fajtársak taktilis ingerlésére használja. 
Kezén járó kentaurról az irodalom nem 
tesz említést, úgyhogy e viselkedési min-
tázat	előfor	dulását	nagy	valószínûség	gel	
kizárhatjuk. A törzs alsó részén található 
további két pár végtag, amelyek a lófé-
lékre	jellemző,	egy	ujjas	patákban	végződ-
nek.	A	törzs	mindkét	része	szőrzettel	bo-
rított,	amely	a	törzs	felső	részén	egészen	
finom piheszerû, a test alsó, vaskosabb 
végén durvább.  
A	koponya	bőrének	középvonalán,	 
a	nyakon,	valamint	a	hát	felső	részén	
hosszú szálú, ritkás sörény található. Az 
idősebb	egyedek	általá	ban	megkopa-
szodnak. Az ivari különb ségek jól fel-
ismerhetők.	A	hímek	robusztusabbak,	
formáik szögletesebbek; állukon igen 
ritkán	durvás	szőrzet	is	megfigyelhető;	ez	

6 Az evolúciókutatásban jól ismert Goldschmidt „reményteljes 
szörnyek”	elmélete,	(lásd:	Goldschmidt,	R.:	The Material 
Bases of Evolution.	Yale	University	Press,	New	Haven,	1940),	
amely	feltételezi,	hogy	az	evolúció	során	a	fajok	fejlődésében	
nagy ugrások is bekövetkezhetnek olyan módon, hogy 
időnként	élet-	és	szaporodóképes	„szörnyek”	keletkeznek	
különleges	mutációk	vagy	hibridizáció	révén,	amelyekből	
szerencsés kö rülmények között fajok alakulnak ki. Gold-
schmidt elméle tének legfontosabb bizonyítéka éppen a 
kentaurok kialakulá sa.
7 Ezt az is bizonyítja, hogy maradványaikat sem sikerült meg-
találni.
8 Ezt az álláspontot látszik igazolni egy nemrégiben elvégzett, 
de	még	nem	közölt	DNS-vizsgálat	is,	amelyet	egy	3	mil-
lió éves nek ítélt, és a Homohippus habilis-nak tulajdonított 
hajszál hagymájából származó mintán végeztek, bár vannak 
szakértők,	akik	a	lelet	életkorát	mindössze	2,8	millió	évre	
teszik,	és	a	fajt	illetően	a	Capra aegagrus mellett érvelnek. 
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II. A kentaur anatómiája

1. fejtetô, 2. homlok, 3. halánték, 4. tarkó, 5. szemöldök, 6. szem, 7. orr, 8. orca,
9. felsô ajak, 10. alsó ajak, 11. szájrés, 12. áll 13. fül, 14. nyak, 15. ádámcsutka
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1. koponya, 2. nyakcsigolya 3. felsô szegycsont, 4. felsô bordaív, felsô hátcsigolya, 5. vállcsont, 
6. kulcscsont, 7. felsô karcsont, 8. alsó karcsont, 9. felsô orsócsont, 10. kézcsontok, 11. alsó 
hátcsigolya, 12. ágyékcsigolya, 13. keresztcsont, 14. alsó borda, 15. alsószegycsont, 16. alsó 
bordaív, 17. alsó lapockacsont, 18. medencecsont 19. lábcsont, 20. alsó orsócsont, 21. lábtô, 
22. lábközépcsont, 23. szárkapocscsont, 24. a csánk csontjai, 25. csüdcsont, 26. pártacsont, 
27. patacsont 28. rágógyomorcsont 29. rágógyomortaraj, 30. rágógyomorvelô kupola

A kentaur csontos váza

A kentaurtörzs 
egyedülállóan 
sajátos elülsô me-
dencerészének 
elöl- és oldalnézete

1. nagy rágóizom, 2. felsô mellizom, 3. kétfejû karizom, 4. külsô ferde 
hasizom, 5. szegyizom, 6. az elülsô medence alatti izom, 7. orsói kéztô-
nyújtó izom, 8. oldalsó ujjnyújtó izom, 9. sípizom, 10. Achilles-ín, 
11. felületes ujjhajlító izom ina, 12. kétfejû lábizom, 13. farizom, 14. 
comb pólyafeszítô izom, 15. fûrészizom, 16. széles hátizom, 17. elülsô 
csípô izom, 18. háromfejû karizom, 19. deltaizom, 20. csuklyásizom, 

A kentaur felületes izmai

A rágógyomor
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a. felső	 test,	b. alsó test, c. felső	has,	D. alsó has, e.	 felső	hát,	F. alsó hát
1.	ujjak,	2.	kéz,	3.	felső	kar,	4.	sörényél,	5.	lapocka,	6.	felső	hát,	7.	belső	fültájék,	 
8.	lapockatájék,	9.	alsó	bordatájék,	10.	horpasz,	11.	csípő,	12.	far,	13.	ülőgumó,	
14.	faroktő,	15.	farokrépa,	16.	farokszőrök,	17.	csánk,	18.	ágyék,	19.	lágyék, 
20. köldök, 21. alsó bordaív, 22. alsó mellkas oldala, 23. szegycsonttájék, 
24.	szívtájék,	25.	szeméremtájék,	26.	pata,	27.	térd,	28.	szerelemdomb,	29.	felső	
mellcsont,	30.	felső	bordák,	31.	felső	mellkas,	32.	könyök,	33.	alsó	kar	
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A kentaur testtájai
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hallást hozza létre. 
Ez a hallórendszer 
a rágógyomor csont-
kupolájában talál-
ható nagyméretû 
idegközponttal, 
a gyomorvelővel 
van kapcsolat-
ban, amelynek 
számos egyéb 
funkciója mellett 
a	felsőhasi	hallási	in-
gerek feldolgozása  
a legfontosabb. 

A	felsőhas	
által hallott hang-
okat két hiperboloid felületû, hegyes végû, 
porcos	képlet,	a	felsőhas	bőréhez	tapadó	
klófül	gyûjti	össze,	és	vezeti	a	felsőhasi	fül-
járatba	a	dobhár	tyához	és	a	felsőhasi	belső	
fülhöz. 

Az érzékszervek

Mint	minden	emlős,	a	kentaurok	is	látnak,	
hallanak, szagolnak, ízlelnek, és tapintanak.

Szaglásuk érzékenysége nem éri el 
a	lovakét;	ritkán	látni	orrlyukait	kifeszítő,	
szaglászva tájékozódó kentaurt. Hallásuk 
viszont különlegesen fejlett, és két pár-
huzamos hallórendszer mûködésén alap-
szik.	A	felső	hallás	szervei 
a	koponyán	lévő	fülek	és	füljáratok,	ezek	
anatómiailag teljesen hasonlatosak az em-
ber	megfelelő	képleteihez.	Az	alsó	hallás	
szerveihez hasonlót azonban az ember-
nél	nem	találunk.	A	felső	test	alsó	részén,	
amely nagy-

jából az 
emberi hasi 
tájéknak felel 

meg, egy infra-
hangokra érzékeny, különösen kifinomult 
hangérzékelő	rendszer	van,	ez	a	felsőhasi 
hallószerv, amely az alsó 

   

III. A kentaur belső szervei, és azok mûködéstana
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A rágógyomor és a klófülek elhelyezkedése. A felsô-hátsó csípôtáji, oldalra-hátrafelé 
irányuló klófülek a felsô fülekkel együttmûködve kifinomult térbeli hallást tesznek lehetôvé.

Az ingerek feldolgozása – mint em-
lítettük	–	a	gyomorvelőben	történik.	E	
hallórend szer érzékenysége olyan magas 
fokú, hogy egy kentaur akár 12–13 ki-
lométeres távolságból is képes meghal-
lani fajtársai vagy más állatfajok, turisták 
lábdob banásait, ezért is oly nehéz az 
eleven példányokat becserkészni. Az 
ingerfel dolgozás is figyelemreméltó, 
mert a két klófül által érzékelt hangok 
parányi	eltéréseiből	a	gyomorvelő	három-
dimenziós hangképet képes elôállítani. 
Így a kentaurok nemcsak hallják messze 
robogó társaikat, hanem pontosan észlelik, 
hogy azok hányan vannak, milyen nem-
ûek	és	életkorúak.	Turisták	és	más	állatfa-
jok esetében a nem meghatározása kevé-
sbé pontos. A kentaurfüttyöt még távol-
abbról is képesek meghallani. E sajátos 
hallószerv ugyancsak alkalmas arra, hogy 
az	élőlények	testének	belsejében	a	mozgó	
és infrahangokat adó szervek mûködését 
pontosan kövesse, bár csak jóval kisebb, 
mindössze néhány méteres távolságból. A 
kentauranyák ezért csak odafülelnek gyer-
mekeikre és már tudják, hogy az egyiknek 
esetleg has-

csikarása van.

A kentaurok 
ízlelőrendszere	
is	kettős.	 
A koponya 
szájüregében 
lévő	nyelv	
is tartalmaz 
ízlelő	bimbókat,	
amelyek a négy 
alapízre érzéke-
nyek, de minthogy 
a táplálék a szájüre-
gen relatíve gyorsan 
átjut, az ízek élveze-
tében ennek a nyelvnek 
kevés szerep jut, fontos 
viszont a kentaurok erotikus életében. A 
rágó	gyomorban	található	nyelv	ízlelő-
bimbói sokkal sûrûbben helyezkednek 
el, és hat alapízre érzékenyek: az édes, a 
savanyú, a sós, a keserû, a @drog, és af!!û 
ízeire. Ezért is hallani kentauroktól, ha va-
lamilyen nagyon vágyott ízre gondolnak, 
hogy „majd kicsordul a lé a gyomromból”. 

A kentaurok szemükkel színesen lát-
nak, és a fôemlôsökhöz hasonlóan fejlett 

a tapintásuk is.
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A	légzőszervek

A	kentauroknak	az	emlősöktől	nagyon	kü-
lönböző	a	légzőrendszerük.	A	légzést	két,	
jól	elkülöníthető	tüdő	szolgálja.	A	felső tüdő 
a	felsőtestben	foglal	helyet,	valamivel	na-
gyobb, mint egy hasonló méretû fôemlôsé; 
a	levegő	az	orron	vagy	a	szájon	át	a	belég-
zéssel	jut	a	tüdőlebenyekbe,	s	a	gázcsere	
után	ugyanott	a	kilégzéssel	távozik.	A	felső	
tüdő	állandóan	mûködik;	a	felső	légzés	
idegi	irányítása	a	koponyában	lévő	agyi	
légzőközpontban	található.

A második, ún. alsó tüdő az alsótestben 
található,	amelyhez	a	levegő	az	alsó	lég-
utakon	jut	el;	ezek	két,	szőrökkel	dúsan	
fedett,	alig	észrevehető	nyílásban,	az.	ún.	
horrlyukban végződnek	az	alsótest	elül-
ső	részének	jobb	és	bal	oldalán.	Különös	
jellegzetessége	az	alsó	tüdőnek,	hogy	nem	
állandóan	mûködik.	A	heverő,	legelésző,	
álldogáló	kentauroknak	csak	a	felső	tüde-
jük	mûködik,	mert	ez	is	elegendő	oxigén-
nel képes ellátni a testet. Gyors futás, vágta 
esetén azonban kitágulnak a horrlyukak és 
megindul az alsó légzés is; érdekes módon 
a	rágógyo	mor	csontkupolá	jában	lévő	gyo-
morvelő	egyes	ideg	központjainak	aktiváló	
hatására, az ún. vágtatóidegen keresztül 
jön mûkö désbe. Az idegköz pontot a 
vér	széndioxid-kon	centrá	ció-
jának emel kedése hozza 
mûkö désbe. Az agyban 
lévő	és	a	felső	tüdőt	szabá-
lyozó közpon tok sokkal 

alacso	nyabb	szén	dioxid-kon	centrá	ciónál	
aktiválódnak;	ez	magya	rázza	a	két	tüdő	
eltérő	mûködését.	A	gyors	futás	igen	ma-
gas adaptív értékkel bír; ezt szolgálja a 
két	tüdő	eltérő	funkciója.	Ugyancsak	eb-
ben segít a kentaurizmok rendkívül nagy 
mioglobin-koncent rációja, amelyhez ha-
sonlót eddig csak bálnák esetében mutat-
tak	ki.	A	mioglobin	tárolni	képes	az	oxi-
gént és csak magasabb igény esetén adja 
le azt. Egy kentaur órákon keresztül képes 
60–70 km/h sebességgel futni. Sebességük 
rövidebb távon  ennek akár a kétszerese is 
lehet.

A keringés

A vérrendszer a vérkeringés központi szer-
véből,	a	szívből,	valamint	az	abból	kiinduló	
és	abba	visszatérő	perifériás	vérerekből,	az	
artériákból és a vénákból áll. A várakozással 
ellentétben a kentau roknak csak egyetlen 
szívük	van	az	alsó	testben,	amely	a	felső	
törzs	keringését	is	szolgálja.	A	felső	törzs-
ben a mellkas közepén, kissé balra talál-
ható egy különle ges artéria, amelyet vas-
tag, gyûrûs izomköteg vesz körül; ennek 
ritmikus összehúzódása segíti a vérnek a 
felsőtest	felső	részeibe,	elsősorban	az	agy-
ba	történő	eljutását.	A	keringés	központi	
szabályo	zása	kizárólag	a	gyomor	velő	
ideg központjai révén történik.

A	nyirokér	rend	szer	a	nyirokszer	vekből	
és	a	nyirokerek	ből	áll.

Az	emésztőrendszer
és a táplálkozás

A kentaurok szinte kizárólagos tápláléka a 
lófügegyümölcs.	Az	emésztőrendszer	töké-
letesen adaptálódott e különleges táplálék 
fogyasztásához. Bementi nyílása a kopo-
nyán	lévő	száj,	amelynek	üregében	foglal	
helyet az izmos nyelv. Ugyancsak itt talál-
ható a táplálék felaprítására szolgáló 32 fog 
az	alsó	és	felső	álkapocsba	ágyazva,	ezek	a	
felső fogak; ezeket a kentaurok általában 
életük	végéig	megőrzik.

A	nyelőcső	egy	különös	szervbe,	az	
ún. rágógyomorba vezet. A rágógyomor 
kb.	5800–7000	ml	térfogatú,	bőrszövettel	
fedett,9 hosszúkás, alul kissé kiszélese-
dő	csontüreg,	amelyben	egy	második,	
nagyméretû nyelv található, és két egy-
mással	szemben	elhelyezkedő	„U”	ala-
kú, állkapocsszerû csontléc, amelybe 
nagyméretû csontfogak ágyazódtak – 
ezek az alsó fogak.	Hímekben	40,	nősté-
nyekben 36 alsófog található. Fiatal pél-
dányoknál	a	szájüregben	lévő	fogak	által	

csak durván felap-
rított táp-

lálék a rágó gyomorban 
az állkapocs ritmi-
kus mozgása ré-
vén, az alsónyelv 
közremûködésével 
finom péppé 
őrlődik.	 
A	fejben	lévő	
fogaknak el-
lenálló, ke-
mény héjú 
lófügemagok 
ugyancsak itt 
őrlődnek	meg. 
A lófügemag 
magas tápértékû 
fehérjéket is 
tartalmaz, ezért 
az	egyedfejlődés	
szoptatás utáni sza-
kaszában igen fon-
tos a kentaurok szá-
mára. Az alsó testben 
lévő	emésztőgyo-
mor	csak	a	megőrölt	
magvakat és a lófüge 
egyéb, tápanyagokban 

9	A	rágógyomrot	fedő	bőrszövetben	
apró	bőrizmok	is	találhatók,	amelyek	

a táplálkozással kapcsolatos negatív inge-
rek hatására összehúzódnak. Valószínûleg 

innen ered az a kentaurok között el-
terjedt mondás, hogy „lúdbőrzik a 

gyomrom tőle” – ezt rendsze-
rint valami lyen kellemet len 
emlékû falattal kapcsolatban 

mondják,	főként	a	fiatal	
kentaurok, akik még 
meg-megkóstolnak 
különböző	gyümöl-
csöket, leveleket. 
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gaz-
dag ré-
szeit képes meg-
emészteni.	A	megőrölt	falatokat	
egy	izmos,	porcgyûrûkből	álló	cső	időn-
kénti kitágulása, majd összehúzó dása 
továbbítja	az	emésztőgyo	morba,	ahol	
az emésztés történik. Az emésztés a 
bélrendszerben folyatódik; ide szája-
dzanak a nagy járulékos mirigyek, mint 
a máj vagy a hasnyálmirigy. A bélrend-
szer utolsó szakasza a végbél. 

A lófügegyümölcs durva rostjait 
a kentaurok nem tudják megemész-
teni, ez az ürülékkel távozik, amely 
külső	megjelenését	tekintve	legin-
kább a távoli rokon lovakéra emlé-
keztet.

A kentaurok az ivari érettség 
elérésekor – ami korán, 3-4 éves 
korukban következik be – el-
veszítik a rágógyomor fogait, 
amelyek	az	emésztőrendszeren	
keresztül távoznak (erre utal az 
az ismert kentaurszólás is, hogy 
régen kiszarta már a fogait	–	idős	egye-
dek jellemzésére használják). Az elhullott 
fogak helyére a lófügegyü mölccsel felvett 

lófügefurdancs	petéiből	kikelő,	ún.	rágó-
lárvák  ülnek, amelyek néhány hónap alatt 
3–3,5cm	méretûre	is	megnőnek	(ábra),	
és a fogak helyén jól megkapasz kodnak. 
A rágólárváknak fontos szerepük van a 
lófügemagvak csírázóképességének kiala-
kításában. A fiatal kentaurok rágógyomra 

a	tápláló	magvakat	megőrli,	a	talajban	
esetleg	elrothadt	gyümölcsből	szár-

mazó vagy a lárvák nélküli rágó-
gyomron keresztülhaladt és 

kiürített magvak csírázásra 
képtelenek. A csírázóké-
pes  ség úgy alakul ki, hogy 

a lófügefurdancs lárvái, ame-
lyek megtelepe dés után egy pár 

fogólábat		és	egy	hosszú,	csőszerû	kitin-
képletet fejlesz tenek, aktiválják 
a lófügemagokat (ábra). A gyomor rágó-

mozdulatai közben a lárvák fogólábaik-
kal élénken hado násznak, és igyekez-

nek egy-egy magot elkapni. Ha ez 
sikerül, a kitincsövet a mag széle-

sebb végén található mély vájat-
ba	helyezik.	A	kitin	csőből	

ezután egy igen aktív en-
zimet tartalmazó folyadék-

cseppet préselnek ki. Az 
enzim elbontja a lófügemag 
kemény héjle mezeit össze-
tartó háncsfo natot, miáltal a 
héjlemezek meglazulnak. 
A	szabadba	kerülő	mag	
trágyázott talajba jutva 
gyorsan csírázni kezd, és 
mintegy két hét múlva már 
leveles növényke, 12 hó-
nap	múlva	pedig	termőre	

forduló lófügenövény lesz 
belőle.

Az idegrendszer

Az idegrendszer a szervezet összes szer-
vének mûködését szabályozza, és az 
egyed viselkedését irányítja. Két részét 
különítjük el, éspedig a központi és 
a környéki idegrendszert. A központi 
idegrendszer	részei	az	agyvelő,	a	gyo-
morvelő	és	a	gerincvelő.	A	környéki	ideg-
rendszerhez tartoznak az idegek és az 
idegdúcok, de ide soroljuk még az auto-
nóm vagy vegetatív idegrendszert is. Az 
agyvelőt,	a	gyomorvelőt	és	a	gerincvelőt	
kemény és lágy burok veszi körül. Mind 
az	agyvelői,	mind	a	gyomorvelői	idegek	
párosan futnak.

Az	agyvelő	szinte	teljes	egészében	a	
gondolkodási funkciókat és a memóriát 
szolgálja,	mert	a	gyomorvelő	és	a	ge-
rincvelő	a	testi	funkciók	szabályozá-sára	
elegendő.	Rendkívül	nagy	az	agyvelő	me-
móriaterjedelme; egy kentaur semmit sem 
felejt el, amit életében hallott vagy látott.

A szaporítószervek

Teljesen	homológ	struktúrák	a	lovak	meg-
felelő	szerveivel,	tehát	a	hímeknél	a	herék,	
a	prosztata	és	a	pénisz;	nőstények	nél	a	
petefészek, a méh és a vagina a pérával. 
Két jellegzetes különbség található a szer-
vek mûködésében. A hímek nemi tevé-
kenységét	egy	speciális	külső	hormon	
szabályozza, és nemi aktivitásuk kizárólag 
e	hormon	hatására	indul	meg.	Minél	idő-
sebbek, annál nagyobb mennyiségû hor-
mon szükséges az aktiváláshoz.

A	nőstények	esetében	hiányzik	a	cik-
likus ivarzás. Gyakorlatilag egész életük-
ben	megtermékenyíthetők,	bár	a	külső	
jegyek nagymértékben befolyásolják a 
csődörök	vonzalmát,	így	ha	fiatal	korosz-
tályok tagjai is rendelkezésre állnak, ki-
zárólag ezekkel történik párosodás. Ezek 
hiányában azonban a kentaurok akár még 
60–70 éves hölgyekkel is képesek páro-
sodni. Ez is fontos eleme a kentaurpopu-
láció szabályozó mechanizmusainak.
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Az	egyedfejlődés

A	méhen	belüli	fejlődés	igen	gyors,	a	fej-
lődési	rendellenességek	ritkák;	a	kis	ken-
taur	meglehetősen	fejletten	jön	a	világra;	
fél órán belül már lábra is áll, 
és anyját mindenhova követi.

Az anya kb. egy 
évig szoptat, azután 
a kis kentaurok 
áttérnek a növényi 
táplálékra. Kezdet ben 
mindenféle gyü-
mölcsöt, rügyeket 
fogyasztanak, 
de hamarosan a 
lófüge lesz egyet-
len táplálékuk. 
Az alsótest valamivel 
gyorsabban	fejlődik,	mint	a	
felső,	ezért	olyan	komikus	
kinézésûek a 3–4 éves 
példányok.10	A	felső	test	
teljes	kifejlődése	10–12	
évet is igénybe vesz, tehát 
átnyúlik a szaporo dási perió-
duson is.

Talán	itt	érdemes	
a kentaurok színe-
it11  ismertetni. A 
jellegek valameny-
nyi színnél az alsó-
testen a legnyilván-
va	lóbbak.	 A	 felsőtesten	 a 
szőrzet	 egészen	pihés;	 a	 bőrszín	 do-
minál. Napon a kentaurok is lebarnulnak 
kissé.

Fekete a kentaur, ha mind a hosszú, 
mind	a	rövid	szőrei	feketék.	Bőre	fekete.	
Árnyalatai: koromfekete, bársonyfekete 
és a hollófekete.

Pej	a	kentaur,	ha	a	hosszú	szőrök	és	a	
lábvégek	feketék,	a	rövid	szőrök	pedig	a	
barna	árnyalatai.	A	bőr	világos-sötét	bar-
na. Változatok: világospej, avokádópej, 
gesztenyepej.

Sárga	a	kentaur,	ha	rövid	szőrének	
színe a világostól a sötét bar-
náig	terjedő	
skálán 
helyez-

kedik el, a 
hosszú	szőrök	

azonos színûek, a 
bőr	világos	barna.	Ár-
nyalatai: napsárga, kínai 
sárga, lófügesárga12 – ez utóbbit 
aranyszôrûnek is nevezik.

Fakó színû kentaurról akkor 
beszélünk,	ha	a	fedőszőrökből	 
a vöröses, melegebb színkompo-

10 Ilyenekre mondják a kentaurok: „nyakig ló gyerek”
11 A kentaur színek nem pontosan követik az ismert 
lószíneket; lásd: Bodó Imre és Hecker Walter (szerk.) A 
lótenyésztők kézikönyve, Mezőgazda	Kiadó,	Bp.	1998.

12 Ez különösen kedvelt szín; a kentaur anyák meséiben a  
kentaur	hős	mindig	lófügesárga.

nens hiányzik, és ezért va-
lóban fakó szín jön létre. 
A	bőr	palaszürke.	Változa-
tai: egérfakó, zsufafakó és 
kacagó gerle-fakó.

A deres	szín	is	fő-
szín. A fej és a lábvégek 
sötéteb bek, a test világo-
sabb, a színek keveréke 
egyenletes.	Attól	függően,	
hogy milyen alapszínû 
kentaur,	szőrei	között	
vannak fehér szőrök, ár-
nyalatai alapján lehet vasderes (feketede-
res), pejderes és sárgaderes.  
A	bőrszín	az	alapszínnel	azonos.

Szürke.	Az	idős	példányok	mind	be-
szürkülnek kb. 60–70 éves korukban. 
Fiatal	egyedek	között	nem	fordul	elő.

Tarka a kentaur, ha testén a színes fol-
tok váltakoznak. Nagyon ritka.

Krémszínû	a	kentaur,	ha	bőrében	
és pataszarujában nincsen pigment, 
szőrei	pedig	fehér	színûek.

Albinó az a kentaur, amelyiknek 
a	szeme	is	vörös	és	a	pigmentektől	
teljesen mentes. Igen-igen ritka.
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A lófüge vagy fûnán 

Az eperfafélék családjában, a Ficus nem-
zetséghez tartozó lófügefa (Ficus equus) 
száz évig is elél és eléggé terebélyes, de 
alacsony;	3–3,5	méter	magasra	megnövő	
fa;	a	füge	közeli	rokona.	Levelei	széle-
sek, karéjozottak; virágainak – amelyek-
nek	különösen	erős,	leginkább	a	hárséra	
emlékeztető	illatuk	van13 – megporzását a 
lófügefurdancs	nőstényei	végzik.	Petéiket	
is ide rakják. A termés tulajdonképpen 
terméságazat,	és	fejlődése,	alakjától	és	
beltartalmától eltekintve nagyon hasonlít 
a rokon fügééhez.

A hosszúkás, 20–25 cm hosszú és 3,5–4 
cm	átmérőjû,	néhány	apró	kemény	magot	
tartalmazó gyümölcs a kentaurok egyet-
len tápláléka. Gyorsan érik, éretlenül 
krémfehér színe az érés során a különbö-
ző	sárgászöld	színárnyalatok	egyike	lesz.

A lófügeültetvény igen kellemes tar-
tózkodási hely is, mert a növények meg-
lehetősen	sok	vizet	párologtatnak,	hajnali	
órákban	valóságos	ködfelhő	lepi	el	a	
lófügeerdőt.	A	fa	egész	évben	hozza	gyü-
mölcseit, amelyek igen nagy egyedi válto-
zatosságot mutatnak a színárnyalatok és 
az ízek tekintetében.

A	kifejezetten	édes	íztől	(vajsárga)	az	
egészen sós (libazöld), enyhén  keserû 
(sárgászöld, apró fekete pöttyökkel, 
keserûsége a pöttyök számával arányos,  
a kentaurok nagyon szeretik) és savanyú 
ízig (a sárgászöld gyümölcsön halványpi-

IV. A kentaur ökológiája

ros, márványos erezet látható, minél kife-
jezettebb, annál savanyúbb) szinte min-
den	ízkombináció	előfordul.14 

A kentaurok válogatnak a gyümölcsök 
között, és keresik az új, ismeretlen ízeket. 

Nagy	ritkán	előfordul,	hogy	a	gyü-
mölcs egészen kicsi marad, sötétlila színû 
lesz, és szinte elolvad a kentaurok szájá-
ban. Ezt a gyümölcsöt a felnôttek különös 
becsben tartják; fogyasztása vidám, elen-
gedett	lelkiállapotot	idéz	elő,	 
s fokozza az agy aktivitását. Hatása egy 
hallucinogén alkaloidának a gyümölcs-
ben	történő	felhalmozódásán	alapszik.

Az	egész	növény	tartalmaz	különböző	
alkaloidákat,	amelyek	a	növényevő	ál-
latok számára a lófügét ehetetlenné te-
szik,15 de a kentaurokat nem zavarják. Az 
ivaréretlen fiataloknak nem ajánlatos lila 
gyümölcsöt enniük, mert ha rágógyom-
rukba még nem ültek be a lófügefurdancs 
lárvái, akkor a lila lófüge fogyasztása sú-

13 A régi görögök egyes források szerint köhögés elleni teát 
készítettek	belőle.

14 Nagyon ízletes a zöld alapon sárgás foltokat mutató ola-
jos, sós gyümölcs; íze leginkább a jól fûszerezett paraszt-
kolbászra emlékeztet.
15 Ezért nincsenek a kentauroknak táplálékkonkurensei.
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A kentaur, a lófüge és a 
lófügefurdancs szimbiózisa

A  kentaur–lófüge–darázs szaporodási 
mechanizmus jól összehangolt együttes 
populációszabályozási rendszert alkot, 
amelynek eredményeképpen a három faj 
teljesen stabil populációkat alkot, és nem 
fordulhat	elő,	hogy	bármelyik	túlszaporo-
dik. A kentaurok szaporodása tehát teljes 
egészében	életterük	ökológiai	lehetősé-
geinek van alárendelve. 
A	kentaurok	elősegítik	a	lófüge	csírázását	
és	fejlődését,	amely	egyetlen	táplálékuk,	
a lófügedarázs pedig mindkét faj szaporo-
dását befolyásolja és maga is  
a	lófügét	fogyasztja.	A	különböző	szabá-
lyozó hatásokat a túloldali ábrán tanulmá-
nyozhatjuk.

Még nem teljesen ismert a mechaniz-
mus,	de	a	nőstény	darazsak	valamikép-
pen érzékelik, ha a kentaur populáció 
létszáma nagyon alacsony, mert ilyenkor, 
bár még nagymennyiségû spermium is 
lehet a spermatartó kamráikban, mégis 
szûzpetéket raknak; így a hímek is meg-
jelennek, serkentik a kék 
gyümölcs érését, és 
megindul a kentaurok 
szaporodása. Az egyik 
feltételezés szerint a fi-
atal kentaurok letörde-
lik és megeszik a lófüge 
új oldalrügyeit, s ezzel gátolják 
az ágak bokrosodását. Ilyenkor  
a lófügeágak hosszúra növekednek, és  
a virágok kissé távolabb kerülnek egy-
mástól. Ha kevés vagy nincsen fiatal ken-
taur, a „metszés” elmarad, és  
a bokrosabb ágakon a virágok közelebb 

kerülnek egymáshoz. Ez lehet a szük-
séges	jel	a	nőstény	darazsak	számára	a	
szûzpeték lerakására.16	A	szûzpeték	elő-
segítik a kék gyümölcsök megjelenését, 
amelyek hormontar tal mukkal kiváltják a 
kentaurok szaporodási kedvét, de ehhez 
az is szükséges, hogy  
a	kék	gyümölcsök	érésére	elegendő	idő	
legyen,	és	a	kék	szín	megjelenése	előtt	
ne fogyasszák el azokat a kentaurok. Ha 
sok	a	kentaur,	hiába	raknak	a	nőstények	
szûzpetéket, a fokozott táplálékszükséglet 

arra kényszeríti a kentaurokat, hogy 
még sárgászöld állapotban elfo-

gyasszák  
a gyümölcsöt, így a hím 
lófügefurdancsok megje-

lenése késik. Ha már min-
den	nősténydarázs	csak	

szûzpetéket rak, mert a hímek 

16	Rovaretológiai	vizsgálatok	szerint	a	lófügedarázs	
nőstényei	megjegyzik	a	két-két	virág	között	naponta	
megtett átlagos repülési távolságot, és ha ez szignifikánsan 
megnő,	akkor	kezdik	rakni	a	szûzpetéket.

A lófügefurdancs 

A lófügedarázs vagy fûnánfurdancs  
(Blastophaga equs carica) a dipterák 
rendjébe tartozó rovar, rokona  
a	méheknek,	darazsaknak	(ábra).	Nősté-
nyei mintegy 2 cm hosszúak, sárga-feke-
tén csíkozottak, a hímek 7 cm hosszúak 
és csíkjaik levendulakékek. Szaporodása 
rokonaihoz hasonlóan  
a haplo/diploid genetikai rendszeren 
alapszik (lásd keretezett szöveg).

A	lófügefurdancs	petéiből	a	lárvák	az	
érő	gyümölcsben	kelnek	ki,	abból	egé-
szen kis mennyiséget elfogyasztanak; 
többségük	még	az	érés	előtt	átalakul,	és	 
a	gyümölcsből	eltávozik.	Ezután	a	lófüge	
bőségesen	termő	virágporából	táplálkoz-
va többszöri vedlés után nyerik el vég-
ső,	repülő	formájukat.	A	nőstények	akár	
15–20 évig is elélnek, a hímek  élettarta-
ma mindössze 1–2 hét.

Azok a kései lárvák, amelyeket a ken-
taurok a gyümölccsel elfogyasztanak, a 
gyomorban rágólárvákká alakulnak, és 
ha a rágógyomor csontlécein vannak üres 
helyek, azokat elfoglalják.

A nőstények diploidok, vagyis két so-
rozat kromoszómát hordoznak sejt-
jeikben, a hímek haploidok; sejt jeik nek 
csupán egyetlen kromoszómaso roza-
tuk van. A megtermékenyí téskor a 
hímek igen nagy mennyiségû, akár 
több évtizedre is elegendő spermát 
juttatnak a nőstényekbe, amelyek azt 
a spermatároló kamráikban tárolják. 
Peterakáskor a nőstény képes szabá
lyozni a spermiumoknak a petéhez 
jutását. Így rakhat megtermékenyített 
petéket, ezekből diploid nőstény rova
rok lesznek. Rakhat szûz petéket is, 
ezekből a haploid hímek fejlôdnek ki.

lyos hascsikarással, hányingerrel és érzel-
mi lehangolódással jár.

Ha a rovar szûzpetéket rak a 
lófügevirágba, azokból hím rovarok 
kelnek ki, a gyümölcs lassan érik, és 
sötétkék	lesz,	magas	szexuális	hormon-
tartalommal az ilyen gyümölcs neve 
v’ag!ra – a kentaur kiejtés szerint. A kék 
gyümölcsöt a hímek aktívan keresik. 
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tartós hiánya miatt a spermatartalékok 
elfogytak,	akkor	egyre	nő	a	valószínûsége	
a kék gyümölcs megjelenésének valami-
lyen elhagyatott, a kentaurok által ritkáb-
ban	látogatott	helyen	élő	lófügén,	és	így	
a hím furdancsok újra kialakulhatnak. 
Egyetlen	kék	gyümölcsben	is	elegendő	
szûzpete	van	ahhoz,	hogy	a	belőlük	ki-
kelő	hímek,	akár	az	egész	nőstény	popu-
lációt	megtermékenyítsék.	Lényeges	visz-
szacsatolási köre a szabályozásnak a kék 
gyümölcs hatása és a kentaurok életkora 
közötti kapcsolat. Akár egyetlen v‘ag!ra 
elfogyasztása	is	megfelelően	aktivál	és	
párosodásra késztet egy fiatal, 4–12 éves 
hím kentaurt. Ha ez a korosztály vala-

miért kis létszámú, vagy hiányzik, akkor 
az	idősebb	hímek	is	aktiválódnak	–	akár	
80 éves korukban is –, de ehhez tetemes 
mennyiséget	kell	a	kék	gyümölcsből	
elfogyasztaniok.

Bő	lófügetermés	növeli	a	kék	gyü-
mölcs megjelenésének valószínûségét, és 
ezzel serkenti a kentaurok szaporodá sát. 
Ha gyorsan fogy a lófüge, mert sárgá-
szölden megeszik, a szaporodási ciklus 
kitolódik. A lófüge kentaurok nélkül nem 
tud szaporodni, de a fügefur dancs nélkül 
sem. A kentaur a furdancsok nélkül nem 
tudja csírázásra késztetni  
a	magot.	Tehát	mindhárom	faj	élete	 
a	másik	kettő	létezésének	függvénye.	
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Veleszületett viselkedési mintá-
zatok

Elimináló viselkedésformák

Ismert,	hogy	a	felnőtt	kentaurok	széklete	
csírázásra képes lófügemagokat tartal-
maz. Az elimináló viselkedésforma szo-
rosan kapcsolódott a lófügegondozási 
viselkedéshez,	és	lényegében	annak	első	
fázisát	képezi.	A	kentaurok	székelés	előtt	

lófügeültetésre alkalmas 
területet keres-

nek, ott egy 
alkalmas 
bottal ki-
sebb 

göd- röt 
ka-
parnak, 
abba ürí-
tenek, majd a 
bélsárgom bó cokat 
földdel is betakarják, 
és a kis ültetvényt vize-
letükkel jól megöntözik 
(az apró lófüge növényke 
látványa  
a kentaurokból 
általában	erős	vi-
zelési ingert vált 

V. A kentaur etológiája és a kentaur kultúra

ki). A kentaur anatómiáját tekintve megle-
hetősen	problematikusnak	tûnhet	 
a	vizelettel	történő	pontos	célzás,	a	hím	
kentaurok	azonban	megfelelő	testfor-
dulattal és kezük célszerû használatával 
megoldják a feladatot.  
A	nőstények	a	megöntözendő	földdarab-
ka fölé guggolnak, és így végzik el e fon-
tos mûveletet. 

Az anyák gyermekeiket már egészen 
korán a széklet eme biokertészeti kezelé-
sére	szoktatják,	jóval	azelőtt,	hogy	a	fiata-
lok székletében csírázásra képes magok 
lennének.	Tisztázatlan	még,	hogy	az	ürí-
téssel kapcsolatos viselkedésfor mákban 
milyen szerepet játszanak az öröklött és a 
tanult elemek.
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Tárgyfóbia

Különös tulajdonságuk a kentauroknak, 
hogy	igen	erős,	és	az	életkorral	jelentősen	
növekedő	fóbiájuk	fejlődik	ki	 
a mesterségesen készített, megmunkált 
tárgyak vagy szerszámok iránt. Bár patáik  
lekerekítésére alkalmas köveket, vagy  
a lófügetelepítés során, gödörásáshoz 
botokat használnak, ezeket azonban nem, 
vagy alig munkálják meg, sohasem hord-
ják magukkal és a tárgyak segítségével 
végzett mûveleteket is szégyellni látsza-
nak. Ha egy kentaur lófügét telepít, min-
dig elvonul  
a	többiektől,	hogy	tevékenységét	ne	lás-
sák. Bizonyos, hogy ez a szégyenérzet 
nem az eliminálás aktusának szól, mert 
teljesen természetesen ürítenek társaik 
jelenlétében, ha a hely lófüge telepítésére 
egyébként alkalmatlan.

Társas	viselkedés

A kentaurok rendkívül szociális lények, 
de	szocialitásuk	az	életkor	előrehaladásá-
val csökken. Fiatal kentaurokat anyjukkal 
együtt gyakran lehet megfigyelni na-
gyobb, 6–10-es csoportokban, különösen 
az anyák táplálkozása vagy szoptatás köz-
ben. Ezek az anyai csoportok.	Idősebb	
egyedek is gyakran megállnak ilyen cso-
portok	mellett,	és	valamennyi	időre	elve-
gyülnek közöttük, beszélgetnek, ölelgetik  
a kicsiket. Négyéves koruk után a ken-
taurok önállósodnak, és néhány évig  a 
nap nagy részében egyedül  járnak. Ekkor 
kezdődik	intenzív	nemi	életük	is,	ha	a	
lófüge	kék	periódusa	ezt	lehetővé	teszi,	
de a párosodás a hosszabb udvarlóének 

eldalolása után aránylag gyorsan, néhány 
perc alatt lezajlik, és  
a hímek a továbbiakban nem kísérgetik  
a	nőstényeket.	Ebben	az	életkorban	 
a hímek egyébként is sokat vándorolnak, 
keresve a kék gyümölcsöket. Az ilyen 
életkorú	nőstények	is	magányosak;	az	
udvarló hímeket keresik. Akár szaporod-
tak, akár nem, tíz-tizenkét éves korukban 
mindkét nem tagjai vegyes nevelőcso-
portokba tömörülnek. Egy-egy 4-6 tagú 
nevelőcsoportot	idősebb,	húsz-huszonöt	
éves	felnőtt	hím	vagy	nőstény	vezet,	és	
igen szoros kapcsolat alakul ki a csoport 
tagjai között. Kb. harmincéves korban 
a szociális szerkezet megint megválto-
zik,	és	a	kentaurok	egy	50-70	éves	idős	
egyeddel lépnek intenzív párkapcsolatra, 
amelyben a nem semmiféle szerepet nem 
játszik,	tehát	hím-hím,	nőstény-nőstény	
és	hím-nőstény	kapcsolat	egyaránt	elő-
fordul. Százéves kora körül a kentaur újra 
magányos lesz, de még gyakran csatla-
kozik hasonló, vagy nem sokkal fiatalabb 
egyedekhez	–	időlegesen.	A	százhusza-
dik életév után ezek a kapcsolatok is 
megszûnnek;	az	idős	példányok	teljesen	
magányosak. 

Agresszió

A kentaurok között a fizikai agresszió 
úgyszólván	ismeretlen	fogalom.	Legin-
kább az emberekkel kapcsolatban hasz-
nálják az ilyen típusú agresszióra utaló 
kifejezéseket. Igen gyakori viszont  
a nevetéssel, lószerû röhögéssel tarkított 
verbális agresszió. A kentaurok egészen 
bonyolult,	sértő	kifejezésekkel	képesek	
egymás elme konstrukcióit kölcsönösen 

Lófügegondozás

Az elimináló viselkedés és öntözés mellett 
egyéb gondozó magatartásformák is meg-
figyelhetők.	A	kentaurok	rendszeresen	
átvizsgálják a lófügefákat, és gondosan 
eltávolítanak minden hernyót vagy levelet 
rágó rovart, ha ilyet  
a növényen észlelnek. 

Élőhelyeiken	az	esősebb,	tavaszi	pe-
riódusban a lófüge gyors növekedésnek 
indul.	Ezt	megelőzően	 
a kentaurok ültetvényeiket megtisztítják 
az	egyéb	növényektől,	és	később	is	rend-
szeresen gyomlálnak.

Ide sorolhatjuk a fiatal kentaurok már 
említett viselkedési mintáját, a lófügerü-
gyek fogyasztását is, ami a lófüge ág-
rendszerének formáját és ezen keresztül 
a kentaurok szaporodását elindító kék 
gyümölcsök megjelenését befolyásolja.
 
Röffentő fütty

Egészen speciális hang, amelyet a fiatal 
kentaurok	adnak,	ha	meglepődnek,	vagy	
ha veszélyhelyzetbe kerülnek (kentaur 
neve klófütty!).	A	hangot	nem	a	felső-
testük hangadó szerveivel, hanem az alsó 
tüdőben	lévő	levegőnek	a	horrlyukakon	
történő	hirtelen	kipréselésével	hozzák	
létre.	Leginkább	a	disznóröfögésre	em-
lékeztet, legalábbis az elején, de amint 
a	tüdőbe	elkezd	beáramolni	a	levegő,	
füttyszerû hangba megy át. Egyszeri hal-
lás után összetéveszthetetlen.

Horkantó fütty

Ezt a hangot az anyakentaurok hallatják, 
válaszul	a	fiatalok	röffentő	füttyére.	 
A	hang	a	fejben	képződik.	Az	orrlyukak	
kitágulnak és a levegô hirtelen beáram-
lása adja az alaphangot, amelyet minden 
egyedre	jellemző,	sajátos	füttyjel	kísér.	A	
fiatal egyedek a horkantó fütty alapján 
nagy távolságból is képesek anyjukat azo-
nosítani.

Darázsfóbia

A kentaurok nem mutatnak különösebb 
félelmet	más	élőlények	láttán,	de	kifeje-
zetten viszolyognak az egyébként teljesen 
ártalmatlan, nagy, kék lófügefurdancs 
hímektől.	Amikor	 
a hímdarazsak megjelennek, a kentaurok 
nappalra elhagyják a lófügebokrokat és 
csak napnyugtával térnek vissza, amikor  
a kék darazsak lenyugodtak. Nincs elfo-
gadott evolúciós magyarázata ennek  
a viselkedésnek.

Patagondozás

A kentaurok igen kényesek a patájukra, 
amelyet nagy gonddal ápolnak. A patát 
elsősorban	annak	nedvességtartalma	teszi	
rugalmassá, ezért kiszáradásának meg-
akadályozására nagy figyelmet kell fordí-
tani.17 	Ha	nagyon	száraz	az	idő,	 
a pata szarutokja kiszáradhat, ilyenkor  
a kentaurok nedves agyaggal „becsapják” 
patáikat,	hogy	megint	kellően	rugalmasak	
legyenek.

17	Lásd:	Bodó	Imre	és	Hecker	Walter	(szerk.)	A 
lótenyésztők kézikönyve, Mezőgazda	Kiadó,		1998.
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A hosszú, bonyolult ének elhangzása után 
megtörténik	a	rövid,	erőteljes	hágás,	ami	
után a párok szétválnak. Jó kék lófüge-
termés	esetén,	a	csődörök	egymás	után	
többször is képesek más-más kancákkal 
párosodni, de a párosodási dalt természe-
tesen azoknak is eléneklik, s így többórás 
szünetek iktatódnak két aktus közé. A 
kancák sokszor párosodnak egymás után 
több	csődörrel19 is.

A szaporodási viselkedés mintázatai 
szigorúan nemhez kötöttek. A párosodás 
a lófüge rövid, mindössze egy hétig tartó, 
úgynevezett kék periódusában történik,20  
a túlérett kék gyümöl csöket a fiatal ken-
taurcsődörök	intenzíven	keresik.21 	Előfor-

dul, hogy ha a populáció egészen 
kicsit népesebbé válik, és a 

kék periódus a nagyobb 
lófügefo gyasz tás mi-
att késik, gene rációk 
egész sora nem jut 

szaporodási le-
hetőséghez,	

mert 

a kék lófüge a legintenzívebben a 4–12 
éves	csődörökre	hat;	magasabb	életkorú	
egyedek	csak	a	kék	lófüge	kivételes	bősé-
ge idején szaporodnak.

A	csődörök	a	4–12	éves	kancákat	hág-
ják meg, amelyek – ha nem éppen vem-
hesek	–	a	párosodásra	invitáló	nyerítő	
hangokat és egyéb, az alsónyelven szóló 
kifejezéseket szívesen fogadják. Majd 
meghallgatván a bonyolult, hosszú ud-
varlási	éneket,	a	csődöröket	néhány	szor	
megállják. A vemhesség 12 hónapos, egy 
csikó jön a világra; egy-egy kentaur kanca 
élete során általában kétszer ellik.

Az erotikus visel kedés különös, bár 
az ember hasonló viselkedésére sok 
szempont ból emlékeztet. A kentaurok 
tartósnak mondható, párkapcsolatban 
eltöltött, sok évig is eltartó vonzódásán 
alapszik. Ez afféle szerelem, barátság, 
amelynek	során	csak	az	első	erogén-
zónájuk	aktiválódik	(kívülről	nézve	ez	 
a	felső	emlőket,	a	fejet	és	a	felső	has	alján	
lévő	szeméremdombot	foglalja	magában),	
amelyet	a	koponyában	lévő	agy	szabá-
lyoz. A szerelmi kapcsolat kialakulá sához 
nem kell v’ag!ra, nincs köze a szaporo-

dáshoz, megter méke nyítéshez; ez 
kizárólag a kentaurok szemé-
lyiségének vonzalmain alap-
szik.  

A szerelmes kentaurok ál-
landóan együtt járnak, 

sokat ölelgetik, simogat-
ják	egymást,	és	mindenekelőtt	

szinte folyamatosan beszélgetnek. Az 
ölelés, simogatás intenzívebb szakaszai-
ban énekelnek, nyihognak  és igyekez-
nek egymás szeméremdombjait, valamint 
a	felső	emlőket	kezükkel	taktilisen	inge-

19 „Olyan szép, hosszú éneke volt” – mondják ilyenkor 
hölgytár saiknak, magyarázatképpen.
20	Vö.:	a	fiatal	Picasso	energikus	„kék	korszakával”.
21	Erre	utal	az	a	fiatal	kentaurcsődörök	között	nagyon	nép-
szerû	nóta	is,	amelynek	kezdősora:	Holnapra talán, lesz 
már kék fûnán, és újra fütyülök én.

illetni. A válogatott 
kifejezések mindig 
egy speciális hor-
kantásban	végződ-
nek: @!!nyád! Az 
agresszió célpontja 
azonban sohasem  
a személyiség, ha-
nem mindig annak 
egy-egy elképzelése, 
terve, eszméje. A ver-
bális agresszió soha 
sem csaphat át fizikai 
agresszióba, amelynek 
viselkedési mintázatai a 
kentaur etogramból tel-
jes egészében hiányoz-
nak.	Rendkívül	fejlett	 
a kentaurok humorérzé-
ke is, szóviccekben utolér-
hetetlenek.18

Az agresszió fejletlen-
sége azt is jelenti, hogy 
a kentauroknál formális rangsor gyakor-
latilag	nincsen.	Dominanciát	csak	az	el-
mekonstrukciók	előállítása	és	értékelése	
során lehet megfigyelni. Minél bonyolul-
tabb, elvontabb egy-egy személyes konst-
rukció, annál nagyobb  
a	tulajdonost	körülvevő	tisztelet	és	ud-
varias megkülönböztetés. A kentaurok 
minden	meglévő	–		bár	igazán	kevésnek	
mondható – agresszív szenvedélye ezért 
persze az elmekonstrukciók bírálatára 
összpontosul.

Párosodás 
és az erotikus viselkedés

A kentauroknál a szaporodással kapcso-
latos viselkedésformák és a társak iránti 
szerelmes vonzódás teljesen elvált egy-
mástól, noha a párosodási viselkedésben  
kimutatható a rövid ideig, mindössze 
néhány percig tartó vonzalom a nemek 
között. A párosodási viselkedést a v’ag!ra 
hormon váltja ki, és lezajlását   
a	gyomorvelő	szabályozza.	A	csődörök	 
a	megfelelő	hormonszint	hatása	alatt	elő-
ször	párosodásra	invitáló	nyerítő	hango-
kat hallatnak, majd, ha  
a kancákat megpillantják, jelzik, hogy me-
lyik hölgynek kívánnak énekelni és azzal 
magányos helyre vonulnak.  

18 A favicceket is kedvelik és „patahumor”-ként emlegetik.
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mondják	a	leendő	kis	kancáknak,	hogy	
„neked is van, csak nem látszik.” Ezért 
ezek	később	folyton	egy	olyan	képzelet-
beli, szakszóval imaginárius,	péniszről	
beszélnek (kentaur nyelven ph^@sz24 ), 
ami	képzeletük	szerint	a	felsőhas	aljá-
ban	található,	de	befele	nőtt.	A	leendő	
csődöröknek	az	anyák	azt	mondják	„ott 
van neked, csak lecsúszott,”25 a kicsik 

ezt az értelmezést úgy fordítják, 
mintha nekik is lenne egy imaginá-
rius	péniszük	a	felső	has	alsó	ré-
szén, ami persze rendesen kifelé áll. 

Az imaginárius péniszekkel kapcsola-
tos	szexuálpszicho	lógiai	képzetek	igen	
kiterjedtek.	Egyrészről	minden	kentaur	

dicsekszik a sajátjával és igyekszik 
annak nagyságát, keménységét, ere-

zetét és szép formáját méltatni, 
másrészt,	sokszor	becsmérlően	

nyilatkozik a többiek e virtuális 
szervéről.	A	kentaur-ember	kapcsola-

tokban valószínûleg éppen az okozott 
áthidalhatalan problémát, hogy az ember-
nek lehet, vagy párkapcsoaltban kölcsö-
nözhet, a kentaur pedig csak elképzelni 
tudja ezt a vágyott szervet.

szervből	valahogyan	nem	jutott;	ez	a	
makromutá ció-hibridizáció igen bonyo-
lult folyamataiban ismeretlen okok miatt 
elsikkadt.	A	kentaurok	felsőtestén	lévő	
agy viszont, éppen a fôemlôs jellegzetes-
ségek	és	elvárások	fő	hordozója.	Éle-
tének	első	periódu	sában	ezért	minden	
csikókentaur	keresni	kezdi	a	felsőtest-
ről	elsikkadt	péniszt.	Az	anyák,	hogy	
átsegít sék gyermekeiket ezen a nehéz 
pszichodevelop mentális fázison, azt 

24	A	szó	közepén	lévő	„@” nyerítő	hangot	az	imaginárius	
szerv hosszával arányosan lehet ismételni. Fiatal kentaurok 
a	sok	ismétléstől	néha	berekednek.
25 Csak az anyák engedhetnek meg maguknak ilyen 
alsónyelvi ordenáréságot.

relni.	Érdekes,	hogy	a	partnerek	neme	
ebben  
a vonzalomban semmiféle szerepet nem 
játszik, és a simogatások sohasem terjed-
nek	túl	a	felsőtest	határain.	 
A kentaurok igen durva, illetlen és leala-
csonyító dolognak tartanák egymás alsó-
testi nemi szerveit fogdosni.22  

Viselkedésökológiai vizsgálatok sze-
rint,	a	kentaurok	szociális	szerveződése	
a magyarázata az erotikus viselkedés 
kialakulásának.	Ez	teszi	lehetővé	az	idő-
sebbekkel való tartós együttlétet, ami a 
kentaur kultúra értékeinek a követ-
kező	generáció	számára	történő	
folyamatos és pontos átadásá-
nak elengedhetetlen feltétele.
A kentaurok péniszirigysége és 
az imaginárius pénisz

A kentaur kultúra sok jelensége maradna 
megmagyarázatlanul, ha nem ejtenénk 
szót	a	kentaurok	egyik	szexuálpszicho-
lógiai	jellegzetességéről.	A	kentauroknál	 
a péniszirigység	általános	és	erőteljes	
jelenség,	amely	nem	korlátozódik	a	női	
nemre.23  A kentaur tájanatómia felületes 
ismeretei is mutatják, hogy a kentaurok-
nak csupán a lovakéra hasonlító ivarszer-
vük	van,	az	alsótesten.	A	csődöröknél	itt	
található pénisz, amely  
a vizelést is szolgálja, csupán a v’ag!ra 
hormon hatása alatt merevedik, és végzi  

a szaporodással kap-
csolatos  funkcióit. 
A Dryopithecus és 

Mesohippus ősnek	 
a majmokra jel-
lemző	nemi	

22 Kentaur anyáknál elfogadott az újszülöttek dörzsölgetése az 
alsó testen is; ilyenkor szokták hímnemû csikaiknak mondani 
nagy büszkén: „milyen aranyos nagy lófütyije van nekije”

23 A legfontosabb tudnivalókat John Sturdyprick 
alapmûvéből,	a	Comparative Sexual Psycho-Pathology of 
the Equids and Related Species (manuscript) vettük.
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26	Ebből	a	szempontból	a	kentaurok	teljesen	olyanok,	mint	
az	állatok.	Gyermekeiket	mindenféle	nemesebb	nevelői	
megfontolás nélkül szeretik, csak azért, mert vannak, és 
mert	olyanok,	amilyenek.	Jobbításuk,	erkölcsi	előmenetelük	
érdekben nem pofozzák, nem térdepeltetik kukoricára, és 
tüzes	kályha	tetejére	sem	helyezik	őket.	Ezt	a	furcsa,	emberi	
szempontból nézve kulturálatlan, állati vonzalmat mi sem 
jellemzi	jobban,	hogy	még	nem	fordult	elő,	hogy	a	fiatal	
kentaur anya nehéz társadalmi helyzetére hivatkozva egy 
kukába dobta volna éppen megszületett gyermekét.

Ivadékgondozás

A kentaurok nagyon szeretik gyermekei-
ket, mindig hajlandóak egy kis simogatás-
ra és mesére. Különösen szeretik gyerme-
keiket a fiatal anyák.26 Gyakran látni este-
felé,	amint	lefekvés	előtt	illatos	szénával	
csutakolják csikaikat. Fizikailag a kenta-
urok nem sokáig szorulnak gondozásra, 
védelemre, hiszen 3–4 éves korukra alsó-
testük	már	eléri	a	felnőtt	méretet.	Az	első	
négy évben a kentaur nemigen hagyja el 
az anyja által behallható körzetet, és ez 
alatt	az	idő	alatt	tökéletesen	elsajátítja	az	
alsónyelvet. 

A gondozás további formái a különbö-
ző	szociális	csoportokban	történnek.

Kommunikáció

Ismereteink szerint a kentaurok igen 
bonyolult,	kettős,	valódi	nyelvvel	kom-
munikálnak. Az ember mellett a kentaur 
az	egyetlen	állatfaj	a	földön,	amelyről	ez	
elmondható. 
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A kentaur nyelv, a horkális logi-
ka és az elmetopológia

Megkülönböztetünk	alsó	és	felső	nyelvet.	
Az alsó nyelv horkantásokból, nyerítések -
ből	és	beszédhangokból	álló	vokalizáció,	
amely	főként	a	kentaurok	szaporodásával	
és táplálkozásával, a mindennapi élettel,  
a környezettel és bizonyos védekezési 
reakciókkal kapcsolatos. Az emberéhez 
hasonló, mintegy 120 fonéma mellett 
horkantó	és	nyerítő	hangokat	is	ismerünk		
jelölésük ^, @, !, ‘.

A vokalizáció szerve egy különleges 
képződmény,	amely	a	felső	törzsben	 
a	szájnyílásból	a	felső	tüdőhöz	vezet,	lé-
nyegében	egy	gyûrûs,	porcokból	álló	cső,	
amelynek	felső	végén	hangszálak	és	az	
ezeket mozgató izmok találhatók.

Az alsó nyelv igen egyszerû;  
a fonémákból összeállított szavak szótára 
mindössze néhány ezer szót tartalmaz.  
A szavak kisebb része differenciálatlan 
jelentésû, nem oszthatók egyértel mûen 

cselekvést	kifejező	vagy	
tárgyakat	jelölő	sza-

vakra, hanem  
akciókat je-

lölnek, 
amelyek-
ben a 
cselek-

VI. A kentaur kultúra

vés	és	a	tárgya	nem	különül	el.	Például		 
a „gyerek” és a „növekszik” kifejezéseket 
egyetlen horkantás (@!a) jelöli. Már az 
alsó nyelvben megjelennek azonban  
a	különböző	kognitív	dimenziók.	Így	 
a fiatal kentaurok pontosan meg tudják 
különböztetni a reális szituációkat  
a játékosaktól27 és		a	meséktől.

A	felső	nyelv	viszont	rendkívül	diffe-
renciált	és	a	kogníció	különböző	imagi-
nárius	dimenziókkal	bővül.	Így	például	
nemcsak az akciókban vagy leírásokban 
szerepelő	igéket,	főneveket,	mellékneve-
ket jelöli külön szó, hanem alkalmas arra, 
hogy a horkális logika modalitásainak 
logikai ítéleteit is tükrözze. A horkális lo-
gikát	kentaur	legendák	szerint	ősidőkben,	
egy W!!@g^nStein nevû kentaur alapította 
meg. A horkális logika elemzése alapján 
eldönthető,	hogy	egy	nyelvi	kijelentés	 
a tényeknek megfelel-e, továbbá hogy  
a	beszélő	érzelmileg	milyen	viszonyban	
áll azzal a dologgal, jelenséggel, amire  
a kijelentés vonatkozik, tehát kedveli 
vagy sem. Kiderül továbbá, hogy  
a kijelentés igaznak bizonyul-e  
a kentaurok által közösen elfogadott 
kulturális szabályrendszerben, de az is, 
hogy	a	beszélő	esetleges	saját	egyéni	
szabályrendszeréhez	illeszthető-e.	Végül	
pedig	az	is	eldönthető,	hogy	a	kijelen-
tés		Istennek	tetsző-e	vagy	nem.28	A	felső	

27	Szőlősi-Sebestyén	András	nyelvész	szerint	a	játékdimenzió	
az	elsődleges,	csakúgy	mint	az	embernél,	és	valószínûleg	 
e	dimenzió	további	differenciálódása	hozta	létre	a	felső	
nyelvben	megjelenő	horkális	logikát.



46 47

Az elmetopológia
és az ideakonstrukció

A	felső	agy	is		beidegzi	a	mozgató-	és	
érzékszerveket,	de	miután	fő	funkciója	a	
gondolkodás,	a	bejövő	idegi	információ-
kat leginkább az elmekonstrukciók készí-
tésében hasznosítja. 

A kentaur elme az absztrakt konstruk-
ciókat mintegy „látja” is, egy bonyolult 
zenei gondolatot, nem primitív szeriális 
kifejtésben, a hangok lassú egymásutánjá-
ban élvez, mint az ember, hanem a teljes 
hanganyagot egyszerre átfogva, mintegy 
egyidejûleg hallva azt. Ugyanez vonatko-
zik pl. leírásokra is, egy bonyolult, elkép-
zelt szerkezetet a maga egészében, egy-
szerre képesek felfogni, és ha bármilyen 
megjegyzésük akad, ahhoz nem szüksé-
ges a konstrukció elemeninek egyenkén 
történô, lassú, szeriális átvizsgálása. 

Könnyen belátható ennek az értelme, 
ha arra gondolunk, hogy egy regény vagy 
film élvezete közben az ember mindig a 
pillanatnyi	szituáció,	az	éppen	pergő	jele-
netek vagy az éppen olvasott sorok hatása 
alatt áll, pedig a film is, a regény is már ré-
gen teljesen készen van, minden megtörtént 
már, aminek meg kell benne történnie, az 
emberi elme mégsem képes az egész konst-
rukciót a maga teljességé ben, egyidejûleg 
felfogni, élvezni és értékelni.

A kentaurok környezetük ökológiai vi-
szonyait, az állatok, növények kölcsönha-
tását is, mint egyetlen hatalmas dinamikus 
mintázatot fogják fel, és azonnal képesek 
egy akció, egy történés következményeit 
kispekulálni. A kentaurok ezért,  ha meg-
értenek valamit azt pillanatszerûen teszik.  

A kentaur kognitív tudományokban elme-
topológiának nevezik a konstrukciónak 
azt az átfogó elméletét, amellyel ezek az 
agyi jelenségek leírhatók.

Kentaur tudomány

A kentaur kultúra is a megismerésre sar-
kallja	a	személyiséget,	de	főként	a	bel-
ső	világ,	azaz	az	elme	megismerésére.	A	
legfontosabb számukra a dinamikus elme-
konstrukciók	alkotása	a	legkülönbözőbb	
tudományterületeken és a matematiká-
ban. A kentaurok sokféle ismeretüket, 
emléküket az elmetopológia segítségével 
folyamatosan	különböző	konstrukciókba 
rendezik, és kiemelkedô matematikai ké-
pességeik	segítségével	a	legkülönbözőbb	
elképzelhető tudományos rendszereket 
hozzák létre elméjükben. 

A kentaurok is foglalkoznak biológi-
ával,32 kémiával,  ökológiával, pszicho-
lógiával, társadalomtudományokkal, 
mechanikával, atom- és hullámfizikával, 
kvantumelektrodinamikával, de nem mint 
kísérleti tudományokkal, hanem csak 
mint egy-egy matematikailag lehetséges 
világ törvényszerûségeivel. Így például  
a kentauroknak is vannak elméleteik az 
univerzum	keletkezéséről,	de	annál	sok-
kal elôbbre tartanak, hogy azt mint egy 
háromdimenziós membránt, egy fali kár-
pithoz	hasonló	képződményt	képzeljék	

32 Kentaur kutatásokon alapuló evolúciós elméletet is ki-
dolgoztak	már.		Lásd:		Csányi,	V.:	Evolúciós rendszerek: Az 
evolúció általános elmélete, Gondolat, Budapest, 1988.

nyelv lágyabb, dallamosabb, mint az alsó. 
Kétszázhuszonegy fonémáját ismer jük. Az 
ezekből	alkotott	szavak	száma	rendkívül	
nagy, mert a kentaurok igen sok szemé-
lyes szót is alkalmaznak, amely nek jelen-
tését csak saját maguk ismerik.29 A teljes 
szótár nagysága a kentaurok szerint elvi-
leg is meghatározhatatlan.

Egy-egy konkrét dolog jelölésére 
sok	különböző	szót	használnak,	hogy	a	
horkális	logika	szabályainak	megfelelően	
álláspontjukat a legszabatosabban kife-
jezhessék. A szavak nem rendelkez nek 
egyértelmû	jelentéssel,	a	jelentés	döntő	
meghatározója a hangok relatív magas-
sága, amelyen az adott szót kiejtik, pon-
tosabban „énekelik”. A hangmagasság a 
kentaurok érzelmi kommunikációjának 
eszköze,	így	bármely	felső	nyelvû	köz-
lés egyidejûleg tartalmaz racionálisnak 
tekinthető	információt,	valamint	érzelmi	
hozzáállást, véleményt, vágyat, óhajt stb. 
A kentaurok érzelmi világa az emberénél 
sokkal differenciáltabbnak tûnik.  
A kentaurok nemcsak egymással, hanem 
más	élőlényekkel,	és	ami	egészen	kü-
lönös, elmekonstrukciókkal is kialakít-
hatnak mély érzelmi kapcsolatokat.

Az emberi nyelvhez hasonlóan  
a kentaur nyelv is nyitott, a fonémákból 
szabadon	képezhetők	a	szavak	és	 

a szavakból a mondatok, de nagyon el-
térő	a	különbség	a	két	rendszer,	a	két	faj	
memóriakapacitásában megnyilvánuló 
eltérés miatt. Az emberi memória alig 
egymillió szót képes befogadni nyelven-
ként, míg a kentaurok memóriája ennek 
százszorosát is könnyen befogadja. Ezért, 
míg az emberi kultúrákban új szavak, új 
jelentések lassan, a generációk váltakozá-
sának ütemében jönnek csak létre, addig 
a	kentauroknál	kisebb	csoportok,	sőt	
életük vége felé az egyes egyedek is új 
szavak százezreit hozzák létre, hogy gon-
dolati konstrukcióikat pontosabban meg-
fogalmazhassák. Az új szavak használata, 
ha az valóban szép konstrukcióhoz szük-
séges, gyorsan terjed. A kentaurok idejük 
nagy részét éppen a szó- és jelentésegyez-
tetéssel  töltik. A már említett öreg kentaur 
(akit barátai röviden csak Steinnek hívtak) 
szerint: „ha valamiről nem tudsz beszél-
ni, akkor gondolkozzál róla, és ami-
kor eszedbe jutott valami, mondd el”.30  
Jellegze tessége még a kentaur nyelvhasz-
nálatnak a beszéd nagy sebessége. Az 
emberi fülnek úgy tûnik mintha a kenta-
urok folyamatosan hadarnának. A gyors 
beszéd az informá cióátvitel sebességének 
növelését szolgálja.

A korai görögök, akik még érintkeztek 
a kentaurokkal, csak az alsó nyelvet voltak 
képesek megérteni; egyebek között ez a 
magyarázata annak, hogy agresszív, buja, 
vad lényeknek tartották a kentaurokat.31 

28 A horkális logika sok elemében hasonlít a sokkal primití-
vebb modális logikára, amelyben az aletikus, episztemikus 
és deontikus modalitás – némileg leegyszerû sítve – sorra 
annak vizsgálhatóságát jelenti, hogy az állítás a tényeknek 
megfe	lelő-e,	a	beszélő	gondolatvilágához	viszonyítva	igaz-e	
és igaz-e egy szabályrendszerbe illesztve.  Kiefer, F. Jelentés-
elmélet, Corvina, 1999.
29 Nagyon leegyszerûsítve valószínûleg arról lehet szó, hogy: 
„abból, hogy a formális szemantika alapegysége a kijelentés, 
következik, hogy a szójelentést ebben a leírási keretben a 
kijelentés jelentésének függvényében kell meghatározni.” 
Lásd:	Kiefer,	F.:	Jelentéselmélet, Corvina, 1999, 17. old.

30	Ez,	ugye,	pontosan	az	ellenkezője	annak,	amit	nekünk	
Wittgenstein	ajánlott.	Lásd:	Wittgenstein,	L.:	Logikai-filozó-
fiai értekezés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
31 Az ún. „alsótesti humor” apró történeteit a kentaurok 
csak az alsó nyelven tudják vagy akarják kifejezni.
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mek legkisebb egységei a parányok. A 
legkisebb parányi részek még kisebbek-
ből	állanak,	és	nagy	energia	köti	őket	
össze. Ezt mindenki tudta követni, bár a 
kötési	energiák	és	a	parányokban	lévő	
„p” és „d” pályák közötti lehetséges össze-
függésről	vita	alakult	ki.	Amikor	azonban	
azt kezdte fejtegetni, hogy a parányokat 
különböző	ravasz	megoldásokkal	fel	
lehet bontani, és akkora energiák szaba-
dulnak fel, amelyek segítségével, akár 
egész	Thesszália	is	elpusztítható,	már	
nem tudott nevetni senki. Mi ebben a 
mulatságos? – kérdezték. Ez a rendszer 
önmagában is teljesen mûködésképtelen, 
hiszen	esetleges	előállítói	már	a	bevezető	
kísérletek során megbetegednének vagy 
elpusztulnának. Nincsen olyan lehetséges 
világ,	amelyben	ez	megépíthető	lenne,	
még humoros oldalát sem lehet valami-
képpen felfedezni – vonták le a következ-
tetést,	és	a	megszégyenült	szerzőt	nem	
tapsolták meg. Hallgatott is sok hónapon 
keresztül. 

Kentaur mûvészet, ének és zene

A kentaurok semmiféle instrumentális 
mûvészetet – leszámítva a szent síp hasz-
nálatát – nem mûvelnek; valószínûleg a 
tárgyfóbiájuk miatt. Igen fejlettek azon ban 
az egyéb mûvészeteik. A dinamikus el-
mekonstrukciókat, legyenek azok tudo-
mányosak vagy egyebek, ugyanis a funk-
cionális szempontok mellett mûvészeti 
oldalról is értékelik. A nyelvi szépség, 
matematikai harmónia, az ellenpontok 
kiegyensúlyozottsága, a fészkes komp-
lexitás	mélysége,	a	rejtett	összefüggések	
diszkréciója, valamint a konstrukciók ér-
zelmi hatása a legfontosabb bírálati szem-
pontok. 

Nagyon fejlett a mozgásmûvészetük is. 
Szinte minden kentaur gyakorolja  
a sokezer éves kentaur-kefa gyakor-
latait,	amelyek	különböző	testtartás-
okból, különleges horkantásokból és 
légzőgyakorlatokból	tevődnek	össze.	
Nagyon érdekes, hogy a kentaurok nem 
mutatják be egymásnak az esetleg általuk 
kitalált új kefagyakorlatot, hanem gyor-
san elmondják, és a hallgató azonnal meg 
tudja csinálni a hallottak alapján.

A kentaurok nagyon sokat mozognak, 
és különösen fiatal korukban szívesen 
vesznek részt csoportos táncokban, ének-
lésben és közösségi játékokban.

Tánc	közben	körbe-körbe	szaladgál-
nak, ugranak, peckesen lépnek.36  

36	Még	anyjukkal	járó	gyerekkentaurok	néha	a	felnőttek	
bosszantására olyan körtáncot járnak, amelyekhez apró 
tárgyakat használnak, ami súlyos illetlenségszámba megy. 
A tánckör közepén áll egy kentaurgyerek és egy bothoz 
kötött laza indát mint ostort pattogtat, a körben táncolók 
pedig szájukba egy vékony pálcát illesztenek keresztbe, és 
az	ostor	pattogására	időnként	két	hátsó	lábukra	állanak.	Az	

el egy hatdimenziós térben.33  A legel-
terjedtebb teóriájuk szerint (kentaur szak-
kifejezéssel	a	!G!’U.T.)	a	tér	is	csupán	egy	
matematikai konstrukció, amely megfele-
lő	transzformációkkal	zérusra	redukálható	
a világegyenletben. 

A kentaurok számára teljesen érdek-
telen az a kérdés, hogy a matematikai 
konstrukcióknak van-e valamiféle rele-
vanciája	a	külső	világban.	Számukra	a	
lehetséges	a	konstrukciók	belső	szépsége	
és  funkcionális zártsága a fontos.34 Ennek 
illusztrációjául elmondunk néhány ismert 
esetet, amelyek a kentaurok gyakori elme-
konstrukciós konferenciáin történtek. 

Az elmekonstrukciós konferencia alkal-
mával a kentaurok összegyûlnek, valaki 
középre áll, és gyorsan elkezdi mondani a 
saját tudományos konstrukciójának leírá-
sát,	a	lehető	legtömörebben.	Esetünkben	
egy zsufaszínû, középkorú kentaur be-
szélt,	és	amennyire	a	gyors	szövegből	ki	
lehetett hámozni, egy univerzális, szántó, 
vető,	betakarító,	motoros	gépet	talált	fel.	
Leírta	a	mûködési	elvet,	a	teljes	szerkeze-
tet a legapróbb részletekig, még a tartalék 
alkatrészeket és a garancialevelet is bele-
értve. Nagyon érdekes volt a hallgatóság 
reakciója. Amikor kiderült, hogy a motort 
egy gyúlékony anyag apró, szabályozott 
robbantásai mûködtetik és a kiáramló 
gázok	veszélyesek	a	gép	kezelőjére	és	
környezetére, a hallgatóság kuncogni 
kezdett.	A	szántást,	vetést,	aratást	illetően		

a teljesítményt firtató kérdések hangzot-
tak el, és amikor a válaszból kitûnt, hogy 
annyi gabonát képes a szerkezetet irányí-
tó	gépkezelő	termelni,	ami	a	saját	szük-
ségleteit 10,293 -szorosan is meghaladja 
és családja szükségleteit is 2572-szer, a 
kentaurokból	dőlt	a	kacagás,	még	a	jelen-
lévő	idősebb	bölcsek	is	vihorásztak.	

Adatközlőink	elmondták,	hogy	ez	az	
elmetopológiai est a humoros, értelmet-
len tudományos konstrukcióknak van 
szentelve.	Ezek	csak	az	őket	befogadó	
magasabb	rendszertől	függetlenül	vizs-
gálva		mûködőképesek,	ezért	teljesen	
értelmetlenek,  és Isten akarata ellen 
valók. A zsufaszínû kentaur jól ismert 
mûvelője	volt	ennek	a	szórakoztató,	sza-
tirikus mûfajnak.35 Bár néha annyira elveti 
a sulykot, hogy még a bölcsek sem tudják 
követni. Egy hasonló humoros konstruk-
cióknak	szánt	konferencián	például	elő-
állt	azzal	a	konstrukcióval,	amit	ő	„gátépí-
tésnek és folyamszabályozásnak” neve-
zett. Amikor a végén kiderült, hogy némi 
energia termelése érdekében folyókat kell 
elterelni,	erdőket,	mezőket	kell	elpusztí-
tani, a halak ívóhelyei megszûnnek, nagy 
iszapos	tavak	keletkeznek,	amelyek	idő-
vel teljesen elrothadnak, és néha még a 
gátak is átszakadhatnak és elsodorhatják  
a	gátépítők	településeit,	mindenki	nagyon	
jól	szórakozott.	Azután	előállt	egy	még	
elvontabb és még különösebb ötletével. 

Kidolgozta az anyagok parányi ré-
szecskékből	történő	felépítésének	elmé-
letét.	Különböző	elemeket	tételezett	fel,	
amelyek kombinációi alkotják a világban 
található formákat és  anyagokat. Az ele-

33 E. A. Abott, 2000: Flatland: A Romance of  Many Di-
mensions. A szöveg a „Gutenberg-project”-ben található 
meg a Világhálón: http://promo.net/cgi-promo/pg/
t9.cgi?entry=97 site-on
34 Ez az oka annak, hogy a kentaurok nem estek a tech-
nológiai	logika	közismert	csapdájába.	Lásd:	Ellul,	J.:	The 
Technological Society,	Johnatan	Cape,	London,	1965.

35 Sokszor mondják is valamilyen humorosnak tûnő 
dologra: „Hát ez Zsufa!”.



50 51

Bemutatunk itt egy daltöredéket, 
amelynek	első	három	hangja	hiányzott,	
de egy kompjuteres rekonstrukcióval si-
került újra megtalálni:41

Még két kottatöredék ismeretes, de 
ezek valódiságával kapcsolatban sok 
kétség	merült	fel.	Egy	francia	gyûjtő	bir-
tokában	lévő	kotta	állítólag	úgy	született,	
hogy görög pásztorok egy öreg kentaur 
délelőttjét	lesték	meg,	és	az	általa	énekelt	
dallamot	rögzítették	kecskebőrre.	

Néhány  jellegzetes taktus:42

41	A	kottarészletet	1815-ben	találta	Sir	John	Derbywinner	
lovásza a lord egyik görögországi birtokán, a lóistállóban. 
A lovász arra a kérdésre, hogy a lelet hogyan került oda, 
nem tudott érdemleges választ adni, és miután a londoni 
Royal	Society	kiküldött	vizsgálóbizottságának	Sir	John	is	a	
szavát	adta,	hogy	nem	ő	írta,	egyértelmû	lett	a	következ-
tetés,	hogy	valóban	egy	ősi	kentaur	dal	néhány	taktusát	
sikerült	megtalálni.	Néhány	évvel	később	sokan	fütyülték	
még a távoli Németországban is.
42 A zene kentaur eredetét kétségbe vonók két, vitán felül 
erős	érvvel	rendelkeznek.	Az	egyik,	hogy	a	görög	pász-
torok  általában nem tudtak kottát írni, bár ezt a konkrét 
esetben még nem sikerült bizonyítani. A másik érv az, 
hogy a kentaurok köztudottan elmenekülnek minden 
turista	közeléből,	így	valószínûtlen,	hogy	a	pásztorok	vagy	
a turisták a dallam lejegyzéséhez szükséges távolságra meg 
tudták volna közelíteni a kentaurt. Ennek persze ellene 
szól,	hogy	egy	igen	öreg	egyedről	van	szó,	amelynek	talán	
már nem volt olyan éles a hallása.

Végül a harmadik töredék:

Ekörül van a legtöbb vita. Egy ismert 
német	gyûjtő	állítja,	hogy	a	birtokában	
lévő	töredék		egy	csatára	induló	nôi	
kentaur csapat harci zenéje. Ez több szem-
pontból is vitatható; mint tudjuk,  
a kentaurok a feltételezésekkel ellentétben 
egyáltalán nem voltak harciasak, másrészt 
a zenei szöveg legfeljebb valamilyen alsó 
nyelven énekelt dal zenéje lehetett volna, 
márpedig az alsó nyelven többnyire csak 
az anyakentaurok daloltak.43 

A dalok mellett a kentaurok bonyolult 
zenei kompozíciókat is konstruálnak, 
ezek élvezete szintén az elmondással 
kapcsola tos. Az új mûvet, legyen az szim-
fónia vagy csak kisebb szonáta, az alkotó 
elmondja társainak, vagyis gyorsan felol-
vassa a képzeletbeli kottát. Amikor a vé-
gére ért, azok szinte pillanatok alatt meg-
hallják az egészet egyben, és ha élvezték, 
bőven	kifejtik	véleményüket	a	szerzőnek,	
vagy	ha	nem,	akkor	még	bővebben.

43  Eva Nadai zenetörténész elmélete szerint viszont ez a 
zene a kentaurok sétakörözését vagy kûrözését kísérte 
(az	eredeti	szövegben	walk-circle	vagy	walk-kûr),	amit	
általában		vacsora	előtt	végeztek,	és	éhes	állapotban	
valóban	elképzelhető	a	hajlam	az		agresszívebb	motívum-
ra.	Érdekes	hipotézist	vetett	fel	Kovács	Zsuzsa	zeneesz-
téta.	Szerinte	az	eredeti	szövegben	szerepelő	második	„k”	
néma;	így	valószínûleg	„ûrséta”	a	megfelelő	fordítás.	Az	
sem	lehetetlen,	hogy	a	zenei	részlet	egy	extraterresztriális	
civilizáció és a kentaur kultúra találkozása alkalmából írott 
mûből	származik.	Kétségtelenül	szenzáció	szám	ba	menne	
az ufókon érkezett kis zöld kentaurok nyomait megtalálni.

A	tánckörön	kívül	álló	idősebb	egye-
dek patáikkal ritmikusan dobolnak. 
Igen bonyolult ritmusképleteket hasz-
nálnak. Ilyen patadobolással kísérik kö-
zös énekei ket is, amelyek bonyolultak, 
többszóla múak és igen dallamosak. Na-
gyon fejlett a vers és a folytatásos regény-
mondás is.

A	3–4	éves,	már	majdnem	felnőtt	
termetû kentaurok érdekes játéka  
a  R’!deo!.37 Ennél a játéknál is kört for-
málnak	a	résztvevők,	de	jó	tágasat,	majd	
néhányan egészen fiatal, egy-két hónapos 
kentaurgyereket vesznek a hátukra, azok 
jól megkapaszkodnak, de a „ló” igyekszik 
terhétől	megszabadulni.	Akinek	sokáig	
sikerül fennmaradni, azt a végén megtap-
solják.

Ugyancsak a 3–4 évesek játéka a „haj-
tás”. Hosszú ágat vonszolnak maguk után, 
amelyen kisebb kentaurgyerekek ülnek, 
hogy nehezebb legyen és mindegyikük 
kezében	vékony	vessző,	amivel	az	ágat	
vonszoló	idősebbet	„hajtják”,	természe-
tesen	úgy,	hogy	testét	a	vessző	sohasem	
érheti el. 

Noha nem használnak ecsetet, vásznat, 
márványt,	vésőt,	a	kentaurok	örömüket	
lelik a háromdimenziós, ún. !ké^@brok 
elmebéli alkotásában. Az alkotó apró 
részletekbe	menően	kidolgozza	alkotását,	
amit elmesél hallgatóinak, akik ezt ma-
guk is elképzelik, azután mûélvezetüket, 
netán bosszankodásukat terjedelmes 
kritikákban fogalmazzák meg. A kentaur 
kultúrában gyakori jelenség, hogy a bí-

rálat és a kritikus nagyobb hírnévre tesz 
szert, mint maga a mû.

Az igazán fejlett mûvészeti ág a zene.  
A kentaurok rendkívül muzikális lények. 
Dalaikat	alsó	és	felső	nyelven	is	éneklik.	
Az alsó nyelven mindig pentaton ská-
lán,	a	felső	nyelven	énekelt	dalokra	a	12	
fokú	skála	a	jellemző.	Különösen	aktív	
az éneklés, amikor a fiatal hím kentaurok 
kék lófügét esznek. Ilyenkor dalverse-
nyeket is rendeznek, amelyeken 5-6 óráig 
szóló dalok is születnek, amelyeket egy 
idősebb	egyedekből	álló	zsüri38  bírál el, 
és a bírálatok szintén több órás dalokban 
fogalmazódnak	meg.		Érdekes	ilyenkor	
a	fiatal	nőstény	kentaurok	viselkedése,	
amelyeknek más alkalmakkor szintén 
vannak énekversenyeik, de a hímek 
énekversenyein csak visszafogottan du-
dorásznak, és furcsa módon kizárólag  
a	versenyzők	dalai	iránt	mutatnak	érdek-
lődést.	A	komplexebb,	cifrább,	hosszabb	
dalok	éneklőit	körülveszik	és	simogatják,	
így azok – a megfigyelések szerint – köny-
nyebben jutnak nemi partnerhez. Ezt a 
nézetet	erősítik	meg	a	kékbálnákon	vég-
zett vizsgálatok is.39 A bíráló zsüri tagjait 
messze elkerülik, pedig azok legtöbbször 
még	a	versenyzőknél	is	hosszabban	dalol-
nak.40

38 A zsüri tagjaira a kék lófüge már alig hat.
39	Lásd:	D.	Macdonald,	1985.	The Encyclopedia of Mam-
mals, 1.	Allen	and	Unwin,	London,	pp.	229.
40 Egyes andrológusok vizsgálatai szerint az ilyenkor 
énekelt	dalok	komplexitása	és	a	hím	nemi	hormonnak	a	
kentaurok vérében mért koncentrációja között szoros kor-
reláció mutatható ki. A magasabb hormonszintet mutató 
egyedek	dalai	komplexebbek.	Idősebb	korban,	amikor	a	
kék lófüge fogyasztása már nem serkenti nagyon a nemi 
aktivitást,	megnő	a	dalok	hossza,	komplexitásuk	viszont	
csökken. Népzenekutatók szerint a kritikai dalok ig-
azából	repetitív	kántálások,	amelyekben	a	komplex	dalok	
éneklőit	pocskondiázzák	sok-sok	ismétléssel.

anyák, ha észreveszik ezt a szemérmetlen játékot, megintik 
gyermekeiket, és aznap este hosszan mesélnek a tárgyak 
ördögi tulajdonságairól.
37 Magyarra fordítva: „dobd le, az anyja istenit!”
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A kentaur társas élet

A fiatal kentaurokat az anyjuk neveli, és 
tanítja az alsó nyelv azon kifejezéseire, ame-
lyek nem veleszületettek; kb. négy éves 
korukig. Minden kentaur nagy mesemon-
dó, mert a mesék mondása és hallgatása a 
felnőtteknek	is	kedves	elfoglaltságuk,	de	a	
legnagyobb mesterek ebben az anyák, akik 
igyekeznek kicsinyeiket a gazdag kenta-
ur mesekincs legszebb darabjaival minél 
gyorsabban megismertetni. Az alábbiakban 
bemuta tunk egy népszerû kentaurmesét:

*

Réges-régen, amikor a számok még nem váltak el 
a dolgoktól és ahhoz, hogy az elme a hármasra 
gon doljon, három egérkének kellett összefutnia, 
vagy három almának egymás mellé esnie; ami-
kor még a szám egyenes is egészen görbe volt és 
sok elágazás is idétlenkedett rajta, messze túl a 
gonosz, kódolt algoritmusokkal teli mocsa rakon, 
de még az origón is túl, élt egy ken taurcsapat. A 
csapatban a legöre gebb ken taurt Vénken tának 
nevezték, aki már régesrégen egye düllévő volt, és 
már senki sem értette meg beszédét. Egyedül is élt 
egy kicsi lófü geerdő ben, már olyan öreg volt, hogy 
bottal járt, amit na gyon szégyellt, kentauremlé-
kezet óta tört kitevőjû hat ványokkal népesítette be 
elméjét, és egyre mé lyebb rétegeibe ereszkedett a 
hasonló min tázatok nak. Korán reggel Mandelt, 
este meg bróth egy kicsit, de eléggé egyformán teltek 
napjai. Egyszer egy kicsi aranyszôrû kentaur, aki 
még három éves se volt, felka paszkodott a dombra 
Vén kentához, és be szél getni próbált vele. Az öreg 
azonban elmagya rázta neki a komplex számokat 
tartalmazó mátrixok törtkitevőkre emelésé nek 
szabályait Hilbert térben, szép új kifeje zésekkel 
és sok, általa kigondolt egyszerûsí téssel. A kis 

aranyszôrû nem értette, mert a mamája még 
csak a másodfokú egyenlete ket mesélte el neki, 
azt is csak úgy hozzá vető legesen. Minden más kis 
kentaur már sírva fakadt volna és haza trappol 
a mamájához, de a kis aranyszôrû nem tágított, 
folyton kér dezgetett, és még abban is segített, hogy 
Vén kenta megtalálja azokat a kerek sárga foltok-
kal tarkított, zöld lófügéket, amelyek  csúcsán 
piros pöttyök voltak, és ízük legin kább az enyhén 
füstölt homár ral töltött szalonkáéra emlé keztetett, 
egészen enyhe, pörkölt pisztácia utóízzel – az öreg 
rajon gott ezekért. Egy idő után az öreg Vénkenta 
szíve meg lágyult, kimászott a törtki tevőjû hatvá
nyok közül és így szólt az arany szôrûhöz:

– Semmi dolgom veled kicsi kis kentaur, 
mert az én elmém már teljes, és egészében 
átlátható. El is megyek gyönyörködni 
benne vala hova, ahol végre telje-
sen egye dül lehe tek, de utoljára 
még szeretnék enni egy aszúban 
párolt szarvasgom ba ízû lófü gét, 
amelynek az alján pici avokádó-
krém ben pácolt garnéla rákra em-
lékeztető  rész is van (az öreg egész 
életében bolondult a tenger gyümöl-
cseiért); ha ilyet találsz ne kem, akkor 
megajándé koz lak valamivel. Menj és 
keress olyan lófügét, amely narancs sárga és kis 
szabály talan rózsaszín foltocs kákkal teli.

El is indult az aranyszôrû kentaur, és sok 
lófügeerdőt bejárt, de sehogyan sem akadt arra a 
fajtára, amit Vénkenta kívánt tőle. Egyszer aztán, 
amikor a sok kereséstől már nagyon elfáradt és 
bánatában sírva fakadt, arra repült egy Zulfikár 
nevû, öreg holló. – Miért sírsz, kicsi aranyszôrû 
kentaur? – kérdezte. A kicsi elpanaszolta a baját.

– Kár, kár, hogy így elcsavarogsz – káro gott 
Zulfikár –, hiszen neked még anyád mellett a 
helyed, de ha megmondod nekem, hogy egy 
derék szögû háromszög két befogóján üldögélő két 

négyzetholló, Pitha és Gorász, kinek az összegét 
engedi az átfogóra telepedni agresszió nél kül, 
akkor megmondom, hogy hol találsz ilyen lófügét. 
Gondolkodott, gondolkodott a kis aranyszôrû, 
majd kivágta: csak a saját  magukét! – Jól feleltél 
– mondta a holló, és elma gyarázta, hogy a szem-
közti dombon a leanderbok rok között van egy 
elha gya tott lófüge, amelyet már régesrégen nem 
láto gatnak kentaurok, ezért bánatában minden-
féle fura ízû gyümöl csöket terem. Azok között van 
egyetlenegy na rancssárga színû, kis sza bálytalan 
ró zsaszín foltokkal teli. Meg örült erre a kicsi, meg 
se köszönte, ügetett máris a megadott irányba és 
megta lálta a keresett gyümölcsöt. 

Boldogan vitte Vénkentához, aki már morgoló-
dott, hogy elmenni se hagy ják a kentaurt ezek a 
hülye kívánságok, de nagyon megörült, amikor 
a kis aranyszôrû megérke zett. Befala tozta szépen, 

lassan a na rancssárga lófügét a kis 
sza bály talan rózsa szín foltokkal, 
aztán megtörölte a szá ját. – Pont 
ilyen nek képzeltem, – mondta 
– bár az avokádós rész lehetett 
volna egy árnyalatnyival bor-
sosabb is. – No, kis aranyszôrû, 

meg érdemled a jutalmat! Fi gyelj 
nagyon. Adok neked néhány varázslatos dolgot, 
ame lyekkel egy egész világot is konstruál hatsz az 
elméd ben, de nagyon vigyázz, nehogy egyszerre 
két dimenziónál többet engedj a világod ba; abból 
nagyon nagy baj lesz, mivel még kevés a geomet-
riai tudásod. 

– Első ajándékom a pont. – Ezután elmagyaráz
ta neki a pontot, ami tulajdonképpen nincs is, de 
ez az egyetlen hely a világon, ahol a kentaur meg-
szabadulhat a gonosz dimenziófiókáktól. – Ha va
laki egy pontban üldögél, mint a híres Pontkirály,44 
akkor végre teljesen magában van – mondta (már 

44 E. A. Abbott, Síkföld; Kozmosz Könyvek, Móra, 1982
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na gyon szeretett volna ő is egyedül lenni). – De 
nagyon vigyázz, kicsi, nehogy beleragadj a pontba, 
mert azonnal leolvadnak a kiter jedéseid, és soha-
sem tudsz majd kiszaba dul ni. A pont mellé kapsz 
egy ponthúzo gatót, és ha  megkérsz egy dimenzió-
fiókát, de csak egyetlenegyet, akkor szép egyene seket 
tudsz majd húzogatni, ame lyekben azután az 
oda képzelt lényeknek fel, s alá lehet szaladgálni-
uk.  –Végül adott neki egy vonaltolót is, amivel a 
vonala kat egy máso dik dimenziófióka segítségével 
gyö nyörû szép síkokká lehet varázsolni. – Ha ügyes 
vagy, megteremtheted Síkföldet és belévará zsolhatsz 
mindenféle kétdimenziós lényeket, köröket, három
szögeket, négyszö geket, de még trapezoidokat, sőt 
ellipsziseket is. – Az aranyszőrû kicsi kentaur meg
köszönte szé pen az ajándékokat, és elszaladt. 

– Vigyázz a dimenziókra! –kiabált még utána 
Vénkenta.

A kis aranyszôrû nagyon örült; még aznap dél
után keresett egy dimenziófiókát, és ketten a pont-
húzogatóval egy szép hosszú egyenes világot csi-
náltak. Hetekig eljátszott ezzel a kicsi, mindenféle 
egydimenziós lényeket gondolt ki, még genetikai 
algorit musokat is elképzelt, amelyek szaporodni is 
tudtak, meg mutálni, bár ezeket a mutálato sakat 
nem nagyon szerette. Egyik nap, amikor az egydi-
menziós világában gyö nyörködött, odasündörgött 
két másik dimen ziófióka és kérlelni kezdték, hogy 
adja már oda a vonalhúzogatót, hadd játszanak 
ők is. Hogyisne  – mondta az aranyhajú.  Egy szerre 
két fióka nem foghatja – emlékezett Vénkenta intel
meire és elzavarta az egyiket, a másikkal pedig 
egy hatalmas, végelát ha tatlan síkot húztak az 
előző vonalvilágból. Kezdetben ez a világ nagyon 
üres volt, de a kis aranyszőrû gyorsan betelepítette 
körök kel, háromszögekkel és mindenféle alakú, 
értelmes kétdi menziós lényekkel. Ezek a lények 
élték a maguk életét, s a kis kentaur mindennap 
megetette őket. A köröknek rövid köríveket szórt, 
a háromszögeknek és négyszögeknek aprószöget, 

amit azok gyorsan felfaltak, és a körök meghíztak, 
a háromszögek négyszö gekké, a négyszögek pedig 
ötszöggé alakul tak. Sokat szórakozott azon, hogy 
a síkvilág ba bele dugta az egyik ujját, és akkor a 
síkföld lakói azt hitték, hogy egy újabb lakó, egy 
kicsit egyenetlen kör született, és nagyon csodál-
koztak, amikor a körlakó hirtelen, mintegy va-
rázsütésre eltûnt a vilá gukból, mert a kis kentaur 
kihúzta a síkból az ujját. 

Amint így játszadozott a magateremtette világ-
gal, nem hagyták békén a dimenzió fiókák. Ott 
őgyelegtek és biz tatták, hogy legalább egy pontot 
helyezzen Síkföld fölé, és csak egy picit adja oda 
a pont húzót meg a vonaltolót; meg látja, mi lyen 
érde kes dolgok születnek. Egyszer egy dél után 
elálmo sodott, elaludt, és arra éb redt, hogy a 
gonosz  fiókák nagy ban húzo gatják a pon tokat, 
tolo gatják a vona lakat, s mire észbe kapott, Sík-
földje felett ott ter pesz kedett egy hatalmas, dölyfös 
harma dik dimenzió. 

– Mától kezdve én vagyok ura a világod nak  és 
a nyamvadt sík alakzataid helyett háromdimenzi-
ós testek fogják azt lakni! – mondta. – És ha egy kis 
eszed van, akkor a testeket odakint is megfor málod  
– mondta vigyorogva. Szegény kis kentaur nagyon 
elkeseredett, mert szerette Síkföld lakóit.

– Csipiszt neked, nem fogok én tárgya kat készí
teni, hiszen az Isten akarata ellen való! – válaszol ta 
a csúf  harmadik dimen ziónak. Sajnos azonban 
a gonosz harma dik di menzió így is rengeteg bajt 
és kava rodást okozott Síkföldön. Szegény síkteremt
mé nyek vilá gába berobogtak a testek, és kavaro dást, 
zûrza vart okoztak azzal, hogy síkbéli vetüle tük hol 
megje lent, hol eltûnt és felborította a síkbéli életet. 

Volt ott egy nagyon okos kör is, amelyet a 
kis aranyszôrû teremtett, és azt a maga színére, 
aranysárgára színezte (bár a szí neket a síklakók 
nem érzékelték, minden síklakó színes volt, mert 
a színek mint rej tett tulajdonságok egészen jól lát-
szottak felülről), és ez a kör addig törte a fejét (ez 

a belsejében volt persze neki), amíg kispe ku lálta, 
hogy a rejtélyes jelenségeket csak úgy lehet megma-
gyarázni, ha a kör feltéte lezi, hogy létezik még egy 
dimenzió, annak minden követ kezmé nyével együtt. 
Amikor ezt elmesélte a többieknek, hirtelen min
denki rájött, hogy az ő  Teremtőjük (az aranyszôrû 
kis kenta ur) csak olyasvalaki lehetett, aki három 
vagy esetleg a még több dimen zió ban képes sétál
gatni. Egyszeri ben minden síkföldi nagyon szeretett 
volna bepil lantani, akárcsak egy rövid időre is, a 
harmadik dimenzióba. A dimenzió fió kák hango-
san vihorásztak, és a háromdimen ziós testekhez 
dőltek a kaca gástól. – Még hogy egy sík földinek 
be pillantani!… – mondták gúnyosan, és egy más 
térdét csap kodták gonosz örömükben.

Szegény aranyszôrû kis kentaur nagyon 
elszo mo rodott. Nem fogadott szót Vénkentának, 
és most itt áll megfelelô geometriai is-
meretek nélkül a sok siránkozó sík 
teremtmé nyével, és nem tudja, mit 
csináljon, hogyan se gítsen rajtuk. Ô 
maga is sírva fakadt.

Éppen arra járt egy fiatal bölcs, aki 
megsimogatta a kis kentaurt, és kikérdez-
te, miért sír. Az szépen sorjá ban mindent 
elmesélt. – Látod, látod, így jár, aki nem 
figyel – mondta a bölcs. No, de ne sírjál, Escher 
manó tud rajtad segíteni.

– Hát az kicsoda? – kérdezte a kis kentaur.
– Escher manó egy ôsöreg, aki még a  dimenzió

fiókáknál is idôsebb, állítólag Téranyónak a 
zabi gyereke, de olyan varázslatos erôvel bír, hogy 
még arra is képes, hogy sík lényeket átvezessen a 
harmadik dimenzióba, ha úgy tartja kedve. Ô 
egé szen biztosan tudna rajtad segíteni.

– Hogy találom meg őt? – kérdezte a kis kentaur.
– Hát ez bizony nem lesz könnyû – mondta a bölcs. 

– Térszemléletet kell szerez ned, s ha azt felteszed, 
azonnal megpillan tod őt, valahol az elmédben. 

– Hol kapok olyat?

– Sok, sok geometriát kell összeszedned, meg 
kell szelídítened a dimenziófiókákat, és akkor 
valahogy összejön.

– Segítesz?
– Hát valójában  nem ez lenne a dolgom, de 

mert olyan szépen kisegítetted vénkentát, aki egykor 
a tanítóm volt, én is segítek neked. – És attól fogva 
az aranyhajú kis kentaur és a bölcs elválasztha
tatlanok lettek, és folyton Euklidészről, a két Bolyai
ról, Gaussról és a geometriáról beszélgettek.

Egyik nap a kis kentaur így szólt:
– Valami gyanúsat érzek ott a topológiai isme

reteim táján, lehet, hogy ez már a térszemlélet?
– A legjobb, ha először az egyik lelki sze
med behunyod, mert az közömbösíti egy 

picit a dimen ziók sztereóhatását – taná
csolta a bölcs.

És ekkor a kis aranyhajú kentaur 
tény leg meg pillantotta elméjében Escher 
manót, amint egy nagy ecsettel és egy 

üveg tussal a kezében egy Moebius-sza-
lagon ülve lóbálta a lábát. Illendően 
köszön tötte: Jó napot kívá nok, Térapó!

– Szerencséd, hogy Térapónak szólí
tottál – vála szolta az –, mert nagyon 
rü hellem azo kat, akik leragadnak a 

két dimenzióban.
– Pedig sajnos nekem is éppen az a bajom… – 

mondta a kis kentaur. – Kérlek, segíts már nekem 
néhány sík földi személyt kivezetni a magasabb 
dimenziókba! 

– No jó, most az egyszer … – mondta Escher 
manó és ecsetjével elkezdte festegetni a síklényeket. 
Azok meg észre sem vették, de egyszerre csak 
kiemel kedtek a síkból és megpillantották síkföldet 
felülről. Volt nagy csodálkozás és nagy vigasság!

A kis kentaur is boldogan kacagott. – Van már 
térszemléletem! – kiabálta.

 – Itt a vége, trapp el véle.
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A párosodásra váró vagy azzal töltött 
évek után a fiatal kentaur csatlakozik egy-
egy	nevelőhöz.	Ezek	felnőtt,	20–25	éves	
egyedek, amelyek szoros érzelmi, erotikus 
viszonyt alakítanak ki tanítványaikkal és 
bevezetik	őket	a	felső	nyelv	rejtelmeibe.	A	
nevelők	hímek	és	nőstények	is	lehetnek,	és	
rendszerint 4-6 fiatal kentaurral foglalkoz nak 
egyszerre.	A	nevelők	tanítják	meg	mind	azt,	
ami az egész faj kultúrájában közös. 

A	kentaurok	kitûnő	megfigyelők	és		kör-
nyezetük állat- és növényvilágát jól ismerik, 
ismereteiket	minden	generációban	bővítik,	
és	a	nevelőkön	keresztül	a	következő	gene-
rációnak tovább is adják. Ezeket az ismere-
teket	a	kevés	kivételtől	eltekintve	kizárólag	 
a	saját	természetes	szépségük	és	komplexi-
tásuk miatt kedvelik, soha nem gondolnak 
arra, hogy az ismeretek alapján a környeze-
tet meg lehetne vagy kellene változtatni. A 
környezet oktalan manipulációja a kentaur 
felfogás szerint Isten akaratának mond el-
lent, és ilyet a kentaurok sohasem tennének.

A	kentaurok	memóriája	lehetővé	teszi,	
hogy egyes egyedek, akik  
a történelemtudományoknak szentelik ma-
gukat,	fejből	megtanulják	az	egész	kentaur	
történelmet, és kívánságra felmondják an-
nak bármely részletét. Az ilyen történelem-
rajongó	kentaurok	egész	életükben	nevelők	
maradnak, és sohasem érik el a bölcsek 
teljesítményeit. 

A kentaur történelem persze nem nagy 
királyok	tetteiről	vagy	háborúkról	szól,	mert	
ilyenek a kentaur történelemben nem vol-
tak, hanem az elmekonstrukció ban, ze-
neszerzésben	és	tudományokban	jelentős	
eredményeket	elért	kentaur	személyekről	
és	eredményeikről,		a	matematika	híresebb	
tételeinek	keletkezéséről.	Ugyancsak	fontos	

része a történelemnek, hogy a kentaur szál-
láshelyeken milyen ökológiai változások 
következtek be az utolsó néhány ezer év-
ben. A kentaur történé szek az egyes egye-
dek származá sát is számon tartják, még-
pedig kizárólag anyai ágon. A történészek 
így bárki kívánságára sok száz generációra 
visszamenőleg	el	tudják	mondani	őseinek	
sorozatát.

A fiatalok tanítása a kentaur memória 
rendkívüli fejlettsége ellenére legalább húsz 
évig tart, mert a kentaur kultúra rendkívül 
gazdag.

Harmincegynéhány éves kora után  
a	kentaur	idősebb,	50–70	éves		tanítót	vá-
laszt. A tanító már csak egyetlen tanítvány-
nyal foglalkozik, igen szoros érzelmi és 
erotikus párkapcsolatban és tanítványát az 
elmekonstrukció, az elmetopológia és a 
kentaur nyelv fejlesztésének titkaira tanít-
ja. Ez is mintegy húsz évet vesz igénybe. A 
hosszú	idő	alatt	a	párkapcsolat	megkopik,	 
a tanító magára marad, a tanítvány pedig 
maga is tanító lesz, és fiatal tanítványával 
alakítja ki újabb párkapcsolatát.

A száz év körüli kentauroknak már nin-
csenek tanítványaik; bölcseknek nevezik 
őket.	Magányosan	vándo	rolnak	és	más	
bölcsekkel  beszélgetnek.

Ritkábban,	de	beszélnek	a	tanítókkal	és	
tanítványaikkal is. Ezek  
a beszélgetések az ún. meghallgatások, 
amelyek	során	a	csekély	számú	résztvevő	
sem vitával, sem kérdések feltevésével nem 
zavarja a bölcset, aki elmondja gondolati 
konstrukcióit. Ezek az idôk  
a kentaur mentális tevékenységének legak-
tívabb	évei.	Egy-egy	idősebb,	híres	bölcs-
höz sok száz kilométeres távolságból is 
eltrappolnak a fiatalabbak és a tanítók. 

Végül, amikor a nyelvfejlesztésben és  
a dinamikus gondolati rendszerek kimun-
kálásában az egyéni eredmények már jelen-
tősen	eltérnek	a	közösen	ismert	elmekonst-
rukcióktól, a kentaur abba az állapotba jut, 
ami a kentaurok szerint  az ellentmondás-
mentes, teljes megvilágosodás kegyelmi ál-
lapota.	Ezek	a	kentaurok	az	„egyedüllévők”.	
Az ilyen bölcset a horkális logika elemzése 
alapján, nagyon leegyszerûsítve így lehet 
jellemezni: 

A teljesen egyedüllévő, aki elméjében új, 
mûködő, zárt világkonstrukciót hoz lét-
re, amelyben gyönyörködik, és ez a saját 
elme rendszerében jól értelmezhető, de csak 
lazán kapcsolódik a kentaur kultúra közös 
szabályaihoz, mégis reális, összetett és szép 
elmevalóság, Isten akarata szerint való. 

Ezt	a	kentaurok	a	közös	felső	nyelven	úgy	
fejezik ki, hogy  @top@!^^cfus!, míg az alsó 
nyelven @ne!tene, ami azt is jelenti, hogy 
„hagyd békén a tiszteletre méltó, egyedüllévő, 
bölcs öreg urat/asszonyt”, az, hogy úrról 
vagy	asszonyról	van-e	szó,	azt	a	középső	
nyerítő	hang	a	„!“ magassága jelzi. Uraknál 
ezt mély hangon, asszonyoknál magas han-
gon nyerítik. Ez az állapot általában  
a	százhuszadik	életév	után	kezdődik,	és	
többnyire húsz-huszonöt évig, a kentaur 
haláláig tart.

A kentaurok halála

A kentaurok, mint ismert, nem szeretnek 
tárgyakkal foglalkozni, és mivel a halott 
kentaur mintegy tárgyiasul, rendkívül le-
alacsonyítónak számítana a kentaur társa-
dalomban, ha a halott testtel bármit kéne 
csinálni. Ezért az egyedüllévő, halálát érez-
vén közeledni, elvonul egy lakatlan, távoli 
helyre, és némi magányos  meditálás után 
ott hal meg. Vitatott, hogy a halál közelsé-
gét	érzik	meg	az	egyedüllévő	kentaurok,	
vagy szabad elhatározásukból valamikép-
pen szabályozni képesek annak eljövetel-
ét.	Miután	nem	csinálnak	belőle	túlságosan	
nagy ügyet, meséik, legendáik nem tartal-
maznak erre való utalásokat. Amint  
a	kentaur	nyelvnél	kifejtettük,	az	öregedő	
példányok egyre inkább elveszítik szociá-
lis kapcsolataikat, mert elmekonstrukcióik 
az absztrakció olyan magas fokára kerül-
nek, amelyet rajtuk kívül senki sem ért 
meg. Az ilyen elmagányosodott példányok 
halnak	meg	az	idő	eljövetelekor.

A kentaur orvoslás 

A kentaurok általában igen egészségesek, 
és a kis populációsûrûség miatt a járvá-
nyok	is	ritkák.	A	mégis	előforduló	beteg-
ségek – ilyen például a kentaurinfluenza, 
amelyet az Orthomyxoviridae család 
Influenza-A típusához tartozó equi-1 és 
equi-2 altípusú	vírusok	idéznek	elő	vagy	
a	fertőző	arteritis,	amelyet	a	Togaviriade 
családba tartozó vírus, illetve a kenta-
urok	fertőző	kevésvérûsége,	amelyet	a	
Retroviridae család Lentivirinae alcsalád-
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45 Bizonyára sokakban csodálkozást vált ki, hogy hogyan 
kerül ez az értékes  dél-amerikai gyógynövény a kentaurok-
hoz. Nos, a legújabb etnobotanikai vizsgálatok felderítették 
az ún. „lila örömök útját”, amelyen az Auka indiánok évszá-
zadokon keresztül kisebb lámakaravánokon  juttatták el a 
yuccabimbókat a kentaurokhoz, cserébe a lila lófügegyümöl-
csért.	A	szárított	lila	gyümölcs	pora	különösen	erős	hatással	
volt az indiánokra, akik már kis mennyiség elfogyasztása után 
különleges,	extatikus	örömöket	éltek	át.	Korabeli	beszámo-
lók	szerint	hatása	alatt	a	jövőbe	láttak,	a	föld	felett	lebegtek,	

jába tartozó vírus okoz – gyógyí tására a 
kentaurok általában különleges gyógy-
növényeket alkalmaz nak, és egész életük 
során igyekeznek fejleszteni ebbéli tudá-
sukat.	Az	árnika,	a	fekete	nadálytő,	 
a	különböző	zsályafélék,	a	levendula,	
kamilla,	rozmaring,	pettyegetett	tüdőfû,	
az aloé veronica és a yucca45 bimbója 
minden napos a kentaurok réti patiká-
jában. Egy átlagos kentaur néhány ezer 
gyógynövényt ismer, de vannak füvesasz-
szonyaik, akik több tízezer növény külön-
leges gyógyhatásáról tudnak, és akikhez a 
nehezebb	esetekben	fordulni	lehet.	Érde-
kes,	hogy	a	ritkán	előforduló,	rendellenes	
pszichés jelenségek kezelését férfiak vég-
zik – általában analízissel vagy beszédte-
rápiával –, ezeket a különleges képességû 
egyedeket nevezik beszédesuraknak.

A kentaurok az orvoslás tárgykörébe 
sorolják az álomfejtést is. A kentaurok, 
bár napi 3-4 óra (állva történô) alvással 

46	Csak	egy	példa	erre:	kentaur	adatközlőnk	egy	bonyo-
lultabb mondat közepén egy pillanatra megállt és azt mond-
ta: – valamit át kell gondolnom, egy perc elég lesz erre. A 
sajátidőmből	–	tette	hozzá,	majd	elsietett.	Három	hét	múlva	
visszatért, és pontosan befejezte a félbehagyott mondatot. 
Magyarázatot	feszegető	kérdéseinkre	azt	válaszolta:	„hiszen	
mondtam,	hogy	egy	percre	megyek,	a	sajátidőmben.	A	ti	
időtökben	semmit	sem	lehet	végiggondolni	egy	perc	alatt”.
47	Az	izokronia	fontosságát	jóval	később	F.	Werfel	is	meg-
fogalmazta A meg nem születettek csillaga címû regényében 
(Nova Kiadó, Bp., 1945).

Az	idő	fogalma
és a személyes kultúrák

Nagyon nehéz felfogni a kentaur kultúra 
jelenségeit	a	kentaur	időfogalom	ismerete	
nélkül.	A	kentaurok	polikróniás	időfogal-
mat használnak, azaz úgy gondolják, hogy 
az	abszolút	időnek	nincs	semmi	értelme,	
de	a	különböző	rendszerekhez	sajátidők	
rendelhetők.	Így	a	nap	vagy	a	holdhónap	
a bolygó és a hold sajátideje, de saját-
ideje van a lófügének is a kicsírázástól a 
termésig és a pusztulásáig; egy állatnak 
a fogantatástól a halálig. Minden szerve-
zett	rendszerben	megjelenik	a	rá	jellemző	
sajátidő.	A		kentaur	személynek	is	van	
sajátideje,	ami	a	többiekétől	különbözik.	
A kentaurok rendkívül ügyesek a külön-
böző	rendszerek	sajátidőinek	átszámításá-
ban,	ezért	mindig	pontosan	előre	tudják	
az egyes várható események bekövetke-
zését  a környezetükben.

A	kentaur	tanítások	szerint	a	fejlődő	
ifjú a közös kultúra értékes hagyományai 
mellett sokféle egyedi elmekonstrukciót 
is szerez társaitól, de miután az egyének, 
akiktől	ezeket	átveszik,	maguk	is	sok-
félék, az egyes kulturális komponensek 
nem feltétlenül illeszkednek egymáshoz. 
Minden kentaur legfontosabb személyes 
célja az életben, hogy elméjében egy 
funkcionálisan összehangolt idearend-
szer jöjjön létre, egy személyes kultúra, 
és ehhez sokféle komponens, sokféle 
elmetopológiai konstrukció szükséges.  
A kentaurok tehát idejük jó részét arra 
fordítják, hogy átgondolják a hagyomá-
nyok, a saját tapasztalatok és saját konst-
rukcióik összehangolhatóságát. Kigyom-

lálják	azokat,	amelyek	nem	illeszthetők	a	
rendszerbe, és megtalálják vagy kigondol-
ják azokat, amelyek biztosítják a harmóni-
át a részek között. 

A	különböző	elmerendszerekből	szár-
mazó ismeretkomponensek a kentaurok 
elméjében eleinte heterokróniát hoznak 
létre, azaz a kentaur nem képes egyszerre 
átlátni az elméjében kiépített rendszere-
ket,	mert	folytonosan	az	időátszámítással	
van elfoglalva.46	De	miután	erre	törekszik	
egész életében, és az észlelt ellentmon-
dásokat	sorra	kiiktatja,	idővel	egyre	na-
gyobb lesz a topológiai tér azon része, 
amelyben az egyidejû belátás lehetséges. 
Amikor a teljes rendszerre kiterjed ez az 
állapot, azt a kentaurok izokróniának,47  
azonosidejûségnek nevezik. Ez a sze-
mélyes kultúra legmagasabb foka. Ezt az 
állapotot	csak	az	egyedüllévők	képesek	
elérni,	s	azok	közül	sem	mindegyik.	To-
vábbi célja a kentaur személyiségnek már 
nincs, elméje ellentmondásmentes, egy 
roppant	komplex,	változtathatatlan,	dina-
mikus, autonóm, replikatív, idearendszer; 
egyszemélyes kultúra, amely egyetlen 
sajátidővel	rendelkezik,	és	ez	az	idő	áll,	
értelmét vesztette. Ekkor van ideje  
a kentaur halálának.

és képesek voltak betegségeiket puszta akaratukkal meggyó-
gyítani.	Érthető,	hogy	az	aukák	akár	életüket	is	áldozták	a	por	
néhány töredék unciányi mennyiségéért. Sok száz teherhor-
dó láma és indián indult el az egész amerikai kontinenst 
átszelő,	majd	a	Bering-szoroson	keresztül	Ázsiába	vezető	
úton és a sok viszontagság után alig egy-két indián érkezett 
meg, rendszerint a lámák nélkül, féltarisznyányi yuccabimbó-
val a kentaurokhoz. Hamar indultak is vissza háromnegyed 
zsebnyi lila gyümölccsel, ami persze a hosszú úton megszá-
radt	és	őrleményéből	készült	a	híres	„lila	örömök”	pora.

is beérik, igen színes, változatos álmokat 
álmodnak, amelyekre felébredés után 
jól emlékeznek. Az egyszerûbb álmokat  
mindenki jól tudja értelmezni, de  
a bonyolultabb elmekonstrukciók-
kal	kapcsolatos	álmok	időnként	nehéz	
diónak bizonyulnak számukra, és sokszor 
a	csak	majdhogynem	hivatásos	álomfejtők	
az álmosasszonyok segítségére szorulnak.

Az álmosasszonyok különleges, csak 
általuk ismert, pszichoaktív növények 
leveleit rágcsáltatják a hozzájuk fordulók-
kal,	majd	páciens	és	álomfejtő	egymást	
átölelve álomba merül, és sikeres alta-
tás esetén újraálmodják a megfejtetlen 
álmot, amelynek értelmezésében az ál-
mosasszony azután a segítségükre van. A 
kentaurok szerint az álmok nem tudatos 
elmekonstrukciók, és értelmezé sük sok-
szor segíthet annak, aki éber állapotban 
konstrukcióinak építésében valamilyen 
problémával küszködik.
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A kentaur vallások

A	kentaurok	vallásos	tevékenységéről	az	
eredetlegendán és a kentaur pokol leírásán 
kívül kevés adatunk van.

A kentaurok teremtéslegendája

Kezdetben volt ÚRkenta, aki időtlen idők óta a 
végtelen térben lebegett és gondolkodott. Egyszer 
egy lócitrom alakú, formás gömböt ürített, ami 
nagyon megtetszett neki. Nyomogatta, gyúrta egy 
kicsit, majd körbedobta a Nap körül. Amikor a 
gömb már többször körbejárta a Napot és a felszíne 
kiszáradt, ÚRkenta köpött rá néhányat, hogy ten
gerek is kelet kezzenek, majd fogai közül kipiszkált 
néhány ma got, és azokat is a gömbre helyezte. 
Rövidesen erdők, mezők borították a gömböt, 
majd mindenféle nyü vek és állatok is megjelen-
tek. Ekkor, a száznyolcadik napon, ÚRkenta a 
saját maga képére eleven lényeket teremtett, csak 
egészen kicsiket, hogy jól elférjenek a gömbön, 
amit Föld nek nevezett el. A hozzá hason ló kicsi 
lényeket kentauroknak hívta, és nekik adta a 
lócitromot, gondosan előírva számuk ra:

„Szeressétek  a termé szetet és egymást, de ne 
szaporodjatok el nagyon.”

Sokmilliószor fordult meg a Föld nevû lócitrom 
a Nap körül minden különösebb esemény nélkül, 
amikor egyszer néhány fiatal kentaur szokatlan 
játékokba fogott. Elhanyagolták az együttes tán-
cokat, a közös énekeket, a síp és patadobmuzsi-
kát, a magasabb matematikai elméletek mesélé-
sét, a filozófiát, a felső nyelvet, de még az elme-
topológiát is. Nem új elmekonstrukciókat, szép, új 
szavakat, hanem folyton gyerekeket csinál tak, és 
felső végtag jaikkal mindenféle haszontalan tár-
gyat készítettek: baltát, lándzsát, nyilat, késeket, 
és ezekkel azután piszkálták a Földön velük élő 
más lényeket. Még tüzet is gyújtottak. 

Amikor egy ilyen durva játék közben egy fából 
készült nyíl egy pingvin hátába fúródott, aki emi-
att napokig nem tudott rendesen úszni, ÚRkenta 
ret tenetesen feldühödött, mert nagyon szeret-
te néze getni a pingvineket, különösen akkor, 
amikor olyan mulatságosan tipegnek a jégen. 
Mérgében a rossz kentaurokat saját kezével tépte 
kétfelé. Az egyik felüket felhajította a fák ágaira, 
a másik felüket pedig az egyik mezőre dobta. A 
fákra hají tottakból lettek később a majmok, és 
leszárma zottaik, a turisták. A mezőre pottyant 
részből pedig a különféle lovak lettek. 

A jó kentaurokat, akik nem használtak tár-
gyakat, ÚRkenta megajándékozta. Nektek adom 
ezt a lófügét, gondozzátok és egyétek gyümölcsét 
– mondta, és egy csodálatosan szép, terebélyes 
lófügefát ültetett nekik. – Szaporodásotokra pe-
dig a nagy, kék darázs fog  felügyelni ezentúl, 
tisztel jétek, féljétek őt – mondta, és egy hatalmas 
kék lófügefurdancsot engedett szabadon, majd 
utána eresztett egy kicsi sárgát is.

„Tárgyakat pedig a szent síp kivételével ne 
készítsetek, mert letöröm a hülye kezeteket!” – 
kiáltotta haraggal. 

Azóta a kentaurok szorgalmasan gondozzák 
a lófügéket, nem készítenek istentelen tárgyakat, 
a szent sípok kivételével, és igencsak  félik a nagy 
kék darazsat.

Ezután ÚRkenta eltávozott, és ma már csak 
a Centaurus csillagképben látni azóta is egyre 
távo lodó körvonalait.

*

Ez	az	ősi	legenda	a	magyarázata	annak	 
a jól ismert jelenségnek is, hogy a kentau-
rok mennyire igyekeznek magukat a ping-
vinektől	minél	távolabb	tartani.48

A kentaur pokol50

A pokolba kerülő kentaur felső teste összezsugo
rodik, kezei elszáradnak, feje hosszúkás lesz és 
megnő; egészen nagy, szőrös fülei lesznek, szép 
farka szőrei kihullanak, helyükön vékonyabb, 
bojtos nyúlvány nő ki, és csak az alsó nyelven tud 
mondani néhány szót, többnyire azt, hogy „i@á!” 
ami kentaur nyelven azt jelenti: „Így-jártam”. A 
pokolra kerülteket még az is sújtja, hogy kétlábú, 
faroknélküli majmok hajkurásszák és mindenféle 
undok tárgyhoz kötik őket, amelyeket vonszolni 
kényszerülnek. Hátukra nehéz terheket raknak, 
amelyet cipelniük kell, és lófüge helyett csak bogán-
csot kapnak enni.  

A pokolról az alsó nyelven mesélnek 
gyermekeiknek a kentaur anyák, akik 
szerint a meggondolatlan, tárgyhasználó 
vagy	azt	készítő,	elvetemült	kentaurok	
kerülnek oda. 

A kentaur mennyországot firtató kérdé-
sekre	a	kentaurok	mindig	a	felső	nyelv	kü-
lönös kifejezéseivel válaszolnak és mindig 
különbözőképpen.	Egy	kompjuteres	dekó-
dolás és tartalom elemzés alapján nagyon 
valószínû, hogy arról beszélnek, hogy a jó 
elhunytak egy matematikai történet dinami-
kus képletévé válnak Isten elméjében.

Természetesen	felmerül	az	a	kérdés,	
hogy hisznek-e a kentaurok istenben, val-
lásban? A megfigyelések ellentmondóak. Az 

48 Ennek egyik  bizonyítéka, hogy még a görög legend-
ákban	és	ősi	kentaur	ábrázolásokon	sem	fordulnak	elő	
együtt pingvinek és kentaurok.

49 Jól alátámasztja ezt az elképzelést egy közelmúltbeli es-
emény:	Görögországban,	Thessaloniki	mellett,	egy	kisebb	
faluban	megjelent	egy	idősebb	kentaur	hölgy,	bement	egy	
multinacionális cég által üzemeltetett szupermarketbe, és 
a mûanyag-osztályon a sok vacak tárgy láttán sírógörcsöt, 
szívrohamot, idegösszeomlást és még aranyeret is kapott, 
pedig ez a betegség korábban ismeretlen volt a kentaurok 
között. Majd izgatott szóváltás után, a helyi lókórházban, 
ahova	a	mentők	szállították,	hirtelen	elhunyt.	Jellemző,	
hogy	az	eseményről	–	persze	nem	véletlenül	–	a	nem-

Ugyancsak érdekes antrohippológiai 
vonatkozásai	is	vannak	ennek	az	ősi	le-
gendának.	Több	ásatás	során	találták	meg	
a korábban kihalt Homohippus habilis 
maradványait (lásd például  
a borítón bemutatott sziklarajzokat); külö-
nösen híresek azok, amelyeket  
a thessaliai Leandervölgyben tártak fel, és 
a	maradványok	mellől	durván	megmunkált	
kő-	és	csonteszközök	is	előkerültek.	Sok	
antrohippológus hajlik arra a véleményre, 
hogy az eszközkészítô leandervölgyi ken-
taurok gyors szaporodása felborította kör-
nyezetük ökológiai egyensúlyát, és ez volt 
az oka hirtelen kipusztulásuknak, de egy 
evolúciós	oldalág,	amelyből	 
a Homohippus sapiens	fejlődött	ki,	meg-
maradt, és talán éppen kulturális tabuk 
segítségével, amelyekre ez  
a legenda is utal, a biokertészetre specia-
lizálódott, és elkerülte a technikai civilizá-
ciók	borzalmait.	Teljességgel	adaptálódott	
egy speciális táplálékforráshoz, populáci-
ója tökéletesen stabilis volt, és konstruktív 
energiáit az absztrakció világába irányítva 
elkerülte a környezet destrukcióját. Bi-
zonyos, hogy a kentaurok tárgyfóbiája is 
lényeges szerepet játszott ebben, és az is 
valószínû, hogy a tárgyfóbia valamilyen 
szerencsés mutáció következtében nem-
csak kulturális tradíciókon, hanem  geneti-
kai	tényezőkön	is	nyugszik.49

zetközi hírforrások nem számoltak be, pl. a CNN televízió 
sem	tudósított.	Érdeklődésünkre	azt	a	bizonytalan	választ	
kaptuk, hogy „ugyan kérem,  
a	kentaurok	már	régen	kihaltak”.	Jellemző	a	multikra,	
hogy éppen állításuk nyilvánvaló cáfolatát akarják eltit-
kolni mérhetetlen, globalizáló mohóságukban.
50 Manyi Csakovec szerint egy bizonyos Aisopos vagy 
Aiosopos nevû görög jegyezte le egy igen öreg és béna 
kentaur elbeszélését a pokolról; az eredeti lejegyzés sajnos 
töredékben sem maradt fenn.
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51 Duff, M. 1998: The Theory Formerly Known as Strings, 
Scientific American, 278, 54-59
52 Felhívjuk a figyelmet a sípok enyhén fallikus jellegére.

egyik	kentaur	adatközlő	szerint	páros	na-
pokon egy istenben hisz, páratlan napokon, 
ha azok nem prímszámok, több istenben,  
a	prímszámok	nak	megfelelő	napokon	pe-
dig ateista. Sajnos nem tisztázódott  
a napok számlálá sának módja; a 
legvalószínûbb az az elképze lés, hogy  
a kentaurok vallásos hite nem állandó, ha-
nem egy felté teles valószí nûségi változóval 
írható le.

Bizonyos, hogy a sí-
pok kivételével nincse-
nek tárgyaik. Vallásos 
ceremóniák ról és olyasféle 
elkülö nült kasztok létezésé-
ről,	mint	papok	vagy	szer	ze-
te sek, nem tudunk. Ez nem 
jelenti azt, hogy a kentaur 
magaskultúra istentelen.  
A ken taurok több, nagy 
kentaur vallásala-
pítót is számon 
tartanak, akik 
életük bölcs 
fázisát éppen 
annak szentel-
ték, hogy igen 
komplex,	szép,	
belső	harmó-
niával rendel-
kező	vallásokat	
dolgozzanak ki a 
legapróbb részletekig. Az egyes vallások-
ban egy vagy sok istent képzelnek el, és 
Isten gyakran mint hullámfüggvény vagy 
stringmátrix51  jelenik meg. Ezeket  
a különleges elmetopológiai konstrukció-
kat (legalább ötöt vagy hatot) a kentaurok 
jól ismerik, és mint az elmekonstrukciós 
tevékenység különösen szép példáit tartják 

számon.	A	nevelők	gyakran	ezeken	mutat-
ják be tanítvá nyaiknak az elme furmányos 
mivoltát és azt, hogy hogyan lehet logikai 
képte lenségeket; az érzel mekkel páro sítva 
mûködő,	dinamikus	rendszereket	elképzel-
ni. A fiatal kentaurok sokat mulatnak, de so-
kat tanulnak is ezekbôl a konstrukciókból.

Annak ellenére, hogy ilyen lazán keze-
lik a vallás dolgait, a szent sípok különös 

használata talán mégis valami-
féle	ősi	eredetû	vallási	ceremó-
niára utal, hiszen a teremtés-
legendában is szerepelnek a 
szent sípok. Ezeket a sípokat 
csontból vagy fából készítik 

akkor,	amikor	az	első	
kék lófügegyümölcsöt 

megtalálja valaki. Sok 
síp52 készül, szinte 
minden százéves 
kor alatti kentaurférfi 

komplex	sípjáté-
kokat fúj, és a 

kentaurok 
egész szál-

lásterülete 
csak úgy zeng a 

muzsikától. Valójában a kék perió-
dus kezdetét jelölik a sípmuzsikával, amely 
addig szól, amíg a kék gyümölcsök fellelhe-
tők.	Amikor	elfogynak	a	kék	gyümölcsök,	
a sípok hangja bánatos lesz, és a kentaurok 
néhány óra alatt visszatérnek megszokott 
tevékenységeikhez,	legfőképpen	az	elmél-
kedéshez. A sípokat ekkor  a folyóba dobják. 
A sípok egyetlen vallási kapcsolata a min-
denki által elfogadott teremtés legenda és a 

53 Csányi V.: Etológia, Nemzeti	Tankönyvkiadó,	Bp.,	1994.

kentaurok nem is 
hajlandóak részletesebb 
magyarázatokat adni. 
Magatar táskutatók sze rint itt csupán 
egy adaptív viselkedési forma kultu-
rális beágyazódásáról van szó. A sípszó 
a	szaporodási	lehetőséget	jelzi,	és	előcsalja	

azokat az 
egyedeket is, 

akik esetleg távolabb 
vannak, és még nem 

találtak kék gyümölcsöt. Más fa-
joknál a lek vagy az udvarló porond 
kialakítása szolgál hasonló célokat.53 
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A kentaurok és az ember  kap-
csolata

Az	utolsó	kentaurpopulációnak,	amiről	
hiteles feljegyzések vannak, a görögor-
szági	Thesszáliában	a	Pélion-hegy	kör-
nyékén volt a szálláshelye. A görög 
mondákban sokféle különös dolgot talál-
hatunk	a	kentaurok	és	az	egyik	legősibb	
görög törzs, a lapithák kapcsolatairól. A 
mondák sajátsága azonban, hogy igaz 
elemek mellett sok képzeltet is tartalmaz-
nak, ezért aligha   alkalmasak e kapcsolat 
objektív feltárására. A modern történelem-
tudomány,	elsősorban	a	matematikai	lo-
gika, a számítógépes tartalomelemzés és 
az összehasonlító szemiotika, valamint az 
általános nyelvészet segítségével azonban 
képes az eredeti események bizonyos 
fokú rekonstrukciójára – megtisztítván így  
a	mondákat	a	fantázia	fellengős	és	sok-
szor	teljesen	logikátlan	elemeitől.	

Az alábbiakban rövid, hiteles össze-
foglalást adunk a kentaurok és a lapithák 
tényleges kapcsolatáról.

A	Péneiosz	folyó	egyik	kanyarula-
tában volt egy lapithák lakta nagyobb 
falu, Epsom, amit a közeli, pélion-hegyi 
lófügeültetvényeken gazdálkodó kentau-
rok gyakran látogattak.54  

VII. Kultúrantrohippológia 

Az	idősebbek	főként	azért	mentek	oda,	
mert a vásárok idején a lapithák olívaolaj-
ból, levendula- és rozmaring kivonatból 
valamint egy csöppnyi macskahájból ké-
szült illatos pataolajat árultak, ami öreg pa-
tájukat igencsak felfrissítette.55 A kentaurok 
persze nem fizettek, mert ugye  mindenfé-
le tárgyakkal kapcsolatos manipulációtól 
undorodnak, de ellenszolgáltatásképpen 
a lapithák kérésére néhány kört futottak a 
piactéren, a kisebb gyerekekkel a hátukon, 
és így mindkét fél elégedett volt.

Hosszú ideig konfliktusmentes volt  
a kapcsolat, virágzott a pataolajgyártás, 
és	idővel	már	nemcsak	az	idősebb,	fájós	
patájú kentaurok, hanem a fiatalabbak is 
látogatták a lapitha falut, persze ugyan-
csak a pataolaj miatt. A lapithák  
a nagy pataolajkereslet költségeit úgy 
gondolták fedezni, hogy a fiatalabb ken-
taurokkal szabályos futóversenyeket ren-
deztek; a vásár közönsége fogadhatott 
tétre, befutóra és helyezésre is,56  
a fogadásokra kivetett, húsz százalékos 
helyi	adó	pedig	bőven	fedezte	a	pataolaj	

54 A görög mondák szinte kényszeresen leírják minden 
szereplő	pontos	származását,	nem	törődvén	az	ellent-
mondásokkal.	Így	a	kentaurokat		egyrészt	Ixion	lapitha	
király	és	egy	felhő	egyesüléséből,	másrészt	Kronosz	titán	
és	Philüra	„hárs”-nimfa	gyermekeként	eredeztetik.	(Lásd	
Sz.	A.	Tokarev	(szerk.)	Mitológiai Enciklopédia I., II., 
Gondolat,	Bp.	I.	702	old.)	A	gondos	megfigyelő	azonnal	
észreveszi	a	csúsztatást,	Philüra	nem	a	hárs	hanem	a	fûnán	
nimfája lehetett, amit az is mutat, hogy a lófüge egyik 

kentaur neve phi!lür^án. Az is jól ismert, hogy hajnalban a 
fûnánültetvényeket	erős	kipárolgásuk	miatt	sûrû	ködfelhő	
borítja rövid ideig, tehát mindkét eredetváltozatban fellel-
hetô a lófüge szerepe. Az a tény, hogy a görögök a lófü-
genimfát tekintették a kentaurok anyjának, azt is mutatja, 
hogy valószínûleg tisztában voltak a lófüge szerepével a 
kentaurok szaporodásbiológiájában
55 Egy ezzel kapcsolatos jelenetet ábrázol Botticelli is-
meretlen képe amelynek címe: Görög leány a lépcsőn 
pataolajjal keneget egy kentaurt.
56	Tehát	nyilvánvalóan	itt	rendezték	az	első	epsomi	der-
byt. Sokan nem tudják, hogy a hasonnevû angol városka 
a	kentaurok	iránti	tiszteletből	vette	fel	az	Epsom	nevet	
amikor a derbyket újra rendezni kezdték 1780-ban, persze 
a	modern	időknek	megfelelően,	lovakkal.
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előállítási	költségeit.	A	görögök	és	 
a	kentaurok	konfliktusa	Perithoosz	
lapitha király57  és Hippodameia58  lako-
dalmán	tört	ki.	A	különböző	forrá-
sok többféle okot jelölnek meg. A 
görög források szerint  
a vitát az ún. „Kentaur bírála-
ti lap” bevezetése váltotta ki, 
amelyet a lapithák a kedvelt 
futóversenyen induló kentaurok 
számára terveztek. A következô 
oldalon bemutatjuk a bírálati lap 
eredeti görög szövegét és magyar 
fordítását.

Nos,	a	bírálati	lap	előterjesztése	éppen	
a lakodalmon történt; az ilyenkor szoká-
sos	oldott	légkört	vélték	kedvezőnek	erre	
a görögök. Meglepetésükre a bírálati lap 
terve mélységesen felháborította a jelen 
lévő	kentaurokat.	Elsősorban	személyi-
ségi jogaikat hangoztatták, adatvédelmi 
szempontokat emlegettek, és természete-
sen hangsúlyozták, hogy kentaur személy-
lyel kapcsolatban nem készülhet ördögi 
tárgy, a bírálati lap pedig kétségtelenül az. 

A görögök a versenyek tisztaságának 
mindennél	előbbre	való	szempontját	
hozták fel, amelyet a bírálati lap segíthet, 
valamint	a	fogadók	kötelező	tájékoztatá-
sának szükségességét emelték ki, bár  
a	vita	végső	perceiben	„az illatos pataolaj 
bezzeg nem tárgy…”	összetételû	sértő	
kijelentés is tagadhatatlanul elhangzott.

Ekkor állítólag a kentaurok, le sem 
téve az éppen a hátukon nyargalászó, 

serdülő	görög	leánykákat,	elrobogtak	
ültetvényeik irányába. Ez természetesen 
kiváltotta a lapitha ifjak jogos felháboro-
dását; fegyvereikért szaladtak és a ken-
taurok után eredtek. A csetepatéban egy 
Kheirón	nevû	idősebb,	igen	nagy	bölcs	
hírében álló kentaurt meg is sebeztek egy 
nyíllal	és	a	görög	Prométheuszt,59  a ken-
taurok ismert barátját, aki egyébként a 
kentaur bírálati lap bevezetése ellen volt, 
börtönbe	vetették.	A	rögtönítélő	bíróság	
közhasznú munkára, útépítéssel kapcso-
latos  sziklahordásra ítélte.

Később	Kheirón	felépült,	és	híres	
bölcsességével	meggyőzte	a	lapithákat	
Prometheusz	ártatlanságáról,	akit	ekkor	
szabadon engedtek. Nos, ennyit árulnak 
el a görög források.

A kentaur források egészen más 
okokat jelölnek meg, és a kentaur 
pszichoszomatika akárcsak felületes isme-
retében is úgy vélhetô, hogy ezek bizony 57	A	görögök	az	önkormányzatok	első	embereit,	tehát	a	

mai szóhasználatban a polgármestert nevezték királynak, a 
megyei méltóságok már mind félistenek vagy titánok voltak.
58 Hippodameia, akinek kentaur neve Hip@@!deme@a 
„lófarú szeretett hölgyet” jelent, nagyon kedvelte a kentau-
rokat,	ezért	is	hívta	meg	őket	a	lakodalmára.

59	Prométheusznak	egyébként	jól	menő	kis	hentesüzlete	
volt	a	Pélion-hegy	tetején	„Friss	máj	és	egyéb	belsőségek	
állandóan kaphatók” felirattal.

jóval több elemét tartalmazzák az igaz-
ságnak. A kentaurok szerint Cherchez la 
femme!60  már akkor is ismert mondása a 
megoldás kulcsa. Szerintük az ellentétek 
nem	a	lakodalmon	kezdődtek,	hanem	
jóval	előbb;	nagyjából	akkor,	amikor	 
a fiatalabb kentaurok is elkezdtek pata-
olajért	járni.	A	fiatalok,	ugyebár,	érdeklő-
dőek,	és	sokat	beszélgettek	 
a lapitha lányokkal, ifjakkal. Mint ismert,  
a kentaurok barátaiknak sokat mesélnek 
imaginárius	péniszükről;	nos,	ez	a	lapitha	
ifjakat	mélységesen	felháborította,	főként	
azért, mert a lapitha leányok képesek 
voltak tátott szájjal hallgatni a kentaurok 
áradozását	a	virtuális	fütykösről,	miköz-
ben ügyet sem vetettek az ifjak nagyon 
is reális, kézzelfogható valóságára. A 
viszony egyre feszültebbé vált, és az ifjú 
lapithák gyakran azzal gúnyolták a kenta-
urokat, hogy feltárván ruháikat, kemény 
fütykösüket	kiemelték,	és	a	következő	
csúfolódó rigmust énekelték:

„Nem kell nekünk v’ag!ra,
Kemény ph^@szunk itt van kirakva!”

– az imaginárius szerv hosszát reprezentá-
ló, nyerítô „@” hangot sokszor ismétel-
ve.61 Nos, nyilvánvaló, hogy a kentaurok 
péniszirigysége és imaginárius pénisz-
komplexük	miatt	ez	a	gúnyvers	mélyen	
sértette amúgy szelíd lelkivilágukat.

Hasonló	inzultus	érte	őket	Perithoosz	és	
Hippodameia lakodalmán is, ahol Kheirón  
egy beszélgetés során éppen azt fejtegette 
Hippodaemeiának, hogy milyen különb-
ségek vannak egy reális, de elcsüggedt 

62 Állítólag lopott lila lófügegyümölcs segítségével  
a	lapithák	igencsak	meg	tudták	„bolondítani”	boraikat,	amiről	
a kentaurok már tudtak, de ekkor még nem tették nyilváno-
san is szóvá.
63 Egyes források szerint a kentaurok maguk terjesztették  
a róluk szóló vad történeteket, a leányrablások meséjét, hogy 
szálláshelyeiken békén maradhassanak a tolakodó görög 
turistáktól,	akik	abban	az	időben	már	kezdtek	feltünedezni,	
elsősorban	társasutazásokon,	mint	arról	egy	Homérosz	nevû	
görög a korabeli sajtóban részletesen be is számolt.

lófütyi és egy kemény, vérrel teli, ima-
ginárius kentaurpénisz között, amikor a 
féltékeny	Perithoosz	néhány	lerészege-
dett ifjú62  élén, az ismert gúnyos rigmus-
sal	sértegetni	kezdte	őt.	Az	esemény	többi	
szakaszát	illetően	a	görög	és	a	kentaur	
beszámolók azonosak.

A konfliktus után még voltak össze-
ütközések, amelyekben a görögök álta-
lános problémamegoldó formulájukat, 
Heraklészt is bevetették; ez a kentaurokat 
arra késztette, hogy kapcsolataikat  
a görögökkel beszüntessék, és minden 
módon	kerüljék	őket.63 

60	Keresd	a	nőt!
61	Ez	különösen	bőszítette	a	kentaurokat.
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A kentaurok társadalma  
nyugati szemmel 

Az  egyetlen, hiteles kultúrantrohippo-
lógiai beszámoló kétségtelenül a híres an-
gol	utazóé	Jonathan	Swifté,64 aki azonban 
kora ideológiai elfogultságai miatt bará-
tai tanácsára, könyvében csak utalt arra, 
hogy kentaurok között élt egy darabig, 
és  jegyzeteit úgy adta közre, mintha azok 
lovakról szólnának. A figyelmes olvasó 
azonban számos jelzést és útbaigazítást 
kap	a	dolgok	valódi	természetét	illetően.

Swift	„Hauhnhnm”-nak nevezi  
a kentaurokat, de nyilvánvaló, hogy itt 
fonetikus	átírásról	van	szó	és	a	nyerítő	és	
horkantó hangokat sem jelöli. Ha  
a	megfelelő	helyettesítéseket	elvégezzük,	
akkor a H!@-h!!m@ szóhoz jutunk, ami 
kentaur nyelven „boldog népet” jelent.

Swift	etológiai	leírásából	világos,	hogy	
magasan fejlett szociális fajról van szó:

*

Barátság és jóakarat: ez a két fő erény a Hauhnhnm
ek között, s ez a jóakarat, ez a barát ság nem bizo-
nyos, meghatározott személyekre, hanem az egész 
fajra vonatkozik. Az ország legtávolabbi részéből 
arra járó idegent éppen úgy fogadják ők, mint a 
szomszédot és barátot; bár merre jár a Hauhnhnm, 
mindenütt otthon van. Egymással szemben a 
legnagyobb tisztelet és udva riasság uralkodik 
minden vonalon, de a szertartá sosság ismeretlen 
fogalom. A Hauhnhnm csikait nem becézi és 
kényezteti soha, de nevelésükben az ésszerûség 

és célszerûség minden sugallatát meghallgatja. 
Észrevettem, hogy gazdám ugyan azzal a gyöngéd 
hajlammal kedveli szomszédja gyermekét, mint  a 
saját magáét. Náluk úgy van, hogy természet sze-
rint és ösztönből egyformán szeretni kell az egész 
fajtát s értelem szerint és belátásból azután meg-
különböztethetjük az egyént, a jótulajdonságok  
és erények foka szerint.” (354. old.)

*

Ez a beszámoló teljesen egybevág a ken-
tauretológia	ismereteivel.	Swiftnek	is	
feltûnt a populáció különleges stabilitása, 
bár a kentaurok szaporodásökológiájának 
mechanizmusát nem sikerült felderítenie:

*

Ha egy Hauhnhnm asszony két gyermeket szült 
már mindkét nemben, többé nem érintkezik hit
vesével, kivéve ha valami oknál fogva elvesztik 
egyik gyermeküket, ami nagyon ritkán fordul elő. 
Ha olyan házaspárral történik ez meg, ahol az 
asszony már idős ahhoz, hogy gyermeket szül-
jön, egy másik fiatalabb pár átadja a csikaját s 
megint együtt él, míg a fiatalabb asszony újra 
teherbe esik. Ez az óvatosság nagyon szükséges, 
nehogy az ország túlnépesedjék. (355 old.)

*

Swift	egy	másik,	publikálatlan	kéziratában65 
található egy beszélgetés leírása, amely na-
gyon érdekes bepillantást nyújt a kentau-
rok	szexualitással	kapcsolatos	nézeteibe.	A	

64	J.	Swift:	Gulliver utazásai, ford.:	Karinthy	Frigyes.	Révai	
Kiadás, Budapest.  (negyedik rész: Utazás Hauhnhnm 
országba, 287-387).

65	Érdekes	a	kézirat	története	is.	1967-ben	a	szerzők	egyike	
Bristolban a bolhapiacon vásárolt egy doboznyi régi kéz-
iratot,	amelyek	egyike	minden	bizonnyal	Swifté	lehetett,	de	
annak	idején	nem	merte	publikálni,	és	amely	főbb	monda-
nivalóját ezúton tesszük közzé.

leírás	szerint	Swift	beszámol	kentaur	„gaz-
dájának”	az	emberi	szexualitásról,	a	prosti-
túcióról,	a	homoszexualitásról,	pedofíliáról,	
és az elmondottak a kentaur felháborodá-
sát váltják ki: 

*

Ti, emberek, mindent összekutyul-
tok – mondta. – A szaporodáshoz a 
páro sodás szükséges, 
itt semmi féle helye 
nincsen annak, amit 
te például prostitú ciónak 
vagy homo szexualitásnak 
nevezel. Az ilyesfajta pá-
rosodás a ken tau rok kö-
zött ismeretlen fogalom, a 
horkális logika szerint ilyen 
nincsen. Viszont a kentaur 
személyek vonzó-
dása, szerelme, 
egymás irán-
ti gyen gédsége, 
párkap cso lata 
semmi féle nemi tabut 
nem ismer. Ostoba 
dolog lenne, ha 
azért nem sze-
rethetnénk 
valakit, mert 
szerel münktől 
teljesen függetlenül más nemû, másvala kivel 
képes csak utódokat létrehozni, vagy azért, 
mert még gyermek. A ken taur erotika nem 
ismer ilyen korlátokat. Hogyan lehet a szapo-
rodást és a sze relmes, erotikus érzé seket ilyen 
lealacsonyító módon összekeverni?

Ugyancsak érthetetlen számunkra, hogy egy 
olyan tevékenységért, amely mindkét résztvevő-

nek kellemes, és kívánsága szerint való, hogyan 
lehet azokat az apró ördögi tárgyakat, amelye-
ket te korábban pénznek neveztél, vagy bármi 
más egyebet, kérni és elfogadni.

*

Az utazó publikált mûvét olvasva minden-
kinek	feltûnik,	hogy	Swift	mennyire	sze-
mérmes	vendéglátói,	a	„lovak”	előtt.	Min-
den	módon	igyekszik	ruháit	megőrizni	és	
még fürdés közben is rejtenie kell sze-

mérmét. A kentaurok péniszirigysége is-
meretében persze könnyen megtaláljuk 
a magyarázatot; nyilvánvalóan állandóan 
zaklatták	érdeklődésükkel,	mert	a	látoga-

tó mintegy reális bizonyítékot szolgáltatott 
a	saját	imaginárius	szerszámukat	illetően.	
Swift	ezekről	az	élményeiről	persze	–	kora	

viktoriánus erkölcsei miatt – mélyen 
hallgatott. 

A kentaur kultúra né-
hány	további,	Swift	által	
megfigyelt jellegzetes-
sége az utazó publi-

kált mûvében igen 
értékes adatokat 

szolgáltat: 

*

A Hauhnhnm-ek nem ismerik a betûket, 
követ kezésképpen minden tudásuk hagyo
mányokon alapszik. Tekintve, hogy nagyon 
kevés eseménye lehet egy olyan népnek, amely 
folytonos egyetértés ben, az erények folytonos 
gyakorlásában él az értelem uralma alatt, s 
különben is elzárkózott minden kereskedelem-
től; természetes, hogy a Hauhnhnm történelmet 
agyterhelés nélkül fejében tarthatja bárki. Már 
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említettem, hogy a betegsége ket nem ismerik, 
s így nincsenek orvosaik. De vannak kitûnő 
flastromok és növényi gyógyszerek balesetek-
ből származó törések, horzsolások enyhí tésére, 
gyors gyógyítására.

Az évet a nap és a hold változatai alapján 
számítják; hetekre nem osztják fel. E két égi-
test mozgását jól ismerik s tudják a nap- és 
holdfogyat kozás elveit is. Tovább azonban nem 
terjed csilla gászattani ismeretük.

Azt el kell ismerni, hogy a költészetben min-
den nemzetet felülmúlnak. Hasonlataik oly 
szépek s főleg oly találóak, leírásaik oly hûek, 
hogy soha megközelítőleg hasonlót sem találtam 
egyetlen nép költészetében sem. Költeménye-
ikben rajongva beszélnek a barátságról és a 
jóságról, majd a verse nyek és testgyakorlatok 
győztesét ünneplik és dicsőítik.

*

Swift	megfigyelései	tökéletesen	egybe-
vágnak a kentaur kultúrákról szerzett 
ismereteinkkel.

Ezután jön néhány árulkodó mondat 
arról,	hogy	fogásra	„első	lábukat	használ-

ják”	és	bár	Swift	ezeket	„lólábakként”	írja	
le, megjegyzi, hogy könnyedén befûzik  
a cérnát a tûbe,  leleplezvén ezzel a pata-
csülök mesét – teljesen világos, hogy  
a kentaurok kezéről van szó.

Az	idézett	mû	vége	felé	Swift	egyértel-
mûen jelzi aggodalmát  megfigyeléseivel 
kapcsolatban:

*

Komolyan megkértem, hallgassa el az emberek 
előtt, amit Hauhnhnmek országáról beszél-
tem, mert egy ilyen történetből, ha csak egy szó 
is kiszi várog, megrohannak az emberek, sőt 
valószínûleg be is csuknak, és az inkvizíció 
máglyára vet.”  (384. old.)

*
 
Mélyen	egyetértünk	Swift	aggodalmaival;	
ezek a veszélyek igencsak fenyegetik  
a	modern	szerzőket	is.	Alapos	a	gyanúnk	
azonban,	hogy	Swift	csupán	az	alsó	nyel-
vet volt képes megérteni, így a kentaur 
kultúra számos egyéb kérdésében nem 
tekinthetjük	megfelelő	autoritásnak.	
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Mi lesz, ha ismét felbukkan
egy kentaur?

Az iménti lábjegyzetet kivéve eleven ken-
taurok felbukkanásáról kevés adatunk van. 
Időről	időre	tudós	kutatók	azért	beszámol-
nak  egy-egy kentauregyed felbukkanásá-
ról.66, 67 Ha az ember figyelmesen átnézi az 
ilyen beszámolókat, még az elmetopológia 
koncepcióit is sikerül esetenként felfedez-
ni	bennük,	noha	a	szerzők	általában	igye-
keznek  
a	kentaurokat	csupán	okos	vagy	beszélő	
lóként bemutatni, mint azt jól ismerjük 
okos Hans esetébôl is.68 A francia Malamud 
azonban nem titkolta, hogy kivel volt dol-
ga	Abramowitz	személyében:	egy	szemé-
lyiségében némileg károsodott, de eleven 
kentaurral! Álljon itt egyetlen mondat, 
amellyel Malamud szerint  a szerencsétlen 
Abramowitz	saját	magát	jellemezte:

„Néha, amikor elgondolkodom, tiszta elvont esz-
meként jelenek meg magamnak, pedig hát közben 
itt  állok, ebben a piszkos istállóban, és patáimmal 
a tulajdon sárga lógombócaimon taposok.”   69 

A	szövegből	teljesen	nyilvánvaló,	hogy	
az	egy	a	felsőnyelven	megfogalmazott	
elmetopológiai énkoncepció némileg elna-
gyolt fordítása.

Ha a szorgos kutatások sikeresnek bi-
zonyulnak és valamilyen isten háta megetti 
helyen	egy	élő	kentaurt	találnának,	azt	–	
természetesen	megfelelő	fertőtlenítés	(bél-
férgek!) és karantén (vírusok!) után – sok-
féle tudományos célra lehetne használni. 
Meg lehetne például figyelni viselkedését 
különböző	stresszkiváltó	helyzetekben,	
mert	a	kentaurok	tûrőképességéről	kevés	
még az adatunk, és így nehéz a faj kihalá-
sát	megfelelően	megmagyarázni.	Így	pél-
dául a nagy meleg vagy nagy hideg hatása, 
esetleg hosszas éhezés, radioaktív besu-
gárzás és más hasonló kezelés hatásának 
vizsgálata lenne az igazán érdekes. Ugyan-
csak érdemes lenne kivizsgálni a régi arab 
orvosok  kentaurszervekkel kapcsolatos 
számos receptjét. Van-e gyógyhatásuk va-
lóban? Mert az arabok szerint:

„…a kentaur agyvelő mézzel vegyítve a rövidlátó 
és gyenge szemre fölötte hasznos írnek mondatik, 
nemkülönben jó hatással van a hideglázban 
szenvedőkre… Ha a kentaur sült nyelvét mézzel 
bekenve a szívdobogásban szenvedőknek bead-
juk, a betegségtől biztosan megszabadulnak… 

69 B. Malamud 1980. A beszélő ló, Európa Kiadó, Budapest 
133.old.

66	Lásd	például:	Marcel	Aymé:	Arthur a kentaur címû beszá-
molóját a Faljáró címû kötetben. Európa, 1970, 331 o.
67 Egy középkori iniciálén azt a jelenetet látjuk megörökítve, 
amikor	egy	bájos,	telt	keblû	kentaurnő	elcsábítani	igyekszik	
Szent	Antalt.	(lásd	dr.	Vecseklői	József:	Ló és ember; Noran 
1999,	Bp.)	A	szent	közismert	volt	szelídségéről	és	állatszere-
tetéről,	így	könnyen	előfordulhatott,	hogy	valamelyik	
üldö zött kentaur védelemért folyamodott hozzá. A csábítási 
szándék kizárt dolog, hacsak azt nem tételezzük fel, hogy 
a	kentaurnő	már	jól	ismerte	Szent	Antalt,	megkedvelte	és	
kentaurszerelemre	gerjedt	iránta.	Töredékekből	tudjuk:	a	
legtöbb problémát az okozta, hogy a derék szent fel akarta 
öltöztetni	a	kentaurnőt,	ami	egyrészt	szabászati	bonyodal-
makat okozott, másrészt a kentaurhölgy nem volt hajlandó 
kebleit elfedni, és ugyan az úgy-ahogy összevarrt ruhában, 
de	–	a	fiatal	barátok	őszinte	gyönyörû	ségére	–	fedetlen	ke-
blekkel járt-kelt a kolostorban, és minden bizonnyal egyike 
volt a  „topless” divat feltalálóinak.
68	O.	Pfungst:	Clever Hans, the Horse of Mr. von Osten, New	
York,	Holt,	1911.

Epilógus
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A megszárított szívből egy miszkulányi a lázban 
sínylődőt kigyógyítja… A kentaur bele megfőzve 
szemhártyabajon könnyen segít… felette üdvös a 
tömjénnel vegyített kentaurepe azoknak, kik vért 
vizelnek… Ugyancsak az arabok szerint, ha valaki 
a kentaur cukorban és mósuszban szárított jobb 
szemét folyton magával hordja, a népénél tisztelet 
tárgya lesz. A porított kentaurhere az ókorban 
közismert afrodiziákum volt, a fehér kentaur szíve 
megszárítva, szétdörzsölve és borral vegyítve szer 
volt a féltékenység ellen. A kicserzett ken taurhere-
zacskóba helyezett opálkő nyakban hordva rontás 
ellen védett.”

A	vizsgálatok	után	a	kentaur	beilleszthető	
lenne az állatkertek valamelyik fajkonzer-
váló programjába. Sokféle haszna is lenne 
egy ilyen kevéssé ismert faj néhány meg-
szelídített példányának. Az állatkertekben 
például kényelmesen cipelhetné a gyere-
keket és be lehetne tanítani a különbözô 
állatok neveire és tulajdonságaikra, így 
meg lehetne spórolni azt, hogy az állatkerti 
sétalovaglásokon a gyerekek ostoba kér-

déseikkel a szüleiket folyton nyaggassák. 
Bizonyosan megkereshetnék az ellátásuk 
költségeit azzal is, hogy a látogatókkal 
együtt fényképezkednének polaroid gé-
pekkel. Esetleg mint reklámhordozók 
dolgozhatnának	(alsó	és	felsőtestük	is	ki-
válóan alkalmas ilyen célra), persze szoros 
felügyelet alatt. Kereskedelmi televíziók 
híranyagait igencsak feldobná egy topless 
kentaurhölgy bemondó. 

A	cirkuszmûvészetek	kedvelői	is	örül-
nének	a	kifejlesztendő	kentaur	lovasiskola	
újszerû	számainak.	De	ha	a	hagyományos	
lovassportokat tekintjük, a díjlovaglás, 
ugratás, military, fogathajtás, voltizs, távlo-
vaglás és a lovaspóló területén is haszon-
nal lehetne kentaurokat alkalmazni. Ezek 
a	lehetőségek	annyira	előnyösnek	tûnnek,	
hogy	ha	a	közeli	jövőben	nem	találunk	élő	
példányokat, akkor mindenképpen érde-
mes lenne hibridizációval és géntechnoló-
giával is kísérletezni, és akár mestersége-
sen létrehozni ezeket az érdekes és min-
denképpen	hasznossá	tehető	élőlényeket.



78 79

Kiadja a Helikon Kiadó Kft.
A	kiadásért	Pándi	András,	a	Helikon	Kiadó	igazgatója	felel.

Mûvészeti	vezetô	Zigány	Edit.
Mûszaki vezetô Kováts Imre.

Könyvterv: Makovecz Benjamin
Nyomta	és	kötötte	a	Dürer	Nyomda	és	Kiadó	Kft.,

a	Cofinec	Hungary	Rt.	Leányvállalata	Gyulán,	2000-ben.
Felelôs	vezetô	Beregszászi	László	igazgató.

Megjelent 12,3 (A5) ív terjedelemben.
HE 745 / ISBN 963 208 677 5



80 81



82


