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l!;lhengeTÍtették a sírkövet azok,
kiket az Isten küldött
s most láthatjátok a feltámadott
Krisztust, kik itten ültök.

A keresztfán ugyan kiszenvedett,
de fel is támadt aztán.
O pásztorolja az én lelkemet,
ő az én áldott gazdám.

Á ~ é l Ő K rI «~ t U 8

A kőre térdelsz, mégsem érzed, hogy fáj
a térded, mert előtted ott az oltár,
a gyertyák reszkető, mézsárga fénye
és Krisztus, aki olyan mintha élne.

Es él is, mert a pap most felmutatja
az ostyát, mely testének egy darabja,

. az élő Krisztus teste és vére -
Vakít a gyettyák s örök élet fénye!

Legyen áldott ...

Reggel felé madárcsapat
fütyörészik a fákon
s az ablakomból a hegyek
pihenő testét látom.
Olyanok, mint a hasaló
agarak, és a tiszta
üveglapszerű láthatár
ragyog a soha vissza
nem térő, drága pillanat
fényében. - Legyen áldott

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS

a kertész, aki anyaként
gondozza a virágot;
a földműves, ki lovakat
hajt és kifárad estig
és aratáskor ágy helyett
az anyaföldre fekszik;
a munkás, aki robotol
magának és agyárnak
és áldottak az asszonyok,
kik gyermekükre várnak.

A TÁNCOLÓ ÁTÉ
Mi történt 1817-ben?
Nem emlékszem. Mi volt 1817-ben?
Nem, nem emlékszem. Azt írja a filozófus: ami megtörtént. az nem az, ami

megvolt. Ami megvolt. az még - még mindig - megvan. Ez a történelem csönd
je; ami megvan ; van. Nem emlékszem 1817-re. Bizonyosan nem ilyen volt. De
valami még megvan 1817-ből: darabidő csönd, rés két szöveg között. A résen va
lahová látni. Hová? Még nem tudom. Még nem tudom, mit látok. Azt nem látom,
ami történt. Azt nem tudom, ami volt. És nem látom, amit nem tudok.

Berzsenyi két mitikus képéről beszélek. Azért mitikus ez a két kép, mert
amit összefog, az egyszerre jelképes és ismételhető. Nem egyszeri, hanem gyako
rító és gyakorítható, olyasvalami, ami megeshet, ami megesik, ami meg szokott
esni. Mégsem általános és közömbös: az, ami itt megesik, képviseli a maga összes
eseteit, tehát az a mód, ahogyan megesik, eldöntheti azt, hogy miként szokott tör
ténni az, ami történni szokott. Az, ahogyan kimondjuk a mítoszt, nemcsak arról
dönt, hogy míképpen fogjuk érteni a mítoszt, hanem arról is, hogy tniképpen
fogjuk átélni míndazt, amit a .mítosz képvisel; arról határozunk ímígyen, hogy
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mí módon történjék az, aminek 'ismétlődéséről a mítosz önkéntelen kezességet
nyújt. Berzsenyi habozik. Kétszer fogalmazza meg versét, ráadásul mítoszáról
- mitológiai utalásokkal - ki is mondia, hogy mítosz, mítoszba foglalja a mítoszt.
De ezzel nem gyöngíti, csak fölerősíti: azt, ami így szokott történni, azt így,
szokták megfogalmazni. S mi van a kép középpontjában? Kérdés. ~s, a válasz
hiánya.
, Az első változat - a Barátaimhoz című versben - így szól: "Mert én nem
tudom azt, hogy az Atét gyártja a költő, / Vagy pedig a költőt gyártja s bárdjával
az Até? / De az igaz, hogy ezek nem ritkán esmerik egymást. / Mégis azonba'
nehéz őket jól öszve rimezni! / Amde akármint van; nekem immár mérge nem
árthat." A második változat pedig - A költő és a sors című versben - így:
"Én nem tudhatom azt; (mondja a följebbi sorokra utalva) s hogy az Atét gyártja-e
kőltő, / Vagy pedig a költőt gyártaná bárdjával az Até, / Azt se' tudom; de igaz,
hogy azok jól esmerik egymást: / Mégis azonba' nehéz őket jól összeegyezni! I
Amde akármint van, zúgolódnunk ellene nem kell"...

A vak sorsot, "az Atét gyártja a költő"? Vagy: "az Atét gyártja-e költő"? Az
első esetben a hangsúly arra is esik, hogy a költő éppenséggel az Atét gyártja,
kihívja, fejére vonja, a második esetben csak arról van szó, hogy melyíkük a
teremtő. Az első esetben az is kérdés, hogy szükségképpen szekott-é bal- és vak
sorsot előhívni a költő, a<inásodíkben csak az, hogy melyikük szokta előhívni

a másikat., A következő sor különbsége is hasonló: az első esetben - "a költőt

gyártja s bárdjával az Até?" - az a fontos, hogya költljt teremti-é, S az mellékes,
hogy bárddal, a második esetben - "a költőt gyártná bárdjával az Ate"? 
pedig szó sem lehet arról, hogy Até másképp is cselekedhetnék, mint bárddal.
De ez egy kicsit fordítva is van ám. Az első esetben a kérdés: mit mível Até? 
s az, hogy bárdjával teszi, amit tesz, fölvilágosítás arról, hogy míképpen teszi,
tehát részben válasz a kérdésre; a második esetben a cselekvés egyértelmű jel
lege nem teszi külön kérdésse a módját, tehát ebből a szemszögből a bárd veszít
jelentőségéből. Az első változatot az vezeti be, hogy: "Mert én nem tudom azt",
a másodikat - mármint a most bennünket érdeklő szekvencíát - az zárja,
hogy: "Azt se' tudom". A második változatban az egész kérdés veszít valamelyest
a rangjából.

Most pedig hadd próbáljunk meg közelebb kerülni ahhoz is, ami a kétféle
kérdésben közös, hátha jobban értjük majd az eltéréseket. Até a vak sors jelképe,
Kerényi Károly szarint egyenesen az "elvakultságé". A bárd nem ilyen egyértelmű
szimbólum, A Chevalier-Gheerbrant-féle Dictionnaire des symboles a következő

főbb mitikus jelentéseit sorolja föl: 1. a bárd a villám és a mennydörgés ana
logonja, a széthasító erőé, szétválasztja, megnyitja a földet, ennyiben termékeny
ség-jelkép, lehasítja a fa kérgét, a misztérium szívéíg való behatolás, a szellemi
elmélyülés "eszköze"; 2. a kínaiaknál a házassági szertartásokban játszik nagy
szerepet mint az exogámia, a nemzetségek szétválasztásának, tehát a kérőnek a
jegye; 3. a dogonoknál és a bambaráknál a víz istennője hajít az égből bárdot
a földre mínt termékenyítő magot; 4. Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita szerint a
bárd - mint az angyalok jelvénye- az ellentétek közötti különbségtétel képes
ségét jegyzi; 5. a bárd szétválasztó mivoltában egyben a világ tengelye is lehet,
ősi angol neve: ax; 6. a szabadkőműves szlmbolikában a gúla csúcsára helyezett
bárd a középpont megnyitását, tehát a beavatást-megvilágosodást jelenti: Arról nem
tudok, hogy Atet és a bárdot társítaná egymással a hagyomány. Mindenesetre
a költő összekapcsolja a vak, kiismerhetetlen sorsot és az élesen el- és szétvá
lasztó [udícíumot, a végzet éjsötétjét és a beavatás villámfényét, a véletlent és a
(szabad) teremtést - és nem tudja, makacsul nem tudja, hogy ő volna-é ennek az
eUentétnek, a tenebrae cikkanó fegyverének a szülötte, vagy amaz' az övé. 1817
ben Berzsenyi nem tudta, hogy önmagában szabad, de számára kényszerítő sorsa-é
az első, vagy ő maga az első. Ahogyan hérakleitoszi erővel írta a Poétai harmo
nisticában a lelki szerelern és a halál ismeretes rokonságáról: "a világnak gyak
ran élve meghalunk, vagy csak félig élünk" - a mondat nem azt a közhelyet
jelenti, amelyre hasonlít -, ez bizony nem az áhított klasszicitás egészsége és
napvilága, hanem valami, ami talán közelebb áll az egykor volt klasszicitáshoz,
a dühös kétely s a nyomában járó rezignáció. ~s az "Até" és a "költő" sorvégi
sporideusa. " (Idézetemet a két vers 5. soránál kezdtem. Erdemes az első 4 sor
véget is megnézni l)
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Nem tudhatom ugyan, hogy mi volt 1817-ben, de talán megérezhetek valamit
abból, ahogyan a tizenkilencedik századi Magyarországon gondolkoztak a görög
sorsról; talán megérthetem. hogy mit jelentett 1817-ben Niklán az ókor metaforá
ja. Mert nem rníndegy - és Berzsenyi esetében kiváltképpen nem - az, hogy
Até választ, hogy csak ő suhogtatja-é bárdját, avagy én választom Atémat. Mert
vak sors is választható, dönthetek olyan homály mellett, amely saját homályom:
a közeli; ha azt választom, hogy nem lépek, csak forgolódom a ködben, ami
saját közelem, amiben nem láthatok, mert nem válik el tőlem a Más, tehát
további döntésekre nincs lehetőségem. Én "gyártom" Atét. Igy változik mindaz,
amit teszek, sorssá, És Até bárdja választja szét a vizeket, az a villanás tesz
majd különbséget jó és gonosz között, nem én. Ha magam "gyártom" Atét, nem
döntök szabadon: nem dönthetek szabadon a sorsom mellett. Az amor fati persze
lehetséges: szerethetem sorsomat. Erről aztán kétféleképpen lehet vélekedni, és
Berzsenyi tudja. Az első változatban így: "Amde akármint van; nekem immár
mérge nem árthat!' Ez következetlenség. Nem lehet a sorsnak olyan fordulata,
hogya sors mérge ne árthasson. Hiszen ő az - ő maga az egzisztencia. O maga
a méreg. A második változat gyorsan ki is javítja: "Amde akármint van, zúgo
lódnunk ellene nem kell".

. Berzsenyi következetes. Látnunk kell, hogyan áldoz föl szép költői megoldást
az igazságért. Az első változat ugyanis így végződött: "Arthat-e még valami?
Van-e még több hátra barátaim? / Veszthet-e még valamit szívem, vagy nyerhet-e
többé?" A hiba ugyanaz: a sorssal szemben a remény esztelen, ha sors van, akkor
reménykedni is csak ugyanabban a sorsban lehet; kívüle nincs semmi. Ez a re
mény, ez a szorongva bizakodó kérdés irracionális az irracionális sorssal, Atéval
szemben. Berzsenyi tudja, hogy mit jelent Atéval élni. "Lelkem hideg így" - ol
vassuk az első és csak az első változatban. A szív nem veszthet és nem nyerhet
itt semmit. Itt csak tűrni lehet és vigasztalódni. Vigasztalódni valamivel, ami az
esztelen sorssal szemben is esztelen, vigasztalódni azzal, hogy a sorsába bonyofő

dott emberfia csoda révén és árán megbűvöli Atét, megszólaltatja; ha már nem
lát, világítóvá teszi. Ezt gondolja Berzsenyi a versről. Berzsenyi mínél görögebb.
annál inkább keresztény. 1817? - A második változat így zárul: "Zengj, moso
lyogj neki, majd víg lantod táncra ragadja, / Mint Orpheus hajdan vadakat, fát,
Thrácia bércét."

Orpheus, tudatik, valóban csak a természetet énekeltette meg. De Berzsenyi
nél nemcsak a "vadakat, fát, Thrácia bércét" kell táncba vinni, hanem a pocsék,
nyomorú világból éppen azt, ami ilyen benne. A második versben nincs benne
az első, a vers zárt. A "Zengj... ," nem válaszol arra, hogy "Veszthet-e még va
lamit szívem...?"

Erre a kérdésre nincs felelet, és az Atét dalra bíró csodaváráshoz nem lehet
kérdéseket intézni.

A "majd"-ban foglalt jóslat sem válasz. Ki tudja, mílyen a sújtó Até, ki
tudja, mílyen a táncoló Até? A táncoló fák és hegyek sem jobbak, mint a mind
közönségesen nyugvók. Csak éppen történt vélük valami: megcselekedték vélük
az orphikus csodát, az alvilágban járt csodáját. Aki járt az alvilágban, járt
másutt: a "jólkerekített" világon, a sorssal azonos egzlsztencián kívül - ott
járt, tehát azt hiszi, hogy míndig onnan szól ; pedig míndíg itt van.

Különben nem hallanók a hangját.
A beavatott - így Dante - míndig túlról jön, mindig odaátról. Akihez szól,

mindig az innenső. De aki szól, az míndíg itt van. Veszendő csoda. A beavatott
nem a kiválasztott. A beavatottnak nincs hitele kifelé: ami a világosság forrása
a beavatott számára, nem az a beavatott maga a profán számára. A beavatott 
hite szerint legalábbis - túl-lépett, át-hágott; de a beavatott és a profán is itt
van. Orpheus megjött, s akárhányszor pördítí táncra a sorsát, ha sors, akkor sors

• és az. ő sorsa marad, benne saját közelében, hozzáférhetetlenül. Hozzáférhetetlen a
választás számára, ha egyszer sorsát választotta.

Ezt mindig megérzik a költők. Wystan Hugh Auden írja (Fodor András for
dításában) ; -

Felelőtlenség szépítgetni sorsát,
de őrületre, kórra fogékony lélek tudja rég.
Maga ösvényén járva kedveli,
mit tartósnak remél, melyet ha veszt,
megkezdődik a gyász nehéz robotja.
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