
sőbbi műveiben ezért fordított gondot arra, hogy figyelmeztessen
az értelmezés határaira,7 vitába szálljon Dante ezoterikus interpre-
tációival és a dekonstrukció olvasási gyakorlatával.

Pályája elején a művészeti avantgárd problémája mellett egy
másik probléma is izgatta: belemerült a középkori esztétika és egyál-
talán a középkori gondolkodás történetének tanulmányozásába.
1954-ben már szakdolgozatát is Aquinói Szent Tamás esztétikájáról
írta Luigi Pareyson, a nagy torinói professzor vezetése alatt (akit vele
való példaszerű mester–tanítvány kapcsolata miatt említek). A dol-
gozat könyv alakban megjelent változata (1956) máig jegyzett tétele
a Szent Tamás bibliográfiának. Később pályakezdésének ehhez a vo-
nalához is hű maradt: a középkori esztétika történetének szentelt
könyve és Dante-tanulmányai egy nagy középkorász művei.

Befejezésül, s talán tanulságként vagy összefoglalásként, azt az
értelmiségi magatartást, melynek elveit Eco megfogalmazta, s me-
lyet maga is képviselt, hadd illusztráljam itt azzal a párbeszéddel,
melyet Martini bíborossal, Milano érsekével folytatott. Két kivéte-
les személyiség párbeszéde volt ez, mely példája lehet annak, ho-
gyan értheti meg egymást hívő és nem-hívő, katolikus és világi
ember. Eco a maga „világi vallásosságáról” beszélt, melyet az a meg-
győződés táplál, hogy „egy megszemélyesült és gondviselő isten-
ség hiányában is létezhet valamiféle vallás, vagyis lehet értelme a
Szentnek, a Határnak, a kérdésnek és a várakozásnak, a szövetség-
nek valamivel, ami felettünk van”. Ez — mint mondja — egy erköl-
csi állítás, melyhez szemantikai problémákon elmélkedve jutott el.8

Sóhajtások
Isten nagy. Mindig nagyobb.
Isten szép. Mindig szebb.
…Fátylat a tükreinkre.

j

Ó, Ray Charles. Te vagy a
paradicsomi Georgia
dalnoka. Csupa zene,
szerelem, ahogy kiejted
a nevét: Geor-gia. Oly
édes lassúsággal, ami
már-már lehetetlen.

j

7Umberto Eco:
Az értelmezés határai.

(Ford. Nádor Zsófia.)
Európa, Budapest, 2013.

(Eredetileg: I limiti
dell’interpretazione.

Bompiani, Milano, 1990).

8Carlo Maria Martini –
Umberto Eco:

Miben hisz, aki nem hisz?
(Ford. Dorogi Katalin,

Gál Judit.) Európa,
Budapest, 2000, 70.
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A költő nem ábrándozik.
Minthogy éjjel-nappal
átél, lát, kap s figyel.
És hallja is, amit lát;
határtalanít.

A VII.
Ezt nem lehet ülve
hallgatni, végig
kell dőlni a heverőn,
csöndesen, lelassított
mozdulatokkal, nem el-
veszíteni a titkos hang-
áradást sejtető zajokat,
mocorgást, szüneteket sem;
az extázis mindenfelől
közelít. Arturo Toscanini
vezényli Beethoven ősatya
közeledtét. Nem látni, de
itt van már. Megérkezett,
mint Mózes az Ígéret Föld-
jének hegyvonulatára, egyik
csúcsról lépve át a másikra.

Sodortatunk a VII. szimfónia
tengerhullámzásán. A mélyben
iszap-vidék hányódik, fönt
vonaglik tehetetlenségében
a rengeteg víztömeg.
…Belealszunk.
Ujjongó, súlyos elnyomatás.
…Ébredés semmi szavakra.
Beszéd. Beszéd, beszéd.
Reménytelenül sok a szó.

j

A nagy zene mindig
önmaga újra s újra
megszülető liturgiája.
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Schubert-mese
A Pannon Filharmonikusoknak

Egyszer az AZ, a Gonosz
fölkapaszkodott egy
mennyei kiszögellésre,
s megvetve vascsizmás lábát,
elrikoltotta magát:
— Na, lássuk, ki veti le
a világ fejedelmét!
Ki taszítja innen alá!

A háttérből, a legsoványabb
felhő mögül kiáltás
hallatszott: — Itt vagyok
én, a vesszőcske, hallgasd
csak, mitől hullasz
alá tüstént, nagyuram!

Schubert felhőbe rejtett
kis csapatával rázendített
ünnepi rögtönzéseire, a
kitörő öröm muzsikájára.

AZ sem hagyta magát.
Nagy zenei bújócska
kezdődött, Schubert,
a zseniális kislegény
hol itt, hol ott
bukkant föl, jobbjában
a karmesteri pálcával,
baljában a madárszárny-
ként csapkodó kotta-
lapokkal, ajkán
győzelme énekeivel;

őt magát továbbra
sem értette a világ,
de a gyönyörűség, mit
árnyéktalan zenéje
keltett, fénykoszorúba
vonta a földet.
AZ pedig eltűnt.
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