
Jegyzetek

1. A Lyra Mundi-vÀlogatÀs mindenekelûtt az¢rt
nem ad k¢pet H´lderlin k´lt¢szet¢rûl, mert sok
benne a r¢szletfordÁtÀs, ¢s mert nem t´rekedett ar-
ra, hogy H´lderlin vÀltozatokban valÂ alkotÀsmÂd-
jÀt, a k¢sz sz´veg helyett a k´lt¢s folyamatÀt doku-
mentÀlÂ ÁrÀsmÂdjÀt jelezze. P¢ldÀul csak a PATMOS-
himnuszbÂl ´t l¢nyegesen k¡l´nb´zû, lezÀratlanul
maradt k¢zirat Àll rendelkez¢s¡nkre. Ehhez az alap-
vetû hiÀnyossÀghoz jÀrulnak a fordÁtÀsok evidens
f¢lre¢rt¢sei (grammatikai alapÃ f¢lrefordÁtÀsok),
amelyek a fordÁtÀsok ellenûrz¢s¢vel kik¡sz´b´lhe-
tûk lettek volna.
 Az EurÂpa KiadÂnÀl tavaly megjelent vÀlogatÀs
semmi Ãjra nem vÀllalkozott, s a mÀr megl¢vû for-
dÁtÀsokbÂl is ´nk¢nyesen vÀlogatott. °rthetetlen
p¢ldÀul, hogy mi¢rt hagytÀk ki az EMPEDOKL°SZ-tra-
g¢dia t´red¢keit.
2. A magam r¢sz¢rûl t´bbre becs¡l´m a r¢gebbi n¢-
met filolÂgusok (Beissner, Binder, Schadewaldt
stb.) szem¢rmes hallgatÀsÀt H´lderlin k¢sei korsza-
kÀrÂl, a szenved¢ssel szemben tanÃsÁtott tapintatu-
kat, mint az ilyesf¢le imagokeres¢st. TudomÀnyo-
san pedig leginkÀbb azokkal ¢rtek egyet, akik ä mint
Jean Laplanche vagy korÀbban Beda Allemann,
utÂbb pedig M. Foucault ¢s mÀsok ä H´lderlin ¢let-
müv¢nek eg¢sz¢t Ãgy tekintik, mint amiben egye-
d¡lÀllÂan felt¢telezi egymÀst k´lt¢szet ¢s betegs¢g,
egy, k´z´s diskurzust alkotnak. (L. errûl H´lderlin-
k´nyvemet: H¹LDERLIN. K¹LT°SZET A S¹T°T NAP F°-

NY°N°L. SzÀzadv¢g, 1994.)
3. L. errûl legÃjabban: Renate B´schenstein: H¹L-

DERLINS OEDIPUS-GEDICHT. In: H´lderlin-Jahrbuch,
1990/91. 131ä151. o. Illetve Sabine Doering: ABER

WAS IST DIù? FORMEN UND FUNKTIONEN DER FRAGE

IN H¹LDERLINS DICHTERISCHEM WERK. G´ttingen,
1992. 171. skk. o.
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RadnÂti MiklÂs angol nyelven

Foamy Sky. The Major Poems of MiklÂs RadnÂti  
Frederick Turner fordÁtÀsa, OzsvÀth Zsuzsanna 
k´zremük´d¢s¢vel
Princeton University Press, 1992. 
XLVIII + 128 oldal

AngliÀban ¢s az Egyes¡lt çllamokban az ¢v-
tizedek sorÀn t´bben is nekiveselkedtek,
hogy RadnÂti MiklÂs k´lt¢szet¢t angolra for-
dÁtsÀk. E prÂbÀlkozÀsoknak legalÀbb a hÁre
rendre eljutott MagyarorszÀgra; vagy tÁz ¢ve
magam is m¢ltattam egy amerikai iroda-
lomtanÀr, Emery George kiss¢ egyhangÃ, de
teljes RadnÂti-fordÁtÀsÀt.

A magyar k´lt¢szet k¡lf´ldi megismertet¢-
se, sokszor elsÁrtuk, nem hozott eddig Àt¡tû
sikereket, de talÀn m¢g hozhat. Az eddigi k´-
z´nyt korÀntsem befogadÂi ¢rz¢ketlens¢g
vagy ¢rdektelens¢g okozta, hanem rend-
szerint az, hogy a lefordÁtott versek nem szÂ-
laltak meg versk¢nt a helyi kultÃrÀkban, te-
hÀt nem is ¢p¡lhettek bele azok k´lt¢szeti kÀ-
nonjÀba, ahogy p¢ldÀul Arany JÀnos HAM-

LET-sz´vege ¢p¡lt a mi¢nkbe. Sorra Ãgy jÀ-
runk kiemelkedûnek tartott k´ltûinkkel a vi-
lÀgban, ahogy a felelûtlen hÀzassÀgk´zvetÁtû
a f¢nyk¢p alapjÀn kommendÀlt hajadonjai-
val: mivel nem tudja ûket szem¢lyesen a k¢-
rûknek bemutatni, azok rendre mÀs meny-
asszony utÀn n¢znek. Mi−osz, Celan vagy Ka-
vafisz versei azonban igenis be¢p¡ltek az an-
goläamerikai elitkultÃrÀba, ez¢rt igazuk van
azoknak, akik sokadszorra sem hagynak fel
RadnÂti kommendÀlÀsÀval. RadnÂti müve,
Ãgy tetszik, egyÀltalÀn nem ¢v¡l. M¢g ma
sem k¢sû a kellû müfordÁtÂi hangot megke-
resni, megtalÀlni.

Fontos tudnunk, hogy ez korÀntsem buz-
gÂ, Âhatatlanul izzadsÀgszagÃ àkultÃrdiplo-
mÀciÀnÊ, hanem inkÀbb a szerencs¢n mÃlik.
Ha ä szerencse folytÀn ä megjelenik egy ro-
kon lelkü, hÀrom nyelven ¢rtû angolszÀsz
k´ltû a porondon, mindjÀrt Ág¢retesebb,
hogy a siker szerencs¢je is hozzÀszegûdik.

A àhÀrom nyelven ¢rtûÊ kifejez¢st azon-
ban meg kell magyarÀznom. Frederick Tur-
ner legÃjabb, OzsvÀth Zsuzsanna segÁts¢g¢vel
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elk¢szÁtett angol nyelvü RadnÂti-k´tete
ugyanis a magyaron ¢s az angolon kÁv¡l m¢g
egy nyelv ¢rtû hasznÀlatÀrÂl tanÃskodik, ami
a mÃltbeli prÂbÀlkozÀsokat csak foltszerüen
vagy m¢g Ãgy sem jellemezte. Ez a harmadik
nyelv valÂjÀban kÂd, a megfelel¢sek kÂdja.
K¢t nyelv ¢s kultÃra, a magyar ¢s az angolä
amerikai k´zti szabad ÀtjÀrÀsok, gÀzlÂk, hi-
dak, ´sv¢nyek, l¢gifolyosÂk, analÂgiÀk, ver-
bÀlis ÀthallÀsok, ´sszecseng¢sek, t¡kr´zûd¢-
sek, pÀrhuzamossÀgok, ÀtvÀltÀsi Àrfolyamok
¢s egyebek f´l¢nyes, t¡zetes ismerete ¢s alkal-
mazni tudÀsa. MÀr az is leg¢ny a talpÀn, aki
megleli p¢ldÀul a ànagysÀgos asszonyomÊ
vagy a àszikvÁzÊ kor- ¢s k´rhü angol megfe-
lelûj¢t. Ami m¢g egyik sem k´lt¢szeti, csupÀn
nyelvhasznÀlati probl¢ma. Ezekre ä ha vers-
ben fordulnak elû ä csak rÀrakÂdnak a k´ltûi
megszÂlalÀs szeml¢letbeli, ritmikai ¢s egy¢b,
elûsz´r megfejtendû, majd rekonstruÀlandÂ
feladvÀnyai. Arra kell ugyanis t´rekedni,
hogy a feladvÀny a l¢trej´vû idegen nyelvü
sz´vegben se laposodj¢k iskolÀs banalitÀssÀ,
hanem ott is fesz¡lts¢get keltû feladvÀny ma-
radjon, Àm lehetûleg abbÂl a fajtÀbÂl, amely-
nek ¢rezhetûen van megoldÀsa, ¢s az ki is
bonthatÂ n¢mi bogarÀszÀs ÀrÀn magÀbÂl a
sz´vegbûl.

Tudom, sokat kÁvÀnunk, hiszen elsû ren-
den az is nagy dolog, ha egy angliai vagy
amerikai egyetemen egyÀltalÀn tudnak a mi
RadnÂtink egykor volt l¢tez¢s¢rûl, mük´-
d¢s¢rûl. De mit ¢r a k´ltû hÁre, ha maga a
k´ltû a helyszÁnen n¢ma? Mit ¢r a lakomÀrÂl
szÀmot adÂ ¢tlap, ha a lakomÀnak mÀr az
illatÀtÂl (hÀt m¢g az Ázeitûl?) is el vagyunk
zÀrva?

Frederick Turner hosszabb tanulmÀnyt (¢s
jegyzeteket) is mell¢kel angol nyelvü RadnÂ-
tijÀhoz. Hogy fordÁtÂi siker¢t meg¢rthess¡k,
mindenekelûtt munkamÂdszer¢t kell megis-
mern¡nk. àLe kellett szÀmolnunk elûsz´r is azzal
a t¢vhittel, hogy idûm¢rt¢kes verseket megfelelûen,
elfogadhatÂan lehetne szabad versformÀban visz-
szaadni.Ê Ez nagyon sÃlyos mondat, mert
megk¢rdûjelezi annak a sok ezer sornyi, sza-
bad versformÀban k¢sz¡lt fordÁtÀsnak az ¢r-
t¢k¢t ä szerintem teljes joggal ä, amely nagy
magyar k´ltûk verseit angol, francia nyelven
prÂbÀlta eddig prezentÀlni. RadnÂtinak m¢g
szabadvers-korszakÀt (mely KassÀk eleven

befogadÀsÀt mutatja) is Àthatja a klasszikus
idûm¢rt¢knek a magyaros hangsÃlyos verse-
l¢ssel elegyedû alkalmazÀsa. Azt hiszem, nem
is tud magyar k´ltû mÀshogyan megszÂlalni
az erûs szÂkezdû hangsÃlyok miatt, mint idû-
m¢rt¢kben vagy arra visszavezethetû lejt¢s-
ben. Ha valamelyik angol vagy francia k´ltû
a maga k¢p¢re gyÃrja egyik-mÀsik k´ltûnket,
azzal legfeljebb sajÀt verseinek a szÀmÀt gya-
rapÁtja. Az idûm¢rt¢ket ¢s rÁmet kioltÂ idegen
nyelvü vÀltozat ä fÀjdalmas, de k´telezû fel-
ismerni ä semmit sem hagy meg abbÂl, ami
a magyar verset eredetileg verss¢ tette.

A fordÁtÀsok papÁrra r´gzÁt¢s¢t intenzÁv,
hangzÂ vers¢lm¢nyeknek kell megelûzni¡k.
Csak ezek jel´lhetik ki azt a k´ltûi stÁlust, ese-
t¡nkben G. M. Hopkins, W. B. Yeats ¢s mÀ-
sok besz¢dstÁlusÀt, amely analÂgiÀt kÁnÀl a
felismert ritmusra, hangra. RadnÂti minden
szavÀt m¢rlegre tett¢k a k´z´s munka elv¢g-
zûi, hogy kitapogassÀk, mennyi archaizÀlÀs
vagy ÃjÁtÀs rejlik benn¡k, konvencionÀlis-e az
´sszetetts¢g¡k, vagy szokatlan, a nyelv emel-
kedett, k´zhasznÃ, tÀjnyelvi vagy idegenbûl
k´lcs´nz´tt r¢teg¢bûl szÀrmaznak-e, milyen
politikai vagy biogrÀfiai k¡l´n´ss¢get hor-
doznak magukban, utalnak-e valamelyik ma-
gyar vagy k¡lf´ldi k´ltûelûdre stb. Turner ¢s
munkatÀrsa, OzsvÀth Zsuzsanna mÀr a kez-
det kezdet¢n felismerte a RadnÂti-¢letmü fû-
t¢mÀjÀt, a halÀlsejtelmet, ami a k´ltû sz¡le-
t¢s¢t kÁs¢rû halÀlesetekbûl, azutÀn az apa el-
veszt¢s¢bûl s k¢sûbb az egzisztenciÀlis fenye-
getetts¢gbûl k´nnyen ¢rthetû. Ez a fût¢ma
azonban szerelemittas gyeng¢ds¢gen, bukoli-
kus term¢szetszereteten, kiolthatatlan, bÀr
alaptalannak bizonyulÂ rem¢nyked¢sen s´-
t¢tlik Àt.

RadnÂti ¢rett korszakÀban a ritmus ¢s a
rÁm Kazinczyhoz, V´r´smartyhoz igazodÂ fe-
gyelm¢t meg-megt´rik az olyan hangutÀnzÂ,
hangulatfestû ÃjÁtÀsok, mint a àcsisszenÊ vagy
a àsz´sz´skeÊ ä ezekre szinte lehetetlen angol
visszhangot talÀlni, de rendre ¢rz¢keltetni
kell (¢s lÀtnivalÂan lehet is!), hogy a magyar
sz´vegben àvalami t´rt¢ntÊ. Egyebek k´zt
emiatt is hozott fordulatot ez a k´tet a ma-
gyar k´lt¢szet exportjÀba. V¢gre nem lehÀn-
tott, sz¢tdarabolt, felfûz´tt, megfestett, ha-
nem k¡l´n´sk¢nt megûrz´tt ÀllapotÀban kel
Àt a hatÀrokon a magyar kertbûl szedett gy¡-
m´lcs.
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RadnÂtit nem csupÀn fanyalgÂitÂl, de rajon-
gÂitÂl is meg kell oltalmazni. UtÂbbiak k´z¡l
valÂ az az amerikai egyetemi oktatÂ, aki
hosszÃ, The New Republic-beli szemlecikk¢ben
(1992. december 21.) elûbb agyonhallgatja,
majd n¢hÀny bekezd¢sben m¢g ki is v¢gzi
Frederick Turnernek ¢s tÀrsÀnak szerintem
korszakos müfordÁtÂi vÀllalkozÀsÀt. ¹r´m,
hogy az egyik legolvasottabb amerikai elit-
magazinban a mi RadnÂtinkrÂl folyik dispu-
ta, de lehangolÂ, hogy a szerzû csak korÀbbi,
csupÀn dokumentÀciÂs funkciÂt teljesÁtû,
mert formailag hütlen fordÁtÀsokbÂl id¢z,
holott cikke a Turner-f¢le k´tet megjelen¢se
alkalmÀbÂl ker¡lt a k´nyvszemle rovatba. így
olvasÂi sem RadnÂtirÂl, a k´ltûrûl, sem Tur-
ner¢k teljesÁtm¢ny¢rûl nem alkothatnak hü
k¢pet. Ami keveset zÀrÀs gyanÀnt Turner¢k
sz´veg¢bûl id¢z, azt elborzasztÀsnak szÀnja.

P¢ldÀul elsz´rnyed ezen a HçBORöS NAP-

Lñ-bÂl vett soron: àand night begins the hills to
overtakeÊ (às amott az este jû a dombokonÊ), pedig
a megszokott szÂrend (to overtake the hills)
Alexander Pope-ot vagy Miltont id¢zû meg-
fordÁtÀsa nyilvÀnvalÂan a àjûÊ szÂba rejtett
archaizÀlÀst viszonozza.

Amikor A àMEREDEK öTÊ EGYIK P°LDçNYç-

RA hÁresen sz¢p sorÀt (à°s a pipacs sz´sz´ske
szÀra z´ldÊ) Turner¢k Ágy fordÁtjÀk: àThe pop-
pies' fuzzy-wuzzy stems are greenÊ, nemcsak rit-
mikailag ¢s rÁmel¢stechnikailag tesznek ele-
get az eredeti sorok parancsÀnak, de m¢g a
àsz´sz´skeÊ szÂt is megprÂbÀljÀk visszaadni az
angolban hasonlÂan bizarr àfuzzy-wuzzyÊ kife-
jez¢ssel. MÀs fordÁtÂk egyszerüen kiker¡lt¢k
volna ezt az akadÀlyt is, miutÀn a ritmuson-
rÁmel¢sen is nagyvonalÃ erûszakot tettek.

A fû botrÀnykû azonban ez a sor a MINT

°SZREV°TLENºL-bûl: àhow back-breaking the
task is to fitly twang the lyreÊ (às ugyancsak nyak-
t´rû az, ha m¢ltÂn peng a lantÊ). Itt a k¢nyszerü
lexikai (gerinct´rû a nyakt´rû helyett) ¢s
szintaktikai (tÀrgyas igei szerkezet az eredeti
tÀrgyatlan helyett a sor mÀsodik fel¢ben) el-
t¢r¢sek egyetlen, megvalÂsult c¢lt szolgÀlnak:
a ritmikai ´sszhangot az eredetivel, ¢s csak-
ugyan: àfitly twang the lyreÊ ä ez hajszÀlra
ugyanaz az idûm¢rt¢kes k¢plet az erre alkal-
matlannak tartott angol nyelven (!), mint a
magyar àm¢ltÂn peng a lantÊ-¢. Mint a mÀsik
kettû, ez a sor is a lehetû legÀldozatosabb pre-
cizitÀssal mintÀzza le az eredeti szÂtagszÀmot,

sorlejt¢st, k´ltûi v¢rm¢rs¢kletet, hivatkozÀsi
mÂdot.

A k´tetben angolul megszÂlalÂ verseket,
nemcsak a leghÁresebbeket, az eredeti Rad-
nÂti-müvekkel ´sszevetve, bÀtran mondha-
tom, hogy itt ugyanazok a hangzatok, szek-
venciÀk csengenek fel, s ugyanabban a rÁmes,
idûm¢rt¢kes tonalitÀsban, mint szÂlhattak
egykor, midûn MiklÂs felolvasta k¢sz¡lû vagy
befejezett verseit Fanninak a Pozsonyi Ãti
garzonlakÀsban. Ez a hangzÂ rekonstrukciÂs
erû eddig ä a tisztes igyekezet ellen¢re ä va-
lamennyi RadnÂti-fordÁtÀsbÂl eredendûen ¢s
Âhatatlanul hiÀnyzott.

Az Ãj fordÁtÂi megk´zelÁt¢s, az Ãj fordÁtÂi si-
ker kulcsa misztikusnak tetszû teÂriÀbÂl fa-
kad. FordÁtÂi ¢lm¢nybeszÀmolÂjÀban Turner
kifejti, hogy nem is annyira a magyar k´ltûi
¢rtelem foglalkoztatta munkÀja sorÀn, mint
inkÀbb az a nyelven tÃli (vagy nyelv elûtti?)
ûs¢rtelem ¢s ûshangzÀs, amelybûl azutÀn
mind RadnÂti magyar, mind pedig az û an-
gol verssz´vegei kisarjadhattak. àMinden vers
virÀgzÂ Àga a fÀnak; fordÁtani annyit tesz, mint
visszavezetni az Àg ¢leterej¢t annak forrÀsÀig, odÀ-
ig, ahol a mÀsik nyelv is elÀgazik a k´z´s gy´k¢rtûl,
majd f´lkÁs¢rni ezt a mÀsik Àgat eg¢szen a virÀgo-
kig. Az ¢letfa a nyelvek fÀja; minden vers szavai
alatt ûsnyelv l¡ktet, amelyen e szavak elhangzottak,
m¢g mielûtt a k´ltû ÀtfordÁtotta volna ûket magyar-
ra, latinra vagy angolra... A fordÁtÀs nem lev¢l ¢s
lev¢l, virÀg ¢s virÀg k´z´tt teremt ´sszek´ttet¢st, ha-
nem leereszked¢st kÁvÀn az ÀgacskÀk hajszÀlcs´vein
Àt a villÀsan sz¢ttartÂ Àgt´vekig, onnan a gy´k¢rig,
ahol az eredeti vers a vilÀgra j´tt, majd onnan a
dal hajtÂerej¢vel ÃjbÂli f´lemelked¢st egy mÀsik ol-
dalÀgrendszeren Àt.Ê

A metafora m¢g a CD ROM-szÂtÀrak ko-
rÀban is rabulejtûen meggyûzû. Az Àlmok, a
vÀgyak, a retteg¢s preverbÀlis motÁvumrend-
szer¢rûl lenne szÂ? Amelybûl azutÀn itt is, ott
is kihajt a nemzeti nyelven megszÂlalÂ vers?
Van tehÀt visszaÃt a boldog, BÀbel elûtti, k´-
z´s nyelvÀllapotba, legalÀbb a müfordÁtÀs elû-
munkÀlatai sorÀn? Azt hiszem, Jungnak, a
kollektÁv tudatalatti kutatÂjÀnak is errûl az Àl-
lapotrÂl lehetett voltak¢ppen tudomÀsa ¢s
mondanivalÂja.

Turner leszÀllÂ, ûsk¢pet talÀlÂ, majd mÀs
Àgon visszaemelkedû munkamÂdszer¢nek
egyik igazolÀsa magÀtÂl RadnÂtitÂl szÀrmaz-
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hat, aki az IKREK HAVA cÁmü elbesz¢l¢s¢ben
jÀt¢kosan azt ÀllÁtja, hogy egy tibullusi diszti-
chonfordÁtÀsa àszebb, mint a Tibullus¢Ê.

àMindez a sÀrarany Àtka, sosem volt hÀborÃ addig,
mÁg kopogÂ fapohÀr jÀrta a vÁg lakomÀn.Ê

Ez a àszebbÊ, mint Turner is megjegyzi, csak-
is azt jelentheti a k´zismerten szer¢ny Rad-
nÂti ajkÀn, hogy k´zelebb esik valamihez,
aminek kifejez¢s¢re RadnÂti is, Tibullus is
egyk¢nt t´rekedett. Ez a valami csakis a disz-
tichonban kifejezett ûsgondolat lehet, amit
müfordÁtÂ akÀr jobban is megragadhat, mint
maga a k´ltû.

Van tehÀt angol nyelvü RadnÂtink, mely-
nek lejt¢se, rÁmrendszere, k´ltûi hivatkozÀs-
mÂdja, amennyire ez lehets¢ges, ¢ppannyira
àmagyarulÊ szÂl, mint angolul. Mert gy´k¢r-
rendszere abbÂl az altalajbÂl tÀplÀlkozik, ahol
nincs is m¢g nyelv, csak gomolygÂ ¢rz¢s, k¢p-
zet, gondolat. Ahol ¢vezredek Âta csak g¡-
gy´gû gyermekek, elragadtatott szeretûk,
sz¡lû asszonyok, kiv¢gzûosztag el¢ ÀllÁtott f¢r-
fiak ä ¢s valamennyi¡k helyett, valamennyi-
¡k nev¢ben: k´ltûk artikulÀlnak.

HernÀdi MiklÂs

SIERVA MARíA R°ZV¹R¹S
HAJZUHATAGA

°S AZ ¹R¹KK°VALñSçG

Gabriel GarcÁa MÀrquez: A szerelemrûl 
¢s mÀs d¢monokrÂl
Sz¢kÀcs Vera fordÁtÀsa
Magvetû, 1995. 191 oldal, 660 Ft

Egy kolostor falai k´z´tt kibontakozÂ szenve-
d¢lyes ¢s beteljes¡letlen szerelem, testis¢g ¢s
aszk¢zis, hit ¢s szkepszis, betegs¢g, halÀl, gyü-
l´let ¢s szeretet ä nyugtalanÁtÂan hagyomÀ-
nyos, mondhatni elnyütt irodalmi motÁvu-
mok. MÀr egy pÀr perces, fegyelmezetlen be-
lelapozgatÀs is elÀrulja, hogy valami ilyesmit
Ág¢r A SZERELEMRýL °S MçS D°MONOKRñL cÁ-
mü Ãj GarcÁa MÀrquez-reg¢ny, ami¢rt is gya-

nakvÂ vÀrakozÀssal vagy akÀr be nem vallott
izgalommal (hÀt hiszen ki az, aki lelke m¢-
ly¢n nem mes¢kre vÀgyik?) kezd¡nk neki az
olvasÀsnak.

A mottÂt meglÀtva vÀrakozÀsunk fokozÂ-
dik, n¢mi zavarodottsÀggal is tÀrsulhat: àögy
v¢lem, hogy az emberi haj jÂval kev¢sb¢ fog feltÀ-
madni, mint a test t´bbi r¢sze.Ê (AquinÂi Szent
TamÀs: A FELTçMADT TESTEK TELJESS°G°RýL.
80. k¢rd¢s, 5. fejezet.)

Az ¢vszÀzadok tÀvolÀbÂl hangzÂ mondat
az Àltala bevezetett t´rt¢net alapfesz¡lts¢g¢t
sejteti: zseniÀlisan ä ¢s szÀmunkra korÀntsem
humormentesen ä id¢zi meg az emberben
´sszetalÀlkozÂ, a test Àltal t¢rbe-idûbe zÀrt
mivolt ¢s a rajta tÃlmutatÂ, ´r´kl¢tbe (?)
torkollÂ j´vû konfliktusÀt. AquinÂi szavai a
nyelv teremtûerej¢t besz¢desen ¢rz¢keltetve
¢ppens¢ggel a teolÂgia ¢s az irodalom k´z´s
transzcendens c¢ljÀra, a teljess¢g megraga-
dÀsÀra utalnak, mintegy illusztrÀlva George
Steiner gondolatÀt, aki ¢ppen abban lÀtja az
emberi nyelvnek e monstruÂzus, felszabadÁtÂ
erej¢t, hogy k¢pes j´vû idejü ig¢ket hasznÀl-
ni. Steiner szerint az embert t´bbek k´z´tt a
rem¢ny kibesz¢l¢s¢nek ¢s az Àlmok l¢treho-
zÀsÀnak k¢pess¢ge teszi emberr¢. S az ilyen
Àlmoknak ä teszi hozzÀ ä csupÀn term¢szetes
grammatikai kiterjeszt¢se a mÁtosz ¢s a vallÀs
vilÀgÀban k´zponti szerepet jÀtszÂ feltÀma-
dÀsfogalom.

Szent TamÀs tÀgas, t´k¢letes ¢pÁtm¢nyt
hozott l¢tre, olyat, ahol csak f´lfel¢ tekintve
lehet jÀrni. MottÂvÀlasztÀsÀval GarcÁa MÀr-
quez mintha az utÀna k´vetkezû sz¢ps¢ges ¢s
tragikus mese vÀgyott irÀnyÀt mutatnÀ. A
nagy mes¢lû most ism¢t mintha a nagysÀgot
c¢loznÀ meg, mintha a f´ltekint¢s¢rt k¡zde-
ne. Nincs itt szÂ semmif¢le misztikÀrÂl: a hu-
manista GarcÁa MÀrquez hûsei a f´ld´n kere-
sik a boldogsÀgot, ¢s belepusztulnak abba,
hogy az ott csak a àkegyelmi pillanatokbanÊ
talÀlhatÂ. A pillanatra sem alÀbbhagyÂ fe-
sz¡lts¢get ¢ppen az eredm¢nyezi, hogy tÀgas,
napf¢nyes terek, a t´retlen f´lfel¢ szÀrnyalÀs
terei ä mintha nem lenn¢nek. A szereplûk
k¡zdelm¢nek k´zege a karibi, buja, folyon-
dÀrszerüen lerÀntÂ f¡lledts¢g, a hÃs ¢s az ¢r-
z¢kek tobzÂdÀsa. A napf¢ny itt csak pÀrÀn
szürûdik Àt, a sÃlyosan nedves, terhes leve-
gûn, az ¢rz¢ki vÀgytÂl elpÀrÀsodott szemeken
(àa forrÂsÀg magÀba nyelte a lelkeketÊ). A mÀsf¢le
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