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T´bb mint negyven ¢vvel a n¢met elsû kiadÀs
utÀn (1951) nÀlunk is megjelent Doderer
egyik fûmüve ä mÀsik àb¢csiÊ reg¢ny¢nek
(DIE D®MONEN) magyar vÀltozata pedig,
mint hÁrlik, elûk¢sz¡letben van ugyanenn¢l a
kiadÂnÀl. SzÂval megjelent a magyar àStrud-
liÊ, de minden jel szerint rosszkor jelent meg.
E cikk ÁrÀsÀnak idej¢ig (1997. januÀr) egyet-
len komolyabb ÁrÀst sem lÀttam rÂla, m¢g
àzsurnÀlkritikÀtÊ sem. Nem olvassÀk a re-
g¢nyt: az Ãgynevezett àmagas irodalmi k´-
r´kbûlÊ eddig egyetlen emberrel besz¢ltem,
aki valÂban v¢gigk¡zd´tte. Ez szomorÃ, mert
hÀt A STRUDLHOF-L°PCSý nagy, nagyon nagy
mü, rendkÁv¡li teljesÁtm¢ny, az Ãjabb kor
egyik legeredetibb reg¢nye, persze k¢ts¢gte-
len, hogy befogadÀsa is igen nagy kitartÀst ¢s
koncentrÀciÂt, valÂban àk¡zdelmetÊ k´vetel,
de az olvasÂk (¢s kritikusok?) ily m¢rvü el-
utasÁtÀsa mindenk¢ppen lehangolÂ. TalÀn
nem ez a reg¢ny kell most a magyar szellemi
¢letben? TalÀn k¢sûn (vagy tÃl korÀn?!) jelent
meg? TalÀn a jelenkori magyar irodalmi k´-
zegben ¢rthetetlenek szellemi dimenziÂi? Ta-
lÀn nem tudunk mit kezdeni vele, mert esz-
m¢nye jelenlegi kÀnonunktÂl olyannyira tÀ-
vol Àll? TalÀn vadul idegen immÀr, egzoti-
kum a legjobb esetben is? Ugyanolyan Àsatag
itt is, mint a mai B¢csben? Vagy ekkora mÀr
nÀlunk a szellemi rests¢g? Mindenki csak ma-
gÀra figyel? A visszhangtalansÀgban a kiadÂ
is hibÀs kiss¢: semmif¢le erûfeszÁt¢st nem tet-
tek a magyar szc¢nÀban teljesen ismeretlen
Doderer bevezet¢se ¢rdek¢ben, f¡lsz´veg he-
lyett mind´ssze egy rendkÁv¡l bonyolult, bÀr
k¢ts¢gkÁv¡l gy´ny´rü mondatf¡z¢rt k´z´l-
nek a reg¢nybûl, olyan komplikÀlt s kifino-
multan agyafÃrt sz´veg ez, amely megr¢mÁt-

heti m¢g a legelfogulatlanabb olvasÂt is; va-
lamif¢le ¢letrajzi ismertet¢s, netÀn pÀr mon-
datos utÂszÂ mindenk¢ppen segÁtette volna a
tÀj¢kozÂdÀst. (°s a kiadÂ felelûss¢ge az is,
hogy szinte v¢gtelen szÀmÃ sajtÂhiba talÀlha-
tÂ a k´nyvben, ez ugyancsak elidegenÁtûen
hat. De errûl t´bbet, ha majd rÀt¢rek a for-
dÁtÀs r¢szletesebb taglalÀsÀra.) Ez¢rt kritikÀm
nem is kezdûdhet mÀsk¢pp, mint Doderer
¢let¢nek ¢s müv¢nek legalÀbb vÀzlatos ismer-
tet¢s¢vel. Ez mÀs okbÂl is gy¡m´lcs´zûnek bi-
zonyulhat; Dietrich Weber, a reg¢nyÁrÂ ¢let-
müv¢nek egyik legalaposabb ismerûje sze-
rint: àDoderer eg¢sz ¢lete fellelhetû reg¢nyeiben.
Mint ahogy nincs reg¢nyeiben egyetlen figura sem,
akinek ne lett volna valÂsÀgos modellje.Ê

Franz Carl Heimito Ritter von Doderer
sz¡lei utolsÂ, hatodik gyermekek¢nt a B¢cs-
k´zeli Hadersdorf-Weidlingauban sz¡letett
1896. szeptember 5-¢n. Testv¢rei k´z¡l k¢t
nûv¢re, Astri (1893ä1989) ¢s Helga (1887ä
1927) (a reg¢nybeli Asta, illetve Etelka) jÀt-
szott fontos szerepet ¢let¢ben. A sz¢lsûs¢gek-
re hajlamos Helga Hauer Ernû (a reg¢nyben
Pista Grauermann) budapesti osztrÀk kon-
zulhoz ment feles¢g¡l, ´ngyilkossÀgÀnak le-
ÁrÀsÀban csak az idûpontot vÀltoztatta meg
´ccse: Helga a valÂsÀgban 1927-ben ¢s nem
'25-ben m¢rgezte meg magÀt. írÂnk apai ÀgÃ
ûsei a n¢metorszÀgi HeilbronnbÂl szÀrmaz-
nak, az 1800-as ¢vek k´zep¢n telep¡ltek Àt
AusztriÀba. A csalÀdban szinte mindenki ¢pÁ-
t¢szettel foglalkozott, eleinte Doderer apja is,
hogy k¢sûbb k¡l´n´sen a Keleti-tengeri-csa-
torna ¢pÁt¢s¢n¢l t¡ntesse ki magÀt, v¢g¡l pe-
dig û lett a Monarchia egyik legnagyobb vas-
Ãt¢pÁt¢si vÀllalkozÂja. Wilhelm Ritter von
Doderer, ahogy akkoriban mondtÀk, àkûgaz-
dagÊ ember, aki azonban az 1918-as ´ssze-
omlÀs utÀn szinte teljes vagyonÀt elveszÁti, rÀ-
adÀsul ÀllandÂan betegeskedik, v¢g¡l megb¢-
nul. A romjaiban is autoriter, parancsolÀsra
termett, hatalmas ¢leterejü f¢rfit ¢rz¢klete-
sen ÀbrÀzolja fia A STRUDLHOF-L°PCSý egyik
jelenet¢ben (a magyar kiadÀsban: II. k´tet
68ä70. o.). Heimito a gimnÀziumban nem
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mutat k¡l´n´sebb szellemi k¢pess¢geket,
el¢g rossz tanulÂ, de m¢gis siker¡l letennie
az ¢retts¢git 1914-ben. M¢g ugyanebben az
¢vben megkezdi jogi tanulmÀnyait a b¢csi
egyetemen. A hÀborÃ persze az û ¢let¢t is
alapjaiban rÀzza meg, 1915-ben egy¢ves ´n-
k¢ntesk¢nt vonul be, a k´vetkezû ¢vben mÀr
hadnagy, amikor orosz fogsÀgba esik. Itt, a
Habarovszk melletti Krasznaja RecskÀn kezd
rendszeresen Árni, eleinte àa pillanat ana-
tÂmiÀjÀnakÊ nevezett sz´vegek megalkotÀsÀval
kÁs¢rletezik ä ez nagyjÀbÂl annyit jelent, hogy
igyekszik mindent r´gzÁteni a papÁron, ami a
megÁrÀs pillanatÀban t´rt¢nik k´r¡l´tte. Do-
derer a legkev¢sb¢ sem szenved a fogsÀgban,
Ár, futballozik, tornÀzik, csellÂn jÀtszik a tÀbo-
ri zenekarban. (Figyelemre m¢ltÂ pÀrhuzam,
hogy egy mÀsik dÃsgazdag b¢csi fiatalember,
Ludwig Wittgenstein is a hÀborÃ ¢s a fogsÀg
¢veiben kezdi el TRACTATUS-Ànak megÁrÀsÀt.)
K¢sûbb e tÀbort àelÁziumnakÊ, àa boldog lelkek
sziget¢nekÊ nevezte. Valami olyasmi t´rt¢nhe-
tett itt vele, amit egy mÀsik nagy ÁrÂ, az 1916-
os ¢v Br¡sszel¢ben ugyancsak tisztk¢nt ¢lû
Gottfried Benn ekk¢ppen jellemzett k¢sûbb
EPILOG UND LYRISCHES ICH cÁmü ´n¢letrajzi
essz¢j¢ben: àOrvos voltam egy prostituÀltkÂrhÀz-
ban, eg¢szen elszigetelt poszton, egy lefoglalt hÀz-
ban laktam tizenegy szobÀt egyed¡l a tisztiszolgÀm-
mal, a szolgÀlat jelent¢ktelen, civilben jÀrhattam,
semmihez sem k´tve, semmitûl sem f¡ggve, alig ¢rt-
ve a nyelvet; csatangoltam az utcÀkon, idegen n¢p;
furcsa tavasz, hÀrom hasonlÁthatatlan hÂnapon Àt,
mit szÀmÁtott az Yser felûl naponta felhangzÂ ÀgyÃ-
szÂ, az ¢let a hallgatÀs ¢s az elhagyatottsÀg szf¢rÀ-
jÀban lebegett, azon a peremen ¢ltem, ahol a l¢t
megszünik ¢s az °n kezdûdik.Ê Doderer bonyo-
dalmas kalandok utÀn, 1920. augusztus 14-
¢n t¢r vissza B¢csbe, ¢s akÀr jÂval k¢sûbb a
JERIKñ HARSONçI narrÀtora, teljesen idegen-
k¢nt talÀlja magÀt sz¡lûvÀrosÀban. Ezt Árja
naplÂjÀban: àOtt Àlltam angol katonai kabÀtom-
ban, melyet lerongyolÂdottsÀgom miatt Stettinben
kaptam ajÀnd¢kba, a sz¡lûi hÀz elûtt, amelybe az
idûk´zben Ãjonnan beÀllt hÀzmestern¢, mivel nem
ismert, alig akart beengedni.Ê Ism¢t egyetemre
jÀr, ezÃttal t´rt¢nelmet ¢s pszicholÂgiÀt tanul,
utÂbbit Otto Weininger barÀtjÀnÀl, Hermann
SwobodÀnÀl (alakja feltünik az I. k´tet 252.
oldalÀn). 1921-ben ismerkedik meg Gusti
Hasterlikkel (a reg¢nyben ¢s A D°MONOK-
ban û Grete Schiebenstein modellje), egy zsi-
dÂ fogorvos igencsak felvilÀgosult lÀnyÀval,

akit a katonai kik¢pz¢s alatt szerzett barÀtja,
Ernst Pentlarz (a reg¢nybeli àkis E. P.Ê) mutat
be Doderernek. Doderer gÀtlÀs n¢lk¡l elsze-
reti barÀtja szerelm¢t, Ãgy ¢rzi, megtalÀlta
¢lete asszonyÀt, akit 1930-ban feles¢g¡l is
vesz, de k¢t ¢vvel k¢sûbb elvÀlnak, nem utol-
sÂsorban a h´lgy zsidÂ szÀrmazÀsa miatt. °s
Doderer 1933. Àprilis 1-j¢n bel¢p az akkor
m¢g illegÀlis osztrÀk nÀci pÀrtba, igaz, sem-
mif¢le politikai aktivitÀst nem mutat, mi
t´bb, az Anschluss utÀn nem is jegyzik a pÀrt-
tagok k´z´tt.

BÀr a II. vilÀghÀborÃ kit´r¢s¢ig t´bb
k´nyve is megjelenik, sût megÁrja, de nem
publikÀlja A D°MONOK elsû vÀltozatÀt, ÁrÂ-
k¢nt t´k¢letesen sikertelen marad. AztÀn
1941-tûl ism¢t a hÀborÃ, ¢s ekkor, a francia-
orszÀgbeli Mont Marsant-ban kezd hozzÀ
A STRUDLHOF-L°PCSý felvÀzolÀsÀhoz. Ism¢t
hadifogsÀg, ezÃttal Norv¢giÀban, mik´zben
szakadatlanul dolgozik reg¢nye k¢ziratÀn. A
STRUDLHOF-L°PCSý 1951-ben jelenik meg, ¢s
v¢gre meghozza szÀmÀra a d´ntû irodal-
mi Àtt´r¢st. Ami ezutÀn k´vetkezik, siker-
t´rt¢net: 1956-ban kiadja A D°MONOK-at,
1958-ban a JERIKñ HARSONçI jelenik meg
(barÀti visszaeml¢kez¢sek szerint ezt a  novel-
lÀjÀt tartotta legjelentûsebb müv¢nek), 1963-
ban n¢gyk´tetesre tervezett reg¢nyfolya-
mÀnak csodÀlatosan sz¢p elsû tagja lÀt nap-
vilÀgot (DIE WASSERF®LLE VON SLUNJ); Dode-
rer a Nobel-dÁj vÀromÀnyosa, de amikor ki-
der¡l nÀci mÃltja, term¢szetesen elszÀllnak
es¢lyei. 1966. december 23-Àn rÀkban hal
meg B¢csben.

HosszÃ, kit¢rûkkel teli, kalandos ¢letpÀ-
lya, amely csak majd' harminc¢ves folyama-
tos munka ¢s fÀradozÀs utÀn talÀlta meg a
maga formÀjÀt a szÂ t´bb ¢rtelm¢ben is. A
STRUDLHOF-L°PCSý bizonyos ¢rtelemben Do-
derer elsû müve, a t´bbi pusztÀn elûjÀt¢k,
fontos prÂbÀlkozÀs, ami csak a k¢sûbbi re-
mekmüvek t¡kr¢ben tarthat szÀmot komo-
lyabb ¢rdeklûd¢sre. Doderernek a L°PCSý-
ben v¢gre siker¡lt unikÀlis formÀt talÀlnia,
mely kiel¢gÁthette olthatatlan szomjÀt a v¢-
gigkomponÀlt, a minden pillanatban uralt
prÂza irÀnt. Elk¢pesztûen tudatos ÁrÂ volt,
müveit rajztÀblÀn vÀzolta fel, ¢s csak a teljes
struktÃra tisztÀzÀsa utÀn Àllt neki a megÁrÀs-
nak. így t´rt¢nt ez a JERIKñ HARSONçI eset¢-
ben is, melyet a legt´k¢letesebb zeneis¢g hat
Àt. íme a n¢gyt¢teles divertimento Doderer



Àltal k¢szÁtett tematikus-formai vÀzlata: àI.
r¢sz: elsû t¢ma ¢s tempo, friss; II. r¢sz: mÀsodik t¢-
ma ¢s tempo ä excentrikus bel¢p¢s az elsû bel¢p¢ssel
szembeÀllÁtva; visszafogott; III. r¢sz: harmadik t¢-
ma ¢s tempo ä excentrikus bel¢p¢s az elsû ¢s mÀsodik
bel¢p¢ssel szembeÀllÁtva; groteszk t¢tel; IV. r¢sz: az
elsû, mÀsodik ¢s harmadik t¢ma ¢s tempo; a bel¢-
p¢sek nem excentrikusak, hanem az egyes pontokra
kell vonatkozniuk; ¡temez¢s: alla breve; a negyedik
r¢sz tematikÀja csak jÀrul¢kos, akcesszÂrius. A t¢-
mÀk esszenciÀlis jelent¢s¢t vissza kell fogni a IV. t¢-
telig!Ê Amolyan n¢gyt¢teles, a b¢csi klasszikÀ-
bÂl k´zismert szimfÂniaforma keletkezik Ágy,
mondjuk a k´vetkezû t¢telsorrendben: Alleg-
ro ma non troppo; Andante sostenuto;
Scherzo; Rondo, Alla breve. °s a sz´veg is-
meret¢ben k´nnyed¢n megfejthetj¡k immÀr
az utalÀsokat: az elsû t¢ma az I. r¢szben:
Rambausek orra; a kislÀny megk´rny¢kez¢-
se; a t¢rdhajlÁtÀsok; a II. r¢szben: a hajÂroncs
¢s a kislÀny alakja, tovÀbbÀ a vasÃtvonal a vi-
adukttal, elûlegezve a finÀl¢t; III. r¢sz: az Ida
asszony elleni groteszk tr¢fa, àJerikÂ harsonÀiÊ;
IV. r¢sz: minden t¢ma egy¡tt, rÀadÀsul àjÀ-
rul¢kosanÊ Jurakn¢ (mint àkislÀnya k¡lsej¢nek
roncsaÊ ä itt megcsodÀlhatjuk, hogy az abszo-
lÃt t´k¢letesen Àtgondolt szerkezet birtokÀ-
ban hogyan k¢pes egyetlen odavetett mell¢k-
mondatban hÀrom fût¢mÀt ´sszekapcsolni
Doderer); a szakÀllas elleni mer¢nylet, amely
egyben a Rambausek-jelens¢g megfejt¢se; a
villamoson ¡lû angyali kislÀny mint Jurakn¢
kiss¢ szajhÀs lÀnykÀjÀnak ellent¢te; Rambau-
sek àmegtornÀztatÀsaÊ a mentûs´k Àltal,
amely a korÀbbi t¢rdhajlÁtÀsokra utal; Jurak-
n¢ futÀsa ¢s a zÀrÂmondat lÂhasonlata ä a
motivikus (¢s nyelvi!) ´sszef¡gg¢sek felsoro-
lÀsa reggelig folytathatÂ.

°s nem vitÀs, hogy reg¢ny¡nk fel¢pÁt¢se
is a nagy szimfonikus formÀkat id¢zi. Szint¢n
n¢gy t¢telre tagolÂdik, Àm ezek Àttekint¢se,
mÀr a roppant terjedelem miatt is, korÀnt-
sem olyan k¢zenfekvû, mint a novella eset¢-
ben. Nem is vÀllalkozhatom r¢szletesebb
elemz¢sre. Az excentrikussÀg ezÃttal is kulcs-
szÂ, mÀr a reg¢ny elsû mondatÀnak fû jellem-
zûje: àMikor Mary K. f¢rje m¢g ¢lt ä Oscarnak
hÁvtÀk ä, s û maga m¢g k¢t igen sz¢p lÀbon jÀrt (a
jobb lÀbÀt aztÀn, nem messze a lakÀsuktÂl, 1925.
szeptember 21-¢n levÀgta t¢rd f´l´tt a villamos),
feltünt egy bizonyos doktor Negria, egy fiatal ro-
mÀn orvos, aki itt B¢csben a hÁres fakultÀson k¢-

pezte magÀt tovÀbb, s a K´zkÂrhÀzban t´lt´tte Ágy
az ¢veit.Ê ValÂban excentrikus kezdet, Àm
m¢gis a reg¢ny centruma fel¢ tart. °s ¢ppen
az eff¢le expozÁciÂkat kedvelte Doderer.
Egyik legfontosabb essz¢j¢ben (GRUNDLAGEN
UND FUNKTION DES ROMANS) a klasszikus el-
besz¢lûi expozÁciÂt àadditÁvnakÊ nevezi, ebben
az esetben a k¢sûbbi elbesz¢lûi fûmederhez
sz¡ks¢ges elemek az idû lefolyÀsÀnak sor-
rendj¢ben k´vetik egymÀst: àEzzel szemben na-
gyobb tartalmi szabadsÀgot tesz lehetûv¢, ha ezt a
bizonyos fûmedert eg¢szen mÀs elbesz¢lûi kontinu-
um Àltal vÀjjuk ki, amely a k¢sûbbi fûmederhez
sz¡ks¢ges ´sszes elemet tartalmazza, csakhogy ide-
gen ´sszef¡gg¢sben: expozÁciÂ a megelûlegezett ¢s
heterog¢n cselekm¢ny segÁts¢g¢vel.Ê A STRUDL-
HOF-L°PCSý elsû mondataiban pontosan ez a
fajta expozÁciÂs technika ¡li narratÁv ¡nne-
p¢t. Minden egyes r¢sz excentrikusan kezdû-
dik, tÀvol a k¢sûbbi fûmedertûl, ¢s Ãjabb ¢s
Ãjabb anyaggal, motÁvumhalmazzal gazdagÁt-
ja a fûsodort. Doderer ironikusan rÀ is jÀtszik
az olvasÂ ¢rdeklûd¢s¢re, mintegy kiszÂl a
sz´vegbûl, ¢s megfogalmazza az olvasÂ kis-
s¢ t¡relmetlen k¢rd¢seit. (Hogy aztÀn û ma-
ga gÃnyolÂdjon az eff¢le kiszÂlÀsokon: àSem-
mi elkalandozÀs. Minden avis au lecteur gyanÃs.Ê
I. k´tet 80. o.) A mÀsodik r¢sz elsû mondata
nyilvÀnvalÂan az intolerÀns olvasÂ hangjÀn
szÂl, Àm egyben reflektÀl az elbesz¢lû sajÀt
k¢telyeire: àNem kavarodtunk-e el az 1911-es ¢v-
bûl (de mennyire, jÂ messze elûre!), 1911 mÀjusÀ-
bÂl, mikor a m¢g csak tizenhat ¢ves gimnazista Re-
n¢ Stangeler ¢pp megismerkedett Paula Schachl
kisasszonnyal?Ê A harmadik r¢sz m¢g furcsÀb-
ban indul, lÀtszÂlag m¢g messzebb a fûvonal-
tÂl, m¢gpedig Julius Zihal adÂ¡gyi tanÀcsos
hÀzassÀgÀnak ¢s lakÀsvÀltoztatÀsÀnak r´vid
ismertet¢s¢vel. így aztÀn a narrÀtor k¢nyte-
len ism¢t kiszÂlni: àT¡relem! Hamarosan Melzer
hadnagynÀl vagy ûrnagynÀl fogunk kilyukadni.Ê
A negyedik r¢sz eleje pedig szinte teljes eg¢-
sz¢ben megism¢tli az elsû bevezet¢s¢t. °s mÀr
az elsû r¢szre is feltehetûk a kiss¢ durcÀs ol-
vasÂi k¢rd¢sek. Ugyan mi k´ze a fûmederhez
Negria doktornak ¢s az û kisded àÀtt´r¢seinekÊ
a nûi ellenÀllÀsok falÀn? Mi k´ze mindennek
a sz´veg centrÀlis pontjaihoz: Melzer ¢lett´r-
t¢net¢hez, a Stangeler csalÀd sorsÀhoz ¢s
egyÀltalÀn a Strudlhof-l¢pcsûh´z? LÀtszÂlag
nem sok, de k¢sûbb tapasztalhatjuk, hogy
az àÀtt´r¢sÊ, a àDurchbruchÊ egyike a reg¢ny
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kulcsszavainak, a sz´vegben Doderer az el-
gondolhatÂ ´sszes mell¢kjelent¢s¢t kiaknÀzza
e fogalomnak. TovÀbbÀ: az elsû mondatban
emlÁt¢s t´rt¢nik Mary K. k¢sûbbi baleset¢rûl,
nos, ez a nap, 1925. szeptember 21. a reg¢ny
kit¡ntetett napja, a negyedik r¢szben ezen a
napon kulminÀl a cselekm¢ny, minden erre
az egyetlen napra vonatkozik, a finÀl¢ napja
ez, ekkor varrja el Doderer a reg¢ny ´sszes
szÀlÀt, m¢gpedig bÀmulatos egy¢rtelmüs¢g-
gel ¢s eleganciÀval. Megteheti, hiszen vask¢z-
zel uralja a formÀt. Annyira Ágy van ez, hogy
egyik elemzûje, a mÀr emlÁtett Dietrich Weber
egyenesen Ãgy v¢li, A STRUDLHOF-L°PCSý bi-
zonyos ¢rtelemben ennek az egyetlen nap-
nak a t´rt¢nete. M¢g egy jelent¢se van ennek
a centrumtÂl tÀvol esû expozÁciÂnak: egyr¢szt
megelûlegezi a reg¢ny negyedik r¢sz¢t, az
eddigi hÀrom szakasz Ãgy hat, mint nagyjÀ-
bÂl hatszÀz lapon bonyolÁtott ÂriÀsi, zenei
szaknyelven szÂlva a teljes kvintk´rre kiter-
jedû modulÀciÂ, amely az elsû r¢sz alaphang-
neme fel¢ tart, ¢s elûk¢szÁti az egyetlen ha-
talmas akkordban ¢s jelenetsorban kulminÀlÂ
robbanÀsszerü csÃcspontot. Ugyanakkor az
elsû ¢s negyedik r¢sz egymÀsba hajlÀsa a re-
g¢ny eposzi jelleg¢t hangsÃlyozza. Ugyanis
az elsû mondatban fell¢pû Mary K. lakÀsÀ-
nak, pillanatnyi ÀllapotÀnak leÁrÀsa, a hely-
zet, amikor lemegy a villamosmegÀllÂba stb.,
szinte szÂ szerint megism¢tlûdik a negyedik
r¢szben (II. k´tet a 395. oldaltÂl), abban az
Àllapotban, amely megelûzi a balesetet. (KÀr,
hogy Tandori nem vette ¢szre ezt a l¢nyegi
azonossÀgot, ¢s ez¢rt el¢gg¢ elt¢rûen fordÁtja
a sz´veget.) Semmi sem vÀltozott. àA szobÀk
hosszÃ sora ugyanÃgy ter¡lt el, mint korÀbban. A
bÃtorok ugyanÃgy Àlltak, mint egykoron.Ê °s me-
gint feltünik Negria, azon a villamoson uta-
zik, amely megelûzi a Maryt elgÀzolÂ kocsit.
A reg¢ny egyik legfontosabb jelent¢se ez:
csak az eposzok vilÀgÀban lehets¢ges, hogy
ennyire vÀltozatlanok ä mondhatni kortala-
nok ä legyenek a szereplûk, holott a sz´veg
nagyjÀbÂl tizen´t ¢vet fog Àt. çm mintha sen-
ki sem ´regedne, akÀr a hom¢roszi ´reg
NesztÂr, aki mÀr ÃgyszÂlvÀn ´regen j´tt a vi-
lÀgra, ¢s ´reg is marad az idûk v¢gezet¢ig. A
figurÀkat mintegy a Strudlhof-l¢pcsû szem-
sz´g¢bûl Árta meg Doderer, a l¢pcsû Àlmai ûk,
ez az ¢pÁt¢szeti remekmü pedig ´r´k, ahogy
azt megtudjuk a reg¢nybûl. °s ´r´k nyÀr

uralkodik A STRUDLHOF-L°PCSý-ben, min-
den nyÀron t´rt¢nik, akÀrha a reg¢nyÁrÂ
nem ismerne mÀs ¢vszakot, mintha megÀllt
volna az idû. Mindebbûl k´vetkezik ä ¢s erû-
sÁti a monumentalitÀs ¢rz¢s¢t ä, hogy a sze-
replûknek nincs a XIX. szÀzadi reg¢ny ¢rtel-
m¢ben vett pszicholÂgiÀjuk, hanem ä Dode-
rerrel szÂlva ä àfatolÂgiÀjukÊ van. Az a fÀtum,
hogy Mary K. jobb lÀbÀt 1925. szeptember
21-¢n levÀgja a villamos. Ez nem t´rt¢nt meg
az elsû r¢szben, 1923 nyÀrutÂjÀn, bÀr min-
den jel szerint megt´rt¢nhetett volna. De a
sors Doderer Àltal vÀlasztott Ãtja csak ker¡lû
utakon juthat el a c¢lig.

A ker¡lû Ãt ism¢t kulcsszÂ Doderer re-
g¢nypo¢tikÀjÀban. Maga a Strudlhof-l¢pcsû
is ker¡lû Ãt, melynek dignitÀs ¢s dekorÀciÂ,
àm¢ltÂsÀg ¢s dÁszÊ a legfûbb jellemzûje. Id¢zz¡k
fel a l¢pcsû csodÀlatos leÁrÀsÀnak, a reg¢ny
szellemi k´z¢ppontjÀnak egy r¢szlet¢t: àItt
t´bb mint ¢kesszÂlÂan, nevezetesen ¢kesen lÀtszÂn
megvilÀgosult, hogy minden Ãt ¢s minden ´sv¢ny
(m¢gpedig a sajÀt kert¡nkben is) t´bb, mint k¢t
pont ´sszek´t¢se, ahol az egyiket elhagyjuk, hogy a
mÀsikat el¢rj¡k, sajÀtos l¢ny, ¢s t´bb, mint a sajÀt
irÀnya, mely csak kijel´li, ¡r¡gy, mely el is mer¡lhet
a kitartÂ haladÀsban.Ê Ilyen ¢kesszÂlÂ reg¢ny
A STRUDLHOF-L°PCSý; rendkÁv¡l bonyolult
idûszerkezete is a l¢pcsû leÁrÀsÀnak jegy¢ben
fogant: jÂval t´bb, mint k¢t idûbeli pont
´sszek´t¢se a t´retlen vonalban elûrehaladÂ
cselekm¢ny Àltal. A l¢pcsû azt is mondja ne-
k¡nk: àÁme, minden Ãtnak megvan a m¢ltÂsÀga,
¢s mindenk¢pp ¢s mindig t´bb az Ãt, mint a c¢ljaÊ.
Maga a reg¢ny ez a sokjelent¢sü Ãt. FormÀja,
fel¢pÁt¢se, eg¢sz jelent¢se azonos a l¢pcsû je-
lent¢s¢vel: hatalmas m¢retü, m¢ltÂsÀgteljes
¢s rendkÁv¡l gazdagon dÁszÁtett ker¡lû Ãt. °s
mÀs ¢rtelemben is a l¢pcsû a szellemi fûhûse
ennek a reg¢nynek. Doderer Ágy jellemzi ezt
a k¢zirat lezÀrÀsakor a kiadÂnak k¡ld´tt le-
vel¢ben: àA k´nyv bemutatja, hogy mi minden
tartozik egy viszonylag egyszerü ember l¢t¢hez. °s
hogy milyen hosszÃ emelûkart ä KonstantinÀpolytÂl
B¢csig, Budapesttûl Buenos Airesig ä kellett az ¢let-
nek ig¢nybe vennie, ¢s mennyi erût kellett rÀfordÁ-
tania, hogy akÀr csak egyetlen ilyen egyszerü f¢rfit
is sorsa korszakain Àt mozgasson; ez az ¢let oly sok
mÀs sors metsz¢spontjÀvÀ vÀlik, hogy ek´zben szinte
azok ´sszek´tûj¢nek tünik: mÀr-mÀr azt hihetn¢ az
ember, hogy ´nmagÀban olyasvalami, mint a machi
Ïmenthetetlen °nÎ. M¢gis Àtvergûdik, utat t´r ma-
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gÀnak: aki oly szer¢nyen kezdte a boszniai TrnovÂ-
ban a 92-es szÀmÃ ´nk¢ntes ezred csÀszÀri ¢s kirÀ-
lyi hadnagyak¢nt. çm t´bb is t´rt¢nik: megismeri
´nmagÀt. De a genius loci, mintegy a helyi istens¢g
B¢cs egyik ker¡let¢ben, a Boltzmanngasse ¢s a
Liechtensteinstrasse k´zt talÀlhatÂ Strudlhof-l¢pcsû
a valÂdi fûszereplû ebben a k´nyvben, rÀadÀsul,
el¢gg¢ k¡l´n´s mÂdon, D¢l-AmerikÀtÂl Konstanti-
nÀpolyig: az egyes szem¢lyekrûl, mihelyst csak fel-
l¢pnek, nagyon is konkr¢t vonatkozÀsokban bizo-
nyosodik be, hogy kapcsolatban Àllnak amaz ´reg
l¢pcsûvel, amely a drÀmai ¢let terasz formÀjÃ szÁn-
padÀvÀ vÀlik, de û maga is Àlmodik, az ûszi ¢s nyÀ-
ri ¢g alatt, nyugton a hÀborÃ ¢s a b¢ke ¢vein Àt,
egy d¢li vÀros kertjei k´z´tt.Ê

M¢g leginkÀbb Melzer ûrnagy, ez a àvi-
szonylag egyszerü emberÊ pÀlyÀzhatna jÂ es¢llyel
az emlÁtett (¢s elutasÁtott) szerepre, ¢s ilyes-
mit sejtet az alcÁm is, mely ¢rthetetlen mÂdon
lemaradt a magyar kiadÀsrÂl: àoder Melzer
und die Tiefe der JahreÊ (àavagy Melzer ¢s az ¢vek
m¢lys¢geÊ). De û m¢gsem fûszereplû, ez ellen
Doderer rendkÁv¡l plasztikus hasonlattal til-
takozik: àHa az ûrnagyot fûszereplûk¢nt vagy hûs-
k¢nt prÂbÀlnÀk megnevezni, az olybÀ tünne szÀ-
momra, mintha valaki egy csomagon azt a spÀrgÀt
tartanÀ a legl¢nyegesebb elemnek, amely az eg¢szet
´sszetartja.Ê Igen, Melzer valÂban spÀrga, ¢s
valÂban ´sszetartja a sz¢tcsÃszni lÀtszÂ re-
g¢nyr¢szeket. Minden¡tt ott van, ahol a leg-
l¢nyegesebb esem¢nyek t´rt¢nnek: ott Àll a
l¢pcsûn¢l 1911. augusztus 23-Àn, amikor le-
zajlik a botrÀny, a reg¢ny egyik csÃcspontja,
a grande scªne; ¢s itt van a vid¢ki vend¢glûben
is 1925. augusztus 29-¢n, a nagyjelenet sza-
tÁrjÀt¢kszerü pÀrdarabjÀnÀl, Etelka ¢s Fraun-
holzer konzul botrÀnyÀnÀl, ¢s term¢szetesen
û az egyik fûszereplû ama sokat emlegetett
v¢gsû napon, 1925. szeptember 21-¢n. °s az
elbesz¢lûn kÁv¡l û az egyetlen, aki a reg¢ny
teljes idûspektrumÀban jelen van 1908-tÂl(!)
eg¢szen 1945-ig(!). Ily mÂdon Melzer mint-
egy narrÀtorrÀ vÀlik, n¢zûpontja eminenss¢
lesz a reg¢nyben, hasonlÂan a mÀsik poten-
ciÀlis fûszereplûh´z, Doderer ´narck¢p¢hez,
Ren¢ Stangelerhez. A k´nyv a n¢zûpontok
hihetetlen¡l ravasz, jel´letlen vÀltogatÀsÀnak
jÀt¢ka, mindez t´k¢letes harmÂniÀban Àll az
idûszerkezet ugyancsak rendkÁv¡l szigorÃ ¢s
rafinÀlt konstrukciÂjÀval. °s mindez term¢-
szetesen ism¢t a Strudlhof-l¢pcsû felûl van
megÁrva. Mintegy a l¢pcsû minûsÁti a szerep-

lûket ¢s megszÂlalÀsaikat. Stangeler ¢s Mel-
zer e tekintetben kit¡ntetett szerepet jÀtszik.
Mondtam mÀr, hogy ûk bizonyos ¢rtelemben
elbesz¢lûk, ¢s valÂ igaz: nekik adja Àt Dode-
rer a lehetûs¢get, hogy felfedezz¢k a reg¢ny
alapjÀt, a l¢pcsût, a àdrÀmai ¢let szÁnpadÀtÊ.
Stangeler teszi meg az elsû l¢p¢st, mondhatni
v¢letlen¡l fedezi fel a maga szÀmÀra azt a vÀ-
rosnegyedet, amelynek a Strudlhof-l¢pcsû a
szÁve. Felfedezi a maga ¢s egyÃttal a reg¢ny
szÀmÀra, mi t´bb, meglÀtja, megÀlmodja itt
azt a nagyjelenetet, ama grande scªne-t, az
1911. augusztus 23-Àn lejÀtszÂdÂ botrÀnyt,
amely a k´nyv egyik k´zponti esem¢nye. íme
a felfedez¢s ´r´me: àAz a kis meglepet¢s, melyet
most Stangeler a Strudlhof-l¢pcsû felsû v¢g¢n ¢r-
zett, beleillett romantikus cÂkmÂkjÀba, mintegy fel-
tette a pontot hangulatÀra, melyet a csek¢ly alkalom
arÀnytalanul felfokozott. Itt mintha az ¢let szÁnpa-
dainak egyike tÀrult volna el¢, melyen egy maga
Ázl¢se szerinti szerepet eljÀtszani vÀgyott, ¢s ahogy
a l¢pcsûfokok sorÀrÂl ¢s a rivaldaszerü teraszrÂl le-
n¢zett, gyorsan ¢s bensûs¢ggel Àt¢lt mÀris egy fell¢-
p¢st, melyre itt ker¡lhetne sor, persze valami d´ntû
fontossÀgÃt, leereszked¢st ¢s felhaladÀst, ¢s talÀlko-
zÀst k´z¢pen, teljesen operaszerüen.Ê (I. 120. o.)
Nem k¢rd¢s, hogy a k¢sûbbi nagyjelenetet Àl-
modja meg itt Stangeler. °s amikor pÀr hÂ-
nap mÃlva valÂban bek´vetkezik, Ren¢ elra-
gadtatottan szeml¢li (à°n itt egy r¢g sejtett do-
logra bukkantam, ez nagyszerüÊ), ¢s a legkev¢sb¢
sem v¢letlen¡l j´n az idevÀgÂ szerzûi meg-
jegyz¢s: àCsak Melzer figyelt fel rÀ, m¢ghozzÀ nem
csek¢ly csodÀlkozÀssal, hogy lent a l¢pcsûfordulÂnÀl
az ismeretlen lÀny mellett ÀllÂ Ren¢ Stangeler karja
mintegy elragadtatottan a levegûbe emelkedett.Ê (I.
273. o.) így hÀt megteremtûd´tt a kapcsolat
Melzer ¢s Stangeler k´z´tt, ¢s term¢szetesen
a l¢pcsû volt a kerÁtû. De ez m¢g csak a kez-
det, hisz az ûrnagy most m¢g nem ¢rti, mi¢rt
tÀrta sz¢t Ren¢ elragadtatottan a karjÀt. Em-
lÁtettem, hogy Melzer ¢s Stangeler mintegy
narrÀtorrÀ vÀlik, tovÀbbÀ, hogy a nagyjelenet
Stangeler elk¢pzel¢sei szerint alakult. De ma-
gÀt a jelenetet, bÀr k¢ts¢gkÁv¡l a szerzûi szÂ-
lam hatja Àt, m¢gis mintha Melzer szemsz´-
g¢bûl lÀtnÀnk. AkÀr valami m¢g megfejtetlen
eml¢k, Ãgy k´dlik fel az egykori ûrnagy, ek-
korra mÀr hivatali tanÀcsos tudatÀban a bot-
rÀnyos szc¢na eml¢ke, k¢sûbb, jÂval k¢sûbb,
miutÀn valÂjÀban lezajlott. °s ez az elbesz¢lûi
pozÁciÂ, az eml¢kez¢s¢ tudniillik, nagyon is
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megfelel Doderer reg¢nyelm¢leti elk¢pzel¢-
s¢nek. így Ár a mÀr id¢zett essz¢ben: àMert
ami az elbesz¢lûi Àllapot alapjÀt k¢pezi, az nem cse-
k¢lyebb, mint egy dolog halÀla, ugyanis mindan-
nak, ami szÂba ker¡lhet, teljesen halottnak, t´k¢le-
tesen elfeledettnek kell lennie, hogy egyÀltalÀn fel-
tÀmadhasson.Ê 1925. augusztus 22. van, for-
rÂ szombati nap (egy h¢ttel a vid¢ki botrÀny,
vagyis a Strudlhof-l¢pcsûn¢l lezajlott mÀsik
skandalum pÀrdarabja elûtt!), ¢s Melzer, mi-
utÀn erûs t´r´k kÀv¢t ivott, elszÁvott n¢hÀny
bÂdÁtÂ csibukot, k´nnyü mÀmorba, balkÀni
szakszÂval àk¢fbeÊ mer¡l. °s ekkor r¢mlik fel
kÀbult tudatÀban a nagyjelenet. çm mindezt
igen fort¢lyosan tÀlalja Doderer, csak a jele-
net hihetetlen¡l aprÂl¢kos (mintegy ´tven ol-
dalt kitevû) leÁrÀsa utÀn der¡l ki, hogy volta-
k¢ppen Melzer szemsz´g¢bûl olvastuk (vagy
legalÀbb Ágy is olvashatjuk) a sz´veget: àMelzer
felriadt eml¢keibûl, ¢s fell´kte k´zben a kÀv¢sk¢sz-
letet.Ê (I. 276. o.) °s ekkor indul el a Strudl-
hof-l¢pcsûh´z, hogy ¢let¢ben elûsz´r komo-
lyan szem¡gyre vegye, miutÀn mÀr felfogta
a r¢gi botrÀny jelent¢s¢t, tizenn¢gy ¢v tapasz-
talatÀval a hÀta m´g´tt: àElûsz´r n¢zte most e
müvet ä mert az¢rt az û egyszerü lelk¢nek is olyasmi
volt ez persze ä legalÀbb egy kis figyelemmel...Ê (I.
309. o.) Ezzel a mondattal indul ä mintegy
Melzer szemsz´g¢bûl, de Ren¢ Stangeler
nyelvhasznÀlatÀval! ä a l¢pcsû megrendÁtûen
sz¢p leÁrÀsa, summÀja ¢s eleven testk¢nt l¢-
legzû k´z¢ppontja a reg¢ny cselekm¢ny¢nek
¢s vilÀgk¢p¢nek. Stangeler mellett Melzer is
narrÀtor lett. RÀadÀsul sorsuk most kezd
´sszekapcsolÂdni, ¢s megint a l¢pcsûn¢l t´r-
t¢nik a fatologikus talÀlkozÀs. K¢t nap mÃlva,
h¢tfûn itt futnak ´ssze v¢letlen¡l, ¢s ekkor
Doderer maszkÁrozÀs n¢lk¡l, eg¢szen nyÁltan
l¢pteti fel narrÀtork¢nt Stangelert, aki Mel-
zer ¢rdeklûd¢s¢re elûadja az ûrnagynak a
l¢pcsû ¢pÁt¢s¢nek t´rt¢net¢t. Sorsd´ntû talÀl-
kozÀs ez mÀs ¢rtelemben is. A besz¢lget¢s v¢-
g¢n ugyanis megjelenik a l¢pcsû tetej¢n Edi-
tha Pastr¢ (pontosabban ikertestv¢re, Mimi,
Àm Melzer ezt m¢g akkor nem tudja), Stan-
geler titkos szeretûje ¢s Melzer elfogÂdott ra-
jongÀsÀnak tÀrgya. Ren¢ megint szaval, ope-
rÀt jÀtszik, mintegy f´lfel¢ ÀriÀzik EdithÀnak
(Miminek), de ez mÀr csak erûltetett zene-
drÀma, nem oly spontÀn ¢s term¢szetesen ki-
alakulÂ, mint ama r¢gi botrÀny. (II. 129ä138.
o.) °s Melzer ekkor kezd rÀd´bbenni, mond-

hatni Stangeler elbüv´lû monolÂgjÀtÂl meg-
ig¢zetten, hogy f¡lig szerelmes a h´lgybe.
Stangeler nyelvet ad Melzer dadogÂ ¢rz¢sei-
nek. De tÃl keresett, tÃl pretenciÂzus, Melzer
egyszerü lelk¢hez tÃlsÀgosan is retorikus ez
a nyelv. Term¢szetes hÀt, hogy k¢tszer is el-
ker¡li az EdithÀval (Mimivel), a àcsib¢szs¢gek
dilettÀnsnûj¢velÊ megbesz¢lt randevÃt. Az ûr-
nagy sorsÀnak valÂdi int¢zûje Paula Schachl,
a kis driÀd, a k´znapi, a àspontÀn zsenialitÀsÊ
istennûje. Aki m´g´tt ott Àll apja, a korÀn el-
hunyt Ferdinand Schachl, a folyammester,
aki term¢szetesen amolyan folyamistenn¢
alakul Àt Doderer g´r´g´s szellemü mitolÂ-
giÀjÀban. (II. 26. o.) Paula hell¢n derüje a re-
g¢ny derüje egyben. EmlÁtettem, hogy a
Strudlhof-l¢pcsû minûsÁti az embereket, Edi-
thÀt (Mimit) is term¢szetesen, aki mit sem
tudva a mü jelentûs¢g¢rûl, amolyan nagyvÀ-
rosias frivolitÀssal tapodja a l¢pcsûfokokat.
Ezek az ikerlÀnyok m¢ltatlanok a l¢pcsûre.
AkÀr Eulenfeld, a lovaskapitÀny, aki egysze-
rüen csak ker¡lû Ãtnak nevezi. SzÀjÀbÂl e szÂ
lekicsinylûen hat, holott Doderer szeml¢let¢-
ben ¢ppen a ker¡lû utak rendelkeznek a de-
korÀciÂ ¢s dignitÀs tulajdonsÀgaival. Hisz ¢p-
pen e ker¡lû Ãt maga a reg¢ny. BÀr Melzer
¢s Stangeler Àll a legintimebb, ÃgyszÂlvÀn fa-
tologikus viszonyban a l¢pcsûvel, m¢gsem te-
kinthetj¡k fûhûsnek ûket. Sût azt sem mond-
hatjuk, k¡l´n´sen Stangelerrûl nem, hogy
Ãgynevezett fejlûd¢si reg¢ny¡ket Árta volna
meg Doderer. A mÀr emlÁtett eposzi vilÀglÀtÀs
ezt nem is tenn¢ lehetûv¢. Mindamellett ta-
gadhatatlan, hogy Melzer àfejlûdikÊ. Eml¢ke-
zik, elmer¡l az à¢vek m¢ly¢benÊ, ¢s gondolatvi-
lÀgÀban ama r¢gi, katonai ¢szjÀrÀs utÀn kezd
felderengeni a àcivil ¢rtelemÊ. Hogy egyÀltalÀn
k¢pes meg¢rteni a l¢pcsû jelentûs¢g¢t, mÀr
ez is hatalmas elûrel¢p¢s. Hisz az elsû ¢s d´n-
tû lÀtogatÀs utÀn aznap ¢jjel m¢g egyszer
odamegy, mondhatni elzarÀndokol a grÀdi-
csokhoz. °s tanÀcsot k¢r, a l¢pcsûk el¢ tÀrja
¢lete ´sszes kÁnzÂ ¢s megoldatlan gy´trelm¢t.
A reg¢ny egyik legÀtszellem¡ltebb pillanata
ez: à°ji l¢pcsûlÀtogatÀsa nem olyasmi volt, mint
amikor lefekv¢s elûtt szÁvesen jÀrunk m¢g egyet; ¢s
fÀjdalmasan vÀgyÂ eml¢kez¢s sem vagy ilyesmi. An-
nak a valaminek az utolsÂ, betemetett maradvÀnya
üzte, ami egykor a hÁvû, pogÀny zarÀndokokat
Delphibe vitte. Ide, a genius locihoz. S az hallga-
tott: ezÃttal. Fejecsk¢j¢t lehajtva aludt a Strudlhof-
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l¢pcsû driÀdja, m¢lyen egy fat´rzs gyürüiben vagy
mÀsutt.Ê (I. 332. o.) A kis driÀd, Stangeler in-
terpretÀciÂjÀban persze, melyet maga az el-
besz¢lû is magÀ¢vÀ tesz, nem mÀs, mint Paula
Schachl, akinek r¢v¢n Stangeler 1911-ben
megismerte a l¢pcsût. °s û lesz az, aki ´ssze-
hozza majd Melzert k¢sûbbi feles¢g¢vel,
Thea Rokitzerrel. Most m¢g hallgat a kis dri-
Àd, aki k¢sûbb majd oly besz¢dess¢ lesz, ¢s
mintegy kihÀzasÁtja Melzert. °s Melzer odÀig
àfejlûdikÊ, hogy v¢g¡l emberr¢ vÀlik, kil¢p az
irodalom vilÀgÀbÂl, ¢s megdicsû¡l a àvalÂsÀg-
banÊ. Doderer e d´ntû ponton bevallja, hogy
nem ismeri az egykori ûrnagy keresztnev¢t.
àA ÏMelzerÎ, egyszerüen ez volt û mindig. Mi¢rt
kellett volna neki keresztn¢v? De most kellett, hogy
a Thea Rokitzer kimondhassa, Ágy szÂlÁthassa, m¢g-
pedig, hogy ez a k¢t-hÀrom szÂtagnyi hÀrtya meg-
pÃposodjon ettûl, csaknem pattanÀsig fesz¡lj´n egy
eg¢sz mÀsik ¢let nyomÀsÀra, mely be akar hatolni
rajta Àt. Thea Ãgy fogja kiejteni ezt a nevet, ahogy
mostantÂl senki mÀs nem is tudnÀ, mert Thea be-
letorkollik ebbe a n¢vbe. így kapja meg Melzer v¢g-
re jogosultan a nev¢t, azt, amelyik a keresztlevel¢be
ker¡lt, s amely a szerzû szÀmÀra ismeretlen. Ekk¢pp
lesz Melzer v¢gre szem¢lly¢, mi t´bb, emberr¢. [...]
SzÀmunkra ez az ember megszünik alaknak lenni.
Ezek utÀn û legf´ljebb maga is szerzû lehetne m¢g,
egy ´n¢letÁrÀs szerzûje. De ezt mÀr elv¢gezt¡k he-
lyette.Ê (II. 508. o.) Melzer felbukott az ¢vek
m¢ly¢bûl, ¢s szertefoszlott a felszÁnen. Szerzû
Ágy nem lehet, csak spirituÀlis narrÀtor, hi-
szen Doderer mÀr t´bbsz´r is id¢zett essz¢je
szerint az ÁrÂi l¢t l¢nyege ànem alakkÀ vÀlni,
de alakokat lÀtni ä ez ¢letformÀja. °s legl¢nyegibb
Àldozata, hogy befejezetlen¡l, kiteljesÁtetlen¡l hagy-
ja ´nmagÀtÊ. Stangeler a leges¢lyesebb az ÁrÂ
szerep¢re, nem is lesz alakkÀ, hanem tovÀbb-
megy a k´vetkezû reg¢nybe, A D°MONOK-ba.
Nem vÀlik emberr¢. °s szerzûv¢ sem, hiszen
az ÁrÂ: àSemmi, egyÀltalÀn semmi, ¢s ne is keres-
s¡nk semmit a hÀta m´g´tt. ý az a meghatÀrozat-
lan korÃ Ãr, akivel h¢be-hÂba a l¢pcsûhÀzban ta-
lÀlkozik az ember.Ê

Az ¢vek m¢lys¢ge. àAz ¢vek sÁrjaÊ, Árja mÀ-
sutt Doderer, ama nyughely, hol a dolgok
megtisztulnak, hogy elbesz¢lhetûv¢ legye-
nek. Mintegy e sÁr feltÀrÀsÀnak t´rt¢nete a
reg¢ny. Vagy ä KÀlnoky eml¢kezetes vers¢-
nek cÁm¢vel szÂlva ä àaz Idû szintjeinekÊ sz¢t-
vÀlasztÀsÀrÂl van szÂ. öjabb ÂriÀsi modulÀciÂ
ez, mindazoknak az esem¢nyeknek a v¢gig-

elemz¢se, amelyeket az elsû r¢szben megelû-
legezett Doderer. Ez¢rt term¢szetes, hogy az
elsû r¢sz a legsürübb, ez tartalmazza az ´sszes
k¢sûbbi t´rt¢n¢st, bÀr t´bbnyire csak uta-
lÀsszerüen. °s e r¢sz fogja Àt a legnagyobb
szintet az Idûbûl: a k´zponti jelentûs¢gü
1923-as ¢vbûl szÀmtalan elûre- ¢s visszautalÀs
Àgazik ki 1908-ig vissza ¢s 1945-ig elûre. A
mÀsodik r¢sz kevesebbet markol, jÂr¢szt
1911 nyarÀn jÀtszÂdik, de mÀr lÀttuk, hogy
1925. augusztus 22. szemsz´g¢bûl, Melzer
eml¢kezete szerint elûadva. A harmadik ¢s
negyedik r¢sz mÀr a c¢l fel¢ tart: szinte kizÀ-
rÂlag az 1925-´s ¢v nyarÀnak (¢s kora ûsz¢-
nek) esem¢nyeit taglalja naprÂl napra, ÂrÀrÂl
ÂrÀra. Egyr¢szt tehÀt a v¢gtelen sürÁt¢s, mÀs-
r¢szt a v¢gtelen bûvÁt¢s hatÀrozza meg az idû-
szerkezetet. Az igen finom ¢s a legv¢gsû r¢sz-
letekig kidolgozott utalÀsrendszer ÀllandÂ fe-
sz¡lts¢gben tartja az olvasÂt. °s persze a fel-
l¢pû szereplûket is. Mintegy a folytonos
elemz¢s ¢s eml¢kez¢s ÀllapotÀban ¢lnek.
Mintha az Idû szintjeinek megfejt¢se, az à¢vek
sÁrjÀnakÊ kihantolÀsa lenne fû feladatuk.
Hogy meg¢rts¢k ¢let¡ket. Hogy felfogjÀk
sorsukat. FÀtumuk az eml¢kez¢s. °s ha bel¢p
a reg¢ny vilÀgÀba, ez lesz az olvasÂ sorsa is,
hisz folytonosan eml¢keznie kell, hogy k´vet-
ni tudja a lÀtszÂlag kaotikusan felmer¡lû mo-
tÁvumokat. Hogy a szereplûkkel egy¡tt ¢rtse
meg a genius loci titkÀt, a l¢pcsû ÀlmÀt, ma-
gÀt a reg¢nyt. T¢ved¢s lenne mindamellett
azt gondolni, hogy A STRUDLHOF-L°PCSý ko-
mor vagy amolyan sÃlyos, neh¢zkes, b´lcsel-
ked¢sekkel telezsÃfolt mü. BÀr belsû intellek-
tualitÀsa valÂban lenyüg´zû, ami most annyit
jelent, hogy mell¢kjelent¢sekben, szituÀciÂ-
¢rz¢kenys¢gben rendkÁv¡l gazdagon sz´v´tt
anyag, az eg¢sz inkÀbb amolyan opera buffa
benyomÀsÀt kelti. Esendûk, kicsit komikusak,
kiss¢ bumfordiak, kicsit a szerzû f´l¢nyes be-
sz¢dmÂdjÀnak jÀt¢kszerei ezek az alakok. K¢t
vilÀghÀborÃval, a Monarchia ´sszeomlÀsÀval a
hÀtt¢rben, m¢gis az a legfontosabb, hogy Edi-
tha (Mimi) Pastr¢ odaadta Melzernek a t´ltû-
tollÀt, hogy javÁttassa meg a Grabenen. Mert,
hogy a sz´veg egyik visszat¢rû mondatÀt id¢z-
zem: àalapjÀban v¢ve mindez merû ripûks¢gÊ.

°s ezzel eljutottunk a fordÁtÀshoz. Tandori
sok tekintetben bÀmulatos munkÀt v¢gzett,
n¢hÀny megoldÀsa a tûle megszokott utol¢r-
hetetlen zsenialitÀssal szÂl. °s ha most n¢-
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hÀny probl¢mÀt is megemlÁtek, elsûsorban
az¢rt teszem, hogy felhÁvjam a figyelmet arra
az egykor k´zismert t¢nyre: ilyen terjedelmü
¢s fajsÃlyÃ sz´veget csak a legnagyobb elûvi-
gyÀzattal szabad k´zszeml¢re bocsÀtania egy
k´nyvkiadÂnak. Lektor, korrektor n¢lk¡l
m¢g egy lektürt is t´nkre lehet tenni, nem-
hogy korunk egyik nagyszabÀsÃ reg¢ny¢t.
BÀr Doderer sz´vege k¢ts¢gkÁv¡l pokolian
neh¢z, t´bbnyire a lefordÁthatatlan hatÀrÀn,
gyakran messze tÃl azon. A fordÁthatatlan ki-
fejez¢st most kettûs ¢rtelemben hasznÀlom:
egyr¢szt olyan passzusokra, szÂjÀt¢kokra,
tr¡kk´kre ¢rtem, amelyek ab ovo lefordÁtha-
tatlanok (pl. a jÀt¢k a Scheuchsbeutel ¢s a
Wedderkopp nevekkel, hogy csak a legk¢-
zenfekvûbb p¢ldÀkat emlÁtsem), ilyesmi per-
sze szinte minden idegen nyelvü reg¢nyben
fellelhetû. A mÀsik jelent¢s kiss¢ bonyolul-
tabb: Doderer sz´veg¢nek nincs semmif¢le
tradÁciÂja sem nyelv¡nkben, sem reg¢ny-
irodalmunkban. A fordÁtÂnak mintegy a
semmibûl kell dolgoznia, hogy el¢rje azt a bi-
zonyos nagy stÁlust, amely annyit jelent: min-
den nyelvv¢, minden formÀvÀ vÀlt a reg¢ny-
ben. °s ami a legk¡l´n´sebb, t¢ved¢sei, tÃl-
fordÁtÀsai ellen¢re Tandori sz´vege t´bbnyire
ebben a nagy stÁlusban szÂl, a fordÁtÀsnak van
egys¢ges intonÀciÂja, ¢s ez a t¢ny n¢ha elfo-
gadtatja az olvasÂval a legvalÂszÁnütlenebb
t¢ved¢seket is. A DIE STRUDLHOFSTIEGE
olyan most, mintha magyarul Árott reg¢ny
volna, r¢sze Tandori Dezsû ¢letmüv¢nek.
Tandori ä mintegy huszÀrvÀgÀssal ä a sajÀt
r¢gebbi Musil-fordÁtÀsÀt tette meg a maga ¢s
Doderer hagyomÀnyÀvÀ. De mÀr az a fordÁ-
tÀs sem volt teljesen megnyugtatÂ, ¢s a mos-
tani m¢g sebezhetûbb. HangsÃlyozom, a kÀp-
rÀzatos megoldÀsok mellett egyr¢szt Àtk´lt¢-
sekkel, tÃlfordÁtÀsokkal kell szÀmolnunk,
mÀsr¢szt vaskos t¢ved¢sek is akadnak a
k´nyvben. Hangszerel¢s k¢rd¢se az eg¢sz, ¢s
ebben az aranzsÁrozÀsban Tandori sokszor
valÂban lenyüg´zûen lelem¢nyes. °s ki ta-
gadnÀ, hogy az Àtk´lt¢sek k´zt vannak igen-
csak sziporkÀzÂk is. Ilyen szellemes ¢s m¢ly
¢rtelmü Àtk´lt¢s a k´vetkezû: àNyugtÀval di-
cs¢rj¡k a napot ä de ugyanÁgy is szidjuk, mert v¢gig
hÀtra lehet m¢g a feket¢bb leves.Ê (II. 221. o.)
Vagy a k´vetkezû erûsen Àthangszerelt kije-
lent¢s a Pastr¢ ikrekrûl: àLÀtjuk, eg¢sz¢ben: a
Pastr¢ gyerekek mÀr csak ilyen dohÀnyosak voltak.
°s bÁrtÀk az erûs szort¢kat is.Ê (II. 236. o.) Meg-

emlÁthetem m¢g az ¢lethazugsÀgokrÂl szÂlÂ
abszolÃt lÀngelm¢jüen magyarÁtott passzust
az I. k´tet 112. oldalÀn, vagy a II. k´tet 333ä
336. oldalain lezajlÂ jelenetet, amikor a àzi-
haloidÊ hivatalszolga a t¢bolyig gy´tri Melzert
egy eltünt akta miatt. Az ilyesmire szoktÀk azt
mondani, hogy jobb, mint az eredeti. Eg¢sz
pontosan arrÂl van szÂ, hogy a fordÁtÂ ilyen-
kor pÂtolja azt, amit mÀs helyeken nem volt
k¢pes visszaadni. °s ezek az Àtk´lt¢sek ragyo-
gÂan illenek Doderer f´l¢nyes nagyszÀjÃsÀ-
gaihoz, groteszk nyelvkezel¢s¢hez. çm az
ilyesfajta ÀtÁrÀsokkal mÀr nem tudtam mit
kezdeni: àAz ilyen hüs¢g nem stabil egyensÃlyÃ ¢s
tulajdonk¢ppen a nev¢t sem ¢rdemli meg, nem ¢r-
demleges, ¢pp mert csak ¢rdem-jegyü, hanem bizo-
nyos k´r¡lm¢nyek k´z´tt igen sÃlyosan feladatik, s
ha ezek a feladat-k´r¡lm¢nyek lÀthatatlan falak-
k¢nt kÁs¢rik ¢veken Àt az utat, nos, akkor a dolog
az emlÁtett meritum-jellegn¢l marad meg.Ê (I. 10.
o.) Ez pedig Ágy hangzik n¢met¡l: àEine solche
Treue ist nicht stabil im Gleichgewicht und verdient
eigentlich nicht ihren Namen, sie meritiert ihn
nicht, eben weil sie nur meritorisch ist, aber sie
wird unter Umst¤nden sehr schwer aufgegeben,
und wenn diese Umst¤nde als unsichtbare Mau-
ern, die aber gleichwohl den Ausblick verengen, als
lange Mauern durch die Jahre den Weg begleiten,
dann bleibt es beim gedachten meritum.Ê (Az Àlta-
lam hasznÀlt kiadÀsban a 11. oldalon.) Na
mÀr most k¢szs¢ggel elismerem, hogy ´rd´-
gien neh¢z, szinte lefordÁthatatlan sz´vegrûl
van szÂ. De Tandori mondata sajnos zavaros,
mÀst is jelent: Doderer ¢ppen azt Árja, hogy
bizonyos k´r¡lm¢nyek k´zt nagyon neh¢z
feladni ezt a fajta hüs¢get; ¢s akkor m¢g nem
is besz¢lt¡nk arrÂl, hogy egy fontos (¢s per-
sze f´l´tt¢bb tr¡kk´s) mell¢kmondatot egy-
szerüen kihagyott a fordÁtÂ, azt a ravasz meg-
jegyz¢st, amely arrÂl szÂl, hogy a lÀthatatlan
falak arra az¢rt m¢gis alkalmasak, hogy igen-
csak korlÀtozzÀk/beszükÁts¢k a tekintetet/a ki-
tekint¢st. A fordÁtÂi t¢ved¢sek felsorolÀsÀra
nincs itt helyem, ez egy k¡l´n cikk tÀrgya le-
hetne. (E munkÀt ä megjegyzendû, igencsak
iskolamesteri mÂdon ä r¢szben elv¢gezte V.
HorvÀth KÀroly a Jelenkor 1997. mÀjusi szÀ-
mÀban.) De annyit az¢rt meg kell jegyezni,
hogy az ´reg Stangeler nem àtisztess¢geÊ, ha-
nem àhÀzassÀgaÊ ellen¢re sem tekintette Asta
lÀnyÀt felnûttnek, û kÁv¡l esett az apa Àl-
tal felnûtteknek tekintett emberek k´r¢n (II.
70. o.); itt Tandori egyszerüen ´sszecser¢lte
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az Ehe ¢s Ehre szavakat. (àNur Etelka befand
sich einigermassen ausserhalb dieses Radius, Asta
aber trotz ihre Ehe innerhalb...Ê 426. o.) Egy¢b-
k¢nt nem mindig tudni, hogy egyszerüen
csak sajtÂhibÀrÂl van-e szÂ, vagy t¢nyleg t¢-
ved¢s ker¡lt a fordÁtÀsba. Sz¢p p¢lda erre a
II. k´tet 258. oldalÀn talÀlhatÂ mondat: àAl-
kalmad ¢pp el¢g adÂdhatott, mondjuk, mikor szu-
nyÂkÀltok d¢lutÀn, a Mimi odabent, de itt a dÁvÀ-
nyon...Ê VilÀgos, hogy a àdeÊ helyett te olva-
sandÂ: àMimi drinnen und du hier auf dem Di-
wanÊ (625. o.), mÀsk¢pp ¢rtelmetlen a sz´-
veg. A tÃlfordÁtÀs, pontosabban t¢ves hang-
szerel¢s Àltalam legvitathatÂbbnak tartott
p¢ldÀja a fentebb mÀr emlÁtett kijelent¢s:
àalapjÀban v¢ve mindez merû ripûks¢gÊ. Julius Zi-
hal tanÀcsos mondata ez, Doderer szÀmtalan
helyen id¢zi a reg¢nyben, egyike a k´nyv leg-
fontosabb szÂlamainak. így szÂl n¢met¡l: àim
Grunde sind das lauter GemeinheitenÊ. Elûsz´r a
k´vetkezû sz´veg´sszef¡gg¢sben hangzik el:
àLÀthatjuk mÀr e pÀr felvonultatott banalitÀsbÂl
(ÏalapjÀban v¢ve mindez merû ripûks¢gÎ, nyilat-
kozta egy alkalommal a seg¢dhivatali fûigazga-
tÂ)...Ê (II. 6. o.) Felt¢telezem, Zihal valami
olyasmire gondol, hogy az ¢let mindennapi
¡gyei voltak¢ppen k´z´ns¢ges dolgok, csupa
banalitÀs, ¢s ez¢rt nem is ¢rdemelnek k¡l´-
n´sebb figyelmet. JÂl illik e szeml¢let az ural-
kodÂ halÀla utÀn is csÀszÀrhü k. u. k. Àllam-
hivatalnokhoz. Viszont Doderer v¢lem¢nye
¢ppen az, hogy e k´z´ns¢ges dolgok jÀtsszÀk
az ¢letben (¢s egy reg¢nyben!) a fûszerepet.
(A WASSERF®LLE VON SLUNJ cÁmü reg¢nyben
kijelenti, hogy a bÀjos, szelÁd fel¡let [àholde
Oberfl¤cheÊ] igenis magÀba foglalja a vilÀg
eg¢sz¢t.) Doderer naturalistÀnak tartotta ma-
gÀt, ¢s Zihal d´lyf´s mondatÀt t´bb¢rtelmü-
en, sokszor egyet¢rtve vele, de t´bbnyire iro-
nikusan id¢zi. °pp ez¢rt tartom t¢vesnek ¢s
f¢lrevezetûnek a àripûks¢gÊ szÂ hasznÀlatÀt,
tÃl erûs, ¢s mÀst jelent, mint amire Zihal (¢s
Doderer) gondolt. Ez tÃlhangszerel¢s, hiszen
alapjÀban v¢ve egyszerü mondat ez: àvalÂjÀ-
ban mindez csupa k´z´ns¢ges dologÊ. Cos
fan tutte ä hogy egy mÀsik nagy osztrÀk opera
buffa cÁm¢t id¢zzem. °s ez a l¢nyege, meritu-
ma(!) Doderer vilÀgk¢p¢nek A STRUDLHOF-
L°PCSý-ben.

Eposzi jelleg ¢s mindennapisÀg, vilÀgt´r-
t¢nelmi hÀtt¢r (k¢t vilÀghÀborÃ) ¢s banalitÀs
ä hogyan egyeztethetûk ´ssze? Nem egymÀst
kioltÂ fogalmak ezek? Nem tÃlsÀgosan nagy-

szabÀsÃ az egyik, nem tÃlsÀgosan kisszerü a
mÀsik? Hegelt hÁvom most segÁts¢g¡l, aki
ESZT°TIKç-jÀban oly m¢ly¢rtelmüen vilÀgÁ-
totta meg Goethe HERMANN °S DOROTHEç-ja
vilÀglÀtÀsÀnak l¢nyeg¢t. àMert az eg¢sz mai vi-
lÀgÀllapot olyan alakot vett fel, amely prÂzai rend-
j¢ben egyenesen ellenkezik azokkal a k´vetelm¢-
nyekkel, amelyeket elengedhetetlennek talÀltunk az
igazi eposz szÀmÀra, mÁg azok az ÀtalakulÀsok,
amelyeken az Àllamok ¢s n¢pek valÂsÀgos viszonyai
Àtmentek, m¢g tÃlsÀgosan valÂsÀgos ¢lm¢nyekk¢nt
vannak az eml¢kezetben, hogysem elbÁrhatnÀk az
eposzi müformÀt.Ê (NB. Szemere Samu f¢lreve-
zetû fordÁtÀsÀt az utolsÂ mell¢kmondatban
mÂdosÁtanom kellett.) így a t´rt¢nelem nagy
esem¢nyei csak mintegy hÀtt¢rk¢nt ÀbrÀzol-
hatÂk, mintegy orgonapontk¢nt; Goeth¢n¢l
a francia forradalom, Doderern¢l a vilÀghÀ-
borÃ hatalmas kulisszÀja elûtt jÀtszÂdnak az
esem¢nyek, de a t´rt¢nelem nem vÀlik k´z-
vetlen¡l az ÀbrÀzolÀs tÀrgyÀvÀ. Csak dereng,
csak az ¢vek sÁrjÀnak, az eml¢kek tisztÀzÂ k¢-
miÀjÀnak egyik fontos, de korÀntsem legfon-
tosabb alkotÂeleme. Eml¢kez¢s a reg¢ny, de
nem a t´rt¢nelem feltÀrÀsÀnak, hanem a sze-
replûk sajÀt ¢lete meg¢rt¢s¢nek reg¢nye.
àMert Goethe mesterien eg¢szen a tÀvolba tolta a
forradalmat, habÀr a legszerencs¢sebben fel tudta
hasznÀlni a k´ltem¢ny bûvÁt¢s¢re, s a forrada-
lomnak csak olyan Àllapotait szûtte be a cselekm¢ny-
be, amelyek egyszerü embers¢g¡kben eg¢szen
k´nnyed¢n csatlakoznak ama hÀzi ¢s vÀrosi viszo-
nyokhoz ¢s helyzetekhez.Ê (Hegel: ESZT°TIKAI
ELýADçSOK. III. k´tet. Akad¢miai KiadÂ,
1980. 319. o.) °s nem tett mÀst Doderer sem.
àCsak az k¢pes visszat¢rni, ami elmÃlt, csak az mÃlt
el valÂban, ami visszat¢r; szem az ÁrÂ, szÀmÀra csak
az jelenik meg szemrev¢telez¢sre m¢ltÂnak, ami
spontÀn a t´rt¢nelmi tÀvlatba ker¡ltÊ ä Árja sajÀt
reg¢nypo¢tikÀjÀrÂl. Az opera buffa utÀn idilli
eposznak lÀthatjuk ekkor A STRUDLHOF-L°P-
CSý-t, amelynek b¢csi vilÀgl¢pcsûje f´l´tt
´r´kk¢ csillogÂ aranyharangk¢nt Àll a soha
nem mÃlÂ nyÀr.

 
Doderer sz´vegeit a k´vetkezû kiadÀsok szerint id¢ztem:
DIE STRUDLHOFSTIEGE ODER MELZER UND DIE TIEFE

DER JAHRE. Biederstein Verlag, M¡nchen, 1962.
DIE WIEDERKEHR DER DRACHEN. C. H. Beck Verlag,

M¡nchen, 1966.
DIE ERZ®HLUNGEN. C. H. Beck, M¡nchen, 1995.
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A szakirodalombÂl az alÀbbi k´nyveket forgattam a legna-
gyobb haszonnal:

Dietrich Weber: HEIMITO VON DODERER. Studien zu
seinem Romanwerk. C. H. Beck, M¡nchen,
1963.

Wolfgang Fleischer: DAS VERLEUGNETE LEBEN. Die
Biographie des Heimito von Doderer. Kremayrä
Scheriau, Wien, 1996.

Lutz-W. Wolff: HEIMITO VON DODERER. Rowohlt
Monographien, Hamburg, 1996.

BÀn ZoltÀn AndrÀs

AZ °RTELEM FELçLDOZçSA

Rudolf Bultmann: J¢zus Krisztus ¢s a mitolÂgia
FordÁtotta: TakÀcsn¢ KovÀcshÀzi Zelma
TeolÂgiai Irodalmi Egyes¡let, 1996. 95 oldal,
288 Ft

1

àA mai ember szÀmÀra megszünt ¢s egyszer s min-
denkorra idej¢tmÃlttÀ vÀlt a mitologikus vilÀgk¢p,
a vilÀg v¢g¢rûl, a megvÀltÂrÂl ¢s megvÀltÀsrÂl valÂ
elk¢pzel¢s. El lehet-e vÀrni a sacrificium intellectust
annak ¢rdek¢ben, hogy el tudjuk fogadni azt, amit
ûszint¢n nem tudunk igaznak tartani, csak az¢rt,
mert ezek az elk¢pzel¢sek benne vannak a BibliÀ-
ban? Vajon Àt kell siklanunk az öjsz´vets¢gben az
olyan mondatokon, amelyek mitolÂgiai k¢pzeteket
tartalmaznak, ¢s olyanokat keresn¡nk, amelyek
nem okoznak meg¡tk´z¢st a modern embernek?Ê
(17.) Rudolf Bultmann im¢nt id¢zett sacrifi-
cium intellectusszal ä vagyis az ¢rtelem felÀl-
dozÀsÀval ä kapcsolatos k¢rd¢se nem elsûsor-
ban ÃjdonsÀgÀval kelt meg¡tk´z¢st, hanem
inkÀbb a bÀtorsÀgÀval; akad valaki, aki rÀadÀ-
sul szÀzadunk egyik meghatÀrozÂ protestÀns
teolÂgusak¢nt ki meri mondani azt, ami a ke-
reszt¢nys¢g t´rt¢net¢ben kimondva-kimon-
datlanul, de mindig is jelen volt: vajon a fi-
lozÂfiÀra, klasszika-filolÂgiÀra, vallÀst´rt¢net-
re alapozott teolÂgiai gondolkodÀs mit tud
kezdeni p¢ldÀul azokkal az evang¢liumi elbe-
sz¢l¢sekkel, amelyek erûsen korf¡ggûek, s az
Ãgynevezett àmodern emberÊ szÀmÀra tÀvol-
ba veszû anakronizmusnak tünnek?

Az Evang¢likus TeolÂgiai Akad¢mia gon-
dozÀsÀban nemr¢g napvilÀgot lÀtott kis k´tet

ä hasonlÂan a T¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIA
(Bp., 1994) cÁmen megjelent magyar nyelvü
Bultmann-mü anyagÀhoz ä az ´reg Bult-
mann angol nyelven tartott elûadÀsainak sz´-
veg¢t tartalmazza; a T¹RT°NELEM °S ESZKA-
TOLñGIA az Edinburghi Egyetemen 1955-
ben, mÁg a J°ZUS KRISZTUS °S A MITOLñGIA
1951-ben az Egyes¡lt çllamokban tartott elû-
adÀsok Árott vÀltozatÀt. Amit Bultmann ame-
rikai hallgatÂsÀga elûtt elmond, r´vidÁtett
foglalata mindannak, ami a marburgi teolÂ-
gus gondolkodÀsÀt a hÃszas ¢vek v¢ge Âta jel-
lemezte. Term¢szetesen ezek az elûadÀsok
olyan elemi hatÀst mÀr nem fejtettek, nem
fejthettek ki, mint p¢ldÀul a J°ZUS KRISZTUS
°S A MITOLñGIA k´z¢pponti teÂriÀjÀt jelentû
àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ (Entmythologisierung) prog-
ramja egy ¢vtizeddel korÀbban. Amikor a
ZUM PROBLEM ZU DER ENTMYTHOLOGISIE-
RUNG cÁmü ÁrÀs 1941-ben megjelent, akkora
botrÀnyt kavart, hogy szerzûj¢t egyenesen a
LutherÀnus EgyhÀzbÂl valÂ kizÀrÀs vesz¢lye
fenyegette!

A szerzû, aki a hÃszas ¢vekben Marburg-
ban àegy¡tt gondolkodÂÊ szeminÀriumokat
tart Heideggerrel (ezeken a szeminÀriumo-
kon a hallgatÂk k´z´tt talÀljuk ä egyebek k´-
z´tt ä Hans-Georg Gadamert, Karl L´withet
¢s Hans Jonast), s aki Karl Barth, valamint
Friedrich Gogarten mellett a legmaradan-
dÂbb nyomokat hagyta maga utÀn nem csu-
pÀn a n¢met nyelvter¡let protestÀns teolÂgi-
ÀjÀban, sajÀt SZENTíRçS-interpretÀciÂjÀnak ¢s
igehirdet¢s¢nek fÂkuszÀba az I. KORINTHO-
SZI LEV°L aktualizÀlt mondandÂjÀt helyezi a
àkeresztrûl valÂ besz¢dÊ (logosz tu sztauru) àbo-
londsÀgÀrÂlÊ (mÂria). Innen pedig egyenes Ãt
Ável a sacrificium intellectus felt¢teles kÁvÀnal-
mÀig; ha azonban ezen a ponton ÀllnÀnk
meg, a bultmanni ¢letmünek csak eg¢szen
t´red¢knyi ter¡let¢t lenn¢nk k¢pesek ÀtlÀtni.
K¢ts¢gtelen ugyanis, hogy a àkeresztrûl valÂ be-
sz¢dÊ talÀn egyetlen jelentûs XX. szÀzadi teo-
lÂgusnÀl sem hangzik olyan elvont, spekula-
tÁv formÀban, mint ¢ppen Bultmann-nÀl. E
paradox helyzetet szeml¢lve mit is jelent vol-
tak¢ppen a sacrificium intellectus a minden-
kori uralkodÂ koreszm¢khez viszonyÁtva, k¡-
l´n´sen ha szÀmÁtÀsba vessz¡k azt, hogy a ra-
dikÀlis (neo)protestÀns mozgalmak gyakori
tudomÀny-, illetve filozÂfiaelleness¢ge Bult-
mannt ä ¢rthetû okokbÂl ä soha meg sem
¢rintette!




