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Budapest, dudatest, vadászmosoly, rózsakorom, 
gátőrpaplan, vattapipec, tanyahajó, pezsgőcicázás, 
párafény, martinászbambusz, szívpúder, trombita- 
csutka, nyírfaarc, pisztrángmérgezés, ezüsthalál, 
szeretet-szauna, fülolaj. *

Závada Pál

TORDAI ZÁDOR: 
UTAZÁS HELLASZBA

Héttorony Kiadó, é. n. (1993). 207 oldal, 160 Ft

Egy letelepült nép fiai eredetileg két okból 
tettek külföldi utazást: ha kereskedni vagy 
háborúzni indultak. A görögök itt is kieszel
tek valami újat: azt az utazást, am elynek célja 
nem  valamely k itüntetett térbeli pon t eléré
se, hanem  m aga az útonlét. Szolón az az u ta 
zó, aki H érodotosz tájékoztatása szerint „a 
bölcsesség iránti szeretettől vezérelve” bejárja a la
kott világot, és élm ényeket gyűjt, A vallásos 
kultúrákban utóbb megjelenik egy további 
ok: a zarándoklat. Felmenni Jeruzsálem be, 
elzarándokolni Mekkába vagy Santiago di 
Com postelába kegyes kötelessége az istenfélő 
em bernek.

E urópa ú tjait a középkorban kereskedők, 
katonák, zarándokok, mesterlegények és diá
kok járják. Az újkorban ezek az életpályák 
keverednek együvé az Utazó alakjában, aki
nek jellem zését Descartes-nál olvashatjuk: 
„Mihelyt tehát korom megengedte, hogy kivonjam 
magamat tanítóim felügyelete alól, egészen abba
hagytam a könyvek tudományának tanulmányozá
sát. Elhatároztam, hogy nem keresek más tudo
mányt, csak azt, amelyet magamban vagy a világ 
nagy könyvében találhatok. Ezért ifjúságom hátra
lévő idejét azzal töltöttem, hogy utazgattam, udva
rokat és hadseregeket látogattam, különböző lelkü
letű és állású emberekkel társalogtam, különböző 
tapasztalatokat gyűjtöttem, önmagamat próbára 
tettem a sors viszontagságai között, s mindenütt úgy 
gondolkoztam az elém kerülő dolgokról, hogy vala
mi hasznukat vehessem.”

A X V III. században önálló tudom ánnyá

* Az utolsó szó Kosztolányié.

lesz a  történelem , valam int a klasszika-filoló
gia, és megjelenik a  régészet is. Az utazó ek
kor tudóssá válik, akinek ú ti célja -  a  zarán
doklat szekularizált m egfelelőjeként -  kultú
ránk klasszikus antik bölcsőjét fölkeresni, 
részben avégett, hogy lelke eggyé váljék a 
hely szellemével, részben hogy vásároljon 
vagy lopjon valami antik m űtárgyat, amely 
gyűjtem ényét fogja gyarapítani. A görög és 
róm ai kori régiségek szétáradnak a művelt 
világban, A XIX. század hihetetlen bőségben 
ontja az archeológiái beszámolókat. A hely
színre látogató ifjú tudósok ezeket használják 
útikönyvként, a m űvelt turista pedig Görög
országba is Kari Baedeker (1801-1859) ki
váló útikalauzával felszerelkezve érkezik, 
amelyben pontosan elolvashatja, hogy mit 
fog látni, m it lát éppen  vagy mit kellett volna 
látnia ott, ahol járt.

Az antikvitásélmény ily m ódon m egkettő
ződik: más a tudósé, aki a kőtárak felirat
anyagát próbálja datálni és belehelyezni abba 
a tudásszerkezetbe, am elynek keretére T hu- 
küdidész, Polübiosz és Pauszaniasz műveinek 
aprólékos feldolgozásán keresztül tett szert 
valamelyik ném et egyetemen; és m egint más 
a m űvelt turistáé, aki impressziókat gyűjt a 
helyszínen. Helyet foglal az athéni Dionü- 
szosz-színház nézőterén, és elképzeli az antik 
előadást, elborzad a szürakuszai mészkőak
nákon, am elyekben athéni harcosok haltak 
szörnyű halált, és Delphoiban m egpróbálja 
m egérezni Apollón Loxiasz jelenlétét.

A századfordulóra m indkét antikvitásél
mény válságba kerül. A szaktudósé, m ert 
üzem i gyakorlattá vált, s azzal fenyeget, hogy 
éppen  az a szellem vész ki belőle, amely a  le
leteket jelentéssel ruházza föl. Találó kritiká
já t  olvashatjuk a szellemtől kiüresedett tudósi 
m agatartásnak Nietzsche Ml, FILOLÓGUSOK 
cím en ism eretes aforizm agyűjtem ényében és 
Hatvány Lajos könyvében, A TUDNI NEM ÉR
DEMES DOLGOK TUDOMÁNYÁ-ban, A turista 
antikvitásélményét pedig a  gimnáziumi rég i
ségtanórák és az útikalauz szabványa eleve 
sém ákba kényszeríti,

Finom szellemek a tudom ányon belül és 
kívül egyaránt fellázadnak a kiürült sémák 
ellen. A XX. századi utazó, aki saját gyönyö
rűségére já rja  a világot, m ost belső készteté
sei és ízlése szerint kezd tájékozódni. Fölteszi 
m agában, hogy m indazt kétellyel fogja illet
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ni, am it az iskolában és a  kézikönyvekből el
sajátított. Utazása: revízió, amely egyszerre 
térben, időben és a  lélekben játszódik.

*

Tordai Zádor e fmom és kételkedő utazók 
közé tartozik. „Az utazás mindig lélek dolga. 
Különben puszta helyváltoztatás lenne. Nem hozna 
gazdagodást, maradna önismétlés, vagy válna 
dadogássá. A z utazásnak értelmet a változás ad: a 
gondolkodásé, érzelmeinké. És akkor a legvaló
ságosabb, ha oda visz, ahová nem is gondoltuk 
volna. A lélek kalandja azonban csak akkor tel
jesedhet ki, ha átadjuk magunkat: teljesen és 
fenntartások nélkül. Hogy ez teremtsen élményünk
nek mértéket. Különben csonka maradna minden: 
csak ha engedjük, hogy saját mértéke szerint ve
zessen testben és lélekben, akkor lesz szabadító.” 
(191. o.)

A könyvből -  talán szándékosan, hogy a 
kalandnak az olvasó is részese legyen -  kim a
rad t a  tartalomjegyzék. A könnyebb áttekint
hetőség végett készítettem egyet. A három  
rész címe, a  fejezetek és az alfejezetek számo
zása a  szövegben megtalálható.

ELSŐ Ú T
1. M egérkezni Hellaszba. Görögország és 

Hellasz (7-14. o.)
2. E urópa kultúrája: az elképzelt Hellasz m in

denkori recepciója (14-25. o.)
3. Delphoi -  az athéni Akropolisz -  Aigina -  a 

halálról -  ú jra  az Akropolisz (25-62. o.)

MÁSODIK Ú T
Bevezetés: Athén -  a  színház (67-72. o.)
I. A görög tragédia (73-79. o.)
II. Szophoklész: ANTIGONÉ (80-102. o.)
III. Szophoklész: Trakhiszi nők -  Euripi

dész: FÖNÍCIAI NŐK -  O idipuszról -  Aisz- 
khülosz: ORESZTEIA (103-125. o.)

IV. Bevezetés: O lüm pia (127-132. o.)
1. Euripidész: ORESZTÉSZ -  Euripidész: 

Élektra -  Euripidész: Helené -  Aiszkhü- 
losz: ORESZTEIA -  a  mítoszról (132-145. o.)

2. A thén, Küklasz-múzeum -  Euripidész: AL- 
KÉSZTISZ -  Szophoklész: AlASZ -X en o p h ó n : 
KÜROSZ NEVELTETÉSE (145-158. O.)

3. Szophoklész: OlDlPUSZ -  gnóthi szeauton -  
Szürakuszai -  Euripidész: HlPPOLÜTOSZ -  
Szophoklész: PHILOKTÉTÉSZ (158-188. o.)

EPILOGOSZ
1. I. F. Stone: T he  T rial of Socrates című 

könyvéről (191-194. o.)
2. Akhilleusz hübrisze (194-200. o.)
3. Szókratész és Platón hübrisze (200-207. o.)

Ebben a  könyvben az utazó nem avégett re
videálja korábbi tudását, hogy megbízhatóbb 
tudásra tegyen szert. Egyszerűen érzéseket 
keres, gyakran gondolatai ellenében. Amikor 
felismeri, hogy a görög mítoszvariánsok egy
szerre érvényesek, nincs közöttük k itün tete tt 
változat, így ír: „Ettől a felismeréstől kezdve ter
mészetes volt, hogy a tragédiák nemcsak értelmi mó
don foglalkoztattak, hanem valóságviláguk érzé
sekben is élni kezdett bennem. Kicsit meg is lepőd
tem ettől. Nem annyira azért, mert új volt, hanem 
inkább mert nem a tragédiák olvasásából munkál
tam ki. Mintha olyasmire találtam volna, amire 
régóta vágytam, de amit megrögzött gondolkodá
som nem engedett kiformálódni. Mert a gondolat 
felszínen marad, a lélek azonban ezalatt éli életét. ” 
(144-145. o.)

Ebből következően gondolkodását nem 
m ódszeresen m űködteti, hanem  asszociációk, 
megérzések és ezeken alapuló döntések sze
rint. Például Aiszkhülosz és Euripidész 
Oresztész-felfogásáról ezt olvassuk: „Szerettem 
volna -  legalábbis eleinte -  választani, mert nem 
tudtam, hogyan értelmezzem a két felfogás közötti 
különbséget. Azt ugyan rögtön átláttam, hogy ok
talanság lenne alapvető fejlődést vagy hasonlót fel
tételezni közöttük. Mert éreztem, hogy a két vál
tozatot ugyanaz a szellem élteti. Ezért aztán úgy 
döntöttem, hogy az Aiszkhüloszét alapváltozatnak 
veszem, az Euripidészét pedig egy meghatározott 
igényhez való alkalmazásnak...” (136-137. o.)

Kifejezetten idegenkedik m indenféle heu
risztikus m odell kialakításától. Végiggondol
ván a három  tragédiaíró különbségét, így 
zárja le a  gondolatot: „Visszatértem volna ezzel 
ahhoz a megkülönböztetéshez, amit az iroda
lomtörténet tesz a három tragédiaíró között? Nem 
hittem ezt egy percig sem, de jelzésnek vettem a gon
dolat felbukkanását. Azért annak, mert szándékot 
sejtettem mögötte. Azt, hogy összefüggő általános 
képet alakítsak ki arról a szellemről, amely a tra
gédiákban az isteneket és az embereket egymással 
összefűzte. Olyannyira így volt, hogy megkísértett 
még a rendszerbe fogás lehetősége is. Am i megkö
vetelte volna az összes részletek értelmezését, a tör
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téneti-filológiai és szellemtörténeti irodalom elmé
lyült tanulmányozását. Csakhogy a legkevésbé sem 
volt kedvem abbahagyni a gondolati utazást, le
mondani a szellem csapongó szabadságáról, a kí
nálkozó kalandok élvezeteiről.” (154. o)

Attitűdjéből következik, hogy gondolatai 
kim unkálásához nem  támaszkodik szakiro
dalom ra. Az egyetlen ellenpélda a  Gnóthisze- 
auton nem hagyományos fordítása („Tudd, ki 
vagy”), amely Kerényi Károlytól származik. A 
K erényire való hivatkozás azonban, m int 
m egtudjuk, azért m aradhat benne a könyv
ben, m e rt szerzőnk nem  céltudatos kutató
m unka eredm ényeként talált rá az értelm e
zésre, hanem  véletlenül (162. o.).

A könyvben a görög em berideál is e lü t a 
szabványtól. A szerzőnek egy m ükénéi festett 
borkeverőedény alakjai szolgálnak kánon
ként: „Nagy felületén több mint háromezer éve jár
nak folyton körbe-körbe a harcosok. Babos sisak 
van a fejükön: hátul toll, elöl szarv díszíti. Balju
kon pajzs, mellükön kis vért, bizonyára bőrből való, 
alatta szoknyaféle, lábukon védő bőr és szíjakkal 
kötött saru. Jobb kezük lándzsát tart, azon pedig 
valami különös dolog fityeg. Mintha fiaskó alakú 
borostömlő lenne. Talán kosnak vagy bikának tö
keb őréből csinálták. Arcuk vidám, mosoly a képük, 
és nagy, kunkori, piszeforma orra van mindenik- 
nek. Vonulnak, de lehet, hogy sompolyognak vala
mi vidám boros csíny után. Talán kalandra indul
nak. Kicsit bolondosak és talán bohócok is, akár
mik, csak nem  méltóságos görögök. Ki tudja, 
miféle legények ők? A világ, amelyből jönnek, m e
rőben más, m in t am i bennünk  él, m int am it 
klasszikus görög világnak m ondunk. ...Ezek 
itt a vázán inkább lehetnének A risztophanész em
berei. ...És végül: miért ne lehetnének a legősibb 
görögök éppen ők? Ősök? Minden mítosz ősökről 
szól. De nem  ezek vonultak Trója alá. Ezért 
lettek oly fontosak szám om ra?” (11-12. o., ki
em elés tőlem,)

*

A sémáktól és m ódszertani kötelékektől sza
bad utazás -  m int a  föntebb közölt tartalom - 
jegyzékből is m egállapítható -  jobbára a lé
lekben zajlik. A táj nagyon kevéssé jelenik 
m eg a könyvben, a tem plom okból és szob
rokból sem látunk többet, m int akármelyik 
fényképen. Irodalm i m űvek -  többnyire a 
görög tragédiák -  és a művek keltette érzések 
között utazunk. N oha a recenzens voltakép
peni feladata éppen  az volna, hogy errő l az 
utazásról adjon számot, azaz arró l, hogy mi

é rt és hogyan kapcsolódnak egymáshoz az 
érin tett m űvek -  ez a  feladat teljesíthetetlen. 
Kapcsolatuk ugyanis körülbelül olyan jelle
gű, m int az álomelemeké. A gondolatm ene
tek (vagy inkább érzéssorok) átkötései nem 
valóságosak. „Ez aztán arra késztetett, hogy újra 
nekifogjak az olvasásnak” -  olvassuk egy he
lyütt két tém a összekapcsolásaként (142. o.). 
Majd m ásutt: „Ez arra késztetett, hogy visszagon
doljak a delphoi templomra.” (166. o.) Ezek a 
szép számmal előforduló különös átkötések 
ahhoz hasonlatosak, ahogyan két egymást 
követő, de kapcsolat nélküli álom elem et pró
bálunk összekötni beszédben: „És akkor egy
szerre mintha egy szobában lettem volna...”

Az ú t m egrajzolásának lehetetlenségére 
egyébként maga a szerző is figyelmeztet: 
„Nincs mit tenni, ilyen az utazás, amely gondolat
ban történik. Ennek is vannak bozótjai, amelyek 
kanyargásra késztetnek, és kacskaringók ebben is 
hozhatnak váratlan meglepetéseket. ..A  gondolati 
utazásnál ilyenkor teljesen magunkra vagyunk ha
gyatva. Még az istenek sem segítenek. Csak az, ha 
hagyjuk, ragadjanak el a gondolatok, vigyenek ar
ra, amerre váratlan formálódásaik sodorhatnak. ” 
(140-141, o.)

Valószínűleg bele kell tö rődnünk, hogy a 
szerző olyan utazásra hívta m eg olvasóit, 
amely az ő utazása -  az ő álma, ha úgy tetszik. 
Ha valaki elmeséli nekünk az álm át, nem 
szállhatunk vele vitába, m ondván, hogy ezt 
vagy azt a részt jobban kellett volna kim un
kálnia: így álm odta, és nem  másként.

Ha nem  az álom  törvényei szerint építke
ző m unkáról volna szó, akkor vitába lehetne 
szállni példáu l a  szerző következő megállapí
tásával: „Ha arra figyelek, ami a tragédiákban 
történik és megtörtént, illetve történni fog, akkor 
azt a magam esze és a magam szavai szerint is meg 
tudom érteni. Különben sem tehetek másként. ” 
(105. o.) -  Azt vetném  ellene, hogy a tragé
diák értelm ezésének bőséges hagyom ánya és 
gazdag technikája van. Talán nem  vagyok 
egyedül azzal a nézettel, hogy e hagyomány 
és technika ism erete bizony m egkerülhetet
len az elemzés során. Nem azért m egkerül
hetetlen, m ert tudálékos pepecselésre van 
szükség az effajta tém a fejtegetéséhez, ha
nem  m ert ön tudatlanul is örökösei vagyunk 
a  hagyom ány egész láncolatának. M ert k im u
tatható, hogy am ikor azt hisszük, holt tudá
sunkat zárójelbe téve szűztiszta érzéseink 
kezdenek tám adni a görög tragédiáról, ak
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kor valójában Lessing, Hegel, Pickard- 
Cam bridge, Pohlenz, R einhardt és mások 
gondolatainak törm elékei derengenek föl 
bennünk  érzésekként, egészen egyszerűen 
azért, m ert az efféle kultúra -  m int ezt Tordai 
Zádor is kim ondja könyve 162. oldalán -  a 
tudatta lanunkban  is benne van. Ezért helye
sebb tudatossá tenni, m int nem  létezőnek 
nyilvánítani, m ár csak azért is, m ert a gon
dolat szabad röpte, amelyet a szerző követni 
kíván, eleve korlátozott, ha a gondolat csak 
az anyag felszínén tud végigsiklani.

Aztán m eg „a magam szavai szerint” sem é rt
hetem  m indig az antik szöveget. Például a 
93. oldalon arró l olvasunk, hogy Kreón „két
féleképpen beszél, aszerint, hogy kihez szól. A Kar 
vezetőjének válaszolva ezt mondja:

Hogy városunk törvényén tette túl magát. 

Antigonénak viszont ezt:

S mégis törvényemet meg merted szegni te?”

Ez a finom megfigyelés a kettős beszédről 
csak a m agyar fordításra érvényes: a görög 
szövegben m indkét esetben egyszerűen a  tör
vények szó áll: „Túltette magát a törvényeken” -  
m ondja Kreón a Karnak, míg Antigonétól 
ezt kérdezi: „Mégis meg merted szegni a törvé
nyeket?"

H árom  elírásra kell fölhívnom a  figyel
m et, m ert m indegyikük többször előfordul. 
A tragédia záródala, amelyet a Kar kivonu
lóban énekel, nem esodos (134. skk. o.), ha
nem  exodosz. Az istenek tisztelete, amelynek 
hiányát Szókratész szem ére vetették, nem  
theosz noumezein (139., 140., 206. o.), hanem  
theúsz nomizein. Az angol filozófiatörténészt, 
aki S tone könyvéről recenziót írt, Myles F. 
Burnyeatnek hívják (193. skk. o.).

*

Amivel Tordai Zádor érzésem szerint adó
sunk m aradt, az Arisztophanész. Tekintettel 
a babos sisakú sompolygókra, akiknek képe 
elsőként ragadta meg őt Hellaszban tett u ta 
zása során, s akikről oly melegen írt, biztos 
vagyok benne, hogy nagy beleérzéssel és sze
retettel fogja m egálm odni nekünk a  nevelet
len géniusz mulatságos világát.

Steiger Kornél

A „PSALMUS HUNGARICUS” 
HÁROM ÉRTELMEZÉSE

Egy adott zenem ű története -  stílustól, m ű
fajtól és minőségtől függetlenül -  három, 
egymástól időben világosan elkülönülő moz
zanat szerves egységéből épül fel: életrajzi és 
szakmai előzmények, a kom ponálás folyama
ta, utólagos vonzatok (recepció- és in te rp re
tációtörténet).

Az előzményekről vázlatok, dokum entu
mok, levélbeli utalások alapján a XX. század 
végére a  zenetudom ány többnyire m ár 
összeállított egy m ozaikszerűen épülő, de ele
gendő információt nyújtó adatbázist. A kom 
pozíció pedig -  eltekintve attól a sajnos nem 
csekély számú (a szerző egyéb művei alapján 
feltételezhetően) értékes alkotástól, amelyek
nek létezéséről tudunk  ugyan, de a kézirat 
elveszett vagy lappang -  értékelhető, elemez
hető, előadható, egy bizonyos színvonal felett 
pedig m odern, tudom ányos, kritikai kiadás
ban is hozzáférhető.

A három  mozzanat közül az 1900 előtt 
kom ponált művek esetében kétségkívül az 
„utóélet”, az in terpretáció történet a legbi
zonytalanabb. H angrögzítés hiányában csak 
a korabeli leírásokra, kritikákra támaszkod
hatunk, amelyek azonban egyrészt közel sem 
megbízhatók, másrészt ha autentikusak is 
(például a Cári Friedrich C ram er Magazin dér 
Musikjában vagy a  Schum ann által szerkesz
tett Neue Zeitschrift fü r  Musikbán m egjelent bí
rálatok), csak az adott kor ízlésvilágát tükröz
hetik, s ezért a  barokk, klasszikus, rom anti
kus kompozíciók esetében igazán megbízható 
interpretáció történet nem  dokum entálható. 
Ebből a  tényből eredeztethető  a régizene-ját- 
szás körüli szakadatlan polém ia, a  különböző 
-  szekunder forrásokon alapuló -  érv rend
szerek összecsapása, az alapkérdésektől (han
golás, hangszerválasztás), a  legapróbb rész- 
problém ákig (lásd az elm últ évtizedek vitáit 
az artikuláció és a díszítések kérdéskörében).

A hangrögzítés elterjedésével, majd ké
sőbb a stúdiófelvételek megszületésével az in
terpretáció történet könnyebben nyom on kö
vethetővé vált, sőt XX. századi kompozíciók
nál nem ritkán az egyes értelmezések oly vi
lágosan hatottak egymásra, hogy egyértelm ű 
előadás-forráslánc is felállítható.


