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John Milton

Elveszett Paradicsom
(részlet a IV. énekből)

Ő

sszüleink még nem sejtik, de
ez az utolsó estéjük a Paradicsomkertben – talán maguk sem tudják, mennyi ideje élnek ott, és ez nem is fontos, hiszen a Paradicsom ideje történelem előtti idő, történet előtti idő, nem is idő,
mert bár Ádám és Éva élete változatos munkával telik – küzdenek az áldottan túlburjánzó flóra parkosításáért –, de az életük
stacionárius állapotot mutat (nincs kizárva belőle az innováció,
de a változások nem extenzívek, és a bukás nem szükségszerű).
A Sátán már elindult feléjük. Kitört a Pokolból, átküzdötte
magát az Őskáosz dimenziók nélküli birodalmán, az angyali terrorelhárítás és idegenrendészet járőreit megtévesztve behatolt a
Teremtett Világba, majd a Paradicsomba, kikémlelte a rendszer
gyenge pontját, és most tervet sző, hogy bosszút álljon a hajdani, mennybéli csatavesztésért. Az angyali karhatalom már tud az
infiltrátorról, és mindent elkövet a kézrekerítéséért, de állandó
lépéshátrányban van.
Nézzünk végig még egyszer a Kerten, csodáljuk a még romlatlan Univerzum működését, és gyönyörködjünk az imában,
amit Ádám és Éva mondanak lefekvéshez készülődve. (A ford.)
Eközben a Nyugat legtávolabbi
hosszúsági körén, ahol az ég
a földhöz és az óceánhoz ér,
a nyugvó nap lassan leáldozott,
és merőlegesen vetette a
Paradicsom keleti kapujára
esti sugarait. Ez alabástrom,
felhőkbe nyúló szikla volt,
látszott messziről, s egyetlen kanyargós,
meredek úton lehetett elérni
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a Földről: egyetlen magas bejárat,
a többi durva szirt, fenyegetően,
megmászhatatlanul emelkedett.	
A sziklaoszlopok közt Gábriel,1
az angyali őrség vezére ült,
várta, hogy leszálljon az éjszaka,
körülötte a Mennyek ifjúsága
fegyvertelenül gyakorlatozott,
vitézi tornán, de kezük ügyében
sorakoztak az égi fegyverek:
a gyémántban és az arany tüzében
szikrázó lándzsák, pajzsok, sisakok.	
Ide száguldott Uriel;2 lesiklott
az estén át a Nap egy sugarán,
ahogy egy hullócsillag töri át
az őszi éjszakát, mikor tüzes
permetek3 nyomasztják a levegőt,
jelezve a tengerésznek, melyik
égtáj felől tartson heves szelektől.	
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Sietve mondta: Gábriel, neked
juttatta a munkát a sorsvetés:
őrködni, és szigorúan figyelni,
nehogy ezt a boldog helyet gonosz lény
megközelítse, vagy nehogy bejusson.
Ma délben buzgó szellem érkezett
a szférámhoz; úgy tűnt, többet akar
megtudni Isten művéről, de főleg
az emberről, Mindenhatónk legújabb
képmásáról. Megfigyeltem az útját,
a röppályáját, ahogy leviharzott,
és az Édentől északra, a hegynél,
ahol először leszállt, észrevettem
az ocsmány szenvedélyektől homályos
és Mennytől idegen tekintetét.4
Figyeltem, de takarásba került.
Attól félek, előmerészkedett
a száműzött seregből valaki
a mélyből, hogy új bajokat okozzon.
Gondosan keresd, és találd meg őt!
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Gábriel a főangyalok egyike, nevének jelentése: ’Isten ereje’.
Uriel, a Napban állomásozó főangyal, nevének jelentése ’Isten fénye [vagy
tüze]’. Az eposz harmadik énekének végén a Sátán (egy fiatal kerub képében) Urieltől kér útbaigazítást a Föld felé.
Az antik meteorológiai tanokon alapuló kora modern felfogás szerint a hullócsillagok és az erős viharok a Földről felszálló tüzes permetekből keletkeznek.
A Sátán a 4. ének elején a Niphatész hegyére száll le, ahol a teremtett világot
látva „befelhőzték az arcát / a szenvedélyek, és háromszor is / elsápadt az
irigységtől, dühtől / meg a kétségbeeséstől, és ez / szétdúlta kölcsönvett ábrázatát” (4.114–116).
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A szárnyas harcos így felelt neki:
Uriel, nem csoda, hogy tökéletes
észleléssel nagy távolságra ellátsz
a Nap fényes köréből, ahol őrködsz.
Ebben a kapuban senki se jut
az iderendelt őrségünkön át,
kivétel, akit ismerünk a Mennyből.
És a meridián órája5 óta
onnan egy teremtmény se érkezett.
S ha másféle, olyan hajlamú szellem
szánt szándékkal áthágta ezt a földi
határt, te is tudod, milyen nehéz
szellemi szubsztanciát anyagi
gátakkal megállítani. De ha
ezeken a vonalakon belül,
olyasvalaki, akiről beszélsz,
bujkálna akármiféle alakban,
azt holnap hajnalig én megtudom.
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Ezt vállalta, és Uriel visszatért
az őrhelyére a fénylő sugáron,
melynek már felemelkedett a csúcsa,
és az Azori-szigetek alá
lenyugodott Napba siklatta őt;6
akár az elképzelhetetlenül gyors
Legfőbb Égitest gördült napi útján,
akár ez a lomhább Föld hagyta el
kelet felé rövidebb fordulással
arany és bíbor visszfénnyel bevonva
a felhőket, melyek nyugati trónját
kísérik.7 Eljött a nyugalmas este,
és ráhúzta józan libériáját
a dolgokra a szürke alkonyat.	
A Csend kísérte, a vad és madár
– az fűvel bélelt vackán, ez a fészkén –
lapult, és csak az éber csalogány
énekelte egész éjjel szerelmes
dalát; örült a Csend; élő zafírtól
izzott az égboltozat, és a Vénusz8
– amely a csillagsereget vezette –
uralkodott legtündökletesebben,
mígnem felhők között, fenségesen,
a felkelő Hold – az utód királynő –,
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A meridián órája: dél.
A lenyugvó nap már a horizont mögött van, sugarai viszont még elérik a Paradicsom keleti kapuját, a felhőkbe nyúló (4.544) magas bejáratot (4.546). Uriel
ezen a lejtős napsugáron siklik vissza őrhelyére.
Milton a ptolemaioszi (geocentrikus) és a kopernikuszi (heliocentrikus) felfogást is ismerteti, de egyiket sem részesíti előnyben.
Az esthajnalcsillag (az eredetiben Hesperus).
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végül páratlan fényét megmutatta,
s ezüst palástját a sötétre dobta.	
És ekkor ezt mondta Évának Ádám:
szép hitvesem, az éjszakai óra
és minden, ami most pihenni tért,
emlékeztet minket a nyugalomra,
mert Isten a munkát és pihenést,
ahogy a nappalt és az éjszakát is,
egymás utáni rendben szabta ki
ez embernek. Az elalvás időben
jövő harmata lágy és álmosító
súllyal lehullva szemhéjunk lezárja.
Más teremtmény egész nap tétlenül
kószál, kevés pihenés kell neki.
Az embernek, naponta, megszabott
testi vagy szellemi munkája van,
amely a méltóságát igazolja – 9
s a Menny figyelmét összes útjain.
Más élőlény munka nélkül barangol,
s a tetteit nem tartja számon Isten.
Holnap, mielőtt az új reggelünk
Keleten sávot húz a fény legelső
közelítésével: már felkelünk,
kedves munkánkkal re-formálni ott
a virágos ligetekben, és itt
a zöld fasorokban, a déli sétánk
helyén a túlburjánzó ágakat,
melyeknek a mi csekély művelésünk
csak játék, s a mienknél több kezet
kíván, hogy visszanyessék a szeszélyes
gyarapodást; meg a virágok és
a csöpögő mézga, mely szerteszórva,
összevissza borítja a talajt: azt
fel kell szednünk, ha könnyen akarunk
lépni. És most az éj pihenni hív
a Természet akarata szerint.
A teljes szépséggel felékesített
Éva erre: Alkotóm,10 fejedelmem,
vita nélkül engedelmeskedem
parancsodnak; ezt így rendelte Isten.
A te törvényed Isten, az enyém
te vagy. A nő legboldogabb tudása
s dicsősége, ha nem tud többet ennél.
Megáll az idő, ha veled vagyok,
s nem változnak a kedves évszakok.
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9 Ld. Ter 2,15: „Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy
művelje és őrizze.”
10 Alkotóm: az eredetiben az Author szó létrehozóra és tekintéllyel/hatalommal
(autoritással) rendelkező személyre is utalhat.
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Szép a rigók varázslatos zenéje,
az üde reggel, és mikor a Nap
virágra, gyümölcsre, minden növényre
kelet felől áraszt sugarakat;
fellélegzik a gyönyörű vidék,
harmattól szikrázik, s eső után
a gazdag földből illatokat old;
szép, ha jön a kellemes este, szép
a csendes éj, a csalogány, a Hold,
s a Menny ékkövei: csillaguszály.
De se a hajnal a rigósereggel,
se felkelő Nap, se az üde reggel,
se fű, se fa, se gyümölcs, se virág,
se gazdag föld, mely édes illatát
szikrázó harmatban, esőben oldja,
se este, se csendes éjszaka Holdja
csalogánnyal, se égi ékkövek,
se a csillagfény nem szép nélküled.
De mért ragyognak egész éjszaka?11
Ez a dicsőséges látvány kiért van,
ha az alvás minden szemet bezárt?
Erre a közös ősünk így felelt:
Isten és ember lánya, remek Éva,
adott a pályájuk, hogy holnap estig
a föld körül, megszabott rend szerint,
kontinensről kontinensre befussák,
a még meg nem született nemzeteknek
szolgáltatva az előkészített
világosságot. Kelnek, nyugszanak,
másként az Éj visszanyerné a teljes
sötétséget: a régi birtokát.
A Természetben s az összes dologban
kioltaná az életet, amelyre
nemcsak fényt ontanak ezek a lágy
tüzek, de más és más hatásaikkal
melegítik, szítják megfelelő
hevükkel; táplálnak és temperálnak.
Vagy a csillagok az erejüket
részben kiárasztva, mindent, ami
növekszik a Földön, alkalmasabbá
tesznek, hogy az erősebb napsugárral
befogadják a kiteljesedést.
Ezek tehát, habár látatlanul
az éjszaka mélyében fénylenek,
mégsem hiába. És éppígy ne gondold,
hogy ha nem létezne ember, a Mennynek
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11 Éva fontos kérdése Ádám kíváncsiságát is felkelti – aki, amellett, hogy itt
megpróbál magyarázatot adni, később, az eposz 8. énekének elején, ugyanerről érdeklődik Rafael arkangyaltól.
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hiányoznának a megfigyelők,
s Istennek a dicséret. Milliónyi
szellemteremtmény látatlanul itt lent
jár a Földön akkor is, ha mi alszunk,
s ha ébren vagyunk. És mindannyian
szemlélik szüntelen dicsőítéssel
a műveit, nappal és éjszaka.
Gyakran hallottunk az erdők felől,
vagy visszhangos dombok lejtőiről,
éjfél körül étheri hangokat:
szólóban, vagy egymásnak válaszolva
énekelték meg a nagy Alkotót.
Amíg csapatokban őrséget állnak
vagy éjszakai őrjáratukon,
hangszerük zengése mennyeien
érint meg, egyesítve az arányok
harmóniáját; és az énekük
kiméri, felosztja az éjszakát,
Mennybe emeli gondolatainkat.
Így mentek, beszélgetve, kéz a kézben,
magukban, boldog lugasuk felé,
amelyet a legfőbb Telepítő
kiválasztott nekik, mikor az összes
dolgokat megalkotta, hogy az ember
örömmel éljen velük. A tető
a legsűrűbb fedél lombszövedékből,
mirtusz és babér és magasra nőtt,
erős, jó szagú levelek. Akantusz
minden oldalról, s illatos, tömött
sövényszövet a zöldellő fala;
szépséges virágok: jázmin meg írisz
az összes árnyalatban; és a rózsa
nevelte magas virágkoronáját,
s állt össze mozaikká; lent a földön
ibolya, sáfrány és jácint hímezte
gazdag intarziával a talajt,
színesebben a legértékesebb
emblémák berakott köveinél.13
A többi lény, állat, madár, rovar,
féreg, nem mert ide bejönni: félték
az embert. Ilyen védett és ilyen szent
lombos lugasban Szilvánusz,14 se Pán
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12 Isten, vö.: Ter 2,8: „Az Úristen kertet telepített Édenben”.
13 Az embléma itt: szimbolikus jelentőséggel bíró képzőművészeti alkotás, pl.
dísztál, díszített padló vagy fal stb. Az első emberpár lugasában a virágok is
emblematikusak: az ibolya a szerénység, a jácint az okosság, a jázmin a szeretetreméltóság stb.
14 Szilvánusz, Pán és Faunusz félig kecske, félig emberformájú antik erdei istenségek.
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sem aludt soha (bár ők kitaláltak),
se Faunusz, se a Nimfák nem időztek.	
Itt, ezen az intim rejtekhelyen
díszítette a nászágyát először
virágfüzérrel, fűszeres füvekkel
menyasszonyként Éva, s mennyei kar
énekelt nászdalt azon a napon,
mikor a násznagy angyal ősapánkhoz
meztelen szépségben elhozta őt
bájosabban, szebben felékesítve,
mint Pandórát,15 akit az istenek
minden ajándékukkal felruháztak
– ó, ennek is szomorú vége lett –,
s amikor Jáfet ostoba fiához
Hermész elhozta őt, ő tőrbe csalta
az embert tündéri tekintetével;
Zeusz így állt bosszút Prométheuszon,
mert ellopta az istenek tűzét.	
Így értek védett lakukhoz, megálltak,
megfordultak, és a nyílt ég alatt
imádták Istent, aki létrehozta
az ég boltozatát, a levegőt;
Földet s Mennyet – melyre felnéztek, íme –,
és a Hold káprázatos glóbuszát,
és északon a csillagszórta pólust:
Teremtő, te alkottad meg az éjt,
és éppen így a Te műved a nappal,
mely, benne a megszabott feladattal,
amit elvégeztünk, most véget ért,
és ahogy Te rendelted, szeretetben
– a boldogságunk koronájaként –,
egymást kölcsönösen segítve telt el.
És ez a gyönyörű hely a Te műved,
ahol a bőséged a földre hull,
túláradón, felhasználatlanul,
és kívánja az újabb résztvevőket.
Mindenható! Volt egy ígéreted:
hogy kettőnktől majd egy új faj ered,
betölti a Földet, s velünk magasztal
végtelen jóságodért, ha a Nappal
felébredünk, vagy várjuk adományod
– ahogy most is –, az alvást és az álmot.
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(Horváth Viktor fordítása, tudományos munkatárs: Péti Miklós)
15 Pandóra (’minden ajándék’) az első nő, akit Jáfet ostoba fia, Epimétheusz (’későn gondolkodó’), Prométheusz (’előrelátó’) testvére kap ajándékba Zeusztól
egy dobozzal együtt, amelybe minden rossz be van zárva. Történetét Hésziodosz meséli el a Munkák és napokban. Hésziodosznál Pandóra, a mítosz
reneszánsz feldolgozásai szerint viszont Epimétheusz nyitja ki a dobozt, rászabadítva a világra minden rossz és gonosz dolgot.

Vajda Károly

Az ima mint irodalmi létmód
1Sám 1,1–20

A

Szentírás elbeszéléshagyomá
nya az arisztotelészi Poétika alapvetéseire épülő irodalomelmélet számára egyszerre irritáció és provokáció. A szaktudását, tehetségét latba vető, szakmájának, illetve művészetének (techné)
szabályait alkalmazva az irodalmi művet mint önálló entitást,
tárgyat, műtárgyat létrehozó művésszel, mesteremberrel ellentétben a bibliai szerző sivatagi homokviharok forgatagos kivehetetlenségébe burkolózik, illetve fölemésztődik a kinyilatkoztatás
mind technikai, mind materiális értelmében megragadhatatlan
koncepciójában – előfeltételezhetetlenné téve így azt az ismeretet és tudást is, mely a szövegben poetomorfológiai értelemben
alakot ölthetne. A héber Biblia narratív hagyományának látó- és
bűvkörében ugyanis nemcsak az arisztotelészi poétikát megelőző görög közgondolkodás enthuziaszmosz fogalmára erősen emlékeztető prófétai ihletettség kényszeríti az alkotó tudatosság alter
deus-elméletét – a mindentudó elbeszélő alakját – csúfos meghátrálásra, hanem voltaképpen még a zsidó közgondolkodásban
oly erős dualizmus, az írott (sebichtáv) és a szóbeli tan (sebeálpe)
dichotómiája1 sem bizonyul tartósan fönntarthatónak. A bibliai irodalom a mai napig legalább annyira írott, mint amennyire
szóbeli és eleven. Ha tetszik: egyszerre renitens és revelatív.
Az Atyák traktátusának ötödik fejezete huszonkettedik – BágBág fiának, tehát a legkorábbi rabbik egyikének tulajdonított –
misnája, miszerint „forgasd, forgasd [a Szentírást], mert minden
abban van [tehát te magad és a téged körülvevő teljes valóság is],
merülj el benne, benne öregedjél meg, s ne tágíts mellőle, mert
nincs nagyobb erény nálánál!”, azt a recepcióhermeneutikai han1

Lásd pl. Balázs Gábor: Az értelmezés szabadsága a zsidó hagyományban, in
Pannonhalmi Szemle 2020/3, 9. k.
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goltságot is a legkorábbi rabbinikus parancsolatok magától értődő szűkszavúságába tömöríti, amelyből a bibliai kinyilatkoztatás
életszerűsége fakad. A látszólag szöveggé, azaz betűsorok szálainak szövetévé szervesülő bibliai kánon a Misna tanítása szerint
valójában szálaira szétbomló, s tetszőlegesen újraszövődő varázsszőnyegnek vagy imalepelnek bizonyul. A bibliai elbeszélői hagyomány örököse nem sorról sorra, versről versre halad
benne, nem lineárisan olvassa, fogadja be, hiszen forog benne.
Befogadásában ő is befogadott, részese, része, sőt részlete ennek
az irodalomnak, önazonossága azonosulási készségéből fakad.
A bibliai irodalom befogadó-befogadottjának mindig a szentírási
irodalom egészével van dolga, mindig a kinyilatkoztatás totalitásának része és részese, ha tetszik részlete. A szövetség tagjai,
fiai a bibliai irodalmat nem egyszerűen kívülről fújják, hanem
betéve tudják és mondják, belülről forgatják, sőt forognak vele,
röviden benne élnek, léteznek, belőle nyerik teljes szellemi egzisztenciájukat.
A bibliai elbeszéléshagyomány rabbinikus értelmezésében a
közvetlen, személyes kinyilatkoztatás ilyetén hangsúlyozásával
sorról-sorra, szóról-szóra rendíti meg az irodalom írottságába,
lejegyzett véglegességébe vetett okcidentális reményt, hitet, babonát. A masszoréták liturgiai célból ugyan kipontozták a Biblia mássalhangzós íráson alapuló „szövegét”, és így – látszólag
legalábbis – fölszámolták a sémi nyelveknek a göröggel vagy
a latinnal szembeni hiányosságainak egyikét, ha épp nem a
legszembeötlőbbikét, jelesül az íráskép többértelműségét, de az
„ál tikri”, a „ne úgy olvasd, hogy […], hanem úgy, hogy” egyegy betűcserét vagy mater lectionist be-becsempésző „módszere” a héber exegetikában jóval a bibliai szövegek kipontozását
és recitálási támpontokkal történő ellátását követően is
meghatározó maradt.2 Ahol a betű kőbe vésődhetnék, ott a szellem játékra fogja, tollpihévé légiesíti, s az ihlet meglehetősen öntörvényű fuvallataira bízza.
A bibliai irodalom, a Szentírás revelatív recepciója ilyen értelemben jelentős hasonlóságot mutat a spontán imák megértésfolyamataival. Ahogy az imádságban az adott élethelyzet aktualitásából fölszakadó sóhaj teljes egyéniséget és egyediséget
hordoz, emel az isteni meghallgattatás önértésnél is átfogóbb
teljességébe, úgy nő túl az értelmi rögzítettségen, rögzíthetőségen, behatárolhatóságon, korlátozhatóságon a bibliai irodalom
írásbelisége is, s marad az, ami mindig is volt, élő beszéd, ha
tetszik épp Arisztotelésszel szólva: ige, időzítő, azaz aktualizáló, megelevenítő szó.3 Példának engedtessék meg azt a bibliai
elbeszélést fölhoznunk, amelyből a Talmud a helyes imádkozás
jellegzetességeit kitanulni véli.
2
3

Seeligmann, Isaac Leo: Gesammelte Studien zur Hebräischen Bibel, Mohr, Tübingen, 2004, 10.
De interpretatione, III. fej.
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1
Volt egy ember Rámátájim Czófimból, Efraim hegységéből, neve
Elkána, Jeróchám fia, Elíhú fia, Tóchú fia, Czúf fia, Efraimbeli. 2Annak
volt két felesége, az egyiknek neve Channa s a másiknak neve Peninna;
Peninnának voltak gyermekei, Channának pedig nem voltak gyermekei.
3
Évről évre ama férfiú fölment a városából, hogy leboruljon és
áldozzon az Örökkévalónak, a Seregek urának Sílóban; ott volt
Éli két fia, Chofni és Pínechász, mint papjai az Örökkévalónak. 4S történt, amely napon áldozott Elkána, adott feleségének, Peninnának és annak minden fiának és leányának részeket; 5Channának pedig egy kiváló
részt adott, mert Channát szerette; de az Örökkévaló elzárta a méhét.
6
Bosszantotta is vetélytársa bosszantással azért, hogy felbőszítse, mivel
elzárta az Örökkévaló a méhét. 7S így tett esztendőről-esztendőre: valahányszor fölment az Örökkévaló házába, megannyiszor bosszantotta; ő
meg sírt és nem evett. 8Ekkor mondta neki férje Elkána: Channa., miért
sírsz és miért nem eszel és miért szomorú a szíved? Nem jobb vagyok-e
neked tíz fiúnál is?
9
S fölkelt Channa, miután ettek Sílóban és miután ittak — Éli pap
éppen a széken ült az Örökkévaló templomában az ajtófélnél –, 10ő
pedig elkeseredett lelkű volt, imádkozott az Örökkévalóhoz és sírva sírt.
11
És fogadást tett és mondta: Örökkévaló, seregek ura, ha rátekintesz
szolgálód nyomorára, megemlékezel rólam és nem felejted el szolgálódat
és majd adsz a szolgálódnak férfimagzatot: akkor odaadom őt az
Örökkévalónak életének mindennapjaira, és borotva nem éri fejét.
12
És történt, midőn sokat imádkozott az Örökkévaló előtt, Éli pedig
megfigyelte a száját, 13ő meg, Channa, szívében beszélt, csupán ajkai
mozogtak, de hangja nem hallatszott, azért Éli részegnek gondolta.
14
És szólt hozzá Éli: Meddig fogsz részegeskedni? Távolítsd el
magadtól borodat! 15Felelt Channa és mondta: Nem, uram, nehéz lelkű asszony vagyok én, bort pedig meg részegítő italt nem ittam, hanem
kiöntöttem lelkemet az Örökkévaló előtt. 16Ne tartsd szolgálódat alávaló
nőnek, mert panaszom és bánatom teljéből beszéltem idáig. 17Felelt Éli
és mondta: Menj békével! Izrael Istene pedig adja meg kérésedet, melyet
kértél tőle. 18Mondta: Találjon szolgálód kegyet szemeidben! Erre elment az asszony az útjára, evett és nem volt többé bánatos arca.
19
Fölkeltek korán reggel és leborultak az Örökkévaló előtt, erre vis�szatértek és megtértek házukba Rámába. Megismerte Elkána a feleségét, Channát, és megemlékezett róla az Örökkévaló. 20És volt a napok
fordultakor, várandós lett Channa és szült fiút; s nevezte őt Sámuelnek:
mert az Örökkévalótól kértem őt. (1Sám 1,1–20)

Sámuel könyvének nyitánya a bírák korának üdvtörténeti
hőskorába repít vissza. A negyedik vers hangsúlyos időhatározójából (hájom) Rási, a középkor nagy kommentátora meghatározhatónak tartja, hogy az elbeszélés ünnepnaphoz kötődik.
A párhuzamos helyek egybevetésének hermeneutikai eljárásával Elázár rabbi azt is igazolhatónak véli, hogy a történet a héber
újév, a megemlékezés napján játszódik.4 Az elbeszélés módja a
4

Ros hásáná 11a. Vö. Megillá 31a
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biblikus irodalomra nagyon jellemző: szikáran tömör, minden
sallangtól mentes.
Az előadott családtörténet a mai társadalmi modellektől jelentősen eltérő életközösségé. Az elbeszélés elején látszólagos
főhősként megjelenő, istenfélő, származását több nemzedékre
visszavezetni tudó férfiúnak két felesége is van. A többnejűség
az eltartott családtagokkal szembeni jótékonyság kifejeződése:
szociális elköteleződés. Az elhangzó nevek is a narráció szolgálatában állnak: viselőjük jelleméről vallanak. A látszólag szerteágazó jelentésköre miatt magyarul nehezen visszaadható Hanna (Chánná) név egyszerre jelent kegyelmet és kecses szépséget,
mindazt, ami a gyermekére szerető mosollyal tekintő, szoptató anya ábrázatában fölragyog. A férj, a családfő neve szociális
helyzetét és jellemét egyként kifejezésre juttató Theofora, mely
annyit tesz, Isten szerzeménye. A másik feleség pedig a Penniná,
azaz igazgyöngy névre hallgat. A férj, illetve a másik feleség
nevének értelme összhangban van az elbeszélés fölütésében
vázolt élethelyzetükkel, mintegy visszaigazolódik kollektív
realitásukból, hiszen a termékeny feleség bő gyermekáldása
nyilván okozata is bájos megjelenésének, a férj pedig látványosan
képes arra, hogy Istennek tetsző módon megszerezzen,
előteremtsen mindent, amire családjának szüksége van. Jóléte
még azt is lehetővé teszi, hogy évente családostul tegye tiszteletét a silói szentélyben, és ott annyi áldozatot mutasson be,
amennyi a papi járandóságok lerovása után is jól tudja lakatni népes családjának minden tagját, sőt Hannának mindenből
kétszer annyit is tudjon juttatni, mint Penninának és gyermekeinek. A kárpótlás gesztusa persze nemcsak az anyagi jólét kifejeződése, hanem egyszersmind a lelki nyomor megjelenítődése is.
A Hanna nevébe vetített, beleremélt, belejövendölt anyai örömre, asszonyi derűre cáfol rá ugyanis az elbeszélt családi helyzet,
a Szárá és Ráchél ősanyák alakját megidéző meddőség, illetve a
belőle fakadó lelki szenvedés, megalázottság és depresszió.
A Hanna és az ősanyák közti párhuzam a bibliai elbeszélés
befogadójában persze elvárásokat is támaszt, s ilyen értelemben
egy bizonyos irodalmi konvenció teljes elváráshorizontját nyitja
meg, amennyiben közeljövőben bekövetkező fordulatot sejtet, a
főhősnő nevében kimondott, a realitásba kibeszélt, elszólt, s ily
módon mintegy realizált isteni kegyelem eljövetelét vetíti előre.
Hanna neve ugyanis kíváncsiságot is ébreszt: mit tesz majd vajon a fordulat előidézéséért, az isteni irgalom dacos kiprovokálásáért?
S ha már a bibliai elbeszélésnek a hellén esztétikai tudatot
legvérmesebben ingerlő héber hóbortját, a narratív párhuzamok
sorát is játékba lendítő implikációk tömörségét is érintjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a hatodik
és a hetedik vers nem elégszik meg Hannának a Penniná által
rendszeresen bekövetkező verbális megaláztatásának megem-
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lítésével.5 A tömör elbeszélésből az is kiviláglik, hogy Hanna
nem esik a rossznyelvűség bűnébe, az őt Penniná részéről érő
igazságtalanságot inkább magába fojtja, s fölzokogja, semmint
hogy férjüknek beszámolna az őt a zarándoklatokon rendszeresen
érő szóbeli atrocitásról. A sebzett Hanna még szívfájdalmában is
őrködik a családi béke fölött, védi a férje és annak másik neje
közti összhangot. Ezért eshetik meg az, hogy Elkáná önmagára
vonatkoztatja a szótlanul zokogó női fájdalmat, s nem döbben rá
annak valódi forrására, másik feleségére, gyermekeinek anyjára.
Hanna féltékenységtől mentesnek bizonyul, noha minden
látszat arra vall, sőt a vetélytársnői gúnyszavakba is öntik, hogy
a Hannát elkerülő égi áldás mintha a vetély- és élettársnőn teljesednék ki; mintha újból az áldás egyenlőtlen megoszlásának
újfent az ősatyák történeteit idéző közhelyébe botlanánk. A bibliai verset a rabbinikus vallásjog felől értelmezve ráadásul még
hiperbolikusnak is érezhetjük az elbeszélést. Penninának lányai
és fiai6 is vannak. Márpedig a rabbinikus vallásjog szerint a szaporodás olyan alapvető parancsolat,7 amelynek teljesítése nélkül senki sem lehet jámbor. Sőt a Talmud Gen 1,27 alapján a
nőtlenül élő férfitől még annak emberi mivoltát is elvitatja.8 A
szaporodás parancsolata a talmudi jogrendben – némi vitát követően9 – ugyan csak a férfiak kötelességeként kodifikálódott,
de a szülő nő ettől függetlenül az isteni gyermekáldás eszköze
maradt. A szaporodás parancsolata ráadásul lényegét tekintve
akkor teljesül csupán, ha a szülők embert nemzettek. Az embert
az isteni akarat ugyanakkor férfivá és nővé teremtette, azaz a
gyermeknemzés parancsolatának teljesítéséhez legalább két,
ellentétes nemű gyermek nemzése szükséges.10 Amikor tehát a
bibliai elbeszélés a negyedik versben fiakat és lányokat említ, akkor Elkánának a Penninán véghezvitt parancsolat-teljesítésében
megnyilvánuló isteni kegyelem teljességével szembesíti az elzárt
méhébe már-már belefásuló Hannát éppúgy, mint az elbeszélés
vele rokonszenvező befogadóját. Hannát nem csupán Penniná
szavai kínozzák tehát, hanem a vetélytársnőjén helyette is beteljesülő áldáson keresztül maga az Örökkévaló.
A történet fordulata ezen a ponton, vagyis akkor esik meg,
amikor Hanna szakít a család liturgiai hagyományaival, meg5 A vetélytársnő szerepének megítélése az elbeszélés recepciótörténetében
persze korántsem oly egyértelmű, mint a sensus litteralis alapján gondolhatnók. Rabbi Lévi tudni véli, hogy Penniná a legnemesebb szándékkal provokálja csupán Hannát, kikényszerítendő belőle az esdeklő imát és ezáltal az
üdvtörténeti fordulatot. Lásd Bává Bátrá 16a
6 A Talmud egyik bölcse a nyolcadik vers összehasonlításából arra következtet, hogy Penniná csak fiú gyermekből tízet szült.
7 A 613 parancsolat közül nemcsak azért is hangsúlyos a szaporodásé, mert
minden emberre, sőt állatra is egyként érvényes, hanem azért is, mert a bibliai kánonban előforduló legelső parancsolat épp ez.
8 Ld. Jevámot 63a
9 Vö. Jevámot 65b
10 Vö. Misné Torá, Hilchut Isut 15:2
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szokáson alapuló rutinjával. Ezzel kapcsolatban érdemes tudni,
hogy az ősi zsidó istentisztelet nonverbális módon, áldozatbemutatással történt. Az áldozat, a korbán (kuf-rés-vet) révén valósult meg az a kirvá (kuf-rés-vet), az a közeledés, melyben a hívő
közvetlenül tudta megtapasztalni az isteni jelenlétet.
A bibliai elbeszélésben megjelenített evés az áldozatból megmaradt részeknek az áldozatot bemutatók általi elfogyasztását, azaz az istentisztelet lezárását jelzi. Az tehát, hogy Hanna
az áldozati lakomából fölkerekedik, és visszatér a szentélybe,
nemcsak hogy szokatlan fordulat, de a családi hagyomány, a
ceremoniális rend a külső szemlélőből megrökönyödést kiváltó fölrúgása is. Tettéhez a bátorságot ráadásul nem az áldozati
hússal együtt fogyasztott borból meríti, hiszen az elbeszélés, miként a Talmudi bölcsek egyike finom filológiai érzékről (és talán annál is nagyobb nyelvi kreativitásról) tanúságot téve rá is
mutat, egyértelmű: csak Elkáná iszik a borból, Hanna nem.11 A
szentély rendjén őrködő főpap, Éli figyelmét az áldozati lakomából magányosan visszatérő nő föl is kelti. Hanna magányos
visszatérte botrányosan szokatlan, döbbenetesen spontán viselkedésnek számít ugyanis. Asszony létére egyedül, férfi kíséret
nélkül lép a Szentély területére a zarándokok táborának, tehát
a már áldozatukkal jóllakottaknak az irányából. A befelé koncentráló, hangtalanul imádkozó nő és érkezésének szokatlan iránya együtt felelősek azért az előítéletért, amely a főpapból fölszakad, s a keserű női lelket a részegség vádjával illeti. A főpap
és Hanna közti párbeszéd fölfogható ugyan olyan funkcionális
jellegű dramaturgiai mozzanatként is, melynek feladata, hogy a
fogadalomtétel alkalomszerűségét leválassza a zarándoklat és a
vetélytárs általi mobbing12 iteratív jelenségköréről,13 ám ha eltekintünk a papi számonkérés tartalmi vizsgálatától, akkor épp az
ima traumaoldó jellegének meghatározó összefüggései sikkadhatnak el. A meglehetősen nyersre sikeredő főpapi szemrehányás ugyanis nemcsak a patriarchális társadalomszerveződésből
fakadó attitűdöket jeleníti meg, nemcsak a korabeli különböző
szociális rétegek képviselői közti érintkezési formákat szemlélteti, hanem egyszersmind az ima tudatosságot mélyítő és terápiás jellegére is rávilágít. Hannának, az egyszerű hívő nőnek a
főpapi hivatalból történő előítéletes, nyers számonkérése ráadásul azokat az eltéréseket is kidomborítja, melyek a test és a lélek
11 Ld. Ketubot 65a
12 „These, then, are prayers of abused women, abused by men and abused
by other women, victims of a patriarchal and family system that measured
their worth heavy by their capacity to bear sons, that gave men – and in this
case husbands – power and legitimacy to use women for their purposes or
to abuse their waves, and that set women in competition with each other
and led them to be abusive of each other.” (Miller, Patrick D.: They Cried to
the Lord. The Form and Theology of Biblical Prayer, Fortress Press, Minneapolis,
2
1994, 239.
13 Heckl, Raik: Hiob – vom Gottesfürchtigen zum Repräsentanten Israels. Studien zur
Buchwerdung des Hiobbuches und zu seinen Quellen, Mohr, Tübingen, 2010, 399.
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közti viszony tekintetében a napnyugati és az orientális kultúrkör között megmutatkoznak. A „Meddig fogsz részegeskedni?” számonkérését ugyanis minden tapintatot színlelő átmenet
nélkül követi a „Hásziri et jénéch méálájich!” fölszólítása, melyet
csak elszemérmeskedve, eufémiába fordítva magyarosíthatunk
úgy, hogy „Távolítsd el magadtól borodat!” A szúr ige hifil alakjának nőnemű fölszólító módú alakja az adott szituációban aligha vehető ugyanis másnak, mint az önhánytatásra történő közvetlen fölszólításnak, amit tovább erősít a méálájich fentről lefelé
irányuló lokális vonatkozása. Hanna is ebben a meglehetősen
nyers értelemben veszi a főpapi feddést, amikor azt válaszolja,
hogy ő bizony részegítő italt nem ivott, csupán lelkét öntötte ki
az Örökkévaló előtt. Az igaztalanul megdorgált asszony ezzel a
megfogalmazással átveszi az alaptalan vád központi képzetét, az
alkoholmámort és az azt kísérő testi reakciók jelenségkörét, de
az imája révén megkönnyebbült lélek fölszabadultságában egyszersmind szuverén módon ki is fordítja azt: részegítő ital, vagy
akár csak a megkeseredett szív epéje helyett Hanna a lelkét önti,
ne kerteljünk, hányja ki Teremtője elé. Márpedig a hányás és a
zokogás önkéntelen rángatózása közti párhuzamnak a Szentély
vonzáskörébe történő ilyetén beemelése, az ima őszinteségének
és teljességének kifejezésévé, sőt mércéjévé tétele meglehetősen
merész tett. Ahogy Hanna a Szentélybe történő visszatértekor
átlép a szokások konvencióján, úgy ugorja át a lélekkiöntés fogalmának bevezetésével14 az önuralom, az áhítat fegyelmezettségének árkait is.15 A héber ima ugyan épp nem eksztatikus lelki
állapot, az imádkozónak tudatánál kell lennie, de expresszivitásában éppoly őszinte, mint bármi, aminek fiziológiai okokból
szabad folyást engedünk. Hanna megkeseredett lelkének éppúgy utat tör az imádság, miként a zokogás a könnynek, és persze
az ima is éppoly megkönnyebbülésre vezet, mint émelygéskor
a hányás katarzisa – most kivételesen eredeti orvosi értelmének
igájába fogva az arisztotelészi műszót.
Hanna imája hasonlóan tömör, mint a főpappal folytatott
párbeszéde. Voltaképpen szövetségkötő fogadalom. Ha fiút fogan, nazírságra, azaz Isten buzgó, az élet teljességére kiterjedő szolgálatára adja. A még meg nem született gyermekre tett
ilyen jellegű fogadalom vallástörténeti értelemben fölfogható a
gyermekáldozatok spirituális meghaladásaként. A leendő anya
14 A histápchut hánefes, a lélek kiöntése valóban szinte retorikai műszóvá válik, s
minden olyan helyzetre alkalmas, amikor a lélek túláradása tetten érhető.
15 Az orientális kultúrkörben a hasonlóan nyers szókimondás persze nem
megy ritkaságszámba. Amikor a Szentély pusztulása után a Talmud számba veszi a templomi kultusz kellékeihez fűződő, s a szentélyrombolás miatt
örök feledésre ítélt fortélyait, akkor nem átall elbíbelődni azzal a kérdéssel,
hogy vajon nem javított volna-e jelentősen a templomi füstölőszer illathatásán, ha egyik fontos komponensét, a szegfűszeget történetesen nem ciprusi
borba áztatták volna, hanem vizeletbe. A kérdés igennel történő megválaszolása után teszik csak hozzá, az is igaz, hogy nem illett volna vizeletet vinni a
szentélybe. (Vö. Keritot 6a)
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lemond a gyermekével letölthető közös életről, azaz mintegy
föláldozza a fogamzásért, tehát lényegében az életért cserébe. A
saját és leendő testvéreinek életéért cserébe, hiszen a méhet megnyitó elsőszülött voltaképpen papi szolgálatra terem, amit megváltásának máig fönnálló kötelessége, a pidjon hábén intézménye
is bizonyít.16 Azaz Hanna összekapcsolja saját méhét és a silói
Szentélyt mint isteni hajlékot, az isteni jelenlét helyét. Születendő fia, Sámuel ott éppúgy prófétai és papi szolgálatot fog ellátni,
ugyanúgy Izrael fiainak szentélybeli ki- és bejövetelét teszi majd
lehetővé, miképp Hanna méhének megnyitásával később megszülető testvéreinek is.
A talmudi értelmezők hamar fölfigyelnek arra, hogy az
amúgy szikár fogadalom megszólítása olyan istennevet (Seregek Ura) említ, mely a szentírási kánonban itt fordul elő először. Elázár rabbi, tehát egy az időszámításunk szerinti második századbeli bölcs az Istent eredetileg hadi istenségként láttató
és ezért a Misna korára már elidegenítően ható kifejezésnek új
értelmet ad, amennyiben az ő fölfogása szerint Hanna imája az
égi seregek számosságát állítja kontrasztba a meg nem született
gyermekek számszerűsíthetetlenségével. Sőt Ákivá rabbi e jeles
tanítványa példázatot is sző a bibliai elbeszélés köré. Istent olyan
királyhoz hasonlítja, aki lakomát ad a szolgáinak. Ekkor földönfutó idegen kopogtat a kapun, hogy kenyérdarabkát kolduljon
tőlük. Miután senki sem törődik vele, átfurakodik az ünnepi forgatagon, és meg sem áll, amíg a király elé nem ér: „Uram, királyom, hát oly nehéz a te szemedben egész ünnepi lakomádból
egyetlen kenyérdarabkát vetned elém?”17 A mind a zsidó, mind
pedig a keresztény hagyományban ismert királyparabolák számát szaporító példázat jól érzékelteti, mennyire kiérződik Hanna történetéből a meddőség igazságtalansága, az irgalmas és
szerető Isten képzetével való összeegyeztethetetlensége, de egyszersmind Hanna imájának szuverenitása is. Jókora merészség
kell ahhoz ugyanis, hogy a meddőnek bizonyuló nő épp azáltal
alkudjék meg helyzetével, hogy Istennek ajánl alkut, ahogy az
is magyarázatra szorul persze, hogy a szaporodás parancsolatát
elrendelő Isten hogyan zárhatja el valaki méhét.
Hanna merészségére a rabbinikus írásértelmezők követendő példaként, mintegy elismeréssel tekintenek. Ez abban is
megmutatkozik, hogy a Talmud áldásmondásoknak szentelt
traktátusában Hanna imájának bibliai elbeszéléséből az imával
mint olyannal szembeni elvárások sorát vezetik le. Nemcsak az
egyéni ima fennhangon való mondását tiltják el, és nemcsak a
Hannánál megfigyelt belső remegés autentikus rebegésére szorítják rá a későbbi nemzedékeket, hanem az áhítatra, a belső gondolatokra is, arra, hogy – anatómiai szinekdochéval szólva – a
16 Az elsőszülöttek papi szolgálatához ld. Buber, Martin: Moses, Lambert
Schneider, Gerlingen, 41994, 154 k.
17 Bráchot 31b
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szívre összpontosítsanak.18 Nemcsak Hannát tekintik ugyanakkor a vallásjogi instrukciók autentikus forrásának, hanem azt a
főpapot is, akivel szemben Hannával kapcsolatos balfogása miatt az isteni ihletettséget amúgy elvitatják. Elázár rabbi a tizenhetedik versből például levezeti, hogy aki mást igaztalanul vádol
meg, tartozik őt áldással kárpótolni.19 S ha már szóba került az
előítéletes főpap, érdemes fölfigyelnünk a bibliai elbeszélésnek
egy vele kapcsolatos mozzanatára. A harmadik vers vége a narratíva Elkánára és családjára vonatkozó nyitányát megszakítva
Élinek arról a két fiáról tesz szűkszavú említést, akiknek Hanna
történetében semmi részük sincs, majd csak a legénnyé cseperedő Sámuel életében jutnak meglehetősen negatív szerephez.
A későbbi események, s jellemek mind dramaturgiailag, mind
pedig narratológiailag szükségtelen, futó bevillantása Bág-Bág
fiának már említett misnáját eleveníti meg. A bibliai elbeszélés
nem keletről nyugatra fújó szél, hanem forgatag, minden, még
az egymással kauzálisan össze sem függő események is érintkeznek, köröznek egymás körött. Ahogyan nincs szilárdan megvonható határ a kinyilatkozás irodalmi fikciója és befogadóinak
valósága között sem. A szóban forgó reveláció és az irodalmi
igézet forgataga nem választható külön. Jellegzetességük, hogy
túlcsordulnak és örvénylenek. Nem tárgyalhatók, mert nem tárgyiasíthatók. Létezésünk mozzanatai.

18 Bráchot 31a
19 Bráchot 31b
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Az elbeszélhető és az el nem beszélhető között
A megtestesüléssel kapcsolatos események elbeszélése nem
függhet attól, hogy sikerül-e megalkotnunk a lehető legalkalmasabb művészi médiumot erre a célra. Ez ugyanis azt sugallná,
hogy az állítás hihetősége alátámasztható, sőt, emberi szakértelem bevetésével fokozható. A szakmai tudás bizonyos szintjéhez kapcsolódó autoritást összemosnánk azzal az autoritással,
amellyel parancsba kaptuk, hogy higgyünk Isten közöttünk való
jelenlétében. Ez pedig egybecseng Wittgenstein felfogásával, aki
szerint Isten nem lehet egy logikai érvelés végeredménye, s így
az istenhit sem lehet ennek a folyamatnak, vagyis – ismét csak
– egy bizonyos minőségű emberi teljesítménynek a következménye.
„A kereszténység nem történelmi tényen alapul, hanem
egy (történelmi) narratívát kínál, s így szól: most pedig higgy!”
(Wittgenstein 1980, 32) Így tehát a konkrét történelmi részletek
irrelevánsak – amint Wittgenstein fogalmaz: mit sem számítana,
ha az evangéliumi elbeszélés „bizonyíthatóan hamis” volna. A
történet, az állítás itt van előttünk, és arra szólít, hogy igent vagy
nemet mondjunk rá; a válaszunk pedig attól függ, hogy milyen
életet élünk, illetve milyen életre vágyunk – vagy, Wittgenstein
erőteljes megfogalmazásában, a szeretettől, amelynek következményeként „az ember már nem a földre támaszkodik, hanem az
égről függ lefelé” (Wittgenstein 1980, 33). A hit nem más, mint
egy abszolút imperatívusz elfogadása: mihelyt az engedelmességet észérvektől tesszük függővé, megkérdőjelezzük abszolút
jellegét. A felhívásra adott válasz Wittgenstein szerint nem függImagining Christ in Literature, in Murphy, Francesca Aran (ed.): The Oxford
Handbook of Christology, Oxford University Press, Oxford, 2015, 488–505.
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het attól, hogy felfogtuk-e ésszel, vagy sem. Azt kell átélnünk,
hogy a felhívás megítél és átalakít. Nem nehéz észrevenni, hogy
Wittgenstein itt is Kierkegaard-ra, különösen a Filozófiai töredékek szerzőjére támaszkodik. Ha az anonimitás a legkövetkezetesebb módja az istenség emberi alakban való jelenlétének, akkor
ez az evangéliumokra kiváltképp igaz kell legyen. Nem szólhat
mellettük a forma vagy a szépség, még a történeti plauzibilitás
„szépsége” sem (Kierkegaard 1997, 80–96; Rudd 2013, 496–500).
Az evangéliumok páratlanul szigorú és komoly megközelítése ez, amely a racionalizáló történeti vizsgálódástól és a betű
szerinti értelmezéstől egyaránt távol tartja magát. Az evangéliumi elbeszélés célja, hogy Isten jelenlétére alapozva felszólítást
(imperatívuszt) intézzen hozzánk. Ez hasonlít a majdnem Wittgenstein-kortárs Rudolf Bultmann neo-lutheránus teológiájára,
bár nem azonos vele. Míg Bultmann azért dolgozta ki az evangéliumok történetiségére vonatkozó minimalista felfogását, hogy
leküzdje azt a nehézséget, amelyet a csodák jelentenek a modern
tudat számára (Bultmann 1960), addig Wittgenstein nem kíván
megfelelni az ilyen típusú racionalizmus igényeinek. Arra az álláspontra jut, hogy nem szabhatjuk meg előre az Istenemberről
szóló plauzibilis történelmi beszámoló kritériumait. Amennyiben igent mondunk a felhívásra, akkor az úgynevezett tudományos ellenvetések triviálissá válnak. De azért van közös nevező:
Bultmann szerint az evangéliumot el kell különíteni a történelmileg megkérdőjelezhető csodás történetektől, ugyanis csak így
ébreszthet tiszta, Isten transzcendenciájára mutató hitet, amely
nem függ bizonyítékoktól; hasonlóképp, Wittgenstein ragaszkodása ahhoz, hogy az evangéliumi felhívás nem lehet sem érvelő, sem apologetikus jellegű, nyilván ahhoz a meggyőződéséhez
kapcsolódik, hogy a racionális érvelés lefokozza Istent, amen�nyiben úgy tekint rá, mint az egyik létezőre a többi létező között.
Az evangéliumi szöveg mindkettőjük szerint hitet ébreszt, nem
pedig a hit mellett szóló érveket kínál.
Wittgenstein küzdelme a testet öltött Isten ábrázolásának
egyik alapvető nehézségére mutat rá. Az ábrázolás tárgyának
nincsenek közvetlen analógiái; ezt egy Wittgensteinnel folytatott beszélgetésben így fogalmazta meg Maurice O’Connor
Drury: „Az csakugyan fontos, hogy egy regény vagy egy színdarab valószerű legyen, ám miért kellene valószerűnek lennie
a megváltás eseményének?” (Rhees 1984, 164) Ha egy elbeszélésre, amelynek témája a megtestesült Isten, úgy reagál valaki,
hogy „hát ez eléggé valószínűtlen”, rögtön visszakérdezhetünk:
„mégis milyen legyen?” Ugyanígy nem lenne értelme az ellenkezőjének sem: „Pont valami ilyesmit mondana vagy tenne egy
megtestesült Isten.” Ha abból a kérdésből indulunk ki, hogy
vajon milyen is lehet egy megtestesült Isten, biztosan elvétjük
a célt. Ezért fontos számunkra, hogy a bibliai elbeszélések nem
irodalmi remekművek. Ezt számos korai keresztény szerző is látta, akik védelmükbe vették a szövegek inkoherenciáját és a szent
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írók stilisztikai ügyetlenségét; ám Wittgenstein csavar egyet ezen
azzal, hogy összekapcsolja az inkarnáció „anonimitásának” biztosítására irányuló kierkegaard-i törekvéssel. Ebből a szempontból sokatmondó összehasonlítani az újszövetségi evangéliumokat a Jézus gyermekkoráról szóló csodás történetekkel, a korai
keresztény fikció jellegzetes példáival – különösen az úgynevezett Tamás-evangéliummal. Egyértelmű, hogy a szerzők itt abból
a kérdésből indulnak ki, milyen lenne egy korlátlan csodatevő
képességekkel rendelkező gyermek, és egy olyan szuperkölyök
portréját rajzolják meg, aki egyesíti magában a korlátlan gyermeki szeszélyt a korlátlan gyermeki rosszakarattal (James 1924,
49–84).1
Kiindulópontként azt mondhatjuk tehát, hogy teológiai meggyőződés alapján lehetetlen Jézusról szépirodalmi művet (fikciót) írni; bizonyos szempontból minden fikciós mű ipso facto a hitet helyettesíti. Ezzel azonban nincs vége a dolognak. Azt lehetne
ugyanis válaszolni, hogy ha Isten azonosítható emberi alakban
öltött testet, akkor kell lennie analogikus elemeknek, vagyis az
elbeszélést egy felismerhető emberi lélekről szóló történetté kell
tudnunk formálni. Lukács evangéliuma szerint Jézus növekedett
lélekben és bölcsességben, a Zsidókhoz írt levél szerint hozzánk
hasonlóan kísértéseknek volt kitéve. Jézusnak volt belső története, emberi szubjektumként fejlődött, és valamennyire tudatában
kellett lennie különböző választási lehetőségeinek. S ami ugyanilyen fontos: rá jellemző módon lép interakcióba más szubjektumokkal, és sajátos benyomást gyakorol rájuk. Minden emberről
elmondható, hogy részben másokon keresztül ismerjük meg, abból, ahogy mások látják és hallják. Meglehet, hogy alapvetően
félreérti a hit természetét az, aki Jézus irodalmi ábrázolását lehetségesnek tartja (hiszen a megjeleníthetetlent, egy rendkívüli szubjektum belső állapotát igyekszik megjeleníteni); de talán
ugyanígy félreérti az is, aki nem hajlandó fontolóra venni Jézus
irodalmi ábrázolásának lehetőségét. Ugyanis ami hitet ébreszt,
az nem egy alaptalan állítás, még csak nem is egy történetileg
homályos elbeszélés, ami akár fikció is lehetne, hanem olyan valóság, amely interakcióban, a találkozás, a megértés, a félreértés,
a találgatás, a bizalomba fogadás és a tanulás hétköznapi folyamataiban mutatkozik meg.
Ez az alapvető feszültség hatja át Krisztus kettős természetének khalkédóni dogmáját, amely több lehetséges veszély között
egyensúlyoz. Fellelhetők benne az ember Jézus vizuális megjelenítésével kapcsolatos képrombolási vita nyomai is (Tsakiridou
1

A James által szerkesztett kötetben a hivatkozott helyen olvasható szövegek
közül az alábbiak olvashatók magyar fordításban: Tamásnak, a zsidó filozófusnak a beszámolója az Úr gyermekkoráról, A Megváltó gyermekségének arab evangéliuma, Pszeudo-Máté evangéliuma, in Adamik Tamás (szerk.): Csodás evangéliumok, ford. Bolyki János, Tóth Klára, Bollók János, Telosz, Budapest, 1998;
illetve Pistis Sophia evangéliuma: A lélek rejtélye, Az Arany Rózsakereszt Közössége, Budapest, 1989. (A ford.)
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2013). A testet öltött Úr teljes abban, ami (örökkévalóan) az övé,
és abban, ami (történelmileg) a miénk. Ha a hitet egy emberileg
megindító, hatásos vagy meggyőző elbeszélésre adott válasznak tartjuk, ezzel emberi léptékre redukáljuk Isten cselekvését,
megragadunk az emberi perspektívánál. Ha viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy Jézust lehetetlen elképzelni akár emberi interakcióban, akár önreflexióban, arról feledkezünk meg, hogy
szabadításunkat pontosan a véges ember tapasztalatával vállalt szolidaritás révén vitte végbe Isten: ekkor kizárólag Jézus
istenségét vesszük tekintetbe. Az evangéliumi elbeszélés egyik
alapvető jellegzetességéből sem engedhetünk: egyrészt nem
közvetítésmentes, semleges beszámoló egy emberi életről, nem
történeti kutatás nyersanyaga, másrészt nem is szabadon lebegő, mitikus, a valóságos politikai és társadalmi körülményektől
független szövegalkotás. Az evangéliumok bizonyos fokig képzeletszülte esszék: valakinek a konkrét életét kísérlik meg elbeszélni, amelyben van emberileg felismerhető mozgás, válság, növekedés. Nem fikciók a hétköznapi értelemben, mégis bizonyos
szempontból hasonlítanak a regényhez. Az evangélistáknak
igenis számít valamennyire a hihetőség – pace Wittgenstein –, a
központi alaknak van története, vannak érzelmei, aktívan részt
vesz más cselekvők és szubjektumok életében. Az első látásra oly
egyszerű wittgensteini tilalom mégsem olyan egyszerű. A képrombolással kapcsolatos vitákban a képrombolók azt a hamis
dilemmát fogalmazták meg, hogy Jézus ábrázolására törekedve
vagy egy emberi lényt jelenítünk meg emberként, s ezzel közvetve tagadjuk a khalkédóni zsinat definíciójának egyik felét, vagy
azt állítjuk, hogy a teljességgel láthatatlan és kimondhatatlan Istenséget jelenítjük meg, ami nyilvánvaló képtelenség és blaszfémia. A dogmatikailag helyes válasznak ügyesen össze kellett
egyeztetnie e dilemma két ágát, és egy olyan tanítást megfogalmazni, amely lehetővé teszi az isteni bennelakozástól átitatott,
de az általa meg nem szüntetett ember mivoltot. Az implicit wittgensteini kérdés az, hogyan jeleníthető meg elbeszélő formában
az effajta összeegyeztetés.
Az alábbiakban néhány – közvetlen vagy közvetett – regénybeli Jézus-ábrázolást veszünk szemügyre. Közvetett az ábrázolás
akkor, amikor a mű közvetve, egy másik elbeszélés formája
révén idézi meg az evangéliumi elbeszélést. Ez nem azt jelenti,
hogy minden irodalmi szövegben Krisztus-figurákat keresünk
(ezt parodizálta F. C. Crews, amikor a Micimackóban kimutatta a
krisztológiai szimbolika elemeit, vö. Crews 1964, 53–62). Az viszont izgalmas eljárás, ahogyan bizonyos szövegek előtérbe helyeznek egy alakot, akire krisztusi elvárások vetülnek – megváltó hatalmat, krisztusi életszentséget remélnek tőle, majd ezek a
remények tragikus vagy tragikomikus módon meghiúsulnak. A
kegyes képzelet ezzel szemben közvetlen módon próbálja ábrázolni Jézust. A 19. század közepétől kezdve számos ilyen próbálkozás született: vagy az evangéliumi történeteket mondták újra,
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vagy elképzelték valakinek az életét Jézus környezetében: ilyen
például a Ben-Hur, A Prince of the House of David és a The Robe
and The Big Fisherman (Theissen 1987). E művek egynémelyike
ugyan fordulatos és élvezetes történet, ám többnyire nem vesznek tudomást az ábrázolás fent kifejtett teológiai problémájáról,
s gyakran beleesnek a wittgensteini csapdába, vagyis egy nemes
és szerethető, többnyire a liberális protestáns kegyesség szája íze
szerinti Jézust ábrázolnak. A közvetlen narratív ábrázolás egy
második típusa a meggyőző és magával ragadó történettel éppen azt bizonyítja, hogy a hagyományos teológiai megközelítés
értelmetlen. Ha valaki hihető történetet produkál Jézusról anélkül, hogy bármi nyoma is lenne „a megjelenítés szorongásának”,
amelyre Wittgenstein reflexiói utalnak, azzal valójában azt bizonyítja, hogy a klasszikus keresztény teológia fáradozása hiábavaló. S van egy harmadik, nehezen meghatározható kategória is:
az olyan regények, amelyek közvetett módon jelenítik meg Jézus
alakját, azzal a céllal, hogy egy sajátos perspektívából láttassák
az adott regény világát. Az első csoportba tartozó szerzőkhöz
hasonlóan e művek szerzői is igyekeznek elkerülni a Jézusban
lejátszódó lélektani folyamatok ábrázolását, a második típushoz
hasonlóan pedig gyakran úgy vázolják föl a Megváltó alakját,
hogy egy kortárs szemével próbálják meg láttatni őt. Nem céljuk azonban a mítosztalanítás (sőt, néha az ellenkezője a cél). Bizonyos mértékig nyitva hagyják a kérdést, hogy mi többet lehet
vagy szükséges mondani Jézus alakjáról; ez az enigmatikus elem
pedig visszavisz bennünket Wittgenstein töprengéseihez: a kihívás, a hitre szólítás nem kapcsolódik egy történelmi alakhoz, annak semmilyen világosan azonosítható vonásához, ám az egész
történet elmondása mégis sugallja valamiképpen ezt a hívást,
még ha a szerzőnek nincs is teológiai szándéka és személyes elkötelezettsége sem. Az elbeszélés valami elbeszélhetetlennek a
nyoma; ám ez maga vált ki egyfajta beszédet (Hamilton 1993).
A kegyelem és a megtestesülés ábrázolásának sikeres kudarca
A szándékosan „sikertelen” megjelenítés legrészletesebb és
legkimunkáltabb példájával Dosztojevszkij A félkegyelmű című
regényében találkozunk (Wasiolek 1967; vö. Williams 2008, 47–
57). A regény előmunkálatait megörökítő, hírhedten kaotikus
jegyzetfüzetek azt a meggyőződést táplálták, hogy Dosztojevszkij mintaszerű, krisztusi alaknak szánta Miskin herceget; teljesen
világos azonban, hogy munka közben az író céljai megváltoztak.
Lehet ugyan, hogy kezdetben arra törekedett, hogy egy „tökéletesen jó embert” alkosson, ám mivel hihető regényt kellett írnia,
jóval érdekesebb lett a kész mű: a főszereplő olyan ember, akit a
körülötte állók többsége jámbor léleknek és potenciális megváltónak tekint (ráadásul fizikai kinézete Krisztus ikonográfiáját idézi), ám akinek a lelki zavarodottsága vagy belső üressége folyton
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szerencsétlenséget hoz önmagára és másokra is. Miskin epilepsziában szenved, nincsen valódi emlékezete, sem határozottan
körvonalazható személyes története. Nem képes tartós szerelmi kapcsolatra, s az önmagáról alkotott narratíva híján képtelen
dönteni és elköteleződni. Valóban arra inspirálja a körülötte lévőket, hogy újfajta felismerésekre jussanak és új narratívákat fogalmazzanak meg önmagukról, de ezeknek a felismeréseknek és
narratíváknak megvan a maguk kétértelmű és destruktív dinamikája. Nem egészen helyénvaló paródiaszerű Krisztus-alaknak
mondani Miskint – túl sok nyilvánvaló és tragikus szenvedéssel
jár, hogy nem tudja megtestesíteni azt, amit az elbeszélés a felszínen megkövetel tőle –, ám arra bizonyosan jó példa, hogy mi történik akkor, amikor egy valóságos emberbe igyekszünk belevetíteni azt, amit Krisztus alakú űrnek vélünk saját magunkban, a
jóllétünkben, az önismeretünkben. Miskin alakját irodalomtudósok időnként azzal az orosz kereszténységben fellelhető erőteljes
hagyománnyal kapcsolják össze, amely Krisztus megaláztatását,
sebezhetőségét és hallgatását hangsúlyozza (ezt tárgyalja 1938ban írott klasszikus tanulmányában Nagyezsda Gorogyeckij;
vö. Gorodetzky 1938). E hagyomány bizonyos nyomaival valóban találkozunk Dosztojevszkijnél, elsősorban Ivan Karamazov
nagy inkvizítor legendájának hallgatag Krisztus alakjában, és az
itt tárgyalt másik orosz szerző, Bulgakov művében is tetten érhető valami a hatásából. A félkegyelműben azonban fonák módon
munkál ez a hagyomány: Miskin tehetetlensége és passzivitása
összhangban van a fizikai megjelenésével, hiszen úgy néz ki,
mint egy ikon, ez pedig felerősíti azt a kísértést, hogy Krisztussal azonosítsuk. Ám Miskint az teszi passzívvá és sebezhetővé,
hogy nincs hátországa, nincs belső világa, vagyis hogy valamiképpen híján van az elbeszélhető emberi identitásnak. Jóllehet
egy érzékenységéről ismert irodalomtudós szerint Jézus azért
nem szerepelhet regényben, mert valódi identitása nem képes
változást elszenvedni (Holquist 1977, 106–11), ez a megállapítás,
mint láttuk, nem teljesen igaz az evangéliumokra, hiszen jelen
van bennük a konfliktus, a döntés és a gyötrődő öntudat eleme.
Miskin azért van kiszolgáltatva a körülötte lévők kaotikus és halálos projekcióinak, mivel nincs sem személyes története, sem
emlékezete, ennélfogva öntudata sem; másképp fogalmazva,
sebezhetősége nem azonos azzal a masszív, ironikus önkorlátozással, amelyet a teológia Jézus hatalomnélküliségéhez társít. A
nagy inkvizítorral szembenéző Krisztus legendája a legteljesebb
mértékben ironikus alkotás: az egyház fogja perbe és ítéli el Istent. Ezt az iróniát Miskin portréja teljességgel nélkülözi.
Úgy tűnik tehát, minél mélyebben belemegyünk, hogy milyen
kudarcról van szó Miskin esetében, annál inkább fókuszba kerülnek a Krisztusról alkotott teológiai kép bizonyos elemei. Ebben
az értelemben olvashatjuk A félkegyelműt burkolt krisztológiai állításként; ha a „tökéletesen jó ember” irodalmi ábrázolása nem
lehetséges, mit kezdjünk akkor azzal az irodalmi alakkal, akiről
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egyértelműen azt állítjuk, hogy tökéletesen jó, nevezetesen az
evangéliumok Jézusával? Az evangéliumi történet volna ebből a
szempontból az egyetlen sikeres irodalmi fikció? Vagy az következik vajon ebből, hogy egy ilyen témában a „sikeres” elbeszélés nem lehet fikciós mű, ahogy az irodalmi fikciót általában értjük? Mitől megismételhetetlen (ha csakugyan az) az evangéliumi
történet „sikere”? Hogyan különböztessük meg a Megváltóval
való tragikusan káros hasonlóságot az igazsághoz hű ábrázolástól? Úgy sejtem, Dosztojevszkij, miután megírta ezt a regényt,
egyetértett volna azzal, hogy Krisztusról nem lehet regényt írni,
sőt talán még Wittgensteinnel is egyetértett volna abban, hogy
kudarcra ítélt próbálkozás a tökéletességet irodalmilag kielégítő
eszközökkel ábrázolni, hiszen az elkerülhetetlenül az írói eszközökre, nem pedig a felidézni kívánt személy tökéletességére irányítaná a figyelmet. Bármi legyen is a végkövetkeztésünk ezzel
kapcsolatban, érdemes világosan látnunk, hogy Dosztojevszkij
„idiótáról” szóló elbeszélése nagyjából Flannery O’Connor novelláihoz hasonlóan működik, vagyis a kegyelem, a szentség
vagy a feloldozás valóságát azok hiányának, utánzatainak vagy
sikertelen megtestesüléseinek ábrázolásával sejteti.
Felforgató újramondás
Nézzünk meg egy másik lehetséges művészi megoldást – amikor
a szerző „teológiátlan” vagy egyenesen antiteológiai portré megalkotásával mutatja meg Jézus teológiai töltetű ábrázolásának a
lehetetlenségét. Sokféle ilyen alternatív és felforgató Jézus van;
ám az az érdekes, hogy ezek közül igen keveset lehetne „meggyőző” ábrázolásnak nevezni, amennyiben a „meggyőző” a „naturalisztikus” szinonimája. A legsikeresebb próbálkozások ezek
közül inkább újramitologizálásra, semmint demisztifikálásra
törekszenek. Ez bizonyosan igaz a felforgató újramondás két
legfontosabb 20. századi példájára, Graves Jézus király (Graves
1946) és Nikosz Kazantzakisz Krisztus utolsó megkísértése című
művére.
Az alábbiakban Kazantzakisz regényét vesszük részletesebben szemügyre. Csakúgy, mint a Jézus király, a Krisztus utolsó
megkísértése is heroikus léptékű, sodró erejű és lázasan lüktető regény, szinte csakis végletekkel találkozunk benne (árvízzel, homokviharral, mennydörgéssel és égzengéssel, érzelmi viharral,
féktelenül drámai hallucinációval), ami miatt csak még emlékezetesebb lesz a hírhedt utolsó néhány fejezet. A kereszten függő
Jézus előtt megjelenik egy alternatív jövő víziója – csodálatos módon megmenekül, letelepszik Betániában Máriával és Mártával,
és egy nagy család boldog patriarchája lesz. Amikor megjelennek
a tanítványai, és szemrehányást tesznek neki az árulásért, eleinte
mentséget és igazolást keres arra, hogy a hétköznapi, sőt, a
másodrendű életet választotta, de aztán elismeri, hogy valóban
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feladta integritását; s ezzel víziójából visszatér a keresztre, ahol
abban a boldog felismerésben hal meg, hogy nem lett hűtlen
hivatásához. Utolsó szavaival „mintha azt mondta volna: most
vette kezdetét minden” (Kazantzakisz 1998, 367.). A szerző a regény elején gyötrődő ifjúként ábrázolja Jézust, aki tele van feszültséggel: a szexuális aszkézis és a politikai tanácstalanság
(ácsként a lázadók kivégzéshez készít kereszteket) kínját fokozza az az érzés, hogy Isten kezét érzi magán – a „keselyű karmait
érezte mélyen a fejbőre alatt”, szól a jellemző módon végletekig
feszített, kíméletlen metaforikus megfogalmazás. Karizmatikus
tanító és gyógyító lesz belőle, aki Isten végtelen és megkülönböztetést nem ismerő szeretetét hirdeti; majd ahogy növekszik
az elutasítás légköre, az üzenet is egyre komorabbá válik, és az
élete is egyre nyilvánvalóbban veszélybe kerül. Jézus apokaliptikus ítéletet hirdet a jólétben élőknek; azoknak, akiknek önigazolásként jól jön az isteni szeretet és megbocsátás üzenete, de nem
hallják meg benne a teljes belső átalakulásra és gazdasági igazságosságra szólító felhívást. Mivel az erőszakot nem hajlandó szentesíteni az új rend megteremtése érdekében, tanítványai egyre
jobban kételkednek benne. Jézus felismeri, hogy saját akaratából
el kell fogadnia a halált, hogy „megnyissa a halhatatlanság ajtaját” saját maga és barátai számára, s így megtörje az erőszak
körforgását. Júdást a szerző Jézus legközelebbi tanítványaként
ábrázolja, akit azzal a feladattal bízott meg, hogy kiszolgáltassa
őt a halálnak A kereszten átélt víziót addigi élete szükségszerű
lezárásaként ábrázolja a szerző – Magdalénával, a prostituálttal
gyerekkoruktól fogva ismerték egymást, a nő szerelmes volt Jézusba, aki azonban nem volt hajlandó beteljesíteni a szerelmüket, noha kezdetben csaknem megszállottja volt az asszonynak.
Jézusnak meg kellett tennie a lépést a szexuális önmegvalósítás
felé képzeletben, el kellett fogadnia gondolatban, amiről a valóságban lemondott, s így annak teljes ismeretében áldozhatta fel
magát, egyaránt átélve az örömét és az erkölcsi helytelenségét is
annak, amit végül elutasított.
Valószínűleg e végső vízió, a címbeli „utolsó megkísértés”
az, amire a könyvből a legtöbben emlékeznek (ebben sajnos
Scorsese 1988-as filmjének is szerepe van). A szexuálisan aktív
Jézus ábrázolása – még ha csupán a nyilvánvaló fantázia kontextusában is – mélységes megrázkódtatást okozott sok kereszténynek. Ám az erre irányuló figyelem épp azt homályosítja
el, ahogyan az író, a regényben végig, a témát kezeli. Ugyanis
– Kazantzakisz lawrence-i ihletésű erotikus miszticizmusától és
a nőiség ezzel együtt járó, fölöttébb problematikus tipológiájától eltekintve – nem annyira maga a szexuális aktivitás áll a figyelem középpontjában, hanem a kiegyezés a „dolgokkal, ahogy
vannak”, amit a házasság és a gyermekszülés fémjelez. Az ifjú
Jézus, mondja a szerző, azért veti el a Magdalénával kötendő házasság lehetőségét, mert amikor ezen vívódik, Isten karmait érzi:
„két őrjöngő szárny csapott le rá, és szorosan beborította a halán-
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tékát” (Kazantzakisz 1998, 25.); láthatóan epilepsziás rohamba
ájul bele. Jézus azonban nemcsak a szexszel kapcsolatban érez
ilyesmit, hanem mindannyiszor, amikor hétköznapi emberi élvezetek jutnak eszébe. A jövőre szóló elhívás parancsoló ereje nem
engedi, hogy kompromisszumot kössön a jelennel.
Kazantzakisz mintha azt sugallná, hogy Jézus bizonyos értelemben sikerrel jár. Valami elkezdődik. Kazantzakisz érett Jézusa
azt mondja, hogy hatalmas konfliktus és tűzvész van készülőben, ám ezt az ő halála fogja előidézni, emberi erő nem képes
irányítani vagy terveihez felhasználni. „A szeretet nem fegyvertelen”, mondja egy helyütt (Kazantzakisz 1998, 279.); ez azonban nem azt jelenti, hogy a szeretet „fegyverei” egyenlők a világ
fegyvereivel. A szeretet az igazságtalan világ ellen a radikális
önfeláldozás fegyverét veti be. Ahogy Kazantzakisz az előszóban kifejti, a regény Jézusa a lélek győzelmét jeleníti meg a test
felett. Úgy válik – valamilyen nehezen meghatározható értelemben – Isten megtestesülésévé, hogy radikálisan harcba száll vágyai ellen. Ám ennek az az előfeltétele, hogy ezek a vágyak – a
szexuális beteljesülésre, az utódnemzésre, a világi kényelemre –
erősek és kitartók legyenek. Akár a sivatagi atyák, Kazantszakisz
arra figyelmezteti az olvasót, hogy „utolsó leheletéig számíthat
a kísértésre” (Ward 1975, 2.; Bien and Middleton 1996). Ám eltérően a sivatagi atyáktól, az író robusztus képzeleti lehetőségnek látja a kísértéseket, amelyeket fel kell tárni, meg kell élni,
helyettes módon meg kell tapasztalni. Az emberi küzdés mítosza ez, amely során Kazantzakisz szerint az akarat éppen a teljesen szabadjára engedett képzelet fölött győzedelmeskedik. Jézusnak ez az ábrázolása segít minket, hogy embertársunkként
szeressük őt; hogy „úgy éljük át szenvedését, mintha a sajátunk
lenne” (Kazantzakisz 1975, 7.). Érdekes újragondolása ez az egyházatyák tanításának, mely szerint a testet öltött Isten az ember
mentális és spirituális tapasztalatainak teljességében részesedett.
Kazantzakisz Krisztusánál – miközben a lélek legyőzi a testet – a
test valósága felfokozódik. A patrisztikus tanítással ellentétben
nem az történik, hogy a testi valóságban való részesedésével
Krisztus átalakítja számunkra a test lehetőségeit, hanem az, hogy
ugyanarra a kínzó küzdelemre hív, de tudhatjuk, hogy nem elsőként megyünk végig ezen az úton.
Az ördög mint mesélő
Kazantzakisz regényében többek között Máté evangélista ábrázolása jelent vörös posztót a hagyományos felfogású olvasó
számára. Máté elképzeli, milyennek kellett volna lennie Jézus
életének, és ezt írja le, ami nem kis riadalmat és dühöt vált ki
Jézusból. A megbízhatatlan szemtanú másik, jóval több tudatos iróniát tartalmazó példája Mihail Bulgakov Jézus-ábrázolása A Mester és Margaritában, melyet sokan joggal tekintenek az
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egyik legkiemelkedőbb 20. századi regénynek. Az elbeszélés
váltakozva játszódik az 1930-as évek Moszkvájában és nagypénteken az 1. századi Jeruzsálemben, míg végül a szerző páratlan
elbeszélőtechnikával egybeszövi a történeteket. Az elbeszélések
a hatalom és a mágia, az igazság és az illúzió, valamint a politikai
bátorság témáit állítják a középpontba. A Moszkvában folyó beszélgetések kényszeresen, újra és újra visszatérnek a nagypénteki eseményekhez, amelyeknek narrátora hol az ördög, hol a címben szereplő Mester (egy moszkvai író és értelmiségi), hol pedig
a pszichiátriára bezárt, álmokat látó költő. Az ördög a szemtanú
beszámolójaként, az evangéliumoknál hitelesebbnek tünteti föl a
saját elbeszélését („mindabból, ami a négy evangéliumban meg
van írva, semmi sem történt meg” – mondja az elbeszélő, ld. Bulgakov 1981, 55); megismerkedünk Lévi Máté alakjával, aki Jesuá
(Jézus) követőjeként mestere szavainak eltorzított változatait
jegyzi le. Jesuá elborzadva látja, mit is írt Máté, és unszolja, hogy
égesse el, de Máté nem hajlandó erre.
Kinek is a történetét olvassuk tehát a regény Jeruzsálemben
játszódó részeiben? A szöveg a „Mester” kiadatlan regényének
(illetve egy részének) tünteti fel magát: Bulgakov a regényben
felbukkanó összetett, önreferenciális utalások egyikében a Mesternek – sőt egyenesen Jesuának? – tulajdonítja a saját öncenzúráját (vö. Bulgakov 1997, Bevezetés; vö. Milne 2009). Ugyanakkor
a történet kezdetben az ördög válasza is a szovjet kommunizmus
nyers vallásellenes propagandájára: Jézus csakugyan létezett, az
ördög pedig ott volt, látta őt. Az ördög azonban hagyományosan
megbízhatatlan elbeszélőnek számít: vajon csak simán hazudik,
vagy az evangélium történeti pontatlanságairól hazudik, vagy a
Mester regényét plagizálja, vagy egyszerűen csak (mint az elbeszélés nagy részében) radikális és anarchikus bizonytalanságot
visz a sztálini Moszkva zárt világába? Úgy tűnik, nem csak hazudik: a nagypénteki történetet négy elbeszélői hang szólaltatja
meg, s ellentétben az ördöggel, e hangok egyike sem áll hazug hírében; mindenesetre az ördög inkább kényelmetlen igazmondónak tűnik (hasonló bonyodalmakkal ugyanezzel a témával kapcsolatban Dosztojevszkijnél is találkozunk). A döntő azonban a
drámai és álomszerű jelenetsor a regény csúcspontján, amikor is
Margarita hatalmat kap arra, hogy döntsön szerelme, a Mester,
valamint Pilátus sorsáról, aki immár két évezredet töltött magányosan a sivatagban. Pilátus arra vár, hogy újra találkozhasson
Jézussal – miután megkezdett beszélgetésüket egykor ő zárta le
utóbbi keresztre feszítésével –, és feloldozást nyerjen arra, hogy
bátorság dolgában kudarcot vallott. Woland azt mondja a Mesternek, hogy „egyetlen mondattal befejezheti” a regényét, mire
ő odakiált Pilátusnak: „Szabad vagy! Szabad! Ő vár reád!” (Bulgakov 1981, 517) Pilátus futva megindul a holdsugárösvényen,
hogy folytassa befejezetlenül maradt beszélgetését azzal, akit
megölt; a Mester azonban, miután szabadon bocsátotta regénybeli teremtményét, másféle szabadságot választ: a csöndes békét
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(az ördög felügyelete alatt); azt, hogy cseresznyefák alatt sétálgatva Schubertet hallgat. A regény a főszereplő Jézusnak való
átadásával, vagyis valami befejezhetetlen felmutatásával „fejeződik be”. A Mester élete „regénytechnikailag” időtlen happy
endbe merevedik. „[N]em érdemli meg a fényt. Nyugodalmat
érdemel” – mondja Lévi Máté az ő „kitalált” hőse, Jesuá nevében
Wolandnak (Bulgakov 1981, 489).
Ami a szöveg több rétegű iróniája és kiélezett paradoxonai
közepette bizonyosnak tűnik, az az, hogy a per vádlottjaként
megjelenő Jézus alakja több, mint fikció; vagy másképp fogalmazva: ez a fikció kínálja az egyetlen valóságos szabadulást
Moszkva, Jeruzsálem és Róma – vagy bármilyen helyszínt szemeljen is ki magának a totális hatalom ambíciója – valótlan világától. A végső döntést Pilátusnak kell meghoznia: a beszélgetés
újrakezdését választja-e, vagy tovább védi magát a bátorságot
igénylő igazságtól. A zavart, láthatóan együgyű alakról, aki a jeruzsálemi epizódokban Pilátussal konfrontálódik – ez a megrettent és összezavarodott ember csak akkor beszél gördülékenyen,
amikor másokat védelmez, vagy amikor kínzóival szimpatizál –,
minden további magyarázat nélkül azt olvassuk a regény utolsó lapjain, hogy képes emberi sorsokról dönteni, hatalmasabb
az ördögnél is, aki mindeddig az eseményeket irányította. Jesuá
Ha-Nocri, Pilátus foglya valószínűtlen módon a hitelesség sarokköve lesz; kiderül, hogy a Moszkvában komikusan ügyködő, illetve olykor gyilkos zűrzavart keltő ördög is az ő eszköze, akinek
a tevékenysége révén a valóság fuvallata járja át Moszkvát és a
moszkvai ideológia szisztematikus illúzióját.
Lendületes passzivitás
Visszajutottunk tehát a kezdetben megfogalmazott teológiai dilemmához. Ha csakugyan Jézus az eljövendő, akkor ezt nem lehetséges hihetően vagy meggyőzően megjeleníteni; mihelyt szavakat vagy szóalakzatokat keresünk annak kifejezésére, hogy ki
is ő, hamisságba, hatalmi harcokba, új mágiába és új törvénybe ütközünk. Hogy levonhassuk végső következtetéseinket az
imént bemutatott elbeszélői kísérletekkel kapcsolatosan, az ikon
teológiáját érdemes segítségül hívnunk. A bizánci egyházban
az ikonokról folytatott vitában megfogalmazott végső teológiai
állásfoglalás szerint Jézus ikonikus ábrázolása nem Isten voltát
jeleníti meg, de nem is valamiféle „tiszta” emberségét, hanem
az isteni „energia” által aktivált emberi individualitást, az isteni személy által éltetett és áthatott, integritással bíró egyedi
emberséget. Szükségképpen kisebb mértékben, de ugyanígy az
emberi individualitásban munkáló isteni energiát ábrázolja és
közvetíti egy-egy szent ikonja is. Némileg másképp fogalmazva:
az ikon passzívvá tesz bennünket, fogékonnyá Isten – Krisztus
és a szentek általi – cselekvésére. Ebből a nézőpontból Krisztus-
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nak olyan irodalmi ábrázolása védhető teológiailag, amely valamilyen módon passzívvá tesz, azaz nem próbál meg teljesen
bevonni, közvetlenül a Jézus karakterében végbemenő cselekvés forrásáig elvinni bennünket. Ugyanis mihelyt ezzel próbálkozik egy szerző, máris megjelenik a valósághűség, a hihetőség problémája, és érvénybe lép Wittgenstein kritikája. A fenti
áttekintés végkövetkeztetése nem az, hogy nem létezik teológiailag védhető szépirodalmi Jézus-ábrázolás, hanem az, hogy
ehhez olyan elbeszélőtechnikát kell találni, amely hihető emberi
interakciót tud megjeleníteni, ugyanakkor meghagy valamilyen
ki nem mondott és meg nem fejtett jelentéstöbbletet Jézus
alakjában. Amint ezek a példák mutatják, elképzelhető olyan teológiailag védhető irodalmi elbeszélés, amelynek nem az a célja,
hogy ortodox krisztológiai nézeteket fejtsen ki, mégis eleget tesz
a wittgensteini kritériumnak, vagyis olyan történet, amely a
„higgy” és „térj meg” imperatívuszával zárul. Ugyanúgy, ahogy
az ikon esetében sem lehet a vizuális kép mögé látni, az irodalmi
fikció esetében is fontos, hogy ne lehessen az elbeszélt kép
„mögé” hatolni. Bulgakov nem kínál nekünk olyan narratívát,
amely meggyőzően érvel a khalkédóni krisztológia mellett, ám
azt mégis érzékelteti, hogy mit jelent egy olyan alakkal találkozni, akinek emberi története van, másrészt az ember által nem
ellenőrizhető, a rutinszerű emberi tapasztalás által nem korlátozott tartományba vonja be az olvasót. A khalkédóni definíció
talán ezt a tartományt igyekszik körülhatárolni.
(Ábrahám Zoltán fordítása)
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„Az egyház a művészet
magaslatain szembesül kihívásaival”
Andreas Mertinnel Horst Schwebel beszélget

N

–
apjainkban a kultúra fogalmát a
teológia kontextusában is pozitívan értékelik. Ez már a te indulásodnál
is így volt?
– Nem. Véleményem szerint azonban a kultúra fogalmának
reneszánsza az egyházban ma inkább az adminisztrációhoz,
mint a kortárs kultúra tényleges tanulmányozásához kapcsolódik. Az 1980-as években viszont még mindig élénk érdeklődés
mutatkozott a kortárs kultúra történései iránt, mert az emberek
azt érezhették, hogy az írók, zenészek és képzőművészek kihívást jelentenek és provokálják őket. Akkor fel kellett tenni magunknak a kérdést: hogyan szólhatok teológusként a kultúráról,
amikor a kultúra a teológia elemi kérdéseit éppen átveszi. Úgy
tűnik, hogy ez ma már másképp van.
– Azt állítod, hogy jelenleg érdeklődés mutatkozik a kultúra iránt,
ám ez elsősorban instrumentális jellegű?
– Ha a nyolcvanas évek elején elmentél egy művészeti vásárra, ott is találkoztál érdeklődő teológusokkal. Jelenleg ez inkább
kivétel. Nem hiszem, hogy ma természetes lenne, hogy egy teológus vagy egyházi vezető művészeti vásárokat vagy galériákat látogat. És ez valószínűleg azért van, mert már nem is érzik
a kortárs művészet kihívását. Korunkban az ember elvont értelemben foglalkozik a kultúrával. Van egy képe a falon, mert kell,
hogy legyen egy kép a falon. Azonban annak ismerete, hogy a
műalkotás, az irodalmi mű ugyanúgy igényt tart az igazságra,
mint a vallási kijelentés, már feledésbe merült.

Megjelent: https://www.theomag.de/113/hs25.htm (Utolsó letöltés: 2021. 05. 02.)
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– Amikor azt mondod, kultúra, akkor több területre gondolhatunk.
Először talán a képzőművészetre lenne jó kitérnünk. Meg tudnád határozni, hogy miben áll a képzőművészet kihívása a teológia számára?
– A művészet iránt érdeklődő, előttem járó teológus-generációnak először is el kellett fogadtatnia a kortárs autonóm művészetet az egyházban. A nyolcvanas évek elejére ez nagyjából megtörtént. Ezután már csak azt kellett megmutatni, hogy minden
művészet jelentést hordoz a teológia és a keresztény vallás számára, függetlenül a konkrét vallási kérdésektől. Már nincs szükség egyértelmű érintkezési pontokra, de bármi, amit a művészetek területén fellelhetünk, az a teológia számára elemi érdekű.
Ez azt jelenti, hogy például a posztmodern művészet és kultúra
értékeit teológiailag is gyümölcsözővé kell tenni, meg kell tanulni, hogy a felszínen tájékozódó kultúra nem kulturális veszteségként, hanem a (vallási) élet gazdagodásaként értelmezendő. Az
1980-as évek elején a művészet játékosabbá és ironikusabbá vált
anélkül, hogy feladta volna igazságértékét vagy alapvető értelemben vett komolyságát. A kérdés tehát az volt: hogyan tudom
a teológia felől érzékelni például Damien Hirst műveit anélkül,
hogy azonnal a kultúra hanyatlását sirató, kultúrpesszimista
magatartást öltenék magamra? Hogyan lehet teológiailag értelmezni és a teológiában gyümölcsözővé tenni a szórakoztató
kultúrának a magaskultúra területére való kilépését? Ez volt a
nyolcvanas és a kilencvenes évek kihívása.
– Rámutatsz arra, hogy mennyire fontos a kultúra, és természetesen
arra is, mit jelent a képzőművészet, ami felé jelentős nyitásra van szükség a teológiai részéről. Érdekes azonban, hogy a teológia és a kortárs
művészet találkozását a képtilalmon keresztül látod.
– Olyan református hagyományból érkezem, amelyben a képek kultikus használatát mindig is tiltották. Ugyanakkor az otthonomban bőségesen voltak eredeti műalkotások, vagyis saját
hagyományomban nincs ellentmondás a műtárgyak birtoklása, a
művészet iránti érdeklődés és a képtilalom között. A református
templomokban nincsenek képek, de persze otthon az embernek
lehetnek festményei a falon. A képek tiltásához való tudatos közeledésemet Horst Bredekamp A művészet mint a társadalmi konfliktus médiuma című disszertációjának elolvasása hozta, amelyben
bemutatja, hogy az ikonoklasztok és képkritikusok reflexiós horizontja a művészet és a kultúra története során ugyanazon a
szellemi síkon helyezkedett el, mint ellenfeleiké, a képpártolóké
és a képimádóké. Vagyis az ember nem barbár, ha kritikusan foglalkozik a képekkel, hanem intellektuálisan a kor magaslatán áll.
Ehhez kapcsolódott az a felismerés, hogy az egész kulturális modernitás a bibliai képtilalom megvalósításaként értelmezhető. A
modernizmus páratlan ikonoklasztikus tettével mindent próbára tett, ami korábban a művészetre és a kultúrára érvényes volt.
Minden, amit eddig a művészet ábrázoló funkciójáról állítottak,
semmissé vált. Ez a képtilalom szekuláris megvalósulásaként értelmezhető. A következő két pont fontos számomra: hogy maga
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a művészet a képek tiltásának művészetévé vált, és hogy a képek
tiltása önmagában véve nem valami negatívum, hanem intellektuális kihívás. Mindkét pont arra ösztönzött, hogy további kutatásokat végezzek. Ennek során világossá vált számomra, hogy a
teológus képekkel való foglalatossága csak bizonyos értelemben
lehet ikonoklasztikus, mégpedig azért, mert a teológiai megismerés érdekében szükséges a dinamikus esztétikai folyamatot
ismételten felfüggeszteni. 1988-ban az ikonoklasztika más formáival ellentétben én ezt legitim ikonoklasztikának neveztem.
Amennyiben Kantot követjük, akkor a képzőművészethez
való megfelelő hozzáállás az önzetlen élvezet. Kant azt kérdezte,
hogyan lehetséges az esztétikai tapasztalat, vagy hogyan jönnek
létre az esztétikai ítéletek. Válasza ez volt: az esztétikai ítéletek
nem tükrözik a tárgy bármilyen minőségét, hanem inkább a befogadó öröm- és nemtetszésérzetének kifejeződései. „Azt, hogy
valami szép-e, vagy sem, nem úgy állapítjuk meg, hogy a megjelenítést az értelem által az objektumra vonatkoztatjuk ennek
megismerése végett, hanem úgy, hogy a megjelenítést a képzelőerő által – s ezt talán az értelemmel összekapcsolva – a szubjektumra és a szubjektum öröm- vagy örömtelenség-érzésére
vonatkoztatjuk.”1 Ez a játékos oda-vissza, az azonosítás, amely
azt hiszi, hogy megragadott valamit, és mégsem tudja megragadni, olyan érzést kelt bennünk, amelyet esztétikai élménynek
nevezünk. Ez arra ösztönöz minket, hogy egyre jobban és jobban
foglalkozzunk a vizuális művészettel. Ám amikor teológusként
érvelek egy műalkotással szemben, akkor a megismerés folyamatában a véglegesség egy pillanatával bírok; végül is valami
olyasmit akarok, mint a mű vallási vagy teológiai értelmezése. Ez szükségszerűen megszakítja az esztétikai tapasztalat folyamatát, vagy pontszerű megállásra készteti azt. A „legitim”
ikonoklasztika tehát úgy írható le, mint a teológia és a művészet közötti feszültség, amelyben a teológiai hermeneutika egy
pillanatra felfüggeszti az esztétikai tapasztalatot, hogy abból a
teológia számára felismeréseket nyerjen. Ez a folyamat paradox
módon úgy írható le, mint egy autonóm esztétika heteronóm
elgondolásának feladata, anélkül, hogy erőszakot tennénk az
„esztétika” és a „teológia” vonatkozási pontjain. A művészet és
a teológia közötti párbeszéd perspektívája, ahogy akkoriban fogalmaztam, pillanataik egybeesésében rejlik: a képtilalom és az
esztétikai megjelenés között. A művészet keresztény tapasztalatának paradigmája maga a képvita.
– Az esztétikai tapasztalat mintha állandó tapasztalat lenne, amely
ad infinitum tart, de amikor a teológusba botlik, megszakad ez a végtelenségig tartó tapasztalat.
– Ha valaki teológiai ítéletet akar hozni a művészetről, ha értelmezni akarja azt, akkor azt meg is kell tennie. És ez nem csak a
1
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modern művészetre igaz. Aki a múzeumban találkozik egy Dürerrel, és csak annyit mond: ez művészet, annak nincs esztétikai
élménye. Számára valóban csak kultúrtörténeti érték, de esztétikailag nem érinti meg. A falon különböző tárgyakat lát felakasztva, amelyekről mások azt mondták, művészet, ezért arra a következtetésre jut: ez biztosan művészet. Aki esztétikai élményre
kíván szert tenni egy Dürerrel, annak a nulláról kell kezdenie,
meg kell kockáztatnia, hogy ez a Dürer nem vált ki belőle esztétikai élményt, hogy az öröm és az örömtelenség közötti végtelen ingadozás folyamata nem valósul meg. Csak azok részesülhetnek az esztétikai élményben, akik mindezt megkockáztatják.
Ha viszont valaki teológusként szól a művészetről, akkor már
kilépett az esztétikai tapasztalás folyamatából, és az esztétikai tapasztalatot egy másik, idegen keretbe helyezi.
– Valószínűleg megpróbálja ezt. Megpróbálja majd esztétikai tapasztalatát integrálni teológiai világképébe.
– Igen, de a kérdés az, hogy ez lehetséges-e és miként, és hogy
a gyakran előforduló analógiaképzés nem a kategóriák összekeveredése-e, ahogy John Dewey gondolja. Amit teológusként megtehetünk – ma is ragaszkodnék ehhez –, az az, hogy teológiailag
feldolgozzuk az esztétikai folyamatok révén szerzett tapasztalatainkat. A művészetről teológiai tételeket szükséges megfogalmazni, csak nem szabad azt gondolni, hogy ezzel a művészetről
alkotunk tételeket, hanem a művészeti tapasztalatról alkotunk
teológiai tételeket. Lehetséges is – ahogy egy kollégám javasolta
– vallásos élményekre szert tehetünk esztétikai élmények által.
A vallási tapasztalatnak ezen a szintjén produktívan tudok dolgozni az esztétikai tapasztalattal, de tisztában kell lennem azzal,
hogy ekkor csak teológiai állításokat teszünk. Ezek nem az esztétikai diskurzus állításai, nem állíthatók a művészeti tapasztalat
szintjén. A szabadító Isten és Jézus Krisztus tapasztalata alapján
értelmezem a műalkotással kapcsolatos korábbi élményeimet, és
igyekszem azokat vallási értelemben produktívvá tenni.
– Igen, tehát ha valaki esztétikai élményekkel érkezik, sok tapasztalattal, és teológus, akkor most új helyzetbe kerül. Ez mindenesetre teológiai szempontból nyereség lehet. Lehet-e ma is haszna a művészetnek a
teológiával és az egyházzal való foglalkozásból? Nem nyereség-e már az
is, hogy behozzuk a képtilalom fogalmát, és szembesítjük a művészetet
egy olyan értelmezéssel, egy olyan fogalommal, amely tulajdonképpen
eddig nem volt használatos?
– Amikor Anselm Kiefer a jeruzsálemi Kneszetben azt mondja: „Ami engem mint művészt izgat, az a képtilalom”, az azt mutatja, hogy a képtilalom gondolata milyen mélyen benne van a
jelen autonóm művészetében. Ugyanakkor, ha a szóban forgó teológiai gondolat kulturális hozadékát firtatjuk, akkor igaz, hogy
azt mondhatjuk a művészeknek: bármit is csináltok, mi egyházként, vallásos emberekként mögöttetek állunk, mert a kultúra és
vele együtt a művészet is olyan terület, amelyet Isten játéktérként
bocsátott rendelkezésünkre. Itt nincsenek vallási normák, nincs
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semmi, ahol cenzúra vagy tilalom lenne. Az egyház inkább az
ember kulturális tevékenységét támogatja minden erejével. Igaz,
a teológia szempontjából mégiscsak van egy határ, mégpedig ott,
ahol a képzőművészet maga is vallásként jelenik meg, ahol konkurens vallássá teszi önmagát, ahol kultikus képeket hoz létre,
ahol tiszteletet követel, ott világos határ húzódik. De ez olyan
határ, amelyet a művészet részéről is meghúzhatnak. A művészet nem kultikus képeket hoz létre, hanem művészi képeket.
Teológiai modellemet kifejtve nyugodtan állíthatom: a kultúra
keresztény értelmezése annyi kulturális tevékenységet tesz lehetővé, amennyit csak lehet. A teremtés szabad emberei vagyunk.
Isten a kulturális teret játéktérként adta nekünk. Ez az a terület,
ahol mi, emberek, különbözünk az állatoktól. Isten nem beszél
rá itt semmire, de teljes produktivitásunkat kibontakoztathatjuk.
Most valaki azt mondhatná, hogy miért van szükségünk egyáltalán olyan teológusokra, akik a kultúrával foglalkoznak, amikor
egyszerűen hagyhatnánk, hogy a művészet művészet legyen.
De mivel még mindig sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a
Bibliából lehet az irodalom, a képzőművészet és a zene irányvonalait levezetni, szükség van olyan teológusokra, akik megerősítik a kultúra és a művészet szabadságát. Kurt Martival és Kurt
Lüthivel együtt állíthatjuk: Krisztus a művészeteket felszabadította a profán világ számára.
– Ha a teológia és az egyház az általad leírt módon viszonyulna a
művészethez, akkor az én szemszögemből nézve ez lenne az ideális helyzet, mert ekkor a szabadságot is komolyan vennék, ugyanakkor a művészetet az élet nagy játéktereként értelmeznék, amelyhez odafordulhat az
ember. De az egyházban más elképzelések is léteznek.
– Az egyház szándékos kulturális deformációja és kulturális
nivellálása felelőtlen. Csak hálásak lehetünk azért a termékenységért, sőt teológiailag is termékeny alkotásokért, amelyeket a
művészek az egyházzal folytatott párbeszédbe visznek, hogy
ezen a területen jelen vannak, és hogy ezáltal olyan műalkotásokat mutatnak fel, amelyekre legmerészebb álmainkban sem számítottunk volna. Ezt nem lehet teológiai vagy ikonográfiai irányelvek előírásával elérni.
– Szeretnék az elméletről a gyakorlatra áttérni, és a Documentaszatellit kiállításaidról beszélgetni. Három ilyen kiállítást rendeztél
1997 és 2007 között. Megvalósítható-e egy az egyben az ilyen kiállításokon is, amit korábban mondtál, vagy ezeket a kiállításokat másképp
kell felfogni?
– Mivel a vallás és a művészet létfontosságú találkozását tettem kurátori elvemmé, mindig számolnom kell a résztvevők közötti ellentmondásokkal és konfliktusokkal. A vidéki plébániatemplom nem nagyvárosi templom, amelyet egyszerűen csak
kiállítótérként lehet használni; az jelentéssel, rezonanciával és
vallási atmoszférával teli tér. És ha a templomban van konkrét
liturgikus gyakorlat, akkor arra a művésszel való beszélgetés során fel kell hívnom a figyelmet, vagyis figyelembe kell vennünk.
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De facto párbeszédfolyamat létesül két, egymással találkozó fél,
az egyházközség és a művész között. Ebben a tekintetben a határainkat is szükséges szem előtt tartani. Másrészt nem az alapján választom ki a számításba jövő művészeket, hogy mi illik a
templomba, hanem inkább vásárokra, kiállításokra és galéria-látogatásokra járok, és kiválasztom a számomra jónak tűnő, perspektívában gazdag kortárs alkotásokat. Amikor úgy gondolom,
találtam olyan művészt, akiben nagy lehetőségek rejlenek, akkor
felkérem. Ezt követően javaslom őt megbízóimnak a szóban forgó kiállításra. Ekkorra a feladatom nagy részét már el is végeztem, mert ezt követően vagy egy produktív teo-esztétikai esemény történik, vagy nem történik semmi. Ez azt jelenti, hogy az
én közvetítésemmel a templomtérnek és a művész alkotásának
termékeny konstellációba kell kerülnie.
– Tudnál példát mondani olyan kezdeményezésre vagy projektre,
amelyet különösen sikeresnek vagy akár a legjobbnak tartasz?
– Mindig nehéz megnevezni egyet, mert minden projekt
egyedi, és nem lehet megismételni. Mindazonáltal szeretnék
megemlíteni egy kiemelkedő művészeti eseményt, Thom Barth
2002-es Documenta-szatellit kiállítását, amikor a templom ablakát eltávolították, és egy állványzat felállításának segítségével
a látogatók 6 méter magasan besétálhattak a templomfal közepén keresztül a templomba. A templomhajó fölött szinte lebegve, hétköznapi motívumokkal nyomtatott rózsaszín átlátszó fólián keresztül tekinthették meg az egész eseményt. Úgy vélem,
hogy ez olyasmi, amit sem egy múzeum, sem a világ egyetlen
más temploma sem lesz képes ebben a formában megismételni. Ugyanakkor ez olyan műalkotás volt, amelyet sokféleképpen lehet értelmezni és feldolgozni esztétikai, teológiai, filozófiai, művészeti szempontból egyaránt. Természetesen mindez
nem az én teljesítményem volt, hanem Thom Barth művészé, aki
mindezt megalkotta, és bizonyos értelemben kicsikarta belőlünk
a kiállítás egyedülállóságát, – ezért sem ismételhető meg ebben a
formában. Akkor valami különleges történt, és ahogy a fogadtatás
is mutatta: olyasmi, amit a művészetben kortársként fogadtak el.
Míg egyébként az egyházi berkekben az embernek az az érzése,
hogy művészileg néhány évvel le van maradva, addig a Thom
Barth-tal közös projekttel kapcsolatban a következő érzésem
támadt: „Most az idők teljében vagyok.” Ugyanez vonatkozik
néhány más alkotásra is, például Madeleine Dietz munkájára,
Bjørn Melhus és Yves Netzhammer komplex médiagrafikáira.
– Más kiállításokon általában nincsenek templomi terek, ez kiállításaidnak a különlegessége. Ugyanakkor rendszerint a templomtérben
istentiszteleteket is tartanak. Mit jelent számodra a liturgikus tér bevonásának ez a sajátossága, vagy ez nem játszik szerepet?
– Számomra ez elemi erővel bír. A templomtér önmagában
is ajándékot jelent a művészek számára, a művészi megjelenés
színtereként, mert olyan rezonanciateret nyújtanak, amely a művészi megjelenés számára ritkaságszámba megy. Amit én a mű-
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vészekkel együttműködve teszek, és amit a Marburgi Intézet a
művészekkel együttműködve megvalósított, legalábbis 2007-ig,
az olyan rendkívüli feltételek biztosítása volt, amelyeket egyetlen más kiállító sem tudott ilyen módon nyújtani. A művészek
olyan rezonanciatérhez jutottak, amely a galériában vagy a múzeumban egyáltalán nem áll rendelkezésre. Fontos számomra,
hogy nemcsak a holt vagy már nem használt templomi tereket
hozzuk be ebbe a találkozásba, hanem a vallás egy fontos részét
is: az istentisztelet eseményeit. Ha ugyanis a művészet és a vallás közötti párbeszédről van szó, akkor be kell vonnunk ebbe a
dialógusba mindazt, ami napról napra, hétről hétre, hónapról
hónapra történik velünk. Ez pedig csak használtban lévő templomokban lehetséges. A művészek számára ez azt jelenti, hogy
viszonylag ismeretlen világban kell dolgozniuk. Esetleg olyan
kép él bennünk a templomról, amely a 19. vagy a 18. századból
származik. Ám kiállításukon keresztül olyan kortárs vallási gyakorlatba keverednek, amellyel együtt kell működniük.
– Akadnak konfliktusok is?
– Még soha nem volt olyan kiállítás, ahol ne lett volna konfliktus. Ami érthető is. Például amikor valaki álmai esküvőjét egy
középkori templomban képzeli el, és egyszer csak azzal szembesül, hogy állványzat van benne elhelyezve, ami egy modern
műalkotást övez. Ebben az esetben meg tudom érteni a házasulandók felháborodását, mert a művészet megzavarta elképzelésüket. De persze a művészet feladata az is, hogy zavarjon, de a
jegyesek nem annyira művészi megjelenést, mint inkább álomesküvőt szerettek volna. Konfliktusok merültek fel ott is, ahol az
oltárt a kortárs művészet szellemében építettek át. Ez érthető:
ha úgymond egy bizonyos oltár előtt nőttem fel, ahol keresztelések és házasságkötések történtek, és hirtelen azzal szembesülök, hogy ez az oltár eltűnik a föld és az acél alatt. Ez zavarónak
tűnhet annak, aki látja. De, mint már említettem, éppen ezek, az
érzékelési zavarok, a művészet feladatához tartoznak. Másfelől
azt is el kell mondani, hogy e konfliktusok némelyikének kevés
köze van magához a művészethez. Az ember inkább arra használja a műalkotásokat, hogy végre képes legyen leküzdeni az
egyházzal való egyéb konfliktusait. Más szóval, egyáltalán nem
a művészetről szól, hanem arról, hogy az embernek mindig is
meggyűlt a baja az egyházzal vagy a pappal. Az is tény, hogy
bírálóink közül nagyon kevesen tűnnek ki a művészetkritikában
való jártasságukkal. De vannak valódi konfliktusok is, amelyek
például a vallás szerepéről és értelméről szólnak. Akik belemerevedtek a vallásukba, nem biztos, hogy szeretik, ha a vallásuk
keretein belül művészeti autonómiával szembesülnek. Ezt el kell
fogadnom, még akkor is, ha az én elképzelésem a vallásról és az
általa biztosított szabadságról más.
– Amit eddig elmondtál, az a művészetre mint a kortárs kultúrán
belüli autonóm területre utalt. A médiát is ugyanúgy látod, mint a mű-
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vészetet? Vagy most már másként tekintesz arra is, ahogyan az egyház
a médiával bánik?
– Úgy gondolom, hogy a médiaművészetre ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Más a helyzet, amikor a populáris média
területére, azaz a mozifilmre vagy a videóklipre figyelünk. Ezen
a területen a szűkebb értelemben vett autonóm művészet törvényei nem alkalmazhatók, mivel ezek a médiumok nem is tartanak igényt arra, hogy autonóm műalkotások legyenek. A mozifilm és a videóklip működési elve nem tartalmazza az igazság
iránti hangsúlyos igényt. A videóklipek elsősorban zeneszámok
reklámüzenetei, a mozifilmek pedig a szórakoztatás, és csak másodsorban az esztétikai élmény érdekében készülnek. Ez már
önmagában is más kiindulópont. Nem kell úgy védelmeznem a
mozgóképet vagy a videóklipet, mint egy műalkotást. Másrészt
tény, hogy a hatvanas és hetvenes évek művészet és egyház közötti konfliktusainak nagy része most a mozi és a videóklipek
szintjén játszódik le. Vagyis a kép és a vallás közötti súrlódásoknak ez a területe mára a populáris kultúra szintjére került. Ennek
számos oka lehet, többek között az, hogy még mindig csak filmeket, videóklipeket vagy reklámokat érzékelünk. Számos konfliktus, amely történetileg Joseph Beuys, Wolf Vostell vagy Hermann Nitsch művészetében jelen volt, ma már a reklámokban
vagy a videóklipekben is megtalálható.
Számomra ez azt jelenti, hogy teológusként szükségszerűen
foglalkoznunk kell a médiának ezzel a területével. Maga a kultúra is nagyrészt felhagyott a szórakoztató és a komoly közötti különbségtétellel; Anne-Sophie Mutter szupersztár, Madonna videoklipjei pedig a Modern Művészetek Múzeumában (Museum
of Modern Art) találhatók, Johann Sebastian Bach sokkal népszerűbb, mint Frank Zappa, David Bowie a Fluxus művészet elemeit integrálja zenei előadásaiba stb. Más szóval, a jelenre átfogó
értelemben jellemző „Cross the border, close the gap” (átlépni a
határt, megszüntetni a szakadékot) felfogás. Ezért a kultúra kutatóiként jó okkal foglalkozhatunk ezekkel a médiumokkal is.
– A videoklip nagyon gyors médium. Eltűnik. Nem úgy, mint amikor egy képet nézek, vagy például Thom Barth Documenta-alkotása,
amelybe besétálhatsz és intenzíven megtapasztalhatod. A videó médiuma gyorsasága ellenére elérheti-e a tapasztalás mélyrétegeit?
– Először is, fel kell ismerni, hogy a videó-művészetnek óriási
a részesedése a vizuális művészet területén, és már senki sem
várja el, hogy odaállhasson egy műalkotás, egy festmény vagy
egy szobor elé, elmélyedjen látványában, és megismerje azt.
Egy korábbi documentán voltak olyan műalkotások, amelyek az
első napon kezdődtek és az utolsó napon értek véget. Aki ezeket a műalkotásokat a hagyományos művelt és polgári minták
alapján kívánta megismerni, annak úgymond ki kellett várnia
100 napot, különben nem tudta volna a maga egészében megismerni őket. Boris Groys művészetfilozófus akkor megjegyezte:
a művészet ma már nem szemlélődő (kontemplatív), mert a
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művészet-befogadás alkalmazkodott a média fejlődéséhez. Ezt
akkor tapasztalom, amikor megtekintek egy kiállítást Kölnben,
Frankfurtban, Velencében vagy Barcelonában, és ott villódzó
képekkel találkozom. Más szóval, a leírt gyorsaság és mulandóság
nemcsak a videóklipekre, hanem a képzőművészetre is vonatko
zik. Erre magyarázatot kell keresni. Nyilvánvaló, hogy a kultúrát
befogadó szokásaink megváltoztak, gyorsabbá és múlékonyabbá
váltak.
– Arról beszéltél, hogy manapság, amikor eljutsz egy modern kiállításra, nemcsak képekkel, hanem videóművészettel is találkozol. Ez teljesen más felfogást eredményez. Lehetséges a filozófia segítségével meghatározni, hogy mi játszódik le abban az emberben, aki ilyesmit érzékel?
– Az egyik tézisem az, hogy a jelenben visszanyerjük a képi
érzékelésnek azt a formáját, amellyel a középkor művelt embere rendelkezett. Vegyük például Hans Memling egyik passióművét. Egyszerre ábrázolja egyazon képen a Jeruzsálembe való
bevonulást, a templomból való kiűzetést, az utolsó vacsorát, a
Getszemáné kertet, az Ecce homót, a keresztutat, a keresztre
feszítést, a feltámadást és az emmauszi utat. És mindezt egy
57x92 cm-es képen. Hogyan élte meg ezt egy középkori ember?
Nem szemlélődve állt a kép előtt, hanem mozgalmasnak érzékelte azt, talán a szülővárosában játszott passiójátékokra is emlékeztette. Amikor ránézett a képre, ez a passiójáték játszódott
le előtte. Vagyis a kép tele volt mozgással. Úgy tűnik, hogy ez
a polgári kultúrával és a művészethez való szemlélődő viszonyával elveszett. Ekkoriban az ember alapvetően egyes képekkel
foglalkozott, amelyek már nem meséltek történeteket. Ehelyett
az emberek jó okkal a formára, a színre és az anyagra összpontosítottak. A mai médiaművészetben azonban más a helyzet; egy
narratív pillanat kerül képre. Amikor Bjørn Melhus megmutatja nekünk alkotásait a képernyőn, nekem kell rekonstruálnom
a sztorit, ki kell találnom egy történetet róla, vagy meg kell próbálnom nyomon követni a Melhus által felépített történetet. Elkezdek tehát elszakadni a puszta szemlélődéstől, és lejátszódik
egy történet a fejemben. Ebben a tekintetben úgy vélem, hogy a
médiaművészet aktivál valamit, ami a modernebb művészettörténetben elveszett, nevezetesen a képek narratív és dinamikus
fejlődésének egy formáját.
A 2007-es Documenta-szatellit kiállítás, amelynek kurátora
voltam, a képi médiumokon keresztül történő narratív tervezésnek ezt a formáját, azaz a médiaművészeti koncepciókat vette
fel VISION – AUDITION címmel. A kérdés az volt, hogy a médiaművészet tud-e kapcsolódni a dinamikus képi élménynek ehhez a régi formájához, nem úgy, hogy például bibliai történeteket mesél el, hanem azzal, hogy a nézőt saját képi narratívájának
megkonstruálására ösztönzi. Ez minden bizonnyal újszerű lenne
a művészet és az egyház diskurzusában. (A hollywoodi filmes
hagyományban egyébként a mozgó képek meglepő módon mindig valahogy az ördögéi. Ha egy filmben bármelyik műalkotás
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elkezd mozogni, akkor az ördöggel van dolgunk. Klasszikus példa erre az Al Pacino főszereplésével készült Az ördög ügyvédje
című film.)
Yves Netzhammer Az ismétlés szubjektivizálása, B projekt (Die
Subjektivierung der Wiederholung, Projekt B)2 című munkájával
jutott a legmesszebbre ebben a tekintetben, amennyiben nem
egyszerűen médiaművészetet helyezett el a térben, hanem
installációjával résnyire nyitotta a hugenotta templom kozmoszát,
amely egy teljesen más költői és esztétikai kozmoszra engedett
rálátást.
– Mit jelent ez az egyházak kultúra iránti elkötelezettségére nézve?
– A médiaművészettel való állandó foglalkozás az egyházban
azt jelenti, hogy az egyház a művészet magaslatain szembesül
kihívásaival. Lehet, hogy nem fog működni, de ezek olyan kihívások, amelyeknek meg kell felelni. Más egy mozifilm levetítése,
vagy ha azt mondom, hogy egy médiaművész alkotását helyezzük el az oltár mögött, ami mozgó médiaművészeti alkotásként
látható lesz a következő 50 évben. Nagyon szemléletes lehet, ha
ezt a saját templomunkban képzeljük el: az oltár mögött például
Bill Viola médiatriptichonjával, amelyen egy nő gyermeket hoz
világra (bal oldali oltárszárny), a művész édesanyja meghal (jobb
oldali oltárszárny), középen pedig valaki a vízbe ugrik. Elképzelhető-e, hogy hosszú időre egy ilyen alkotást a templomban
az oltár fölé helyeznek? Időközben hasonló bizonyos mértékben
megvalósult a londoni Szent Pál-székesegyházban. De ezek még
mindig egyedi példák.
Manapság az egyházi nyilatkozatok legtöbbször csupán
polgári ízlésről tanúskodnak (à la Olu Oguibe vagy Marina
Abramović, tetszik vagy nem tetszik). Nem a konkrét, tárgyiasult művészeti tapasztalatról van szó: mit mond nekem Oguibe
obeliszkje mint művészeti alkotás, mint esztétikai tapasztalat?
Ehelyett szabályokat állítanak fel arra vonatkozóan, hogy a művésznek miként kell egész konkrét módon műalkotást létrehoznia. Ez egyenesen barbárság. A 20. század végi viták fényében ez
szörnyű fejlemény és egyértelmű visszalépés. Ez a felfogás azonban nemcsak a képzőművészet tekintetében figyelhető meg, hanem az egész kulturális szférára kiterjed. Hiányzik a szenvedély
– annak minden aspektusát tekintve –, a kihívás. Ebből arra következtetek, hogy a művészetet már nem veszik komolyan úgy,
mint önálló művészeti formát; az csupán egy színes dísz vagy
vallási design-elem. Ez elszomorít.
– Ezzel elérkeztünk a művészet és az egyház közötti párbeszéd jövőjéhez. Miben látod a kihívásokat, lehetőségeket és problémákat?
– A művészet és az egyház története eddig abból profitált,
hogy a művészet és az egyházi szemantika területén továbbra is
átfedések mutatkoznak, azaz a művészek továbbra is a keresz2
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ténység hagyományos toposzaival foglalkoznak. Az a remény,
hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a művészet és az egyház közötti eszmecsere életben maradjon, illúziónak bizonyult. Ennek alternatívája korábban az volt, hogy legalább az egzisztenciális
kérdésekben és az értelem keresésében felismerjük a párbeszéd
közös alapját. De ez is egyre nehezebbnek tűnik számomra.
Amennyiben a művészet egyes területei most fedezik fel maguk
számára a társadalmi-politikai kérdéseket – ahogyan azt a
legutóbbi Documenta 14 programszerűen megkísérelte –, én inkább látok egymással konkuráló metszéspontokat a művészet és
a vallás között, mint hasonlóságokat.
A művészettel való találkozás azonban nem arról szól, hogy a
művészetet a saját érdekünkben funkcionalizáljuk, hanem arról,
hogy az emberré válás feladatán dolgozunk (Novalis). Minden
azon múlik, hogy a vallási virtuózok belátják-e a művészetnek
eme rendeltetését. Nem azért foglalkozunk a művészettel, mert
az bármilyen (és semmiképpen sem vallási vagy egyházi) érdekeket szolgál, hanem azért, mert a művészet önmagában jelentőséggel teli. A művészet az emberiség történetének egyik legrégebbi és legjelentősebb vívmánya, és antropológiai dimenzióját
tévesen határoljuk be, ha bármiféle funkcionális perspektívára
szűkítjük. Szabad és kreatív teremtményekként szükségünk van
a művészetekre, ez elemi és alapvető érdekünk is. Szabad emberként ugyanakkor azzal a lehetőséggel is rendelkezünk, hogy
a művészetre való szabadságunkkal ne éljünk, és sajnos jelenleg
ez gyakrabban fordul elő, mint azt szeretném. Ennek elkerülésén
a jövőben intenzívebben kell dolgoznunk.
(Orosz Gábor Viktor fordítása)

Kocziszky Éva

A barátság, a tűz és a másik érintése
Három poszttheológiai diskurzus
(Agambennel, Ecóval és Nancyval)

A

z elmúlt évtizedek dekonstrukciónak nevezett gondolkodói áramlatában egyre általánosabbá vált a keresztény teológiával folytatott diskurzus. A jelen
tanulmányban összekapcsolt három kis esszé Giorgio Agamben,
Umberto Eco és Jean-Luc Nancy egy-egy általam a fenti értelemben posztteológiainak nevezett gondolatmenetéhez kapcsolódik,
s egy-egy bibliai szöveghelyhez csatolja vissza a velük folytatott
vitát. Mindegyik írás egy olyan jelenséget állít az esszé középpontjába, amelyben az elmúlt évben traumatikus lett a viszonyunk, tehát érdemes újra rájuk kérdezni. Ezek: a barátság, a tűz
és a másik megérintése.
1. „…barátomnak, Ábrahámnak magva” (Ézs 41,8)
„Ábrahám hitt az Istennek és ez tulajdoníttatik neki igazságul,
és az Isten barátja (philos theou) lett” – írja Jakab apostol a levelében. (Jak 2,23)
Ez az első barátság, amelyről az Ószövetségben részletesebben
olvasunk, éspedig egy nagyon különös kapcsolatot nevez itt az
Írás így, mivel Isten és egy ember között jött létre.
Egy ilyen barátság merő képtelenségnek tűnhet: hogyan állhatna Isten és ember egymással barátságban? A szeretet – avagy
a barátság, ahogyan a görög „philiá”-t fordítani szokás – Arisztotelész szerint vagy a kellemesen, vagy a hasznoson, vagy pedig a
jón, az erényen alapul. Egyik formájában sem irányul az istenekre, kizárólag ember és ember kapcsolata. „Barátságról ugyanis
ott beszélünk, írja Arisztotelész a Nagy etikában, ahol létezik viszontszeretet. Az istenség iránt érzett barátság esetében pedig a
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viszontszeretet, sőt egyáltalán a szeretet lehetetlen. Hiszen értelmetlenség volna, ha valaki azt mondaná: szereti Zeust.” (1208b)
Erre a felfogásra tulajdonképpen még Ábrahám története sem
cáfol rá: igen nehéz lenne ugyanis azt állítani, hogy Ábrahám
„szerette” Istenét. Isten és Ábrahám kapcsolatában jelen van valami olyan alávetettség, amely nem a barátság kölcsönösségére
jellemző. Míg a hellenizálódott világban jártas Jakab a „barátság” kifejezést használja, addig a héber nyelv nem is ismer ilyen
elnevezést, a leggyakrabban használt héber „rea” szó egyaránt
jelent „társat”, „házastársat”, „embertársat”, „fivért”, vagy egyszerűen a „másik”-at, például a „szomszéd”-ot. Jellemző, hogy
még Dávid és Jonathán sírig tartó barátságát és fivérségnek, testvéri viszonynak jelöli a héber szöveg, nem találván rá megfelelőbb kifejezést, s csak a mi modern fordításaink nevezik azt „barátság”-nak.
A barátság tehát elsősorban görög fogalom volt, az ószövetségi zsidóság inkább csak mint rokonsági vagy szomszédi viszonyt
ismerte, és mégis, a Genezis szerint eredendően Isten és ember
között születik meg az első barátság, amelyre a legelső példa Ábrahámnak és Istennek a barátsága. Mintha hétköznapi szavainkkal, fogalmainkkal semmit sem tudnánk kezdeni, ha ezt a történetet olvassuk. Ezzel már Søren Kierkegaard is így volt, aki azon
döbbent meg, mennyire artikulálhatatlan maradt ez a kapcsolat,
mennyire némaságra késztette a pátriárkát Isten minden értelmet
felülmúló parancsa, hogy áldozza fel neki az ígéret gyermekét,
Izsákot. Mert mit is mondhatott volna Ábrahám: azt, hogy Isten
ezt parancsolta neki – ki hitte volna ezt el? Vagy hogy ő vakon
engedelmeskedik? Ez botrány lett volna. Vagy azt, hogy igen, Isten ezt parancsolta, és ő megteszi, de hisz a jó végkimenetelben?
Az, amit a filozófus az abszolútummal szembeni magánynak érzékel, s a tragikus hős nyelv nélküliségének nevez, az talán éppen
az a titok lehetett, amely a barátság titka volt az Úr és a pátriárka
között, egy olyan bizalom Ábrahám részéről, amely nem kérdez,
nem von kétségbe, mert teljesen meg van győződve „a barát” abszolút jóságáról, szeretetéről, illetve arról, hogy ők barátok, tehát
teljesen megbíznak egymásban. És ez a bizalom teljes mértékben
kommunikálhatatlan: „hitt Ábrahám az Úrnak és tulajdoníttaték
neki igazságul.” (Ter 15,6) A prédikátorok sokszor úgy gondolják,
hogy Ábrahám a hitével kiérdemelte Isten barátságát. Ez azonban
pogány magyarázat. Sokkal inkább elképzelhető az, hogy Isten
Ábrahám iránti feltétlen barátsága, tehát a barátságban rejlő feltétlenség volt az, ami Ábrahámot hitre nevelte. Nem időbeli vagy
kauzális rangsort kell tehát Jakab levelében látnunk, hanem igazi
mellérendeléseket, amelyeket a klasszikus retorika szerint mindig
valami hiátus, valami ki nem mondott kapcsol egybe: „Ábrahám
hitt az Istennek és ez tulajdoníttaték neki igazságul, és az Isten barátja lett.” (Jak 2,23)
Az általunk ismert vagy megélt barátságokat jellemezheti a
kölcsönös elfogadás, az értelmi-intellektuális egymásra hatás,
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sőt olykor az egymásért való felelősségvállalás is. Elképzelhető
továbbá, hogy a barátságban megélt szeretet részlegesen visszafordíthatja az általános elidegenedés elmagányosító folyamatát.
Jacques Derrida vagy Emmanuel Lévinas nyomán tekinthető a
barátság olyan szociáletikának is, amely megtanít a „differenciák
kezelésére”, csiszolja a szociális együttélést. Mindezek a barátságok azonban nem érintkeznek azzal a bibliai mintával, mely
szerint az Istennek az egyes emberhez fűződő barátsága egykor
a humanitásán túlmutatva valami örökkévalót mutatott be.
A Bibliától az olasz novellairodalom kezdeteihez érkezve egy
olyan emberi barátságról szóló feljegyzést is olvashatunk, amelyben munkál ez az isteni minta, és amely azt a sajátos hallgatást is
magában foglalja, ami a bibliai elbeszélés szerint Ábrahám és az
Úr barátságát is áthatotta. Assisi Ferenc Fiorettijei között szerepel
a következő perugiai történet: egy napon egy idős, egyszerű embernek tűnő zarándok férfi szegényes kísérettel bekopogott egy
perugiai kolostor ajtaján, és Ferenc tanítványát, Egidio testvért
kereste.
A kapuőr felkeresi Egidiót, és elmondja neki, hogy egy zarándok
áll a kapunál, és őt keresi. Egidiót nem éri váratlanul a látogatás, mert
Isten már megjelentette neki, hogy látogatója lesz, és az a zarándok nem
más, mint Franciaország királya, IX. Lajos. Ezért Egidio sietve otthagyja a celláját és a kapuhoz szalad. És ők ketten, anélkül, hogy valamit is
kérdeznének egymástól vagy valaha és látták volna egymást, alázatosan térdre borulnak, átölelik és megcsókolják egymást olyan bensőségesen, mintha már régóta a legközelebbi barátságban lennének egymással.
Egész idő alatt egyikük sem szól egy szót sem, némán ölelik egymást
testvéri szeretettel. És miután hosszú ideig így maradtak, és továbbra
sem szóltak egyetlen szót sem, elváltak egymástól. Szent Lajos folytatta
a zarándokútját, Egidio testvér pedig visszatért a cellájába.
A szerzetesek sorra faggatják Egidiót, ki volt az idegen, s miután megtudják, izgatottan tudakolják, mit beszéltek egymással.
A barát azonban csak a fejét ingatja: nem volt szükségük szavakra, mert a szívük már szavak nélkül is tökéletesen ismerte
egymást. Egidio testvér még nem olvashatta Wittgensteint, nem
tudta, hogy amiről nem lehet logikusan, racionális érveléssel beszélni, arról hallgatni kell. Azt viszont tudta, hogy a hallgatás némasága olykor beszédesebb minden beszédnél, s ők ketten többet mondottak el némán az egymás iránti baráti szeretetükről,
mint ami egy beszélgetésben lehetséges lett volna. Hallgatásuk
egy szenvedéllyel telt szótlanság, nem a nirvána üres csendje,
amelyre ma többnyire asszociálhatnánk.
A történelem közelmúltjainak kataklizmái között nyilván elbeszélhetők olyan pillanatok, amelyekben a néma egymást átölelés gesztusa hasonló mélységet mutatott. A kortárs jelenünk
felé azonban egy 17. századi műalkotás is közvetíthet. A festőről, Giovanni Serodinéről (1600–1630) alig tudunk valamit, jó-
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szerével csak azt, hogy harminc évesen meghalt, s csak nagyon
kevés alkotása ismert. A római Palazzo Barberiniben látható
festményére, a Péter és Pál mártíriumára (1620 körül) is Giorgio
Agamben hívta fel a figyelmet. Míg a művészettörténészek általában azért tartják nagyszerűnek ezt a festményt, mert mesterien
ellensúlyozza a felbolydult, az apostolokat brutálisan ütlegelni
készülő katonák mozgalmas tömegét a szilárdan, mozdulatlanul álló két főalakkal, Péter és Pál figurájával, addig Agamben
e két utóbbi alak viszonyára figyel fel. A két apostol arca ugyanis szinte összeér, annyira közel került egymáshoz, hogy nem is
láthatják egymást. Nemcsak az arcuk ér egymásba, de kezük is
egymásba kulcsolódik, kapcsolatukban nincs helye semmiféle
távolságnak, distanciának, reflexiónak. Az olasz filozófus szerint
éppen ebben az egymás látását megszüntető közelségben ragadható meg vizuálisan az igazi barátság – az én értelmezésemben
a Krisztusban gyökerező szellemi barátság – lényege. Ez a barátság mutatkozik meg Luis és Egidio néma ölelkezésében vagy
Pál és Péter egybeérő arcában, beteljesítve azt a szavakon mindig
túlmutató egységet, amit Jézus kért a tanítványaitól, hogy egyek
legyenek Őbenne. Ismeretes, hogy a két apostol az evangéliumi
örökség értelmezésében többször is alapvetően más álláspontot
képviselt, és a szavakba foglalható igazság szintjén vitába szállt
egymással, ám abban az egyetlen Igazságban, aki a Krisztus,
egyek voltak.
A distanciáló távolságnak ez az elenyészése, ez a feltétlenség
választja el a barátságot a felebarát iránt érzett szeretettől. A felebarát szeretete, azaz a könyörületesség ugyanis éppen a távolságon alapul, annak helyes mértékén. Amikor Jézus azt mondja,
úgy kell szeretni a felebarátot, mint önmagunkat, akkor ezt – legalábbis Kierkegaard szerint – úgy kell érteni, hogy ugyanolyan
távolságot kell vennünk magunktól, mint a felebaráttól. A felebaráti viszony ezen távolságtartó önreflektáltságával ellentétben
a kizárólag csak a barátságban megmutatkozó közvetlen, reflektálatlan közelség pontosan rávilágít a barátság mint szeretet lényegére. A kortárs keresztény diskurzust, akár Caputo könyvét
olvasva is, arra a következtetésre juthatunk, hogy ma a barátság
helyére a közgondolkodásban a felebaráti érzület lépett, kizárólag ezt tartja a posztmodern etika kívánatosnak és kötelező érvényűnek. Nem kívánom leértékelni a „másik” és a „másság”
iránti érzékenység fontosságát, de kérdéses, hogy komplementer ellenpárja, a közvetlen, távolságtartás nélküli barátság teljes bizalma nélkül működhet-e. A „barátság” lényegét tekintve
„fideista”, a felebarátság „ateista”. Ebben a vonatkozásban egyet
lehet érteni Slavoj Žižek ama megjegyzésével, mely szerint a
modern kultúra alapját képező nietzschei dictumot, hogy ti. „isten halott”, a keresztény szeretet-vallás és a rabbinikus zsidóság
egyaránt osztja. A felebarátságra szűkített kereszténység azért,
mert a szeretet aktusa maga válik istenné, a rabbinikus hagyomány pedig azért tekinti halottnak Istent, mert az immár nem
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uralja és nem kéri számon iratai értelmezését. A kortárs kereszténység ateista szeretet-kultuszától azonban vajon vissza lehet-e
még találni a (transzcendens, mert Istentől eredő) feltétlen szeretetviszonyhoz, például a barátsághoz, miközben nap mint nap a
„ne közelíts”, „ne érints”, „ne jöjj”, „ne légy jelen” figyelmeztetés
harsog a fülbe; miközben a találkozásnak, a közösségnek gyilkos
arca lehet? Vajon lehetséges lesz-e még a jövőben és vágyódni
fogunk-e egyáltalán a distanciálatlan közelségre, felváltja-e még
egyszer a paranoiánkhoz és nárcizmusunkhoz igazodó digitális
chatet a barátság néma ölelése és talán Isten barátsága?
2. „És amely isten tűz által felel, az az Isten” (1Kir 18, 24)
Illés próféta történeteiben valami olyan intenzitással szembesülünk, amit a mai prédikátorok is idegenkedve magyaráznak.
Ezek az ismétlődő történetek a mindent megemésztő mennyei
tűzről, amelyet a próféta leimádkozik az egekből, hogy megsemmisítse vele az ellenségeit, ezek az elbeszélések az isteninek az
ítélő tűzben való epifániájáról az archaikusság képzetét keltik a
mai olvasóban, holott nem mások, mint egy tüzes szellemű próféta mindvégig küzdelmes életének csúcseseményei. Ezzel a tüzes szívvel, ezzel a lobogó szeretettel Izráel Istene iránt éppúgy
nehezen tud valamit is kezdeni a történet mai olvasója, mint az
Isten elementáris, az elemekben megmutatkozó epifániájával,
holott éppen ez az Illés az, akivel Jézus a megdicsőülés hegyén,
Mózessel együtt hármasban beszélgetett, s Illés excentrikus tüzes
lelkűségét nemcsak Keresztelő János, hanem a Názáreti is magáénak vallotta.
Illést Izráel egyik legsötétebb időszakában, Akháb és Jézabel
királysága alatt hívta el Isten, hogy a hatalomnak közvetítse a
figyelmeztetését. Illés küldetésével ettől fogva folyamatosan
együtt járt az üldöztetés és a menekülés: a próféta konfliktusból
konfliktusba került az istentelen, törvénytelen és korrupt világi
hatalommal és annak mindenkori támaszával, a hamis istenek
papjaival. Első szolgálata egy ítéletként bekövetkező három évnyi esőtlen szárazság bejelentése volt: „Él az Úr, aki előtt állok,
hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak
az én beszédem szerint.” (1Kir 17,1) Vagyis ezzel nem kevesebbre esküszik Illés, mint hogy a Mindenható Isten őneki adta át
időlegesen az ég kulcsát, s hogy az ő próféciájára zárult be az ég,
és csak az ő beszéde szerint fog újra megnyílni is. A szenvedésekkel, éhínséggel és halállal sújtott év során Illés valóban meg is
fogja szüntetni a szárazságot, a rá jellemző sajátos módon: tűzzel
nyit utat a víz áldásának Kármel hegyén, s a próféta egyedül hívja ki istenítéletre a Baál négyszázötven papját: ott el kell dőlnie,
kinek az istene az igaz Isten. Illés is és a Baál papjai is áldozati
oltárt készítenek, de az oltárra a tüzet ki-ki csak a saját istenétől
kérheti. Hogy még nagyobb legyen a versengés tétje, Illés négy
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veder vízzel is lelocsolja a maga építette áldozati oltárt, hogy azt
minden kétség nélkül csak az Úr lobbanthassa lángra. Miközben
a Baál papjai napestig hiába kiáltoznak az ő istenükhöz és választ nem kapnak, Illés imájára
alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égőáldozatot, a fát, a köveket, és a port, és felnyalta a vizet, ami az árokban volt. Mikor ezt látta az
egész sokaság, arcra borult és mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten!
És monda Illés nékik: Fogjátok meg a Baál prófétáit, senki el ne szaladjon közülük. És megfogták őket, és alávitte Illés őket a Kison patakja
mellé és ott megölte őket. (1Kir 18,38–40)
Miután Illés megtisztította Izráelt a Baál imádatától, kiirtotta
a papjait, és a tömeg, amelynek ilyen nagyjelenetre volt szüksége a pillanatnyi megtéréshez, arcra borult az Úr előtt, a próféta
immár imádkozhatott esőért. És az ég csatornái meg is nyíltak.
Az isteni tűz félelmetes – egyszerre epifánikus és ítéletet hozó
– alászállása még egyszer megismétlődik Illés életében, ezúttal
őt védi meg Akháb utódjával, Akháziával szemben, akit Illés kihívott maga ellen egy feddő isteni szóval, és aki Illés meggyilkolását tervezi ezért. Azt az ötven fegyverest azonban, akit a próféta elfogására küld ki, megemészti a mennyei tűz:
Felelvén Illés, monda az ötven ember előtt álló főembernek: Ha én
Isten embere vagyok, szálljon tűz alá az égből, és emésszen meg téged és
az alattad való ötven embert. És tűz szálla alá az égből, és megemészté
őt és az ő ötven emberét. (2Kir 3–10)
Illés nem játszik a tűzzel: jól tudja, hogy az ő Istene „megemésztő tűz” (Kiv 24,17, MTörv 4,24, Zsid 12,29), szívében hordozza azt az emlékezetet, hogy az Úr Mózesnek az égő csipkebokor tüzében jelent meg. A tűz az irodalomban igen sokrétű,
utalhat egy fizikai jelenségre; arra a tűzre, amely minden átalakításnak és a legtöbb mesterségnek is eszköze, de vonatkozhat a
pogány vallások őselemére, amely, mint Umberto Eco írja, „életet
ad és halált, pusztítást és szenvedést, jelképe a tisztaságnak és a
testi-lelki megtisztulásnak, de a mocsoknak is, minthogy hamut
termel”. A Szentírásban azonban a tűz elsősorban a Szent Lélek
megnyilvánulási formája. Jézus az, aki Keresztelő János vízkeresztségével ellentétben „Szentlélekkel és tűzzel keresztel”. (Mt
3,11, Apcsel 2,3) Tűzzel szállt le pünkösd napján a tanítványokra a
Szent Lélek is: „Kettős tüzes nyelvek jelentek meg előttük, melyek
lángokra oszoltak s mindegyikre leszállott egy. Ekkor megteltek
mindnyájan Szent Lélekkel és különféle nyelveken kezdtek szólani, amint a Lélek adta nekik.” (Apcsel 2,2–4) Aki Szentlélekkel és
tűzzel nincs megkeresztelve, aki nem hév, az legyen inkább hideg,
mert a középszerűséget és az átlagost az Úr nem kedveli, csak a
világos, erőteljes, akár excentrikus igen-t vagy nem-et: „Így mivel
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lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” (Jel 3,16)
Amennyiben Illés szolgálatában mindvégig fő szerep jutott a
tűz epifániájának, ebben mindenekelőtt egy tüzes szív lángolása
mutatkozik meg tisztelt és szeretett Uráért. Egészen addig, amíg
Illés megfáradva, a saját halála után sóvárogva leroskad egy barlangban a törvénytáblák hegyének, a Hórebnek árnyékában. Ekkor azonban már nem a tűznek lángjában jelenik meg neki az
Úr, hanem szelíd hangon szólítja meg: „Mit csinálsz itt Illés?”
Illésnek erre a szelíd hangra van szüksége, hiszen az emberi bensőnek a csontok és a velők megoszlásáig hatoló vizsgálója minden kétséget kizáróan tudta, hogy a próféta két végén égette élete gyertyáját, hogy Őérte égve égett ki. Más tempóban élt, mint a
közönséges emberek, úgy, ahogy csak a próféták, az anarchisták
és a költők tudnak élni. Az Úr szelíd, feddő hangja új erőt lehel
a prófétába, átveszi az elkövetkező szolgálatokra az isteni megbízást, de ezeknek már nem képes maradéktalanul eleget tenni,
már nincs hozzá ereje. A küldetés bevégzéséhez azonban Illés
rátalált egy hozzá hasonló lelkületű, bátor tanítványra, Elizeusra, aki az ő palástját dupla kenettel magára öltve folytatja az ő
kompromisszummentes szolgálatát. Ez a nagyszerű tanítványozás a próféta egyszerre csodálatra méltó és rettenetes munkálkodásának az igazi gyümölcse. A tanítvány hasonló lesz a mesteréhez, hasonló jellembeli kettősség jellemzi őt is: az Élet tüzes
szellemével betöltve még egy halott feltámasztásában is a mesterét követte, máskor ugyanolyan hajlíthatatlanul és kíméletlenül
szolgált, mint mestere, s megátkozta a gúnyolódókat. (2Kir 2,23–
24) Illés pedig – akit az Úr éppúgy barátjának tarthatott, mint
Énokot – élete végén még egyszer, minden korábbinál dicsőségesebben találkozik a Mindenható tüzével, a temperamentumához
leginkább illő módon: „És lőn, mikor Illés és Elizeus menének
és menvén beszélgetének, imé egy tüzes szekér tüzes lovakkal
elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.”
(2Kir 2,11) Egy lángoló élet átváltozása a földiből a mennyeibe, a
romlandóból a romolhatatlanba. Énok után Illés a második, aki
egy ilyen éteri utazásban részesül, és a szellem tüze elevenen
repíti át a transzcendenciába. Simone Weil paradox mondását
idézve: a szellem gravitációs ereje révén az ember „felfelé esik”.
Egy 16. századi szolvicsergodszki ikon egy hegytetőn ábrázolja
Illést, amely a kopárságával a Hórebre emlékeztet, arra a helyre, ahol már Illés előtt is Isten és ember találkozott egymással. A
két jelenetet összeillesztő ikon alsó mezője az előzményt mutatja
be: egy angyal talpra segíti a megfáradt prófétát, hogy azután
a képmező centrumában tűzszekér négy szárnyas lóval az égbe
felragadja. A tüzes szekér egy napszerű vörösen izzó korongban
emelkedik fel az égbe, mintha ez a Nap a Szentlélek tüzeként egy
elkülönülő szellemi dimenziót alkotna, s a Szentháromság harmadik személyeként venné tűzzel körül a magasba ragadottat.
Felix Mendelssohn Bartholdy Illyés-oratóriuma a zene és a költői
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szöveg közös profetikus erejével idézi meg ebben az elragadtatásban a feltámadott Fiú mennybemenetelét, mintegy győztes lezárulásaként ama küzdelemnek, amelyet Illés és egykori vagy
mai biblikus rokonai a világi és egyházi hatalmasságokkal vívnak.
Alig találkozunk ma a tűzzel: elektromos platnin főzünk, szobánkban villany világít, háztetőnkre villámhárítót szereltettünk,
az utóbbi években egyre pusztítóbb erdőtüzeket is többnyire a
TV képernyőjén nézzük a fotelünkből. Védve érezzük magunkat
ettől a legveszélyesebb elemtől, ezért idegenkedünk Illés történeteitől is. Avítt képzetté vált a tűz életet adó erejének, világosságának ismerete, mert nem hiszünk abban sem, hogy Isten tisztító és
megítélő hatalmát hordozza, ez számunkra merő képzelgés. Illés
történetei azonban megrázóan közel hozzák az olvasóhoz ezt a
tüzet, a maga életet és halált hozó erejével.
3. „Noli me tangere – Mária! […]
Ne érints meg engem” (Jn 20,16–17)
János evangéliumában Mária Magdolna az első, aki a feltámadott Jézus Krisztussal találkozik, s miután felismeri a mesterét,
örömében meg akarja ölelni. A boldogságnak és a szeretetnek ez
a nyilvánvaló érzéki kifejeződése azonban csak kikövetkeztethető a dialógusból: „Monda neki Jézus: Mária! Az megfordulván,
monda néki: Rabboni! Mi azt teszi: Mester! Monda néki Jézus:
Ne illess engem, mert nem mentem még fel az én Atyámhoz.”
Amit Mária itt nem tehet meg, ti. nem érintheti meg Jézust, azt
később Tamás apostolnak meg kell tennie. Nyolc nappal később,
amikor még úgyszintén nem történt meg a mennybemenetel, ezt
mondja Jézus Tamásnak, aki kételkedik testben való feltámadásában: „Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet. És
hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy
hitetlen, hanem hívő.” (Jn 20,27) A halálos seb érintésére Tamás
felkiált: „Én Uram, én Istenem!”, amivel sokkal többet tanúsít,
mint a feltámadásba, Jézus identitásába vetett hitet. „Én Uram” –
ez az élettörténetéből tudottan azt is fogja jelenteni, hogy ő maga
is egy hasonló sebbel, egy kard vagy lándzsa ütötte sebbel hal
mártírhalált Indiában.
Egyszer tiltás, majd pedig határozott felszólítás, sőt sorsszerű küldetés kapcsolódik a feltámadott test megérintéséhez, s ez
az ellentmondás növeli a felfoghatatlan esemény övezte titkot,
ami Jézus testben történő feltámadását körülveszi, s ami a páli
levelek szerint a keresztény hit abszolút centruma, amelynek
elfogadása nélkül a kereszténység hiábavaló. A hétköznapi ember én-t mondását, önazonosságának bizonyságát a testben való
létezéssel igazolja, személyes létezésének ténye a testével való
egysége. Vajon tehát nem Jézus kilétét, önmagával való azonosságát érinti-e az, ha már „másik” a teste? Merthogy a halott és
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a feltámadott test nem lehet mégsem egy és ugyanaz, hiszen az
egyik halandó volt, a másik viszont már ki van vonva az időbeliségből – ilyen és hasonló kérdések sora merülhetett fel már a
korabeli szemtanúkban is. Miközben ezek a szemtanúk, még a
kételkedők is, mint Tamás, vagy az emmauszi tanítványok, végül minden kétséget kizáróan tanúsítják a feltámadás tényét,
zavarban vannak Jézus identitását illetően. Az emmauszi férfiak csak akkor ismerik fel az útközben hozzájuk szegődő kedves
idegenben Jézust, amikor az az asztaluknál megtöri a kenyeret.
Az üres sírnál gyászoló Mária is először azt hiszi, hogy a kertész
az, akit lát a sírkertben, és csak Jézusnak őt megszólító hangja
alapján ismeri fel, ki is az, akivel találkozott. E bizonytalansághoz járul valamiféle újfajta távolság is a tanítványok és Jézus viszonyában, mintha azt, aki feltámadott, aki már egy halhatatlan
testben él, valamiféle idegenség venné körül. Jézus már nem a
Mester, hiszen immár bejelentette, hogy elmegy, és maga helyett elküldi a Szentlelket, aki a tanítványokat majd megtanítja
minden igazságra, és nem is az Emberfia, aki halálra adatik, hanem az, aki már útban van afelé, hogy a Királyok Királyaként
és az Urak Uraként üljön a trónon. Mindez a változás azonban
éppoly felfoghatatlan marad az ember számára, mint a test átváltozása romlandóból romolhatatlanba, földiből mennyeibe,
és mint a dilemma, hogy vajon megérinthető-e, tapintható-e ez
még. János evangéliuma programatikusan Isten megtestesülésével kezdődik, azt írja a testté lett logoszról, „hogy testté lett,
és lakozék közöttünk”, „szemléltük és kezeinkkel illettük” Őt.
(Jn 1,14; 1Jn 1,1) A test az az érzékelhető, közvetlennek tekintett
valóság, ami a személy identitásának hordozójaként is már nem
ugyanaz, mivel a test nemcsak az egyén önazonosságának, de az
örök és változatlan isteni szónak és az igazságnak is az edénye,
akiként „köztünk lakozott”, s ime meghalt, és feltámadott. Mária
és Jézus találkozásának elbeszélője kimondatlanul hagyva is a
testi létezés neuralgikus problémáját, halandóság és örökkévalóság viszonyát érinti, illetve nem érinti meg, amiképpen Mária
is érintene és nem érinthet, de minden Jézussal történt korábbi
találkozásánál érzékletesebben meg van érintve a történtektől.
A „Ne érints meg” önmagában tekintett, a „hozd ide a te
kezedet, és bocsássad az én oldalamba” ellentététől elszakított,
litterális értelmét firtatva óhatatlanul is zsákutcába kerül a szöveg olvasója. Ez történt Jean-Luc Nancy materialista művészetelméleti olvasatával is, aki végül annak alapján, hogy a görög
haptein ige jelentése nemcsak „érint”, hanem „visszatart” is, arra
az egyébként a protestáns hagyományban is ismeretes következtetésre jutott, hogy Jézusnak sietős dolga volt, nem időzhetett el
Máriánál, ne tartóztassa hát fel az asszony az Atyához menetel
közben. Ezt az értelmezési lehetőséget azonban kizárja az, hogy
a Biblia szerint Jézus a feltámadása után még negyven napot itt
a földön töltött a mennybe meneteléig. Noha ezért nem fogadható el az az értelmezés, hogy Mária az ölelésével vissza kívánta
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volna tartani Jézust, a jelenetből nyilvánvaló, hogy valami alapvetően megváltozott Jézus jelenlétét illetően: mintha a feltámadása után nem élne már „közöttünk”: olykor hirtelen megjelenik a tanítványai között, vagy az Emmauszba vezető úton, halat
süt a kikötni készülő tanítványainak a Genezáreti tó partján, de
mindezek a jelenlétek sporadikusak, olykor rettenetet és félelmet
keltők, és semmilyen módon nem képeznek folyamatosságot: az
örökkévalóság, ami az egykori Mesterből immár árad, nem lakozhat többé az emberrel együtt. Pillanatokra ugyan megmutatkozhat, ám anélkül, hogy a világban elidőzhetne.
Az Újtestamentum kanonikus értelmezése szerint Jézus továbbra is a Fiú, egyszerre Isten és ember, ez nem változhat meg
és éppen ez a felfoghatatlan. Ám Jézus testi jelenlétének, és ezáltal az emberi perspektívából érzékelt identitásának e rejtélyes,
racionálisan nem leírható mozgékonyságából, sőt fluiditásából
következik, hogy a feltámadást szorosan követő, és azt először
tanúsító jelenet ugyan művészek egész sorát foglalkoztatta Giottótól szinte máig, mégis problematikus maradt a történethez
való viszonyuk, és még a kiemelkedő alkotások is rámutatnak
az ábrázolhatósága határaira. Az egyik úttörő ábrázolás, Giotto
padovai freskója, a feltámadott Jézus egész testét sugárzó fényességbe burkolja, ezzel igazolva a megérinthetetlenségét. A három
angyal jelenlétével is tovább fokozott természetfeletti jelenés láttán az égő vörös ruhában térdelő Mária már nem a földi, szeretett
Mestert, hanem a világ Megváltóját imádja enthuziasztikusan.
Míg Giotto mintegy eltestetleníti Jézust a fehér tógaszerű
köntösben és az őt teljesen körülvevő arany dicsfényben, s mint
már távollévőt mutatja meg, a reneszánsz művészek a test érzékletességének művészi kifejezéseivel is reflektálni kívántak arra
az érzékelhető változásra, amely Jézus személyét a feltámadott
testben körülveszi. Többen közülük, például Tiziano is, azzal a
mai szemmel talán groteszknek ható megoldással kísérletezett,
hogy összeolvassza Mária képzeletbeli vízióját a kertészről, akit
látni vél, Jézus valós alakjával. Ez ahhoz az ikonográfiai képtelenséghez vezet, hogy a sírból mezítelenül kilépő, s magát a halotti lepellel takargató Krisztus kertész szerszámokat, ásót, lapátot vagy valamiféle csákányt hord a másik kezében.
Szubjektív képzelet és valóság ezen összeolvasztása azonban
egyszersmind mentesíti a festőt az igazi művészi dilemmától,
hogy ti. miben különbözik Krisztus feltámadt, immár nem halandó teste a hétköznapi emberi testtől, mi különbözteti meg testileg is Jézust Máriától, és ez vajon érzékeltethető-e a festészet
eszközeivel vagy sem? E nélkül ugyanis a jelenet szükségképpen
átalakul egy földi szeretet és gesztus – ölelés, érintés – és egy
felfelé irányuló, mennyei szeretet és gesztus – felfelé mutató kéz
– ellentétévé, mint például Correggio festményén. Vagy pedig
neoplatonikus eszmeiséggel vegyül a jelenet: Marsilio Ficinónak
a szerelemről írt nagyhatású Platón-kommentárja (De amore,
1469) szerint ugyanis az igazi, mennyei szerelem a szemlélésre
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törekszik, s ellenáll az érintés vágyának, mely a másik birtoklásával azonos. A firenzei neoplatonikus akadémia hatókörén túl
az érintés tabuja már egy sikertelen erotikus jelenetté transzformálódik, amelyben egy imádott férfi és egy visszautasított nő
játssza a főszerepet.
Azon kevés műalkotások között, amelyek reflektálni kívántak a test transzformációjának művészi problémájára, magasan
kiemelkedik Michelangelo Feltámadott Krisztusa, mely a római
Santa Maria Sopra Minervában látható, és amely ma a legkevésbé méltatott szobrának számít, noha saját korában provokatív
ikonográfiája ellenére is ünneplés övezte. A korabeli források
szerint Michelangelo különösen örült ennek a megbízatásnak, és
már a szerződésbe is belefoglaltatta azt, ami mindmáig vitatottá teszi az 1514-ben elkészült szobrot, hogy ti. életnagyságban
és mezítelenül ábrázolja a sírból kilépő, feltámadt Krisztust. Sokak szemében – Stendhaltól Simmelig – ez az ábrázolás pogány
elemnek minősült, s arra utalt, hogy a művész küzdelmet folytat az antik szobrászat öröksége és a keresztény tartalom szintetizálásával. Ezek a kritikák azonban figyelmen kívül hagyták
a szobor teológialag nagyon is átgondolt intencióját és ikonográfiájának lényeges elemeit. A feltámadt Krisztus egy hatalmas
keresztet tart a kezében, szenvedésének és halálának minden
szimbolikus rekvizitumával, a kötéllel, a szivaccsal és a háta mögött a halotti lepellel, s még a kezein is látszanak a szögek verte sebek. A halálnak és a szenvedésnek eme sötétjéből lép elő a
Megváltó vitálisan, élettel teljesen, amit erővel és energiával teli
teste éppúgy érzékeltet, mint a testi szépsége, amellyel a szobrászat a spirituális szépségre képes utalni. Mezítelensége nemcsak
az időpillanatot tekintve természetes, hiszen hogyan léphetett
volna ki másként a sírból, hanem teológiailag is: Ő a második
Ádám, aki bűntelenül odaáldozta magát mindenki bűnéért, akinek nincs mit takargatnia, nem környékezheti meg a szégyenkezés, aki győztesen mutatja meg testben feltámadt dicsőséges
életét egy, mint Pál írja, dicsőséges testben: „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (1Kor 15,42–43)
A szobor szemlélője ma is sajnálhatja, hogy mezítelenségének
esztétikailag és teológiailag is meggyőző érvei éppúgy nem hatották meg a domonkos szerzeteseket, akiknek tulajdona a Santa
Maria Sopra Minerva, mint ahogy a szobor művészi koncepciója
sem: szükségét érezték, hogy eltakartassék ez a mezítelenség, és
máig megkárosították egy hozzá erősített bronz lepellel, elfedvén a szemérmét. Nyilvánvalóan nem tudtak szabadulni attól az
előítélettől, hogy a fedetlenség az antik szobrászat sajátsága, és
hogy a rá következő modern szobrászat csak a bűnbeesett, ádámi embert tudja mezítelenül ábrázolni. Ezzel szemben Michelangelo egész művészete, a Sixtusi kápolna freskóival egyetemben,
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arról tanúskodik, hogy a mezítelen alakban képes volt a szellemi
telítettség állapotát megjeleníteni, sőt materiálisan megformálni.
A Sopra Minerva Krisztusának sugárzó életteliségéhez egy
különös tekintet is társul. A test teljes megmutatása mellett az arc
elfordul a szobrot szemlélőtől, nem tekint rá. A templom terében
eredetileg, amíg a szobor egy fülkében volt elhelyezve, talán az
oltár vagy a tabernákulum felé irányult ez a tekintet. Az alkotás
intenciójához azonban szorosan hozzátartozik, hogy ne lehessen
szemkontaktusba lépni azzal az Úrral, aki már nem ehhez a földi
világhoz, hanem az örökkévalósághoz tartozik. Súlyos jelenléte
ezzel egyszersmind a távollét benyomását is kelti.
A michelangelói alkotás e sajátos ikonográfiai jegyei alapján
lehetséges tehát rokonságot találni a Noli me tangere művészeti dilemmájával. Az idegenség és a közelség közötti oszcillálás
azonban a témán túlmutatva magára a szobrászatra mint művészetre is reflektál. A szobrok eo ipso, tárgyuktól függetlenül arra
hívnak fel minket, hogy megérintsük őket. Johann Gottfried Herder szerint egyenesen az érintés, haptilitás a plasztika befogadásának igazi érzékszerve, és nem a látás. Michelangelo Krisztusa
azonban szép testével mintha indikálná, a tekintetével ellenben
visszautasítaná a közeledést, az intimitást. Különös paradoxona
az alkotás befogadástörténetének, hogy sokezer szemlélője helyezte magát az egykori Mária Magdolna szerepébe, és simogatta, sőt olykor csókolta a lábát, amit ezért restaurálni is kellett.
Bálványimádás? Vagy népi vallásossággal kevert hódolat a feltámadt Üdvözítőnek? Vagy a szobrászat remekműve által önkéntelenül is kiváltott ősi befogadási gesztus?
Michelangelo Feltámadt Krisztusa tehát hatástörténetileg mindenképpen az érintésnek, Isten és ember haptikus kapcsolatának a művész egész pályáján végigvonuló dilemmájához vezet
vissza, amiképpen egy elveszett rajza is, amelyet a művész egy
évtizeddel később Vittoria Colonna számára készített. Ezen a rajzon Michelangelo a maga Noli me tangere művészi koncepcióját
teremtette meg, s ebbe valamelyest betekintést enged a rajzról a
saját korában készített két kópia, Pontormo és Bronzino festményei.
Pontormónak a Casa Buonarrotiban őrzött festményén Mária
és Jézus szokatlan módon egymás mellett áll: Mária éppen készül átölelni Jézust, de Jézus visszatartó mozdulatára a bal karja
hátralendül. Jézus eközben megérinti Máriát, a bal mellénél. Ez
a mozdulat rendkívül merész művészi megoldás, hiszen szenzuális félreérthetősége nyilvánvaló. És egyáltalán miért érinti meg
a feltámadt Krisztus Mária Magdolnát? Vajon Mária emberi érzelmi gesztusával a feltámadt Isten a maga szellemi érintését helyezi előtérbe? Ahogyan Augustinus értelmezte a János evagélim
passzusait, kifejtve, hogy a szellemi érintés – az érzékivel szemben – hitet ébreszt? A festményen Krisztus tekintete követi keze
mozdulatát: mintegy beletekint Mária szívébe; oda, ahová a feltámadás bizonyságát helyezi. Ehhez a művészettörténeben is is-
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mert értelmezéshez egy további narratív mozzanatra érdemes
felfigyelni. A képi elbeszélést balról jobb felé olvasva az érintések sajátos időbeliséget mutatnak, mintha Jézus ezt mondaná:
először én érintelek meg Téged, Mária, én érintem meg a te szívedet, csak azután ölelhetsz meg te engem – amiképpen Mária
jobb karját a képen nem látjuk, hogy vajon az már mozdul-e Jézus háta mögött a Megváltó válla felé. Pontormo tehát megőrzött valami lényegeset Michelangelo Biblia-olvasatából, például
azt, hogy noha a képi kompozíció egymás mellé helyezi Jézust
és Máriát, mégis az Isten az, aki először érinti meg az embert, és
nem fordítva.
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Nádas Péter

Két önjáró misztikus

A

„
kár egy utcaszegleten, akár egy
pillanat alatt, bele tudtak zuhanni egymás szemébe és szellemébe. Többször láttam őket ilyen helyzetekben. Egyszer koncert után a Zeneakadémia előtt. Jeges szél fújt, de ők csak álltak egymással szemben a saját
egymásra vonatkozó monológjaiktól eltelten és elragadtatottan. Vadul
gesztikuláltak, egymásra beszéltek, érdeklődésük közös tárgyába bonyolódtak. Két önjáró misztikus. Két ártatlanul egoista lélek. A koncert közönsége már rég hazatért. Mintha két hercegre várna népes kísérete, mi
ott álltunk és várakoztunk rájuk. Alig volt követhető, hogy mit adnak
elő duettben. A jeges januári szélben kavargott az Isten, velük kavargott a belső várkastélyának hideg termeiben avilai Szent Teréz, jött még
velük Simone Weil, Gide a naplóival, Edith Stein a mártíriumával, Jézus kereszthalála, Jean Genet, a tolvajok királya, Auschwitz, a bolond
Artaud, a disznó de Sade.”
(Nádas Péter Mészöly Miklósról és Pilinszkyről)

Részlet a szerző A negyedik út című írásából (Litera, https://litera.hu/irodalom/
publicisztika/nadas_peter_a_negyedik_ut.html, utolsó letöltés: 2021. 04. 25.)

Bazsányi Sándor

Nyomorúság, szomorúság, szépség
Mészöly Miklós Megbocsátás
című kisregényének (1983) térideje

H

ol és főként mikor játszódik a
Megbocsátás? Az egyértelmű kérdésre – kell-e külön hangsúlyoznom az „egyszerűsítő ráfogásoktól” tartózkodó Mészöly Miklós
esetében? – nincs egyértelmű válasz.
Már csak a kisregény emlékezetes nyitánya, az idő felfüggesztésének misztikus téralakzata, az égben megmaradó
vonatfüstcsík miatt is elbizonytalanodunk a néven nem nevezett, leginkább Szekszárdra vonatkoztatható (bár Bagi Zsolt Mo
hácsot is említi) „dél-dunántúli kisvárosban” zajló események
időviszonyaiban. Mert például a kisregény legelső befogadói között van olyan, aki nagyvonalúan úgy gondolja, hogy a történet
„az I. világháború után játszódik” (Balassa Péter); de van olyan
értelmező is, aki szerint egyfelől úgy tűnik, hogy „a harmincas évek közepe táján játszódik a regény”, másfelől viszont az
egyik legsűrűbben emlegetett alaknak, az egykori telekkönyvvezető Porszki Ábelnek – az itt-ott elszórt adatokra támaszkodó
számítgatás értelmében – „1963 körül kellett meghalnia”, következésképpen „a kor, amelyben a regény játszódik, a tágabban
vett jelen századunk eddigi Magyarországa”. (Szörényi László)
Az egymásba bonyolódó családi, térségi, történelmi és mitikus
jellegű események közül tehát a nyugdíjas Porszkiét tudjuk leginkább elhelyezni – noha nem teljesen ellentmondásmentesen.
Merthogy az elbeszélő által ábrázolt írnok szerint a millennium
évében „még kamasz telekkönyvvezető” nyolcvannyolc évet
élt, míg maga az elbeszélő később úgy véli, vagy legalábbis ezt
köti olvasói orrára a tizedik fejezet legelején, mégpedig a szűEgy hosszabb, Mészöly Miklós Megbocsátás című kisregényével foglalkozó munka részlete.
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kebb történet jelen idejére utalva: „Porszki Ábel, az írnok jóslatát meghazudtolva, ezen az őszön halt meg, nem nyolcvannyolc,
hanem hetvenkilenc éves korában.” (kiemelés: BS) Ha tehát nem
az egyik kiemelt szereplőnek, hanem a minket folyamatos bizonytalanságban tartó (ha nem is teljességgel megbízhatatlan, de
azért nem is maradéktalanul megbízható) elbeszélőnek hiszünk,
persze csak jobb híján, merthogy – a kisregény Akutagava-mottójának értelmében – muszáj támaszkodnunk valamiyen „törött
pengéjű, finom kardra” a szöveg „örökös félhomályában”, akkor
a legtöbb, amit mondhatunk, hogy valamikor az 1960-as években
járunk. De egy olyan hatvanas években, amelynek kellékei („Polgári Egylet”, „kaszinó”, „nadrággomb 1848-ból”…) és vonatkozásai („nagy kolerajárvány”, „nagy bélistázások”, „akik életüket
adták a szabadságért”…) magukban hordozzák az elmúlt százegynéhány év kulturális és történelmi nyomait, az 1848–49-es
szabadságharctól az 1956-os forradalomig – nem beszélve a még
messzebbre, például a török hódítás idejéig vezető történelmi
nyomokról és mitologikus törésvonalakról…
Az viszont bizonyos, hogy a különös nyári jelenéssel induló
kisregényben egyetlen év történetét követhetjük nagyjából végig: tavasztól, amikor is az írnok felesége elkezd dolgozni az Állatok búcsúja című képén, egészen karácsonyig, amikor az írnok
elveszi felesége nővérének szüzességét. Az egy év pedig olyan
időkeretnek bizonyul, amelyen belül töredékesen megismerkedünk egyrészt az írnok családjának említésekből, utalásokból és
nyomokból kirajzolódó történetével, másrészt az írnokot izgató
„Porszki-aktában” foglalt bűnügy homályos háttéreseményeivel, harmadrészt pedig a „dél-dunántúli kisváros” és tájegység
történelmi-mitikus időkbe vesző múltjával. Továbbá mindhárom történetréteghez kapcsolódhatnak olyan műfaji elvárások
és minták, amelyeknek részleges jelenlétét egyenesen „műfaji
álcáknak” nevezi a kései Mészöly-epika „álintegratív” formáit
vizsgáló Szolláth Dávid, aki egyébként a Magyar novella (1979),
A balsejtelem lüktető pontocskái (1983) és a Családáradás (1995) mellé sorolja a Megbocsátást, mint a „családtörténeti ciklus” egyik
darabját, és az alábbi módon magyarázza a négy mű, továbbá
a Jelenkor 1980–82-es évfolyamaiban megjelent Családáradás-ősváltozat kapcsolatát: „a Magyar novella, A balsejtelem… és az ősCsaládáradás három kísérlet vagy előtanulmány a vágyott családregényre, a redukáltabb Megbocsátás pedig a családregény mint
ideologikus konstrukció elutasítása. […] Az 1995-ös Családáradás
ezek után Mészöly egyik postludiumának tekinthető […]. Azaz
nem hanyatlás, hanem utójáték, jutalomkör.” (A Mészöly-monográfus által megkülönböztetett további „álintegratív” műcsoportok: a Térkép Aliscáról [1975], az Anno [1975] és a Ló-regény
[1982] című „történelmi szinopszisok”; a Sutting ezredes tündöklése [1986], a Fakó foszlányok nagy esők évadján [1983] és a Legyek,
legyek – avagy az elmondhatóság határa [1985] című „történelmi átiratok”; valamint a Bolond utazás [1977–1986] mint „allegorikus
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álintegráció”.) Az 1983-as kisregény álműfaji kereteként kínálkozó alműfaji változatok: (1) családregény, amelynek legesélyesebb hőse lehetne az írnok; (2) bűnügyi regény, amely Porszki
homályos alakja köré szövődne; (3) térségi regény a „dél-dunántúli kisvárost” magában foglaló pannon vidékről, tágabban Közép-Európáról; valamint (4) mitikus-történelmi regény, amelyben feltárul a térség múltja. A műfaji rétegek közötti viszonyok
kellőképpen bizonytalanok – mert például mi köze volna ténylegesen az írnoknak a gyilkossággal gyanúsított telekkönyvvezetőhöz? És persze az egyes rétegeken belül is tetemesek a határozatlanságok – mert ha csak a Porszkihoz kötődő bűnügyi szálat
vesszük, akkor is több lehetséges értelmezést kapunk a polgármester erőszakos haláláról: az elbeszélőét, az írnokét, a Porszkiperben szereplő Martinkó főügyészét, két egymással vitatkozó újságcikkíróét, a telekkönyvvezetőhöz titokzatosan kötődő
Farda kisasszonyét, valamint egy távoli nőrokonét, amelyekhez
olvasóként ki-ki hozzáadhatja a magáét…
Mindenesetre az említett négy műfaji síkon bontakozik ki a
Megbocsátás saját epikai valósága, és kerül egyúttal szorosabblazább kapcsolatba más Mészöly-művekkel (nem beszélve a nagyobb lélegzetű, meg nem valósult regénytervekről) – családregényként elsősorban a Magyar novellával vagy a Családáradással;
bűnügyi regényként például a Nyomozással (1971–1988) vagy a
Filmmel; térségi regényként a Hamisregény vagy a Pannon töredék (2002) című kötetek szövegvilágaiba válogatott művekkel;
mitikus-történelmi regényként pedig többek között a Fakó foszlányok nagy esők évadján vagy a Bolond utazás című elbeszélésekkel. Az 1983-as kisregényhez többféle műfaji kód szerint kötődő
művek természetesen ugyanúgy többféle poétikai kapcsolódást
mutatnak egymáshoz is – a kései pannonepikát keresztül-kasul
átszövő családi hasonlóságok értelmében, amely működhet motívumismétlések, önidézések, önértelmezések, szándékos vagy
szándéktalan önparódiák formájában. Nem beszélve az életmű
körén kívüli kapcsolódásokról: az erdélyi emlékiratírókhoz,
Camus-höz, Márquezhez… Vagy a szépirodalom szűkebb világán túli szövegekhez, szövegtípusokhoz: Wittgensteinhez, Bibóhoz, szinonima-szótárcikkhez… Vagy éppen a Mészöly-életrajz
egyes elemeihez: a műveiben hol Aliscaként, hol Szegszárdként,
hol Szekszárdként említett, hol pedig névtelenül hagyott szülővároshoz; a Megbocsátás évében keletkezett Anyasirató címszereplőjéhez fogható, azaz „megyeszép” anyához; az életre szóló
traumát és írásmunkát eredményező második világháborúhoz…
*
A Megbocsátás tehát, Mészöly sok más művéhez hasonlóan, fokozottan többszörös függésben létezik (miközben persze az irodalmi szövegek létezésmódja eleve: a szövegközi függés) – ami nem
jelenti azt, hogy ne lehetne önmagában olvasni és értelmezni a
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sűrű szövésű kisregényt. Mert mi másért is léteznének az egyes
művek szöveghatárai, ha nem azért, hogy azokat, kedvünk szerint, vagy átlépjük, vagy betartsuk. Vagy éppen úgy igyekezzünk betartani, hogy közben azért jól tudjuk, hogy nem tudjuk
betartani. Szövegközeli elemzés és szövegközi értelmezés: ezzel
a kettős könyveléssel, mondhatni kettős tudattal kénytelen megbarátkozni Mészöly művének olvasója – mint minden olyan olvasó, aki egy könyvnél már többet olvasott. Vegyük most csak
a különböző Mészöly-művekből ismerős, esetenként a Mészölyéletrajzzal is kapcsolatba hozható motívumokat: helyszíneket,
alakokat, eseményeket.
Hiszen már a pálya átmeneti summázatának szánt, Volt egyszer egy Közép-Európa című, 1989-es válogatáskötet 1973-ban
keletkezett, Térkép Aliscáról című nyitó novellájában felbukkan
az 1983-as kisregény első bekezdésének felsorolás-alakzatában
említett „»filléres« vonat” (a fővárosból érkező „filléres gyorsként”), és azután többször szóba kerül a Nyomozásban is. Bátran
tekinthetjük hát az ismétlődő motívumot a hangsúlyos elhelyezés jelentésfokozó szövegcselekedetének – legyen ez a hely akár
a Mészöly-féle „Közép-Európa” szövegvilágának „Alisca” nevű
bejárata, akár az epikai gyűjtemény vége felé olvasható Megbocsátás „dél-magyarországi kisvárosa”. A kisregény településének és környékének nevesített tereptárgyai közül felbukkannak
még az 1989-es válogatáskötetben: a „Pándzsó” nevű városrész
(a Nyomozásban); a „Németh utca” (a Ló-regényben); a „Pirnitzeráruház” (a Ló-regényben); a „Csörge-tó” (a nyitószövegben és
a Nyomozásban). Az 1989-es válogatás utáni évben megjelent
Wimbledoni jácint rövid elbeszélésében, a Zsilipben, amely a (Gimnasztika egy regényhez) alcímet viseli, pedig ugyanolyan pontos
leírását kapjuk „a Pándzsó szélén álló Lipovszky-féle vendéglőnek”, mint a Megbocsátásban. Mi több, hosszú szövegrészek
kerülnek át módosítva az 1983-as kisregény nyolcadik és kilencedik fejezetéből a későbbi elbeszélésbe. Nem beszélve az olyan
érintkező térképészeti pontokról, mint a Térkép Aliscáról „mezei
ünnepségeinek” és a Megbocsátás „pestismajálisainak” nem azonos, de hasonló rendeltetésű helyszínei (és most csak zárójelben említve az 1976-os Film városligeti „undorító állathecceit”,
amelyek nyugtalanítóan rokonulnak az egyik Porszki ős „tetten
ért bestialitásához”, tudniillik tehénnel való rendszeres közösüléséhez). És persze az 1983-as mű szereplői között is találunk
olyanokat, akik a válogatáskötet tágabb köréből, vagyis korábban keletkezett művek világából lépnek át a „dél-magyarországi
kisvárosba”: a Magyar novellában szereplő Mariosa Jakabot és a
Ló-regény mellett a Merre a csillag jár? című hosszú elbeszélésben
(1984) is felbukkanó Farda kisasszonyt, aki feltűnik a Zsilip végén is, mégpedig ugyanazokat az erős szavakat kiáltva egy kutya
után („Fojtsák meg!”), mint a kisregényben. És ha még tágabb
körben tallózunk, akkor nem tudjuk nem kapcsolatba hozni egymással a kisregény Csanaki Máté nevű katolikus papját a Család-
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áradás azonos vezetéknevet viselő református lelkészeivel. Nem
beszélve a két epikai mű nem azonos nevű alakjainak szövegközi
térben áthangzó közös tulajdonságairól és szerepköreiről, mint
amilyenek megfigyelhetők például az egyaránt a családi tértől
elkülönülő manzárdszobában lakó Mária és Júlia, vagy a családi
emlékezet őrzőiként megnyilvánuló Iduska néni és Matinka néni
párhuzamaiban.
És talán érdemes röviden utalni a Megbocsátás lehető legtágabb, immár a Mészöly-életművön túli szövegkörnyezetére,
azokra a rejtett irodalomközi kapcsolatokra tehát, amelyek közül
Takáts József négyet hangsúlyoz 1991-es „mítoszelemző” olvasatában (bár a legelső példája inkább túlértelmezésnek hat): (1)
Novalis Heinrich von Ofterdingen című regényének Írnok nevű
szereplőjét, aki nem volna más, mint a romantikus művön belüli észszerűség képviselője, ha tetszik, valamiféle előképe az
ábrándvesztett kisvárosi írnoknak; (2) Nietzsche egyik hídmetaforáját, amelynek elmozdításával ironikusan kegyességi összefüggésbe kerül a merőben más hangoltságú Zarathustra-szólam;
(3) Török Gyula A zöldköves gyűrű című családtörténeti regényét,
amelynek 1975-ös, Horváth Z. Gergely által rendezett tévéfilmváltozatában közreműködött forgatókönyvíróként Mészöly is,
aki azután 1983-as művében afféle erőszakmotívumként hasznosította az 1912-ben megjelent regény címadó tárgyát; valamint
(4) Bohumil Hrabal Az angyal című novelláját, amelynek „színes
nyomatán egy szakadék fölötti pallón karcsú lányka lépkedett, a
leánykán fehér ruha volt, és fölötte lebegett az őrangyala, szintén
talpig fehérben” (Váradi Erzsébet fordítása), és amely ugyanúgy
egy gyerekágy felett „díszeleg”, mint a Megbocsátás tizennyolcadik fejezetében a „szakadékos patakmeder” feletti „keskeny pallón” gyerekeket átvezető „őrangyalt” ábrázoló „jámbor kép” –
amiről viszont az írnok nagyobbik fiának, Gergelynek „cinikus
véleménye volt”.
De például a tizenkettedik fejezet „történelmi szomorúságai” kapcsán ironikusan említett Haynauról („No, és Haynau?”)
eszünkbe juthat az ugyanitt szóba hozott Jókai („Mit csináljon
most a magyar? Várjon és türrjön! Jókai mondta.”) patetikus szabadságharc-regényének (A kőszívű ember fiai, 1869) fejgörcsöktől
szenvedő Haynauja, akire Mészöly kisregényének szereplői immár megöregedett „nagy Melancholicusként” utalnak. Továbbá
joggal gondolhatunk az Üstökös című „humorisztikus hetilap”
1859-es évfolyamában, majd azután A tengerszemű hölgy című,
1889-ben megjelent regényében a szabadságharcos Türr István
nevével játszó („türrjön” = Türr jön) Jókai 1862-es regényére, Az
új földesúrra, illetve az abban ábrázolt Haynau-paródiára, a magyarországi földbirtokot vásárló Ankerschmidt lovagra, akinek
történelmi mintájáról immár nyíltan beszél az író az utószóban.
A történelmi-nemzeti mítoszokat megkérdőjelező nézőpontváltás egyébként is jellemző a Haynauval játszó Jókaival játszó
Mészölyre, itt most történetesen a melankólia világszemléleti to-
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posza révén, miáltal a Megbocsátás érzületi rokonságba kerül az
1948–49-es szabadságharc Vörösmarty-féle kiábrándult (Előszó,
1850–51) vagy Arany-féle ironikus emlékezetével (A nagyidai cigányok, 1851), vagy éppen a regényíró Sándor Iván 1976-os kritikai forradalom-ábrázolásával, A futárral.
És nem feledkezhetünk meg a Fuharosok című Esterházymű (1983) szüzességelrablási rítusának egyidejű párhuzamáról
sem. Vagy az emblematikus nyitóalakzat, az égben megmaradó
vonatfüstcsík továbbéléséről Darvasi László 1991-es, valamint
Kőrösi Zoltán 2004-es és 2006-os regényeiben (A könyvmutatványosok legendája; Budapest, nőváros; Milyen egy női mell?). És ha
túltekintünk a szépirodalom övezetén, akkor nagyon fontos szövegelőképnek bizonyul Bónis György 1962-ben megjelent jogtörténeti monográfiája (Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1686–1708), amelynek két részletét hozza P. Simon Attila
kapcsolatba a Böröcz és Porszki családok közötti viszály bestiális („contra naturalem usum”) eredetének hetedik fejezetben
történő tárgyalásával, illetve annak kisugárzásával a kisregény
egészére, ami ráadásul érintkezik a fokozottan nem-morális és
nem-humanista szemléletű Megbocsátás mitológiai – a Szárnyas
lovakról értekező Nádas Péter szavait idézve: „brutális és barbár”
– hátországával…
*
A többszörös szövegközi viszonyrendszerbe ágyazott „dél-dunántúli kisváros” olyan téridőalakzatként létezik, amely egyfelől része a Mészöly-életmű törésesen tagolt téridőszerkezetének,
másfelől viszont határozott kapcsolatban áll a szerző által „Pannóniának” vagy „Közép-Európának” nevezett világgal párhuzamos térségi-történelmi valósággal. Az életművön belüli téridő-viszonyok nyugtalanító pontossággal kibontott példájaként
fogadhatjuk a Megbocsátásban ábrázolt kisváros szerkezetét leképező sírváros szerkezetét (az egykori pestisjárvány áldozatainak
„régi Pándzsóban” található temető „tömegsír-labirintusát”) leképező térképet (ólomládában elásva a tényleges városházának
megfelelő sírvárosháza helyén), amelyet Szolláth joggal rokonít
a Térkép Aliscáról és a Sutting ezredes tündöklése című szövegekben megemlített városi („aliscai”, illetve „szegszárdi”) emléktárggyal, a céhlegények fájának szögekkel teleírt alakzatával. A
település kitüntetett pontján tehát különböző idők rétegződnek
egymásra, más szóval az időbeliség térbeliséggé változik, mégpedig a „pestismajális” ünnepéhez kötődő téridőtapasztalatban:
az ismétlődő ünnep mindig másik évben, de mindig ugyanott (és
az év ugyanazon szakaszában) zajlik.
A szépirodalmi térkép törésekkel tagolt és homályosságoktól
bizonytalan felülete ráadásul teljességgel megfelel a valóságos
tájék lényegének, pontosabban bármiféle megnyugtató lényegtől
fosztott természetének – ahogyan erről Thomka Beáta is beszél,
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aki „a tematikus, motivikus elemeken” túlra, „a koncepcióból, a
történelem- és létszemléletből származó motivációk felé” irányítja a Mészöly-olvasók figyelmét: „Ha van a sokat vitatott, sokféleképpen értelmezett Közép-Európa-fogalomnak valamiféle meghatározó, a térbelit belülről kitöltő jelentése, az többek között a
nyugat-európai civilizációk folyamatosságával szembeni állandó
megszakítottság, diszkontinuitás. Közép-Európa történetében
az éles váltások, lemaradások, indulások, törések, visszaesések,
széthullások, üldöztetések, fenyegetettségek, késések ritmikája
lüktet, s az elvétettség drámája tudatosul.” Nem lehet tehát nem
töredékesen ábrázolni a térségi-történelmi töredezettség megválthatatlannak tűnő léttapasztalatát. Mészöly Műhelynaplói kapcsán beszél Márton László a kései pannonepikában működő „közép-európai regionalizmusról”, és hozza azt kapcsolatba – Ivo
Andrić, Danilo Kiš és más írótársak mellett (akik között ott vannak például a Duna-könyveket író Claudio Magris és Esterházy
Péter, vagy a vajdasági „járást” szépirodalmilag újra és újra, legutóbb Szeméremékszerek címen elindított regényciklusában bejáró
Tolnai Ottó) – fontos történelmi, eszme- és mentalitástörténeti
belátásokkal: „Innen [mármint Aliscából, Pannóniából] van rátekintés akár a késő római ügyekre is, ez a motívum az ő életművében szintén megfigyelhető, másrészről arra a koncepcióra,
amely Bibó Istvánnál A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című
eszmefuttatásban vagy Szűcs Jenőnek az Európa három történeti
régiójáról írt esszéjében figyelhető meg. Ezt [mármint Mészöly
Közép-Európájának térségi megfelelőjét] a fejlődés megkésettségével és állandó behozni igyekvésével lehet jellemezni, a jog és
a jog kijátszhatóságának játékaival, állandó elnyomás és állandó szabadságigény és -pátosz együttesével, a letiportak cinikus
bölcsességével, ilyesmikkel lehet jellemezni.” És természetesen
„ilyesmikkel lehet jellemezni” a Megbocsátás „dél-dunántúli kisvárosának” sűrű téridőtapasztalatát is, amelynek találóan pontos szimbóluma: a távoli fővárosból érkező „»filléres« vonatok”
egyike után megmaradó füstcsík, amely rendszeresen felbukkan
a későbbiekben is, többek között – és legnyomatékosabban – az
utolsó fejezet utolsó bekezdésében, miáltal a teljes szöveget jelképező és keretező alakzattá válik. Mészöly utóbb, Műhelynaplói
1987-es bejegyzésében a Pontos történetek, útközben (1970) egyik
részletéhez köti a „Megbocsátás »felhőjét«”, illetve a „jelentést sugalló felhő” motívumát: „A völgyön túl masszív bárányfelhő tornyosodik, az takarja el a Nagy Keresztély havast. Nyolc napig,
amíg idefönt voltam, nem mozdult el a helyéről. Teljesen valószínűtlen, hogy még a felhő mögött is szikla van.”
Nem véletlenül nevezi az égben maradt szövegtüneményt
Balassa Péter „ősténynek” vagy „motivikus őscsírának”, majd
azután – a „káosz mélyén rejlő kiismerhetetlen, »irracionális«
rend előtti meghajlás” és a „szemantikai mélyáram” jegyében
emelve a tétet – olyan „engesztelő, áldozati füstnek és az emlékezés füstjének”, amely párhuzamban áll a nagyapa által emle-
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getett „vízzel mint őselemmel”. Thomka Beáta pedig egyenesen
a mű címével hozza hasonlósági kapcsolatba a füstcsíkot, amen�nyiben mindkettő a maga módján „lebeg” a kisregény titkokkal
és rejtélyekkel terhelt világa „fölött” – a cím képletesen, a füstcsík
szó szerint (és képletesen). Szilasi László viszont nem is annyira motívumnak, mint inkább a Megbocsátásban fellelhető tizenkét történet egyikének tekinti az égben lehorgonyzott jelenséget,
amely ugyanakkor „valójában nem is történet”, hiszen nem történik vele semmi, azon túl persze, hogy ott marad a levegőben.
Mondhatnánk úgy is, hogy a mozdulatlan füstcsík éppenhogy a
(hagyományos) történet(mondás) történeten belüli tagadása volna, a tagadás képi jele, szimbolikus motívuma – ahogyan egyébként Szentesi Zsolt is gondolja: „Mintha az idő végtelensége egy
térbeli végtelenségbe transzponálódna, aminek időtlenség, finom lebegés, sejtelmesség a következménye.” A történetmondás
és a képi tapasztalat kölcsönhatásait elemző Kelemen Pál pedig
olyan felszólításnak érzékeli a füstcsíkmotívumot, amely az epikai művek szokásos befogadásmódjának megváltoztatására sarkall, hogy tudniillik Mészöly kisregényét inkább egymás mellé
rendelt képek és látványok soraként olvassuk, semmint egyetlen,
egységes és meghatározott célba tartó történetként: „Az egész
történet ideje alatt megmaradó füstcsík tehát értelmezhető úgy
is, mint ami emblémaszerűen jelenik meg az égen, és e köré az
embléma köré szerveződne magának a történetnek az elbeszélése, mint a kép értelmezése.” Következésképpen: „A füstcsík változásai […] csak metaforikus cserék által ragadhatók meg.” Bár
a kisregényszöveg legelső poétikai „cseréjét” még nem tekinthetjük szigorú értelemben metaforának, hanem annak, ami, vagyis
az Akutagava-mottó kétoldalú szerkezetét – „Örökös félhomályban élt. Mintha egy törött pengéjű, finom kardra támaszkodott
volna.” – megismétlő hasonlatnak: a füstcsík olyan, „mintha
puszta felhőalakzat volna, amely […].” És noha továbbra is találkozhatunk hasonlatokkal a Megbocsátás szövegvilágában („mint
egy szépen ívelő vonal”; „mint egy gyöngéden földre helyezett
szobor”; „mint a megbocsátás fordítottja”…), az uralkodó poétikai alakzat mégis inkább – Mészöly 1969-es Warhol-esszéjének
fordulataival – a „létezés-közérzet álomszerű egyidejűségének”,
az „elemek egyenrangúságának” igazán megfelelő metafora
(vagy szinekdoché) lesz. A „rangsor nélküli” mellérendelések
alapító cselekedete: a címben kiemelt fogalom metaforikus átváltoztatása mozdulatlan füstcsíkká – amiből meg következik az
összes többi alakzat, legyenek azok formailag akár hasonlatok,
akár metaforák, vagy akár szinekdochék…
A művön belüli valóságos terek, illetve tértapasztalatok, tágabban a Bibó által elemzett térségi „nyomorúsághoz” fogható
korlátozottságok és szűkösségek megváltása lehetne a nagynéni
alakjához kötődő Hangos-puszta mitikus tere, illetve a ráirányuló családi vágy. Ugyanakkor a család földrajzi eredetének helyszínét kizárólag a nagynéni látogatja, és ő is csak álmában, noha
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azért reggelente sáros cipővel vagy valóságos dolgokkal tér haza
az álomlátogatásokból. Mindenesetre a mesés-valóságos Hangos-pusztára irányuló, a „megbocsátás” szóval is jelölt megváltásvágy hiábavalónak bizonyul – gondoljunk csak a könyörtelen mozdulathoz rendelt „megbocsátás fordítottja” és az el nem
hangzott „megbocsátó kérés” fordulataira. És emlékezzünk a
Megbocsátást is tartalmazó Volt egyszer egy Közép-Európa alcímére: Változatok a szép szomorúságra; amelynek utolsó szaváról most
nem tud nem eszembe jutni a „kelet-európai kisállamokról” értekező Bibó jóval keményebb szava: „nyomorúság”; amely viszont
egyúttal az 1983-as kisregény egyik utolsó szava is a Hangospuszta felé igyekvő családot ábrázoló álomkép vagy „tablókép”
kapcsán: „legyen tanúja a nyomorúság szépségének”. A Hangos-pusztához kötődő idillvágyat megkérdőjelező, egyenesen
„nyomorúsággá” fokozódó „szomorúság” rezignált tapasztalata
abból is kitűnik, hogy az utópikus-atopikus helyszínt Mészöly
harsány iróniával ábrázolja már a legelső fejezetben: „a marhák
nem nélkülözték a nektárt, a proteint és a szénhidrátot.” Egyfelől teljességgel igaza van Takáts Józsefnek, aki szerint a mesés helyen fellelhető „nektár […] nem csupán az aranykort idézi
elénk, hanem a Himnusz alapján az egykori Magyarországot is,
amelyre még Isten kiterjesztette védő kezét”. Másfelől viszont
nem csodálkozhatunk azon sem, hogy Szilasi Lászlót alaposan
elidegeníti az „Árkádia-képzetet” idéző leírás „szóválasztásának
meglepően biokémiai fordulata”. Nincs hát kivezető út a térségi „szomorúságból” vagy „nyomorúságból” (Bibó emlékezetes
metaforájával: „zsákutcából”) – csupán poétikai lehetőségek, érvényes „változatok” vannak a „szép szomorúság” vagy a „nyomorúság szépsége” ábrázolására.
A történelmi és mentalitástörténeti megváltásvágy nehézségével lesz párhuzamos a Warhol-esszében megfogalmazott epikai „redukcionizmus” (a Magasiskolától a Filmig tartó) folyamatát
követő pannonepikai látás- és ábrázolásmód nagyepikai léptékváltásának nehézsége, amely megnyilvánul egyrészt a nem megvalósult regénytervekben, többek között a Műhelynaplóiban és
Alexa Károllyal 1980-ban folytatott beszélgetésében Anno (vagy
Magyar Orlandó) és Szent Johanna parafrázis munkacímekkel jelölt
nagyívű elképzelésekben, másrészt a megvalósult regénypótlékokban, vagyis a francia kiadás szövegmontázsának (Variations
désenchantées. Pseudo-roman, 1994) mintájára megjelentetett
Hamisregényben és a „beszélynek” nevezett Családáradásban
(mindkettő 1995-ben látott napvilágot). Vagy éppen a 2002-ben
és 2007-ben megjelentetett, egyaránt Pannon töredék című elbeszéléskötetekben, amelyek immár a pannon tárgyú szövegekre szűkítve folytatják a pannonepikai fordulat előtt (Alakulások,
1975) és után (Volt egyszer egy Közép-Európa, 1989) született válogatáskötetek sorát, és amelyek közül az elsőt még maga Mészöly állította össze, a másodikat pedig az ő elképzelései nyomán
Wilheim András. A két kisregény méretű szöveggel záruló 2002-
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es kötet tartalma: Nyomozás; Térkép repedésekkel; Térkép Aliscáról;
Anno; Lesiklás; Magyar novella; Szárnyas lovak; Ló-regény; Fakó
foszlányok nagy esők évadján; Anyasirató; Megbocsátás; Sutting ezredes tündöklése. Az immár csakis rövidebb elbeszélésekből álló
2007-es válogatásba pedig az alábbi művek kerültek: Pannon töredék; Térkép Aliscáról; A balsejtelem lüktető pontocskái; Anyasirató;
Nyomozás; Történet; Magyar novella. (Az 1991-ben Szekszárdon
megjelentetett tematikus válogatás, Az én Pannóniám egyaránt
tartalmaz epikai műveket, műrészleteket, esszéket, jegyzeteket
és interjúkat.) A kötetszerkezetekbe emelt pannonepikai alkotások összességét fogadhatjuk akár érvényes regénypótlékként is.
Nem teljes kudarcként tehát, hanem részlegességében is egészleges sikerként. Tandori Dezső egyik kötetcímével: „megnyerhető
veszteségként”. Meggyőzően foglalja össze Szolláth Dávid a kései Mészöly-próza sajátosságát, a meg nem valósult nagyepikai
tervek és a megvalósult kisepikai művek közös tanulságát: „A
regénytervek részeként készülő rövidprózák ugyanis kétségtelenül gazdagodtak attól a nagyobb ambíciótól, amely létrehozta
őket. […] A töredék, mint valami őslény csontja, sejteti az egész
arányait. A meg nem valósult regénytervek aurája, illúziója megemeli a kései Mészöly-elbeszéléseket.”
Úgy is mondhatnánk, hogy a Mészöly-epika kezdetektől
érvényesülő „redukciós” logikája, illetve annak továbbvitele
a Film utáni időszak elbeszéléspoétikai övezetébe, csakis ilyen
eredményhez vezethetett: a „végleges töredékek” mozaikos
téridőalakzatainak kiterjedt szövegvilágához, amelyben a Pannóniához vagy Közép-Európához köthető térségi-történelmi
tapasztalattal – Bibónál: „kelet-európai kisállamok nyomorúsága” vagy „zsákutcás magyar történelem”; Adynál: „eb ura fakó”
vagy „nekünk Mohács kell” – egylényegű regénytelenség hiányérzetét enyhíthetik a „szép reménytelenség” olyan poétikailag
telített „változatai”, mint amilyen az innen nézvést is beszédes
című Megbocsátás.
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Mészöly az Emkénél

A

modern és posztmodern írók,
meg az őket értelmező kritikusok és irodalomtörténészek felszabadították az irodalmat a referencialitás és az erkölcsi iránymutatás kötelezettsége alól. Erre a szabadságra az irodalomnak
általában is nagy szüksége volt már, de a magyar irodalomnak
különösen.
Mit is jelent a referencialitás? Hogy mindaz, ami egy regényben vagy versben olvasható, megfeleltethető a valóságnak, ráadásul sok esetben még azt is, hogy összefüggésbe hozható a
szerző életének eseményeivel.
És mit jelent az, hogy az író nem erkölcsi értékek felmutatójaként áll közönsége elé? Azt, hogy hagyományosan az elbeszélő
szakmai kötelezettségéhez tartozott, hogy művét biztos kézzel
elhelyezze nemcsak az idő, hanem az erkölcsi rend koordinátarendszerében is: mikor játszódik a történet, ki a jó szereplő, mi a
jó cél? Mivel mind az idő, mind az erkölcs isteni eredetű, a költő
és az elbeszélő eleve Istenhez közeli pozíciót foglal el – ennek
megnyilvánulása a szerzői mindentudás és mindenhatóság. Figyelemre méltó, hogy az európai társadalmak világiasodásának
előrehaladása közben még jó ideg nem vitatták el, sőt, természetesnek is tartották az íróknak ezt a pozícióját és a belőle eredő
kötelezettségeket.
A magyar irodalomban talán éppen Mészöly Miklós pályakezdő novellájában, az 1942-re keltezett Koldustáncban mutatkozik meg legkirívóbban annak szándéka, hogy elszakadjon az erkölcsi értékekhez kötött elbeszéléstől. A novella főszereplője (aki
egyúttal az elbeszélő is, viszont nem feltétlenül azonos az íróval,
vagyis – az akkor még Molnár Miklós néven élő – Mészöly Miklóssal), anélkül, hogy arra bármilyen, a szövegben fellelhető oka
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volna, furcsa, kegyetlen és nehezen megokolható játékba kezd
egy koldussal. 1975-ös válogatott kispróza-kötete, az Alakulások
elejére illesztve az írást Mészöly jelzi, hogy éppen ezt a művét
tekinti pályája kiindulópontjának.
A gyűjteményben ugyancsak szerepelteti az 1964-re datált
Film, az Emkénél című darabot. A Koldustáncnál 22 évvel később
keletkezett szöveg sokban hasonlít a korábbira. Ebben is azonos
a főszereplő és az elbeszélő, és egy múltbeli, rövid eseménysor
kerül bemutatásra. Az elbeszélő egyik esetben sem mindentudó:
nemhogy a többi szereplő gondolatairól nem árul el mindent,
még a – vele deklaráltan azonos – főszereplőéről sem.
Ami az időkezelést illeti, már a cím jelzi, hogy „filmszerűen
lepergő” eseménysorról van szó, ám a novella ennél is radikálisabb: az elbeszélő egy számára teljesen véletlenül, akaratlanul,
váratlanul kezdődő vetítés passzív elszenvedője, akinek nem
áll módjában gyorsítani vagy lassítani az események bemutatását, vagyis nem ő uralja az időt, hanem fölötte uralkodik az idő.
Mint a novella legvégén megtudjuk, az elbeszélő Budapesten, az
Emke néven ismert kereszteződésben, a járdaszélen, egy közlekedési jelzőlámpa piros jelzésénél állva kénytelen végignézni a
vetítést, vagyis hogy mit csinált életének egy eseménydús szakaszában, úgy is mondhatnánk, egymás után következő fordulópontjain a húsz évvel korábbi énje.
*
„Egy gross-borni hajnalra emlékszem – a hatalmas tüzérkiképző
tábor egyik barakkjában állok az ablak előtt, mezítláb, hosszú alsónadrágban.” A helynév létező településre utal. Pomerániában
található, és valóban tüzéreket képeztek ott, akkoriban a néme-
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tek mellett magyarokat is. 1944 karácsonyának időszakában már
közelébe ér a szovjet hadsereg. A magyar fiatalembereket az a
veszély fenyegeti, hogy a német hadvezetés feláldozza őket a reménytelen küzdelemben. Átmenetileg nincsenek szoros őrizet
alatt, ezért fennáll a szökés lehetősége. A főszereplő és két társa
a dezertálást fontolgatja.
A főszereplő neve nem derül ki, az elbeszélő nem hozza a
közönség tudomására, de hiszen ő lépett elő közönséggé, neki
sincs tudomása a saját nevéről. Ez az eljárás nem felel meg a hagyományos, realista elbeszélésmódnak, de Mészöly Miklósnak
nyilvánvalóan nem is áll szándékában alkalmazkodni ahhoz. A
főhős két társának viszont kiderül a neve: az egyiket Mészárosnak, a másikat Zimányinak hívják. Az, hogy keresztnevük nekik
sincs az elbeszélésben, megfelel az ábrázolt közegnek – egy kortársi csoportban, és éppen katonák között természetes, hogy így
szólítják egymást, így gondolnak egymásra a csoporttagok.
Mészáros, Zimányi és a főhős tehát döntés előtt áll: dezertálnak-e a hadseregből, és egyúttal kiszakítják-e magukat a többi
magyar fiatalember közösségéből? Ám ahhoz, hogy ők hárman
együtt legyenek döntési helyzetben, mindhármukban meg kellett születnie egy másik döntésnek: miért éppen azzal a két másik
fiúval kötik össze a sorsukat? Mészöly Miklós sem az egyik, sem
a másik kérdést nem teszi fel, ugyanakkor lényegében mást sem
tesz, mint ismerteti a döntések körülményeit és motívumait, valamint az általuk okozott feszültséget és annak következményeit.
A nagyobb egységből való kiválásban nem játszik szerepet
semmiféle konfliktus: nincsenek olyan gonosz vagy intrikus alakok, akik miatt Mészárosnak, Zimányinak és a főhősnek el kell
különülniük – ez a sajátosság szokatlan a hasonló tematikájú elbeszélésekhez képest. Hármuk szövetségét korábbi, katonaság előtti
ismeretségek sem alapozzák meg, és nem vagyunk tanúi nagy beszélgetéseiknek sem: esetükben nincsen szó közös politikai meggyőződésről. Ha viszont a vegytan fogalmai szerint bomlási folyamatként írjuk le a századból való kiválásukat és új, szoros kötések
kialakulásaként a hármas csoport létrejöttét, nevezhetjük katalizátornak azt a negyedik szereplőt, akivel mindhárman kapcsolatba
kerülnek a bomlás/csoportszerveződés előtt. Ennek a szereplőnek
szintén van neve, igaz, ez keresztnév: Helli. Német lány, aki szexuális kapcsolatban áll ezzel a három magyar fiúval, mint ahogy
néhány némettel is. (Attól tartok, hogy amikor Mészöly monográfusa a novella elemzésekor azt írja, „Hellihez jár a fél század”,
éppen a lényeg mellett megy el: a századból éppen ők, és csakis
ők hárman járnak a német lányhoz.) De Mészárost, Zimányit és a
főhőst nemcsak az fűzi össze, hogy osztoznak Hellin, egymásra is
érzéki figyelemmel tekintenek – ennek megállapítása után le kell
szögezni, hogy ez a figyelem nem manifesztálódik explicit homoerotikus cselekvésekben. Mészöly Miklós olyan összetartozásról
ír, ami nem azonos sem a barátsággal, sem a szerelemmel, és végképp nem a szeretői viszonnyal. Mindenesetre a három fiatalem-
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ber szoros közössége a krízishelyzetben destruktív hatással van
az őket a század többi tagjához fűző kapcsolatra, és hozzásegíti a
hármast ahhoz, hogy leváljon.
Dezertálnak tehát.
Lehet, hogy bennük erősebb a vitalitás, az életösztön, mint
társaikban, és korábban ennek megnyilvánulása volt a Hellivel
létesített kapcsolat is; a többiek tűrik, hogy értelmetlenül feláldozzák őket „a haza oltárán”.
A döntés a legkevésbé sem racionálisan, vita vagy érvek
mentén születik, ugyanakkor egy sor destruktív cselekvés kíséri,
kezdve a szorosabb értelemben vett cselekményt néhány nappal
megelőző gesztussal, egy kutya lelövésével; jóllehet az elbeszélő/
főhős úgy véli, az állat beteg, ez az ok inkább csak racionalizálja
irracionális cselekedetét, egy igazi acte gratuit-t. Tudatában van,
hogy értelmetlen, amit tesz, tehát okot keres rá. Egyébként a novella vége felé szintén a főhős feszült várakozás közben elmeséli
egy régi, még békebeli oktalan cselekedetét, amikor egy frissen
elhullott borjú patáját faragta meg bicskájával – acte gratuit-nek
tekinthető maga a cselekedet és annak felidézése is. Ahogy az
állathalál, úgy a bicska használata szintén keretbe foglalja az
elbeszélést, ugyanis a főhős a késpengével szilánkokat hasogat
a laktanya ablakából, és később is többször játszik a bicskával.
Közben a nehéz döntések miatt rosszullétek környékezik, hánynia kell, akár egy megriasztott, menekülő rókának.
A fiatalemberek első döntésének tehát az egymással való ös�szefonódást, másodiknak a századtól való elszakadásukat tekintem. A harmadik nagy döntést már egyedül a főhős kell hogy
meghozza. Erre azután kerül sor, hogy menekülés közben a fiúk
bekéredzkednek egy német család házába. Egy idősebb házaspár
fogadja őket és a menyük. A fiatal nőnek két kisgyereke van, a
kicsikkel azonban a magyar fiúk nem találkoznak – este van, és a
gyerekek lefeküdtek már. Az öregek szívélyesen fogadják, étellelitallal kínálják a vendégeket, nem kételkednek benne, hogy akaratuk ellenére szakadtak el a csapategységüktől, és feltett szándékuk mielőbb újra csatlakozni, hogy harcba vessék magukat a
végső győzelemért. A fiatalasszony ellenben átlát rajtuk. Minden
bizonnyal azért hisznek a fiúknak az öregek, mert hinni akarnak:
ahogy a harci cselekmények kedvező fordulatában, a végső győzelemben is állhatatosan bizakodnak. A fiatalasszony pedig azért
nem hisz nekik, mert ő tisztában van vele, hogy a szovjet katonák
napokon belül odaérnek, és borzalmas dolgokat fognak művelni
általában a német lakossággal, de különösen a nőkkel. Már egy
ideje próbálja rábeszélni az apósáékat, hogy keljenek útra nyugatra, Berlin felé, de hiába. Férje, aki tengerésztisztként szolgál,
szintén megnyugtató üzeneteket küld, és arra biztatja őket, hogy
maradjanak. A nő felismeri a magyar fiatalokban a szökevényt, és
kinézi magának közülük az egyiket, aki éppen a főhős.
A nőnek a novellában nincs neve. Pontosabban a főhős nem
kérdez rá, hiszen biztos neki is valami szőke neve van, olyasmi,
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mint az, hogy Helli, de hát arrafelé minden lány szőke, és mindnek olyan a neve, magyarázkodik az elbeszélő. Enyhén leleplező,
hogy nem őrződött meg emlékezetében a név, amikor annyi apróság megmaradt – igaz, a saját nevét sem közli.
A német fiatalasszony néhány évvel idősebb lehet a főhősnél,
és ennek megfelelően a viszonyban ő a kezdeményező. Az elbeszélő nem moralizál, az olvasó korábbi olvasmányélményei és saját erkölcsi elvei szerint minősítheti a kényes helyzetet, vagy akár
mellőzheti is a morális méricskélést. Mindenesetre a nő motivációi
erősek, érthetők és átélhetők, a határok, amelyeket átlép, nyilvánvalók: szexuális aktust kezdeményez a főhőssel, és rá akarja venni, hogy szökjenek tovább együtt nyugat felé, és vigyék magukkal a gyerekeket is. A főhős gyengén tud németül, de tökéletesen
érti a nőt. Mivel az elbeszélő csak kívülről ábrázolja a nőt, és nem
avat be a gondolataiba, nem tudhatjuk, hogy érzékeli-e: a fiú inkább gépiesen, mint szenvedélyesen adja át magát ölelésének, és
csöppet sem lelkesíti a közös szökés terve. De a nő számára an�nyira fontos a gyerekei és saját maga megmentése, hogy minden
lehetséges módon megpróbál közösséget teremteni a magyar fiúval. Ennek jegyében mutatja meg neki az alvó kisgyerekeket, akik
nyilván szépek, és méltók lennének szeretetre, védelemre; a nő az
oltalmazó férfi szerepét kínálja föl neki. A harctéri tapasztalatairól
faggatja, mintha csatákban edzett hős volna.
Föltesz egy lemezt a lemezjátszóra, és táncolnak. Ezzel nemcsak az érzéki, hanem a kulturális összehangolódást próbálja
előmozdítani. A dal, amit kiválaszt, nem német, hanem angol
nyelvű – egyiküknek sem eleve otthonos közeg. De a választás
jónak bizonyul, a fiú már otthonról ismeri a számot: a Miss Otis
Regrets című dalról van szó.
Egyáltalán nem szükségszerű, hogy egy modern novella referenciális olvasata érvényes legyen, vagyis, hogy az utalás vezessen valahová. Azonban a Miss Otis nagyon is vezet.
A vers és a zene Cole Porter műve. Tíz évvel a novella cselekménye előtt, 1934-ben született. Nem magától értetődő ugyan, de
nem is lehetetlen, hogy az amerikai kulturális termék Magyarországra és Németországba jutott, mindenesetre lejátszásával
a nő a tengelyhatalmak elleni közös lázadásuknak ad hangot.
Miss Otis maga is lázadó: egy nap megelégeli, hogy a szeretője
kihasználja, és lelövi. Letartóztatása után csőcselék rohanja meg
a fogdát, kirángatja onnan Miss Otist, és meglincseli. A vagány
lány csak azt bánja, hogy aznap már nem ebédelhet. A dal keletkezésének idején az USA szégyenére még előfordultak lincselések. Általában feketéket gyilkoltak meg ilyen módon fehérek,
köztük nőket is. Noha a dal értelmezői fehér, társaságbeli nőként
jellemzik Miss Otist, a szöveg azt semmivel sem támasztja alá.
Az idők során, mindmáig, jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb feldolgozások készültek a szerzeményből, melyek közül
az egyik legkorábbi és az egyik legmegragadóbb Ethel Watersé,
egy nagyszerű afroamerikai énekesnőé. Előadása nemcsak tra-
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gikus felhangjai miatt kivételes, hanem azért is, mert megjeleníti a fulladásos halált. Más felvételeken többé-kevésbé nagyobb
hangsúlyt kap a frivolitás. Nem tekintem lényegtelen egyezésnek, hogy Miss Otis ugyanúgy föllázad az őt birtokló férfi ellen,
mint a novellában a német fiatalasszony, és azt sem, hogy míg az
egyikükkel egy kíméletlen férficsapat végez, a másikat szintén
erőszakos férfiak veszélyeztetik.
Mivel próbálkozik még a pomerániai szőke?
Elmeséli egy fiatalkori, kedves emlékét egy hajóútról. Az
úti cél, a Baleár-szigetek nem német föld, ez is az elszakadást, a
lánykori emlék megosztása pedig az újrakezdés szándékát fejezi ki. Ugyanakkor érdeklődik is, olyan magyar helyek felől kérdezősködik a főhősnél, melyekről azt hiszi, fontosak számára: a
puszta és a Balaton.
Próbálkozásai célt tévesztenek, az elbeszélőnek semmi köze
sincs se a pusztához, se a Balatonhoz. Amilyen nyilvánvaló,
hogy a kultúrán keresztül is kapcsolódni próbál a nő a fiatalemberhez, olyan nyilvánvaló a kudarca.
Korábban, a novella eleje felé felködlött néhány kép a főhős
elméjében: „Én meg csak ülök a padon, és eszembe jut a Nagykörút. Egy dunántúli présház. Az első nő. Csupa giccses dolgok
így kiszakítva, együtt mégis betömhetetlen szakadék.” A szakadék az, ami vonz, a főhőst ezek a képek vonzzák. Miattuk választja a kitartás helyett a szökést, és tart ki két társa és az eredeti
terv mellett a német fiatalasszony csábítása ellenére.
A valóságos életben is rácsodálkozhatunk, hogy ha valaki valamit igazán akar, akkor elérheti annak ellenére, hogy sok akadály kerül az útjába. Ennek a novellának a hőse mindenesetre
hazajut, hiszen pontosan azon a desztináción van az emlékezés pillanatában, amely felsorolásának első helyét foglalta el: az
Emkénél, vagyis a Nagykörúton. (Szegény német fiatalasszony,
ha a Puszta és a Plattensee helyett Budapestet jelöli meg, talán
több sikerrel jár…)
*
A Pomerániában maradt német lakosságra a szovjet behatoláskor az elképzelhető legborzalmasabb sors várt, ezt azonban
Mészöly nem taglalja a novellában – azzal valószínűtlenné tette
volna művének megjelenését. Ugyanakkor a teljes körű ábrázolás mellőzése jellemző rá mint modernista íróra. Persze bizonyos
értelemben fokozhatja a Film, az Emkénél hatását, ha az olvasó
tisztában van vele, mi várt a német fiatalasszonyra a főhős távozása után, különösen akkor, ha beengedi az értelmezés keretei
közé mindazt, amit az író feleségének, Polcz Alaine-nek ebben
az időszakban átélt szenvedéséről 1991-ben megjelent Asszony a
fronton című könyvéből ismerhetünk. Az is biztos ugyanakkor,
hogy Mészöly Miklós sohasem az elérhető legnagyobb hatásra
törekedett, hanem gondolatilag és formailag koherens művek
létrehozására. „Kezdetektől fogva azzal számoltam, hogy egy-
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részt nem vagyok széles körben érdekes író, nem tudok az lenni,
másrészt pedig nem feltétlenül szükséges nekem publikációhoz
jutni”, mondja a Párbeszédkísérletben. (Kalligram, Pozsony, 1999,
65.) Ő nem piacra termelt.
A Film, az Emkénél elbeszélője nem szól a század többi tagjának sorsáról, ami összhangban áll azzal, amit Mészöly a háborús
tematika irodalmi feldolgozásáról gondolt: „…nagy a gyanúm,
hogy sem Tolsztojt, sem Günter Grasst, sem Fassbindert nem a
háború érdekelte, hanem a helyzet, amelyben nyomás alá kerül
az ember, s a présben eltorzul vagy nyomás alá kerül teljes emberi minősége”. (48) Vagyis ezt Mészöly még csak nem is realizmus
vagy modernitás, hanem egyszerűen a művészi minőség kérdésének tekintette.
Ha nem a háború egésze, hanem a présébe szorult ember érdekli Mészöly Miklóst, akkor mit vizsgál, mit mutat meg erről a
nyomásról és hatásáról a Film, az Emkénél című novellájában? Azt
gondolom, hogy a választásait, mégpedig két idősíkban.
Amikor az Emkénél állva végigpereg az elbeszélő előtt egy
eseménydús életszakaszának filmje, rálát húsz évvel korábbi
döntéseinek folyamatára. Anélkül, hogy magyarázná, elemzi és
értelmezi azokat; anélkül, hogy moralizálna, erkölcsi szempontból is értékeli mindegyiket. Igazi modern íróként nem ábrázol,
és végképp nem „teremt” „körüljárható” „jellemeket”, ehelyett
pontosan és élesen villantja fel a döntések pillanatait.
Mint már említettem, a szereplők nem is mindig vannak tisztában vele, hogy éppen életre szóló és mások sorsát is meghatározó döntéseket hoznak. Az irodalom több ezer év alatt számtalan
módon mutatta be a latolgatásokat, tépelődéseket, vívódásokat,
vitákat – ennek a történetnek a feldolgozásakor is jól működtethetők lennének például a narrációba ékelt magyarázatok, a belső
monológok és a szereplők közötti viták – Mészöly eljárásának
egyedisége és újszerűsége éppen ezek mellőzésében ismerhető
fel. Ám az elbeszélő a figyelmes olvasó elé tár minden momentumot, amelyek a döntéseket megalapozzák, illetve azokat is, amelyek ellenkező irányba befolyásolták a szereplőket, de kevésbé
meghatározónak bizonyultak. Húsz év távlatából nézve egyrészt
világos, hogy a főhősnek pontosan ezeket a döntéseket kellett
meghoznia ahhoz, hogy az Emkénél állhasson és emlékezhessen, ám abból a távlatból – kameraállásból – arra is rá lehet látni,
hogy erkölcsi szempontból nem feltétlenül voltak megfelelőek
az akkori választások. Mészöly, ahogy a múlt síkjában, úgy a jelenében sem moralizál; tudjuk, a kortárs magyar írók derékhada
moralizált helyette is épp eleget.
A döntések nagyrészt és alapvetően testiek, és bár a motívumok feltárhatók, hatásmechanizmusuk már nem. Láthattuk, van a
momentumoknak egy kulturális szintje is, de ebben sem deríthető
ki, hogy melyik miért bizonyul erősebbnek vagy gyengébbnek.
*
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Miközben Mészöly novelláján gondolkodom, a fiam megkérdezi, hogy mi a véleményem a szabad akaratról. Azt válaszolom
neki, hogy hiszek a szabad akaratban – annak idején azt tanultam, hogy van, és azóta is eszerint szoktam elgondolni az embert,
az ember döntéseit. A fiam most olvassa egy népszerű kortárs filozófus okfejtését, mely szerint minden döntésünk eleve kódolva
van a sejtjeinkben, és még a fagylaltunkat sem szabadon választjuk ki. Az érvelés hatásos, mégsem győz meg teljesen, egyelőre
nem tudom feladni a szabad akaratban való meggyőződésemet
vagy hitemet. De kétségtelen, hogy ezentúl aligha tekinthetem
azt evidenciának. Viszont egyszer csak rávetül a bölcseleti probléma árnyéka Mészöly novellájára, aminek köszönhetően ráébredek, hogy ebben a műben az embernek nincsen szabad akarata,
illetve, hogy ez a novella éppen a szabad akarat hiányát feltáró
analízis. A döntések sejtszinten, biokémiailag kódoltak.
Az analízist Mészöly saját anyagon vitte végig. Ő maga is a
gross-borni tüzérlaktanyában volt kiképzésen (hátborzongató
belegondolni, hogy már a Koldustánc megírása után…), és ő is
megszökött. A Párbeszédkísérletben úgy meséli Szigeti Lászlónak,
hogy öten indultak el, és egészen Berlin külvárosáig jutottak, onnan fordultak előbb Prága irányába, majd tértek haza Magyarországra. Mészöly saját magával kapcsolatban más dilemmát idéz
fel, mint novellájának főhőséé: őt Párizs vonzotta, a francia kultúra, de úgy ítélte meg, hogy a szüleinek szüksége van rá, miattuk
kell hazamennie. Vagyis ebben a történetben – illetve interpretációban –, eltérően a novellától, létezik szabad akaraton alapuló
döntés, mely erkölcsi mérlegelés útján megy végbe. (36–37)
Szintén a Párbeszédkísérletben, és éppen a háborús tapasztalatok feldolgozásával kapcsolatban vallja be, hogy irigyli Örkényt,
mert zsidó lévén radikálisabb lehetett, mint ő, a református. (48–
49) Félretéve, hogy Örkény sem volt végletesen radikális, mert
mélységesen, sőt, érzelmesen magyar volt, és azt a kínos lehetőséget is, hogy Mészöly netán a „keresztény” szó helyett használja
a reformátust, nem árt elgondolkodni azon, mi következik abból,
ha komolyan vesszük azt a tényt, hogy Mészöly apai ágon csakugyan református családból származott, és felmenői között lelkészek is voltak. Műveinek világosságában, szövegformálásának
keménységében esetleg kálvinista hatást is láthatunk. Mindezek
felidézése után vethető fel, hogy ha komolyan vesszük az idős
Mészöly megjegyzését, miszerint az ő írói munkáját meghatározta a reformátusság, akkor itt taglalt novelláját a predesztináció tanára is visszavezethetjük.
Jóllehet 1945 után az egyházak befolyása a korábbihoz képest
erősen lecsökkent, nem kevés író munkáját továbbra is meghatározták általában a vallási élmények és konkrétan annak az egyháznak a tanításai, amely gyermek- és fiatalkorában leginkább
hatott rá. Mészöly Miklós számára a legközvetlenebb és leghos�szabban tartó kapcsolatában, a Polcz Alaine-nel fennálló házasságban és munkakapcsolatban is tematizálódtak a felekezeti kü-
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lönbségek: az asszony számára mind fontosabb lett a katolikus
identitás, és hatására egy ideig a férfi a katolizálást fontolgatta.
*
Ha valaki valamit igazán akar, akkor elérheti annak ellenére,
hogy sok minden akadályozza benne, írtam korábban – de mi
a helyzet akkor, ha akarata nem is volt szabad? Talán helyesebb
úgy fogalmazni, hogy egyes esetekben éppen az valósul meg az
ember élete során, amiről, meghatározottságai folytán, úgy vélte, hogy meg kell valósulnia: pontosan arra vágyott tehát, ami el
volt számára rendelve.
*
Miután a modern írók felszabadították magukat a referencialitás
és az erkölcsi példaadás kötelezettsége alól, többen közülük – immár minden kötelezettség nélkül – visszatértek a
referencialitáshoz, valamint nagyon is a morál jegyében hozták
létre műveiket.
Mindeközben legföljebb az irodalomtörténészek és az esztéták vették komolyan, hogy a referencialitás és a moralizálás
passé; az olvasók elváráshorizontjáról igazából sohasem tűntek
el. Számomra ennek legtanulságosabb példája, hogy amikor Esterházy Péter, akiről mindenki tudta, hogy szövegközi eljárásokkal dolgozik, a Harmonia Caelestisben megírta, hogy alkoholista
édesapja éjszakánként ittasan hazatérve fölverte a gyerekeit, és a
Himnuszt énekeltette velük, ezt életrajzi tényként vette tudomásul művelt barátom, és akként hivatkozott rá. Pedig a jelenetet
egy népszerű ír regényből másolta ki Esterházy. És barátom, aki
amúgy az ír irodalom nagy kedvelője volt, a jelenetre éppen az ír
és magyar néplélek bizonyságaként hivatkozott.
*
Mészöly Miklós sok szempontból elégedetlen volt magával. Leginkább amiatt, hogy keveset sikerült műveiben feldolgoznia második világháborús tapasztalataiból. Természetesen sajnálhatjuk,
hogy nem írt meg többet, de örülhetünk mindannak, amit megírt, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a körülményei nem
voltak kedvezők, sem a szabadság, sem a nyugodt és biztonságos alkotómunka feltételei szempontjából. Nagyregényt nem írhatott a témából. Ám a részletek, amiket neki köszönhetünk, kiválóak és egyedülállóak.
Egy elhivatott és tehetséges forgatókönyvíró és/vagy filmrendező megkísérelhetne összerakni egy történetet mindazok alapján, amiket Mészöly Miklós megírt és elmesélt háborús élményeiből, és ennek a filmnek meghatározó szakasza lehetne a Film, az
Emkénél.
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A szintaxisok szétbontása: remény?
Pilinszky, Beckett, Kurtág

P

ilinszky és Ország Lili 1956 augusztusában ismerkedtek meg. A festőnő ezután Pilinszky verseit kézírással lemásolta, és barátainak elküldte. Ország Lili első
magyarországi gyűjteményes kiállítása 1967. augusztus 6-án
nyílt meg a székesfehérvári István Király Múzeumban.1 A kiállítás szervezője Kovács Péter volt, Pilinszky unokaöccse. Öt évvel
később, 1972. október 15-én Kovács Péter újabb gyűjteményes
kiállítást rendezett Székesfehérvárott Ország Lili műveiből. A
megnyitót Pilinszky János tartotta. Nem ez volt az első alkalom,
hogy Pilinszky Ország Lili festészetével foglalkozott. Már 1969ben bevezetőt írt a festőnő római kiállításának katalógusába.2
Pilinszky az 1972-es székesfehérvári kiállítás megnyitásakor olvasta fel Így teltek napjaink című írását, amelynek jelentőségét jelzi, hogy alkalmi jellege ellenére beillesztette a Végkifejlet (1974)
anyagába. A két alkotó között erős a szemléleti rokonság, amit
a következő években meg fog erősíteni a labirintus motívumának feltűnése Ország Lili vásznain. A Végkifejletben a megnyitó
szövegével két további szöveg alkot közös ciklust, a Meditáció és
a Bársonycsomó. A Meditáció Pilinszky kései művészetfilozófiájának sarkalatos kérdését fogalmazza meg: „Lehetséges-e a páriák
művészete? Az emberben megrekedt állati igénytelenség remélhet formát, szavakat?”3
A kérdésben, ha a lehetséges válaszok felől szemléljük, sok a
bizonytalanság. Vajon mi lehet az, amit Pilinszky a páriák művé1
2
3

A kiállítás megrendezésének tanulságos viszontagságairól: Árvai Mária, Ország Lili első magyarországi gyűjteményes kiállítása, 1967. Székesfehérvár,
Múlt és Jövő, 2016/4. 86–95.
Pilinszky János: Ország Lili festészete, Vigilia, 1996/9. 646.
Pilinszky János: Összegyűjtött versek, Szépirodalmi, Budapest, 1987, 118.
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szetének nevez? Az első kérdéshez egy vele egyenrangú második kérdés kapcsolódik: remélhet-e formát és szavakat az emberben rekedt „állati igénytelenség”? Ami a második kérdést illeti,
annyi bizonyosnak látszik, hogy az állati Pilinszky gondolkodásában, amely minden teremtett létezőnek, sőt a tárgyaknak is
egyenlő méltóságot ad és láthatóságot biztosít, nem ember alatti.
Más, mint az emberi, ami alkotórésze az emberinek. Olyan minőség, amelyhez nem tartozik hozzá magától értetődően az önkifejezés képessége, a nyelv. Éppen ezért lehet kérdés, hogy egyáltalán szavakhoz juttatható-e, és reflektálható részévé válhat-e a
világ esztétikai szemléletének.
Ha a költő életében és életművében keressük a kérdés közvetlen kontextusát, magától értetődően találunk rá Bébi alakjára.
Bébi, vagyis Baitz Borbála (1889–1980) Pilinszky anyai nagynénje
volt. A költő közlése szerint Bébi ötéves korában súlyos balesetet
szenvedett. „Meglazult alatta a padláslétra foka, s Bébi eszméletlenül terült el a földön. Néhány napra ágyba fektették, s úgy
látszott, az ijedelmen kívül nem esett semmi bántódása. Csak
mintha szótlanabb lett volna ezután, lassúbb a játékban, bizonytalanabb a beszédben. S ebből a lassúbb, szótlanabb világból nem
is került ki többé.”4 Bébi sérült beszédképességét Pilinszky több
helyütt a legszorosabban összekapcsolja saját ars poeticájával,
a költészet újjászületésének lehetőségeivel vagy lehetetlenségével. Amikor 1975 októberében Pilinszky az Októberi Írótalálkozó
vendégeként Belgrádban járt, és Rada Saratlić interjút készített
vele a Politika című napilap számára, aki ars poeticájának kifejtésére kérte, ő a fogalmi kifejtés helyett, de alighanem bármiféle
kifejtésnél beszédesebben, Bébi történetének felidézésével válaszolt:
Mi az ars poeticám? ‒ Tehát a legbensőségesebb kapcsolatom a nénémmel alakult ki, aki gyerekkorában a fejére esett, és gyengeelméjűvé vált. Beszélni nagy megerőltetést jelentett számára. Ötéves voltam,
amikor beszélni tanítottam… Látott egy fát, de még nem tudta, hogy azt
egy szó: a fa jelöli. Megkérdeztem tőle: „Szereted-e ezt a fát?” Azt felelte: „Nem.” „Miért?” „Azért, mert mindig szelet kavar.” Később azt
mondtam neki: „Bébi, mondd azt a szót, hogy fa.” Nagy erőfeszítésébe
került, mire néhány nap múlva ki tudta mondani ezt a szót.5
A két idézetből csak nagyon felületes kép rajzolódik ki arról, hogy orvosi értelemben mi történt Bébivel. A Pilinszky által
használt fogalom, a gyengeelméjűség, biztosan nem nevezi meg
a patológia jellegét, csupán a család viszonyulásáról nyújt információt: Bébi baleset utáni állapotát minden bizonnyal adottságként fogadták el. A baj természetével talán tisztában sem
voltak. Ha így volt, az nem meglepő, mert a baleset bekövetkezésekor, 1894-ben az afázia ugyan már kutatott rendellenesség
4
5

Pilinszky János: Bébi, in uő: Tanulmányok, esszék, cikkek I., Századvég, Budapest, 1993, 107.
Pilinszky János: Beszélgetések, Századvég, Budapest, 1994, 140.
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volt, de a magyarázatára felállított modellek még igen kezdetleges képet mutattak. Luise Lutz megállapítja, hogy az afázia a
második világháborúig a neurológusoknak és pszichiátereknek
csak egy szűk körét foglalkoztatta, és csak a második világháború után, amikor ugrásszerűen megnőtt az afáziában szenvedők száma, vált a betegség neurológusok, neuropszichológusok,
neurobiológusok és nyelvészek közös kutatási területévé.6 Hatékony terápiás módszerek kidolgozására azonban még a nyolcvanas évekig várni kellett.7 A leírt tünetek alapján arra következtethetünk, hogy Bébit traumatikus agysérülés érte, amely a
beszédfunkciók súlyos károsodásával járt, és afáziás tüneteket,
ebben az esetben elsősorban szótalálási nehézségeket okozott.
Bár a nyelvi kifejeződést és a gondolkodást hajlamosak vagyunk
szorosan összekapcsolni, valójában a nyelvi képességekben beálló károsodások nem érintik a gondolkodást. Miközben a nyelvi kifejezések által közvetített érzelmi tartalmak megértésében
zavarok léphetnek fel, a gondolkodás intakt marad.8 Lényeges
mozzanat, hogy Bébivel ötéves korában történt a baleset, vagyis
abban az időben, amikor a kisgyermekkori nyelvi rendszer már
kialakult a tudatában, de ennek változására, átmenetére a felnőttkori nyelvi rendszerbe ettől kezdve nem volt lehetőség. Mivel a nyelvi tanulás folyamata ekkor leállt nála, egy sor dolog,
amit ötévesen nem ismert, és csak később nevezett volna meg,
nyelvi értelemben ismeretlen maradt számára.
Az afázia a beszéd, a szövegalkotás agyi folyamataiban érvényesülő automatizmusok zavarait jelenti, a lehívás folyamatainak blokkolódását, miközben a gondolkodási funkciók nem
károsulnak. A Pilinszky által idézett párbeszéd, ha valóban így
zajlott le, arra utal, hogy Bébi továbbra is képes volt egyszerű
mondatok megértésére, miként nyelvtanilag helyes mondatok
képzésére is, és a spontán beszédprodukció képességétől sem
fosztotta meg teljesen a sérülés, a tárgyak megnevezésének képességét viszont elveszítette (anomia), és a szavak formálása is
nehézséget okozott neki. Az afázia egyéni kombinációi rendkívül sokfélék lehetnek, és a tüneteket kis részben az is befolyásolja, hogy kivel beszél az afáziás személy. Pilinszky és Bébi a lehető legközelebb álltak egymáshoz, értették egymást. Az idézett
rövid párbeszéd alapján nincs értelme kategorizálni Bébi afáziáját, ami egyébként az afázia szakirodalmának jelentős részét teszi ki. Az elsődleges tünet az ő esetében az amnéziás9 szótalálási
zavar lehetett, amihez motoros afázia, a beszédszervi működés
valamilyen mértékű sérülése is társulhatott. A mozgás és a beszéd lassúsága alkalmasint a pszichomotoros és a kognitív képességek lassulásával hozható összefüggésbe.
6
7
8
9

Lutz, Luise: Das Schweigen verstehen, Springer Medizin Verlag, Berlin, 2010,
15–16.
Uo. 16.
Uo. 24.
Uo. 33–34.
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Pilinszky tehát egy traumatikus agysérülés következtében
gyerekkorban fellépő afáziás tünetcsoport tapasztalatával hozza
összefüggésbe saját ars poeticáját. Fontos látnunk, hogy az afázia
nem a nyelvtől való megfosztottságot jelenti, ahogyan például a
született süketnémaság, hanem a nyelvi automatizmusok elvesztését. Ezzel együtt rettenetes szenvedést és kiszolgáltatottságot
okoz. Mit jelent az automatizmusok megszakadása? Luise Lutz
egy később meggyógyult afáziás beteg vallomását idézi: „A szavak ott voltak a fejemben. Úgy tűnt, a számuk semmivel sem kisebb, mint korábban volt, nem károsodtak. De amikor használni
akartam őket, nagyon hosszú utat kényszerültek megtenni. Ezt
az utat egy beszakadt alagút vágta ketté. Amint a szavak odaértek az alagúthoz, megpróbálták keresztülpréselni magukat. De
közben darabokra szakadtak és annyira megcsonkultak, hogy
amikor kiértek az alagútból, nem lehetett rájuk ismerni.” Ehhez
Luise Lutz magyarázatként hozzáfűzi, hogy a gyógyult afáziások mindig a gondolattól a külső kifejezésig vezető „hosszú út”
metaforájával érzékeltetik az általuk átélt nyelvi zavarokat.10
A Pilinszky által idézett párbeszéd azonban egy másik mozzanatot is tartalmaz, amely alkalmasint másképpen függ össze
az afáziával, mint a többi tünet. A szél és a fa viszonyára gondolok. A szél nagyon furcsa természeti jelenség. Ha világos van,
látjuk, hogy a fényt a Napnak köszönhetjük. Ha esik az eső, feltételezzük, hogy a felhőkből esik, és nem tévedünk. Látjuk az okot.
Ha viszont fúj a szél, nem látjuk, mi okozza a szelet. Ha analógiásan gondolkodunk, ahogyan a gyerek, feltételezzük, hogy ennek is van valami látható oka. Bébi ezt tette, mert nyilván izgatta,
mitől fúj a szél. És mivel nem az okot látta, hanem az okozatot,
a szélfútta fák mozgását, ezt tette meg a szél okává. Azt mondta, a fa szelet kavar. Ez csak annyiban függ össze az afáziával,
amennyiben Bébinek, akit a családban gyengeelméjűnek tekintettek, senki nem magyarázta el, mitől fúj a szél, márpedig ezt a
légnyomás fogalma nélkül, pusztán a látványból vagy a szél testi
érzékelése alapján nem lehet kitalálni.
Bébi számára tehát nem csupán a nyelv nem állt automatikusan rendelkezésre, de a világ megértésének sémái sem. A kettő
természetesen összefügg, mert a világ megértésének sémái befolyásolják a szavak tárolásának modelljeit. A tárolási modellek
közül a legismertebb a hálózati modell, amely éppen azt tételezi
fel, hogy a világ megértésének sémáiból adódó kapcsolatok a tárolásban is szerepet játszanak. Tehát hogy például a gólya szó az
agyunk tárolási rendszerében nemcsak a madár szóval áll kapcsolatban, de a béka szóval is, mert megtanuljuk, hogy a gólya
békát eszik, továbbá a születés szóval is, mert ismerjük azt az elgondolást, hogy az újszülöttet a gólya hozza, és a vándorlással is,
mert tudjuk, hogy a gólya költöző madár. Vannak természetesen
individuális hálózati kapcsolatok is, amelyek személyes tapasz10 Uo. 48.
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talatokon, élményeken, a képzeleten nyugszanak. Luise Lutz
feltételezi, hogy más tárolási rendszerek is léteznek. „Valószínűleg külön tároljuk azokat a szavakat, amelyek konkrét dolgokat
jelölnek, és külön az elvont kifejezéseket. Úgy tűnik, van olyan
tárolási rendszer is, amelyben a szavak hangzásuk alapján rendeződnek. (…) Egy másik tárolási rendszer alapja a szavak kezdőhangja: ha nem találunk egy szót, gyakran azonnal eszünkbe
jut, amint megmondják a kezdőhangját ‒ ez a reakció afáziásoknál is sokszor megfigyelhető. Röviden: a világ a fejünkben általános és egyéni szempontok szerint is rendezett. Ez a rend afázia
esetében is megmarad. Az afáziások gyakran felcserélik azokat
a szavakat, amelyek a tárolási modellben közel állnak egymáshoz.”11 Vagyis az afáziás nem csupán szótalálási, lehívási nehézségekkel szembesül, hanem olyan hibákkal is, amelyek a tárolási
modellben rögzített kapcsolatokkal függenek össze. Feltételezhetjük, hogy Bébi esetében a tárolási modellekbe foglalt kapcsolatok is valamilyen mértékben eltértek a vele egykorúak tárolási
modelljeitől. Ez Bébit még inkább különössé és kiszolgáltatottá
tette, megkönnyítette, hogy gyengeelméjűnek tekintsék.12
Bébihez és az afázia problémájához még vissza fogunk térni, de most hagyjuk el az életrajzi kereteket, és tekintsük ismét
az Ország Lili kiállításának megnyitójában elhangzott mondatot:
„Lehetséges-e a páriák művészete?” Kik a páriák? Bébi például
Pilinszky világában az, de nem csak ő. A kifejezés Pilinszky életművében egyetlen másik helyen fordul elő. Két ölelés és egy kőtábla című írásában Nietzsche torinói lovát nevezi annak.
Az állatok szeméből mintha maga a föld pillantana ránk! Ember és
anyag közt mintha ők lennének a titokzatos követek és összekötők! De
már őket is megosztja egy különös választóvonal. Legtöbbjük benne él
még a természet nyitott, szabad áramában, de egy másik csoportjuk –
szinte kiszakítva a természetből, saját természetéből – az ember mellé
szegődött, hozzánk kötötte sorsát. Jámbor, szelíd szemükből mintha a
föld éhsége, nehézkessége közelítene felénk.
A létezés hierarchiájában látszatra nagyon szerény helyet foglalnak
el, de szeretetünk, irántuk való részvétünk mintha túlcsapna ezeken a
hierarchikus korlátokon, s már-már tulajdon emberi drámánk kereteibe
emelné őket. Oktalan állatokról beszélünk, s a „józan” ész hasznos és
haszontalan állatot ismer csak, de az irodalom, az érzelmek és megsejtések tudománya, eleve sokkalta több közösséget vállalt velük.
11 Uo. 54.
12 Ezt Pilinszky is megtette, amikor egyébként egyetértőleg hivatkozik rá: „Tudják-e, hogy én tulajdonképpen nem is tudom pontosan, vajon az avantgárdhoz vagy arrièr-garde-hoz tartozom-e. Én például nem tudok megérteni sok
fiatalembert, aki azt hiszi, hogy a nyelv nem elégséges. Soha nem tudom elfelejteni gyengeelméjű nénémet, aki végtelenül boldog volt, amikor rátalált
erre a szóra: fa. Én pedig, aki talán nem vagyok gyengeelméjű, teljes egészében egyetértek nénémmel, s ma is azt vallom, hogy a nyelv túlhalad rajtam.
Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy Dosztojevszkij ma is modernebb és
szerényebb, mint Joyce.” (Pilinszky: Tanulmányok…, i. m. 107.)
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Példaképp csak két világirodalmi lovacskát szeretnék megemlíteni. Az egyik Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésében szerepel,
Raszkolnyikov álmában. Kis igáslovacska, kit a részeg kocsisok
halálra vernek. Álmában Raszkolnyikov is kisfiú még, s mikor a
szerencsétlen állat lerogy, „mintha mind a négy lába egyszerre
eltört volna”, a kisfiú „sírva tört át a tömegen a lovacskáig. Átöleli hűlt tetemét, véres fejét, csókolja szemeit…” A másik világirodalmi, halálra sebezett lovacska nem álombeli, hanem nagyon
is valóságos. Torinó utcáján pillantotta meg Nietzsche, amint
egy részeg kocsis ostora alatt vergődött. Az eset világhírű lett:
az „Übermensch” apostolából ez a szerencsétlen pária robbantotta ki a lappangó tébolyt. Zokogva, a részvét paroxizmusában
tapasztotta arcát a vérző állat fejéhez. S ne ironizáljunk felette: ez
az ölelés a század legmegrázóbb ölelése volt.13
Amikor tehát a páriák művészetéről van szó, egy asszociációs
mező tárul elénk, amely egyaránt tartalmazza az afázia tapasztalatát, az afáziás beteg kiszolgáltatottságát és szenvedését, valamint a Raszkolnyikov álmában halálra korbácsolt lovacska képét
és a torinói ló14 látványát. A fogalom meghatározásáról alighanem le kell mondanunk, de ez az asszociációs mező bejárható.
Annál is érdemesebb bejárnunk, mert megvilágíthatja olyan művészi látásmódok kapcsolatait és eltéréseit, például Pilinszkyét,
Beckettét és Kurtág Györgyét, amelyek egyszerre lezárói a késő
modernség perspektíváinak, és ihletői a kortársi szemléleteknek.
Az afáziás tapasztalat Beckett utolsó, 1989-ben eredetileg franciául megírt (Comment dire), majd a szerző által angolra fordított
(What is the word) művében kerül a művészi alkotás középpontjába. A francia cím közvetlenül utal a szótalálás afáziás nehézségére, amikor a beszélő egy konkrét gondolathoz nem leli a kifejezést, jóllehet úgy érzi, „a nyelve hegyén van”. Ugyanilyen fontos
azonban számunkra, hogy az angol fordítás15 címe ennél sokkal
elvontabb értelmezést is lehetővé tesz. A franciához hasonlóan jelentheti egy olyan szó keresését, amely a nyelvünk hegyén van, de
vonatkozhat a nyelv, a szó, a költői beszéd mibenlétére is.
Beckett 1988 júliusában elesett párizsi lakása konyhájában, és
eszméletlenül találtak rá. Egyes feltételezések szerint Parkinson
13 Uo. 172.
14 Nietzsche történetének említésekor kézenfekvő, hogy Tarr Béla A torinói ló
című filmjével is foglalkozzam. A film nyelvi szegénysége, csöndközelisége,
amit egyetlen hosszú monológ szakít meg, a filmet kísérő zene monotóniája
és Tarr modernséghez fűződő, Pilinszkyéhez hasonló viszonya mind-mind
olyan elem, amely indokolttá tenné, hogy Tarr Béla filmjére is részletesen
kitérjek. Azért nem teszem mégsem, mert Tarr Béla filmje nem kapcsolja be a
film szemantikájának alakításába az afázia tapasztalatát, márpedig ez mostani írásom keretei közt nélkülözhetetlen. Szélesebb körben viszont nyilvánvaló, hogy következtetéseim A torinói ló esztétikájához is kapcsolódnak.
15 Beckett az angol fordítást Joseph Chaikinnek ajánlotta. A színházigazgató
és színész Chaikin a hatvanas évektől együtt dolgozott Beckett-tel a drámái
színpadra állításán, de 1984-ben egy nyitott szívműtét következtében tartós
afázia lépett fel nála, és a színpadi játékkal fel kellett hagynia.
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kórban szenvedett, más feltevés szerint agyvérzést kapott.16 Bármi is lehetett az ok, a következmény egyértelmű volt. Beckett átmeneti afáziába esett. A központi beszédközpont sérülése miatt
részben vagy teljesen elveszítette beszédképességét, és egy időre
azt a képességét is, hogy megértse az olvasott vagy hallott szövegeket. De amint a tünetek szűntek, még a kórházban elkezdett
dolgozni a művön. A szövegnek a dadogás, a töredékben maradt frázisok ismétlése, a hangelnyelés és a zaklatott kiáltások
kölcsönöznek sajátos ritmikát. Amint azonban Laura Salisbury
figyelmeztet, a What is the word című művet egyetlen értelmezője
sem vélte pusztán az afáziás állapot művészi megjelenítésének.17
Miközben az afázia a nyelvi működésben megnyilvánuló rendellenesség, Beckett nem ezt a rendellenességet dokumentálja,
jóllehet a nyelvhasználat újrakonfigurálásának frusztrált küzdelme a szöveg minden részletében kifejeződik. Mindezt azonban
a nyelv 20. századi sorsával a hátterében teszi, egy olyan világban, amelyben hosszú ideje átélhető a beszéd növekvő inflációja
és elértéktelenedése. A mű megírása óta eltelt több mint három
évtized, amely magával hozta az internetes beszédfolyamok elterjedését, a nyelvi zaj növekedését, és gyökeresen átformálta a
politikai kultúrát, még nyilvánvalóbbá tette az inflálódás és az
elértéktelenedés kínzó tapasztalatát, ami alapjaiban érint egy
olyan kultúrát, amely az ige és a test, a szó és a tett viszonyán
alapszik. Másrészt észlelnünk kell azt is Beckett szövegében,
hogy maga a patológiás nyelv is konfiguráció, amely az szubjektivitás körül rendeződik el. Éppen ezért túl is lép a szubjektivitás keretein, mert a nyelv ebben az állapotában egy uralhatatlan
törvényszerűségnek engedelmeskedik, és nem jön létre az az illúzió, hogy a kimondott vagy leírt szó fedésben van a szubjektummal.
Ahogyan Pilinszky esetében, az értelmezésnek Beckett What
is the word című szövegével kapcsolatban is ki kell lépnie az életrajzi keretek közül. Igaza van Laura Salisburynek, hogy a mű
alapja Beckett afáziás megbetegedése. Szerinte az afázia olyan
írásmódot tesz lehetővé, amely feloldja a koherens szubjektivitás
érzetét, és megtapasztalhatóvá teszi eltűnését.18 Ez a körülmény
indokoltan indítja Salisburyt arra, hogy Kittlerrel egyetértésben
a modernség materialisztikus szubjektum- és nyelvfelfogásának
kontextusába állítsa Beckett művét. Mint írja, az afáziológiai kutatások a 20. század elejétől kulcsfontosságúak a szubjektumszemlélet alakulásának történetében. Az afáziával foglalkozó
neurológiai és pszichofizikai kutatásoknak köszönhetően derült
ki, hogy „a személyesség és a szubjektivitás lényeges aspektusai
egy anyagi szerveződéstől függenek és e szerveződés szabályai
16 Laura Salisbury, What Is The Word. Beckett’s Aphasic Modernism, Journal of
Beckett Studies, Vol. 17. 1–2. 78.
17 Uo. 79.
18 Uo. 85.
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szerint épülnek fel”.19 Ez aligha vitatható. Sőt mindehhez hozzátehetjük, hogy az anyagi szerveződés, az a funkcionális rendezettség, amitől a szubjektivitás függ, félelmetesen törékeny. Én
azonban úgy vélem, a trauma nyomait hordozó mű abban a pillanatban válik valóban becsessé, amint az afáziás tapasztalat ezzel egyidőben a későmodernség kultúrájára, a nyelv 20. századi
sorsára is vonatkozik. Mint arra már utaltam, ennek az értelmezésnek a távlatait nyitja meg az angol fordítás, amelynek minden
oka meglenne, hogy az afázia önmagában adja a tárgyát, és ezzel
Beckett kifejezze szolidaritását egy olyan barátja iránt, aki vele
ellentétben nem nyerhette vissza beszédképességét. Az angol
cím a szó, a nyelv mibenlétére kérdez rá, de nem filozófiai általánosságban, hanem nagyon is konkrétan, a megszólalás dátumát
és állapotát hordozva. Mi a szó most, mi a szó a megértés- és a
beszédképesség elvesztésének előterében, mi a szó helyzete egy
olyan évszázad végén, amikor a nyelv a kegyetlenség, az üzemszerű halál eszköze lett, amikor a nyelv, hogy Celant idézzük,
újra és újra átment a halált hozó beszédek ezer sötétségén, és
nem volt rá szava?20 Lehetetlenség ugyanis elvonatkoztatni a dátum szimbolikus erejétől. Beckett műve egy páratlanul jelentős
életmű záródarabjaként a hidegháború korszakának lezárásakor
keletkezett, és egy új korszak nyitányán, vagyis a befejezés és a
remény pillanatában. Ma már tudjuk, hogy a túllépés reménye
nem vált valóra. A nyelv sorsában nem következett be fordulat.
Beckett műve, amennyiben megszületett, és nem maradt puszta
elképzelés, mint Pilinszky páros naplóregénye,21 esemény. És ennek az eseménynek a modalitását a cím, illetve a szöveg együttesen határozza meg. Beckett szövege nem állít semmit. Nem
demonstrál. Kérdez, elszenved és tanúsít. Az elszenvedés állapotában küzd a szóért. Lezár és megnyit. A kérdés éppen ezért
a költői szó helyzetére is vonatkozik a dadogó, afáziás megszólalás jelen idejében. Az értelmezésnek mindenekelőtt ennek az
eseményszerűségnek kell vagy kellene megfelelnie.
A megfelelés nehézsége a szöveg materiális önreferenciali
tásának és a címbeli kérdésben foglalt tágasság egyidejű megnyílásából fakad. Nem nehéz észrevenni, hogy a szöveg nyitányaként
elhangzó bővülő szekvenciákban, a dadogó hangismétlésekben
kényszeresen visszatér az a-f-s-i hangkombináció. A hangnégyes
elemei összekapcsolódnak, és hol az ’f’ (folly, from), hol az ’a’ (all,
afaint, afant, away, what), hol pedig a „this”, „see”, „seem” szavak ’s’-e és rövid vagy hosszú i-je veszi át a dominanciát az aktuális sorban, hogy aztán a „see” asszociációs terében felbukkanjon
19 Uo. 94.
20 Celan, Paul: Beszéd a Brémai Hanzaváros díjának átadása alkalmából, Győri
Műhely, 1993/4. 33.
21 „Könyvem formája a naplóforma lenne. Egyszerre Bébi és a saját »naplóm«.
A dátumok 1890 és 1974 között ugrálnának, jelezve, hogy sose az az aktuális
nap, amit a naptár szerint megélünk. (…) A naplót hol Bébi írná, hol én.” (Ld.
Pilinszky János: Szinopszis, 1974; Ms 5935/18)
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a „glimpse”, vagyis a pillantás, ami éppen a látás kényszeres és
folyamatos megszakítottságát fejezi ki. A megszakítottságoknak,
töréseknek és ismétléseknek ebben a sorozatában feltűnő, hogy
maga a címbeli kérdés, „what is the word”, nincs alárendelve
ezeknek a folyamatoknak. Mindig épen és törésmentesen ékelődik a szövegbe, és a „what” szó csak a szekvencia végén ránt
magához egy további kérdőszót („where”), amely a kérdés szituáltságát teszi nyilvánvalóvá.
folly from this –
all this –
folly from all this –
(…)
folly seeing all this –
this –
what is the word –
(…)
see –
glimpse –
seem to glimpse –
need to seem to glipmse –
folly for to need to seem to glimpse afaint afar away over there what –
where –
where –
what is the word –
A személy és a nyelv törékenysége, kiszolgáltatottsága Beckett és Pilinszky számára egyaránt szétválaszthatatlan tapasztalat. A törékenység nem csupán a súlyos sérüléseknek, traumáknak tesz kiszolgáltatottá. Itt válik lényegessé Pilinszky kérdése
a páriák művészetéről. Mint láttuk, a magyar költő páriaként
beszél a torinói lóról és a Raszkolnyikov álmában megjelenő lóról is. Vagyis az afázia tapasztalata összekapcsolódik az emberi
kegyetlenségnek való kiszolgáltatottsággal, a szenvedéssel, amelyet az emberi kegyetlenség nemcsak a másik embernek, hanem
az állatoknak is, a bolygó egész élővilágának okoz. Az afáziás
nyelv, vagy a nyelvi működés teljes felszámolódása ‒ hiszen ne
feledjük, Nietzsche további életét némaságban töltötte, miután
sírva borult a torinói ló nyakába ‒ a művészet, vagyis a szó költői
működésének és 20. századi sorsának szempontjából e trauma
következményeit is hordozza.
Olyan értelmezésre van tehát szükségünk, amely nem az afázia patológiájának tanulmányozásából indul ki, hanem a nyelv
alapvető funkcióiból. „Valamely kultúra alapvető kódjai – amelyek meghatározzák nyelvét, észlelési sémáit, csereviszonyait, technikáit, értékeit, gyakorlatának hierarchiáját – már eleve
rögzítik minden ember számára mindazon empirikus rendeket,
amelyekkel dolga lesz és amelyeken belül majd eligazodik” – írja
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Foucault A szavak és a dolgok előszavában.22 A Foucault által vázolt
szemléleti keret nagy előnye, hogy a kultúra lehető legszélesebb
rendszeréből indul ki, és a nyelvi kódokat közvetlen összefüggésbe hozza az észleléssel, az értékviszonyokkal és a társadalmi
gyakorlatokkal. Amikor Celan halált hozó beszédek ezer sötétségéről beszélt, nyilvánvalóan nem csupán a politikai szónoklatokra és a propaganda rendszerére gondolt, hiszen ezekre
a nyelvnek, ha ritkán és halkan hallatszottak is, voltak szavai.
Celan kijelentésének akkor van értelme, ha feltételezzük, hogy
az észlelés, az értékviszonyok és a társadalmi gyakorlatok nagy
rendszerében végbement változások a kultúra alapvető kódjait
is átformálták, vagyis a nyelvi rendszerezés és percepció mélyrétegeibe hatoltak. Ez természetesen nem csupán a totalitarizmusok nyelvi rendszerezésére igaz. Minden társadalmi formáció
kódrendszere egyfajta naiv realizmust működtet, amennyiben
közös teret képez a dolgok számára, és egyértelműnek tételezett
viszonyt teremt a dolgok és a szavak között, ami megnyugtatóan
hat a kód használóira, még akkor is, ha az útjuk, mint Foucault
mondja, „álmokon át vezet”.23
A naiv realizmus problémája más oldalról is megközelíthető.
Annak a kihívásnak a szempontjából, amely a modern tudományosság belátásaiból fakad. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy
nem rendelkezünk olyan nézőpontokkal, amelyek a világot a
mikro- és makroszinteket átfogó szimbolikus egésznek mutatják. Éppen ellenkezőleg, a relativitáselmélet és a fizika tudományában megjelenő redukcionizmus eredményeképp megszülető
kvantumfizika máig felszámolhatatlan ellentmondásaiból mintha az következnék, hogy a végtelenül kicsinek és a végtelenül
nagynak külön törvényszerűségei vannak, vagyis hogy a mikro
és a makro nem egy világ valóságszintjei, hanem eltérő törvények szerint működő valóságok. Hogy ez mit jelent a nyelvre
vonatkoztatva, azt a magyar irodalmi térben leghamarabb alighanem Erdély Miklós értette meg. Hosszabban idézem őt, mert
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy Beckett és Pilinszky eltérő,
mégis egymásra utaló kísérleteit a modernség történetébe helyezzük.
A tudomány új fölismerései hihetetlenül eltávolodtak a naiv realizmustól. A nyelv viszont úgy alakult ki, hogy ezt a mindennapi naiv
realizmust szolgálni tudja. Mondok egy példát. A nyelv, azáltal, hogy
alanyt és állítmány használ, örökre modellezi azt az arisztotelészi tételt, mely szerint a mozgás nem képzelhető el hordozó nélkül. Tehát
mindig valami mozog. A mikrofizikában viszont ez teljesen lehetetlen
lett. Ezért a mikrofizika tényeit nem is lehet a mi nyelvünkkel elmondani. Gondolkodtam, van-e olyan szó a közhasználatú nyelvben, ami egyszerre alany és állítmány tud lenni. Egyet találtam, a „havazik” szót,
22 Foucault, Michel: A szavak és a dolgok, ford. Romhányi Török Gábor, Osiris,
Budapest, 2000. 14.
23 Uo. 12.
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de talán a „hajnalodik” is megfelel. Van egy kiáltványom, amelyben azt
szorgalmazom, hogy a nyelvet úgy kellene átalakítani, hogy soha ne
különböztessük meg azt, ami valamit csinál, attól, amit csinál. Az az
érzésem ugyanis, hogy a mi nyelvünkön csak tévedni lehet. A modern
költészetnek épp ezért volt szüksége a nyelv összetörésére – ami természetesen öntudatlanul ment végbe. A tudat megzavarása a nyelv megzavarásán keresztül történhet. Míg azonban a modern költőknél nem
tudatos, hogy miért kell összetörni a nyelvet, az az érzésem, hogy nálam
tudatos. Mert rossz a nyelv, és nem képes fölszívni azokat az igazságokat, amelyeket például a matematika már rég föl tudott magának szívni.
A költő feladata, hogy fellazítsa a nyelvi megkötöttségeket, hogy helyet
csináljon az új számára.24
Tehát ami Salisbury értelmezése szerint Beckettnél az afázia
fellépésével hozható kapcsolatba, Erdély megfontolásainak segítségével a modernitás történetébe ágyazható. A nyelv fellazítása, a nyelvtan kikezdhetőségének termékeny lehetősége Erdély
számára olyan rombolás, amely egy új viszonyrendszer számára
üríti ki a teret. Ebbe az irányba mutatnak Foucault megfigyelései
is. Az afáziás betegek viselkedésében neki nem a nyelvi képességek hiánya és ezzel összefüggésben a szubjektum fogalmának
elbizonytalanodása ötlik a szemébe, hanem az azonosságok és
különbségek rendezőelveiben és a rendezés fennálló gyakorlataiban beálló zavar. Felidéz egy afáziás betegekkel végzett kísérletet, amelynek során a betegeknek színes fonalgombolyagokat
kellett elrendezniük egy négyszög alakú asztalon. „Az afáziások
ebben az egynemű térben, ahol a dolgok általában feloszthatók
és megnevezhetők, zsúfolt és töredékes apró csoportokat raknak össze, amelyekben névtelen hasonlóságok tapasztják össze a
dolgokat összefüggéstelen kis szigetekké. Egyik sarokba gyűjtik
össze a legvilágosabb fonalakat, a másikba a vöröseket, másutt a
legbolyhosabbakat, megint csak másutt a leghosszabbakat vagy
a lilásakat, esetleg a gombolyag formájúakat. Ám a csoportok
éppen csak kialakulnak, máris fölbomlanak, mert az őket összetartó azonosság síkja bármilyen szűk is, ahhoz mégis túl tágas,
hogy instabil ne legyen.”25
Foucault az afázia tüneteit a heterotópiákkal rokonítja, és hozzáfűzi, hogy „a heterotópiák minden bizonnyal azért nyugtalanítanak, mivel titkon aláaknázzák a nyelvet. Meggátolják, hogy
ezt meg azt megnevezzük, mert szétzúzzák vagy összekeverik
a közneveket, és lerombolják a »szintaxist«. Nemcsak a mondatokat építő szintaxist, hanem a szavakat és a dolgokat (egymás
mellett és egymással szemben) »összetartó«, kevésbé látható
szintaxist is.”26 Az afázia ebben a megközelítésben nem egyéb,
mint a dolgokat és a szavakat összetartó rend álomszerűségé24 Erdély Miklós: http://adattar.vmmi.org/cikkek/12426/hid_1982_03_10_sebok.
pdf (Utolsó letöltés: 2021. 04. 09.)
25 Uo.
26 Uo.
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nek lelepleződése. Kiűzetés a heterotópiák vad, instabil és szorongást kiváltó rengetegébe. Amennyiben a What is the word az
afáziában megnyíló heterotópia tapasztalatában részesíti a befogadót, a megnevezést lehetővé tevő kódok, rendek szempontjából ellenírásnak kell tekintenünk. Érdemes emlékeznünk Sartre
és Beckett háború utáni vitájára. Amikor Sartre azt állította, hogy
a művészet alapja a szerző szabadsága, ami az olvasónak címzett
felhívást is tartalmaz, hogy váljék szabaddá,27 gyakorlatilag vis�szatért a polgári korszak irodalmának önértéséhez. Amint Peter
Fifield világosan megfogalmazza, a sartre-i irodalomfelfogásnak
van tárgya, ez a szabadság, feltételez egy közeget, amely alkalmas a világ felfogására, ez a nyelv, magát az irodalmat behelyezhetőnek véli egy kulturális térbe, amelyen belül megszólalhat,
növelheti politikai és filozófiai befolyását, igazolásra lelhet és
megfogalmazhatja vágyát, hogy megváltoztassa a világot.28 Ehhez hozzátenném, hogy Sartre nem reflektált arra, hogy az általa felvázolt csereviszonyba foglalt szabadságeszmény milyen
kapcsolatban van a kialakuló fogyasztói társadalom liberalizmusával. A kulturális tér, amibe az irodalom behelyeződik, semmiképpen nem olyan kiterjedés, amelyet a kulturális értékek és
gyakorlatok a maguk minden mástól megtisztított valóságában
alkotnak. A kulturális tér a piac tere is, ahogyan a világ felfogására alkalmasnak vélt nyelv is sokkal inkább társadalmi, mint
esztétikai fenomén. Mit jelent a szerző, és mit az olvasó szabadsága akkor, ha kettejük közt a kialakuló piac közvetít? Vajon a
szuverén teremtőként láttatott művész valóban szabad-e, ha szabadsága nyomban egy erkölcsi és üzleti csereviszony résztvevőjévé teszi az olvasóval? Nem egy veszélyes mimikri partnersége
alakul-e így ki, amelyben egyik fél sem kívánja észrevenni, hogy
szabadságuk felszámolódik a könyvpiac rendszerében? Beckett
híres kijelentése, amellyel Sartre-nak válaszolt, mindenfajta célelvűséget elutasít a művészettől. Az ő művésze nem tudja, mit
„kell” csinálni, és nincs benne semmiféle bizonyosság, hogy
amit csinál, arra képes. Politikai és filozófiai befolyásra egyáltalán nem gondol. Ezzel Beckett nem a l’art pour l’art elveihez
tért vissza. Az ő művészetfogalma önmagában sem hordoz célt.
A művészetnek önmaga sem célja vagy feladata. Beckett nem
elégedett meg a politikai szabadság hirdetésével, mint Sartre,
ő emellett az esztétikai ideológiákat is elutasította. Amit mond,
arra nem építhető program, mert minden program- és elvszerű
kiolt, vagyis ugyanúgy szembeszegül a polgári értelemben vett
művészettel, mint a l’art pour l’art esztétizmusával, amelyek az
ő nézőpontjából nézve egymás változatai csupán: „A kifejezés
annak a kifejezése, hogy nincs mit kifejezni, nincs semmi, amivel
ki lehet valamit fejezni, nincs semmi, amiből a kifejezés kiindul27 Sartre, Jean-Paul: What Is Literature?, Routledge, London, 2001, 72–73.
28 Fifield, Peter: Late Modernist Style in Samuel Beckett and Emmanuel Lévinas,
Palgrave Macmillan, New York, 2013, 26.
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hatna, nincs erő a kifejezésre, nincs bennünk kifejezésvágy, és ez
együtt jár a kifejezés kötelességével.”29
Beckett egész pályáján kitartott e kettős elutasítás mellett. Az
ő művészetfogalma is a szabadság jegyében áll, sőt valójában az
övé áll igazán a szabadság jegyében, amennyiben a művészetet
posztpolitikai és nem esztétista gyakorlatnak tételezi. A kötelesség, amiről beszél, kizárólag belülről fakad, és leginkább szolgálatnak nevezhető. A What is the word a dadogás, a roncsoltság, a
kifejezés képtelenségének testi, neurológiai és nyelvi tapasztalatából kiindulva fogalmazza újra a kérdést, mi a szó, a költői szó,
a művészet.
Úgy vélem, Pilinszky kérdése is ebben az irányban nyit utat.
A Harmadnapon megjelenését követő periódusban, azokban az
években, amelyekben nagyon kevés verset írt, eltávolodott a
klasszikus modernség esztétikai eszményeitől. Ebben ‒ a magyarországi viszonyok között előzmény nélküli ‒ színházi tájékozódásának is fontos szerep jutott. A 70-es évekre pedig kialakított egy olyan verseszményt, amelynek megvalósulásai a jegyzet,
a kommentár és a töredék műfajait újították meg, nyilvánvaló
ellentétben a klasszikus modernség zárt, teljességre törekvő esztétikai rendjével. Ennek az esztétikai eszménynek valójában már
az Apokrif is csak az illúzióját építhette föl, mert nem alapozza
meg a klasszikus modernség kontingenciákon alapuló emberfogalma. Az Apokrif értelmezési hagyományának tanulságai alátámasztják, hogy ebben a nagy költeményben sem a beszélő szubjektum, sem a megszólított, sem a tér, sem az idő, sem pedig a
beszédmód nem alkot folytonosságot. Kevesen voltak a kortársak között, akik olyan élességgel érzékelték a teljességélmény és
a kontingenciahiány kettősségét a versben, mint Nemes Nagy
Ágnes. Ám hiába beszélt a költemény kapcsán oly tünetszerűen
egyszemélyes avantgárdról, végül ő is a végletekig kiélezett metafizikus ellentétek egységbe foglalásából megszülető, „emberen
túli” egészlegességben látta a vers nagy teljesítményét: „Az Apokrif kötetekkel ér fel, mindnyájan tudjuk, ő is tudta. (…) Asszociációk, jelző és jelzett távolsága, a szerkezet tektonikus vetődései,
egyáltalán a »honnan beszélek« újmódi síkja egy egyszemélyes
avantgarde sugallatát közvetítik, miközben egy milliméternyit el
nem hibban a vers a hitelesség költői kősziklájától. A végítélet
perzselő nyugalma árad ebből a végítéletversből, és ennek már
századunk csak a díszleteit adja kölcsön, ebben már egymásba
zuhan aktuális és mindenkori, eszkatologikus és személyes, emberi és emberen túli. A túlit nyújtja nekünk Pilinszky, a túli költője, a metaköltő, valamely magasan elhelyezett kétségbeesést,
mintegy megcserélve az ember ősi térélményét, amelyben fent
van a fényes és lent a sötét.”30
29 Beckett, Samuel: Proust Three Dialogues: Samuel Beckett and Georges Duthuit,
Calder, London, 1987, 103.
30 Nemes Nagy Ágnes: A magasság vágya, Magvető, Budapest, 1992.
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A kortársak a Nemes Nagy Ágnes által jelzett interpretációs
problémáktól eltekintve a klasszikus modernség nagy alkotásaként üdvözölték a verset, és a teljesítményesztétika zavartalan
érvényesítésével hanyatlásként, a koncentráció csökkenésének
kifejeződéseként tekintettek Pilinszky kései költészetére. Tanulságos, hogy a Nemes Nagy ízlésétől soha el nem távolodó, de
saját jogán is az egyik legkiválóbb Pilinszky-kortárs versértő,
Lengyel Balázs miként látta Pilinszky kései költészetét: „Nem
célja többé megrendülésről megrendülésre haladva, az okok és
következmények, e jövendő pszichológiai és szociológiai tények
tudományt megelőző költői felmutatása. Sem megsértett evidenciák újravésése a humánum rongált törvénytáblájára. A 71 óta írt
új versek inkább napló jellegűek. Pillanatnyi lét- és közérzethíradások. A múlt, azzal a roncsoló élességgel, ahogy Pilinszky átélte, csak hatásában él bennük, rejtett meghatározó elemként, mint
egy fojtogató betegség, amelyről nem beszélünk. Másképpen fogalmazva: miután harminc év hetven versében megalkotta már a
saját külön koordinátarendszerét, Pilinszky továbbra is ebben a
rendszerben mozog, de most már az olvasónak kell megtalálnia
e mozgás vonatkozási pontjait.”31
Amikor Pilinszky kései költészete lebontja és elutasítja a
szubjektum és a tárgy, a lírai beszéd és a világ felfogásából adódó egység illúzióját, ezt a naiv realizmust, akkor egy nyelvi és
kulturális romokat, a szavak nélkül átélt szenvedés nyomait tartalmazó, elhagyott térbe jut. Úgy vélem, a találkozás Ország Lili
festészetével a saját térviszonyait állíthatta elé megdöbbentő erővel. Azért rezonálhatott ilyen mélyen Ország Lili labirintusokat,
időtlenre csiszolt köveket, napégette sikátorokat, romokat ábrázoló képeire, ezekre a tágas allegóriákra, amelyek felszámolják az
írás- és a képszerűség ellentétét, mert művészi érékelésmódjuk
és gondolkodásuk mélyen rokon volt. E rokonság kapcsán fontosnak érzem azt is, hogy mindketten felszámolják a konkrét és
az absztrakt ellentétét is, ami egyébként a Cézanne utáni európai
festészetben és az avantgárd költészetben is alapvetőnek mutatkozott. Amikor Ország Lili lefest egy madarat, akkor az egyfelől
egy madár, másfelől egy madár formája és egy írásjel. Ugyanígy amikor Pilinszky megnevez egy tárgyat, akkor azt a konkrét tárgyat jelenti, és mintegy az árnyékát is, önmaga hiányjelét. Mindennek előrebocsátásával tartom igazán fontosnak, hogy
Pilinszky érzékeli Ország Liliben a szembenállást a modernség
esztétikai szemléletével. És ami talán ennél is jelentősebb sejtés,
hogy az elhagyatottság, az üresség, a kilátástalanság panaszában
a remény megnyilvánulását érzékeli, és teljesülésének esélyét
éppen az esztétikai szembenállással, a kiüresedés állapotának
önfeltárásával kapcsolja össze: „Reménység, mely a kilátástalan szemléletével, jövő, mely a változtathatatlan felpanaszolásával remél egyedül teljesülni; emberi törekvés lehet-e ennél
31 Lengyel Balázs: A gyűjteményes Pilinszky, Élet és Irodalom, 1989. április 7. 11.
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antimodernebb? És mégis – épp ezért – valami nagyon fontos
keres itt kifejezést, amiről azt hittük, végképp magunk mögött
hagytuk már. Egy olyan temető, ami temetkezőhelyül se szolgál
senkinek többé.”32
A kiüresedés és a remény szoros összekapcsolódásának hátterében Pilinszkynél a kenózis33 teológiai gondolata állhat.34 De
amint láttuk, a nyelvben kódolt viszonyok szétbontása Erdélynél is egy új kezdet ígéretét hordozza. Ha jól értem Beckettet,
ilyesfajta gondolatok tőle távol álltak. Viszont éppen ő volt az,
aki ebben a folyamatban Pilinszkynél és Erdély Miklósnál is továbbment. Karl Katschthaler az eredeti francia szövegben és angol fordításában is alaposan fölfejtette a szintaxis szétbontását,
megrajzolta az ismétlődések rendszerét és szerkezeti modellt alkotott róluk.35 A két szöveg közötti legjelentősebb eltérés, hogy
az angol fordításban a „what” a szöveg elejétől jelen van, a franciában viszont csak a szöveg közepétől lép be a szó mibenlétére
vonatkozó kérdés.36
Nem csoda, hogy Katschthaler a szöveg mindkét változatában érzékelte a szó – és nem az afázia – teatralitását. A szó csakis
színrevitele által nyithatja meg a saját lényegiségére vonatkozó
kérdést. Ám e kérdés megfogalmazhatósága, függetlenül attól,
hogy érkezhet-e rá válasz, már eleve feltételezi a költészet eseményszerű megtörténését. A vers magja nem más, mint saját
megtörténésének eseménye, ami hordozza az esemény ismétlődésének szükségességét. Amikor ismétlődésről beszélek, nem
csupán a további fordításokra gondolok. 1990-ben, egy évvel Beckett halála után Kurtág György zeneművet komponált a What
is the word szövegére, pontosabban a Siklós István által készített
magyar fordításra. Az ismétlődés Kurtágnál is hasonló mintázatot öltött, mint Beckettnél, ugyanis a következő évben a mű új
változatát is elkészítette, és ez vált kanonikussá.37 Ebben a változatban a magyar fordítás mellett az angol szöveg is elhangzik. A
32 Pilinszky: Ország Lili festészete, i. m.
33 Itt újra utalnom kell Tarr Bélára. Meglátásom szerint a kiüresedés nála nem
hordozza a remény mozzanatát.
34 Ld. Rahner, Karl – Herbert Vorglimler: Teológiai kisszótár, Szent István Társulat, 1980, 385.
35 Katschthaler, Karl: Latente Theatralität und Offenheit zum Verhältnis von Text,
Musik und Szene in Werken von Alban Berg, Franz Schubert und György Kurtág,
Frankfurt am Main, New York, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford,
Wien, Peter Lang Verlag, 2012, 146–211.
36 Uo. 166–167.
37 Kurtág György: Samuel Beckett: what is the word [Samuel Beckett: mi is
a szó] op. 30b. Alcím: Siklós István tolmácsolásában Beckett Sámuel üzeni
Monyók Ildikóval. Recitációra, énekhangokra és térben szétszórt hangszercsoportokra, 1991. Ld. Varga Bálint András: Kurtág György, Holnap Kiadó,
Budapest, 2009, 177.
Varga Bálint András szerint a 73 „ütemű”, szerkezetileg egy egységként
működő op. 30a-t mindemellett teljességében magába foglalja az op. 30b,
ám utóbbi szerkezetileg háromrészes kompozícióvá bővül: 2 ütemes zenekari bevezető, 75 „ütemnyi” középrész, majd 12 ütemnyi Sinfonia (epilogo
senico).(Varga, i. m. 94.)

92

schein gábor

darabot Kurtág Monyók Ildikó színésznő számára komponálta,
aki 1982-ben súlyos balesetet szenvedett, és ennek következtében elveszítette a beszédképességét. Hétévnyi megfeszített munkájába került, hogy újra megtanuljon beszélni. Énekelni azonban
eközben is tudott.38 Az előadásnak rendkívüli erőt kölcsönöz a
recitált szavakért folytatott küzdelem. Németh Eszter a darabról
írva hangsúlyozza, hogy „Monyók Ildikó nem afáziássá transzformál egy egészséges állapotot, hanem idéz, színre viszi az afáziás, egykori önmagát, s ezzel elemi erővel, de mégiscsak idézi,
nem pedig éli az afáziás beteg állapotát.”39
Amíg Kurtág zeneművének első változata pianínó- vagy zongorakísérettel előadott éneklés és recitáció, a kanonikus változat
zenekari kíséretet biztosít úgy, hogy az egyes hangszercsoportokat szétszórja a térben. Elemeire szedi szét a szimfonikus zenekart, és ezáltal egy egészen új hangzásélményt hoz létre. Ahogy
Ligeti Györgyre40 hivatkozva Németh Eszter fogalmaz, „a zongorára és térben elosztott hangszercsoportokra írt kamaradarabban Kurtág – a velencei korabarokk többszólamúság, Mahler és
Webern térhasználathoz fűződő hagyományait követve, ám meg
is újítva – az exponált zongorától térben távolra helyezi el a fém
hangszereket, kiszélesítve ezzel a hangzó, rezonáló teret, mely
helyet ad egy olyan reálistól eltérő és irányérzékünkkel is érzékelt zenei víziónak, mely Ligeti szerint fontosabb a reális térhatásnál”.41
A mű mélyebb zenei elemzésére nem vállalkozhatom, mert
nincs meg hozzá a felkészültségem. Ami az itt felvázolt összefüggés szempontjából fontos, talán ennyiből is látható. Kurtág a
második változatban a szimfonikus tér hagyományos szintaxisának szétbontásával a mellé- és alárendeléseknek egy új elrendeződését hozta létre, amely a teatralitás posztdramatikus elgondolásaival is összefüggést mutat. A mű témája így nem csupán a
zenei szövetben, hanem a színrevitelben is megvalósul: a szóért
folytatott küzdelem új valóságot teremt. A szétbontott szintaxis,
a szétbontott hangszercsoportok hangzása, a megkettőzött szöveg, amely magyarul és angolul is elhangzik, végső soron nem
a szétbontást, hanem az összekapcsolódás, az összetartozás eseményét viszik színre, egy új (össze)hangzás, egy új nyelv megszólalásának lehetősége előtt nyitva utat.
38 „1982. áprilisában baleset ért. Fejsérülés, combnyaktörés. A bal agyféltekém
sérült meg (beszéd-, írás-, számolás). Csak igent és nemet tudtam mondani.
A jobb agyféltekém működött egyedül. Az a művészet és a dal központja.
Énekelni tudtam.” http://egeszsegtar.gportal.hu/gindex.php?pg=19895089
(Utolsó letöltés: 2021. 04. 09.)
39 Németh Eszter: Az afáziás beszéd színrevitele Kurtág György Samuel Beckett
what is the word című művében (op. 30 b), Irodalomtörténet, 2019. 2. 203.
40 Ligeti György: Önarckép pesti muzsikustársakkal – A …quasi una fantasia…
op. 27 (1987–88) első tételének (Introduzione) rövid elemzése, Muzsika,
1996/2. 9–11.
41 Németh, i. m. 207.
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A tervezett páros napló beszédrendjét Pilinszky így képzelte el: „Amikor Bébi (beszél): én lennék az ő nem létező nyelve,
szava, szája. Amikor én (beszélek): Bébi lenne az, aki ösztöneim
mélyén eligazít, és hozzásegít egy-egy fölismeréshez.”42 A páriák
művészete ebben az értelemben egy új művészet utópiája. A későmodernség perspektívájából egyszerre berekesztődés, az eddigi beszédmódok elnémulása, és kezdet, amely a bontásokból,
a megszenvedett törésekből, a működésben beállt sérülésekből
születik. Egy új társiasság nyelvtanáról van tehát szó. Olyan kezdetről, amely újraszőhetővé teszi az ember és környezete, az emberi és a nem emberi, a nyelvek, a szubjektumok és a művészetek
etikai kapcsolatát.

42 Pilinszky: Szinopszis, i. m.
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Szintéziskísérlet és jelenlétmegosztás
Pilinszky János: Beszélgetések Sheryl Suttonnal

P

ilinszky János a köztudatban elsősorban költőként, másodsorban esszéistaként szerepel mind a
mai napig, és ehhez képest a Bende József szerkesztésében ismét
önálló kötetként megjelent Beszélgetések Sheryl Suttonnal című
műve árnyaltabb képet közvetít az alkotóról. Hiszen ha 1981-ben
– fájóan korán, alig hatvan évesen – bekövetkezett halála véget
nem vet elképzelései megvalósításának, a hangsúlyok talán el
is tolódhattak volna akár a prózai műfajok, akár a dráma vagy
valamely összetett irodalmi forma irányába, mint amilyen ez az
újra napvilágot látott szöveg, mely mindhárom műnem jellemzőit hordozza. A líra versbetétként is szerepel benne, de a szöveg
sűrítettsége, elhallgatásos-rejtjeles kifejezésmódja is lírai vonás.
A kortárs színház helyzetét nem csupán megnevezi és elemzi
a szöveg, de nyolcadik fejezetében drámabetét is szerepel, és a
beszélgetés dialogikussága is drámai alakzat. Végül az esszéisztikus részletek egy párbeszédes regény összetevőiként is olvashatók, nem beszélve a mű alcíméről, amely a szerzői szándékot
is jelzi: Egy párbeszéd regénye – a kötet ekkor epikai alkotásként,
esetleg regénykezdeményként áll előttünk.
A Beszélgetések… új kiadása azonban több a mű újraközlésénél. A szöveget követi a szövegkörnyezet felfestése és a filológiai
vonatkozások teljességre törekvő feltárása. A keletkezés körülményeit korabeli képekkel és eredeti levelekkel, idevonatkozó
esszérészletekkel illusztrálja a kiadvány, a szerkesztői utószóban
pedig minden olyan konkrétum szerepel, amely A süket pillantása című, Robert Wilson rendezte színielőadás viszonylatában
fontos lehet, hiszen a darab ismerete hozzájárulhat a színházról
folytatott dialógus megértéséhez.
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A valószínűsíthetően 1976-ban Szigligeten írt, de csak a következő évben kiadott kötet értelmezésének lehetséges irányai
közül három különösen sokatmondónak tűnik. A szöveg ugyanis (regénykezdemény-jellege mellett vagy azzal szoros összefüggésben) részint párbeszédekre bomló, de esszészerű szintéziskísérlete a Pilinszky publicisztikai írásaiban és beszélgetéseiben
már megjelent gondolatoknak, részben poétikai magyarázatát
kínálja fel a szerző alkotói eljárásainak, egyben művészetfilozófiájának, amelyet itt a Wilson-darab kapcsán fejt ki. Ennek mintájára a Beszélgetések Sheryl Suttonnal három kompozíciós egységet
ölel fel, amelyek nem választhatóak el egymástól, egymásba érnek, ugyanakkor nem zárulnak le. A szöveg a művészetről szóló
beszéd tapasztalati hátterének megidézésével és rejtélyes-rejtjeles bemutatásával kezdődik – hiszen maguk az ott részletezett
jelenetek és események is úgy simulnak az elképzelések logikai
vázlatába, mint kiváltó okok vagy magyarázó illusztrációk. A beszélgetés figyelme itt a jellegzetes, a versekből ismert, az elhallgatáson és a sűrítettségen alapuló, intenzív költői hatást kiváltó
módszertant követve ezúttal a megjelenítés dramaturgiájára irányul: „Most húsz-harminc oldalát lapozom át közbeeső életemnek – olvasható Pilinszky bemutatkozásának utolsó soraiban. –
A többit megkísérlem a továbbiak során fedőszavak mögé rejtve
elmondani.” (14, kiemelés: Sz. Cs.) Az egyetlen szóba sűrítés, a
történet elbeszélésének rejtjelek közé ékelése a szöveg alapvető
poétikai eszköze. Egy – Sheryl Sutton hangjára írt – dialógusrészlet ezt később így világítja meg: „ez nem elkenése, hanem
éppen bevallása a dolgoknak. Ha eljutunk majd a valódi elképzeléseinkhez, nekem egyetlen félmondatod elég lesz ahhoz, hogy
többet tudjak meg rólad, mint ami egyáltalán elmondható.” (19)
Ezt a módszertant, a rejtjelezés poétikáját a kötet pedig egyszerre
magyarázza és meg is valósítja, amikor a gondolatokat kiváltó
élmény eredetét részletezi. Így érkezik el a Wilson-darab tárgyalásához és ezzel párhuzamosan egy álomhoz kapcsolódó, Székesfehérvár és New York vonzásában megvalósuló történéshez.
A szöveg a fentiek értelmében több szálon fut. Mint ismeretes,
Pilinszky Párizsban látta Robert Wilson darabját. A fiktív beszélgetés a Csillaghálóban című dokumentumfilm1 szemtanú elbeszélői szerint két betegségtörténeten alapul: Pilinszkyt barátja, Gát
János ápolta, Gát Jánost pedig a Wilson darabjában szereplő színésznő, Sheryl Sutton, illetőleg a szerző és Sheryl személyes találkozásai is inspirálták a fejezeteket. A dialógus dinamizálja az
esszét, színekkel, ugyanakkor csak kevés cselekménnyel tölti fel,
megőrizve esszéjellegét. A két, párbeszédes formában szembesített szereplő a hétköznapi megnyilvánulásokon túl mondandójának tematikájával művészeti kontextusokat idéz meg: a beszélgetésben Sheryl Sutton a modern színházat, Pilinszky pedig az
1

Csillaghálóban I. – Emlékek Pilinszky János európai útjairól. Rendező: Mispál
Attila, operatőr: Balázs Sándor, producerek: Mécs Mónika és Muhi András,
gyártó: M&M Film Kft., 2015.
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írás jelenkori dilemmáit képviseli. Ám a Beszélgetések… a műfaji
hovatartozáson túl számos egyéb kérdést is felvet – ezek részint
épp a műfajokhoz tapadó értelmezési stratégiákból adódnak.
Ilyen például, hogy kik a megjelenített személyek, hol húzható
határ a fiktív irodalmiság és a dokumentumértékű visszaemlékezés között, illetőleg egyáltalán van-e jelentősége ennek a mű
világán belül. Ezenkívül milyen személyiségképlet bontakozik
ki a párbeszédből? Egyáltalán hány szereplőről beszélhetünk?
Ezeket a kérdéseket a szöveg nem válaszolja meg megnyugtatóan, inkább a dialógusba foglalt diskurzus meglepően egységes és
ugyanakkor tág értelmezési tartományt nyitó epizódjaira helyezi
a hangsúlyt.
Az epizódokból összeálló szöveg a párbeszéd szereplőit
olyan rokon művészi alkatokként festi meg, akiknek – egymással való mély azonosulásuk következtében – egymásra felelő,
egymást kiegészítő megszólalásaiban monológok sorozata épül
fel. Annál is inkább egyetlen hangra írt beszélgetésről lehet szó,
mert a jelen szövegközlést kiegészítő alapos filológiai apparátus (amely az eredeti, 1977-es kötetkiadásban nem jelent meg,
későbbi szövegközlésekben pedig a szépprózák között röviden
utalt a keletkezési körülményekre és a fontosabb filológiai tudnivalókra) a párbeszéd mindkét résztvevőjénél utal Pilinszky már
megjelent esszéire. A Beszélgetések… így például meglepő módon
még a Pilinszky-recepció egyik alapkövét, az evangéliumi esztétika
kifejezést is Sherylhez köti.
A Sheryl Suttonnal folytatott dialógusban tehát Pilinszky
saját (már részben korábban is publikált) írásainak fő szólamai
jelennek meg egymás után, változó (többnyire egyenesen esetleges) szereposztásban, a szerző jelenlétének megosztásán keresztül, ami nem csupán Pilinszky nagyvonalúságát bizonyítja,
de a szerzőséget illető felfogását is tükrözi. A Beszélgetések… elhíresült gondolata szerint, amely az egész kötetszerkezetet felvezető vezérgondolatként is olvasható, „a mű kezdi írni önmagát”
(15) – amely szemléletmód Esterházy Péternél meghatározóvá
válik majd.2 A vélekedések ezután egymást pontosítják, a körülmények pedig, mint a helyszín (szobabelső és utca), az idő
(körülbelül egy hét) és a cselekmény (a gyógyulás folyamatának
görbéje) jól körülrajzolt alapokat biztosítanak a gondolati tartalmaknak és a regényszerkezetnek egyaránt. A szereplők nem véleményeket ütköztetnek, nem tapasztalataikat osztják meg, nem
a saját felfogásukat körvonalazzák, nem is kérdések és válaszok
formájában olvashatjuk belátásaikat, hanem egységes koncepció
szintézise zajlik a szemünk előtt: Pilinszky elképzelései, művészetfilozófiai megfontolásai és alkotói dilemmái szólalnak meg
egy sűrű szövésű, műfajokon átívelő eleven kötetben.
2

Vö. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény), Magvető, Budapest, 1979,
429: „A regény, amint írja önmagát.”
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Így a címben megnevezett Sheryl Sutton a beszélgetés ihletett
múzsájaként úgyszólván „egy lélek, két legény” (Milne: Micimackó) karakterű beszédpozícióban társul a mű szerzőjével, Pilinszky Jánossal. Hiszen a nevezett vállalás szerint Pilinszkynek
Sheryl Sutton könyvét kell megírnia, „az ő könyvét, helyette
is” (14), a kötet egészét pedig Pilinszky tragikus körülmények
között elhunyt nővérének ajánlja, s ennek az elhatározásnak és
ajánlásnak az eltökéltsége, a tét komolysága emlékeztet a haláltáborok áldozatainak emlékezetében fogant elhatározásra,
a jóvátehetetlen művészi tettlegességű jóvátételének ígéretére:
„semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt, ami már
megtörtént”,3 aminek következménye, hogy „a költészetnek, ha
igazán költészet, igazi közege a jóvátehetetlen. A jövő túl kön�nyű, túl ritka, nem elég ellenálló neki.” (68) Az írásnak ez a céliránya görgeti előre a konkrét szöveg születését, és a művészet
mozdulatlan elkötelezettségű (67) centrumába vezet: „a szerencsétlenséget nemcsak elviselni, de szemügyre venni és szemlélni is
nehéz. És mégis – Simone Weil szavával –, nincs magasabb rendű szépség, mint a szerencsétlenség hiteles ábrázolása.”(57) Elviselni és szemlélni – a beszélgetőtársak eltérő alkata itt a nagyon
szembetűnő jellemzők folytán, amelyeket röviden a fehér, idősödő európai férfi és a fekete, fiatal amerikai nő alakjában lehet
összegezni, és amelyek ráadásul a közös nyelv hiányával kapcsolódnak össze, a trauma és a bűn közös pontjaiból kiindulva ismét szétágazik. Sheryl Sutton szereplőként inkább elszenvedte a
traumatikus eseményeket, színésznőként megjelenítette, Pilinszky ugyanakkor inkább szemlélője volt mások szenvedésének,
amelynek következményeit alkotói szemléletébe és módszertanába illesztette. Itt még gyerekkori élményei is megszólalnak:
szó esik például Micsicsákról, akit apáca nagynénje lánynevelő
intézetében ismert meg, valamint katonaéveiről, a háború tapasztalatáról, és a később meglátogatott Auschwitz múzeumi
közegéről. A kétféle, közvetlen és közvetett szenvedés a művészi
intuíció közösségében mégis egy és ugyanaz: „Hihetetlen szavai
vannak – és messze túl az ismert szavakon – kétféle emberi melegnek. Ha ez a dialógus megszólalhatna! De mivel a századvég
szülötte vagyok, azt mondom, maradjon rejtve, ami idáig is rejtve volt!” (65)
Annál feltűnőbb, hogy mégis mennyire hasonló belátások
nyílnak meg számukra. A beszélgetőket összekötő szituatív viszonyok és szerepkörök kiegészítik egymást – beteg és betegápoló, szerző és színésznő, szenvedő és szemlélő ugyanarról a
témáról más-más szemszögből szerez tapasztalatot, márpedig a
kötetben a tapasztalatokra nagy hangsúly esik, bármily elvont
síkon szólaljanak is meg. Ezért a két szereplő a jelenlét megosztásán keresztül olyan gondolati tartalmakat állít a mű horizont3

Pilinszky János: Egy lírikus naplójából, in uő: Esszék, cikkek, Magvető, Budapest, 2019, 346.
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jába, amelyek az első oldalaktól kezdve evidenciaként hatnak,
hiszen ők (közös nyelv hiányában is) értik egymást. A Pilinszky
esszéiben is több helyütt tárgyalt jelenlétvesztés ily módon egy lehetséges kiutat talál ebben a beszélgetésben, annak ellentételezésére, hogy „[a] valódiból semmi, majd a semminél is gonoszabb
mintha lett, a hiánynál is gyötrőbb mintha, aminek még elvetésével és elpusztításával se juthatunk vissza a bizonyosságba és a jelenlétbe”. (61) (Szerkesztette Bende József, Magvető, Budapest, 2020)
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Adam Zagajewski

Santiago de Compostella
Enyhe esőcske szitál mintha csak az Atlanti
Óceán számadást vetne lelkiismeretével
Ez a november már nem színlel
Az eső eloltotta a szikrákat és a tüzeket
Santiago Spanyolország titkos fővárosa
Éjjel-nappal járőröznek benne
Az utcákon zarándokok vonulnak
turistamód, fáradtan vagy tele lelkesedéssel
A katedrális előtt láttam egy nőt
aki hátizsákjának támaszkodva zokogott
Vége a zarándoklatnak
Most ugyan hová menjen
A katedrális csak kövekből áll
A kövek csak állnak nem mozognak
Közeleg az este
meg a tél

Adam Zagajewski (1945–2021) Lwówban született. Pszichológiát és filozófiát
hallgatott a krakkói egyetemen. 1982 és 2002 között Párizsban és Amerikában élt,
de 2002-ben visszaköltözött Krakkóba. 2004-ben Neustadt-díjat, 2016-ban pedig
Janus Pannonius Nagydíjat kapott. Válogatott költeményeit Zsille Gábor fordította (Bármi is történt, Orpheusz, Budapest, 2014). Az itt közölt két vers a költő
Prawdziwe życie című kötetében jelent meg 2019-ben.
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Cordoba, verebekkel
[Kordoba, wróbl]

Narancsillat köröskörül
akár egy lágy selyem kendő;
itt az emlékezet erősebb az időnél
A katedrális minden nap be kell hogy
meneküljön a mecsetbe.
Cordoba ennek az országnak
fekete szíve, szigorú bírája
a láthatatlan dolgoknak, bírája
a haragnak, örömnek, mosolynak és felháborodásnak.
Közben a turisták mintha búvárruhában
járkálnának a tenger fenekén
kincseket keresve, lábuk nyomában
a por irreális felhőivel.
És tart a véget nem érő alkonyat
ezen a végtelen májusi estén,
míg a verebek hangosan csiripelnek, s az árnyak
nagyon lassan térnek csak vissza
sötét szállásaikra.
A fákat könnyű remegés fogja el,
sőt nyugtalanság, mintha végre megértenék,
hogy ez a vég, már sehova se mennek.
Bár most úgy tetszik, hogy a titok
arra vágyik, hogy fölfedjék,
magasba löki kezedet, mintha éltanuló volnál,
de tudjuk, hogy ez lehetetlen.
A filozófusoknak várost kell választaniuk,
csak a költők élhetnek akárhol.
(Gömöri György fordításai)
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Jász Attila

A kudarc haszna

Kiegészítések Krajcsovics Éva csendnaplójához
[i.]
Egy szerzetesi cella. Nevezheted persze
műteremnek is. Egy festőállvány,
egy szék, egy falrészlet színe.
A konkrét látványt kell ismeretlenné
izzítani, azt hiszem, ez a titok. Vagy
valami ilyesmi. De mi történik az időtlen
és a haszontalan idők között?
Semmi és minden. A többi csak vacakolás
a mindennapokkal. Az élményt, főleg, ha erős,
nem mindig lehet félretolni. A kudarcból
születnek a legszebb dolgok.
De sajnos nem mindig.
Mégis, néha olyan sok bennünk a kékség.
Mégis, mitől lesz jó egy kép,
ki tudhatja?
[ii.]
Vannak-e olyan színek, amelyekre vágysz?
Vagy csak elmerülsz olykor egyikben is,
másikban is?
Magányügy természetesen. De érdekes lehet
a megoldás megszállott keresése. Az idő
mindig segít. Ajtót festeni a kép közepébe,
akkor is, ha nem látszik.
Időt kell tölteni a kép előtt, a látvánnyal
szemtől szemben, miközben lassan
helyükre kerülnek
a részletek.
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[iii.]
Vázlatszerűen élni. Minden nap
festeni. Vagy nem. Minden újabb
kép remény, mégis növekszik
a sötétség.
Vissza kellene találni a valósághoz,
bármi is legyen az. Hátha valaki
még alszik benned. Talán
még néhány kép.
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Hegel Heidelbergben
(1816)

Úgy látszik, bekövetkezett
az az időpont, amikor a filozófia
ismét várhat figyelmet és szeretetet,
mondja Hegel professzor Napóleon
leverése, a forradalom és következményeinek
elhárítása után. Ez a csaknem elnémult
tudomány ismét megszólalhat, mondja.
A világszellem annyira el volt
foglalva a valóságban,
nem tudott befelé fordulni
s önmagába mélyedni.
Heidelbergben tart székfoglalót,
az egész filozófiatörténet összetalálkozik
személyében, összeáll történetté.
A világszellem nem jött be az előadásra,
kint járkál a Philosophenweg-en,
de ő maga nem filozofál, nem gondolkodik,
nem töpreng, nem analizál,
nem értelmez, nem elemez,
nem összegez, nem következtet,
nem kételkedik és nem véleményez,
nem vitat és nem ért meg semmit.
Nem a semmit nem,
nem a valamit igen,
nem a mindent talán.
Madarakat etet.
A morzsákért egy pinty,
aztán egy cinke száll a tenyerére.
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Roncsok között
Roncsok között élek.
Téged csak az elmebetegek
szeretnek, a fogyatékosok olvasnak,
a buták értenek, mondja a feleségem.
Nekem se kéne szeretnem téged,
de közeledik az ezüstlakodalmunk,
nem vonulhatok vissza, folytatja.
De ők, az olvasóim, megértőim,
engem szeretők, bennem vannak,
minden csak odabent történik,
kint a világszellem dúl-fúl,
viharok támadnak, a történelemből
kicsap a hőség, az emberből
a fák közé, ahol épp kirándulók trappolnak
bakancsban, rövidnadrágban.

Székelhagyóbeszéd
Kitettek az egyetemi szobámból.
Az egész épületet bezárják,
pár éve láttam fölépülni,
és most fölösleges lett.
A világszellem annyira el van
foglalva a valóságban,
nem tud befelé fordulni
s önmagába mélyedni.
A világ tárgyak és dolgok halmaza,
a közöttük lüktető rend a szellem,
a dolgok nélkül nem tudna lüktetni,
a lüktetés nélkül a dolgok

versek

már rég a semmiben áznának,
mint vörösborral leöntött abrosz
a sós vízben.
Visszük a diákokkal a könyveimet,
a rám maradt cserepesvirágot
a szomszéd épületbe,
ahol a döntések vasrácsként
vannak az ablakra csavarozva,
de egy kismama megállít a folyosón,
a telefonján mutatja háromhetes
babáját. Olyan nyugodtan alszik,
mint a világszellem.
Nem tudom, honnan veszik,
hogy a nyugalom a megoldás bármire?

Nem azért
Nem azért írok, hogy olvassák,
nem azért írok, hogy elolvassák,
nem azért írok, hogy beolvassák,
nem azért írok, hogy kiolvassák,
amit írok. hanem hogy egyben,
egyszerre bent és kint maradjon,
ami az írás által létrejön, létremegy,
az olvasó illetéktelen beavatkozása
elrémít, nem tartozik rá, amit írok,
maradjon csak az enyém,
az én kis fénylő titkom,
nem akarom, hogy mindent megértsen,
nem akarom, hogy sírjon,
nem akarom, hogy nevessen,
nem akarom, hogy meggyűlöljön,
vagy ami még rosszabb, megszeressen.
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Menedék
Micsoda menedék bent ülni egy egyetemi
órán, miközben a világ kint marad.
Mit a világ, az bejöhet!
A saját hülyeségem maradjon kint,
a saját gyengéim, saját gyávaságom.
A katedráról visszaverődő fény
bebalzsamoz, a hülyeség józanságnak
mutatja magát, a gyengéim összekapják
magukat, nem erősködnek már,
a gyávaság megszólalni sem mer,
beszél helyette valaki más,
még mindig nem én, már régóta
nem én.
A világ bejön, leül a padba,
hallgat, jegyzetel,
kint telik az idő,
itt halmokban áll, mint kincstárban
az arany, ha volt valaha is
ilyen kincstár, és nem minden
dobozokban, ládikákban,
széttöltve órákba, percekbe,
nem áll az óra mutatója,
hol meglódul, hol letapad.
Mintha kis gombócokat gyúrnék,
gyűröm az időt, a kintet kintre,
a bentet ide be, a seholt sehová,
mindent mindenképp
mindentől távol,
valamihez se közel.

Németh Eszter

Gregorián és pszeudogregorián
A Jeney Zoltán Halotti szertartásában szereplő
weöresi Mária-siralom értelmezése

Jeney Zoltán Halotti szertartása
Kurtág György szerint az elmúlt száz év egyik legfontosabb magyar zeneműve.1 Bár sokan méltatták, mégsem szervesült a kulturális gondolkodásban. A 2005-ös bemutató óta2 nem is hangzott el teljes egészében, holott erre voltak komoly próbálkozásai
mind a szerzőnek, mind a bemutatót vezénylő Kocsis Zoltánnak.
A bemutató koncertet éppen annak reményében nem rögzítették,
hogy később lehetőség nyílik egy minden tekintetben hibátlan
stúdiófelvétel elkészítésére. Kocsis Zoltán 2016-ban bekövetkezett halála ezt a reményt végképp meghiúsította.3 2019-ben Jeney
Zoltán is meghalt, és a Halotti szertartás még mindig nem szólalt
meg teljes egészében. Mind a koncertéletnek, mind a szakirodalomnak komoly adósságai vannak a darabbal szemben.
Bár a Halotti szertartás nem liturgikus mű, az alapját a liturgia képezi, amelyet a zeneszerző a 16. század elejéről származó, Częstochowai pálos kantuálé feldolgozásával rekonstruált.
A háromórás, monumentális zeneműben összesen hat nyelven hangoznak fel szövegek, bibliai idézetek, népénekek, versek. Zenei anyaga egy olyan barokkosan retorikus szerkesztésmódú oratórium, mely gregoriánból és az abból kiépített
pszeudogregoriánból, meghatározott algoritmusokból összeállí1

2

3

„Csendes sorok” Dobszay Lászlóról – Beszélgetés Kurtág Györggyel Dobszay
Lászlóról. Beszélgetőtársak: Dobszay Ágnes, Farkas Zoltán, Mizsei Zoltán,
Wilheim András. Felvétel, vágás, zenei rendezés: Mizsei Zoltán. A felvétel
2020. január 27-én készült.
Az ősbemutatón a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar (karig.: Antal
Mátyás) játszott. Továbbá: Amadinda Ütőegyüttes, vezényelt Kocsis Zoltán.
Szólót énekeltek: Kolonits Klára, Károlyi Katalin, Timothy Bentch, Rezsnyák
Róbert, Fried Péter.
Jeney Zoltán: Kocsis Zoltán és a Halotti szertartás, Muzsika, 2016/12.
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tott fraktálzenéből, magyar virrasztóénekekből, idézetekből, álidézetekből és illúziókból épül föl.4 Mivel a gregorián alapokban
a zene és a szó egyforma súllyal van jelen, a zenét és a szöveget
én is egységként, egyenrangú figyelemmel elemzem. A teljes zenemű intertextuálisan és intermuzikálisan is rendkívül tágas hálózatot teremt. Itt ennek csak egy kis szeletéről, Weöres Sándor
Mária siralma című versének zenei feldolgozásáról igyekszem átfogó képet nyújtani. Mind a vers, mind az abból létrejövő zene
erősen épül az Ómagyar Mária-siralom hangzására és vélt dallamára, ezért írásom az utóbbi értelmezésére is vállalkozik.
A Halotti szertartás bemutatása
A Halotti szertartás évtizedeken át íródott, Jeney Zoltán egész
életművét reprezentálja. A források közül némelyek 1979-re,
mások ’87-re datálják a mű írásának kezdetét,5 de az Én imádottam színházi előverziója például 1971-ben keletkezett. A szertartás első részének egyik elemét, a Subvenitét a Schola Hungarica
énekkar 1979-es felkérésére írta Jeney, és a bemutatót követően
született meg egy nagyobb kompozíció terve.6 A ’79-es bemutató
után a folytatás elakadt, majd 1987-ben merült fel ismét, amikor
szerzői estjén bemutatott egy öttételes összeállítást, és megkapta
Dobszay Lászlótól a Częstochowai Cantionálé pálos kódex anyagát, amely a későbbi szertartás gregorián anyagának elsődleges
forrásává vált. 1993-ban elkészült a Commendatio animae, két évvel később a vesperás, 2000-ben pedig elhangzott az első három
rész tetemes szakasza. 2005-re készült el a teljes mű. Ebben a zeneszerző szerint óriási szerepe volt Dobszay Lászlónak és a dirigens Kocsis Zoltánnak.7
A zenemű az eredeti középkori rítust követve hat részre tagolódik. A halál pillanatában a fohászkodók Istennek ajánlották
az elhunyt lelkét (I. Commendatio animae – Lélekajánlás), majd ellátták a holttestet, vecsernyét mondtak (II. Vesperae Mortuorum
– Halotti vecsernye), és elszállították a földi maradványokat a
templomba, ahol éjszakai, virrasztó zsolozsmát tartottak érte
(III. Vigilia Defunctorum– Halotti virrasztás).8 Másnap gyászmisén,
requiemen vettek részt, melyhez feloldozási szertartás is tartozott (IV. Absolutio – Feloldozás), és ezután vitték a halottat körme4
5
6
7
8

Dalos Anna: Hagyomány és eszkatológia Jenei zoltán „Halotti szertartás”ában, Holmi, 2006/7. 903.
Dalos Anna: Talált tárgyak és zeneszerzés-történeti paradigmaváltás. Jeney
Zoltán Halotti szertartásának születése (1987–2005), Magyar Egyházzene XX,
2012/2013, 395.
Farkas Zoltán: „Spekuláció nélkül nincs intuíció – »Jób könyvé«-től a fraktálokig”. Jeney Zoltánnal beszélget a Halotti szertartásról Farkas Zoltán, Holmi,
2006/7. 869.
Jeney: Kocsis Zoltán…, i. m.
Dobszay László: Jeney Zoltán: Halotti szertartás – Funeral Rite (Ismertetés és
szövegkönyv), Magyar Egyházzene XIII/3, 2005/2006, 265.
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netben a temetőbe, ahol énekszó és imádságok mellett eltemették
(V. Depositio corporis – Eltemetés). A templomba visszatérve a vigasztalás énekeit énekelték (VI. Consolatio – Vigasztalás).9 A darab
szerkezete ezt a rendet követi. A végeredmény egy, a gregorián
szerkesztéstől a fraktálokig tartó technikai igénnyel fellépő, ös�szetett kutatói és alkotói folyamatot igénylő gigantikus mű.
Az idegen nyelvű szövegek nagy része latin. Az olvasmányok
a három szent nyelven hangoznak el, a görögöt, a latint és a hébert kombinálják. Ezek mellé egy bachi ihletettségű (71. kantáta
áriája) tétel német nyelven került bele a műbe, Lukács evangéliumából Simeon éneke pedig óorosz nyelven hangzik el. A magyar
nyelvű szövegeket a Lajtha László által gyűjtött magyar népdalok,10 és költői szövegek alkotják Pilinszky János, Weöres Sándor, Tandori Dezső, Orbán Ottó, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő
írásaiból. Spiró György véleménye szerint a szerző szándékosan
kerüli a reprezentatív, biblikus verseket: „Kézenfekvő lenne például egy Vajda-idézet, vagy Babits némelyik nagy halálversének használata, Jeney azonban sem nagy halottról, sem éberen
virrasztókról nem akar tudni, az allegóriát messze elkerüli.”11
Mindez Spiró szerint azért van, mert a darab elzárkózik mindenféle individualitástól; nincs egyén, nincs történet, nincs drámaiság, se tragikum, nem ismerjük a halottat, sem az őt körülvevőket. Bár a személyességet nem a halottról való ismereteink
adják, azonban a temetési rituálé természete folytán résztvevővé
változtat, bevon minden jelenlévőt, aki így a saját esendőségével, halálával is szembesül. Ebben különösen nagy szerepe van
a költői szövegeknek és a népzenei siratóknak: „A magyar költők verseihez társuló és magyar népzenei stílusok emlékét őrző
tételek a Halotti szertartás legszemélyesebb pillanatai, amelyek a
mélységesen emberi választ, a személyes reflexiót, az érzelmi kitöréseket képviselik a latin szertartás folyamatának drámai, de
valamiképp objektív sodrásában.”12
Déri Balázs Jeneyvel készített interjújában kiemeli, hogy az
„elmúlt néhány száz évben” ritkán történt meg, ami a Halotti szertartással, hogy egyházi zene legyen egy kor reprezentatív
zeneműve.13 Jeney ugyanakkor nem tartotta művét liturgikus
alkotásnak. Ezt többek között a liturgikus idő átszervezésével
magyarázza. A mű három órába tömörít egy többnapos eseménysorozatot, a mai szertartások hosszához képest viszont terjedelmesebb. Több fontos szertartási szakasz csak jelzésértékűen
jelenik meg, például a requiem, amelyből csak a kezdetét jelző
introitus és a lezárultát jelző processzió marad meg, a helyére
9
10
11
12

Uo.
Lajtha László: Sopron megyei virrasztóénekek, Zeneműkiadó, Budapest, 1956.
Spiró György: Jeney Zoltán: Halotti szertartás, Élet és Irodalom, 2006. október 6.
Farkas Zoltán: Népzenei hatások Jeney Zoltán Halotti szertartás című művében, Magyar Zene, 2011/1. 84.
13 Déri Balázs: Új magyar szakrális zenemű. Jeney Zoltánnal beszélget Déri Balázs, Vigilia, 2006/2. 133.

110

németh eszter

pedig egy Weöres-vers (Én imádottam) kerül. A Halotti szertartás
„(…) semmiképpen sem liturgikus mű, de a liturgiát mint történést tekinti vezérfonalának, ugyanúgy, ahogy a Máté passióban
a passiótörténet a történés”.14 A darab nem azzal a céllal született, hogy a liturgiába illeszkedjék, így a kritériumoknak sem felel meg szorosan. A Halotti szertartás próbatétele nem a liturgiába
való illeszthetőség, hanem az előadás ideális módjának és helyének felmérése, az anyagi háttér előteremtése. Ez a halotti zene
ugyanis nem kis feladatot ró a hallgatóra: egy olyan középkori
eredetű rítusnak lesz részese, amely még a népszokásokban is
csak töredékesen maradt fönn. Rá van tehát utalva a zeneszerző
vezetésére: nemcsak a zenei struktúra, a hangzásvilág, az eszköztár és a szöveg együttese nyújt újdonságot, de maga az intellektuális élmény is, amely egy ilyen rituálé megismeréséből
fakad. A hallgató ilyen mértékű kiszolgáltatottságában fontos
vezérfonalat nyújt Dobszay László műsorfüzete, amelyet a koncerthez ajánlottak.15 Ez az ismertető szorosabb kapcsolatot ápol a
zeneművel, mint azt a hallgató koncertélményei során megszokhatta, az előadáshoz szervesül a mélyebb megértés jegyében.
A Mária siralma című vers a halotti vecsernyének, a szertartás második szakaszának a végén hangzik el. A vesperás öt kicsi és egy nagy antifonából, az azokhoz illeszkedő, Lajtha László gyűjtéséből származó virrasztóénekekből, zsoltárokból és a
Magnificat helyét betöltő versbetétből épül fel.16 A cimbalom
végigkíséri ezt a teljes részt, dominanciáját már a ciklust kezdő
nyolcszólamú, a Mottó zenéjére írt szövegnélküli ricercare is előrevetíti.
Weöres Sándor Mária siralma az Ómagyar
Mária-siralom tükrében
Weöres Sándor Mária siralma című versét 1936-ban önálló műként publikálta a Nyugatban, később beemelte a Második szimfóniába negyedik tételként. Az öttételes művet az Ének a teremtésről, Ábrahám áldozása, Dávid tánca, Mária siralma és az Újszövetségi
apokrif levél alkotja. Ábrahám története tehát a Mária-siralommal
kerül tükörhelyzetbe. A Mária siralma a Hetedik szimfóniában szereplő Mária mennybemenetele és a Salve Regina című versek hálózatába illeszkedik. A vers továbbá összecseng a Weöres által
hangzását illetően is meghatározó alkotásnak tartott Ómagyar
Mária-siralom zeneiségével.17 A hangsúlyos verselésű, szabad
szótagszámú versről már a felfedezője, Gragger Róbert is felismerte, hogy a Planctus ante nescia kezdetű szekvencia verses for14
15
16
17

Uo. 134.
Dobszay: Jeney…, i. m.
Uo.
Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Egybegyűjtött művek, I., szerk. Steinert Ágota, Helikon, Budapest, 2010, 58.
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dítása.18 Weöres a középkori mű zeneiségének épp az esszenciáját veszi át. Az Ómagyar Mária-siralom már rögtön a második
versszakában elhagyja az összecsengést a szekvenciaműfaj zeneiségében rejlő hangzásvilággal, ugyanis a „Választ világumtuul –
/ Zsidou, fiodumtuul, / Ézes ürümemtüül”19 sor nem énekelhető
szekvenciaként. Ehhez az első szakasz dallamára kellett volna felelnie: „Ha volt dallama, azt nem ismételhették erre a két strófára
a nyelv kerékbetörése nélkül.”20 Weöres bár szerkezetileg követi
a magyar Árpád-kori verset, nem nyújt e strófának megfeleltethető szakaszt a Mária siralmában. Az első versszakban azonban
követi a fókuszt, az anya egyes szám első személyű önreflexiója nyitóképként jelenik meg: „Nem tudtam a búról, / most a bú
megölel / halványsággal belehel.”21 Weöres a 4 + 3 / 3 + 3 / 4 + 3-as
osztatú sorokat lazán követi. 22
Bár szekvenciaként biztosan nem énekelhették, hogy volt-e
dallama vagy dallamra született-e az Ómagyar Mária-siralom,
megválaszolatlan kérdés. A két vers zeneiségét összehasonlítva
megállapítható, hogy a Mária siralma énekelhetőbb. Weöres zenei
döntéseit meghatározza, ahogyan az ómagyar szöveg hangzását
megfigyeli: „Ezt a verselést a szótagszám-egyezés még nem köti;
hatszótagos sorra szívesen rímel hétszótagossal, vagy ötösre
hatossal stb. Rímelése: rag-rímek, hol simán (éljen – féljen), hol
csavartan (kínzatol – veretöl). S a sima rag-rímek alatt gyakran
felsejlik a tiszta rím (él – fél, világ – virág, árad – fárad).”23 Weöres elhagyja az ómagyar szöveg eredeti, az énekelhetőséget tekintve problematikus részeit, csak az általa jellegzetesnek érzett,
általános és az egész versre jellemző zenei hangzást őrzi meg.
Mivel semmi bizonyíték nincs arra, hogy az Ómagyar Mária-siralmat modális ritmikára énekelték, és sem az időmértékes, sem
az ütemhangsúlyos verseléshez nem illeszkedik, a parlando előadás tűnik a leghitelesebb lehetséges dallamhasználatnak.24 Ezt a
parlandojelleget Weöres megtartja, és Jeney is jó érzékkel átveszi.
Jóllehet, a zenei elemzések amellett érvelnek, hogy az Ómagyar
Mária-siralom nem szekvencia,25 Horváth János verstani munkájában szekvenciaként elemzi a ritmusát: „…a latintól eltekintve,
önmagában véve sem tüntet fel a magyar semmiféle szabályt
vagy megkötöttséget az említett sorváltozatok kombinálásában; annál kevésbé törődik azzal, hogy strófái páronként azonos
szerkezetűek legyenek. A latintól függetlenül egyetlenegy strófa
18 Vizkelety András: „Világ világa, virágnak virága…” [Ómagyar Mária-siralom],
Európa, Budapest, 1986, 15.
19 Pais Dezső olvasata szerint.
20 Vizkelety, i. m. 32.
21 Weöres Sándor: Mária siralma, in Weöres Sándor, Egybegyűjtött írások I., Magvető, Budapest, 1975, 212–214.
22 Weöres: Három veréb…, i. m. 56–59.
23 Uo. 58.
24 Dobszay László: Az Ómagyar Mária-siralom zenei vonatkozásai, Zenetudományi dolgozatok, 1988, 13.
25 Uo. 11.; Vizkelety, i. m. 15–16.
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(a 2.) látszanék következetesen egyazon sorfajból (2 ǀ 4 osztású
hatosokból) alkotottnak; ez nem lehet egyéb puszta véletlennél,
illetőleg a ritmusérzék ismétlő ösztönének alkalmi érvényesülésénél (…)”.26 A szekvenciajellegről Weöres és Jeney is lemond,
a parlando érzetet mindketten siratójellegű hangzássá alakítják.
Bár a „Jaj” indulatszó már az ősmagyar kor óta jelen lehetett a
magyar nyelvben, az Ómagyar Mária-siralomban az ó változatai
fordulnak elő indulatszóként: „O ygoȝ ʃymeonnok beȝȝeg ʃcouuo
ere”, „O en eʃes urodῡ”, „Vh nequem en fyon”.27 Weöresnél a „jaj
én fiam” jajgatás variációi és ismétlődései a barokk zenére jellemző affektusként vissza-visszatérnek, hogy nyomatékosítsák a
szöveg siratóként megszólaló hangzásélményét. A siratás ősi, élő
rítusa a mitikus hagyományban jellegzetesen a női minőséghez
tartozik.28 A „jaj én fiam” sorok kiszámíthatatlan, véletlenszerű
felbukkanása követi a gyászoló anya érzelmeinek és gondolatainak csapongó rendszertelenségét, önhergelő gesztusát. Ez az oka
annak is, hogy a mű egy hosszabb szakaszában még meg-megjelenik a szekvenciaszerű felelgetés (4-soros strófák esetében), de
ezt a „jaj nekem” és a „jaj én fiam” sorok teljesen széttörik. Ez
a két feljajdulás és ennek a különböző variációi („jaj nekem, én
fiam”; „jaj én fiam, én fiam”) abból a sorból nőnek ki, melynek
szépségét az adja, hogy egybeolvad az ó nekem az (ó) fiam szerkezettel: „Vh nequem en fyon.”29
A siratókra jellemzően a szerkezeti, gondolati felépítettség is
csapong: hol a jelen eseményekre reflektál a szubjektum, hol a
gyermek Jézushoz köthető emlékeibe, az anyaság boldog érzésébe menekül, hol önmagára irányul a figyelme. Ezek az állapotok a versben olyan intenzívek, hogy egyre erősödő modalitásokat követelnek. A gyermek Jézust a vers a középkor jellegzetes
felnőtt testalkatú Krisztus-ábrázolásaival szemben puttószerű,
mosolygós, tekenőben fekvő kisfiúnak láttatja. E képek, emlékek ellentétesek a jelen borzalmaival és ösztönszerűen kiváltják
az anya heves reakcióit. Ennek köszönhetően előbb ráparancsol
felnőtt fiára: „gyere vissza, jaj én fiam, / maradj anyád mellett”,
majd önmaga válik cselekvővé „jaj én fiam, én fiam / hadd menjek utánad”, végül kitágítja a felszólítást a külvilágra: „jaj nekem,
megfulladok, / fogjatok föl engem”.30 Ezek a sorok a vers legerősebb hangzású pontjait alkotják. Az utolsó idézett sor végső
nyomatékká fokozza előbbi párjait, ahonnan a vers már nem erősödik tovább, visszaring a siratás el nem múló fájdalmú állapotába: „jaj nekem, én fiam, / jaj én fiam”.31 Mivel a siratás indulati
26 Horváth János verstani munkái, Osiris, Budapest, 2004, 276–277.
27 D. Mátai Mária: Szófajtörténet, in Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar
nyelvtörténet, Osiris, Budapest, 2003, 233.
28 Bartal Mária: Mítosztöredékek újraírása a Medeia című költeményben, in:
Áthangzások. Weöres Sándor mítoszpoétikája, Kalligram, Pozsony, 2014, 193.
29 Kiss ̶ Pusztai (szerk.): Magyar nyelvtörténet, i. m. 233.
30 Weöres Sándor, Mária siralma, i. m. 212–214.
31 Uo.
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és beszédbeli alapja erőteljesebb a zeneinél, stílusa alárendelődik
az átélés érzelmi állapotának, ezért „a sirató elsősorban szokás és
kifejezésmód, és csak másodsorban motívumkészlet”.32 Weöresnél ez kölcsönöz kifejező drámaiságot a szövegnek.
Az Ómagyar Mária-siralom dallama mint zenei párhuzam
„’95-ben, amikor elkészült, a Mária siralmát elvittem Dobszaynak.
Amikor végigolvasta, megkérdezte: »Ismered a szatmári siratót?«
Mondom, nem. »Előkerült ez az egy szatmári sirató, amely teljesen olyan, mint a provence-i siratók. S miután az Ómagyar Mária-siralom szövegének eredete provence-i, azóta erre a dallamra
énekeljük. A lemezen is ez van.« Majd megmutatta a dallamot,
amelyben ugyanazt a négyhangos szerkezetet láttam viszont,
mint amire a Mária siralma épül. Annak, hogy így öntudatlanul
»követtem egy mintát«, hihetetlenül megörültem. Ha ugyanis tudom, hogy ez a fajta sirató létezik, ha ismerem, akkor nem biztos,
hogy ez a dolog működött volna nálam.”33 A Farkas Zoltán által
készített interjú 2006 júliusában jelent meg, több mint 10 évvel
a Mária siralmának befejezése után. Nem tartom valószínűnek,
hogy Jeney jól emlékszik a Dobszayval folytatott beszélgetésére.
Farkas Zoltán tanulmányában az idézetben szereplő állítást hitelesnek veszi, és Jeney dallamát egy bihari (bagaméri) siratódallammal hasonlítja össze.34 A Dobszay által megidézett dallamnak
viszont, amelyre az Ómagyar-Mária siralmat szokták énekelni,
nincs köze a magyar népzenéhez. Dobszay komoly kritikával illette35 azt a Szabolcsi Bence által írt tanulmányt, amely a Planctus
ante nescia kezdetű középkori dallamra igyekezett ráilleszteni a
magyar verset. Preparált kottáját nem tekintette hiteles forrásnak.36 Mivel azonban a Szabolcsi-féle dallamot egy ideig hitelesnek tartották, elterjedt. A tanulmányában viszont Szabolcsi egyértelműen megjelöli a dallam származási helyét, ami távol esik
a magyar szatmári népzenétől, de nem is provence-i. Összesen
hatféle dallamváltozatot ismer a latin eredetihez: egy évreux-i,
egy londoni (pontosabban limoges-i), egy brüsszeli, egy albii,
egy Mazarine-körzeti variánst, valamint egy Friedrich Gennrich
által felfedezett londoni (guildhalli) kéziratból származó, francia
és angol szöveggel ellátott trouvère-dallamot, amelyről Szabolcsi
állítja, hogy „Mária-siralmunk latin eredetijének dallama”37. Az
„Eyns ne soy ke pleynte fu” vagy latinul „Planctus ante nescia”
32 Dobszay László: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben,
Akadémiai, Budapest, 1983, 14.
33 Farkas: Spekuláció nélkül…, i. m. 889.
34 Farkas: Népzenei hatások…, i. m. 78.
35 Dobszay: Az Ómagyar…, i. m.
36 Szabolcsi Bence: Az Ómagyar Mária-siralom dallama, in uő: Vers és dallam, Akadémiai, Budapest, 1959, 46–48.
37 Uo. 35–39.
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kezdetű dallam alapján kiegészítve, variálva azt a többi (főleg az
évreux-i és a londoni) kézirat anyagával kialakít egy olyan verziót, amelyre a magyar verset ráilleszthetőnek tartja.38
Szabolcsi állítja, hogy a magyar fordítót a dallam inspirálhatta
a szöveg megalkotásakor,39 sőt zenei oka van annak is, ahogyan
a magyar versszakokat összeválogatta: „minden olyan szövegrészt, mely megelőző dallamszakaszok visszatérését kívánta, figyelmen kívül hagyott”.40 Dobszay azonban Szabolcsi érveit nem
tartja kielégítőnek. A latin Planctus ugyanis műfaját tekintve nem
szekvencia, és nem is népének, hiszen felépítése is más, és arról
sincsen adat, hogy a dallam szélesebb körben ismert lett volna.41
Dobszay szerint a magyar vers énekelt volta sem bizonyítható.
Amennyiben mégis feltételezzük, hogy a fordító munkájának
zeneisége az éneklésre mutat, úgy annak eredetije funkciójából
következtethetően talán a német paraliturgikus szertartási gyakorlatból származhat, amely az ún. depositio crucis befejező eleme, vagy pedig a Máriát játszó szólista által előadott passióbetét
az önálló, nem liturgikus jelenetben. Szabolcsi másik felvetése,
miszerint a fordító egy általa ismert dallamra írta volna művét,
Dobszay szerint nem bizonyítható. Nem tudjuk, hogy a latin
eredetit rendszeresen énekelték-e, ráadásul a fordító és a másoló személyéről, külföldi kapcsolatairól sem állnak rendelkezésre
adatok. „A magyar Siralomnak szoros értelemben véve »hiteles«
zenei rekonstrukciója reménytelen vállalkozás.”42 A népzenei
vonatkozás nem elsősorban az Ómagyar Mária-siralom kapcsán
említendő, hanem Jeney műve alapján, amelynek gyökere talán
jobban köthető a weöresi siratójelleghez, mint az Ómagyar Máriasiralom köztudatban elterjedt dallamához, még ha a zeneszerző
úgy érezte is, hogy a hagyományos magyar siratók jellegétől a
weöresi vers elüt.43 A cimbalomkíséret pedig még mindig elsősorban népi asszociációkat ébreszt a hallgatóban, akkor is, ha a
cimbalom már régóta igyekszik kikerülni sztereotip státuszából.
A pszeudo skála
„A Mária siralmában soha nem néztem meg, hogy ez a hathangú pszeudomodális skálakészlet hogy is van, de a dallam négyhangos formuláját mindig a két hiányzó hang egészíti ki a cimbalomban. Ez elég hamar kialakult ’95 után, csak nagyon kevés
finomításra volt szükség, hangilag – ha jól emlékszem – semmire.”44 A Farkas Zoltán által készített interjúban Jeney úgy em38
39
40
41
42
43
44

Uo. 46–48.
Uo. 45, 49.
Uo. 50.
Dobszay: Az Ómagyar…, i. m. 11.
Uo. 16.
Farkas: Spekuláció nélkül…, i. m. 890.
Uo. 885.
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lékszik vissza, hogy az általa kreált ún. pszeudomodális skála
hangjait használta fel, amelyet Dalos Anna megfigyelése szerint
az 1978-as Apollónhoz című kantátában alkalmazott először.45 A
Halotti szertartással foglalkozó doktori értekezések Jeney visszaemlékezését hitelesnek tekintik, s így a Mária siralma hangkészletét aszerint vizsgálják.46 A négyhangos tetrachord funkcióját Farkas Zoltán a darab egészén keresztül meggyőzően elemzi,47 ám a
cimbalomkíséretet illetően e dolgozatok hitelt adnak Jeney nem
kottahű visszaemlékezésének.

A kottát megvizsgálva ugyanis a jellegzetes négyhangú,
ereszkedő skála (d-c-h-a) nem egészül ki a cimbalomban a további két hanggal, hanem egészen komplementer módon építi a hangzást (b-asz-fisz-esz). Ily módon a tényleges, hathangú
pszeudomodális skála nem valósul meg. Dobszay a sokat idézett
műsorfüzetben nem is sorolja ide a Mária siralmát, noha ő hívja
fel a figyelmet elsőként erre a skálára: „…egy olyan 64 hathangú
skálából álló »pszeudomodális« rendszer, mely két hiányos (6-6
hangból álló), egymást tizenkét hangra kiegészítő görög skálából, valamint arra a 62 származék hangsorból áll, melyek a két
eredeti skála egymás irányában történő fokozatos áthangolásából nyerhetők”.48 Az Én imádottam, a Mária siralma és a Hallod-e
te sötét árnyék hangkészletét egyszerűen „pszeudo”-nak nevezi.
Dalos Anna a Hérakleitosz-sorozat művei és a Halotti szertartás
kapcsán elemzett hathangú skáláknál szintén nem említi a Mária
siralmát. Az Apollónhoz című kantátában felfelé ugyan, de mintegy skálatanulmányként értelmezhetjük a Dobszay által pontosan meghatározott, pszeudomodális skála hathangú szerkezetét:

45 Dalos Anna: Talált tárgyak és zeneszerzés-történeti paradigmaváltás. Jeney
Zoltán Halotti szertartásának születése (1987–2005), Magyar Egyházzene XX,
2012/2013, 397.
46 Darázsdi Zita: Melódia, mint belső szervezőelv Jeney Zoltán Halotti Szertartás
című művében, PhD tézis, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, témavezető:
Horváth Balázs, 2014, 52.
47 Farkas: Népzenei…, i. m., 79.
48 Dobszay: Jeney …, i. m.
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A Mária siralma ezzel szemben a siratók hangzását idéző,
ereszkedő, majd folyton följebb kapaszkodó négyhangú dallamot használ, az anya fájdalmát a zene és szöveg együttállásával
érzékeltetve. A drámai jelen (d-c-h-a) fájdalmából a sírást imitáló
négyhangú skála hol följebb, hol lejjebb helyezkedik el, a szöveg hangzásával párhuzamosan mozog. A „Jaj, nekem, én fiam”
(Esz-Desz-C-B) kezdetű szakasszal induló emelkedés a nyers,
brutalitást hozó képekkel: „Iszonyú vasszegek törik a csontodat…” (F-Esz-D-C) még magasabb érzelmi hőfokkal telítődik,
de aztán a csecsemőkori emlékek felidézésénél az alaphelyzetet
jelentő skála alá (Cisz-H-Aisz-Gisz) mozdul el a folyamat, így érzelmileg követi a zene a szöveg retorikáját:49 „Az éjjel álmomban
/ kicsi baba voltál, / fürdettelek téged / egy nagy tekenőben.”50 A
zenei alaphelyzet (D-C-H-A) visszatérésénél még mindig a csecsemőkor, a dajkálás szépségeit idézi a szöveg, nyugvópontot ad
a versben: „Abban a nagy tekenőben / tükrözött az égbolt, / jaj,
én fiam, én fiam, / két szemed is kék volt.” A tekenő, amelyben
Mária fürdette Jézust, az anya testének szimbólumává válik, s
tükörfelületet jelent az égboltot jelentő, kékszemű kisded tekintetének. Ez a tükröződés felcserélődik, megvalósul Weöres Hetedik szimfóniájában, amivel ez a szakasz összecseng. Ott Mária
kék szemében látjuk a metafizikai szférát megbomlani:51 „... ő, ki
a kereszt alatt állott / s a nyomoruságtól nem esett el, / a kereszten tajtékzó világot / bámulja riadt kék gyermek-szemmel,”, „…
minden áramon áthatol / a tiszta kék szem ragyogása, / tükrözi a
tér hajló pántja, / az idő százmedrű futása”.52
A következő zenei szakasz („Gonoszok lándzsája / szúrja át a
melled”) mintegy új témaként, a versbeli jelenből való ráeszmélés drámai fokozásaként (E-D-Cisz-H) újra magasabbról indul,
ahogyan az a retorikából következik: „gyere vissza, jaj, én fiam /
maradj anyád mellett”. Az ezt követő szakasz a vers egyik legintimebb pillanata. A középkori európai művészetre jellemző felnőtt testű gyermek Jézus helyett egy puttószerű csecsemő jelenik
meg: „Álmomban csókoltam / apró dundi lábad, / mosolygott a
csöpp szád, / jaj én fiam, én fiam, / hadd menjek utánad.” A zene
a gyermekkort idézve újra csak az alaphelyzetű kiinduló skála
49 Farkas: Népzenei…, i. m. 79.
50 Weöres: Mária siralma, i. m. 212–214.
51 Újvári Edit: Weöres Sándor mariológiája. A Hetedik szimfónia értelmezése a
Szűz Mária-tisztelet szemszögéből, Tiszatáj, 2003/6. 64.
52 Weöres Sándor: Hetedik szimfónia, in Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások II.,
Magvető, Budapest, 1975, 229–238.
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alá merül (H-A-Gisz-Fisz- E). Az idő- és értékszembesítő versben
egymást váltogatva jelenik meg a kétségbeejtő jelen és az anyaság örömeihez, gyermekágyhoz köthető múlt. Utóbbinak közeliségét érzékelteti a hangerő és a hangmagasság is: a gyermekkor
képei piano szólalnak meg, a zenei alaphelyzet (d-c-h-a) magassága alatt, a jelen forte-ja pedig brutalitásként hat, a magasabb regisztereken, így előbbit közelibbnek érzékeljük. A vers zeneisége
szintén hordozza ezt a játékot a térrel, azon keresztül az idővel. A
magas–mély hangrendű szópárok esetében megfigyelték, hogy a
palatálisok a velárisokkal szemben a cselekvés kisebb intenzitását, a közelit, a kisebb dolgot fejezik ki, ellentétben a velárisokkal:53 „Gőgicsélve heverésztél”, „fürdettelek téged”, „Gonoszok
lándzsája”, „Iszonyú vasszegek”. A „Gőgicsélve heverésztél…”
kezdetű strófa zeneileg megegyezik az „Az éjjel álmomban/ kicsi baba voltál” kezdetűvel, illetve mindkét szakasz a „Cisz-HAisz-Gisz” hangokra támaszkodik. Zeneileg a fentebb elemzett
weöresi felszólítások („gyere ide” < „hadd menjek” < „fogjatok
föl”) egymásra épülő fokozásban jelennek meg, a „hadd menjek utánad” sor megőrzi zeneileg a babakort szimbolizáló intim
hangzást. A „Gonoszok lándzsája” és a „Rászegeztek a keresztre” kezdetű strófák azonban forte brutalitással (E-D-Cisz-H-A)
alkotják a zene legintenzívebb, egymással párhuzamba helyezhető szakaszait, melyben a zenei elmozdulások teljes mértékben,
madrigalizmusokként követik a szöveg intenzitását. A „Szíved
fárad…” szakasztól pedig ugyanez a szerkesztési mód érvényesül: a kimerülés, a fáradtság állapota áttereli a keresztes (#) dominanciát a b-sek felé, míg végül (Esz-Desz-C-B-Asz-Gesz) bele
nem cseng az elhaló pianissimo a vészjósló fortefortissimo hangerőbe.
Összességében megállapítható, hogy ez a tétel a zene és a szöveg viszonyát tekintve olyan gregorián, barokk hagyományból
építkezik, amely leírható a madrigalizmus sémáival. Dalos Anna
szerint ez meghatározza az énekstílust is, amely az előadással
kapcsolatos elvárásokat magyarázza: „Középkori-barokk előképeket idéznek fel az olyan monodikus tételek is, mint a Mária
siralma (no. 5.o., Weöres Sándor: Mária siralma a Második szimfóniából) vagy az Én imádottam (no. 21.a., Weöres Sándor: Szent
György és a sárkány), amelyek egyrészt Caccini és Monteverdi
nuove musichéjének lassú harmóniai változásokra és hol dallamos, hol röviden díszített énekstílusára épülő világát elevenítik
fel, másrészt viszont közvetlenül leszármaztathatók a gregorián
neumatikus-melodikus stílusrétegéből.”54 A Halotti vecsernye, a
szertartás második részét képező szakasz talán még inkább elvárja ezt. Ebben a részben szerepelnek Lajtha László katolikus
virrasztó népénekei, amelyben megelevenednek a magyarlak53 Fábián Pál: A szóhangulat kérdései, in Fábián Pál – Szathmári István – Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989, 159.
54 Dalos Anna: Hagyomány és eszkatológia Jeney Zoltán „Halotti szertartás”ában, Holmi, 2006/7. 905.
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ta, Sopron megyei falvak hagyományai, hangulatai, népszokásai.55 A népi ihletettségű dallamok eredete nem egyértelműen
meghatározható, hiszen sok esetben a vallásos, gregorián dallamanyagra is vissza lehet őket vezetni. A kis ambitusú, 16-os
számú, hétszótagú, „Im látod világ voltát” kezdetű soproni népének például – melyet Jeney felhasznált – egyértelműen érezteti
a gregoriánum hatását.56 Megjegyzendő, hogy Lajtha 1952-ben
kezdett gyűjtése során felhasználta Illyés István zsoltárokat és
halottas énekeket is tartalmazó, 1868-ból származó kötetét, mely
állítása szerint a gyűjtés ideje alatt számos család, adatközlő saját
könyvei között megtalálható volt. Lajtha kötetében pedig ahol
teheti, összeveti az általa hallott éneket Illyés korábbi verziójával,
s levonja a következtetéseket. Így az előbb idézett dallam („Im látod világ voltát”) 1693-as, Illyés által lejegyzett változata is hozzáférhető.57 Ezek a Lajtha-féle népénekek a latin nyelvű antifónák kiegészítő elemévé válnak, mintegy a nép nyelvére fordítják
az elhangzottakat, erősítve a személyes bevonódást.
A ciklust a várt Magnificat helyett a Mária siralma zárja. A zárlat nemcsak megidézi, de komplexitásában összegzi is mindazt,
ami a szakrálisan emelkedett, mégis nyers, népies elemekkel is
átszőtt zene és a szöveg együttes hangzásvilágában megidéződött. Olyan egység jelenik itt meg érvényesen, amely évszázadokon át jellemezte Európa kultúráját.

55 Lajtha: Sopron megyei…, i. m. 6.
56 Uo. 57; Uo. 549. Sopron, 1955. I. 21., Gosztola Lukácsné sz. Tálich Erzsébet
(73 éves) 16. ének.
57 Uo. 55, 549.

Veres Bálint

Charles Ives, egy modern zenei prédikátor

A 21. századból visszatekintve
könnyűszerrel megállapítható, hogy az önálló amerikai zeneszerzés apafigurájaként Charles Ives-t tisztelhetjük.1 E megállapítás azonban csupán a II. világháborút követő évtizedekben
vált a zeneművészet különféle színterein evidenciává. Hiszen
Ives zeneszerzői munkássága aktív alkotói pályafutása alatt teljes izolációban bontakozott ki, közvetlen kapcsolatba korának
közönségével nem került.2 Ennek az írásnak a célja azt bemutatni, hogy a „meg nem értett ősatya” figurája nem pusztán az Ives
1

2

Charles Ives 1874-ben született a connecticuti Danbury-ben. Édesapja a városi „band” vezetője, aki fiába nemcsak a zene szeretetét oltja be, hanem a
kísérletező kedvet is. A kis Charles már gyerekkorában komponálni kezd, 14
évesen templomi orgonista. Később a Yale-en folytat zeneszerzői, matematikai, görög, latin és modern irodalmi tanulmányokat. Az egyetem után 1898ban egy New York-i biztosítótársaságnál helyezkedik el, közben templomi
orgonistaként is működik. 1907-ben egy barátjával megalapítja saját biztosítótársaságát, a zeneszerzésre sohasem tekint financiális forrásként. 1907-ben
következik be első „szívrohama” (a kutatók ma úgy gondolják, valójában
nem annyira fizikai, mint inkább pszichés törésről beszélhetünk). Felépülése
után házasságot köt Harmony Twitchellel, és elkezdődik zeneszerzői működésének legtermékenyebb évtizede. 1918-as újabb összeomlása után megcsappan alkotói kedve. Az üzleti világban sikeres, zeneszerzőként azonban
kevésre becsült komponista 1926-ban befejezi utolsó opusát. A hátralévő három évtizedben már csak javításokat eszközöl művein. 1922-ben saját költségén megjelenteti művészetének foglalatát, a 114 Songs-t, 1947-ben pedig a
Concord Sonata revideált kottáját. 1954-ben hal meg New Yorkban. Műveinek
recepciója megkésve indul el, számos kompozíciójának bemutatója évtizedekig várat magára, hogy aztán annál nagyobb jelentőségre tegyen szert a
század második felében. 1946-ban Harmadik szimfóniájáért Pulitzer-díjban
részesül (az ezzel járó pénzjutalmat elajándékozza).
Vö. Rossiter, Frank R. : Charles Ives: Good American and Isolated Artist, in
An Ives Celebration, ed. H. W. Hitchcock and V. Perlis, University of Illionis
Press, 1977, 16–28.
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életét övező kulturális kontextusok történelmi esetlegességére
vezethető vissza, hanem magának Ives-nak a zeneművészet céljairól és eszközeiről kialakult nézeteire is. E nézetek, nem mellesleg, olyan provokatív társadalmi és vallási-spirituális eszmékkel telítettek, amelyek valóban idegenül hatottak keletkezésük
idején, és különösen a zeneszerző számára közvetlenül elérhető
társadalmi körökben. Pedig szándékai szerint Ives művészete a
„polgári műveltség” kulturális értékrendszeréhez képest tágasabb, egyetemesebb ambíciókkal lépett fel, spirituális tapasztalatokra és belátásokra hivatkozva.
Ez utóbbiak személyes és szakmai nevelődése és fejlődése különféle impulzusainak ütköző- és metszéspontjain kristályosodtak ki, olyan korszakos művekben manifesztálódva, mint a The
Unanswered Question, a Negyedik Szimfónia, a Concord Sonata, a
Central Park in the Dark, a Második Vonósnégyes vagy a Universe
Symphony. A New England-i gyermekévek során puritán-protestáns egyházzenén és városi band-eken, katonazenekarokon nevelkedett, majd a Yale-en professzora, Horatio Parker révén az
európai klasszikus zenét elsajátító Ives számára a legelemibb élményt minden bizonnyal a kulturális környezet, a művészeti kifejezőeszközök és a kommunikáció közegeinek fragmentáltsága
jelenthette: egyfajta újkori Bábel tornya élmény, amelyben kulturális jelenlét, önmegjelenítés és azonosság a sűrűn rétegzett
társadalmi-kulturális színterek előírásaihoz van igazítva, sőt
ezektől determinált, s ahol a színterek személyes és kollektív ös�szehangolásának igénye puszta ábrándnak tűnhet csupán. Ives
azonban nem kevesebbet, mint ezt az ábrándot kívánta beváltani, miközben komponistaként alig adódott számára olyan alap
vagy minta, amely a 19. századi idiómákon túli zene lehetőségeit
jelezhette volna, s amely máig kihívást jelentő életműve újszerűségét magyarázni lenne képes.3
Ha zenei előképek és minták nem kínálkoztak is Ives számára sajátos alkotói elképzelései kikristályosítása során, filozófiai és morális orientációt annál inkább talált az amerikai
transzcendentalista iskola nagyjai, Ralph Waldo Emerson és
Henry David Thoreau írásaiban4 – a kínálkozó párhuzamokra
3

4

A fontos kivételt a New Yorki-i emigráns Mahler életműve képezi. Érdeklődésük kölcsönös volt, hiszen Mahler halála évében magával vitte Európába
Ives Harmadik szimfóniáját tanulmányozás és valószínűleg előadás céljából, ám e tervei már nem valósulhattak meg. Az Ives és Mahler életművét
egyaránt mélyen ismerő Leon Botstein joggal állítja párhuzamba a két zeneszerzőt egy tanulmányában, amelynek felvetéseiért a jelen gondolatmenet
számos ponton lehet hálás. (Botstein, Leon: Innovation and Nostalgia. Ives,
Mahler, and the Origins of Twentieth-Century Modernism, in Charles Ives and
his World, ed. J. Peter Burkholder, Princeton University Press, 1996, 37–75.)
Ives és az amerikai transzcendentalista iskola kapcsolatáról lásd Robinson,
David B.: Children of the Fire: Charles Ives on Emerson and Art, American
Literature 48 (January 1977), 564–76; Ward, Charles W.: Charles Ives’s Concept
of Music, Current Musicology 18 (1974), 114–19; McDonald, Matthew: Breaking
Time’s Arrow. Experiment and Expression in the Music of Charles Ives, Indiana
University Press, 2014.
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még visszatérünk. Noha az amerikai transzcendentalizmus szellemi ösztönzése meghatározó befolyást gyakorolt Ives egyedülálló művészetére, alkotói tevékenységének nem elsősorban előtörténete, sokkal inkább utóélete mondható kiterjedtnek: Henry
Cowell, Lou Harrison, Carl Ruggles, Virgil Thomson, Nicholas
Slonimsky, Igor Sztravinszkij, Aaron Copland, John Cage, Leopold Stokowski, Leonard Bernstein, Elliott Carter, Frank Zappa,
Grateful Dead, Michael Tilson Thomas, John Adams – a modern
amerikai zenekultúra óriásai vitték el magukkal és közvetítették tovább a tanulságokat, amelyekkel Ives zenéje szolgált számukra.5 Kései tanítványai és követői számára művei olyan kérdéseket explikáltak, amelyeknek aktualitása máig nem vesztett
érvényéből. Két aspektust különösen is ki kívánok emelni: (1) a
művészet mibenlétének és helyének problematikáját, valamint
(2) a művészet reprezentációs képességeinek kétségessé válását, közelebbről annak kérdésességét, hogy vajon a zene képes
lehet-e arra, hogy egyáltalán valamit mondjon. Mindkét probléma Ives műhelyének kitüntetett alkotói ügye, s az ebből kibomló
művek egyszerre képviselnek egy radikálisan hermetikus és egy
radikálisan ökumenikus alapállást.6
E paradoxon Ives szakrális művészetfelfogásából fakad,
amely egyszerre ígéri a látszólag darabjaira szakadt világ rejtett
illeszkedésének extázisát (ebben áll ökumenéje), s egyszerre számít arra a lehetőségre is, hogy az egyén erre az illeszkedésre a
művészet ellenére sem ismer rá (ebben áll hermetikussága).7 Az illeszkedés tapasztalatát (amely legfontosabb darabjainak kulcsproblémája) titokzatosság lengi körül: nem abban az értelemben,
hogy valamiféle titkos gnózisba történő beavatás révén lenne elnyerhető ez a tapasztalat, hanem abban az értelemben, hogy épp
nyilvánvalósága miatt marad láthatatlan. Érdemes itt felidézni
kedvenc Emersonja egyik passzusát: „Arisztotelész, Bacon vagy
Kant megfogalmaz egy alapelvet, és ettől kezdve ez adja meg a
5
6

7

Ives recepciójának legátfogóbb történeti áttekintését lásd Paul, David C.:
Charles Ives in the Mirror, University of Illinois Press, 2013.
Ives művészetének paradox tendenciáit elemzi az enyémtől eltérő konzekvenciákat levonva Kramer, Lawrence: Cultural Politics and Musical Form.
The case of Charles Ives, in uő: Classical Music and Postmodern Knowledge, University of California Press, 1995, 174–200; valamint Monelle, Raymond: The
Sense of Music, Princeton University Press, 2000, 207–226.
A Concord Sonata elé írott esszéjében egy helyütt maga is szóba hozza az illeszkedés témáját, épp Emerson prózastílusának megragadása során, egyúttal valamiféle alkotói önarcképet is kínálva, hiszen az, amit Emersonról
mond, egyúttal saját szonátájára is áll: „Emerson írásművészete elsősorban
önálló mondatok vagy aforizmák által jut kifejezésre, s nem annyira logikusan felépített gondolatmenetek révén. Műve nem a kifejezés kontinuitására,
hanem arra az alapvető és jelentőségteljes egységre épül fel, ami az adott
tárgy sokféle egyedi aspektusának sorozata mélyén láthatatlanul húzódik
meg.” (Ives, Charles: Essays Before a Sonata. The Majority and Other Writings,
ed. Howard Boatwright, W.W. Norton & Company, 1999, 22; a szonáta
Emerson-tételének önarcképként, avagy ars poetica gyanánt vett értelmezéséhez vö. Block, Geoffrey: Ives: Concord Sonata, Cambridge University Press,
1996, 69. skk.)
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filozófia alaphangját. Engem azonban jobban érdekel, hogy amikor végül mennydörögve kimondják a szót, az ne legyen több,
mint az utca emberének szokásos tapasztalata.”8 Emerson tehát
az utcán heverő szó igazságát veszi tekintetbe,9 s Ives ebben teljességgel követője:10 művei telis-tele a népszerű világi és egyházi zenék talmi és banális részleteivel. E fragmentumok azonban
nála sem a kontingencia, hanem éppen a lét egységének tanúsítói, még ha prizmaként törik is meg azt.
A zeneszerző bábeli kultúra-élményét az egyes műveken túl
az életmű egészének belső inkonzisztenciájában szintén felfedezhetjük. A szakirodalom konszenzusát hangoztatja a neves Iveskutató, Peter Burkholder, amikor e probléma kapcsán koherencia
és konzisztencia megkülönböztetését hangsúlyozza.11 Arra mutat
rá, hogy Ives művében minimálisan is négy különböző, összemérhetetlen kulturális regisztert kell együtt látnunk, s e regiszterek az egyes művekben (sőt a művek határain is átívelve) hol
keveredve, hol elkülönülve kapnak szót. A szóban forgó négy
kulturális regiszter: (1) az amerikai populáris zene világa, (2) a
protestáns egyházi zene, (3) az európai klasszikus zenei idióma
és (4) szabad zenei experimentáció.
E négy zenei réteg megszakítatlanul végigkíséri pályáját. Szimbiózisuknak talányára a válasz tulajdonképp magától értetődő:
Ives nem tesz különbséget az „esztétikai szféra” és a művészeten
kívüli életvilág szférái között. Ezért írhatja le David Schiff azt az
első hallásra túlzásnak tűnő mondatot, hogy „zenéje akkor a leghatásosabb, mikor úgy hangzik, mintha amatőrök játszanák, és
amikor olyan, mintha improvizáció lenne, s nem végigkomponált
zenemű”.12 Mert Ives alkotótevékenységével – elzárkózás helyett
– éppen a polgári közösség és a hangot kereső személy (ön)definiálásában kívánt szerepet vállalni.13 Olyan műveivel radikális
módon is, mint a híres, töredékben maradt Universe Symphony,
amelyet több mint egy tucat különböző összeállítású zenekar, kórus, szólisták és az előadásban részt vevő, sőt menet közben az
előadókkal helyet is, szerepet is cserélő hallgatóság közreműködésével megvalósuló szabadtéri eseményként képzelt el.
E ponton az is láthatóvá válik, hogy a polgári „művészet”
terének kritikája mennyire nem csak metaforikus vetülete Ives
8 Emerson, R. W.: Esszék, ford. Doubravszky Sándor, Bagolyvár, 1999, 112.
9 „A közmondások – a népek szent könyveihez hasonlóan – az intuíció szentélyei.” (Emerson, i. m. 50.)
10 Vö. Rathert, Wolfgang: The idea of potentiality in the music of Charles Ives,
in Ives Studies, ed. Philip Lambert, Cambridge University Press, 1998, 105–
132; uő: Der Amerikanische Transzendentalismus, in Musik und Religion, Helga de La Motte-Haber (hrsg.), Laaber-Verlag, 2003, 261–277.
11 Burkholder, J. Peter: Charles Ives. The ideas behind the music, Yale University
Press, 1985; uő (ed.): Charles Ives and his World, i. m. Preface és 3–35.
12 Schiff, David: The many faces of Ives, The Atlantic Monthly, 1997, Jan., 279:1,
84–87.
13 Tick, Judith: Charles Ives and the politics of direct democracy, in Ives Studies,
i. m. 133–162.
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életművének. A Camp meeting, a templomi liturgikus tér, a városi
sportesemény vagy a falusi karnevál tere nemcsak az evokáció
módján jelenik meg Ives zenéjében, de ez a zene ténylegesen is
ezek után a terek után vágyik; sőt, a közösség egy nehezen definiálható, transzcendentálisan megalapozott utópikus tere után,
amelyben eltörlődik a művészet gyártásának és fogyasztásának
üzemszerűsége.14 Élet és művészet el-nem-választottságának
eszméje magyarázza érett műveiben az összemérhetetlen, heterogén származású és szintézisbe nem hozott zenei-kulturális regiszterek együttes jelentkezését, nem idézet- vagy „talált tárgy”szerű használatát, hanem követelő erejű jelenlétét. (A kevésbé
komplex művek összefüggésében pedig úgy jelentkezik ugyanez
az inkonzisztencia, hogy szoros egymásmellettiségben keletkeznek egyházi himnuszok, ragtime alapú zongorafantáziák, posztimpresszionista dalok, népies-romantikus darabok és negyedhangos kísérleti művek.)
Mindebből kitetszik, hogy az életműről mint stilisztikailag–
poétiakilag egységes, konzisztens egészről szóló beszéd Ives
esetében nem lehetséges. Ez a körülmény az értelmet megvonni akaró, homályos alkotó képét sugallhatja. Ám Burkholderrel
egyetértve nemcsak a konzisztencia hiányát ismerhetjük el, hanem a koherencia meglétét is. Ehhez azonban horgonyozzunk
le kissé a „meg nem értett ősatya”, illetve az excentrikus művész-remete képzeteinél. Figyelemre méltó, hogy már az egyidejű recepció is efféle metaforák mentén közelít, mondván, hogy
„Ives Amerika zenei prófétája” (1954), másfelől pedig „Ives az
amerikai Satie, igazi tréfamester” (1922).15 A harminckét év, ami
a két idézetet elválasztja, az Ives-figura felértékelődését jelzi: a
furcsa különcből ez idő alatt a titokzatos, jó előre már mindent
kinyilatkoztatott próféta alakja lép elő. És valóban: vitathatatlan,
hogy Ives számos innovációja a 20. század derekától rohamosan
terjedt el a nyugati zeneszerzés köreiben. Mind közül a legfontosabb zenéjének radikális polidimenzionalitása és polivalenciája. Konzervatív és experimentális, egyszerű és hiperkomplex,
romantikus és anti-romantikus, szubjektivizáló és objektivizáló,
vallásos és profán – az életmű valójában mindeme dichotómiák
felszámolódása.
Ha a klasszikus zenei örökség perspektívájából közelítünk
hozzá, akkor is legalább hat szembetűnő sajátossággal találkozhatunk: (1) a művek harmóniaszervezése gyakran irreguláris és előzmények nélküli (bi- és politonalitás, negyedhangos
szerveződés); (2) a polidimenzionalitás ritmikai vetülete az üt14 Ironikus, hogy e víziók olyan valakiben fogalmazódnak meg, aki egyébként
az amerikai biztosítási business pionírja. A művészet, úgy tűnik, ennyiben a
magántulajdon és az egészségüzlet demokráciakvóciensének bizonyul.
15 Mindkettő in Burkholder (ed.): Charles Ives and his World, i. m. 430–432; 288–
290. Ives amerikai recepciójának történetéhez lásd Block, i. m. 7–19. A szintén
inkoherens életművet maga után hagyó Satie értelmezéséhez lásd Veres Bálint: Erik Satie, a feltaláló, Pannonhalmi Szemle 18/4 (2010): 70–82.
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köző és inkommenzurábilis képletekben jut érvényre; (3) a periodikus, motivikus, variációs komponálást alternatív struktúraképző elvek helyettesítik (kollázs, epizodikusság, processzió);
(4) a zenemű rétegeinek és szólamainak viszonya a bahtyini
„heteroglosszia” fogalmának megfelelő módon alakul;16 (5) a szonátaelv klasszikus expozíció–bonyodalom–rekapituláció paradigmasorát Ives áttranszformálja, amikor az egyes tételekben nem az
expozícióval kezdi a folyamatot, hanem épp ellenkezőleg, csak
a tétel legvégén szólaltatja meg torzítatlanul magát a tematikus
alapmintát17 – e szerkesztést, ami a klasszikus katarzis-esztétika és a protestáns eszkatologikus tudásmisztika határvidékéről
származik, a szakirodalom „kumulatív formának” nevezi;18 (6) a
radikális polidimenzionalitás a művek extenzív mozzanataiban
is tetten érhető: a zene akusztikai-, illetve tér-koncepciójában,19
ami a szimultán, de dinamikai differenciáltsággal megszólaló
hangzásrétegek újszerű, mozgó perspektivikusságát kínálja fel,
valamint a mindennapi élet hangzásélményeit is bevonja.
Mindezek az újítások egyenként is megérdemelnék a tüzetesebb vizsgálatot, a továbbiakban azonban csupán egy mozzanat
kiemelésével igyekszem közelebb kerülni mind az inkonzisztens
életmű koherenciájának megértéséhez, mind pedig ahhoz, ahogyan Ives a művészet feladatát és lehetőségeit elgondolja. Amire
a továbbiakban összpontosítani kívánok, az Ives érett műveinek
idézet-technikája.
Burkholder hívja föl rá a figyelmet,20 hogy amennyiben a korszak klasszikusan iskolázott zeneszerzői nem műzenei tradíciókhoz nyúlnak vissza, hanem vernakuláris zenét idéznek, azt többnyire úgy teszik, hogy a kölcsönvett vagy megidézett anyagot egy
már meglévő, többé-kevésbé stabil zenei nyelvezet keretei között
szólaltatják meg. Ennek eredményeképpen lehet meghatározni
a „saját” és a „kölcsönzött” viszonyait a mű szövedékében. Ives
azonban nem a fenti modell szerint idéz – érett műveiben, például a Negyedik Szimfóniában kérdéses és eldönthetetlen marad
idézet és nem-idézet, saját szöveg és vendégszöveg, főszöveg és
glosszárium diferálása. Így éppen az nem lesz nyilvánvaló, hogy
micsoda az adott műalkotás alapvető kifejezési rétege, amelybe a
különböző vendégtextusok aztán beleszövődhetnek.
16 Hertz, David Michael: Ives’s Concord Sonata and the Texture of Music, in
Charles Ives and his World, i. m. 114–115.
17 „Mint minden jól megszerkesztett szonáta esetében, a Concord Sonata első
ütemében is ott van már mindaz a tematikus anyag, amelyből az egész mű
felépül. Ugyan a ritmikus és tematikus fejlesztés itt sokkal inkább összekeveredik, mint a klasszikus példákban, mindazonáltal ugyanarról az általános
formaelvről van szó ebben az esetben is, azzal a jelentős különbséggel, hogy
a Concord Sonata esetében a folyamat nem az egyszerűtől a komplex irányába
halad, hanem épp fordítva.” (Cowell, Henry – Sidney Cowell: Charles Ives and
His Music, Oxford University Press, 1969, 195.)
18 Burkholder, J. Peter: All Made of Tunes, Yale University Press, 1995.
19 Vö. Morgan, Robert P.: Spatial form in Ives, in An Ives Celebration, i. m. 145–
148.
20 Burkholder (ed.): Charles Ives and his World, i. m. 3–5.
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Megítélésem szerint az érett Ives zenéjének heteroglossziális
idézet-technikája arra adott válasz, amit gadameriánus terminológiával szólva zenei „nyelvfeledtségnek” nevezhetünk, s amely
a zenei köznyelv széthullásának tapasztalatából ered.21 A zeneművészet kommunikatív potenciáljának ínségére Ives a zenei
heteroglosszia stratégiájával válaszol: nem azért szól több „szólamban” ez a zene, hogy többet mondjon, hanem azért, mert már
nem szólhat egy szólamban, ha egyáltalán még mondani kíván
valamit. Márpedig e poétika számára egyértelmű, hogy mi a tét:
a mondás – ami másfelől katharszisz is, s amit a sűrítés, a fokozás és a hiperbola eszközeivel Ives az egzaltációig kíván vinni,
mert az, ami az egzaltációban világosságra jön, nem tartozik a
megnyilatkozás egyetlen azonosítható alanyához sem, hanem
mintegy a nyelvek és szólamok heterogén szövedékeinek réseiből tör elő. Mint Bábel nyelve, amely nem azonosítható egyetlen
dialektussal sem, és a dialektusok végtelen szóródásának összességével sem, hanem sokkal inkább a meg-nem-értésben kapcsol
össze.22
Mindezzel már jócskán a zeneszerző mint „rétor” vagy „prédikátor” metaforájának vonzáskörzetébe kerültünk, még akkor
is, ha Bábel nyelvéhez nem köthető meghatározható fórum vagy
agóra; mert ahova tartozik, az a zavar és a befejezetlenség helye. Ám ha Ives művészete egyfelől a zavar retorikájaként jellemezhető, akkor másfelől a hit prédikációjaként is felfogható, ami
olyan perspektíva kinyilvánítására vállalkozik, mely felől Bábel
zúgása szakrális kommunikációként érzékelhető.23
Ahogyan arra Jan Asmann figyelmeztet, a meggyőzés és a
szakrális közvetítés diskurzusainak szabályai és keretei intenzíven ki vannak téve a kulturális változásoknak. A rétor és a prédikátor is – a hellenisztikus kultúra örököseiként – alapvetően
hüpoleptikusan beszél.24 Nem úgy, ahogy a próféta, aki ismeretlen
értelmek hírnöke, hanem a valahogyan-már-értettek magyarázójaként és (újjá)értelmezőjeként lép föl. A rétor közösségben szól,
és úgy, mint akit a közösség hatalmazott fel arra, hogy saját nyelvén szólítsa meg az összegyűlteket. A hüpoleptikusan beszélő
számára a hétköznapi nyelv felhalmozott, inherens és felszínre
hozható bölcsessége teszi lehetővé a mondás érvényességét. Az,
ami így újra- és másként mondhatóvá válik, a mindenkori konszenzuális és kanonikus (a puritán-protestáns prédikátor összefüggésében a fundamentális szövegként értett Biblia); de nem a
rituális ismétlés tárgyaként, hanem hermeneutikus kihívásként.
21 Veres Bálint: Hangszövedékek, Typotex, 2015, 10.
22 A kommunikáció poszt-bábeli állapotának és a zene utópikus ígéretének ös�szekapcsolt témáját Ives a Concord Sonata elé írott esszéjének egyik kiindulási
pontjává teszi. Lásd: Ives: Essays Before a Sonata, i. m. 3–8.
23 Ives alkotói karakterének „prédikátorként” történő megközelítését számos
életrajzi vonatkozás is motiválja. (Vö. Feder, Stuart: The Life of Charles Ives,
Cambridge University Press, 1999.)
24 Asmann, Jan: A kulturális emlékezet, Hidas Zoltán fordítása, Atlantisz, 1999,
273–286.
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E kihívás pedig a problematikus igazság kérdése felől hangzik, s
az erre tekintettel szóló rétor akkor ér célt, ha majd azt mondják
róla: „jól beszéltél”.
Ez az a pont, ahol mind Ives, mind a transzcendentalista
„előadók” (Emerson és Thoreau) praxisában egy újjáértelmezett
prédikáció-koncepció sejlik föl. Mert előadásaik nem elsősorban
az arisztotelészi kezdetekig visszavezethető diszkurzív logikát
követik. Ha vetünk egy pillantást Emerson esszéire vagy Ives
Concord Szonátájára, a következetes érvelés, illetőleg a szukces�szív zenei logika hiányával szembesülünk, amivel szemben –
egy rejtett organicitás jegyében25 – az intuíció,26 a spontaneitás,
a felszíni következetlenség, a kísérleti jelleg, Emerson szavával a
„géniusz mozgása” nyomul az előtérbe.
A legkiválóbb példaként a Negyedik Szimfóniát vehetjük tekintetbe, ami a zenei „transzcendentalista prédikáció” kiérlelt
formáját mutatja. A Prelude (Maestoso) nyitótétel Ives magyarázata szerint egy kérdés kidolgozása, s ennyiben a kérdésesség-orientált klasszikus retorika örököse. A kérdés pedig az Unanswered
Question kérdésével paralel, de nem csak ezzel, hanem a Walden
egyik helyével is, ahol ezt olvassuk: „Egy csendes téli éj után azzal az érzéssel ébredtem, hogy kérdést intéztek hozzám, amelyre
álmomban hasztalan próbáltam válaszolni: mit – hogyan – mikor
– hol?”27 A három következő tétel három válaszkísérletet kínál.
A közjátékokkal tarkított, vágtázó Comedy (Allegretto) a bábeli
nyelvzavar uralhatatlan káoszába vezet. A Fugue (Andante) épp
ellenkezőleg: egy ünnepélyes és egyházias processzus jellegével
bír, ami a rigid illeszkedés útján a theózis kétes hitelű magaslataival kecsegtet. A Finale (Largo maestoso) zárótétel Ives végső
válasza – tematikusan itt tér vissza az első tétel anyaga –; a tétel a transzcendencia és immanencia indifferenciáját tanúsítja,
amikor a zenei anyag heterogén mozgásformáinak sűrűsödési
pontját követően egyszerre mintha a magányos Thoreau erdeje elevenedne meg, a csengő-bongó, ünnepi dallamtöredékektől
és madárfüttytől hangos szövedéken keresztül valami megmozdul, s egy szöveg nélküli kórus énekét hallani, amely mintha
már mindig is énekelne.28 Thoreau az imént idézett passzust így
folytatja: „De íme, ablakomon szelíd, elégedett arccal a hajnalodó Természet nézett be, akiben mindenek élnek – és ajkán nem
volt semmiféle kérdés. Megválaszolt kérdésre ébredtem. (…) A
Természet nem kérdez, és nem válaszol a halandók föltette kérdésekre. Réges-régen határozott.”29
25 Rathert, i. m.
26 „Minden íróban az a legjobb, ahol elfeledkezik önmagáról, vagyis aminek
maga sincs tudatában, ami egyszerűen kiárad a lényéből, nem pedig az, ami
túlontúl aktív alkotói képzeletének terméke.” (Emerson, i. m. 49.)
27 Thoreau, Henry David: Walden, Szöllősy Klára fordítása, Fekete Sas, 1999,
220.
28 E jelenség technikai leírását lásd Morgan, i. m. 151.
29 Thoreau, i. m. 220.
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A kórus kihívó, mert magyarázhatatlan, mégis követhető éneke révén a szimfónia heteroglossziális szövedéke a mű eme pontján egy közös odahallgatásra hív fel: olyan hallgatásra, amelynek
tétje a magát megvonó és ezért birtokolhatatlan igazság felismerése. Más szavakkal a bábeli zúgás transzcendenciájának önnön
nyilvánvalóságában rejtekező érzékelése. „Az emberek érzékeny
fülelése és együttérzése igazabbat és bölcsebbet sugall, mint amiket szavaikkal kimondanak. Mély együttérzés – ez az, amire a
szellem tudósainak szüksége van…” – írja Emerson.30 Ha van
Ives idioszinkretikus életművének koherenciája, akkor az nem
más, mint ama katartikus kifejezésmódja, ami a megszólalás tétjének éppen a transzcendencia megmutatkozó, de birtokba vehetetlen igazságát tekinti.
Thoreau szerint „ha bezárkózunk a könyvek közé, (…) és csak
bizonyos írott nyelveket olvasunk, amelyek maguk voltaképpen
csak tájszólások, dialektusok, abban a veszélyben forgunk, hogy
elfelejtjük azt a nyelvet, amelyben a világ jelenségei és eseményei
szólnak hozzánk, hasonlatok és metaforák nélkül — márpedig
ez a nyelv mindnél bőségesebb, s mindnek alapja.”31

30 Emerson, i. m. 112.
31 Thoreau, i. m. 91.

Aura versus média
Weiss János: A modernség
esztétikai programja
(Előadások Walter Benjamin
Műalkotás-tanulmányáról)
Ironikus szemmel nézve a sors
furcsa fintorának tűnhet az a tény,
hogy Walter Benjamin A műalkotás sorsa a technikai sokszorosíthatóság korában című tanulmánya,
amelyben a szerző radikális kritika alá helyezi a műalkotás eredeti
kultikus funkcióinak bűvkörében
szerveződő esztétikákat, maga
kultikus szöveggé vált. A könyvborító ajánlója alapján a Műalkotás-tanulmány „a 20. század egyik
legjelentősebb esztétikai tanulmánya”. Mindez azért is tűnhet meghökkentőnek, mert Walter Benjamin egyértelmű szándéka az volt,
hogy a művészet és a műalkotás
létmódját egy marxista esztétika keretei között tegye megragadhatóvá és érvényesíthetővé a
kommunizmus leendő művészeti
praxisa számára. Írása inkább kiáltvány vagy deklaráció, mintsem
kidolgozott esztétika.
Weiss János A modernség esztétikai programja (Előadások Walter
Benjamin Műalkotás-tanulmányáról) című kötete bátor vállalkozásként ered annak a kérdésnek
a nyomába, hogy a Benjamin-szövegnek melyek azok az eredeti
belátásai, amik a szűkös (saját
korához tapadó) ideológiai-politikai mederből kibillentve történelmi léptékben is érvényessé,
perspektivikussá tudják tenni a
tanulmányt. A szoros olvasat kri-

tikai praxisa ellenére Weiss János
könyve már a címében jelzi az értelmezői pozíció esztétikai-ideológiai elkötelezettségét Benjamin
tanulmánya mellett. A modernség
esztétikai programja cím ugyanis előre legitimálja azt a sajátos
transzformációt, aminek során a
modernizmus marxista szemléletű és érdekeltségű leírása átmenet
nélkül válik az általános érvényű
modernség esztétikai narratívájává. A cím tehát tényként rögzíti a
szöveg jelenkori eloldottságát az
őt eredetileg létrehozó kontextustól, ahol a fasizmus által működtetett esztétikai praxisra adott ellenirányú reakcióként született.
A Műalkotás-tanulmány analitikus bemutatása a tekintélyi
szövegekben mindig felhalmozódó terheken túl azért is komoly
kihívás az értelmező számára,
mert egyfelől tele van éppen csak
felvillantott, kifejtetlen – más Benjamin-szövegekbe vissza nem
ágyazható – gondolatokkal, axiomatikus kijelentésekkel, másfelől
olyan belső ellentmondásokat (inkoherenciát) tartalmaz, amelyek
rendkívül megnehezítik, hogy
Benjamin gondolatkoncepcióját
egységbe rendeződő, koherens
képként rajzoljuk fel. Weiss olvasata éppen ebből az irányból
feszül a szövegnek, s fejezetről
fejezetre haladva finom érzékkel
azonosítja, lokalizálja azokat a
szöveghelyeket, melyek az egész
írást gondolatok, sejtések vibráló
feszültségterévé teszik.
Az
egyetemi
előadások
könyvvé szerkesztett kiadása abból a szempontból is merész vállalkozás, hogy joggal merülhet

figyelő

fel az olvasóban a kritikus kétely:
mit kezdhet a kortárs esztétikai
tudat egy olyan szöveggel, amelyik azt a kérdést veti fel, hogy a
harmincas évekre markáns karaktert nyert fasiszta esztétikával
szemben milyen életképes válaszokat tud adni a kommunizmus
utópiájával elnehezített marxista
reflexió. Van-e relevanciája ennek
a kérdőhorizontnak? Tekinthető-e
izgalmas
kordokumentumnál
többnek Benjamin tanulmánya?
Weiss János (egyébként ki
nem mondott) válasza az, hogy
a szövegben felvetett kérdések, a
tematizációban megjelenő érzékenységek (és az eleve benne kódolt jövőorientáltság) nyitott szöveggé teszik a tanulmányt, s mint
ilyenben az ideológiai alapjaiban
megrendült baloldali progresszió
önmaga legitimációs bázisára lelhet. A mű ilyen értelmű megnyitása azért is tűnik érdekesnek,
mert a tanulmány korábbi marxista recepciója lényegét tekintve
már mint sikertelen esztétikai kiútkereséssel leszámolt az esztétikai progresszió benjamini útjával.
A Műalkotás-tanulmány magyarországi recepciójának kezdetén két jelentős esztéta kritikai
irányultságú, mégis alapvetően
pozitív alapállású tanulmánya áll.
Az első szerzője Lukács György,
aki Az esztétikum sajátossága II.
kötetében Walter Benjamin nevét bevezeti a magyar esztétikai
köztudatba. A másik szöveg Radnóti Sándor hetvenes évek elején
született tanulmánya, a Krédó és
rezignáció, amelyben a Műalkotás-szöveg elemzése beágyazódik
egy szélesebb horizontú esztétikai-politikai elemzés távlatába. A
recepció korai szakaszában tehát
a magyarországi marxista esztétika klasszikusa és egyik tanítványa pozícionálja Benjámin írását, ezzel mintegy megalapozza
a szövegnek a magyar értelmező
közegben is kitüntetett státuszát.
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Weiss János könyvében különösen izgalmas az a nem tematizált,
de mégiscsak érzékelhető distancia, ahogy a maga olvasata a két
nagy klasszikus interpretációjához viszonyul. E tekintetben a
legszembetűnőbb szemléleti különbség az, hogy Lukács és Radnóti tanulmánya maga is benne áll
abban a marxista hagyományban,
amely szerint a felépítmény részeként számon tartott művészet
nem önálló tételezési forma, hanem a mindenkori valóság alapját adó termelési mód meghatározottja. Észrevételeiket ennek a
marxista alapú közmegegyezésnek a talaján fejtik ki, és kritikájuk
a műalkotás-interpretáció technikai szempontjainak túlhangsúlyozására irányul. „A technika
elemzésével nem lehet a művészet problematikáját megragadni” – hangsúlyozza Radnóti a Krédó és rezignációban, s e kijelentése
valójában Lukács korábbi bírálatának újragondolt, végső, tömörített alakja. Weiss János is alaposan
elemzi a Benjamin-tanulmány elméleti előfeltevéseinek szövegbeli
jelenlétét, terminológiai átrendeződéseit, ám hamar jelzi a tanulmány alapját adó marxi keretek
tarthatatlanságát: „[Marx úgy
gondolja], hogy nemcsak a gazdaság elméletét kell kidolgozni, hanem a gazdaságon túl egy szélesebb társadalomelméletet is meg
kell alkotni. A harmadik szinten
pedig meg kell alkotni e társadalom kultúrájára vonatkozó elméletet is. És most jön valami,
amit feltétlen ki kell emelnünk:
az előbbiekben ecsetelt szintek
között Marx egy oksági viszonyt
feltételezett. Ez egy katasztrofális premissza volt, ami elrontotta
az egész elméletet.” (39) E belátás
hangsúlyos rögzítése is jelzi, hogy
Weiss csak úgy interpretálhatja
Benjamin szövegét, ha kibillenti
az eredeti funkciójából, amelyben
egy adott korkérdés praktikus vá-
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laszaként mint program és kiáltvány szólalt meg. Ami Weiss számára Benjamin szövegét hangsúlyossá teszi, az a tanulmány egyik
alapfelismerése: a fasizmus esztétikája valójában a polgári esztétika radikális meghaladása abban
a tekintetben, hogy képes volt új
irányt és energiát teremteni a krízisfázisba jutott polgári művészet
befogadói attitűdjével, az „elmélyüléssel szemben – mely a polgárság elfajzása idején az aszociális magatartás iskolájává vált”.
(Walter Benjamin: A műalkotás a
technikai sokszorosíthatóság korszakában, ford. Barlay László, in
uő: Kommentár és prófécia, Gondolat, Budapest, 1969, 328.)
Benjamin szerint a fasizmus
ezt az új energiát abból nyerte,
hogy a művészetet a tömeg formálásának mediális eszközévé
tette, ezáltal újra kölcsönös kommunikációt gerjesztett a művészet és társadalom közt, és cselekvésszervező erőként tudta
funkcionalizálni a művészetet. Ez
a tapasztalat Benjamin számára
ahhoz a felismeréshez vezet, hogy
a politika (fasizmus általi) esztétizálása visszaadhatja a művészet
számára az eredeti cselekvésszervező funkciókat, s a műalkotás
újra valóságformáló hatásként tud
megjelenni az életvalóság színpadán. Benjamin abból a reményből indul ki, hogy az esztétika és
a politika fasizmus által felismert
kölcsönössége meghaladható egy
olyan marxista esztétikával, amely
mintegy felcseréli e lényegi kölcsönösségben megképződő viszonyokat, de maga is képes bevonni
a tömeget az esztétika szférájába.
A tömeg esztétikai szférába való
bevonását a tanulmány „szimultán, kollektív recepciónak” nevezi, s a „művészet politizálásával”
véli elérhetőnek. Benjamini értelemben tehát a művészet társadalmasítása a praxis szintjén
a műalkotás mediatizálásán és

funkcionalizálásán keresztül történhet meg. Weiss János interpretációja médiaelméleti tanulmányként keretezve ebbe az irányba
futtatja ki a szöveget. Weiss szerint Benjamin sokirányú (gyakran
egymásnak is ellentmondó) esztétikai jellegű írásaiban az a közös
kiindulópont, hogy számára a
műalkotás csak a hatásával együtt
vizsgálható. Ennek következtében mindig kitüntetett fegyelmet
kap a befogadó és a befogadás sajátos mechanizmusa is, ami szoros összefüggésben áll a műalkotás adott létmódjával. Az egész
műalkotás-tanulmány abból az
alapgondolatból indul ki, hogy
„a nagy történelmi korszakokon
belül az emberi közösség létezésmódjának egészével együtt észlelési módja is megváltozik. Azt
a módot és formát, ahogyan az
emberi észlelés szerveződik – azt
a közeget, amelyben az észlelés
végbemegy –, nemcsak a természet határozza meg, hanem a történelem is.” (Benjamin, i. m. 307)
A Benjamin-tanulmány ezen
megalapozó gondolatai nyilvánvaló teszik, hogy számára a műalkotás csak a társadalom eseményvalóságába ágyazódva nyerheti el
érvényességét. Benjamin tanulmányának egyik belső feszültsége
éppen abból fakad, ahogy a műalkotás létmódjának megragadása felé nyitott horizontot teremtő
esztétikai belátásokat a szövegben a művészetszociológia–politika mára már utópisztikusnak
bizonyult kérdésére leszűkíti, és a
politikai szempontú érvényesség
keretébe kényszeríti. Ez a feszültség már a Weiss által alaposan
elemzett, Paul Valéryt idéző mottó
és a tanulmány között megképződik. A két szöveg viszonyában azt
láthatjuk, hogy a Benjamin-tanulmány valójában Valéry felvetéseinek radikális továbbgondolása,
úgy, hogy annak alapgondolatát
kiterjeszti történeti-szociológiai
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és politikai dimenziókba. A Valéry-idézet állítása egy prognózis:
„El kell készülnünk rá, hogy az
ilyen nagymérvű újítások megváltoztatják a művészetek egész
technikáját, ezáltal befolyásolják
magát az invenciót, s végül is talán odavezethetnek, hogy a legvarázslatosabb módon megváltoztatják magának a művészetnek a
fogalmát.” (Benjamin, i. m. 301)
Ez a „prognózis-igény” Benjamin írásának is mélységes sajátja,
s ebben nemcsak Valéryt követi,
hanem a szöveg elméleti kereteit adó marxi leírás prognosztikus
dimenzionáltságát is: „Amikor
Marx a kapitalista termelési mód
elemzésére vállalkozott, a termelési mód még kezdeti állapotában volt. Marx oly módon járt el,
hogy a vállalkozás prognosztikus
értéket kapott. Lehatolt a kapitalista termelést jellemző alapvető
viszonyokig, s úgy ábrázolta ezeket, hogy belőlük éppen az derült
ki, amit a kapitalizmusról a jövőben még feltételezhetünk.” (Benjamin, i. m. 301) Benjamin úgy
tekint saját írására, mint amely a
kapitalista termelési mód marxi
leírása mellé odahelyezi a felépítmény átalakulását és annak a jövőbeli művészetpolitikai következményeit leíró prognózist. A
benjamini koncepció belső tartalmait ugyanakkor egy történelmipolitikai kényszer is mozgatja. A
kényszert az a felismerés táplálja,
hogy az energiáit vesztett, önmagát megújítani képtelen polgári
művészet hanyatlása után a fasizmus tömegtársadalmi léptékben
erőteljesen volt képes a művészet
társadalmi funkcióit dinamizálni,
és önmaga szolgálatába állítani
azzal, hogy esztétizálta a politikát. Az e folyamatra felelő prognosztikus benjamini reakció úgy
hangzik, hogy a politika fasiszta
esztétizálására a „kommunizmus
a művészet politizálásával válaszol”. (Benjamin, i. m. 334) Ez a
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sejtelmes gondolat a tanulmány
záró mondata. Mit is jelent ez a
deklaráció?
Weiss szerint, amikor Benjamin a művészeti modernizmus
meghatározó mozzanatának a
műalkotás technikai reprodukálhatóságának
feltételrendszerét
tekinti, akkor elsősorban a műalkotás észlelhetőségének radikális
megváltozásáról beszél. Arról az
új szituációról, amelyben a műalkotás észlelésének elementáris
tapasztalata helyébe a medialitás
közegében létrejövő észlelés médián keresztül irányított tapasztalata lép. Benjamin a művészet
hatáspotenciáljának visszanyeréséért tehát feláldozza a műalkotás
autonómiáját, mert az aurakrízis
után a hatást csak egy irányított,
ellenőrizhető mediatizáló mechanizmusban véli elérhetőnek. A
kollektív, szimultán recepció nem
lehet más, mint irányított esztétikai reflexió. „Abban a pillanatban, ahogy a művészi produkciót
illetően a valódiság mércéje [az Itt
és Most aurateremtő mozzanata]
csődöt mond, a művészet egész
társadalmi funkciója megváltozik.
A rituálé helyett egy másfajta gyakorlatban alapozódik meg: ez pedig a politikai megalapozottság.”
(Benjamin, i. m. 309) Benjamin lényegi felismerése éppen az, hogy
amint a technikai reprodukálhatóságnak köszönhetően a műalkotás felszabadul a rituálén élősködő létmódjából, azonnal egy
másik feltételezettség, a média
uralma alá kerül. Weiss úgy látja, hogy „a Benjamin-tanulmány
a műalkotások mediális feltételezettségéről szól” (138), s Benjamin
valójában a kultúra modernitás
utáni szituációját, napjaink kulturális-művészeti gyakorlatának
mediális feltételrendszerét írja
le. Weissnek a kortárs esztétikai
tapasztalat felől indított médiaelméleti olvasati javaslata rendkívül termékeny belátásokra ösz-
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tönözhet. Könyve befejezéseként
kitér a tanulmány recepciójára is.
„Általában az egész tanulmány
recepciójáról akarok beszélni, de
azért döntően mégis csak az aurafogalom recepciójáról lesz szó.
Annak az interpretációnak, amit
én a félév során adtam, döntően
egy ilyen médiaelméleti kifutása
volt.” (137)
A szerző az interpretáció médiaelméleti mederbe terelését
egy rendkívül izgalmas Derridaszövegnek a Műalkotás-tanulmányra való ráolvasásával végzi el,
amelynek során csak jelzi az interferenciákat, da azokat meghagyja a maguk puszta, termékeny
együttállásában. Derrida Vor allen,
keine Journalisten című, a vallás és a
média viszonyát taglaló előadása
szorosan kapcsolódik a Benjamintanulmány két vezérfogalmához,
az aura és a titok jelentésköréhez. A megidézett Derrida-szöveg
egyfajta természetes kötődést feltételez vallás és média (és természetesen a vallást mediatizáló művészet) között, amennyiben hangsúlyozza, hogy „vallás és média
egymásra utal: a média a vallásra
utal, a vallás pedig a médiára… A
vallás mutat a mediatizálás felé és
a mediatizálás generálja a vallási
tartalmakat.” (159) Annak ellenére, hogy a Műalkotás-tanulmány
gondolkodási irányai elkerülik
a művészet technikai reprodukálhatóságából fakadó teológiai konzekvenciák bevonását az
értelmezési folyamatba, a szöveg legtágabb kontextusát mégis művészet és vallás, műalkotás
és kultusz viszonyváltozásának
megragadása adja: „A világtörténelem során első ízben a technikai
reprodukálhatóság szabadítja fel
a műalkotást rituálén élősködő
létmódjából. A reprodukált műalkotás egyre inkább egy reprodukálhatóságra alapozott mű reprodukciójává válik.” (Benjamin,
i. m. 310) Benjamin tanulmányá-

ban vallás és művészet szimbiotikus létmódja az aura fogalmában
testesül meg, ami a műalkotás
egyediségét (Itt és Most-jából fakadó egyszeriségét) mint kultikus értéket állítja a középpontba.
A kultikus értékként funkcionáló
mű a közösségi cselekvést szervező jelenlétében nyeri el értelmét,
amennyiben egy adott tér és adott
közösség életének cselekvésszervező középpontjaként elementáris tapasztalatszerzést biztosít
a tapasztalaton túliról. A mű a
vallás terében vallási tartalmakat
mediatizál. „A műalkotás beágyazása a hagyomány kapcsolatrendszerébe eredetileg a kultuszban
fejeződött ki. Mint tudjuk, a legrégibb műalkotások kezdetben
mágikus, utóbb valamely vallási
rituálé szolgálatában álltak. Döntő jelentősége van annak, hogy a
műalkotás auratikus létezésmódja sohasem válik el teljesen rituális
funkciójától. Más szóval, az »igazi« műalkotás egyedülálló értékét mindenkor a rituálé alapozza
meg, amelyben eredetileg és első
ízben tett szert használati értékre. Ez a megalapozás lehet bármilyen közvetett: a szépség szolgálatának legprofánabb formáiban is
felismerhető mint elvilágiasodott
rituálé.” (Benjamin, i. m. 309)
A műalkotás technikai sokszorosíthatóságával lényegében
a műalkotás dezauratizálódása
kapott olyan lendületet, amelynek energiái nemcsak a jelenre
és a jövőre vonatkozóan hatnak,
hanem a múltba begyökerezett
műalkotás státuszát is alapvetően megrendítik, azaz súlyosan
érintik a hagyományláncolatokat
is. A kultuszhoz kötött auratikus
műalkotás lényegét illetően kötődik a titok vallási közösséget
szervező jelenlétéhez, amen�nyiben a mű a minden vallásban
megnyilatkozó „titok-mozzanat”
megjelenítésének, közvetítésének,
mediatizálásának eseménytere-
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ként áll elő. A műalkotás aurája
a titok szempontjából összetett
szubsztrátum. Egyrészt a mű kultikus funkciójában megmutatkozó, benne megjelenített titok
hatásösszessége, másrészt mint
megjelenített, leleplezett, kibeszélt
(mediatizált) titok már önmaga
is tartalmaz egy dezauratizáló
mozzanatot is. Derrida szerint ez
a mediatizálási kényszer a nagy
vallások közül csak a keresztény
vallásban jelenik meg elemi kényszerként, hiszen a kereszténység
születése Jézus fellépésével már
eleve a közvetítés formáját ölti
fel. Az egyház ezen alapító közvetítés eszközrendszereként teremti meg művészetét, amely a
titok folyamatos színrevitelével
mediatizálja a maga hittartalmait.
Ebben az összefüggésben a Benjamin által kétosztatúként ábrázolt
„műalkotás történelem”, amelynek paradigmatikus eseménye
a kultikus érték súlypontjának a
kiállítás értékre történő áthelyeződése (marxi terminológiával: a
használati érték helyett a csereérték dominanciája), sokkal árnyaltabb és összetettebb alakzatot mutat. A kultuszhoz kötődő,
auratikus műalkotás ugyanis a
titok megjelenítésével, felmutatásával együtt közvetíti, nyilvánosságra is hozza a titkot, azaz például a kép médiumán keresztül
információvá alakítja a hit alapvetően nem-informatív tartalmait.
Így a megteremtett aura egyszerre egy dezauratizációs folyamat
megnyilatkozása is, mert a titok
a média ellen van, a média pedig
a titok leleplezése. (Ezért mondhatja Derrida a Weiss János által
megidézett előadásában, hogy
Jahvétől az Ábrahámhoz intézett
drámai felszólítás mellett egy
másik utasítás is elhangozhatott:
Csak az újságírókkal ne állj szóba!) Ha elfogadjuk, hogy a (keresztény) vallás természeténél
fogva mediatizált, akkor ez a belá-
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tás a művészet és vallás viszonyát
is mélységesen érinti, és sajátos
összefüggésbe állítja a technikai
reprodukálás, az aura és a titok
fogalmi hármasát. „Az aura definíciója: »egyszeri felsejlése valami
távolinak, legyen a jelenség bármilyen közel« – nem más, mint
a műalkotás kultikus értékének a
tér-időbeli észlelés kategóriáiban
történő megfogalmazása. A távoli
a közeli ellentéte. A lényege szerint távoli a megközelíthetetlen.
A megközelíthetetlenség valóban
a kultikus kép egyik fő jellemzője.
Természetéből fakadóan »távoli«
marad, »legyen bármilyen közel«.
A közelség, amely matériájából
nyerhető, nem csorbítja azt a távolit, ami benne feltűnése után is
megmarad.” (Benjamin, i. m. 336)
Amennyiben olyan praxisként
tekintünk a műalkotás technikai
reprodukálhatóságára, amely a
sokszorosítás révén lehetővé teszi
az egyszeri műalkotás globalizációját (mondializációját), annyiban napjaink mediatizált valóságának eseményterébe érkezünk.
Abba az eseménytérbe, amelynek
születését Benjamin a fotó és a
film megjelenésében drámai módon érzékeli a létrejövésnek abban a mozzanatában, amely során
egy technikai apparátus objektivitása érvényteleníti a műalkotás
Itt és Most viszonylatát és az egyszeri jelenlét auratikus karakterét
is. A technikai sokszorosíthatóság
apparátusai a titok sokszorosíthatóságának apparátusai, azaz a
titok megszüntetésének eszközei:
„Ami itt hiányzik, az aura fogalmában foglalható össze. Kimondhatjuk, hogy ami a műalkotás
technikai reprodukálhatóságának
korában szertefoszlik, az a mű
aurája. A folyamat szimptomatikus; jelentősége messze túlmutat
a művészet területén.  Általánosan úgy fogalmazhatunk, hogy a
reprodukciós technika kivonja a
reprodukáltat a hagyomány bi-
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rodalmából. Amennyiben a reprodukciót sokszorosítja, egyszeri
előfordulását tömegessel helyettesíti. S mivel lehetővé teszi, hogy
a reprodukció a befogadó mindenkori szituációjának megfelelően jelenjék meg, a reprodukáltat
aktualizálja.  Ez a két folyamat a
hagyományozás súlyos megrendüléséhez vezet – a tradíció megrendüléséhez, ami az emberiség
jelenlegi válságának és megújulásának a fonákja. E történések
szorosan összefüggnek napjaink
tömegmozgalmaival, melyeknek
legtekintélyesebb ügynöke a film.
A film társadalmi jelentősége még
legpozitívabb formájában sem,
sőt épp abban nem képzelhető el
e romboló, katartikus összetevő:
a kulturális örökség tradicionális értékének likvidálása nélkül.”
(Benjamin, i. m. 306)
A teljes Műalkotás-tanulmányon keresztül érzékelhető, hogy
Walter Benjamin ambivalensen
viszonyul az általa megragadott
dezauratizálodási folyamathoz,
ami a műalkotás autoritásának a
végleges felszámolásán keresztül történik, s ezen keresztül a
hagyományozás súlyos megrendülésével jár. Amikor Benjamin
azt állítja, hogy ez a folyamat „az
emberiség jelenlegi válságának
és megújulásának fonákja”, akkor az a remény mozgatja, hogy a
közösségi cselekvéseket szervező
hagyomány lerombolása lehetővé
teszi a technikai reprodukálhatóság korában megvalósítható, a tömegtársadalom érzékelési módjához igazodó „szimultán, kollektív
recepciót”, aminek a mintaszerű
lehetőségét Benjamin számára a
film kínálja fel. A technikai reprodukálhatóság korában megvalósítható szimultán, kollektív recepció valójában a műalkotás auravesztéséből fakadó hatásgyengülésével szemben egy ellenirányú
energia kibontakozásának lehetőségét veti fel. A dezauratizált mű-

alkotás a kultikus funkció helyett
a művészi hatás társadalmasításával lehet képes a valóság formálására és megszervezésére. Benjamin világosan látja, hogy ennek
a radikális átrendeződésnek óriási ára van. Amikor a reprodukált vagy mediatizált műalkotás
a „befogadó mindenkori szituációjának megfelelően” jelenik meg,
akkor a műalkotás elveszti azt a
valódiságát, amiről csak a közvetlen tapasztalat egyszerisége és
egyedisége számolhat be. A kultikus mediatizációról leváló, autonómmá vált műalkotás tehát úgy
lép be a tömegtársadalom érzékelő tudatába, hogy vagy önmagát
mediatizálja (l’art pour l’art), vagy
a mediatizált (utópikus energiáit
kimerített – Habermas) társadalmi nyilvánosság elvárásait elégíti
ki (politizálja a művészetet). Ebben az olvasatban Benjamin programja valójában egy, az aurakrízis
utáni művészet autonómiáját érő
folyamatos kísértés prognózisa. A
globális mediatizáció korának folyamatos kísértése abban a perspektívában bontakozik ki, amelyben a művészet progresszív programja valójában nem más, mint a
médiahatalmak által teremtett és
legitimált „progresszív” társadalmi üzenetek újramediatizálása.
Azaz a benjamini értelemben ellenőrizhető, tervezhető jelentések
és hatások előállításának praxisa.
Könyve végén Weiss János érdekes megjegyzést tesz Benjaminnak a maga által leírt és prognosztizált világhoz való viszonyáról:
„A médiumok egy átlátható világot akarnak közvetíteni felénk,
egy totális transzparenciát. Miközben azt a benyomást próbálják kelteni, hogy minden totálisan
transzparens, aközben megfosztanak minket valamitől, a tapasztalattól. Nincs mit megtapasztalni.
Odanézek és átlátok rajta. Azt lehet mondani, hogy a médiumok
már mindent megrágnak, s úgy
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adnak oda nekem, hogy az teljesen transzparens. Azt akarom
sugallni, hogy Benjamin mennyire rosszul érezte magát ebben az
egész mediatizált világban.” (127)
Weiss János észrevétele sajátos pozícióba állíthatja az egész
Műalkotás-tanulmányt a szerző és
a szöveg viszonyát illetően. Már
a szöveg első olvasásakor feltűnik az olvasónak az a tárgyilagos,
szinte „száraz” hang, amely egy
pillanatra sem „billen ki” a közlő modalitásból. A tanulmányból
teljes mértékben hiányzik a kiáltvány stilisztikája és modalitása.
A Műalkotás-tanulmányban egy
kivülálló hangját halljuk. Lehet,
hogy Benjaminnak az auravesztés
miatti drámai gyászmunkájával
állunk szemben? (L’Harmattan,
Budapest, 2020)
Komálovics Zoltán

Asperján apokrif Jézusa
Asperján György: Jézus és
Júdás aktája (Apokrif regény)
Jézusról mint valóságos és történelmi személyről nem áll rendelkezésünkre „valóságos” életrajz.
Élettörténetét, emberi személyiségét tekintve az evangéliumok tele
vannak üres helyekkel (Wolfgang
Iser), szöveghézagokkal, kihagyásokkal. Iser szerint ezek a műalkotásnak az olvasó által betöltendő rései.1 A szöveg mint rendszer
nem tölti be önmaga üres helyeit.
Ezek betöltésére egy másik rendszerre van szükség, ez pedig az
olvasó, de ő sem töltheti be akármivel, mert ezek az üres helyek
körülrajzoltak, csak olyasmit lehet beléjük helyezni, ami beleillik
a hermeneutikai körbe, ami dialogizál a művel. A textus üres he-
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lyeinek kitöltését egyfelől maga a
textus irányítja, másfelől a textus
autentikus olvasatai. Ez a modell
alkalmazható a bibliai parafrázisokra is, ahol az író a pretextus
olvasója, akit az üres helyek kitöltésében a kontextus is befolyásol,
ez esetben a bibliatudomány és a
bibliai vallások egymást erősítő
értelmezései. Az írói mű, vagyis a
textus mint a kitöltött üres helyekből összeálló egész, nagymértékben képes egyfelől a pretextustól
függetlenedni, másfelől gazdagítani és beteljesíteni azt.
Jézus nemcsak a keresztényeké, elfogadják személyét a nem
vallásos emberek, gondolkodók
és művészek egyaránt. Vannak,
akik azt mondják, „Jézus igen, vallás nem”. Utóbbiak közé tartozik
Asperján is, aki − legalább könyve
fülszövege szerint − minden vallást megkérdőjelez mint irracionális gondolkodást. Számára Jézus
saját emberi méltóságában és küldetésében hívő ember, akit csodál.
A bombasztikus bevezető − a
szerkesztő Hárs György írása − a
„szépírói szuverenitás szentségének jegyében elkövetett gondolati
szentségtörésről”, „a történetmesélő fantázia által megvalósult istenkáromlásról” beszél. Asperján
Jézusa hús-vér, halandó és esendő ember, szerelmeket él meg, öt
gyermek apja. A szerkesztő szerint „ha az embert a teremtője saját képére formálta, megengedhető, hogy az ember szintén a saját
képére formálja meg Istenét”.
A könyv címében szereplő
„akta” tudományos megalapozottságot, korabeli akták ismeretét,
jegyzőkönyvekre, dokumentumra támaszkodást, dokumentumregényt sugall. Ezt alátámasztja a
felhasznált szakirodalom, amelyben ugyan akadnak meglehetősen
megfáradt művek, de alapművek
is. Ám az alcím − „apokrif regény”
− kétségessé teszi a 875 oldalas
könyv tudományos jellegét.
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Az első, komoly művelődéstörténeti megalapozottságú Heródes-könyv rendkívül árnyaltan
és hatásosan ábrázolt hőse nem
csak botrányos, hanem botránkozató is lehet mind zsidó, mind keresztény olvasóinak. Az országot
pompás városokkal gazdagító és
„modernizáló” uralkodó egyben
ország-romboló is hellenizáló törekvéseivel, a vallási élet „államosításával” és a császári szimbólumnak a Templom homlokzatára
helyezésével.
A Jézus-történethez két esetleges szállal kapcsolódik: egyfelől
József és Mária (itt: Mirjam) találkozása éppen uralkodása alatt
történik, másfelől az egyik építkezésen Heródes találkozik Józseffel, szóba elegyedik vele, majd
megajándékozza. Heródes ajándékából a megözvegyült József
(akinek már felnőtt gyermekei
vannak) a templomi szüzek növeldéjéből megvásárolhatja a 12
éves Mirjamot, de halasztgatja a
házasság elhálását. Mirjam sosem
„ismeri meg” férjét, mert Jozsé,
József legidősebb fia jóvoltából
a gyereklány Mirjam szívében
„megjelent, amit vágynak mondanak”. Amikor bizonyossá válik,
hogy ebből a szerelemből gyereke
születik, bevallják vétküket, és József megkegyelmez.
Úgy tűnik, mintha Asperján
a Máté evangéliumban olvasható
„József igaz ember volt” (Mt 1,19)
állításból építette volna fel karakterét, teljes mértében illeszkedve
a kontextushoz. Nem így Mirjam,
aki az anyai szeretet megtestesítésén kívül alig-alig illeszthető a
kontextusba. Hiányzik belőle az
„Íme, az Úr szolgáló leánya” habitus (Lk 1,37), valamint az apostolok körében az egyházalapításban
részt vevő bűn nélküli Mária.
Asperján Jézusa József „bűvkörében növekedett”, ötévesen
fejből tudta Mózes ötödik könyvét. Anyja húsz évesen már Jozsé

négy gyermekének anyja. Miután
az otthonukat megtámadó rablókkal szembeszálló József halálosan
megsebesül, Mirjam elküldi szerelmét, és attól kezdve szűzi életet
él. Jézus számára „atyja” sírja afféle kegyhely lesz. Felserdülvén két
katartikus próbán esik át. Először
nagybátyjával, Simonnal együtt
megölik anyja meggyalázóit. A
másik próba az adóösszeírás miatt kitört zelóta lázadás elfojtását
követő keresztre feszítések kényszerű végignézése, majd a holttestek eltüntetésében való kényszerű
részvétel volt.
Asperján Jézusának küldetésnyilatkozata G. Theissen Jézusára,2 a galileai szegények mellett
kiálló mozgalmárra emlékeztet:
„Nem csupán magát, vagy egyáltalán nem magát akarta megmenteni, hanem az ő zsidó népét. És
nem más népek megalázásával,
semmibevételével, kizsákmányolásával.” Jézus eszmélkedését állandóan megszakítja identitásának
elbizonytalanodása, a refrénként
visszatérő „ki vagyok én?” és „hol
a helyem?”. Úgy tűnhet az olvasónak, hogy a szerző − talán azért,
hogy ne essen az istenember csapdájába − annyira gyengének tartja
Jézust a prófétaságra, hogy felépíti
mellé Júdást, aki bárki másnál jobban hiszi Jézust, ha nem Isten fiának is, de messiásnak. Júdása csaló
és ügyeskedő, de nem „árulkodó”.
A több nyelven beszélő, külföldön
tanult értelmiségi mozgalmárt Jézus alkalmi hamiskártyásként ismeri meg. Rendkívül eredeti, ös�szetett figura, aki ugyancsak nehezen illeszthető a kontextusba. Egyszerre képviseli az univerzalitást
(mint értelmiségi) és a partikularitást (mint zelóta). Egyszerre patrióta és partizán. És emellett kalandor és életművész. A Júdás-szállal
egy kalandregény dimenziójával
bővül a polifonikus regény.
Júdás beiskolázza Jézust az
esszénusokhoz, ahol hat évet
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tölt. Az olvasó számára csak később derül ki, hogy itt vált gyógyító prófétává, itt tanulta meg
a pszichoszomatikus orvoslást, a
szuggerálást, a hipnotizálást, az
energiaátadást, valamint kön�nyebb tárgyak akaratával történő
elmozdítását. Az olvasó nem kap
magyarázatot arra, hogy az addig az egyszerű nép mindennapi
életét élő, kétkezi munkát végző
Jézus hogyan talál oly könnyen
otthonra a néptől elkülönülő, radikálisan arisztokratikus szektában. Asperján egy pillanatra sem
titkolja, hogy a regény narrátora korántsem semleges: utálja a
szadduceusokat és a farizeusokat,
ironizál Jézus tanítványain, valamint az esszénusból prófétává lett
Jánoson,3 de Jézusról, Józsefről,
anyjáról, feleségéről, Júdásról és
az esszénusokról legalábbis tárgyilagosan, olykor pedig emelkedetten szól.
Asperján
Jézusa
hasonlít
Theissen Jézusához. Mindketten igazságos társadalmat akarnak, a szegények felemelését, de
Theissen Jézusa jóval határozottabb, s valamivel radikálisabb és
univerzálisabb, mint Asperjáné.
Még így sem kap az olvasó magyarázatot arra, hogyan lehet
Asperján Jézusa ennyire (korát
messze megelőzve) nyitott, demokratikus érzelmű, a törvény
betűjét felülíró, empatikus. Nehéz
az olvasónak eldönteni, mennyire
lát át ez a Jézus ezen a Júdáson.
Júdás pompásan megszervezi
Jézus hallgatóságát, fizetett vakokkal, bénákkal, és még Lázár
feltámasztását is eljátszatja vele.
Amikor Jézus aggodalmaskodik,
hogy ezzel félrevezeti az embereket, azt válaszolja: „Aki hisz
Istenben és az ő küldöttjében, sőt
fiában, az nincs félrevezetve.” Elfogadtatja Jézussal, hogy „ne keveredjen azok közé, akiken úgysem tud segíteni: a társadalom reménytelenjein és selejtjein”. Ezzel
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a karizmatikus vándorprédikátor
célközönsége a középosztály lesz,
ami a pretextushoz és a kontextushoz valamennyire is ragaszkodó olvasó számára az evangéliumok Jézusának elárulása.
Az apostolokra nem sok figyelmet szán a szerző; ők az
evangéliumi tanítványokhoz képest sokkal perifériálisabbak és
elesettebbek. Már-már parodisztikus ez a szedett-vedett csapat, és
nehezen érthető, hogyan küldhette őket misszióba Isten országát
hirdetni a „reálpolitikus” Jézus.
Azt viszont el kell ismerni, hogy a
„Hol van Isten országa?” kérdésre az író kifejezetten evangéliumi
választ ad: „A szívetekben, a lelketekben, és ha ott van, akkor rövidesen eljő valóságosan is.”
A könyv Jézusa, mivel nem
kapott Istentől megerősítő jelet,
úgy döntött, csak a keresztáldozattal mentheti meg önmagát és
patriótaként az ügyet is, ezért
arra kéri Júdást, jelentse fel őt. A
búcsúvacsora leírásából sem lesz
igazi parafrázis. A regénybeli Jézus búcsúbeszédében először a
mai humanista önmegvalósító
szólal meg, és csak a „soha ne féljetek szeretni” emlékeztet (eléggé
halványan) a pretextus Jézusára.
Míg Annás főpap megrajzolása
eléggé árnyaltan sikerült, Pilátus
„pattogó semmi kis emberke”, aki
végül is csak azért fordul Jézus
ellen, mert úgy érzi, hipnotizálásával megalázta őt. Hasonlóképpen nem illik a kontextusba Jézus
regénybeli halála sem. Elhagyva Jézus hét szavát a kereszten,
Asperján végül is emelkedetten,
de gondosan mítosztalanítva, varázstalanítva, istenembertelenítve
zárja le Jézus életét. Jézus urnáját
− ki más, mint − Júdás dobja a tengerbe. Az utolsó fejezet legvégén
azt olvashatjuk, hogy „a jézusi
eszme nem terjedt el a zsidóság
között. A hellén városokban terjedt.” Végül pedig megemlíti − az
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antijudaizmust összekeverve az
antiszemitizmussal −, hogy Márk
evangéliuma sikerült legantiszemitábbra. Eddig a regény.
Míg a regény csak botrányos,
az utószó sokakat bizonyára joggal megbotránkoztat. Fontos részigazságok régimódi vallásellenes
szövegekkel és handabandázással
keverednek benne. Eszerint − a
„Jézus igen, Krisztus nem” szellemében − Pált nem érdekelte a
valóságos Jézus, „nyomdokain a
szinoptikus evangelisták verték
habbá a krisztusi tágasságot”. A
történeti Jézus-kutatások a szerző szerint csak annyit derítettek
ki, „hogy egy Jézus nevű vándorprédikátorról semmi biztosat és
bizonyítottat nem tudunk”. A szinoptikusok történetei viszont már
a Krisztus-gondolat jegyében születtek. Továbbá leszögezi, hogy a
római katolikus egyháznak semmi köze Jézushoz, ugyanakkor a
többi egyházról nem állítja az ellenkezőjét.
Jogosan érezheti úgy az olvasó, hogy ezzel az utószóval a
szerző agyonvágta saját „ártatlan” regényét, ugyanakkor azt
is gondolhatja (mint jómagam
is), hogy ez a polifonikus, több
regiszteren megszólaló regény
felülírja az utószót, ugyanis íróját
megragadta Jézus, és nem eresztette. A regényben egy helyütt
azt írja Asperján, hogy „a másik
jóságában megszépülünk”. Nos,
szerintem ez történt ővele és regényével is. Több alkalommal sikerül transzcendálnia az utószót.
Például ilyenképpen: „A bozót
tüskéibe beleakadt a Hold. Jézus
segített kiszabadulnia, miközben
kézfeje, karszára, arca csupa vér
lett. De a »fogoly« végre szűztisztán felkúszott az égre és teli fén�nyel kereste kimentőjét, aki homlokát a földre szorítva, magába
bukva imádkozott, mint aki azt
hiszi, mást nem tehet.” Ha nem is
lett Asperján regénye a pretextust

gazdagító parafrázis, figyelemre
méltó vállalkozás, és dialógusra
érdemes olvasmány. (Attisz Kiadó,
Budapest, 2007)
Kamarás István
Jegyzetek
1 Iser, Wolfgang: The Act of
Reading, Routledge and Keagan,
London, 1978. 2 Theissen, Gerd:
A Jézus-mozgalom, Kálvin Kiadó,
Budapest, 2006. 3 Aki megfelel
az evangéliumok Keresztelő Jánosának. „A fürösztő procedúra
már vonzotta a megtérőket. Jó idő
lévén a szöcskék is elszaporodtak,
könnyebben összegyűlt a napi betevő. Egy nap, amikor a Jordánban sokakat megtunkolt…”

Jézuska és a tízemeletes
Kamarás István OJD:
Karácsonyi zengedelem
Kamarás
István
Karácsonyi
zengedelem című könyve a fülszöveg szerint mesekönyv, az első
oldalon pedig így szól az ajánlás:
„karácsonyi történetek nagyobbacskáknak”. Más támpont nem
lévén, akár arra is gondolhatunk,
hogy a nagyobbacska gyerek
négyéves kor feletti. Ők ugyanis
már gyakran élnek azzal a szófordulattal, hogy „amikor kicsi voltam, de most már nagy vagyok”.
Mégis erős a gyanúm, hogy kiadói
szándék szerint a „nagyobbacskák” itt mégiscsak a felnőtteket
jelenti. A könyv külső megjelenése is távol áll a gyerek- és ifjúsági könyvek szokásos külcsínétől,
amely miatt a célközönség (és a
szülő) azonnal be tudja azonosítani, hogy a könyv nekik szól. Ez
a borító bizony egy felnőtt könyv
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borítója. Az első mondat felütésével azonban az ember eszébe jut
Saint-Exupéry klasszikus ajánlása: „…annak a gyereknek ajánlom
könyvemet, aki valaha ez a fölnőtt
volt.”
Induljunk ki tehát abból, hogy
az olvasó egy felnőtteknek szóló
mesekönyvet tart a kezében, és tegyük hozzá azt is, hogy a jó mese
bármilyen korosztálynak jó olvasmány lehet.
Kamarás István könyve tíz
írást tartalmaz. Az első történetben a felnőtt Jézus kopogtat be
különböző otthonok ajtaján, a
további kilencben pedig Jézus
születésének történetét olvashatjuk több verzióban. A kötetben
egyre szűkülő körben jutunk el
a nagyon is valóságos, kispolgári
miliőben mozgó felnőtt Megváltótól az újszülött Jézus csak említés szintén megjelenő alakjáig, az
Origóig.
A könyv első meséje a Karácsonyi Jézus címet viseli, és az
Etele út 181-es számú házában
játszódik. Jézus felcsönget a kaputelefonon, és a harmadik próbálkozásra bejut a lépcsőházba.
Ezután végigjárja az emeleteket,
sorban bekopog a lakásokba. A
társasházi élet jellemző figuráival
találkozik: nyugdíjasokkal, nagycsaládosokkal, magányosokkal,
elégedetlenekkel, vakbuzgókkal
és hitetlenekkel, és rengeteg gyerekkel: neveletlenekkel, hiúkkal,
szemtelenekkel és néha duzzogókkal. A szereplőket beszédes
nevük és tipizált hétköznapiságuk jellemzi. A szerző nem sokat
foglalkozik a jellemábrázolással,
az első benyomás alapján összekapcsoljuk őket az ismert embertípusokkal, akár egy bohózatban.
Jézus alakja sincs kibontva, ő általában kérdez, alkalmazkodik
a vendéglátóihoz, mintha tükröt
állítana eléjük, amelyben legjobb
tulajdonságukat, szerethetőségüket mutatja meg.
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A történetben a szerző többször megidézi Lázár Ervint. Az
emeletjárás emlékeztet az Ödönke
és a tízemeletes című abszurd mesére. Jézus viselkedésével, párbeszédeivel egyszerre felépíti saját
maga bibliai történetét, és lerombolja a karácsonyi kliséket. Lázár
Ervin Szegény Dzsoni és Árnikája
konkrétan is szóba kerül, amikor
Jézus egy kislánnyal beszélget – a
beszélgetős mese is Lázár jellegzetes írói műfaja. (Még egyszer,
az utolsó mesében jelenik majd
meg egyértelmű Lázár utalás: Heródes szóhasználata, bömbölése
Kisfejű Nagyfejű Zordonbordont
idézi.)
Mire Jézus a tizedik emeletre ér, elfárad és megpihen – és a
tizedik emeletre kicsit elfárad az
olvasó is a mindenhol megbízhatóan megszülető csodában.
A következő kilenc történetben Kamarás újra és újra elmeséli
a megbízhatóan megszülető csoda történetét: a befogadásra szoruló Mária és József szállást keres,
nyomorúságos helyen, zokszó
nélkül tanyát ver, és megszületik
Jézus. A csoda bárhol megtörténik, akár Hernádkércsen, akár a
Mikronéziai Szövetségi Államok
süllyedőfélben lévő szigetén,
Puapuaapaun. A néhol paródiába
hajló, máskor népies nyelvezet, a
karakterek leegyszerűsítése, a kötelező elemek akár környezetidegen módon való repetitív megjelenítése a történeteket a népi betlehemesek rokonává teszik.
Kamarás István meséi mégsem követik a klasszikus mesék
fordulatait. Szereplői nem mesehősök abban az értelemben, hogy
nem sárkányok, királyfik, törpék,
boszorkányok. Mégis éppúgy leegyszerűsített, elnagyolt alakok,
ahogy a klasszikus mesehősök is
azok. A nevükből, a hozzájuk illesztett rövid „címből” ugyanúgy
kép formálódik az olvasóban róluk, mint a népmesék alakjaiban.
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Tamás atya, egykori Mick Jaggerrajongó bányagépész-technikus,
Szalay Balázs nyugdíjazott vasúti
főtiszt, Karakasné, aki minden
háztartási gépet elront, vagy Temesi Zorka, bátor középső csoportos óvodás – megannyi csillagszemű juhász és Világszép Tündér Ilona.
Egyetemi éveim alatt vendéghallgatóként betévedtem egy előadásra, amely a kortárs népi építészetről szólt. Az előadás alapvetése az volt, hogy a népi építészet legfontosabb jellemzője nem
a forma, hanem az, hogy a falusi
ember abból építkezik, amit talál.
Nem azért készültek a parasztházak vályogból, mert ez a hagyomány, hanem azért, mert az adott
környéken ez volt a legnagyobb
mennyiségben és legegyszerűbben hozzáférhető építőanyag. Éppen ezért a kortárs népi építészet
nem az, amikor Ytong téglából falazunk napsugaras barokk oromfalat, hanem az, amikor a kiselejtezett vasúti kocsiból és a sínek
mellett talált hullámlemezből készül az istálló.
A kortárs meseirodalom népszerű műfaja a népmesék, klas�szikus mesék újrahasznosítása,
újramesélése. Számos mesegyűjtemény jelent meg az utóbbi években, amelyekben fogyaszthatóbbá, maibbá formálódnak a régi
mesék, ilyen például Zalka Csenge Virág a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum által 2020-ban
Év Gyerekkönyve-díjjal jutalmazott Ribizli a világ végén című kötete (Móra Kiadó). A klasszikus mesék aktuális társadalmi kérdésekre reflektáló átdolgozására példa
az És boldogan éltek? – Mesehősnők
utóélete (Cser Könyvkiadó, 2018)
vagy a sok vitát kavart Meseország mindenkié című mesekönyv
(Lazbisz Leszbikus Egyesület,
2020). Gyakran felmerül a kérdés,
szabad-e a népmesékből, a klas�szikus mesékből kortárs műmesét

formálni, vajon nem álságos-e ez
a műfaj? Messzire visz ez a kérdéskör, és nem is tárgya ennek a
recenziónak. Azért citáltam ide,
mert a jelenség párhuzamba állítható a népi építészet kortárs építészetbe való beemelésével. Kamarás István könyve úgy rokon
a népi irodalommal, ahogy a hullámlemezből készült istálló a népi
építészettel.
A szerző a körülötte lévő világ
leghétköznapibb építőelemeiből
rakja össze betlehemes játékait, és
ebben a világban otthonosan érezzük magunkat. Ismerős a környezet, ismerős a karácsonyi történet,
és ismerős a hétköznapokban nagy
ritkán, isteni áldásként megcsillanó csoda. A történetek egy része
valós helyszínen játszódik (Karácsony a Magyar Szentföldön), vagy
valós személyek, például Ferenc
pápa és Rafael Garcia de la Serrona
Villalobos bíboros találkozik a
többnyire migráns Szent Családdal, máskor a légifolyosón közlekedő angyalok vitatkoznak össze
gépfegyveres palesztin pásztorokkal arról, hogy a Korán szerint
szabad-e az örömhírt hozó angyali kórust hallgatni. A könyv végén
az ismétlődő történet széthullik, a
mágikus realizmus valós elemei
lefoszlanak a meséről, és az utolsó
történetben egy abszurd lakótelepi útkeresés során találjuk meg a
gyermek Jézust, aki immár nem
mesehős, hanem a világ közepe.
Kamarás István könyve egyszerre elbűvölően szórakoztató, anekdotázó mesekönyv, és
szívbéli derűt, keresztény bölcsességet hordozó lelkigyakorlatos könyv. Az első történetben,
az első emeleten lakó Özvegy
Taródiné azt kiabálja ki a kulcslyukon keresztül a hozzá becsöngető Jézusnak: „Jézus húsvétkor
szokott föltámadni, karácsonykor
a Kisjézus szokott megszületni.”
Hiába Karácsonyi történetek a címe,
talán mégis egy kicsit húsvéti is ez
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a könyv. A kicsiny emberi közösségekben újra- és újra megszülető
és feltámadó, hétköznapi Jézusról
szól, a lakótelepi kisember mig-
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ráns megváltójáról. (Szent Gellért
Kiadó és Nyomda, Budapest, 2020)
Majoros Nóra

Néhány szerzőnkről
Bazsányi Sándor – irodalomkritikus, esztéta, a PPKE BTK Művészettudományi Intézetének oktatója; folyóiratunk szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi kötete: Nádas Péter (Jelenkor, 2018).
Kocziszky Éva – germanista, klasszika filológus, legutóbb a Pannon
Egyetem egyetemi tanára. Fő kutatási területei az antikvitás recepciója és a német költészet mellett a modern kori keresztény gondolkodás.
Németh Eszter – PhD-hallgató az ELTE Irodalomtudományi Doktori
Iskolájában. Kutatási témája a 20. századi és kortárs versek hangzó
interpretációi, témavezetője Bartal Mária.
Schein Gábor – író, költő, irodalomtörténész; az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének egyetemi tanára; folyóiratunk
szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi könyvei: Füst Milán (monográfia, 2017), Üdvözlet a kontinens belsejéből (versek, 2017), Megleszünk itt (regény, 2019), Ó, rinocérosz (verses regény, 2021).
Szalagyi Csilla – irodalomtörténész, kritikus. Doktori értekezését Takács Zsuzsa költészetéről írta. Fő kutatási területe a késő modern és
a kortárs irodalom.
Vajda Károly – az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanára; germanista, komparatista, hermeneuta, kultúratörténész. Sokat foglalkoztatja az ontológia és az irodalomelmélet viszonya, a monoteista
kinyilatkoztatásnak és a Soá traumájának az irodalmisága.
Veres Bálint – esztéta, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem habilitált
docense. Modern és kortárs zenei tárgyú írásai közül számos a Pannonhalmi Szemle korábbi számaiban látott napvilágot, magyar zeneszerzőkről írott könyve (Hangszövedékek) 2015-ben jelent meg a
Typotex kiadónál.
Zoltán Gábor – író, rendező, dramaturg.

a regula ösvényén

Közösségi tapasztalat
Dejcsics Konrád atyával Mélyi József beszélget

– Mennyiben mai jelenség, hogy
egy bencés közösség hangsúlyosan foglalkozik a kortárs képzőművészettel? Milyen messzire nyúlnak vissza a művészeti gyűjtés és a bemutatás gyökerei?
– Ha csak az elmúlt évtizedeket nézzük, András főapát úr
számára a polgári műveltség azt is jelentette, hogy a művészet az
ember életében mindenképpen helyet kell kapjon. Ő a liturgikus
tárgyainknak a kortárs, vagy az akkori, hetvenes–nyolcvanas
évekbeli kortárs esztétikájával az egész szerzetesközösség ízlését
nagyon erősen formálta, és kinyitotta a művészet felé. Asztrik főapát úr pedig azt tanította a közösségnek, hogy a művészetekkel,
az irodalommal, a képzőművészettel és a zenével való foglalkozás a monostor küldetésének szerves része. Egy korábbi szál a
19. századba nyúlik vissza. A 19. század második felének bencés
hagyományát mi elég erősen kritikával szoktuk illetni a tanításra
való összpontosításból fakadó megváltozott életmód miatt. De
ez a megváltozott szerzetesi életmód hozta magával azt is, hogy
a tudományos megalapozottságú gyűjteményezési és gyarapítási elképzeléseik érvényre jutottak, így a múzeum és különböző
természettudományos tárak, egyszersmind a művészettörténeti
gyűjtemények bővítése polgárjogot nyert akkoriban a szerzetes-
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közösségben. De visszautalhatunk akár a 17. századra is, amelyben bizonyosan létezett már a szerzetesközösség festmény- és
műkincsgyűjteménye, olyannyira, hogy a feloszlatások és újrakezdések viharaiban egyik első lépés mindig ezek visszaszerzése
vagy visszaállítása volt.
– Itt azért van egy érdekes ugrás a művészetfelfogásban, merthogy
a korábbi évszázadokban a liturgikus tárgyak, a templom díszítéséhez
kapcsolódó különböző festmények vagy szobrok kialakítása, beszerzése
végül is a mindennapi funkciókhoz is kötődött. Ha jól érzékelem, a múlt
század végén lép be a kortárs művészet, majd annak kritikai funkciója.
– Ebben az időben a művészethez való viszonyunkat és az
ízlésünket András és Asztrik főapát úr mellett Anzelm testvér és
Mátyás atya nagyon erősen alakította. Talán néha nem tudatosítjuk eléggé, mennyire. Amit ők elkezdtek a kortárs művészettel kapcsolatban, az alakította a következő generáció gondolkodásmódját és hozzáállását is. Fiatal szerzetestestvéreimen látom,
hogy ők már ezt a hozzáállást és nézőpontot tanulják és osztják.
– A kortárs képzőművészet nagyon régóta beivódott a német, illetve
osztrák bencés kolostorok működésébe, a kortárs művészet sok helyen a
mindennapokhoz tartozik. Mennyire volt ez a saját utatok a kortárs művészethez, s mennyiben a német vagy osztrák testvérkolostorok hatása?
– A német nyelvterület bencés közösségeinek hatása mindenképpen tetten érhető. Főleg a melkiekre gondolok, akik az osztrák
apátságok közül is talán elsőként nagyon tudatosan alakították
a kortárs művészethez és a művészet gyűjtéséhez fűződő viszonyukat. Másrészt Németországban, Münsterschwarzachban –
gondoljunk csak a tavaly Pannonhalmán kiállító Meinrad Dufner
atya példájára –, vagy Einsiedelnben, Svájcban képzőművészek is
élnek szerzetesként a monostorokban. Minthogy a hetvenes évek
óta a német nyelvű kolostorokkal való kapcsolat erőteljesen befolyásolta a pannonhalmi szerzetesközösség önértelmezését, szerzetesképét és a küldetéséről alkotott felfogását, azt gondolom, a
művészet hangsúlyos megjelenéséhez ez a hatás is hozzájárul.
– Pannonhalma régóta épít művészeti gyűjteményeket, de mióta
van jelen, és mióta hangsúlyos a művészet bemutatása, tehát a kiállítási
tevékenység?
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– A nagy bemutatók a könyvtár alatti galériában a millenniumi Mons Sacer kiállítással kezdődtek 1996-ban, majd a rendkívül
jelentős Paradisum plantavit kiállítással folytatódtak 2000-ben. Ezt
követően rendszeresen szerveződtek tematikus tárlatok, leginkább az útkeresés jegyében. Elsődleges céljuk inkább az ismeretterjesztés és a monostor világába való betekintés volt, ugyanakkor már kortárs elemek is megjelentek bennük. A kortárssal való
igazi foglalkozás a gimnázium kortárs galériájában kezdődött
Anzelm testvér, majd pedig Mátyás atya kezdeményezésére a kilencvenes években. Bár szerzetes-képzőművész nálunk nem él a
szerzetesközösségben, örvendetes módon a gimnáziumban tanít
Csordás Zoltán és Komálovics Zoltán, mindketten aktív művészek. És persze itt vannak a gimnázium falain számos korábban
itt kiállított alkotó művei is.
– Kik azok a meghatározó kortárs művészek, akiknek jelen vannak
a munkái?
– A teljesség igénye nélkül: Váli Dezső, Szüts Miklós, Háger
Ritta, Schmal Károly, Nemes Csaba, Gémes Péter, Esterházy
Marcell, Trapp Dominika, Szűcs Attila, Vojnich Erzsébet, Péreli
Zsuzsa, Baranyay András, Ganczaugh Miklós. Ezeknek a műveknek a jelenléte a monostorra is visszahat. De azt hiszem, hogy
a kortárs művészet hangsúlyosabb, szisztematikusabb megjelenése a 2016-os Szent Márton-évet követően kezdődött el. Ennek
része, hogy a vizuális művészetek területén azóta tanácsadókkal
dolgozunk együtt, a fotós projektekben 2015 óta Virágvölgyi Istvánnal, veled pedig a 2018-as Kibékülés kiállítás óta.
– A Kibékülés kiállítás óta azt érzékelem, hogy a szerzetesközösség
részéről van egyfajta növekvő nyitottság a kortárs képzőművészet felé,
és a szerzetesek konfrontálódnak is egyes művekkel. Belülről hogy néz ki
mindez? Elviselitek a kortárs műveket, hozzátartoznak az életetekhez?
– Egy hasonló kérdésre a tavalyi kiállításhoz készített interjúban Meinrad Dufner atya azt válaszolta: „A rendtársaim elviselik a művészetemet.” Nagyon őszinte mondat volt, és elismerésnek szánta. Szerzetesközösségünk a 2018-as Kibékülés kiállításon
szembesült a kortárs művészet társadalmi és feltáró erejével, és
rendkívül tiszteletreméltó módon küzdött meg a megértésért.
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És ha csak arra gondolok, hogy a monostor tereiben vagy éppen a klauzúrában – a legszorosabb belső világunkban – megjelentek olyan kortárs művek, amelyek most már életünknek, a
hétköznapjainknak a részeivé váltak, akkor azt gondolom, hogy
közösségünk továbbra is felvállalja ezt a folyamatos interpretációs küzdelmet és folyamatot. Nyilván a szerzetesközösség tagjai különböző módon viszonyulnak a művészethez; lehet, hogy
van olyan testvér, akihez egy kortárs műalkotás közelebb áll,
mint egy barokk kép a folyosón. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az apátok portréinak a sorában Asztrik főapát úrról
nem festmény, hanem fotográfia szerepel, Lábady István portréja. Egy hosszú közös gondolkodás eredményeként született ez a
döntés, szimbolikusan talán tartalmazza mindazt, amit Asztrik
atya képviselt.
És ha Asztrik atya hatását említem: az ő ösztönzésére a szerzetesközösségben jelentős fordulatot éltünk át a Bazilika-felújításra készülve. Mert valahogy a kortárs világgal, az építészet
világával és esztétikájával való találkozásra a Bazilika-műhely
munkája és a John Pawson-féle felújítás keretében került sor a
2012-t megelőző években. Ez talán részben arra is utal, hogy a
mi szerzetesközösségünk a művészet felé az utat hivatásából
adódóan valamiképpen a szakralitáson keresztül tudja a leginkább megfogalmazni vagy megérteni. Könnyebben párbeszédbe
tudunk lépni a kortárs művekkel is, ha valahogy a szakralitáson
vagy a spiritualitáson keresztül tudunk utat találni hozzájuk. És
ez szerintem jó így. Azt is észrevettük a 2019-es Csend kiállítás
kurátorával, Erőss Nikolett-tel, hogy amikor idejöttek a kiállító
művészek, s a monostor erőterében hozták létre műalkotásaikat,
akkor sem pusztán társadalomkritikai jellegű kortárs alkotások
jöttek létre, amit egyébként a csendtéma indukált volna, hanem
a szerzetesközösség otthonossága a spiritualitás világában valahogyan tükröződött a művekben. Az alkotók hagyták magukat
ettől inspirálni.
– Én nemcsak a spiritualitást látom, hanem azt is, amit a székesegyház átalakításának döntési mechanizmusával kapcsolatban Te is annyiszor szoktál emlegetni, és ez a részvételiség. Ebben is látom a kortárs
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művészettel való kapcsolatotok szorosabbá válásának a zálogát. Hogy
valamilyen módon részt vesztek – akár passzívan, akár aktívan – ezeknek a műalkotásoknak a létrejöttében vagy az interpretációjában. Nem
tudom, mennyire tudatos ez.
– Teljes mértékben tudatos. A nyolcvanas–kilencvenes években a szerzetesközösség, éppen Asztrik főapát úr és Cirill főapát
úr munkássága révén, elkezdte tisztítani a saját szerzetesideálját, s a nyugati mintákon közösségünk számára a bevonódás, a
közösségi felelősségvállalás, a személyesség és az otthonosság
fogalmai váltak hívószavakká. Ezek a fogalmak pont a Bazilikaműhely tevékenységében és a Bazilika-felújításban megkerülhetetlenek voltak. Itt valóban létezhet közvetlen kapcsolat a kortárs
művészet bevonáson, együttműködésen alapuló projektjeivel.
– Azt gondolom, hogy a részvételiség nemcsak azoknál a műveknél
jelent meg – gondolok itt Pálinkás Bence vagy Trapp Dominika alkotásaira a Csend kiállításban –, amelyekben az alkotók a szerzeteseket, a
monostori munkatársakat vagy a gimnazistákat közvetlenül bevonták
az alkotómunkába, hanem akár még Nemes Csabának a Kibékülés kiállításon sok vitát kiváltó festménye esetében is. A megvitathatóság, a
belevonhatóság és a bizalom fontos szerepet kapott.
– A szerzetesközösség tapasztalata az, hogy bizonyos dolgok
első ránézésre gyorsabban és egyszerűbben elintézhetők, ha felelősök és megbízottak útján intézzük őket. Ugyanakkor a saját
elköteleződésünk, felelősségvállalásunk, bevonódásunk valahogyan a másokkal közösen vállalt útban erősebb lesz. És ez a
közösen vállalt út nagyon gyakran jóval rögösebb, főleg azért,
mert a korábbi felelősöktől nagy önkiüresítést és ráhagyatkozást
igényel, amiként a párbeszédhelyzetbe kerülő közösség tagjaitól is. Tehát a szerzetesközösségben egy-egy projektnek a szakértő felelősétől azt kívánja, hogy lemondjon a saját akaratáról,
elképzeléséről, arról a meggyőződésről, hogy ő jobban ért hozzá,
és bízzon a szerzetesközösség folyamataiban; másfelől a szerzetesközösségtől azt kívánja, hogy szakmailag, emberileg, testvérileg bízzon a saját szakértőiben. Szerintem ez a jövő útja, de az
is látszik, hogy ez kihívásokkal teli út. Tehát a jövő szerzetessége
Pannonhalmán is – és ennyiben ez a fajta művészetfelfogás va-
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lóban benedeki – a közösségi felelősségvállaláson és a bizalmon
alapul. Bízni azokban, akiktől nem várunk semmit – ahogy ezt
Martin Werlen apát úr fogalmazza meg. Szent Benedek a Regula 3. fejezetében azt mondja, hogy a fiatalokat hívják meg a tanácskozásra (RB 3,3), pedig a 6. század elején általában éppen
tőlük nem várnak semmit, ő mégis őbennük látja a döntésnek, a
jó döntésnek a letéteményeseit. Szent Benedek azt mondja, hogy
Krisztust lássák az apátban, pedig ezek szerint a szerzetesek őtőle sem vártak semmit; Szent Benedek azt mondja, hogy Krisztust
lássák a szegényekben és zarándokokban, hiszen a korabeli társadalom őtőlük sem várt semmit. És ma talán a közösségi úttól
nem várunk semmit, legalábbis egy individualista korban – a tehetségeknek és az egyéni felelősségvállalásoknak ebben a korában a másikban bízni, az éppen annyira Szent Benedek-i módon
formabontó.
– A jövőre tekintve fontos kérdés, hogy az elmúlt időszak a kortárs
művészetre, képzőművészetre is koncentráló programjában milyen szerepet kaptak a gimnazisták? Hogyan próbáljátok meg ezt a szemléletet
egy következő generációnak átadni?
– Ahogy a szerzetesközösséggel kapcsolatban, úgy a diákoknál is azt láttuk, hogy amikor bevonódtak, amikor rászántuk az
időt arra, hogy őket akár a kortárs művészet demokratikus eszközeivel – Pálinkás Bence művészetének eszközeivel – bevonjuk,
vagy amikor a Kibékülés kiállítás finisszázsán ők mondták el a
saját olvasataikat a művekről, ez nem egyszerű dolog. De ez volt
az igazi tapasztalati tanulás, amelyben a diákok olyan inspirációt kaptak, amelyhez mondjuk egy hagyományos órán vagy a
meghatározott tananyag kapcsán valószínűleg nehezebben jutottak volna el. Azt tapasztaltuk, hogy szárnyakat kapnak. Másfelől
meggyőződésünk, hogy az iskolánknak a közösségi tapasztalatra és a közösségen keresztül történő tapasztalatszerzésre és tanulásra kell építenie. Ez a kolostorból jön. Az iskola, miközben
küzd azzal, hogy a közösségi projektek működtetése rendkívül
sok energiát és ráfordítást igényel, nem arra jutott, hogy akkor
ne csináljunk ilyeneket, hanem arra, hogy ha ilyesmit csinálunk,
akkor azt még komolyabban kell vennünk.
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Március elején a következő három évre Cirill főapát urat választotta elnökének a magyar Férfi Szerzeteselőljárók Konferenciája.
Március 19-én 19 órakor Bach szvitjeit játszotta Varga Tamás csellóművész az üres Bazilikában. A főapátság zenei főtanácsadója, Erdődy Orsolya szerint a járványhelyzet szülte kényszermegoldás ugyanakkor – a zenei mellett – különleges vizuális
élményt is nyújthat: ahogy a nagyböjt, úgy ez az élmény is –
hogy egyedül vagyunk a térben és a világban – elmélkedésre
sarkallhatja a hallgatóságot, életük átgondolására.
A nagyböjti időszak idején (az adventi alkalomhoz hasonlóan)
több online lelkigyakorlatot tartottunk. Az első címe: Uram,
taníts meg minket imádkozni! Ennek húsz résztvevője volt hamvazószerdától virágvasárnap előtti szombatig heti két-három
esti alkalommal, amit Jurinka Szilveszter, Koczka Dávid,
Biriszló Lőrinc és Kisnémet Fülöp szerzetesek tartottak. A
másodikra hétvégi napokban (március végén) Jézus imádsága,
a Miatyánk magyarázata és életre váltása címmel Asztrik emeritus főapát úr vezetésével került sor. A harmadikon, már a
húsvéti időszak heteiben, Gérecz Imre magiszter atya a hivatáskeresőket szólította meg Kit keresel? címmel.
Március 20-án két fontos esemény is történt a Főapátságban.
Délelőtt a Bazilikában Szent Benedek tiszteletére Cirill főapát
úr vezette az ünnepi eucharisztiát, aki a liturgia után megáldotta a megújított kincstártermet. A gyűjtemény az emlékezetnek és vendégségnek állít emléket. E kettő metszetében
áll az eucharisztia ünneplése – emlékezés Isten szabadító tetteire;
a részvétel a vendégség tapasztalatán keresztül. A tárlat liturgikus, gyűjteménytörténeti és rendtörténeti szempontból jelen-
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tős emlékeket vonultat fel, tárgytípusonként rendezve. Így
kehely, pásztorbot, körmeneti kereszt, ereklyetartó, monstrancia, ereklyetartó-házioltár, textil és ékszer tárlók is megtalálhatók itt. Ezen ünnepi alkalommal került sor a Pro Pannonhalma-díjak kihirdetésére is. A kitüntetettek egyike Miletics
Katalin Janka szobrászművész, aki több mint harminc esztendőn keresztül gazdagította munkáival a főapátság kulturális örökségét, és személyes jelenlétével a Krisztus-követésre
is hiteles példát nyújtott. A másik kitüntetett Schmal Károly
festőművész, grafikusművész, aki hosszú ideje gazdagítja
páratlan munkáival Szent Márton monostorának kulturális
örökségét, és alkotói munkájával részt vesz a szerzetesközösség küldetésének teljesítésében (többek között a Pannonhalmi
Szemle arculatának kialakításával).
Időszaki kiállítás nyílt a Főapátsági Könyvtár klasszicista csarnokában is „Dulcis memoria dans vera cordis gaudia” címmel
Ásványi Ilona könyvtárigazgató gondozásában. A kiállított
könyvek – misekönyvek, Martirológium, liturgikus naptárak – az Úrra való emlékezésre hívják fel a figyelmet, míg a
naplók, krónikák, önéletírások, visszaemlékezések, levelek,
emlékkönyvek a profán emlékezet tárgyiasult megnyilvánulásai.
A nagyhét kezdete előtt a tavalyihoz hasonlóan kibővítettük a
„kreatív húsvét” kínálta lehetőségeket tanítványaink, családjuk és mindazok számára, akik velünk együtt szokták ünnepelni a Szent Három Napot. Itt gyakorlati tanácsokat adtunk
arra, hogy együtt miképpen készüljünk ezekre a napokra, az
online liturgiákra és Húsvét családi megünneplésére. Ilyen
módon „együtt” vehettünk részt Virágvasárnaptól kezdve
Húsvét-hétfőig a liturgiákon (ők az otthonukban, mi itt a Bazilikában).
Április 11-én, fehérvasárnap, az irgalmasság vasárnapján a közös esti imádságban (a kompletóriumban) a bencés szerzetesközösség együtt imádkozott azokért a testvérekért, akik a
koronavírus-járványban veszítették életüket. Cirill főapát úr
a következő szavakkal vezette be az imádságot: Az elmúlt év
eleje óta a koronavírus-járvány fogva tart minket. Mindannyiunk
életét fogva tartja, és közben megrendítette a világot. Számtalan ember fertőződött meg és veszítette életét. Számtalan ember szenved
a pandémia következményeitől. Ma, a feltámadást követő nyolcadik napon a Covidban elhunytakért imádkozunk, különösen hazánk
szerzetesrendjeinek kilenc elhunytjáért és a Pannonhalmi Területi
Főapátság egyházközségeiben elhunyt testvéreinkért. Jegyezze fel az
Úr az ő nevüket az élet könyvébe, mi pedig emlékezzünk rájuk, és
kérjük az Isten irgalmát mindannyiunk számára. Gyertyát gyújtottunk a nővérekért és betegápolókért, orvosokért és kórházi
dolgozókért is, akik ebben az embert próbáló időben a betegekről gondoskodnak, gyakran minden emberi határon és
erőfeszítésen felül: Adj nekik türelmet, kitartást és erőt, adj nekik
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jó szót, amellyel a betegekhez és az otthon aggódó hozzátartozókhoz
fordulnak, vagy amellyel a legrosszabbat közlik. Add, hogy pihenhessenek és erőt merítsenek. Adj nekik lehetőséget, amikor feldolgozhatják és megoszthatják mindazt, amit az emberi szenvedésről és
halálról megéltek.
Április 28-án elhunyt Végh Imre Norbert bencés testvér életének 82. évében. Földi születésnapja volt egyben a mennyei
születésnap is. Pontos és megbízható volt az imádságban éppen úgy, mint munkájában (leghosszabb ideig a sekrestyési
szolgálatában). Fogadja be az Úr szeretetének Országába.
Május 14-én Győrbe érkezett az Út a fenntarthatóság felé című
online beszélgetéssorozat, amelyet a Hetvenkét Tanítvány
Mozgalom, a Pannonhalmi Főapátság, a Reflex Környezetvédő Egyesület és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
szervezett. Ezen alkalommal Győr és térsége fenntarthatósági
állapotának átbeszélésével folytatták az online megbeszélést,
aminek bevezető előadását Cirill főapát úr tartotta.
Hirka Antal

RÉSUMÉ
creation-similes
John Milton: Paradise Lost (Excerpt from Book IV)
Károly Vajda: Prayer As a Literary Way of Being (1 Sam 1,1–20)
Hannah’s votive prayer told in the sanctuary poses multiple challenges for
the Occidental literary theory. Beside refuting the technicity of poetology
and prefiguring the halakhic ideas of rabbinic Judaism about prayer, it also
gives an example of how orality and literacy are combined with the immediacy and eternal actuality of revelation. Moreover, it displays how the boundary between the givenness of reality and the possibility of desires and needs
is transformed into the sigh of the creative word.
Rowan Williams: Images of Christ in Literature
„The Church Can Best Decipher Its Challenges from the Hills of Arts.” (An Interview with Andreas Mertin by Horst Schwebel)
Éva Kocziszky: Friendship, Fire, and Touching the Other (Three Post-theological
Discourses)
The paper reflects on the post-theological thinking of three contemporary
philosophers: Umberto Eco, Giorgio Agamben, and Jean-Luc Nancy. Studying some passages of Scripture, it develops a critical view on neuralgic
changes in our relationship to fire, friendship and touching, which also characterizes our pandemic experience.
Péter Nádas: Two Unruly Mystics
Sándor Bazsányi: Misery, Sadness, Beauty (Space and Time in Miklós Mészöly’s
Forgiveness)
One of the most influential works of Miklós Mészöly is the Megbocsátás (Forgiveness), the chronotopic structure of which represents the unique historical
and regional phenomenon called Pannonia by the author. The short novel
tells us the events of a single year of a small town with its historical background, depicts a family with entangled personal relations, and offers an
anthropological vision of being determined by desire, violence and sin.
Gábor Zoltán: Mészöly at Emke
The essay gives a contemporary interpretation of Miklós Mészöly’s short story, Film, at the Emke (1964), examining the biographical and historical connections of the text within the framework of Mészöly’s legacy.
Gábor Schein: Deconstruction of Syntaxes. Hope? (Pilinszky, Beckett, Kurtág)
Reiterating the art of the pariahs, the Hungarian poet János Pilinszky leads
us to an open field of associations, which contains not only the human experience of aphasia and the vulnerability and the suffering of the aphatic, but
also the symbol of the horse beaten to death in Raskolnikov’s dream and the
image of the Turin Horse. This very field of associations reveals new artistic
approaches to the interconnectedness between Pilinszky, Beckett, and György Kurtág, depicting them as cornerstones of modernity and, at the same
time, first heralds of contemporary perspectives.
Csilla Szalagyi: Experimenting with a Synthesis and Sharing Our Presence
(Talks with Sheryl Sutton by János Pilinszky)
János Pilinszky is primarily known as a poet, and secondarily as an essayist.
Nonetheless, his partially fictitious conversations with Sheryl Sutton – based

on personal encounters with the African American actress in Paris at the beginning of the 1970s – convey a rather nuanced picture of the Hungarian
poet laureate.
Eszter Németh: Gregorian versus Pseudo-gregorian (On Sándor Weöres’ Lamentations in Zoltán Jeney’s Funeral Rite)
The essay examines Zoltán Jeney’s musical adaptation of Lamentations of
Mary by Sándor Weöres, which he included in his large-scale oratory, the
Funeral Rite, demonstrating that the dramatic power of Weöres’ poem follows the emotional flow of traditional medieval biblical lamentations. This
dramatic character is reflected by the descending and ascending movements
of the four-tone melody by Jeney, evoking traditional songs of lament to express the profound suffering of the Blessed Virgin.
Bálint Veres: Charles Ives, a Modern Musical Preacher
The study provides an overview of the work of Charles Ives (1874–1954),
the “father figure” of independent American classical music, with special regard to his hermetic and oecumenical aspects and the belated international
reception mainly stemming from these same aspects. Ives is now considered
one of the greatest in the 20th century; however, this recognition has developed through the unfolding of postmodern musical sensitivity and through
the realization that music can still be a privileged aesthetic form of human
spiritual orientation.
Poems by Adam Zagajewski, Attila Jász, and István Vörös

