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A következő oldalakon azt vizsgálom, mely 
szempontokra figyelve bizonyulhat ak-
tuálisnak az az irodalmi életmű, ame-

lyet Leo Perutz, az 1957-ben Bad Ischlben elhunyt 
osztrák író alkotott. Lépésről lépésre arra a következ-
tetésre jutok, hogy nem pusztán azért érdekes jele-
nünkben is Perutz életműve, mert Tatár Sándor, ki-
váló műfordító, germanista és költő a 21. század má-
sodik évtizedében nekilátott az életmű magyarra for-
dításának, közvetítésének egy új olvasóközönség felé, 
hanem azért is, mert Perutz prózai munkáinak olva-
sása felveti a következő izgalmas és feszültségekkel ter-
hes problémákat. Elsőként és általánosságban: a meg-
élt élet és a megcsinált irodalom viszonyára vonatkozó 
kérdést, Perutz esetére alkalmazva tehát azt a kérdést, 
hogy szubverzív, nagyvonalú és a sors sokféle csapá-
sával dacoló életből származhat-e vajon jelen téktelen 
irodalom? Másodikként a művekben megnyilvánuló 
sorsfogalom és a Perutz-prózák poétiká jának össze-
függéseire fogok rákérdezni.

Két életrajzi monográfia is rendelkezésére áll már 
azoknak a német nyelven is olvasóknak, akik szeret-
nének megismerkedni az osztrák szellemi életnek ez-
zel a maga korában központi alakjával.1 E monográfi-
ák tartalmát – mint ahogy egy emberéletet sem – nem 
lehet néhány villanásnyi képben összefoglalni. Olvasá-
suk során mindenesetre kiderül, hogy Perutz kemény, 
több szempontból hadviselt ember volt: Mars és Vé-

nusz dolgaiban is sokat edződött. Tartalékos gyalogos 
volt a k. und k. hadsereg 88. számú gyalogezredében, 
amelyet az első világháború folyamán Szolnokon ké-
peztek ki bevetésre.2 Az első világháborúban tüdőlö-
vést kapott, amelyből csak nagy fájdalmak és nehézsé-
gek árán tudott felgyógyulni. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia végnapjai, vagy ahogyan Hans-Harald Müller 
angol kifejezéssel élve fogalmaz, fading outja volt a kez-
dete Leo Perutz élete legboldogabb évtizedének. „Külö-
nös ellent mondások léteztek a Monarchia ezen fading 
outja idején. Például nem volt már háború, de még na-
gyon is létezett a Kriegspressequartier [Sajtóhadiszállás]. 
Lényegében abból állt, hogy reggel és délben étkezést 
biztosítottak a tiszteknek és a haditudósítóknak, még-
hozzá a Kursalonban, a bécsi Stadtpark egyik előkelő 
éttermében. A város éhezett, de a Sajtóhadi szállásnak 
még minőségi és elegendő ellátás állt rendelkezésére, 
és mivel senki nem gondolt arra, hogy feloszlassa, za-
vartalanul létezett tovább, kizárólag a katonai étkez-
tetés céljából. A tiszti együttlétek katonai formalitá-
sait még betartották: ha belépett a parancsnok, min-
denki felállt, viselték az egyenruhát – de az asztalnál 
ülők közül néhányan már forradalmi kokárdát tűztek 
ki a császári helyett.”3 Perutzról ezzel kapcsolatban az 
az anekdota maradt fenn, hogy megkérte első felesé-
gét, Ida Weilt, akit Bärnek, Medvének becézett, hogy 
varrja fel erősebben a császári kokárdát a csákójára, és 
ezzel a megerősített kokárdájú csákóval ment sétál-
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ni a korzóra: azok mellett demonstrálva ezzel, akik az 
akkor pillanatnyilag gyengébbnek tűnő politikai erőt, 
a császári legitimizmust képviselték.

„Ha van a cseh földön született német nyelvű iro-
dalomban antitézise a kafkai pályának, akkor minden 
bizonnyal Leo Perutzé az”4 – írja Haklik Norbert ko-
rábban, a Szent Antal tüze meg jelenése alkalmából írt 
könyvismertetőjében. A magyar olvasók számára ta-
lán közvetlenebb lenne ennél az antitézisnél egy ma-
gyar irodalmi párhuzam, amelyet Perutz és Ottlik Gé-
za, az Iskola a határon szerzője között állíthatunk fel: 
1942-ben a korábban biztosítási matematikával fog-
lalkozó Perutz egy rövid, matematikai alapokon álló 
bridzselméleti íráson dolgozik (mint a 30-as években 
a Budapesti Hírlap bridzsrovatát vezető Ottlik Gé-
za is, aki Hugh Kelsey társszerzővel írt közösen angol 
nyelvű bridzskönyvet). Perutz a bridzskönyvét 70–80 
nyomtatott oldalnyira tervezte: „A matematikát úgy 
hasznosítom, hogy az olvasó minden matematikai elő-
képzettség nélkül is könnyűszerrel megérthesse a le-
írást, ugyanis sikeres volt az arra tett kísérletem, hogy 
kinyerjem a nyersanyagból annak kizárólag szórakoz-
tató oldalát.”5 Egyik leglelkesebb olvasója, akivel szo-
ros kávéházi barátság és az irodalmi indulás nehézségei 
kötötték össze, Richard E. Bermann írja róla: „A költő 
Perutz válla felett mindig átkukucskál a matematikus 
Perutz, aki talált egy lehetőleg bonyolult feladványt, 
amelyet a lehető legnagyobb eleganciával kell megol-
dani. (…) Az első ötlet néha fantasztikus és irreális; 
minden más logika, matematika és melegen lüktető 
valóság. A csodát sosem magyarázza újabb csodával, 
mindig kizárólag az értelem által segíti ki magát az 
útvesztőkből. Fantáziája matematikailag fegyel mezett, 
ahogyan igazán egészséges és erőteljes effektjeit pedig 
a finom ízlés cenzúrájának veti alá.”6 Ennek a finom 
ízlésnek a kifejlődésében Perutznak nemcsak a mate-
matika, hanem a zene is segítségére volt. Perutz bol-
dog bécsi évtizede alatt (1918–1928) – egy levele ta-
núsága szerint – évente közel kilencven, vélhetően ko-
molyzenei koncerten vett részt. Első feleségétől, Ida 
Weiltől három gyermeke született, az estéket mégsem 
elsősorban családi körben, hanem főként kávéházak-
ban töltötte, válogatott társaságban. Asztaltársaságá-
hoz nem csupán írók, de festők, tudósok, zeneszer-
zők, filozófusok is tartoztak. Egyfajta elitista szem-
lélet bizonyára jellemezte Perutzot a szellem dolgai-
ban, de semmiképpen sem fennkölt sznobéria. Stefan 
Georgéval, az önmagát karizmatikusan felstilizáló köl-
tővel való találkozását például így írja le levélben ba-
rátainak: „Aminek örülök, kedves uraim: hogy a Ste-
fan Georgénál töltött ünnepélyes fogadás után – sö-
tét függönyök, gyertyafény és Arisztotelész – egy órá-
val láttam a költőt a heidelbergi vasútállomáson, aho-
gyan kasseli bordaszeleteket és káposztát evett… na, 
ennek megörültem.”7

Perutz befogadástörténetéről

Kajtár Mária A felfedezés öröme című tanulmányában8 
már korábban ismertette Perutz német nyelvterületen 
és Magyarországon zajló befogadástörténetének főbb 
fordulópontjait. Kajtár azon állítása, hogy: „[v]oltak, 
akik rásütötték Perutzra, hogy ’szórakoztató’ irodal-
mat ír, nem úgy, mint nagy, az irodalom nyelvét és 
formáját megújító kortársai, Musil, Kafka, Canetti, 
Hofmannsthal, Karl Kraus és mások”, nem vitatható 
ugyan, de véleményem szerint nincsen valódi magya-
rázó ereje arra a következtetésre nézve, amelyet Kaj-
tár ugyanott levon belőle: „Ezért az irodalomtudo-
mány – mint lektűríróval – sokáig nem foglalkozott 
vele, noha Ossietzky és többek között Egon Erwin 
Kisch, Adorno, Borges, valamint az 1990-es évektől 
róla írt tanulmányok, monográfiák egyértelműen el-
vetik azt a koncepciót, hogy Perutz lektűríró lett vol-
na.”9 Ulrike Siebauer monográfiája gazdagon idéz kriti-
kai anyagot a szerzőről, amely alap ján inkább az a kép 
bontakozik ki előttünk, hogy a kortárs kritika a má-
sodik világháború előtt nagyon is pozitívan foglalko-
zott Perutz-cal. Annak okát, hogy miért merült hosz-
szú évtizedekre feledésbe Perutz regényíróként, vagy 
hogy az irodalomtudományos recepció ebbe a törté-
netbe miért csak megkésve érkezett meg, véleményem 
szerint máshol kell keresnünk. Heimito von Doderer 
például ezt a kijelentést tette az íróról: „A németek 
őszinte alapmeggyőződésének, hogy az irodalomnak 
unalmasnak kell lennie, sikerrel vágta arcába a kesz-
tyűt.”10 A mellőzött ség és a kései recepció fő oka in-
kább az lehetett, hogy „1938 és 1953 között másutt, 
mint Argentínában nem jelentek meg művei, mivel az 
emigrációban nem talált kiadót, ezért az 1950-es éve-
kig eltűnt a könyvpiacról, s így egyszerűen elfelejtet-
ték.”11 A Perutz-kortárs kritikusok közül a legnagyob-
bak és legproduktívabbak, Theodor W. Adorno, Wal-
ter Benjamin, Carl von Ossietzky12 kivétel nélkül po-
zitív véleményt fogalmaztak meg a szerzőről, és Kurt 
Tucholsky, bár szórakoztató irodalomnak aposztrofál-
ta, mégis szeretettel nyilatkozott róla.13 Doderer fején 
találja a szöget, amikor némi szarkazmussal azt állít-
ja, hogy a „németek őszinte alapmeg győződése” a két 
világháború előtt és közvetlenül a nagy háborúk után 
is az lehetett, hogy nem lehet valami egyszerre Nagy 
Irodalom, s ugyanakkor szórakoztató és olvasmányos, 
és Doderer nek ez a mondata általánosabb formára is 
hozható: az ún. magas irodalom és a populáris iroda-
lom kategóriái csak a 20. század második felében kez-
denek el forradalmi módon egymás ba ékelődni, egy-
mást megtermékenyíteni és megváltoztatni; hasonló-
an ahhoz és nem függet lenül attól, ahogyan – számos 
töréssel és az egyes nemzetállamok tekintetében ha-
talmas különbségekkel – a 20. század nagy felforga-
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tó forradalmai, a kommunista forradalom, a nyugati 
demokratizáció és a 68-as, elsősorban szellemtörténe-
ti jelentőségű forradalom is csak lassan, a nagy impé-
riumok globális politikai befolyására (Nyugat-Német-
országban az USA, Közép-Európa keleti államaiban 
a Szovjetunió bírt ilyennel) zajlottak le és hatották át 
alapjaiban az európai társadalm(ak)at.

Perutz azon írók közé tartozott, akik a „szocializ-
must”, az emberi társadalmak egyenjogúsítását és 
egyenlősítését az irodalom terepén tartották megva-
lósíthatónak és megvalósítandónak. 1930-ban a Die 
sozialisierte Dichtkunst című művében írja: „A felhívás-
nak azon részét azonban nem szabad ellenvetés nélkül 
hagynunk, amelyben az aláírók (…) igényüket a klasz-
szikusoknak nem a szellemi, hanem az anyagi öröksé-
gére jelentik be. (…) Nincsenek talán közöttük olya-
nok, akik számára a művészet és a szellem ellen elköve-
tett árulásnak minősül, ha valaki a nép számára alkot? 
Akiknek legmagasabb becsvágya abban rejlik, hogy né-
hány ki választott, túlontúl kifinomult törzsasztali ba-
rátjuknak írjanak túlzó fordulatokban tobzódó meg 
nem élt, át nem élt, érthetetlen irodalmat? (…) Ha 
beállnak a munkások soraiba, akkor először a művei-
ket kellene szocializálniuk. Mindenki számára alkos-
sanak művészetet, és ne saját maguknak és a hasonsző-
rűeknek, önmagukba fordulva. Akkor le tudnak majd 
mondani a nagy halottak jogdíjairól.”14 Perutz jogo-
san kel ki a „túlzó fordulatok” és az érthetetlen irodal-
mi stílus ellen (még ha írói gyakorlata során nem szí-
vesen mondott is le a materiális értelemben vett saját 
jogdíjairól a szocializmus szellemében). Ő maga a le-
hető legegyszerűbben, legszigorúb ban megkomponált, 
mindenki számára érthető, bár egyáltalán nem díszte-
len mondatok híve volt.

Walter Benjamin, a Perutz-kortárs irodalomkriti-
kus, irodalomtudós és művészetfilozófus újra és új-
ra visszatért Perutz regényeihez. Az Olvasott könyvek 
jegyzéke15 alapján tudjuk, hogy olvasta Perutz 1918-
ban megjelent Zwischen neun und neun című krimi-
jét, valamivel később pedig az 1916-ban megjelent 
Mangobaumwunder című könyvét is. Bő egy évtizeddel 
később, az 1933-as St. Petri-Schnee (magyarul: Szent 
Antal tüze)16 is a kezébe került, nyilvánvalóan nem vé-
letlenül. Végül pedig szerepel Benjamin könyvlistá-
ján az 1921-es Die Geburt des Antichrist is. Benjamin 
irodalomkritikusként mégsem szólt hozzá (tett hozzá 
vagy vett el) Leo Perutz sikeréhez vagy sikertelenségé-
hez. Véleményem szerint több, mint jellemző, inkább 
jelentéses, hogy egy kis, szubjektív írásában, műfaját te-
kintve sajátosan benjamini Denkbildben kapott helyet 
Perutzra vonatkozó reflexiója, amely mindössze négy 
sornyi ugyan, ám ez a négy sor tőrt forgatott meg – 
mint mindjárt látni fogjuk – az írásaira érzékeny Leo 
Perutz szívében. A Kriminalromane, auf Reisen (Krimik, 
utazás közben) című rövid prózadarabot Benjamin az-

zal az olvasásesztétikai állítással indítja, hogy egyfaj-
ta „homályos érzéssel” választ az ember könyvet a vo-
natútra, s hogy közben mégis „olyasvalamit tesz, ami 
a vasút istenei számára tetsző”17 cselekedet lesz. Wal-
ter Benjamin egyik legfontosabb és leghosszabb ön-
életrajzi írásá ból, a Moszkvai naplóból megtudhatjuk, 
hogy a művészetfilozófus azzal a gondolattal vigasztal-
ta magát Moszkvából történő hazaindulása előtt, hogy 
a hosszú vonatúton végre „krimit olvashat” majd.18 
A vonatút közbeni krimiolvasás démoni-isteni vigasz-
taló ereje tehát nem kis jelentőséggel bírt a minden-
evő, mindent olvasó irodalmár, szövegtudós19 számára. 
Benjamin e Denkbildben számos krimiszerzőt felsorol, 
majd neveiket végigpörgetve a következő jelzővel illeti 
Perutzot: „Talán (…) egy egzaktabb kísérőt kíván ma-
gának az ember (…)”: az egzakt jelzőt Benjamin erő-
sen pozitív értelemben szokta volt használni, és a kö-
vetkező négy sorból, amelyet Perutznak szán, kiderül, 
hogy Benjamin számára nyilvánvaló volt, hogy a pró-
za, ame lyet ez a szerző alkot, erőteljes és kifinomult 
zeneiséggel bír: olyan szerzőt, mint Leo Perutz – „aki 
azokat az erőteljesen ritmizált és szinkópált elbeszélé-
seket írta, melyek állomásait úgy futjuk át, kezünkben 
órát tartva, mint a porfészkeket, amelyek utunkba es-
nek”,20 – akkor választunk, ha egzaktabb útitársra vá-
gyunk. Hans-Harald Müller, Perutz első monográfu-
sa teljes terjedelmében idézi Leo Perutz olvasói levelét 
(helyesebben: írói viszontválaszát), ame lyet sértettsé-
gében 1930. június 6-án írt a Frankfurter Zeitung szá-
mára: „Soha nem írtam krimit, és általában egy olyan 
könyvet sem, amelyre ráillene egy efféle kritika, amely 
a Krimik, utazás közben címet viseli. Mégis szeretném 
az Önök figyelmébe ajánlani azt a négy hányaveti sort, 
amelyben a szerző, a menetrend előtt hódolva, egzakt 
kísérőül kíván magának az utazásához, és amelyben azt 
állítja, hogy elbeszéléseim állomásai órával a kézben 
úgy futhatók át, mint a porfészkek, amelyek utunkba 
esnek. Ez nem a megfelelő mód arra, hogy egy olyan 
szerzőről szóljunk, aki minden regényén és minden el-
beszélésén éveken keresztül nagy fáradsággal dolgozik. 
Legalábbis ez a négy sor teljességgel hamis képet ad az 
Önök olvasóinak arról, hogy milyen vagyok én és mi-
lyenek a nézeteim.”21 Félreértések vígjátéka, hogy míg 
Benjamin egyszerű krimiként olvassa Perutz regényét, 
addig Perutz irodalomkritikaként azono sítja be azt az 
olvasásfenomenológiai (szép)írást, amelyet Walter Ben-
jamin ebben és az ehhez hasonló cikkeiben a Frankfur-
ter Zeitung olvasóközönsége előtt művel, és amelynek 
egyedi műfajára a Benjamin-recepció később a nehe-
zen (vagy egyáltalán nem) lefordítható Denkbild műfaji 
megjelölést alkalmazta. A műfajiságot is érintő félreér-
tésnek ez az iskolapéldája igen tanulságos akkor is, ha 
megfigyeljük, hogy Perutz milyen egyenesen és őszin-
tén nyilat kozik írói módszeréről és szokásairól a nyil-
vánosság előtt: ennyire őszintén csak barátjának és író-
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társának, Richard A. Bermann-nak írt korábban, még 
első regényének írása idején arról, hogy mi okozza ná-
la a regényírás kifejezetten lassú tempóját: „…mivel az 
összes mondat megalkotása bizonyos, számomra nem 
mindig tudatos ritmikai törvényeknek engedelmeske-
dik. Minden általam leírt mondatot elképzelek han-
gosan felolvasva – már teljesen automatikusan –, és 
szokásom, hogy kifejezetten elkényeztetett hallásom 
minden követelésének eleget tegyek (– ez a fül éven-
te mintegy 90 koncert meghallgatása során iskolázó-
dik), ami gyakran válik az értelem és a mondat kifeje-
ző erejének kárára.”22

Perutz olyannyira komolyan vette a szépírást és ön-
magát mint írót, hogy a magyarul elsőként megjelent 
Perutz-regény, Az Utolsó Ítélet mestere filmforgatóköny-
vének még a hírét is gondo san eltitkolta a nyilvános-
ság elől: a film születésének ebben a korai stádiumá-
ban (az 1920-as években járunk) vélhetőleg nem akar-
ta veszélyeztetni írói hírnevét.23 A másik véglet ebben 
a tekintetben az Éjjel a kőhíd alatt kézirata volt, ame-
lyet keletkezésének hosszan elhúzódó ideje alatt (az író 
1937 és 1951 között dolgozott rajta) Perutz „posztu-
musz művem”-nek nevezett.24 Perutz ugyanis ekkor 
már nem a szépírói kvalitásai és a művek olvasottsága 
felett aggodal maskodott, hanem a zsidó tematikájú re-
gény közlése (a könyv „életútjának” puszta lehetőség-
feltételei) miatt: joggal. Az eredetileg Meisl vagyona 
munkacímmel készülő könyvben ugyanis saját gyer-
mekkori Prága-élményének állít emléket (hasonlóan 
ahhoz, ahogyan Berlint a náci párt megerősödése mi-
att kényszerűségből elhagyni készülő Walter Benjamin 
önmagának érzelmi „oltóanyagként”25 adagolta azo-
kat az írásokat, amelyekből később leghíresebb köny-
ve, a Berlini gyermekkor a századforduló táján című, állt 
össze). A háború utáni Bécsben nem volt könnyű ki-
adót találni az ősi Prágát megidéző szövegnek: 1951-
ben a Zsolnay kiadó vissza utasította a kéziratot: „a há-
ború utáni virulens antiszemitizmus miatt”26 nem szá-
míthattak ugyanis megfelelően nagy olvasóközönségre. 
Miután a két nagy német kiadó, a Rowohlt és a Piper 
sem vállalta a publikálást, 1952 őszén az Eugen Kogon 
vezette Frankfurter Verlagsanstalt fogadta el a kézira-
tot, s a közlésre csupán 1953 nyarán került sor: ek-
kor a könyv kiváló kritiká kat kapott. Gerty Hermann 
1953. szeptember 9-én arról ír Perutznak, hogy a „köl-
tői” és a „kiteljesedett” szavak majdnem minden kriti-
kában szerepelnek.27

Külön tanulmányt érdemelne Perutz világirodalmi 
és filmtörténeti recepciója, hiszen Borgestől Canettin át 
Daniel Kehlmannig, Alfred Hitchcockig számos szer-
zőt és alkotót inspiráltak Perutz könyvei (és vélhetően 
az ezekből készült filmadaptációk is). A következők-
ben nem eme recepciótörténet felvázolására, hanem 
arra vállalkozom, hogy ennek az inspirációnak egyik 
fő forrását próbáljam meg feltárni: megkísérlek fényt 

deríteni az imaginárius kérdéskörének, a fatalizmus és 
a történetmesélés kapcsolatának bonyolult együttállá-
saira, a magyarul olvasható Perutz-könyvek néhány 
történetszálának, valamint Theodor W. Adorno mű-
vészetfilozófus Perutz-olvasatának értelmezése alapján.

Az imaginárius szín és a képzelet

Perutz írói nagyságát talán abban is megragadhatjuk, 
hogy művei posztumusz módon is annyira érdekesnek 
bizonyultak, hogy Adorno az 50-es, 60-as évek Nyu-
gat-Németországának jelentős művészetfilozófusa vitá-
ba bocsájtkozott velük, s az Esztétikai elmélet oldalain 
megidézte a már halott szerzőt. Adornót a besorolha-
tatlanság problémája foglalkoztatta a művészetben, és 
ennek a kérdéskörnek az elméleti ábrázolásához hasz-
nálta fel, emelte ki Az Utolsó Ítélet mestere című regény-
ből a harsonavörös, az imaginárius szín ötletét. Ez a vita 
valószínűleg süketek párbe széde lett volna csupán, ha 
az író-matematikus és a filozófus-zeneszerző élőben is 
lefoly tathatták volna: ugyanis míg Perutznál az ima-
ginárius szín, a harsonavörös jelentősége poeto lógiai 
és a művészet mint a már megtörténtek visszavonha-
tatlanságának ereje elleni lázadásként értelmezhető, 
addig Adorno az Esztétikai elmélet oldalain az imagi-
nárius színt megfosztja annak a Perutz-regényben és 
poetológiában betöltött jelentésétől, és némileg önké-
nyesen a romantikus (és egyszersmind a hegeli) művé-
szetelméletet bíráló kritikájához használja fel.

Az eddigi magyarul megjelent Perutz-kritikák, va-
lamint a könyvek kiadói fülszövegei arra hívják fel az 
olvasó figyelmét, hogy Perutz olyan elbeszélői techni-
kákat (is) alkalmaz, amellyel eldöntetlenségben hagy-
ja, hogy történeteinek melyik a reális olvasata: egyfaj-
ta kettős olvasatot kényszerítenek ki a szövegek ab-
ban a tekintetben, hogy a főhős fejében zajló rém- és 
vágyálom komplexummal vagy valóban megtörtént 
eseményekkel van-e dolgunk. Ez leegyszerűsítő leírá-
sa a perutzi elbeszéléstechnikának, hiszen mind Szerző, 
mind Olvasó mindvégig tisztában vannak azzal, hogy 
a szöveg, amelyet a Szerző létrehoz, az Olvasó pedig 
befogad, fikcionális aktus, a tér, amelyben mozgunk, 
elvben sem tartalmaz reális esemény sorokat: még ak-
kor sem (vagy nem feltétlenül), ha a történelmi re-
gény vagy elbeszélés álruháját ölti. A következőkben 
arra (is) megpróbálok rámutatni, hogy – mivel Perutz 
nagy kártyajátékos is volt – mind olvasóként, mind ér-
telmezőként gyümölcsöző volna olyan szemlélet tel for-
dulnunk műveihez, amelyet metaforikusan úgy írhat-
nánk le, hogy Perutznak semmiképp sem szabad csu-
pán a szavaira, ellenkezőleg: elsősorban a kezére kell 
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figyelnünk. Arra, hogy mit tesznek velünk beszédak-
tusként a regényei, elbeszélései és novellafüzérei. Ha 
ugyanis egyfajta gyanakvó formaérzékenységgel köze-
lítünk a Perutz-szövegekhez, akkor észre fogjuk ven-
ni, hogy egyes műveinek sorozata egy érési folyama-
tot is megjelenít, mégpedig főként az imaginárius (tá-
gabb értelemben [ahogyan itt és most nem tudom ki-
merítően tárgyalni]: a történelmi regény, mint fikciós 
forma) és a fatalizmus problémaköre felől szemlélve.

Adorno így ír az Esztétikai elméletben: „A műalko-
tások olyan gyakorlattól hiteleznek, amely még nem 
kezdődött el, és amelyről senki sem mondhatja meg, 
adnak-e pénzt a váltójára, vagy sem.”28 Mivel a lát-
szat/valóság dialektikus játékában minden műalko-
tás (mind az irodalmi, mind a képzőművészeti, sőt: 
az érzelmek kifejezésének terén még a zenei műalko-
tások is) abszolút módon vesz részt, ezért a befogadó-
nak Adorno szerint már az aktus megkezdése előtt tisz-
tában kell lennie azzal, hogy a „műalkotások nem le-
képezésként, hanem apparitionként, jelenségként ké-
pek.”29 Perutzra – akit Adorno a következő kitétellel 
idéz meg: „Leo Perutz egyik jelentős, feszültséggel teli 
regénye”30 – azért is vonatkoztatható mindez, mert az 
ő műveivel kapcsolatban is megállja a helyét az az ál-
lítás, hogy kettős optikával31 olvashatók: a kifinomul-
tabb olvasó nem csak és elsősorban a sztorira, a fe-
szes gyorsasággal zajló esemé nyekre figyel, hanem ar-
ra (is), amivé ezek az események, tények és sorstöredé-
kek végsősoron elrendeződnek: az elbeszélői formára, 
valamint a mondatok és a nagyobb írásbeli egységek 
művi megformáltságára.

Adorno, aki szerint nincsen művészetelméleti te-
vékenység praxis nélkül, azaz permanens és elmélyült 
érintkezés nélkül a kortárs és a korábbi művészetek-
kel, azt is állítja, hogy „nyárspol gári vakságban” szen-
ved az, aki nem mutat fel a művészetben központi for-
mai momentum irányába kellő érzékenységet. „Ezért 
a művészet minden elméletének feladata, hogy egy-
úttal kritizálja a művészetet.”32 Mégsem látjuk az Esz-
tétikai elmélet lapjain, hogy Adorno kritikusan viszo-
nyulna Perutz művészetéhez: amihez kritikusan viszo-
nyul, azok „a science fictionhöz hasonló, művészet alat-
ti műfajok, melyek a témába vetett hitüknél fogva va-
kon majmol ták őt.”33

Weöres Sándor, Leo Perutz műveitől valószínűleg 
teljesen függetlenül, a következő kétsorost írta, amely 
1944-ben, a Meduza című kötetben jelent meg: „Csak 
egyetlen színt elgondolni tudnék, / amílyet nem látok 
soha.”34 Ezt a verset egyfajta fohászként olvashatjuk, 
amely nem máshoz, mint az imaginárius erőhöz szól. 
Perutz Az Utolsó Ítélet mesterében nem csak elképzelte 
ezt a soha nem látott színt, de nevet és funkciót is adott 
neki: a Drommetenrot (a Drommete a trombita régies 
megnevezése) szót magyarul „trombitavörös”-nek is 
mondhat nánk, Tatár Sándor fordításában e nemlétező 

szín neve harsonavörös lett, joggal, hiszen ez az a vörös, 
amelyet az Utolsó Ítélet harsonáinak megszólalásakor 
lehet majd látni az égen, vagy legalábbis ekkor jelenik 
majd meg minden kreatúra ekkorra már testi-lelki, il-
letve e meg különböztetés eltörlése utáni szemei előtt. 

„Kivétel nélkül olyan lények vagyunk, akikben a Terem-
tő nagy akaratának kudarca testesül meg. Félelmetes 
ellenséget hordozunk magunkban mindnyájan, anél-
kül hogy sejtenénk. Ez az ellenség nem mozdul, alszik; 
akárha halott lenne. Jaj nekünk, ha életre kel! Adná az 
ég, hogy soha többé ne lássa emberi szem az irtóztató 
harsonavöröset, amelyet én láttam; igen, Isten engem 
úgy segéljen, én láttam. – Igen, ezért írtam hát le a tör-
ténetemet.”35 A harsonavörös, ez a gyakorlatilag látha-
tatlan, de elvben és képzelet ben látható szín, egyszerre az 
imaginárius allegóriája, valamint a hétköznapitól eltérő, 
az elszabadult démoni-lelki erők, az emberben lakozó 
isteni/teremtő erő paroxizmusának para normális kö-
rülmények között megjelenő színértéke a teljes spekt-
rumon. Megjelenésével keretbe foglalja a regényt, hi-
szen az elbeszélés az elbeszélésben, a középkori festő-
mester találkozása a harsonavörössel, a bibliai hagyo-
mány egyik helyének, Jozefát völgyének felkeresésével 
indul és a „roppant tűzjel”, az emberi szem által nem 
látott megpillantásával folytatódik: „– Roppant tűz-
jelet látok az égen – kiáltotta a mester. – Olyan szín-
ben világlik, amilyet még soha nem láttam. Jaj nekem! 
Nem földi szín ez, nem bírja el látványát a szemem. / – 
Ez a harsonavörös – kiáltotta dörgő hangon messer 
Salimbeni. – Ez a szín a harsonavörös; ilyen színben 
ragyog a nap az Ítélet Napján.”36

Perutz és Adorno nemcsak az Esztétikai elmélet rö-
vid Perutz-hivatkozása okán kerülnek egymás közelé-
be jelen tanulmány gondolatmenetében, hanem azért 
is, mert Perutz Turlupin című regényében a hős, a ha-
sonló nevű, a társadalom peremén élő bolond, aki ér-
telmével persze képtelen felfogni a történelmi helyze-
tet, mégis – nem utolsósorban – a történelem valódi 
mozgatórugójának mutatkozik a történet keretein be-
lül. Ulrike Siebauer elemzése szerint: „A hős ábrázo-
lásában a középosztály kortárs elemzései tükröződnek, 
Horkheimer, Adorno és Kracauer tollából.”37 Megkoc-
káztathatjuk tehát a feltételezést, hogy nemcsak Adorno 
(és Benjamin) olvasta Perutz regényeit, hanem Perutz 
is megismerkedhetett a Zeitschrift für Sozial forschung 
némely írásával. Mint már említettem, Adorno az Esz-
tétikai elmélet lapjain mégsem Perutz regényével foly-
tat kritikai dialógust, hanem a romantika művészetfi-
lozófiájának kritikája mentén idézi meg Az Utolsó Íté-
let mesterének zseniális, fiktív tapasztalatát, a harsona-
vörös színt. Adorno a Perutzot említő oldalakon arról 
ír, hogy a romantika művészetfilozófiája abban téve-
dett, hogy az apparitionban, a látszatban feloldódót, 
a puszta Erscheinungot akarta magával a művészet-
tel azonosítani, és ezáltal a művészetet reduktívan lát-
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ta és leíró elméletként ekképp láttatta is.38 Ez a művé-
szetelmélet arról feledkezett meg, hogy a valóságban 
minden egyre inkább felcserélhetővé válik. Ha a mű-
vészet nem volna több és más, mint a különösség, az 
egyedi, a partikuláris megragadására tett kísérlet, ak-
kor éppen a felcserélhetőséggel volna kép telen szá-
mot vetni, és ezzel bizony fatálisan elvétené a valósá-
got, amelyben létezni kényszerül. A művészet akkor 
csap át ideológiába, ha a nem-felcserélhető imágója-
ként azt sugallja, hogy a világban, főleg modernizáló-
dó világunkban nem minden felcserélhető.39 Adorno 
azzal cáfolja a romantikus művészetelméletet, hogy 
a művészetnek éppen a „felcserélhetőség kedvéért” kell 
felmutatnia a „minden felcserélhető(ségének)” kriti-
kus öntudatát. Ezen a ponton Adornónál egy enig-
matikus mondat következik a műalkotások célokáról, 
avagy teloszáról és a művészet nyelvéről: „A műalko-
tások telosza az a nyelv, melynek szavait nem isme-
ri a spektrum, s ezek a szavak nem foglyai semmiféle 
előre megállapított [prästabiliert] általánosságnak.”40 
A leibnizi prestabilizált harmónia helyére, amelyet 
a monadikus egységekre széthulló valóságban Isten 
léte garantál, az előre megállapított általánosság kerül, 
amely éppen akkor fenyegeti a műalkotást (mint ide-
ologikus artefaktumot) és a művészetelméletet (mint 
nem-kritikai teoreti zálást), ha nem látja be, hogy az 
egyedi dolgok egyszerre partikulárisak, szubjektum-sze-
rűek, megismételhetetlenek és mégis tetszés szerint fel- 
vagy lecserélhetők. (Ezáltal mind a műal kotás, mind 
a műalkotásban megjelenített egyedi és egyéni szerep-
lők, karakterek, történetek vagy érzésvilágok az áru ka-
rakterével [is] bírnak.) Ezen a ponton említi Adorno 
Perutz és az ő imaginárius harsonavörösének példáját, 
amely Perutz jelentős művészetében a műalkotás al-
legóriájaként működik, s amelyet viszont a „művészet 
alatti műfajokban” (pl. sci-fi) névértéken vesznek az 
író és filmforgatókönyvíró Perutz imitátorai. A való-
di műalkotásban azonban Adorno szerint megjelenik 
a nemlétező, éspedig ezen a módon: „A nem létezőt 
a létező azon töredékei közvetítik számukra, amelyeket 
a műalkotások apparitionná fognak össze.”41

Perutznak (aki nem filozófusként és zeneszerzőként, 
mint Adorno, hanem matematikusként volt még ter-
mékeny az irodalom és a film területén kívül) vélhető-
en más olvasata volt a harsonavörös jelentőségéről, ame-
lyet Az Utolsó Ítélet mestere utóhangja ekképpen foglal 
össze: „Lázadás a már megtörtént s ekképp megváltoz-
tathatatlan ellen! – De vajon nem ez volt-e mindig is 
(egy magasabb szempontból) minden művészet erede-
te? Nem elszenvedett szégyen ből, megaláztatásból, elti-
port büszkeségből származott, nem de profundis eredt 
s jött fényre minden nagy tett? Ünnepelje bár tombol-
va a sekélyesen gondolkodó tömeg az egyes műalko-
tásokat – az én számomra alkotójuk összezúzott lelkét 
leplezik le. A hangok, a színek és a gondolatok nagy 

szimfóniái mögül a nem-evilági színt, a harsonavöröset 
látom előderengeni; halvány sejtelmét annak a nagy-
szabású látomásnak, amely az adott művet alkotó mes-
tert röpke időre magasan saját bűnösségének és kín-
jának zavaros örvénye fölé emelte.”42 Ily módon ma-
ga Perutz, e sorok írója is látta, látomásszerűen megta-
pasztalta az utolsó ítélet mesterének imagi nárius színét, 
amely éppen a műalkotásokban megjelenő teremtő 
képzelet színallegóriája: a szín, amelynek megpillan-
tásáért a magyar költő, Weöres Sándor is sokat meg-
adott volna. De a harsonavörös „harcba küldése” a ro-
mantika művészetelmélete ellen – ez természetesen már 
nem Perutz, hanem Adorno elméleti mozgásának pro-
duktív terméke, amellyel Perutz vélhe tőleg nem értett 
volna egyet maradéktalanul.

A sors, amelynek nem volt esélye

Van Perutznak egy rövid elbeszélése, Der Tag ohne 
Abend címmel [A nap, amelyre nem jött este], amelyet 
a Kommt, Geister című frankfurti poétikai előadásai-
ban Daniel Kehlmann Perutz „talán legszebb elbeszé-
lésének” nevez.43 Az elbeszélés Georges Durval törté-
netét mondja el, aki egyetemista korában, miközben 
nem túlzott buzgalommal matematikát, fizikát és fi-
lozófiát hallgat a Bécsi Egyetemen, mellette minden-
féle szórakozásnak él: magát gyönyörű és kevésbé szép 
nőkkel, egy rozsdavörös ír szetterrel körülvéve kávéhá-
zakban, főként előkelő társaságban hódol egyik nagy 
szenvedélyének, a sakknak. Miközben sakkozik, ter-
mészetesen alkalmazza zseniális matematikai intuíció-
ját, de „sosem veszi a fáradságot, hogy ötleteit papírra 
vesse”.44 Ebben az írásban Perutz még meglehetősen 
merev sorsfogalommal operál: az ifjú Durval egy bécsi 
nagyipari mágnás gyönyörű jegyesének csapja a sze-
let, „aki nem viszonozza vonzalmát. Így álltak a dol-
gok, amikor a sorsnak eszébe jutott Georges Durval és 
az ő hivatása [Be stimmung].”45 A fiatal matematikus 
kávéházi összetűzésbe keveredik Zoltán Szöngessyvel, 
aki bohó és lobbanékony magyar nemesként gyakran 
sodródik párbaj-szituációkba. Durvalhoz eljönnek ba-
rátai, akik felvilágosítják, hogy Szöngessy ugyan egy-
előre pár hétig még nem párbajozhat, mert jogi eljárás 
alatt áll, de ha az ítélet megszületik, akkor Durvalnak 
számolnia kell azzal, hogy nem maradhat el a halálos 
kimenetelű összecsapás. Durvalt „különös nyugta-
lanság” fogja el, amelyet csak azzal tud csillapítani, 
hogy „leül […] íróasztalához, és a Cayley-féle görbék 
szinguláris pontjait kezdi el vizsgálni”.46 A halál kö-
zeli lehetősége démoni erőket szabadít fel az ifjúban, 
aki a szomszédban hegedűjén gyakorló fiatal lány ze-
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néjétől olyan misztériumokat sejt meg a matematika 
területén és azon kívül, mintha magának Klingsornak 
kertjeiben járna. Nem bizonyos azonban hivatásának 
értelmében, ezért felkeresi az akkor hetvenéves neve-
lőnőt, aki gyerekkorától fogva ismeri őt: meg akarja 
tudni tőle, hogy mutatott-e annak idején zenei tehet-
séget, mert úgy érzi, hogy a régizene felélesztésével ma-
radandót alkothatott volna, míg amivel most foglal-
kozik (matematika), az értéktelen játszadozás csupán. 
A későbbiekben olyan szenvedéllyel végzi matemati-
kai levezetéseit, hogy közben nem érdekli, hogy a vá-
gyott nő időközben egy müncheni tájképfestő jegye-
se lett, ahogyan az sem érinti mélyen, hogy megérkez-
nek érte párbajsegédei, akik az összecsapás helyszíné-
re kísérik. Mivel útközben az autó lerobban, Durval 
egy kávéházban, várakozás közben papírcetlikre feje-
zi be matematikai munkáját életének utolsó percei-
ben: a drámai végkifejlet pillanatában „az arcán nyu-
galom és tökéletes közöny tükröződik. Befejezte mű-
vét.”47 Az elbeszélés zárlata, hasonlóan ahhoz, aho-
gyan Az Utolsó Ítélet mestere is mintegy az olvasó szá-
jába rágja a harsonavörös titkát (legalábbis a szerző 
számára fontos értelmezési lehetőséget), itt is felvilá-
gosítást ad arról, hogy Durval történetét „muszáj volt 
elbeszélni”, hiszen „világtörténések ökonómiájába ad 
betekintést”. Noha Durval matematikai hagyatékát 
a fiatal matematikus halála után elkezdik feldolgoz-
ni, annak mégis torzónak kellett maradnia, hiszen az 
általa fölfedezett fő matematikai tételek bizonyításai-
nak (egy mosodai számlán, egy kávéházi márványasz-
talon, illetve egy utóbb a széltől elsodort papírcédu-
lán rögzített) elegáns verziója a párbaj helyszíne felé 
utazva megsemmisült, Durval sorsa tehát mégis be-
teljesedett. Perutz ebben az elbeszélés ben, illetve an-
nak esztétikailag közepesen megrázó lezárásában azt 
a két, logikailag ellent mondó világképet próbálja meg 
összeegyeztetni, hogy a sors fatalizmusa (a halál pil-
lanatának vészes közelsége és ennek tudata) rákény-
szerítette ugyan a ficsúr Durvalt matematikai tehet-
ségének kiteljesítésére, ám a véletlen ereje miatt a ma-
tematikai fő mű elegáns zárlatát az esetleges mozza-
natok szétszórták a semmibe, mint a buddhista szer-
zetesek homokmandaláit a szél. Siebauer szerint e mű 
alapján Perutznál ekkor a „véletlen és a szükségsze-
rűség” végső soron egyetlen feloldhatatlan egységben 
áll.48 Míg Kehlmann szerint ez az elbeszélés „metafo-
ra a sorsprobléma formális eldönthetetlenségéről”,49 
én úgy látom, hogy A nap, amelyre nem jött este című 
elbeszélést végeredményben még leegyszerűsítően fa-
talista sorsszemlélet jellemzi.

Ennek problematikusságát, a véletlen erejének nyug-
talanító és a végtelen potenciá lokat magában rejtő, 
immanens szépséggel bíró sorstudat elbizonytalano-
dását a Szent Antal tüze című regény poétikájában 
látom megjelenni. E regényben a sorsprobléma az 

elbeszéléstechnika formális szintjén, a megbízhatatlan 
elbeszélő trükkjében jelentkezik. Ez a regény olvasói-
nál arra „vesz fel hitelt” (Adorno szavaival élve), hogy 
az én-elbeszélő sztorija „igaz”, azaz egyfelől elhisszük 
neki, hogy valójában nem pusztán az elbeszélő autó-
baleset utáni kómában szőtt vágy- és rémálmai jelen-
nek meg a regény oldalain, hanem ennél fajsúlyosabb, 
a valósággal kokettáló események: Friedrich Georg 
Amberg orvosdoktor talán „valóban” szolgált köror-
vosként Malchin báró birtokán, és ebben a minősé-
gében „valóban” átélte a hallucinogén gabonagomba 
tömegekre és istenített szerelmére, Bibiche-re gyako-
rolt hatását és annak követ kezményeit. Ha azonban 
a szkeptikus olvasatnak engedünk teret, amely visz-
szafelé, egy lehet séges második olvasatban megsem-
misíti az ily módon leírt események „valódiságát”, 
és a fejsérülés okozta hallucinációk terepére száműzi 
azokat (a Bibiche-sel töltött egyetlen szerel mes éjsza-
kával egyetemben), akkor a fatalista (sorsszerű) olva-
sat helyett a regényben minden kontingens, a fantaz-
magória státuszával bíró ködszerű párává lesz: a szak-
mai, a politikai és a szerelmi vonalon zajló események 
is. Ha az esetlegesség terében értelmezzük a regény 
tartalmát (mint lázálmot), akkor mind a hallucino-
gén alkaloida által kiváltott társadalmi, mind a fejsé-
rülés által előidézett szerelmi látomások és az ezek ál-
tal kiváltott eseménysorok kikerülnek a fátum csodá-
latosan szükségszerű és logikailag tiszta hatóköréből, 
és Amberg doktor élete egy elveszített szerelem kö-
zépszerű gyötrelmeire redukálható. Ha ez a szkepti-
kus olvasat érvé nyesül, és a sorsnak nincsen ereje, ak-
kor minden, ami Amberggel (vagy az ő empatikus ol-
vasójával, azaz velünk) történik, nagyban kontingens: 
akkor az emberi élet csak kumulálódó döntési mintá-
zatok eredménye, amelyek struktúrákba rendeződnek 
és ezekben a struktúrákban hajlamosak a megmereve-
désre. Ebben az esetben az Élet és a Szépség esszenciá-
lis nem-azonos ságáról is beszélhetünk, hiszen a szép-
ség sem más ekkor, mint véletlen, látomás, képzelődés. 
A Szent Antal tüzének másodfokú esztétikumát abban 
látom, hogy Perutz írói tevékenysége a fenti problé-
mát annak oszcillálásában volt képes (nem-)megragad-
ni, irodalmilag ábrázolni. Perutz prózapoétikájában 
a szépírás (és végsősoron minden művészet) szépsége 
abban áll, hogy az elbeszélő mind a kezelt tényanya-
got, mind az ezt lekottázó nyelv zeneiségét tekintve 
végsőkig gondos és precíz irodalmat konstruál, amely 
poetológiáját tekintve oszcillál a két lehetőség, a fata-
lista és a kontingens (lét)olvasat között.

Az Éjjel a  kőhíd alatt novellafüzére a Szent An-
tal tüzéhez képest egyfajta finom fatalizmussal operál. 
Azt értem finom fatalizmus alatt, hogy a régi Prága e 
megidézett világa mégis elég bonyolultan konstruált 
ahhoz, hogy egy-egy történetszál újra és újra kibúj-
jon a Sors szoros szövedéke alól. Vannak olyan sze-
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replők, így a bolond és a mágikus képességekkel bíró 
Löw rabbi, akik életbölcsességük és/vagy hitük segít-
ségével képesek kifogni a sorson. Míg II. Rudolf csá-
szár az ifjúkorában erdei démonoktól elnyert ezüsttal-
lértól kezdve egészen a szép Eszterrel álmában folyta-
tott házasságtörő viszonyáig mindvégig az elkerülhetet-
len sors háló jában: Pénz, Hatalom és Szerelem szent-
háromságának fogságában vergődik, addig a császár 
kevés megbecsülést élvező bolondja, Anton Brouza 
önzetlen barátságának köszönhetően nyeri el méltó 
(mennyekben beváltható) jutalmát.50 Maga a gólem-
jéről elhíresült Löw rabbi pedig Ábrahám, Izsák és Já-
kob egybehangzó imái hatására mentesül kettős vét-
kének (II. Rudolf és Eszter az ő, Löw rabbi varázsla-
tának köszönhetően lehetővé vált házasságtörő sze-
relmének, illetve a császár fejére hulló kövek fecskévé 
változtatásának) büntetésétől.

Leo Perutz életében azonban nem az Éjjel a kőhíd 
alatt című novellafüzért jelölte meg legérettebb regé-

nyeként, hanem A svéd lovast, amely összesen legalább 
kilenc éven át érlelődött-íródott. Közvetlenül e tanul-
mány előtt olvasható szemelvényből arra lehet követ-
keztetni, hogy előbb-utóbb ez a regény is olvasható 
lesz Tatár Sándor fordításában: hatalmas kíváncsiság-
gal várom, hogy abban vajon milyen sorsfogalom mű-
ködik.   

Zsellér Anna 1981-ben született Kiskunhalason. Jelenleg 
Budapesten él. Magyar–német–filozófia szakon tanult 
Budapest, Halle an der Saale, Tübingen és Bécs egyetemein. 
Heidelbergben, Frankfurt am Mainban és Bécsben kutatói 
ösztöndíjakkal dolgozott. 2015-ben irodalomtudományos 
doktori fokozatot szerzett az ELTE doktori iskoláján. Lírai, 
irodalomelméleti és filozófiai szövegekkel, valamint szak- 
és műfordítással foglalkozik. Korábban a Pannon Egyetem 
Veszprém Germanisztikai Intézetének tanársegédje volt; 
jelenleg a Három Holló Kulturális Alapítvány elnöke.
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