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Kamocsay Ildikó

A nagy történet
Az úgynevezett kihagyásos módszer 

az irodalomban is gyakran alkalma-

zott technika, amikor is fontos ese-

mények, körülmények, fi gurák nem 

jelennek meg közvetlenül a m�ben, 

csak utal rájuk a szerz�, olyan regényt 

azonban csak egyet ismerek, amely-

ben a f�szerepl� nem jelenik meg, 

ez pedig Thomas Mann tetralógiája, 

a József és testvérei.

Ha a kihagyásos módszert indo-

koltan és nem modorosságból alkal-

mazza egy szerz�, mindig azért teszi, 

mert amit kihagy, elmondhatatlan. 

El�fordulhat, hogy egy történet min-

den jelent�s mozzanata ilyen (a  leg-

eklatánsabb példa Dosztojevszkij 

A félkegyelm�je), s akkor az elkészült 

m� olyan lesz, mint egy szobor gipsz-

lenyomata: a negatív, amely az amúgy 

láthatatlan remeket a maga tökéletes-

ségében vizionálja. Egy dilettáns nyil-

ván nekiállt volna leírni Miskin herceg 

és Nasztaszja Filippovna Moszkvában 

töltött hónapjait, Ippolit halálát vagy 

Nasztaszja meggyilkolását, Doszto-

jevszkij azonban csak a negatívokat 

ontja. Az író tisztában van a korlátok 

természetével és békén hagyja �ket, 

míg a nem-író nekik ront, amib�l 

csak nagy er�lködés lesz, abból meg 

nagy… szóval nem sikerül.

Thomas Mann el�bb csak sejteti, 

majd expressis verbis kimondja, hogy 

hatalmas, ószövetségi tárgyú eposza 

valójában csak el�hang a „nagy tör-

ténethez”, Jézus eljöveteléhez, „bá-

jos beiktatás egy hasonlíthatatlanul 

hatalmasabb méret� eposzba”. Ha 

ugyanis Miskin és Nasztaszja moszk-

vai viszontagságai kívül esnek a di-

rekt irodalmi elmondhatóság határán, 

a  Jézus-történet fényévekkel esik kí-

vül rajta, ezért Thomas Mann cselhez 

folyamodik, s  hogy érzékeltesse az 

elmondani kívánt, de elmondhatatlan 

történet kozmikus méreteit, ír hozzá 

szerény bevezet�ként – s egyben vi-

szonyítási alapként – egy szellemisé-

gét és fi zikai terjedelmét tekintve is 

kolosszális m�vet.

Kezdetben csak hárman tudják, 

mir�l van szó valójában: Thomas 

Mann, Jákób és Támár, majd Jákób, 

már a regény vége felé, József el�tt is 

felfedi a titkot. A Thomas Mann frene-

tikus humoráról árulkodó jelenetben 

az atya nyájasan közli a fi ával, hogy 

bár egy több mint ezeroldalas regény 

központi fi gurájaként okkal hihette 

magát f�szerepl�nek, valójában csak 

epizodista.

„– Isten fölemelt testvéreid fölé, 

(…) de világi módra emelt fel téged 

föléjük, nem az üdvözülés és az áldás 

értelmében: nem üdvözülsz, az örök-

ségt�l megfosztattál. (…) A  népek 

nem általad jutnak majd az üdvösség-

hez, és meg leszel fosztva attól, hogy 

vezesd �ket. Tudod-e ezt?

– Tudom – válaszolta József.”

Volt azonban valaki, aki nem tö-

r�dött bele ilyen készségesen, hogy 

kívül rekedjen a nagy történeten: Tá-

már, aki „nem akart oldalvást nyü-

zsögni”, s „szilárd eltökélése volt, hogy 

kerül, amibe kerül, n�iessége segítsé-

gével beiktatja magát a világ történe-

tébe”. „Egyenesen a f�útra akart ez 

a parasztlány kerülni, az ígéret útjá-

ra. A  családba akart tartozni, ölével 

beiktatni magát a nemzedékrendbe, 
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amely az id�ben az üdvösség felé ha-

ladt.” A történet közismert: örömlány-

nak álcázva magát elcsábította Júdát, 

majd megszülte a Dávid családfáján 

díszl� fi át. Így esett, hogy amikor 

Jákób „asszonyai, leányai és fi ai és 

fi ainak feleségei” elvonultak a pompá-

zatos öltözék� József, a Fáraó Barátja 

el�tt, Támár némi kárörömmel gon-

dolhatta: „Én rákerültem az útra, te 

meg nem, akárhogy csillogsz is.”

Egykor Jákób lábánál ülve hall-

gatta „a  roppant és sok ágú, törté-

netekben gazdag történetet, amely 

az ígéret és várakozás bíbor fonalát 

egykortól egykorig vezette, a  legko-

rábbi egykortól a legjövend�belibbig”, 

amíg csak el nem jön az, aki el�tt 

minden királyok meghajolnak. Jákób 

és Támár is úgy hitte, hogy csak id� 

kérdése, amíg a sok nemzés után (Já-

kób nemzé Júdát, Júda nemzé Fárest, 

Fáres nemzé Estromot, és így tovább), 

a sort lezáró aktust követ�en megszü-

letik az, akit várnak.

De nem így történt. Mert az Ószö-

vetség nagy szimfóniája az utolsó 

el�tti pillanatban megszakad, szünet 

következik, majd jön a végs� crescen-

do, amelynek már semmi köze sincs 

az el�zményekhez. Hiszen teljesen 

mindegy, ki nemzé Jákóbot, Boázt, 

majd Dávidot, ki nemzé Ákházt, Eliá-

zárt és végül Józsefet – ha egyszer 

Jézust nem József nemzé!

Az egész „roppant és sok ágú” 

ószövetségi történet sem több tehát, 

mint „bájos beiktatás”, el�hang a nagy 

történethez.

Az idézeteket Sárközi György 

és Káldor György fordította


