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Egy időbenolvastam néhány ontológiai könyvet, nem sok tudományos
megértéssel, annál több érdeklődéssel és képzelődéssel. Különösen a közeledő

jégkorszaknál szerettem elidőzni és - amint erre A félbeszakadt nyomozás
végén is céloztam -' elképzelni, hogyan viselkedtek az állatok a korszakval
táskor. A szaporodó esőzések között, a gyérülő napsütést élvező állatok érez
ték-e, hogy szervezetük új szervek fejlesztésére, átalakulásra, a túlélés es
hetőségeire készül? És a pleisztocén embere mikor kezdte keresni, figyelni,
fö1fedezni a mély barlangokat? A hozzászólás minden joga nélkül is le mer
ném fogadni, hogy, nem tudva, miért és mi elől, előre fürkészte a búvóhe
lyeket, a menekülés útjait.

De csak jóval később jutott eszembe, hogy a pleisztocén korszakváltás
előtt napozó állatok képét összevessem a mi állapotunkkal a közeledő ka
tasztrófa előtt. Ez az összevetés viszont lassan-lassan gyanakvással rnérgezte
meg minden emlékemet és tudomásomat akkori gondolkodásomról : mintha
csak addig öntörvényű alakulását ama világvégzetes év tavaszának rádióból
áradó gajdolása-rikácsolása-bömbölése" induló-harsogása kitérítette volna út
jából; és eszméletem öntudatlanul is védekezésre, kibúvók keresésére kény
szerült volna. Egyébként amúgy is nemsokára elérkezett az idő, mikor az
irodalom világában is gyanakvással tekintettek minden gondolatra. És vissza
tekintve, be kellett látnom, hogy a közvetlen közelünkben keletkezett új ha
talom fegyverekkel fedezett hiedelemvilága olyan fenyegető fertőzet volt,
amelynek nyomait viselte - ha eltekintek az érintetlenség olyan tiszta ki
vételeitől. .amílyen Tersánszky volt, vagy Berda József - mindenféle szellemi
magatartás, nem csak az uralomra törő gyűlölet, és nem csak a fürge vagy
óvatos mímíkri, de a dac és az ellenállás sem maradt egészen mentes tőle:

olyan betegség támadta meg a szervezetet, hogy a védekezés ütemét is a ví
rus diktálta, a nem is valamiféle tudomásulvétele volt az igennek, az ellen
méreg sem volt független a méregtől.

Csakugyan éppen a hitleri hatalomátvétel idején olvastam-e A keresz
ténység eredetét? Emlékezetemben legalábbis összekapcsolódott azokkal az
idétlen zajokkal, amikre az ember nem akart figyelni, és mégis oda kellett
figyelnie. Azt hiszem, hogy ebből a könyvből termeltem ki az első ellenmérget
- vagy mondjam úgy, benne találtam az első kibúvóra? Később szívesen
mondogattam, hogy engem Renan térített meg - mert már akkor is szerét
tem a paradoxonokat. Meg aztán volt benne igazság is, ha más nem, hái
'1Innyi, hogy voltaképpen ebből a könyvből ismertem meg a kereszténységet.
Holott, persze azóta, hogy a hetedik és a nyolcadik gimnázium között bele
kezdtem Dosztojevszkijbe - akiről, miután regényeit az elkövetkező négy
évben folytonosan olvastam és újra olvastam. végül is kénytelen voltam le
mondani, mert úgy éreztem. különben képtelen volnék élni -, többször is
belelapoztam az Újszövetségbe. Különösen bécsi magányomban olvasgattam
sokszor, habár az Apostolok Cselekedetei és levelei rendszeres kihagyásával.
De nem sokat gondolkodtam a jelentésén, inkább - akármilyen furcsán
hangzik is - szürrealista törekvéseim támogatását kerestem benne. La certi
tude c'est la réalité - olvastam egyidejűleg Aragon valamelyik könyvében (ta
lán a Traité du style-ben?), vagyis: a valóság nem más, mint a bizonyosság
- ami nagyon is megegyezett akkori gondolkodásommal. Mondanom sem
kell, hogy Aragon szupervalóságról beszélt, a szürrealizmus képzelett és kép-

• RéSzlet a szerző "Nehéz szerelern" című önéletrajzt munkájának késtZüUI, harmadtk kő

teléblli1.
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zettársítási álomvilágáról, melyet csak a belső bizonyosság tud valóságnak
elfogadtatrii. Ennek a bizonyossággal egyenlő valóságnak legszebb példája volt
a szememben az evangélium. Magyarul és egyszerűen szólva az evangéliumok
ból a kizárólagos költészetet, a magasabb rendű mesét fogadtam be, a Jele
néseket meg egyenesen úgy olvastam, mint egy nagy szürrealísta költeményt.
úgy is lehetne mondani, hogy "nem vettem komolyan" az Üjtestamentumot

. - noha én abban az időben am vettem a legkomolyabban, amit szürrealíz
musnak foghattam fel.

Később a szürrealizmus varázsa kezdett elpárologní a mi légkörünkből,

és számomra azzal együtt csökkent az evangélium vonzása is. Még leginkább
a könnyedségében is gyökeres társadalmi felforgató ereje élt bennem tovább,
az olyan mondatok forradalmisága, hogy könnyebben jut át a teve a tű fo
kán, mint a gazdag a mennyországba, - ami természetesen hozzátartozott
már szürrealista vonzerejéhez is. De még mindig nem érdekelt komolyan
Krisztus személyisége, és eszembe sem jutott az a feltevés, hogy történelmi
tényező volt. Az ötvenes évek elején közölte valamelyik egyetemi tankönyv:
"A történészek bebizonyították, hogy Jézus Krisztus nevű személy sohasem
élt." Abban az időben már semmin sem lepődtern meg, de ha húsz évvel
korábban olvasom ezt a mondatot, kétszeresen is elcsodálkoztam volna, nem
csak azon, hogya nemlétezést bizonyítani lehet, hanem azon is, hogy valaki
szükségét látja a bizonyításnak.

Renanhoz sem valamilyen elsődleges érdeklődésből fogtam hozzá. Sokan
emlegették az írásművészetét, a szellemességét: inkább jó és elterelő szóra
kozást kerestem benne, éppen Hitler hatalomátvétele után - nyilván az is
vonzott hozzá, hogy annyira ellentéte a germán szellemnek. Vonzalmamba
nem sok kíváncsiság vegyült, hiszen tudni véltem, mit várhatok a kőnyvtől :
Renant, az irodalmi utalásokból, Voltaire tizenkilencedik századi utódának
képzeltem, a kereszténység nagy ellenfelének, ádáz hitrombolónak. A keresz
ténység eredetének egymás után következő kötetei annál váratlanabbul döb
bentettek rá, hogy ezt az egészet nem lehet nem komolyan venni, hogy itt
földi valóságról van szó, "megtörtént esetről".

A második kötettel 'kezdtem az olvasást, az elsőt, a Jézus életét egyelőre

kihagytam - rossz emlékeim voltak róla. Amint ugyanis a maga helyén,
nyolc évvel ezelőtt említettem, a Komgold Ernő térítő zászlaja köré gyűlt

középiskolások fő prófétája Buddha volt. Ott, e regényféleség kezdetén, iró
nia, sőt kicsinylés vegyült a róluk szóló leírásomba. Ma már, valamivel tá
jékozottabban, aligha tagadhatom meg e jobbára lipótvárosi fiúkból és lá
nyokból alakult margitszigeti peripatetikus iskolától az előfutári dicsőséget,

hiszen a maguk módján három évtizeddel megelőzték a napnyugati Zen-kul
tuszt. Hozzátettem, hogy Buddha mellett Jézust is elfogadták prófétának
(akárcsak Adyt és H. G. Wellset) - igaz, afféle alsóbbrendű prófétának, Es
nemcsak Buddha beszédeinek német fordítása, hanem a Jézus élete (a Re
nané) is körbejárt a fedett sétányon, magyar fordításban, de rövidített vál
tozatban. Én is belefogtam, de - akárcsak Buddha beszédeit - akkor nem
tudtam megemészteni, nyilván elfogultságból : émelyített az a misztikus már
tás, amivel Korngoldék ezeket a szent könyveiket leöntötték. Most is ezért
halasztottam el a sorozat végére.

A második kötettel indultam hát, Az apostolokkal. A feltámadás csodá
jával kezdődik, pontosabban Mária Magdolna csodájával, a szeretetével,
amely nem tud belenyugodni az Egyetlen elvesztésébe, inkább meglátja őt,

testi valóságában, halála után is. A csoda feltételeihez szorosan hozzátartoz
nak a helyi talaj- és légköri viszonyok, a jeruzsálemi napsütés szemkápráz
tató fényessége meg a barlang homálya, a por és a homok fehérsége, sőt, a
viseleté is - no és, persze az apostolok hinni-akarása. Nagy művészet volt
ennyi valóságos tényező hajszálain lebegtetni ezt a csodát. De ez a művészet,

bármilyen érzékletesen tudta is leírni a táj és a hiszékenység tüneményeinek
ezt az egyszeri kombinációját, mégsem tudta valószínűbbé varázsolni magá-
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nál a misztikus Feltámadásnál, amelyet szinte könnyebb lett volna elhínnem,
mint ezt a "természet~s" magyarázátot. Valójában beidegzettségem egész fe
gyeimére szükségem volt, hogy el ne higgyem - akkor még.

Annyit mégis elért bennem a renani írásművészet, hogy tudomásul ve
gyem: a feltámadás megtörtént a valóságban, vagyis valóságos emberek való
ságos szemében. Es micsoda elhítető sokfélesége apostoloknak, nőknek, em
beri viszonylatoknak! A kereszténység eredete hemzseg a hiteles figuráktól,
és nem hagyott kétséget afelől, hogy az én hajdani, szürrealista mesevilágom,
vagyis az evangéliumok törtenései és hitetései eleven emberek között leját
szódott 'eseménysorozat, amelynek helye van az időben, a történelemnek egy
meghatározott pillanatában.

Es ekkor, a visszájáról nézve, derült ki csak igazán Aragon megfogal
mazásának pontossága: eltűnvén a bizonyosság, a józanul és ésszerűen elő

adott valóságnak éppen a valószínűsége veszett el. Más szóval: Renan olyan
nagy művésze a kételkedésnek, hogyakételkedésben való kételkedést is fel
tudja ébreszteni. Ez engem, akkor, nem annyira a csodatételek, inkább a be
szédek és beszélgetések magyarázatánál zavart meg. Mert az evangéliumokat,
persze, újra olvasgattam. Renannal párhuzamosan, első ízben "komolyan vé
ve", vagyis szövegre és jelentésre odafigyelve, és első ízben azzal a feltéte
lezéssel, hogy - a későbbi hamisítások és betoldások lehetőségét is figye
lembe véve - a bennük idézett szavak nagy része elhangzott, és ugyancsak
eleven emberek mondták eleven embereknek. Ezt pedig nehéz volt elhinni.
Tudtam természetesen - mert mohó érdeklődésem hamar kezdett átterjedni
rokon területekre -, hogya biblia, az Oszövetség éppen úgy, akárcsak a foly
tatása, mi mindent vett át másoktól, régebbiektől. sumeroktól és Egyiptomból
(akik valószínűleg szintén átvették· valahonnan). De lehetetlen volt nem lát
nom, hogy ez az átvett anyag milyen minőségi változáson esett át és milyen
kiszámíthatatlansággal gyarapodott az evangéliumban. Es - ne szégyelljem
ezt a szégyenletes elfogultságot, ezt a triviális tunyaságot bevallani - az
újtestamentumban megnyilvánuló minőségi ugrást, gyökeres gyarapodást ak
kor még képtelen voltam - talán éppen azért, mert Renan olyan eleven ala
kokat csinált belőlük - ezeknek az egyszerű halászoknak, ácsoknak és egyéb
kézműveseknek tulajdonítani. Mentségemre hozzá kell tennem, hogy művelt
emberekről, vagy éppen papokról még nehezebb lett volna elhinnem. Nem
sokat segített ezen Renan meggyőző magyarázata sem a görög műveltség el
terjedéséről Kisázsiában: amit én ismertem a görögségből. meg sem közeli
tette az újszövetség talányos többletét. Mert igaz, hogy felszabadult érzel
meink emlékezetes tavaszának Platójában tudvalevően olyasféle helyet foglal
el Szókratésr' mint Jézus az evangéliumokban; de Szókratész tündöklő logi
kája, fegyelmezett fantáziája hirtelen elszürkült Jézus paraboláinak, fordu
latainak és egész fogalmazásának merész meglepetései, kihívó szellemességei
és kibékíthetetlenül egységes ellentmondásai mellett. Es az evangélium költé
szetéhez képest csakugyan eszelős önkívületet és unalmas udvari protokollt
összezagyváló "dadogás" lett "Pindar égi szárnyalása", mely pedig, Hölderlin
fordításában, szintén szürrealista varázzsal vonzott egy időben. Szóval, a hír
hedt hitellenes könyv olyan nehéz helyzet elé állított, amelynek magyará
zatára, ha nem is a legelfogadhatóbb, de a legkézenfekvőbb munkahipotézís
az isteni kinyilatkoztatás lett volna. Megértettem, hogya gátlástalan kétel
kedés is elvezethet a credo quia absurdumig.

Nem mintha én akkor odáig elmerészkedtem volna. Hiszen amit addig el
fogadtam vagy befogadtam, az is annyi beidegzettségbe, titkos vagy nyilvá
nos tilalomfába, sőt, úgyszólván az értelmi becsületembe ütközött, hogy fel
fedező utam váratlan eredményeit és elragadtatásait dacos önbátorítások és
öntudatlanul is bűntudatos borzongások ellenpontozták. Ennek a belső tila
lom-rendszernek a jelentkezését annál bosszantóbbnak éreztem, mivel a tabuk
régebbi és erősebb rétegének semmiféle cenzori jogosultságát nem ismertem
el. Ez az ős tabu-réteg természetesen a zsidóság volt. Holott évek óta szí-

178



Vas 1stvá.

vósan és tudatosan igyekeztem, hogy minden zsidó kötelezettségből és kö
töttségtől szabaduljak. Ami nem volt éppen könnyű folyamat. Hiszen soha
sem - és mindmáig sem - tagadtam meg, vagyis tagadtam ki eszméletem
eredetei közül am a nyári délelőttöt, amikor nagyapám, a bátaszéki réten,
készületlen, illetve a pesti Forradalom gyermeki megfogalmazásával teli fü
lembe plántálta a börésisz bóró elauhim, a "kezdetben teremtette Isten az eget
és a földet" Genézis-költészetét, de még nagyapám ünnepélyes templomi tény
kedését meg szónoklását sem.

Sőt, éppen abban az időben, amikor apám - talán mert még megment
hetőnek tartott - a leghevesebben hányta szememre családtól való' elfajzott
ságomat, akkor kezdtem én tudatosabban vállalni nagyapámat. Hiszen 
ébredtem rá, és apámnak is ezzel vágtam vissza - voltaképpen ő fajzott el,
ő volt lázadó a maga módján, amikor a rabbik sorát egy kereskedelmi pá
lyával szakította meg; én viszont, bár elég nagy kerülővel, mégiscsak lénye
gében közelebb kerültem nagyapám szellemi hivatásához, mert apám élet
felfogásához képest a költészet mégiscsak valamiféle vallás volt. Aminthogy
nagyapám öröksége szinte észrevétlenül, de legalábbis természetesen vonult
be költői tudatomba. Az Otestamentum távolról sem okozott annyi fejtörést,
mint később az Evangélium: egyetlen, de fontos elemét kivéve, befogadása
nem járt semmiféle meghasonlással modern öntudatomban - a benne előforduló

csodák elhanyagolható járulékok voltak, a száraz. okoskodó részek nyílván
valóan későbbi, papi betoldasok ; nagyobb része azonban vérbeli epika, kez
detlegességében is lenyűgöző történetírás, no és persze, nagy költészet, amint
hogy a próféták, az Enekek éneke, Jób könyve Adyval együtt került költői
felfogásom alaprétegeibe.

---.-4----

NAPLÓjEG YZETfK

Az Eneketc éneke Salamon király trójai ajándéka a Szentírásnak. Ahogy a fiatal
kereszténység fölébe kerekedett ennek a "'<eleti bujaságnak, átvéve és s.aját céljaim
asszimilálva hevét és szépségét - páratlan teljesitmény. Még nehezebb volt kistJ
játítani a barbár lélek szabadságharcát, de ez is sikeTÜlt, és a lovagköltészet fez,..
szökő érzelmei végeredményben a keresztény vallás képzeletvilágát gazdagították.
De a Szerelem bőven kárpótoIta magát ezért: kirabolta a vallást, és a deloode'll8
európai ezerelem minden sejtelmessége, halál-közelsége, misztikus izgalma ebből a
titkos, földöntúli forrásból eredt. Amilyen mértékben ez a forrás elapad, kezdi
értelmét veszteni a szerelem nagyratörő rajongása. A miszticizmust megtagad-ni, s
a szerelem magasabb igényeit fenntartani következetlen eljárás.

Még mindig az Evangélium. El,fogulatlan ésszel lehetetlen kételkedni benne,
hogy kinyilatkoztatás diktálta, de abban is, hogy a ,kinyilatkoztatott szöveget, Mr
nagy igyekezettel, de ügyetlenül, kihagyásokkal és torzításokkal jegyezték fel. '

Néha az Evangélium olvasása közben nem tudom megtagadni azt az érzést,
mintha egy hatalmas költő alantabb járó fordítását olvas'J'l.ám. Nem a fordttói
alázat hiányzik, csak éppen a forditóknak a szöveg "túl magas" volt, a szó pesties
értelmében. Az újszövetségi kinyilatkoztatásról készültek aztá,n műveltebb fordítá·
sok is. De a gótikus meg a barokk kereszténység - hogya frivol hasonlatot foly
tassam - úgy fordított, ahogy Rilke és Kosztolányi szokott: szépen, finoman, bo
nyolultan, csak a fordított szöveg mélyebb, ,keményebb, érdesebb lényege maraa
ki olykor. Az igazság. Magam is műfordító vagyok, igazán megértem 6ket: nem
lehet könnyű dolog Istent fordítani.
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