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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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