
MÁRTON lÁSZLÓ

Zsoltárköltő a máglyán. A kihűlő tévelygés

Quirinus Kuhlmann eretnek volt. Éppen háromszáz esztendeje.. 1689-ben történt, hogy
Moszkvában máglyára vetették. Életének hamúnckilencedik évében járt.

Quirinus Kuhlmann tévelygővolt, rajongó volt, és fantaszta volt; azonkívül korának, ha
nem is legjelentősebb, de kétségkívül egyik legmarkánsabb költőjevolt. Körülbelül húsz
kötetre való munkája maradt fenn: látomások, jóslatok, próféciák, dicshimnuszok, nyilt
levelek, sírfeliratok, hősköltemények és (adeptus bölcsességet inkább sóvárgó, mint
mutatö) miszcelláneák. Két műve bizonyult maradandónak: szonettjeinek és "kihűlő

zsoltárainak" könyve. Három évszázaddal későbbi fordítója mindenekelőtt erről a
különös, homályos és elragadtatott költészetről akar beszélní, csakhogy Kuhlmann
szótagokká darabolt szonettjeit, a "Mennyei Szerelmi Csókokat", főként pedig a "kihűlő

zsoltárokat" nem lehet másként megérteni, vagy akár megpillantani, mint költőjének

szélsőségekrehajló személyiségén és szerencsétlen sorsán keresztül.
Háromszáz esztendő távlatából Kuhlmannt határesetnek látom. Félig téboly, félig

zsenialitás. Félig eklektika és epigonizmus, félig párját ritkító költőibátorság, a nyelv és a
forma teljes leigázása. Egyfelől gőg, beteges hiúság, megalománia, másfelől az Istennel
viaskodó, Istennel egyesülni vágyó lélek teljes odaadása. Kuhlmann túlérzékeny, a korszak
dilemmáitól túlfeszített, bizarr személyiség; egész költészete, prófétai elhivatottsága a
szíléziai misztika különös, kései hajtása.

A korszakot leghelyesebb talán, ha posztkarteziánus kornak nevezem. Kuhlmann
közvétlenül Descartes halála után született. Nagyjából egyidős volt Leibnizcel, de
valószínű, hogy még csak nem is hallott a lipcsei bölcsről. ismerhette volna Spinozát,
Hágában akárhányszor találkozhatott volnavele, ám ennek műveibenés leveleiben semmi
nyoma. Szülővárosában, Boroszlóban sokat tanulhatott volna a nála egy nemzedékkel
idősebb Lohensteintől,Hofmannswaldautól vagyéppenséggel Angelus Silesiustól (hogy
csak a legnagyobbakat mondjam), de meg sem említi őket. És még sorolhatnám fontos
kortársait, akiket ismerhetett vagyismernie kellett volna, mégsem vett róluk tudomást.
Kuhlmann a maga útját járta, eredeti elme volt, ami-akkor nem azt jelentette, mint ma, sőt
ez a fajta eredetiség ma is gyanús: vagyműveletlenséget, vagyönhittséget jelent.

Kuhlmann nem volt műveletlen;}énábantanult jogot három évig, aztán beiratkozott a
leldeni egyetemre: sok tudományt szívott magába, rengeteget, talán többet is a kelleténél,
mindenesetre kellő rendszeresség nélkül. Talán ez a rendszertelenség okozta, hogy egy
szép napon rádöbbent a tudományok hiábavalóságára. Ekkor huszonkét éves volt, éppen
elkezdte volna leideni tanulmányait. Fontos ez a pillanat: a költő életében idáig nyoma
sincs prófétai elhivatottságnak. Tehetséges fiatalembert látunk, aki megittasodván inkább
a tudományok sokaságától, mint a tudástól, inkább a költői dicsőség hajhászásától, mint az
íhlettől, az eget ostromolja. Vagy mit is? .

Ismétlem, Kuhlmann tehetsége már ekkor sem áll minden gyanú fölött. Az, hogy
tizennyolc évesen öt könyvet jelentet meg, hogy poeta laureatusszá koronáztatja magát
Ahasvérus Fritsch palotagröffal, hogy jénai évfolyamtársai panegiriszeket írtak hozzá, majd
az egyetem költségén kinyómtatták, ez még mind nem jelent semmit. De az,hogy ő maga
fel is kérneves személyeket ilyen di€sőítőköltemények írás.íra, hogyő is ír mások nevében
önmagához efféléket, és ezeket kiadja, ez már patologikus. De lássuk, miképp nyilatkozik
i1júkoráról magaKuhlmann: ,.Amit bennem vártak, reméltek és dicsőítettek egyúj Opitz

352



volt, egy új Homeros és Virgilius, Pindarus és Horatius, Claudianus, Statius, a költők

fejedelmei; egy új Gryphius, avagyaz új Sophocles, Euripides, Seneca, Plautus, Terentius, a
szomorü- és vígjátékok atyái; egy Muretus avagy új Demosthenes és Cicero, a szónoklat
királyai; egy Taubmannus avagy új Apollo minden ő múzsáival; egy lipsius avagy új
Socrates, Plato, Thales, Tacitus, livius, Sallustius, Polybius, Thucydides, Plutarchus, a
filozófusok és történetírók uralkodói ... " És még folytatódik a felsorolás, hosszan,
hosszan, hosszan. Ez bizony éppoly nevetséges, mint amilyen sivár. De legalább annyira
tanúskodik az "ujjongó századvégnek" nevezett posztkarteziánus kor sivárságáról és
kicsinyességéról, mint Kuhlmannéról. Kuhlmann nem teszi magáévá a karteziánus
Módszert, nem lesz a diadalmasan előrenyomulóráció híve, Kitart ama humanista tradíció
mellett, amely a költészetet minden tudás összefoglalójának tekinti: "A legjava költők

minden bölcsességnek nagyatyái, rímeikama kösöntyűk, melyekkel a tudományok
ékesítik önnönmagokat" - írja, még nagyon fiatalon. Csakhogy a tudományok az újfajta,
rnödszeres rációt választják, a hagyományosan felfogott költői ihlet pedig éppen a kései
barokk irodalomban válik végképp üres dekorációvá. A harmincéves háború borzalmait
átélő Gryphius vanitás-érzését a szenvedés teszi hitelessé és erőteljessé; fiatalabb kor- és
honfitársai (például Lohenstein és Hofmannswaldau) akkor alkotnak jelentőset. amikor
az érzések ürességet, a hideg és hervadt külsődlegességetigyekeznek minél invenciózu
sabban felcicomázni. Özönölnek az inflálódott, felpuffadt, kétes pompájú szavak.

A kései német barokkban Angelus Silesius az, aki a tökéletes költői formát összhangba
tudja hozni az elmélyült lelki tartalommal. Ó a legjelentősebb kivétel. Amásik nagy kivétel:
Kuhlmann szonettjei és zsoltárai. Az előbbieket húszévesen írta: a Mennyei Szerelmi
Csókok (Himmlische Liebes-Küsse) az Énekek Éneke ötven szonettból álló parafrázisa.
Ezekben a költő még nem a konvencionális vallási keretet, csupán a nyelvet igyekszik
szétfeszítení, Már itt is megfigyelhető, hogy a költői nyelvet nemcsak eszköznek, nemcsak
a kifejezés közegének tekinti, hanem bejárható és átalakítható tájat is lát benne, már-már
önálló élőlényt.Szavai nem szívesen formálódnak mondatokká, mondatai merö kénysze
rűségből engedelmeskednek a grammatika szabályainak, szinte dadogássá töredeznek.
mindez, különös ellentétben és fesZültségben a szigorú szonettformával, eroteljesen és
egyértelműen szölal meg. A szélsőséges manierizmus végeredménye: őszinte hit és
mesterkéletlen, igaz költőiség.

Ez és csak ez volna mondható a zsoltárokról is, ha nem kellene néhány dolgot sürgősen
megmagyaráznom. Először is: biztos, hogy ezek a "kihűlő zsoltárok" tényleg zsoltárok? Ez
csak látszólag műfaji kérdés, valójában világszemlélet és poézis határmezsgyéjét érinti. A
fordító nem is akar belemélyedni, csak annyit mond, hogy Kuhlmann kétségkívül annak
szánta őket. Százötven zsoltárt írt vagy akart írni (összesen száztizenhét maradt fenn),
mindegyiket egy-egy bibliai zsoltár párjának szánta. Azután: miért nevezi zsoltárait
KüblpsaJtemek, illetve Kűblpsalmoknak, és ezt miért fordítottam kihűl6 zsoltárnak?
Természetesen a költő saját neve lappang a szöban, amelynek jelentése: hűvös.Csakhogy a
szójáték mögött egy átfogó khiliasztikus látomás húzódik meg, amely az Apostolok
Cselekedeteinek egy passzusán alapul (3, 19-20): Sérjetek meg ( ... ) hogy így
eljöjjenek a felüdülés idői." Kuhlmann a latin szöveg"tempora refrigerii" kifejeZését szö
szerint fordítja, és persze önmagáravonatkoztatja. Így hát ő a "kihűlés embere", akinek az a
küldetése, hogy eltörölje a "megszenesedést", s hogy hirdesse a Kühlzeit és a Kuhlmonar-
chie eljövetelét. Ennek szolgálatában állnak a "kihűlő zsoltárok" is. .

Költészetéről akarok beszélni, nem pedig jóslatairól és próféciáiról, amelyek egyre
valószínűtlenebbfantazmagóriákká burjánzottak szét. De nincs ebben valami nagyszerű:
szembeszegülni a valószínűséggel, a józan ésszel, a társadalom törvényeivel, csak az
üdvösség hangjára figyelni? Nincsen abban valami nagyon szép, megálmodni zsidók,
pogányok és keresztények "egybehűlését" (Vereinigungs-Kühlung)? Nincsen abban
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valami megrenditő: látni, amint ez a nem mindennapi ember hiábavalóságra fecsérli
tetterejét, bátorságát, jellemszilárdságát, szönokí és költői tehetségét, hitét és halálmeg
vetését? Csakhogy KuhImannból hiányzott az igazi misztikusok csöndes, nyugodt áhítata,
hiányzott a kétségek fölé szálló, fennkölt lobogás, hiányzott a teozófia gondolati
gazdagsága, de még az eretnekvezérek szuggesztív nagysága is hiányzott, Egyetlenegy
hangja volt, és azt teli torokból kiáltotta: közeleg a kihúlés ideje, mindenki térjen meg,
amíg nem késő.

Nem hiszem, hogy kirívóleegyszecúsítés, ha azt mondom, hogy néhányhívén és néhány
sZélhámoson kívül senki sem hallgatott rá. Nem hallgattak rá Németalföldön, ahol Jakob
Böhme műveinek hatására félbeszakította egyetemi tanulmányait, és csatlakozott egy
teozófus szektához. Nem hallgattak rá sem Hamburgban, sem Londonban, sem Skóciában,
sem Párizsban, sem Genfben, sem egyéb európai városokban. Nem hallgattak rá
Konstantinápolyban, ahol magát a szultánt próbálhatta volna megtéríteni, ha a szultán
éppen nem az oroszokkal háborúZott volna. jeruzsalembe már el sem jutott. Nem jutott el
a föld alásem, pedig elhitettékvele, hogy a föld alatt élő népek benne tisztelik és várják az
új Megvaltör. Moszkvábaeljutott, Moszkvábanvégre komolyan vették Alighogyelkezdte a
térítést, letartóztatták; istenkáromlással, kémkedéssel és összeesküvéssel Wdolták, majd
irtózatos kínzások után halálra ítélték Fél évet töltött a siralomházban, csak aztán égették
meg.

1tagikomikus.
Most pedig a fordító nem tehet mást, kénytelen bevallani kudarcát, amely ugyanakkor

írásának titkos célja volt. Eddig még nem voltam rá képes, ezen a ponton már nem látom
értelmét, hogy Kuhlmann zsoltárköltészetét elemezzem, hogy filológiai és poétikai
furcsaságairól beszéljek Nem is ez a fontos. Inkább azt tartom lényegesnek, hogy
Kuhlmann zsoltáraiban a költészet megismerési folyamattá válik,amelyben összefonódik
az isteni bölcsesség és a világot mozgató princípiumra való emberi radöbbenés,
zsoltáraiban a nyelv titkos kapcsolat lesz önnön személyisége és a Kinyilatkoztatásközött.
Azt bámulom, hogy ebből a darabokra hasadt és nyilván fölöttébb hiú lélekből Jónás
hangja kiált és dörög, Jób hangja zúg; azt csodálom, hogy zavaros eszméi legmélyéröl a
zsoltárok tiszta hangja tudott fölszakadni.

Kétségkívül ihletett ember volt. Lehet, hogy felületes dolog szétválasztani a költő és a
próféta íhletét, lehet, hogy nem is igazságos. Bárhogy van is, én csak a költészetéről

akartam beszélni: azt az ihletet, amely néhány tucat legszebb költeményében izzik,
erőteljesnekés igaznak tartom. És ez részben talán igazzá teszi a rajongót is, aki egyszerre
volt próféta és a próféta karikatúrája.
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