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A KÉPZELET NYELVI ALAKZATAI
Northrop Frye: Kettős tükör; Az ige hatalma

A kései művek melankóliájának lehetne pél
dája a kilencvenes évek elején elhunyt kana 
dai irodalomtör ténész, Northrop Frye mu n
kája, ha min daz a sze rkezeti egyszerűség és
lecsupaszítottság, amit a halál küszöbe előtt

szemlére bocsájt, csak időskori munkáit jelle
mezné. Pedig csak hűséges és következetes
marad t ahhoz az úthoz, amelyre az ötve nes
évek elején Az irodalom areltetípusairól írott ta
nulmányá ba n lép ett . Vagyis: az eseménye k
feltá rásá hoz nem a történészek segí téségé t
keres i, bölcsességért pedig nem a filozófusok 
hoz fordul.

Valamit megérteni az ér igénk hozzáér,
megér int j elentésű származéka. Vagy ahogy
Derridát idézve Frye írja: "a távollét olyan
formája, mely a háttérből történelmi jelenlétet
hív elő" . Halála előtt megjelent, negyven éves
tanítási tap asztalatát és egész életművét

összefoglaló két kötetes munkájában a Biblia
és az irodalom kapcsolatát vizsgá lja. A kötőszó

külön han gsúlyt kap a bevezetőben; nem a
teológus tekintetével és nem a bibliatudo
mány felől, han em az iroda lmár n ézőpontja

ból közelí t tárgyához; ráadás ul a modem her
meneutika képviselőivel (Gada mer, Ricoeur)
is csak annyiban rokonítha tó, amennyiben
szövegértelmezését kevésbé a történeti, in
kább az esztétikai megértéssel kapcsolja
össze. Kísérlete pontosan beha tárolja a rno
dern hermeneu tika területeit. Egyrész t a szö
vegértelmezés tud ományának szabályait tárja
elénk, ugyanakk or egyfajta sze llemtudomá
nyi módszertannak és létértelmezésnek tesz
részesévé.

Jelentésfeltárásának magva egyetlen mon
dat, amely Blake Laok o ón című rézkarcán ol
vasha tó: "Az Ó- és az Ujtestamentum a mű 
vésze tek nagy kódja." A ford ító (Pásztor Pé
ter ) által az első kötethez választott magyar
cím Kettős tükör ritka sze renesés vetülete a
szövegátírásnak. Nemcsak azért, mert Frye
egyi k korábbi, azo nos című esszéjé re utal , de
azért is, mert a szövegfordí tás tevékenységé
re támaszkodó Szentí rás kezdeteit hihetetlen
összpontosítássa l képes sejtetni. Akárcsak az
a másik Blake-metszet, amely a Kettős tükör
magya r kiadásána k borít óján is látható: Isten
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szakadékszerű mélységként mutatja meg Jób
nak a Földet, ahol Behemóth és Leviathán vi
askodik. Minth a ismerősnek vélt világunk tu
dattalan jába pilla ntanánk be. A két szö rny
közül az előbbi Isten útjána k kalauza, Leviat
hán pedig a gyere kes gőg fogvatartója. A
szernlélő a Föld törvényeit követ i, a Föld az
Ég törvényeit, melyne k váitozásairól a szem
l él őnek csak sejtései lehetnek.

Frye olyan költöt választott lelki vezető

nek Blake személyében, akinek segítségével
nemcsak saját belső hangjának értelmezésére,
hanem a megsemmisülés állapotának láttatá
sára is képes. Arra a bizon yosságra, amelyről

Szent Pál zsidó khoz írott levele (11,1) nyo
mán Dante a Parad icsom 24,64-65-ben írt. A
remélt dolgok valósága és a láthatatlan bizo 
nyossága számára eszme történeti határterüle
tet jelöl, amit az irodalomtudomány
fogalmai val ír le. Részben a mitológiakutatás ,
részben pedig a pszichológia eredményeire
támaszkodik, amikor a verbális közlésben
észlelési, foga lmi, ideo lógiai és képzeleti szin
teket különb öztet meg. Értelmezésében a
képzelet világa a jungi imaginációval mutat
rokonságot. Vagyis nem annyira személyes,
ötletszerű tevékenység, hanem aktív és terv
szerű alkotás, ami ismételhető. Éppen az is
métlések során ismerhető fel a képek világá
nak önálló élete. Olyan lélektan i tevékenysé
gekbői eredezte thető, mint az álom vagy a
fantázia, ugyanakkor szimbolikus alakok is
felbukkannak, ak ik a természet elemeit vagy
tulajdonságait jelképezik, és akiknek tettei
történetsort alkotnak. Azonban a történetek,
akárcsak a népmesék vagy a legend ák kap
csolata az irodal ommal, nem merül ki a ge
neológiában, mert a mítoszok "legá ltaláno
sabb formában körvonalazzák az emberiség
önnön természetéről és sorsáról alkotott láto
mását".

Mindkét kötet bevezetőjében hangsúlyoz
za: a Biblia nem irodalom, hanem - .rnint a
moziterem vász nára vetül fényforrás" - az
irodalom legelvontabb formája, amely a szak
rális és profán változa tokat is átv ilágítja. Vé
leménye szerint a profán változat minden
esetben a démoni paródia szintjén valósul
m~g, a sza krá lis változa t pedig, amely nem
parodikus, hanem magának a dém oninak a
testet öltésé t és tevékenységét jeleníti meg,



mint például Dante Commediája, a komikum je
gyeit viseli magán.

A két könyv közül a Kettős tükör címet vi
selő első kötet a letisztultabb. Szerkezete kö
rülhatárolt képzeleti térbe szervezi a biblikus
anyagot, melynek négy bejárata van: a nyelv,
a mítosz, a metafora és a tipológia. Frye ér
telmezésében a Biblia mindenekelőtt egység,
nemcsak a szövetség, hanem az írás mint
nyelvi elvonatkoztatás értelmében. Az írás el
őször hallgattat, majd láttat. Frye a kinyilat
koztatás nyolc állomását különbözteti meg,
és a "meghirdetés" jelentésű görög kérügma
szóval jelöli őket. A Pentateukhoszból három
eseményt jelöl meg, a teremtést, az exodust
és a törvényt. Kerügmatikus állomásnak te
kinti a próféták látomásait (legtöbbet Ézsaias
ra hivatkozik), és a bölcsességi könyvek kö
zül különösen a Zsoltárkönyvet és Jób könyvét. Az
újszövetségi írások közül az evangéliumokat
és az Apokalipszist emeli ki a kérügma ese
ményei kőzül, mégpedig úgy, hogy két részre
bontja; egy múltban, Noé idejében bekövetke
zett apokalípszisra, és egy másik, jövőben be
következő feltámadásra, melyről a Jelenések
könyvében olvashatunk.

Mielőtt az események kijelölésében önké
nyességre gyanakodnánk vagy esetlegességet
sejtve azt feltételeznénk, hogya Bibliaoól bár
mely más események is kijelölhetők, érdemes
emlékeztetni arra a nyelvészeti megfigyelés
re, hogy ellentétben a szavak rendjével, ahol
is véges számú mondat ismeretében elvileg
végtelen számú mondatot alkothatunk (N.
Chomsky felismerése), a mítoszok száma vé
ges és behatárolt. Ebből pedig az következik,
hogy Frye számára a kinyilatkoztatásnak
csak azok a helyszínei és eseményei jöhetnek
számításba, melyek a "főhős", vagyis a Mes
siás életének is fontos állomásai, a teremtés és
megtestesülés, a pokolraszállás, az igazak
megszabadítása és a mennybemenetel. A
helyszínek pedig egyben teológiai szintek: a
menny, a bűnbeesés előtti Paradicsom, a bűn

beesés utáni földi élet és (mint az apokrif ira
tok közül a Nikodémus evangéliumban ol
vasható) a pokol.

A kisebb könyvtárt feldolgozó kötet szer
kezetében is követi az állomásokat, az ötödik
fejezet pedig miniatürizált formában tartal
mazza a kinyilatkoztatás állomásait. így az
első kötet végén oda érkezik meg, ahonnan
kezdetben elindult: az olvasóhoz, akinek már
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az első két, nyelv és mítosz kapcsolatát vizs
gáló fejezet után nyilvánvaló lehet a szerző

bölcseleti kötéltánca. Egyrészt feltételezi,
hogy a Biblia is hasonló képzeleti és nyelvi
alakzatokat használ, mint az irodalom (a
nyelvi szintek tagolásában a 18. századi olasz
bölcselő, Vico nyelvelmélete segíti), s így az
irodalom képzeletvilágának értése a Biblia
nyelvi világának előfeltétele, ugyanakkor a
Bibliát nem irodalomként, hanem az irodal
mon túli meghirdetés, a kérügma értelmében
elemzi. Annak a világnak a képeként, amely
odaát van és láthatatlan, s melynek fényében
parodisztikussá válnak a mindennapi élet
merész buzgalmai.

Amikor rámutat a bibliai elbeszélések fél
parabola alakjára, ezért is értekezik arról a
formáról, amely az irodalomban akomédiára
jellemző: amit elutasítunk magunktól, az ké
sőbb magába zár és rabul ejt (gondoljunk
Dante komédiájában az égi parabolára mere
dő két földterületre. a zárt pokolra és a nyi
tott, csillagkörökkel érintkező purgatórium
ra). Érdekes módon Frye általános elmélete
ott eredeti, ahol távoltartja magát a vallásből

cselettől. s ehelyett jóslatszerű, megvilágosító
erejű biblia képek együttállását képes felmu
tatni, ami azt a hermeneutikai közhelyet erő

síti, hogy minden irodalom, minden elképzel
hető jelennel egyidejű, vagyis Gadamer meg
fogalmazásával "az írásosság a nyelv abszt
rakt ídealitása".

Az Ige hatalma első részének kissé nehézkes
ismétlései, feleslegesnek tűnő, túIírt retorikus
kitérői a csalódottság érzésével tölthetik el az
olvasót. Ám ha csalódottságán úrrá lesz, az
ötödik fejezettől ritka szellemi élményben ré
szesül. Az imago mundi tevékenységén keresz
tül az irodalomtudós az axis mundi bibliai
pontjait mutatja be. Először a hegy képével és
a hozzá kapcsolódó felemelkedés képzetével
találkozhatunk. Jákob létrájával, Salamon
templomának csigagrádicsával, az egyiptomi
piramislépcsőkkel.a Genezisben szereplő Bá
bel tornyával, Dantének Beatricéhez és San
Juan de la Cruznak a Karmel hegyére vezető

útjával, amelyek Frye értelmezésében a meg
testetesülésnek és a testben alászálló Igének
kerügmatikus illetve irodalmi képei. A koráb
ban említett négy teológiai szint az axis mun
di fokainak is felfogható. A képek megkülön
böztetése annak alapján lehetséges (és itt igen
erősen érezhető az amerikai, White és Bene-



dict nevével ismertté vált kulturális antropo
lógiai iskola hatása), hogy milyen minta alap
ján szerveződnek, A természeti ciklikus moz
gást követik-e, s ezáltal a démoni paródia ké
peivé válnak, vagy pedig a jövőre irányuló
apokaliptikus szemléletet vetítik ki. A démo
ni paródia az említett teológiai szintek tükör
formája. Ami az eredeti mítoszban a menny
hez kapcsolódik, az itt az űr és halál birodal
mának része. Ami a földi paradicsom szintje,
az a paródiában a civilizáció igazságtalansá
gait jeleníti meg. A bűnbeesés utáni emberi
élet, vagyis a tulajdonképpeni mindennapok,
a paródia szintjén elfojtott vágyként jelenik
meg; ami pedig eredetileg a démoni világhoz
tartozott, a paródiában a tökéletes önazonos
ság és a teremtő világát jellemzi.

Az axis mundi női változatának alapképe a
kert. Nem véletlen, hogy Frye a második jah
vista teremtéstörténettel kezd vázolásába,
majd hosszan időz az Énekek éneke szublimált
képeinél. San Juan de la Cruz útját, mely az
elfordulástól a felemelkedéshez vezet, a sze
relmesét kereső menyasszony képével azono
sítja, melynek utolsó állomása a Jelenésekben
föltáruló város. Igen tanulságosak azok a ré
szek is, ahol az irodalomtudós a szerelem lét
rájáról elmélkedik: "A szerelem létrája, mi
ként a bölcsességé is, olyan világba visz fel,
amely nem a tudomány objektív világa, de
nem is a lélektan szubjektív világa, ám átha
tol mindkettőbe. A szerelem kozmosza olyan
kozrnosz, amely emlékeztet a szó etimológiai
kapcsolatára a 'kozmetikummal': magyarán
magában foglalja a szép és a rút kategóriá
ját".

Az alászállás és zuhanás képzetét a betel
jesületlen vágyak és a barlang képe jelképezi.
"A poklot - olvashatjuk a hetedik fejezetben
- talán a Föld felszínén lévő emberi konst
rukciónak kellene felfognunk, amelyben az
emberi történelem nagy része zajlik. Mint
Dante poklában, ebben is találunk viszonylag
kényelmes, bár lelkileg kissé magányos kert
városokat, de az ironikus irodalom még eze
ket is felszámolja. Ez a fajta pokol abban az
értelemben van lent, hogy nem üti meg an
nak a világnak a mércéjét, amelyben kedvünk
szerint élnénk." A prófétai könyvek közül
Ézsaiás és Jónás könyvéből kapunk példákat
a dermedtség és elidegenedettség világára.
Ez a beteljesületlen világ nemcsak azért kísér
teties, mert akadályoztatott a vágyak kielégí-
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tése, hanem azért is, mert nem oldja föl azt a
szorongást, hogy magunk is valamilyen vágy
áldozataivá válhatunk. Mindazonáltal ez a
teológiai szint segít annak tisztázásában,
hogy legyőzzük a halált, hogy ráébredjünk
arra a belső látomásra, ahova bármilyen má
sodik eljövetel esetén juthatunk. Frye a bar
lang képében azokat az emlékeket szemrevé
telezi, melyeket Krisztus feltámadásának a
képe világít át. Ide tartoznak azok az élmé
nyek, melyeket közkeletű szóhasználattal a
tudat alatti világba sorolunk; a szakadozott
emlékezet, a hasonmás-motivumok, a tükrök,
a visszhangok és az árnyak képei, valamint a
lelki káosz elemeit elrendező képzetek.

A záróképcsoport, a kemence a démoni vi
lág képét, Lucifer azonosítását és a mennyei
háborúskodás következményeinek esemé
nyeit világítja meg, a száznegyvennégyezer
elcsépelt antitípusát. akikről mind a Genezis,
mind Énokh apokalipszise említést tesz. Ezen
a képzeleti szinten értelmeződik Conrad re
gényének, a Sötétség mélyének kíméletlen zsar
nokhőse, a romantika diabolikája, a titáni és
a démoni küzdelme. A kemence ugyanakkor
nem feltétlenül negatív érzelmeket keltő hely
szín. Lehet a megtisztulás, a finomítás helye,
mint a Bibliában az egyiptomi fogság, mint
ahogy nem kizárt, hogy maga az emberi élet
is megtisztító látomás. Tanulságos és metafi
zikai mélységeit tekintve akár Cioran aforiz
mái között is szerepelhetne az a kommentár,
amit Frye a pokoli alászállásokról ír: "Az em
ber, úgy látszik, nem tud boldogulni anélkül
a tudat nélkül, hogy létének van valami értel- .
me: ha csalatkozik abban az érzésben, hogya
világ neki teremtetett, beéri azzal a hittel,
hogy különleges átok sújtja, a teremtés bűn

bakja. Attól az érzéstől, hogy rajta kívül nin
csen semmi, ami tudna létéről, falra mászik,
pontosabban föl az axis mundi létrájára, hogy
találjon valamit, ami tébolyával egyezik". Eb
ből is okulva fogalmazza meg kételyeit az
Apokalipszis második eljövetelének időbeli

eseményével szemben. Míg az evangéliu
mokban a messiási eljövetel időben történik,
addig az Apokalipszis látomása, a második
eljövetel Frye számára képzeleti esemény,
vagy ahogy fogalmaz: "a történelem minden
forradalma, melyet a jövőre irányuló apoka
liptikus látomás vezérel, merő illúzió: nem
más a keresztény forradalom sem". A máso
dik kötet címe Lukács evangéliumából (4,32)



vétetett, és azt az ellentmondást hivatott ér
zékeltetni, amire Frey még az első kötet be
vezetőjében figyelmeztet: a válaszadás olykor
épp azért téves, mert olyan szinten kívánja
rögzíteni az eseményeket, amelyen csak téve
sen lehet. A démoni képsorozat példázatát Jób
könyvével érzékelteti. Elményerejű megfogal
mazással persze a kötet korábbi fejezeteiben
is találkozhatunk, például a negyedik fejezet
ben, amikor Frye arról ír, hogy Ifa világi élet,
melyet a szent téren végzett cselekedetek hat
nak át, a halál pillanatában továbblép »anti
típusához«, az örök élethez" (134. o.). De alig
ha vetekedhet az előbbi megfigyelés azzal a
proféciának is beillő kommentárral, amit a
Kettős tükörben a menybemenetelről olvasha
tunk: "A menybemenetel történetében (Ap
Csel 1) Jézus felemelkedik az égbe, mígnem
»felhő fogá el őt szemeik elől«: e beszámoló
»betű szerinti« olvasata első látásra igen kü
lönös, a kép, ismét nem az, hogy Jézus lebeg
ni kezd, és kirepül az űrbe, hanem az, hogy
kiszabadítja az emberiséget a természetes le
vegőből" (324. o.),

Frye számára, aki különben nagyapja nyom
dokain haladva maga is metodista lelkész, a
Biblia mindenekelőtt képzeleti és nyelvi ese
mény, szavak, mondatok és történetek sorozata,
amelyek képekké szerveződnek, és mivel jelen
létük minden jelenben jelenvaló, később tapasz
talattá, életeseménnyé válhatnak.

Értelmezése olyan félreértéseket okozhat,
melyek legalábbis megkérdőjelezhetikaz iro
dalomtudós hitét. Pedig nem erről van szó.
Ebben a megkerülhetetlen kérdésben talán
Karl Rahner vallásbölcseleti felfogása mutat
hat utat, aki szerint "minden tudomány ant
ropológia, az egyetlen teológia kivételével".
Frye, az irodalomtudós az emberi képzelet és
szellem működésének leírására tesz kísérle
tet, mégpedig úgy, hogya teológiai megszó
lítottság üzenetével világítja át az eseménye
ket. Számára még a mitológia is magában
foglalja a nem emberi mértékű és dimenziójú
személyiségek (angyalok, démonok, steineri
hő- és borgesi képzelt lények) létezését. Ám
ahelyett, hogy lomha élvezettel elmerülne e
lények elemzésében, újrameséli és úgy kom
mentálja történetüket, hogy mögöttük szemé
lyes irracionális élményeket sejthetünk. Ebből
a szempontból a legemlékezetesebb a Kettős

tükör Leviathán és Behemóth értelmezése
(319. 329 o.), ahol mind a gyermeki képzelet
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helyettesítési módjait, mind a szétesett, beteg
lelkület tehetetlenséggel fenyegető, tárgysze
rű kijelentéseit képes új, állítmányi összefüg
gésbe helyezni. Ugyanakkor nem hagy kétsé
get afelől, hogy hasonlóságaik ellenére a bib
liai elbeszélések igazságtartalmukat tekintve
épp az ellentettjei a klasszikus, például görög
mítoszoknak. "Ha a bibliai mítoszok igazak
- írja az Ige hatalmában (189. o.) -, a klasz
szikusok pedig hamisak, akkor hasonlósága
ikról csak úgy lehet számot adni, ha az utób
biakat a bibliai mítoszok démoni paródiáinak
vagy tündérmeséknek, a bűnbeesés utáni
megzavarodott emberi emlékezés szülemé
nyeinek nevezzük." Ahogyan a Jób könyvének
elemzése a bibliai elbeszélések szerkezetét és
az emberi életnek azt a részét mutatja be, ahol
tudatos tevékenységgel nehezen boldogu
lunk, úgy az Apokalipszis a Biblia képvilágá
nak összegzése. Az evangéliumok mellett e
két könyv világítja meg azt a teológiai ese
ményt, hogy Isten beavatkozott a történelem
be, és emberként testet öltve átélte és felsza
badította az emberi alávetettség élettapaszta
latát.

Nem hagyhatók azonban szó nélkül az
irodalomtudós munkájának ellentmondásai,
melyek feloldására tudatosan nem is törek
szik. Ez lehet az oka annak a kissé blöffszerű

és tudóshoz ritkán méltó balfogásnak is, ami
vel a Kettős tükör elején találkozhatunk. Frye
Kínából hazafelé, a repülőgépen egyik kínai
kollégájának arra a kérdésére, hogy mikép
pen magyarázhatná meg diákjainak a keresz
ténység jelentőségét a Nyugat kultúrája szá
mára, azzal válaszolt, hogy ha a kínai diákok
nak van fogalmuk Marxról, akkor nyilván
tudják, hogy "Marx szellemi atyja Hegel,
szellemi nagyapja pedig Luther Márton. "
Ami persze "igaz", de aligha a kérdés magya
rázata, inkább a "mi mennyi?" ismételt vak
repülése.

Míg a modern hermeneutikák mítosztala
nításra és a mítosz helyett a szimbólumok je
lentéseinek feltárására vagy éppen megsem
misítésére törekszenek, mert feltételezik,
hogy hamis valóságot jelenítenek meg, addig
Frye hűséges maradt a mítoszhoz és a képze
let narratíváihoz. Olvasói és a tanárok számá
ra, akik ezután talán a konkordanciát is job
ban méltányolják, arról a világról beszél,
amely a körülhatárolt, szent tér nyelvi képe.
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