
széli el, így parafinozva át Eszter könyve szálát.
S egyetértésben a fordítását Mordechájnak, Esz
ter nagybátyjának ajánló rabbival, maga is az
átírós "Mordecháj könyve" címet viseli.

Ezúttal zenei metaforát híva segítségül: a
kisregény különböző szólamok (P., P. szűlei,

nagyszülei, dédszülei történeteié, a boldog bé
keidőké, a két háború közé eső éveké, a holoca
usté, a Sztálin-Rákosi éráé, "a legvidámabb ba
rakké" és Eszteré-Mordechájé) polifón vezetése,
melyek szinte soha nem állnak össze akkordok
ká. A vokális beállítottságú régi zene még nem
ismerte az "akkord" fogalmát. Mi, akik az olva
sás elején még azt találgattuk, ki lesz és milyen
lesz Mordecháj, Eszter és a többiek, mégsem fáj
laljuk az akkordok hiányát, és sejtjük már, hogy
a két nagy történet "egésze", illetve a mesélés
hez, az íráshoz-olvasáshoz kapcsolódó metafo
rikus és egyéb utalások között kell összefüggést
keresnünk. Ami az utalásokat illeti, s itt olya
no kra gondolok, mint például a fák, melyekből
kiégették a szavakat (először:5.), a fonal orsózá
sa (először: 9.), Eszter könyve szereplőinekarc
talansága (33.) és Blumenfeld L. olvashatatlanra
kopott sírja (46.), az olvasni tanuló gyermek té
vesztései és a rabbi alkotó betűcseréje (26-27.),
az idők eseményeinek könyve a perzsa udvar
ban és kiemelése (először: 28.), önmagukban ke
vesek lennének, hogya kisregényt értékessé te
gyék, mely, ha ezeket tartanánk kuIcsrészletek
nek, emlékezetböIcseleti-szövegfilozófiai gondo
latok érzéki megjelenése lenne. Semmit sem nye
rünk, ha komolyan vesszük a kínálkozó lehető

séget, hogya Mordecháj könyvét nem nyelvi va
rázsban, hanem rejtett gondolatokban gazdag
műnek tekintsük, háznak, mely olyan "rejtjeles",
olyan "enigmatikusan" gazdag, amennyire csak
a ház fogalma és szobái tudnak lenni.

Eppen ezért inkább azt az izgalmas kérdést
tegyük fel, hogy vajon mi a kapcsolat az ószö
vetségi és a 20. századi családtörténet között. S
ez a legfontosabb. Hogyan válhatott Eszter
könyve, ez az ókorban mind a zsidóságban,
mind a kereszténységben oly sok vitát és ellenér
zést kiváltó írás, melynek oly sokáig nem volt
biztos helye a kánonban, s mely végtére úgy feje
ződik be, hogy a zsidók pogányok tömegeit mé
szárolják le, egy 20. századi zsidó családtörténet
társává? Nos, Eszter könyve úgy maradt, csakis
úgy maradhatott benn a szent iratok kánonjá
ban, hogy akik olvasták. Isten üdvözítő tettét lát
ták meg benne, azét a szabadítóét, akit név sze
rint meg sem említ a héber szöveg, de Schein
Gábor kisregénye is csak egyetlen helyen, ott,
ahol a rabbi szavait idézi: "Az igazságnak termé
szete, hogy győzzön; a gonoszságé hogy elbuk
jék. Mindaz, ami az erkölcsi világrend útjában
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áll, eltűnik, minden csoda vagy rendkívüli be
avatkozás nélkül is. Ezért nem említi a könyv Is
ten nevét egyszer sem." S ez a fülszöveg a könyv
borítóján. Es csakugyan, mi szükség van Isten
nevét szóba hozni ott, ahol egy hajdan pusztu
lásra ítélt család életének apró történeteirőlolva
sunk? Hogy P.-t szülei úszni tanítják? Hogy any
ját meglesi fürdés közben? Hogy nagyapjával to
tóznak és bélyeget gyűjtenek? Hogy kaddíst
mond a sírja fölött? (Jelenkor, Pécs, 2002)

AMBRUS GÁBOR

VAJDA GYÖRGY MIHÁLY:
AZ ORLÉAN5I-5ZŰZ
A téma irodalmi változatai

Különleges könyv az irodalomtudós utolsó
műve. Hosszú előkészületután nyolcvanöt éve
sen írta 1999-ben, a legvégét pedig halála előtt

néhány perccel. 2001. február harmadikán.
Jeanne d'Arc és a Jeanne d'Arc-téma bemutatá
sa kronologikus rendben történik: a hősnő élete
eseményei jelennek meg a születéstől (1412) a
máglyahalálig (1431. május 30.), illetve a témát
tekintve napjainkig, kiemelve az 1920-as szentté
avatás jelentőségét.Az idézetek szokatlanul bő
ségesek és hosszúak, nem ritkán másfél, két ol
dal terjedelműek. Ezáltal a kötet mintegy a té
ma történet szabályai szerint elrendezett sző

veggyűjteménykéntis olvasható. Az itt előttünk

álló Jeanne d'Arc kép egyszerre tudományos
pontossággal ábrázolt történeti, és szinte törté
nelem felett álló, olyan, amilyenné az európai
irodalmi hagyományban hatszáz év alatt vált.

A valóságosnakés az eszményinek ez a tökéle
tes egysége adja meg a Pucel/e-téma (leány,
szűz, ahogyan Jeanne önmagát nevezte) örök
aktualitását; kihívás minden szellemi ember
számára, akinek fontos a haza, a hit és az önfel
áldozás magasztossága, s azoknak is, akik még
nem váltak teljesen közömbössé az igazságta
lanság, a hazugság és a politikai hálátlanság lát
tán. Jeanne európai tudatban rögzült örökalakja
azonban nem semmisíti meg, nem teszi lényeg
telenné (mint Krisztus esetében sem) a tizenki
lenc esztendőt élt történetit, sőt, ez utóbbinak
igen fontos szerepe van: nem engedi, hogy
alakja puszta irodalmi fikcióvá váljon. élete kel
lően dokumentált ahhoz, hogy a későbbi írói
fantázia ne bánhasson vele önkényesen. S ha
voltak is rosszindulatú (Shakespeare: VI. Hen
rik) vagy pikáns-gúnyolódó (Voltaire: Pucelle
eposz) ábrázolói, a történeti tényekből kibonta
kozó nagyszerű jellem hosszabb távon mindig
hiteltelenné tette a rágalmakat. Ebben Jeanne
d' Arc "fortune"-je különbözik több nagy irodal-



mi témáétól: az eredeti Faust, ha valaha élt egy
általán, az utókor tudatában semmivé foszlott,
megnyitva a lehetőséget egyaránt érvényes el
lentétes interpretációk előtt (szemfényvesztő

mágus, a teremtés új hőse): s ugyanígy lényeg
telenné vált annak a spanyol nemesnek az alak
ja, aki talán a Don Juan "prototípusa" volt.

Az orléans-i szűz e vonatkozásban is érint
hetetlen. Élete eseményei önmagukért beszél
nek. A bensőjében megszólaló szentek hangjai
felébresztik. majd folyamatosan ébren tartják a
kiválasztottság tudatát. Mint Buddháéban, az ő

életében is volt egy fa, egy axis mundi, amely
alatt első égi sugalmazásait átélte, ez volt a
"Tündérfa" . Küldetése nemzeti karaktert öltött:
meg kellett szabadítania Franciaországot az
idegen, angol elnyomóktól. Az írástudatlan, egy
szerű kislány olyan meggyőző erővel érvelt,
hogy képes volt meghatározni övéi cselekedeteit,
végül még a dauphinét is. A Jeanne d' Arc irányí
tása alatt álló francia csapatok jelentős hadi sike
rei elvezettek VII. Károly megkoronázásáig
Reimsben (1429), s ezzel a franciák számára új,
kedvező politikai helyzet alakult ki. Frankföldön
volt azonban egy harmadik politikai erő is, az
angolokkal kollaboráló burgundi herceg. Az ő

emberei fogták el Jeanne-t, s szolgáltatták ki az
ellenségnek és az inkvizíciónak.

A fennmaradt periratokból. jegyzőkönyvek
ből egyértelműenkiviláglik, hogya hatalommal
bíró, "jogi" érvekkel alátámasztott aljasság állt
szemben egy tökéletesen ártatlan, gyenge te
remtéssel: ezt a konfliktust Schiller például (Die
Jungfrau von Orléans, 1801), nem függetlenül a
korabeli német helyzettől, a születő nemzeti ér
zés hangsúlyozásával egészíti ki. Az erköl
csi-politikai, nemzeti megközelítésen túlmenő

en a per pszichológiai szempontból is rendkívül
érdekes, továbbgondolásra késztető. Szentjei
hatására meddig képes az ember ellenállni a lel
ki és testi kínzásoknak. mikor gyengül el annyi
ra, hogy visszavonja korábbi szavait, s végül
mikor jut el gyötrésekben és lelki nagyságában
odáig, hogy lemondjon az életről?

Az ismert események önmagukban is példá
san illusztrálják a társadalomban élő ember újból
és újból jelentkező súlyos belső konfliktusait.
Hol rejtőzik az igazi Isten: az inspiráló szentek
szavaiban, vagy az őt halálra ítélő egyház intéz
ményrendszerében? Miért nem tett érte semmit
a francia király, VII. Károly, aki Jean d' Arcnak
köszönhette néhány hónappal korábban meg
szerzett hatalmát? Mások a kétféle nőtípus egyi
kének a tökéletes megvalósulását látják a pucelle
ben. Vele szemben áll a rendkívüli szexuális
vonzerővel (és Voltaire szerint tapasztalattal is)
rendelkező Agnes Sorel, VII. Károly ágyasa, az
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első maitresse, az a fajta nő, akit az olasz udvari
kátékban cortegianának, kurtizánnak hívtak.

A kötet tizenkét fejezetre osztva mutatja be
anyagát. Az első három fejezet életrajzi, a ne
gyedik magával a perrel, az ötödik annak jogi
szempontú elemzésével foglalkozik. Vajda itt
különösen gyakran hivatkozik Horváth Barna A
géniusz pere. Sokrates - Johanna című, Kolozsvá
rott 1942-ben megjelent könyvére. (A per jogi
abszurditásának kimutatásán túl érdekes a két
"címszereplő" élete első pillanatra meghökken
tő, de meggyőzően bizonyított párhuzamossá
ga.) A hatodik fejezettőlkezdődika könyv máso
dik része, amelynek rendező elve immár a téma
történetének kronológiája, ámbár, ismételjük,
Jeanne d' Arc élete és utóélete mindig egyszerre
van jelen, csak éppen a hangsúlyok és a kiindu
lási pontok különböznek az egyes részekben. A
fejezetekre osztás tökéletesen megfelel a keresz
tény számszimbolizmusnak: a tizenkettő az egész
száma. Az öt az ég és föld közötti kapcsolat lét
rejöttéé, a hét a földi időn felüli szentségé.

A kötet utolsó fejezetében Vajda az 1920 utáni
recepcióról ír: megmutatva részben, miként él
nek vissza ocsmány politikai irányzatok Jeanne
d'Arc immár szent nevével, de sokkal inkább
azt, hogya roueni máglya tüzének áldozata mi
lyen nagyszerű műveket inspirált a 20. század
ban is. Ez utóbbiak közül Vajda G. B. Shaw Saint
Joan (1923) című drámáját és Paul Claudel Jeanne
d'Arc au bucher (1938) című drámai oratóriumát
(A. Honegger zenéjével) elemzi részletesebben.

A könyv utolsó két-három lapján, feltehető

en az életéből hátralévő idő rövidségének a szo
rításában, a szerző az eddigieknél közvetleneb
bül szólal meg, s az érvelés logikai láncolatából
egy-két elemet kihagy. "Ezt a befejezést azok
nak szántam - írja a 280. lapon - akik értik a
szentség lényegét, és hisznek is benne." Az utol
só sorokat Jézus: egy osztrák költő szerint Johan
na utolsó három szava, Jézus háromféle módon
(rémülettel, nyöszörögve és legutoljára boldog
örömmel) kiejtett neve; a tűz (egy 1916-ban ké
szült film hatalmas máglyája) és, a tűz }ogikáján,
Szent Ferenc Naphimnusza telíti el. Igy Vajda
volente-nolente párhuzamosságot tételez fel Jézus,
Ferenc és Johanna között. Azt azonban, hogy
pontosan miben áll a hasonlóság, már nem tud
hatjuk meg ebből a könyvből. Talán mindhár
muk esetében a történeti alak cselekedetei és az
örök forma megvalósulása együttes jelentésében
kell keresnünk a kőzös mozzanatot. Johanna
máglyája Krisztus keresztje: ég és föld, élet és ha
lál találkozási helye, mint egykor a "Tündérfa"
volt. (Argumentum, Budapest, 2003)
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