
látszik néha. Az apának már nincs ereje és kedve
kikémlelni a gyermekszív rejtelmeit. és nem tud
nyugodtan végiggondolni egy gondolatot.

Ok mind az aberrált valóság sápadt fényébe
ragadtak. Ott nem értelmezhetőek a tények,
csak kötelesen elfogadhatóak. Amikor a gyere
kek temetéseken kezdenek el ministrální, a kis
fiú nem érti, miért cserélődnek ki az emberek a
ravatalozóban. Amikor kint látja őket, nem te
metésen, hanem bárhol, akkor nem tudja felidéz
ni, milyennek látta öket a ravatalozóban. Csak
amikor ott van és látja őket, akkor tudja, hogy
valahogy egészen másvalakik lettek. Nem szokta
érteni az anya arcának változásait sem, amikor a
templomba lépnek, amikor mosolyt erőltet az ar
cára, s ettől valami különös grimaszba tud mor
dulni az arca, amit ő maga nem lát. Másoknak is
meg szokott változni hirtelen az arca. Fontossá
válik ez a jelenség. Talán, mert "nem azt nézzük,
amit látunk". Vannak biztos dolgok, mint Pót
mama testmelege takaró híján, Vera néni jó illata
az órákon, a szülők néhány kiszámítható reakci
ója, az elgondolás, a kívánás, a mindennapos
imák. A szerződéses imák szövege változik, mert
valamely újabb földi jótevő nevét bele kell fog
lalni. A kisfiú az ebédnél a társáét is megeszi és
az "Aki ételt, italt adottnál" a fiúra gondol, aki
nek a neve legyen áldott, bárhogy is érezzen
iránta egyébként. Az otthoni rituálék sok tekin
tetben önfegyelemre intik. Nem tart még ott,
hogy ízeire szedje az imát, mit miért mond ben
ne; begyakoroltatják vele az életben maradáshoz
a mantrát, aminek a szokásává kell válnia.

A ministránsi szolgálatot nem kezelheti úgy,
mint amire büszke lehet, mert ebben az időben

(1968-at írunk) nem is beszélhet róla. De ő ma
gában tudja, hogy jobban figyel a testvéreinél is,
és rendesen odatartja a tálcát, nála .Krísztus
teste sohasem esik a kőre". Sok dolgot hord így
magában, a felesleges szavak csak fárasztják az
embert, s természetüktől fogva feleslegesek.
Szótlanul még valőrlanná válhatunk. Iskolába
menet fontos ez, mert ott valahol lenni kell. A
valótlanból oda kell érni. Ezért nem sokat szól
nak egymáshoz az otthon és az iskola közti
úton. Az iskolában pedig soha nem keresik egy
mást, mintha nem is ismernék egymást. Ugyan
így bánik az anyjuk a templomban, teljesen el
hidegülve tőlük. 6 akkor is hozzáférhetetlenné
válik, amikor csak az arca változik meg.

Az anya hite kétségtelen, s amit ebből merít,
az megcáfolja azt a látszatból eredő feltételezé
sünket, hogy hite naiv, érzelmi színezetű hit.
Vadasi úr verseire azt mondja ugyan, nem érti
őket, de nem érteni, hanem hinni kell. Ezt plán
tálja a gyerekeibe is, elmaradhatatlan az ima
minden egyes napon, különösen baj idején. A
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kisfiú úgy tartja, őt is az Ésanya imádkozta ki a
betegségből, meg sok minden ezért fordulhatott
jobbra, bár igaz, hogy nem mindig hatott az
ima. 6 egyébként cselnek hívja azt az elgondo
lást, hogy a dolgok jóra fordulnak. Aztán már a
csel sem használ, mert az olyan lesz, mintha az
ember tudna tenni valamit, pedig nyilvánvaló,
hogy nem tehet semmit, és hiába gondolja azt,
hogy tehet. A csel akkor kezd hatástalanná vál
ni, amikor túl nehéz és szorító, ami történik,
amikor gondolatban az ima mellé kerül a ká
romlás. Amikor a gyermeki hiedelmek töredez
nek a súlyalatt.

A kisfiú rájőn, milyen sok köze van egymás
hoz az álmainak és a valóságnak. A nyolcadik
fejezetben meginog a talaj, tébolyult gondolatfu
tam és érintőleges cselekményvázlat jelzi formai
lag, hogya dolgok rosszra fordultak. Valami
hiba folytán sokkal távolabb kerül a megálmo
dott boldogság... (Magvető, Budapest, 2006)

DOM/ÁN VERONIKA

JULIO CORTÁZAR: JÁTÉKOK

Egy férfi könyvet olvas. Egy másik férfi mögéje
lopózik. Mindebben csak az a rendkívüli - ha
valóban az -, hogy két különböző világ részei.
Vagy mégsem? Cortázar írásainak - és világlá
tásának - jellemzője a létezés minden dimenzi
ójára vonatkozó átjárhatóság. A könyvalak ki
lép a lapok közül, hogy történetét az olvasó
fejezze be. Az álombeli gyilkosság eleven és el
borzasztó módon valóságosnak bizonyul, a
színházi szerep igazi halállal ér véget.

Arra, hogy valóságos létező-e a valóság,
vagy mindez képzeletünkben kel életre, s ily
módon önnön látásmódunk szabja ki a való
ság(ok) ezernyi formáját, a magyar olvasónak
óhatatlanul Szabó Lőrinc sorai adhatnak (egy le
hetséges) választ: "most nem tudom - folytatta
eltünődve -, / mi az igazság, melyik lehetek: /
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét / vagy a
lepke álmodik engemet? - (... ) és most már azt
hiszem, hogy nincs igazság, / már azt, hogy
minden kép és költemény; / azt, hogy Dsuang
Dszi álmodja a lepkét, / a lepke őt és mindhár
munkat én" (Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma).

A történet írja önmagát (ezáltal íróját és ol
vasóját maga teremtve meg) vagy általa csak
önmagunkról beszélünk, ez egyik állandó - és
végérvényesen megválaszolhatatlan - kérdése
az argentin szerzőnek. "Vajon írom-e már a no
vellát, vagy ezek még mindig csak a felvezető

körök, esetleg a semmihez?" S ahogyan a törté
net keletkezése, léte megfoghatatlan, úgy a va
lóságé is, amelyből számtalan létezik talán: ily



módon minden igaz, s mindennek az ellenkező

je is: "szinte semmi(m) sem marad: sem a do
log, sem a létezése, sem az én létezésem, sem a
puszta tárgy, sem a puszta alany; semmilyen
érdek, semmilyen természetű érdeklődés vala
mi iránt. Es mégis szeretek valamit. Nem, azért
az túlzás; még mindig kétségtelenül érdekel a
létezés." Derridát segítségül híva egyfajta ars
poeticát fogalmaz meg: a létezéssel való foglala
toskodás - az írás/alkotás egyetlen célja - ta
lán maga a létezés.

Kérdésfelvetései így aztán nem felületes spe
kulációk: az egzisztencia minden formáján és
mozzanatán eltöpreng. Eletünket létté szervez
ni mindenféle tevékenységet kitalálunk ürügy
ként, az elkerülhetetlen végkifejlet azonban
mindent viszonylagossá tesz: "felelet a halálnak
és a semminek, hogy lerögzítjük a dolgokat és
időpontokat, szertartásokat, és átjárókat létesí
tünk a lyukakkal és foltokkal teli rendetlenség
ellen" (Nyár).

Történetei a hétköznapi valóságban zajlanak,
ám nem hétköznapi módon: a tapasztalható
világ határai elmosódnak: kívül és belül, fent
és lent, valóság és fikció, jelen és múlt - min
den mindennel szétválaszthatatlanul egyidejű.

"Már kicsit keverem az időpontokat, de va
lószínűleg akkoriban volt" - mondhatja ki
mindezek tudatában a mesélő. A grammatika
is közvetíti az egyidejűséget: egyazon monda
ton belül szól egyszerre két személyhez, maga
elnyújtózott melletted - idézi fel a szereplőknek

saját történetüket.
A tapasztalható (valóságosnak tűnő) világ

ban mindenki önmagába zárva más, Doppel
gangerek és elidegenedett bábuk, megszállottak
és betegségbe menekülők, hiteles életet élő ut
calányok és meghasonlott értelmiségiek mesél
nek és meséltetnek Cortázar elbeszéléseiben;
alakjaiban egy dolog bizonyosan közös: alapél
ményük a szorongás és a magány. Hiába az át
járhatóság, a dolgok/lények önmagukban van
nak, minden és mindenki szemlélő csupán a
másikra vonatkozóan, s mégsem látjuk egymást
(A legmélyebb érintés). Egész létünk szerep (Ren
dezői utasítások John Hotoellnak), rejtőzködés

(Történetek óriáspókokkal), ácsorgás a forgalmi
dugóban (A déli autópálya), utazás, amelynek
célját talán tudtuk valaha, de feledésbe merült
(Az utazás).

A lét átmeneti és esetleges; értelmet (csakis a
végesség tudomásulvételével) mi magunk ad
hatunk neki; az egzisztenciális szorongást né
mileg oldó közösséget az egymásrautaltság te
remt. Sorsközösség nélkül életünk csupán
"versenyfutás az éjszakában az ismeretlen au
tók között, amelyekben senki nem tud a másik-
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ról, és mindenki csak mereven néz előre, min
dig előre" (A déli autópálya). (Ford. Blastik
Margit és mások; L'Harmattan, Budapest, 2(05)

BENKÓGIITA

FORRÁSOK SALZBURG KORA
KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉBŐL

Az elmúlt esztendőben került a könyvesboltok
polcára Nótári Tamás kötete, melyben a Károli
Gáspár Református Egyetem Jogtudományi Ka
rának adjunktusa és a Szegedi Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának oktatója öt
forrás magyarra történő átültetését adta közre.
A kútfők közül az elmúlt néhány évben már
többet publikált a fordító (Conversio Bagoariorum
et Carantanorum. Aetas, 2000/3. 93--11i.; Notitia
Arnonis - Epistola Theotmari. Aetas, 2004/2. 72
95.), ám a most bemutatásra kerülő kötetben to
vább csiszolt a magyar szövegeken. A munka öt
Salzburgban keletkezett forrást tartalmaz a 8-9.
század történetéről, melyek közül több köztu
dottan értékes adatokat közöl a Kárpát-meden
ce honfoglalás előtti történetéről.

A könyv az Előszót (7-10.) követően a textu
sokhoz készített, alapos bevezető tanulmánnyal
(helyesebben fogalmazva: tanulmányokkal) foly
tatódik (13--136.). E részben valamennyi forrás
hoz alapos háttérismereteket ad Nótári. Nem
pusztán a kútfők szerkezetéről, keletkezési kö
rülményeiről, szerzőiről, grammatikájáról, stí
lusáról nyújt igen alapos áttekintést, hanem
igen nagy hangsúlyt helyez a források keletke
zése történelmi hátterének részletes bemutatá
sára. E munkához az impozáns mennyiségűvo
natkozó szakirodalom mellett tetemes számú
primer forrást is felhasznált. A tanulmányokat
végigolvasva betekintést nyerhetünk a Frank
Birodalom keleti területeinek meghatározó poli
tika-, egyház- és jogtörténeti kérdéseibe.

A munka következőegysége a források szö
vegét tartalmazza. Elsőként a Szent Rupert Hit
valló cselekedetei (Gesta Sancti Hrodberti contes
soris) cimet viselő forrást olvashatjuk (137-140.).
A legenda műfajába tartozó rövid textus a bajo
rok apostolának tartott Rupert életét beszéli el.
696-ban érkezett korábbi működési helyéről, a
wormsi püspöki székből, Salzburgba. Uj szék
helyén nagy lendülettel kezdte meg az evan
gelizációt: templomokat alapított, szerzetesi kö
zösségeket hívott életre; új impulzusokat adott
a már működő keresztény közösségnek. Fontos
azonban megjegyezni, hogya salzburgi Szent
Péter kolostor alapítása, továbbá a Salzburgi
Egyházmegye felállítása sem köthető nevéhez.
Halála előtt - melynek időpontja legkorábban


