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VAJDA KÁROLY 

Archetípusok és sztereotípiák 
Néhány szó Celan képromboló képzavarához

Celan Hegyi párbeszéd című elbeszélése az irodalmi fikcionalitás traumaoldó erejének1 beszé-
des bizonyítéka. Irodalom- és kultúratudományi jelentősége ugyanakkor nem csak abból fakad, hogy 
a Soá személyes és időben is közvetlen élményével a háta mögött az Adornóval tervezett és végül 
Celan korai elutazása miatt elmaradt találkozó elbeszélésébe az antiszemitizmus, a faji alapú zsidó-
gyűlölet toposzaivá vált, de eredetüket tekintve az antijudaizmusban, tehát a zsidó vallással szembeni 
okcidentális, vagyis voltaképp, ha nem is keresztény, de tagadhatatlanul egyházi ellenszenvben gyöke-
rező előítéleteket is beleszövi, amikor Istenre történő sűrű hivatkozások során az egyes szám harmadik 
személyű elbeszélő szájába adja,2 s azokat épp azáltal hitelteleníti, hogy mintegy a vallomás retorikai 
ornátusába öltözteti, s ezzel az archetipikus zsidó önmarcangolás reflexív játékterébe emeli: csöppnyi 
öniróniában old föl tengernyi malíciát, dölyföt, gyászos dühöt és dühös gyászt. A rövidke, több szem-
pontból is töredékes celani elbeszélés irodalomelméleti jelentőségre is szert tesz azáltal, hogy újragon-
dolja az irodalmiság és a valóság komplex viszonyát.

A rövid elbeszélés hangsúlyozottan önéletrajzi fölütése föloldhatatlanul összekapcsolja az irodalmi-
ság fikcionalitását és a valóság fakticitását. Celan, mintha csak a romantika E. T. A. Hoffmann-i tervét 
akarná megvalósítani,3 s azon igyekeznék, hogy az irodalmi fikcionalitás lajtorjáján hágjon a valóság 
rögös talajáról az irodalmiság magasabb régióiba, a létra lábát a saját, valóságos életének, jellemzően 
egy túlélő, tehát a természetes, magától értődő élet immanenciáján örökre túllendített áldozat létezésé-
nek porába támasztja. Jákob lajtorjájának hoffmanni koncepciója azért is kívánkozik a celani elbeszé-
lés értelmezés- és recepciótörténetébe, mert Hoffmann Celanhoz hasonlatosan maga is megidézi a bib-
liai zsidó eredetmítoszok irodalmi világát, jelesül Jákob látomását.4

Az imaginárius hegyi párbeszéd elbeszélése egyértelmű bibliai kontextusba emeli mind a vészkor-
szak traumáját, mind pedig az ahhoz elvezető kultúrtörténeti mozzanatokat, s így voltaképpen az üdv-
történet tóratekercsét jelöli ki azzá a palimpszesztussá, melyről a vészkorszak lélekölő emléke, jelenbe 
kivetülő árnya, soha be nem gyógyuló sebe, traumája éppúgy lekaparható és fölülírható, ahogy kifü-
tyülhető, kidobogható, kikerepelhető a zsidógyilkos Hámán neve a púrimi magillaolvasáskor, vagy 
ahogyan a népirtás áldozatainak lelke volt kitörölhető az élet könyvének pergamenjéről, mint amikép-
pen az elbeszélés végén törölhető és a saját én sajátságával, sajátságosságával fölülírható a másik más-
sága a meg nem történt találkozás fikciót valósággal átitató, s épp ezért a valóságot a fikcióba bele-
rovó, ezáltal paradox módon fikcionáló fakticitásban. A palimpszesztus sajátsága ugyanakkor, hogy 
habár a pergamenről akármi törölhető, de bármit is kaparjunk le, s írjunk fölül, kitöröltségében mind-
az, amit felejtésre ítélünk, ítélnénk, föl-fölsejlik újra meg újra, makacsul át-átlényegülve a létezés és a 
nemlét határán, sőt lényegét, teológiai, hermeneutikai és ontológiai lényegét nyerve a törlődés és fölül-
íródás e sajátos oszcillációjából.

S valóban, mintha a celani szóhasználat5 nem csak a jiddis, a zsidó-német nyelvi sajátságait volna 
hivatott megidézni, hanem fölül is írná, egybe is róná Büchner Lenz című elbeszélésével saját törté-
netét. A büchneri párhuzam épp akkor válik igazán fájdalmasan frappánssá, ha a két hegyi út történe-
tét, Isten ments, egyrészt a büchneri elbeszélés zárlata, másrészt a celani elbeszélésben irodalmivá tett 
életrajz vége felől olvassuk.

Az épp most történő celani és a német irodalomban már megtörtént Celan előtti, utalásokkal, apró 
átszólásokkal, áthallásokkal megidézett narrációk, a bibliai üdvtörténet, az európai társadalom- és kul-
túrtörténet egymásra vetítése a hegyi párbeszéd elbeszélésében finom utalások és egybetükrözések 
hosszú sorának apró mozzanataiban esik meg velünk, olvasókkal. Az önéletrajz földrajza által kijelölt 
hegyvidékre vezető út maga is ilyen utalás: kultúrtörténeti játéktér, sőt küzdőtér.

Celan a szintén Soá-túlélő Szondi Péter meghívására 1959 júliusában a svájci Graubünden fes-
tői tájára utazik. Az Engadina-völgy épp azon tájára, ahol Nietzsche Im-ígyen szóla Zarathustrá-ja 
majd nyolcvan évvel korábban megszületett. Itt következnék be az Adorno és Celan közti találko-
zás és párbeszéd. Az elbeszélés Celanja és Adornója tehát ugyanarra a hegyre hág föl az elbeszélés 
fikcionalitásában, amelyről alászállva a valóságos Nietzsche fiktív Zarathustráját publikálja. A Hegyi 
párbeszéd palimpszesztusán át tehát Büchner Lenzén túl óhatatlanul fölsejlik annak a Zarathustrának 

  1 Lásd ehhez a kérdéskörhöz főképpen: Menyhért Anna: Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom. Budapest, Anonymus-
Ráció, 2008, 20 skk.

  2 Vö.: „[…] kérdem én, lehet-e olyan, akit Isten zsidónak teremtett, és aki a saját árnyékában mehetne?” „De nekik, a testvéreknek 
minderre nincs szemük, hogy az Isten legyen hozzájuk irgalmas.”

  3 Vö.: E. T. A. Hoffmann: Die Serapions-Brüder.  In: uő.: Sämmtliche Werke. Paris, Baudry, 1841, 246.
  4 Vö.: Ex. 28:12.
  5 Gebirg Gebirge helyett.
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az alakja is, aki maga is a megvilágosodás hegyéről száll alá, hogy az evangéliumokat karikírozó téte-
lekben és beszédmódban hirdesse az okcidentális kultúrkör számára a keresztény-zsidó üdvtörténet 
visszavonásának tanait, többek között a monoteizmus személyes istenének haláláról, arról a gyilkos-
ságról, melyet mi, emberek követtünk el rajta, téve egyetlen gyilkos csapással értelmetlenné minden-
nemű monoteista üdvtörténeti szemléletmódot.

A celani elbeszélés fiktív Celanja és Adornója tehát Nietzsche fiktív Zarathustrájának valóságos 
hegyére hág föl vándorbottal a kezében. Tudjuk, Mózes és Áron is ilyen pásztorbottal, a megvetett pász-
tornépek barbár jelképével a kezében indul Egyiptomba a zsidó nép megváltására. A monoteista üdv-
történet inicializáló kelléke, köveken csodát művelő kelléke6 akad tehát a celani elbeszélés két főhős-
ének kezébe. A gesztussal az elbeszélés a zsidó üdvtörténeti hagyományfolyam sodrásába dobja az elbe-
szélés szereplőit. A bibliai kontextualizáció miatt sem lehet véletlen, hogy úgy indulnak egymás felé, 
ahogy a Bibliában Mózes és Áron, a két testvér, Lévi leszármazottjai.7 A celani elbeszélés hangsúlyoz-
za is a zsidóságnak a valóságos vérségi rokonságnál is erősebb, mert népi identitást és vallási hitköz-
séget egyként megalapozó fiktív leszármazási kötelékét: Kiss és Nagy testvérei, unokatestvérei egy-
másnak. A hegy a zsidóság önértelmezésében, s ezáltal a keresztény okcidentális hagyományban is az 
Istennel való fizikai közelség, a kinyilatkoztatással történő személyes szembesülés régiója, s így jellem-
zően a próféták menedékhelye is.8 Nietzsche Zarathustrájában ezzel szemben a hegy a magányos meg-
világosodás helye, az Istentől való megtisztulásé, az európai kultúrkör katarzisáé. Celan elbeszélése 
tehát a megvilágosult megnyilatkoztatás nietzschei hegyét kaparja ki a kultúrtörténet pergamenjéről és 
írja fölül ismét a kinyilatkoztatás hegyével. Isten fellegébe, ködébe burkolózó hegy ez. A kinyilatkozta-
tás homályossága, a hitbe vegyülő kétely terepe, mely éles kontrasztban áll a megvilágosult Zarathustra 
meggyőződésének éles kontúrú, napsütötte bérceivel. Mert ne felejtsük, Zarathustra midőn harmincéves 
vala, „odahagyá hazáját és hazájának tavát és a hegyekbe méne. Itt élvezé lelkét és magányosságát és 
nem fáradt belé tíz álló esztendeig.”9 A Hegyi párbeszéd Kisse, tehát a fiktív-önéletrajz Celanja éppúgy 
negyvenéves, amikor a „hegyekbe”10 indul, mint Zarathustra, amikor onnét alászáll. Kiss-Celan tehát 
Zarathustra tökéletes ellenpontja: nem azért indul a hegyre, hogy ott magányosságában megvilágosod-
jék, hanem azért, hogy testvérével találkozzék. A találkozás oka pedig, hogy beszéde van vele, mondan-
dója, meg- és kibeszélni valója van. A hegy a homályba vesző közös eredet- és kinyilatkoztatásmítosz 
értelmezéstere, jellemzően önértelmezéstere, nem a magányos megvilágosodásé.

A hegyre hágó héber jellemzően nem csak saját léptei zaját, pásztorbotjának kopogását hallja. Hallja 
azt is, akitől mit is kérdezhetne mást, mint hogy hallja-e őt és a szintén hegyre hágó másikat. Az elbe-
szélés homályban hagyja ugyan, hogy a megszólított a recipiens, az irodalmian létező olvasó-e, aki 
e történet erőterében, irodalmian létezésének idejére maga is azonosul, egylényegűvé válik a hegyre 
kaptató két főhőssel, azaz voltaképpen maga is zsidóvá lesz, hisz létezésének egzisztenciális látóköre 
őt az elbeszélés két főhősével azonosító identitásából fakad immár. Az elbeszélés nem dönti el, hogy 
a megszólított ember-e, vagy az a kimondhatatlan nevű Isten, akinek kimondhatatlan, titkos és varázs-
latos nevére az elbeszélés első bekezdésében utalás is történik. Az azonban minden amphibólia dacára 
egyértelmű, hogy a celani elbeszélés hegye akroamatikus környezet. Ebben persze mélyebb, a vallá-
sos zsidó identitás egyik lényegi mozzanatára történő allúzió is rejlik. A zsidó vallási identitást hordo-
zó hitvallás, melyet az újszülött fülébe súg az apa, s mellyel ajkán hal meg a haldokló, a „Halld, Izrael” 
kezdetű bibliai vers, mely ambiguitása és lényege szerint fordítható akár „Halld, zsidó”-nak is, a hallás, 
a meghallás képességét különös jelentőséggel ruházza föl. A hallgatásnak ez a figyelmes, odafigyelő 
mozzanata ironizálódik át az elbeszélés negyedik bekezdésében, mely a keresztény liturgia- és áhítat-
eszmény számára idegen zsinagóga zsibongó világát, az imát, az Isten és ember közötti párbeszédet a 
zsidó és zsidó közötti profán tereferével vegyítő imaház hangzavarát idézi meg.11

A hegy képzetéhez a zsidó kultúrkör a szentély és a szentség fogalmát társítja. Isten hegye, hegyei12 
a teremtett világ olyan régiói, ahol az elkülönülés, a megszentelődés körülményei eleve adottak. Noé, 
Ábrahám, Mózes, Józsué a hegyen található kövekből állít oltárt. A kései királyok sem emeltethetnek 
Istennek olyan szentélyt, melynek köveit emberi szerszám munkálta meg. Érintetlen terméskövekből kell 
még a jeruzsálemi szentélyt is emelni.13 A szentély kövei, akárcsak a szentély-hegyek csak Isten keze nyo-
mát viselhetik magukon.14 A szentség és a természetesség, az isteni teremtésből fakadó közvetlen érintet-
lenség megbonthatatlanul kapcsolódnak össze. A kései európai zsidóellenességnek az a vádja tehát, hogy 
a zsidók nem becsülik, nem értékelik a természetet, a természetességet, ami a táj flórájának számbavéte-

  6 Num 20:11.
  7 Ex 4:15, ill. 4:27.
  8 I Kir 19:8.
  9 Nietzsche Frigyes: Im-ígyen szóla Zarathustra. (Ford. Wildner Ödön.) Budapest, Grill, 1908, 7. Celan elbeszélése másutt is utal 

Nietzschéére. Ilyen pl. a nap leáldozásának mozzanata. Vö. i. m. 219.
10 Német eredetiben Nietzschénél is és Celannál is a Gebirg(e) kollektív szinguláris kifejezés áll. Ezért ragaszkodunk fordításunkban a 

hegy szóhoz, ill. a hegyi jelzőhöz.
11 „Nem sokáig honolt csönd, hisz ahol zsidó megy és találkozik a másikával, ott hamar vége szakad a nagy hallgatásnak, nincs ez 

másképp még a hegyekben sem.”
12 Szináj, Hóreb, Garizim, Ebál, Cijon.
13 1 Kir 6:7.
14 Az engesztelő napon a zsinagóga immár faragott köveire nem is borulhat le a vallásos zsidó. Ha megtenné, bálványimádást, 

szentségtörést követne el. Ezért szokás ilyenkor a zsinagóga padlókövezetére szalmát, szőnyeget  vagy más burkolóanyagot tenni.
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lekor említődik meg, éppúgy az ötödik bekezdés iróniájának közegébe tartozik, amiképpen a kinyilatkoz-
tatásra és a zsidó hitvallásra hallgató, de sokáig hallgatni, a száját tartani nem tudó zsidóság önképe is.

Az elbeszélés ironikus játékát ezen a ponton az teszi teljessé, hogy a szerző, az élettörténetét önéletraj-
zi utalásokkal erőteljesen az elbeszélés fonalába öltő Celan szerepe szerint az elbeszélés elejének egyik, 
az elbeszélés végének pedig egyetlen szereplője: a hegyre hágó héber. Ugyanakkor az egyes szám harma-
dik személyű elbeszélő, tehát a hagyományos poetológia elgondolása szerint a szerző legkézbesimulóbb 
elbeszéléstani eszköze, narratív instanciája kapja feladatául, hogy az önirónia és a kultúrtörténeti malícia 
erővonalait kijelölje.15 Épp azáltal, hogy megszólaltatja az antijudaista közhelyeket, hatályuk alá helyez-
ve az elbeszélés kezdetének mindkét, és a zárlatának egyetlen szereplőjét, a hegyre hágó, holokauszt-túl-
élő hébert, Celant. Az egyes szám harmadik személyű elbeszélő, a hegyi útjának nekivágó zsidóval való 
azonosulást elvető, az antijudaista közhelyeket a fejünkre is olvasó elbeszélő narratológiai jellegét tekint-
ve mindent tudó elbeszélő. Jellemzően látja és szemléletesen láttatja is például, ahogyan a zsidók világlá-
tása elkülönül a nem zsidókétól. Szemhéjuk mögött belső fátyol függ alá, mely nem engedi, hogy a ter-
mészet szépségének képei közvetlenül a retinájukra vetülhessenek.

Az említett iróniának az ad önironikus fordulatot, hogy a fátyol és a fogantatás összekapcsolódá-
sa a zsidó esketési liturgiát idézi. Az esküvőn a menyasszony fátyolban jelenik meg, emlékeztetve a 
Szentírás egy versére,16 hogy azután az esketési ceremóniát lezáró, az újdonsült férjjel való elkülö-
nülés, az ún. jichud során épp egy szerelmeskedésnyi időre eltűnjék az esküvői forgatag szeme elől. 
Ennek a házasság elhálását szimbolizáló, vagy akár meg is valósító együttlétnek az idején kerül le vég-
leg a menyasszony arcáról a fátyol. Azaz a fátyol és a gyermeknemzés képzete a zsidó liturgiában épp-
úgy összekapcsolódnak, ahogyan a vizuális percepció és a kognitív appercepció zsidóknál vélelmezett 
zavarának celani paródiájában.

A fiktív párbeszédet narratíve előkészítő, az antijudaista közhelyeket az önirónia prizmáján többszö-
rösen áttörő, a személyes identitás fénycsóvájában komollyá parodizáló egyes szám harmadik szemé-
lyű elbeszélő zsidóellenes beszédében oly messzire jut, hogy nem marad más a számára, mint a zsidók 
által állítólag ignorált flóra képviselőit megszólítani. A narrátor mintegy a turbánliliom és a harangvi-
rág történelmi ítélőszéke elé citálja a két kóbor zsidót,17 őket inti, hagyják, hadd szóljon a két zsidó. 
Ekkor válik az egyes szám harmadik személyű elbeszélő köddé, ettől kezdve lesz az elbeszélés azzá a 
képzelt hegyi párbeszéddé, melyről a cím szól.

A párbeszéd a sorsazonosság evidenciájának megállapítása, tehát az első három mondat után rátér 
a táj látványának elemző értelmezésére. A pontos tájleírás a korábbi zsidóellenes közhelyek cáfolata, a 
gleccser és a völgy világát fátyol nélkül, színről színre látó zsidó reflexiója, a színeket egyetlen érvé-
nyes nyelvként értelmező vándor arámi vallomása. Vallomás, amennyiben visszautal a héber Biblia 
teremtéstörténetére, de tagadja annak alaptételét, a világ ember számára történt teremtettségét. Celan 
hegyre hágó héberei tehát Nietzschének a hegyről alászálló Zarathustrájával szemben nem Isten halá-
lából vezetik le sajátságos ontoteológiai státusukat, hanem a teremtményei iránt közömbös,18 a földet 
következésképpen senkinek sem szánó, a bibliai kinyilatkoztatás üdvtörténetét a táj geológiai jellegze-
tességeiből leolvasható földtörténet rétegeivel, ha teljesen ki nem is törlő, de a világ palimpszesztusát 
fölülíró, dialogikus viszonyba senkivel sem lépő, a kinyilatkoztatást visszavonó Isten képzetéből. Ami 
a bibliai teremtéstörténetből megmarad, az a teremtett táj, az akár Isten földtörténeti léptékű geológiai 
szentírásaként is olvasható természeti környezet. Ám hasonlóképpen maradandónak bizonyul a léte-
zőt létre hívó és létben tartó Isten nyelviségének bibliai képzete is. A világot szavaival, utasításaival 
teremtő Isten nyelvéből itt ugyanakkor hiányzik a második személyű megszólítás grammatikai kate-
góriája,19 Isten nem halott, nem mi tettük el láb alól, mint Nietzsche Zarathustrájában és Vidám tudo-
mányában. A celani elbeszélés kevés bizonyosságainak egyike épp Isten valóságossága, jelenvalósá-
ga. A meg nem gyilkolt, s ennyiben élő Isten ugyanakkor nem szól hozzánk. S nem azért, mert nem áll 
rá a nyelve a kinyilatkoztatásra, hanem azért, mert eleve nincs is a nyelvében a megszólításra kategó-
ria. Nem állt szándékában, isteni tervében soha sem szerepelt a személyes kinyilatkoztatás. Isten szól-
ni ugyan tud, de szólítani már nem. Teremt és léteztet, jellemzően nyelv által, de a személyesség min-
den közvetlensége nélkül. Ezt a különbséget, ezt a másságot érti a másik zsidó, érti, mert messziről jött 
ő maga is. Hosszú utat tett meg ahhoz, hogy együtt állhasson a hosszú út e pontján a másikával. A zsi-
dóság új ontoteológiai státusának megértése magával az úttal magyarázható. A hegyre vezető út ebbe 
az ontoteológiai állapotba történő belépés.

Ezen a ponton a kérdező és a kérdezett szerepe föl is borul. A másik eljövetelének, igen, zarándok-
útjának, följövetelének, fölemelkedésének, héberül alijájának, az Él-Eljonhoz, a magaslatokon honoló 
Istenhez való közeledésének okát tudakoló zsidó végül maga adja meg a választ, mintha egyek lennének, 

15 Schein Gábor kitűnő elemzésében e mozzanatot félreérteni látszik, s a nyitány, ill. a párbeszéd alapján egyes szám első személyű 
elbeszélőt tételez. Vö.: Schein Gábor: „Ligetszépe, tündérliliom. Paul Celan Beszélgetés a hegyen című elbeszéléséről”. In: Múlt és 
jövő 1993/3, 68..

16 Gen 24:65
17 A zsidó folklór ismeri ezt a motívumot. Lásd Rási kommentárját a menyét és a kútkáva Talmud említette tanúságához (Táánit 8a).
18 Éles ellentétben áll ez Zarathustra azon tételével, miszerint Isten épp az ember iránti részvétébe halt bele. Vö.: Nietzsche Frigyes: Imí-

gyen szóla Zarathustra. (Ford. Wildner Ödön.) Budapest, Grill, 1908, 120; 349.
19 „[…] nyelv nem neked és nem nekem […] nyelv, örökké én és te nélkül. Csupa ő, csupa az, érted csupa ők, és semmi egyéb.”
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mintha nem különböztetné meg őket sem a fél emberöltőnyi, „zsidóöltőnyi” korkülönbség, sem a vész-
korszak Amerikában való átvészelése. A zarándoklat oka kortalan és személytelen. Nem az egyéni sors-
ból fakad, hanem az egyetemes zsidó sorsközösségből. Pogromok ezreinek a túlélő génjeiben hordozott 
élő, értsd túlélő, tehát halálra visszagondoló, visszanéző, visszaérző zsigeri emléke. Ebben a sorsközös-
ségben hangzik el a magyarázat: beszédüket senki sem hallja, senki és nagy kezdőbetűvel: Senki. A kinyi-
latkoztatás személyes istenképzetének ez a tagadása paradox módon azáltal válik a Soá utáni zsidó identi-
tás megvallásának autentikus szavává, hogy a meg nem hallás tagadásában tagadja Isten személyes mivol-
tát. Pestiesen szólva, ez a Senki nem semmi. Ahol már senki sem hall bennünket, ott kezd el bennünket 
a Senki hallani. A Senkit kérdező és a kérdésében második személyűvé változó első személy ugyanakkor 
már nem a szájával vagy a nyelvével kérdez, hanem teljes önmagával. Ha tetszik, létezésével, puszta lété-
vel, a vészkorszak túlélésével. Teljes traumatikus önmagával. Élni és halni képtelenségével. Egyértelmű 
megidézése ez Buber dialogicitásról szóló tanának. A kinyilatkoztatás párbeszédűségének buberi alapvo-
nása, hogy az én és te alapszava csakis teljes lényünkkel mondható.20 A gleccseres, földtörténetes, turbán-
liliomos Senki nem felel. A hallgatás e közönyében ugyanakkor bennreked a személyes meghallás ténye. 
A megölhetetlen Senki hallja a túlélő, a hozzá hasonlóan kiirthatatlan halandó vagyokját, kéretlen, szólítat-
lan hinénijét,21 hallja azt az ént, mely a gleccseres Senki örök nyelvének grammatikájában az egyes szám 
harmadik személy kategóriája mellé meg tudja teremteni a második személyt. Egyszerűen azzal, hogy a 
hegyen hívatlanul, szólítatlanul egyszer csak ott terem.

Az én autoreflexív hitvallásában tör föl a Soá traumájára történő emlékezés. A trauma itt, ahogy Celan 
Tenebrae című versében is, jellemzően nem az elszenvedett atrocitás élményéből fakad, hanem az annak 
következtében föllépő elállatiasodás nyomasztó és töredékes emlékéből. A gettó túlzsúfolt padlókövén 
heverő zsidó képtelen a szeretet érzésére, képtelen az érzelmi kötődésre. A trauma úgy sebzi meg a túl-
élőt, hogy a kötődések kötelékeit vágja ketté. Ebben a szétzilált kötetlenségben a szeretetnek csak a vágya 
marad meg, a szeretet isteni parancsolata, micvája: a szeretetre való képesség, a micva teljesítésének jám-
borsága elenyészik. A szeretet ugyanakkor vágyként föltámad. Valakire, a Senki ellentétére vágyik, a te 
személyességére, a Mi sorsverte kollektívuma helyett. A vágy ezen a ponton nem véletlenül kapaszkodik 
bele a gyermekkori szombat- és ünnepnapok gyertyájának emlékébe. A gyertya csonkig égésének a szét-
ziláltság kötetlenségében nemcsak azért van különös jelentősége, mert föleleveníti a gyermekkor meg-
hitt melegét, a szombatnak azt a bizonyos teljességét, békességét, héberül azt a bizonyos sábát sálomot, 
sábesz sulojmot, mely a pihenőnap szentségéből árad, hanem azért is, mert beteljesülhetett rajta a kinyi-
latkoztatott parancsolat. A szombat beköszönte előtt, tehát a szombati tűzgyújtás tilalmának hatályba lépé-
se előtt meggyújtott gyertya azért ég végig, mert nem akad senki, aki eloltaná. Senki sincs, aki a kinyilat-
koztató Isten szombatnapi tűzgyújtási és tűzoltási tilalmát áthágná. A csonkig égésben a valakiknek vala-
mit elrendelő személyes Isten kötelme érvényesül a Senki el nem rendelte és meg sem akadályozta gettó-
sításnak a sorsközösségen kívül minden más zsidó életmozzanatot szétziláló kötetlenségével és fékevesz-
tettségével szemben.

Az emlékezésnek ezen a vágyakozó pontján jelenik meg a hegy fölött a csillag. A ruhára vart csil-
lag e kontrapunktuma a vallási előírások, a kinyilatkoztatás azon csillaga, mely az ünnepnapok, szom-
batok kimenetelét is jelzi, de utalás az Ábrahám ősatyának tett isteni esküre is:22 fiai annyira megso-
kasodnak majd, mint égen a csillag. Ne felejtsük, az esküvői szertartás baldachinja épp azért áll a sza-
badban, hogy erre az isteni esküre emlékeztesse az esküvői forgatagot, még bizony nappal is. Ennek 
az utóbbi allúziónak az illúzióját erősíti a párbeszéd egyes szám első személyű beszélőjének az a gesz-
tusa is, hogy visszanyúl az egyes szám harmadik személyű elbeszélő zsidóellenes toposzként fölvetett, 
a házasságkötés jelképeivel, liturgiájával összefonódott fátyolképzetéhez. A hegyre hágó héber szemé-
ben ott lóg kifeszítve a fátyol, sőt imbolygó fátylak egész sora. Ha a csillag oda be akar jutni, lako-
dalmat kell csapnia, a házasság szentségére kell lépjen a fátyollal, s félig fátyol, félig csillag utódokat 
kell nemzenie. Paradox módon e képzavar beszédes kavalkádjában a zsidóellenes frázis az, ami össze-
kapcsolja Ábrahám személyes Istenének az üdvtörténeti jövőre vonatkozó esküjét a Senki földtörténe-
ti léptékű közömbösségének történelmi traumájával.

Az irodalom mint traumaoldó beszéd és párbeszédmód itt válik igazán önreflexívvé. A hegyre veze-
tő út pedig az önmagával való azonosulás, az én egyedülállóságába és önállóságába vezető ösvénnyé. 
Nem csoda hát, ha a személyességnek ezen a fokán a fikció kiveti az elbeszélésből, feltételes módú 
múlttá lényegíti át a másikat, vállalva az eddigi elbeszélés teljes destrukcióját. A Te nyelvi kategóri-
ája megmarad ugyan, de nem viselheti el az önmagához eljutó én személyességét. Személyeskedés 
volna, tolakodó tapintatlanság. Mózes magánya a Szináj hegyén és Celan magánya Engadina hegyén 
ugyanaz az egyedüllét. A hegyi párbeszéd ontoteológiailag valójában a Kimondhatatlan Nevű Senki 
Egyetlenségének és a Hétköznapi Nevű Kiss egyedüliségének párbeszéde. Hallgatag és hallgatólagos, 
néma párbeszéd. Elbeszélhetetlen, legföljebb locskaszájúan kifecseghető. Héber hóbort.

20 „Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.” Buber, Martin: „Ich und Du”. In:  uő: Das dialogische 
Prinzip. Darmstadt, Lambert Schneider, 1994, 7.

21 Amikor Isten az ősatyákat vagy a prófétákat a nevükön szólítja, akkor hangzik el rendre a héber válasz: hinéni, itt, ebben az ittben 
vagyok.

22 Vö. Gen 22:17.


