
Ernst Bloch
AZ UTÓPIA SZELLEME



G U T E N B E R G  T É R

S O R O Z A T S Z E R K E S Z T Õ K

H É V I Z I  O T T Ó

K A R D O S  A N D R Á S

V A J D A  M I H Á L Y



Ernst Bloch

Az utópia szelleme
A második (1923-as) fogalmazvány

átdolgozott kiadása

GOND-CURA ALAPÍTVÁNY

BUDAPEST, 2007



A fordítás alapjául szolgáló mû
Ernst Bloch Gesamtausgabe in 16 Bänden, Band 3

Geist der Utopie
Bearbeitete Neuaflage der zweiten Fassung von 1923,

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1964

F O R D Í T O T T A  É S  A  J E G Y Z E T E K E T  Í R T A

M E S T E R H Á Z I  M I K L Ó S

A  F O R D Í T Á S T  A Z  E R E D E T I V E L  E G Y B E V E T E T T E

Á B R A H Á M  Z O L T Á N  (11 –61. és 273–457. o.)

és C S O B Ó  P É T E R  (63–272. o.)

© SUHRKAMP VERLAG, FRANKFURT AM MAIN 2007

© MESTERHÁZI MIKLÓS 2007

© GOND-CURA ALAPÍTVÁNY 2007



Else Bloch-von Stritzky
(† 1921. január 2.) örök emlékének





7

tartalom

S Z Á N D É K  11

a találkozás önmagunkkal

RÉGI KORSÓ 19

Túl közel 19 / Alatta 19 / A pohár és a korsó 19

AZ ORNAMENTUM MEGALKOTÁSA 23

A kezdet 23

A technikai hideg 24

Célszerû forma és kifejezésteljes bõség 28

A mûvészetakarás hátterei 36

Görögös tetszetõsség 37 / Egyiptomi kõhöz hasonlóvá válni 
akarás 40 / Gótikus olyanná válni akarás, mint 
a föltámadás 44

A legbelsõbb alak képe 50

Mûvészi-titkos kézjegyünk 57



8

Tartalom

A ZENE FILOZÓFIÁJA 63

Á L O M  63

A  Z E N E  T Ö R T É N E T É R Õ L  64

Kezdetek 64

Az eljárás 69

A mesterségbeli egymásután 70 / A szociológiai 
összefüggés 73 / A zene robbanékony fiatalsága 77 / 
A zene történetfilozófiájának problémája 82

A gazdagság és sémája
I. 86 / II. 86 / A dal 86 / Mozartról 87 / A passiók 91 / 
Bach, a bachi forma és tárgy 93 / III. 98 / Carmen 98 / 
Az átkomponált dal és a Fidelio 99 / Missa solemnis 101 / 
A szonáta születése 102/ Brahms és a kamarazene 105 / 
Beethoven, a formája, tárgya és a szonáta szelleme 108 / Strauss, 
Mahler, Bruckner 115 / Wagnerrõl 125 / Elõfutárok 126 / 
Hamis polémia 127 / Énekbeszéd, szinkópás ritmus 
és akkordikus polifónia 129 / A transzcendens opera 
és objektuma 140

A  Z E N E  E L M É L E T É R Õ L  161

Az elõadás és a zeneszerzés 163

A hanglejtés 163 / A hangütés 164 / Az alkotó 
megzenésítés 172

Az értelmezés, avagy az abszolút és spekulatív 
zene viszonyáról 189

A kifejezés általában vett Mit-je 190 / A zene filozófiai 
elmélete 199

A transzcendáló zeneelmélet eszközei, formulái, formái 
és a fenomenálé 203

A hang mint eszköz  203 / Az összhangzattan mint 
formula 203 / Ritmikai összefüggések, formaként 



9

Tartalom

tekintve 213 / A bachi és beethoveni ellenpontozás mint 
forma és kezdõdõ idiogram 219 / Még egyszer a hang: nem 
mint eszköz, hanem mint fenomenálé 237 / A magánvaló 
dologról a zenében 249

A  T I T O K  264

A MEGKONSTRUÁLHATATLAN KÉRDÉS 
ALAKJA 273

Önmagunkról 273

A bennünk rejlõ makulátlanságról 274

A ködrõl, Sándor hadjáratáról és az igen nagyságáról 277

Kant és Hegel, avagy a bensõségesség, ahogy túllép 
a világenciklopédián 286

S Ö T É T Ü N K ,  A  M Á R - N E M - T U D A T O S , 

A  M É G - N E M - T U D A T O S , 

A  M E G K O N S T R U Á L H A T A T L A N  M I - P R O B L É M A 

M E T A F I Z I K Á J Á R Ó L  310

A sötét 310

A már-nem-tudatos 311

A még-nem-tudatos tudás és a legmélyebb csodálkozás 316

Egy további megjegyzés a csodálkozás adekvációjához 
és a tiszta kérdés 324 / Még egyszer a (megélt pillanat) 
sötét(je) és kölcsönös alkalmazása a csodálkozásra 329

A megváltó ige lehetséges helyei 336

Így a nõ és a mélység a szerelemben 344

Krisztus, avagy a fedetlen arc 351

Kitérõ – gát és tragédia az igazi öninvenció útján 360

A szaiszi kép 372



10

Tartalom

karl marx, a halál

és az apokalipszis,

avagy az utakról a világban,
ahogy a bensõ külsõvé válhatik, a külsõ

pedig olyanná, mint a bensõ

A lenti élet 381

A  S Z O C I A L I S T A  G O N D O L A T  383

A  B I R O D A L O M  I G A Z I  I D E O L Ó G I Á J A  403

A sebezhetõ test 417

Ránk hurkolódó ígylét, összeomlás 418

A lélekvándorlás hozta szétszóratás hatalma 421

Az ottlét reményei és konzekvenciái 430

Az egyetemes önmagunkkal találkozás alakjai, 
avagy: eszkatológia (1918) 436

A Z  A K A R A T  L Á T O M Á S A   451

M E G J E G Y Z É S ,  U T Ó S Z Ó K É N T  ( 1 9 6 3 )  457

J E G Y Z E T E K  459

A  F O R D Í T Ó  U T Ó S Z A V A  493

 



11

S Z Á N D É K  ( 1 9 1 8 ,  1 9 2 3 )

Vagyok. Vagyunk.
Ennyi elég. Most nekünk magunknak kell elkezdenünk. 
Az élet a kezünkbe adatott. Magában véve réges-rég üressé 
vált már. Értelmetlenül tántorog, de mi szilárdan állunk, 
legyünk hát mi az ökle és a céljai.

Ami most volt, alkalmasint hamar feledésbe merül majd. 
Csak üres, borzongató emléke marad a levegõben. Kiket 
védelmeztek? A lustákat, a nyomorultakat, az uzsorásokat. 
Ami csak fiatal volt, el kellett essék, rászorították, hogy 
meghaljon idegen, szellemellenes célokért, ám a nyomo-
rultak megmenekedtek, ott ülnek a meleg szobában. Kö-
zülük senki sem veszett oda, de akik más zászlót lengettek, 
halottak, s velük halott oly sok virágzás, oly sok álom, oly 
sok szellemi remény. A festõk védelmezték meg a közvetí-
tõ kereskedõket, s tartották melegen a hátországot a gyúj-
togatóknak. Soha háborús cél nem volt fénytelenebb, mint 
a császári Németországé; fullasztó kényszer volt, melyet a 
középszer szakasztott a nyakunkba, és a középszer tûrt el; 
az ostobaság gyõzelme volt, az ostobaságé, melyet zsan-
dárok õriztek, és olyan entellektüelek énekeltek meg, akik 
annyi agyvelõvel sem henceghettek, hogy abból akár csak 
frázisokra is futotta volna.
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És persze, mintha csak nem égettük volna meg eléggé 
magunkat, mindmáig minden ennyiben is maradt. A há-
ború véget ért, megkezdõdött a forradalom, s vele ki-
nyíltak az ajtók. Ám úgy igaz, hamarosan be is csukódtak. 
Az üzér megmoccant, elterpeszkedett, és köré sodródott 
megint minden kivénhedt ócskaság. A kuporgató paraszt, 
a hatalommal bíró nagypolgár szakaszonként valóban ki-
oltotta a tüzet, a megszeppent kispolgár pedig, mint min-
dig, hozzájuk kérgesedett. A nem-proletár ifjúság maga is 
olyan nyers és ostoba, mint soha azelõtt, az egyetemek a 
szellem igazi temetõi lettek, a rothadás bûze árad belõ-
lük, és a jeges elsötétülés. Ekképp a látszólag restauráltak 
mind csak azt húzzák, amire a hazafias kultúra és az ösztö-
nét vesztett, a parasztháborúról megfeledkezõ és csupán a 
holdfény beragyogta varázslatos éjben meredõ lovagvára-
kat látó romantika rögfrázisaiból és tradicionalizmusából 
a reakció száz éve megtanította õket. A rosszullétig isme-
rõs irodalmár velük fékez megint, mi több, az expresszió 
valaha volt papjai – fölgyújtva, amit kevéssel ezelõtt még 
imádtak – sietnek támogatni a sátrat vert tudatlanokat 
abban, hogy az ízléses múlt romjaiból hamisítványokat 
tákoljanak össze, elrekesszék az elevenen formáló jövõ-, 
város- és kollektívérzés útját, a reakció üzérkedõ szem-
fényvesztése számára valami jobb ideológiát hajtsanak föl, 
és abszolúttá tegyék nyomorúságos higiéniájukat, kétszer 
utánnyomott romantikájukat. Eközben a Nyugat és sok-
milliónyi proletárja még nem hallatta a szavát; eközben 
töretlenül áll Oroszország marxista köztársasága, és éget-
nek vágyódásunk, vallásos lelkiismeretünk örök problémái, 
nem kevésbé töretlenül, abszolút követelésükben nem ke-
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vésbé beváltatlanul. A tetejében: legalább tanultunk abból 
a valóságra tapadó pillantásból, mely száz évvel ezelõtt 
ugyanígy fölvillant; Marx alaposan kitakarította a pusz-
tán hamis, mindentõl eloldódottan absztrakt rajongást, a 
puszta jakobinusságot a szocialista számításból, Kant és 
Baader szellemét pedig végképp nem fogjuk semmifajta 
reálpolitika kedvéért elfelejteni. Az újabb reakció roman-
tikája ezzel szemben nem örökölt meg semmit, aminek 
keze-lába van; nem tárgyilagos, nem is rajongó vagy egye-
temes szellemû, egyszerûen csak tompa, betokosodott, 
szellemtelen és keresztényietlen, „törzsökösségének” pá-
toszából pedig végsõ soron csupáncsak a Nyugat alkonyát1 
képes elõcsiholni, mindenestül teremtményszerû korláto-
zottságában, vallástalan kihamvadtságában: elmúlt bimbó, 
elmúlt virág, amely a mának csak civilizatorikus hervadást 
tartogat, egyetlen célként a haditengerészetet és a törté-
neti bejegyzésû pesszimizmust, Európa számára ellenben 
a közeli örök halált.

Ilyen mélyre kellett süllyednünk, ilyen mélyre süllyed-
hettünk végül. Akinek szekere rúdján ülsz, annak nótáját 
fújjad! De azért ez a tánc a borjú és egyben a borjúbõr 
körül,2 és hogy nincs mögötte semmi, az azért mégis meg-
lepõ volt. Vagyis hogy nincs szocialista gondolatunk. Sze-
gényebbek lettünk, mint az oktalan állatok; akinek nem a 
hasa, annak az állam az istene, minden más viccé és mu-
latsággá züllött. Vágyaink vannak és rövid eszünk, de nin-
csenek tetteink, és ami a tettek hiányát részben meg is ma-
gyarázza, nincs tágasságunk, nincs kilátásunk, nincsenek 
céljaink, nincs belsõ küszöb, hogy megsejtve átléphetnénk, 
nincs velõnk, és nincs meg bennünk az Egyáltalán egybe-
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gyûjtõ lelkiismerete.3 Ám itt, ebben a könyvben éppenség-
gel egy kezdet tételezõdik, az elveszítetlen örökség újból 
birtokba veszi önmagát; ahogy a legbensõbb, az odaát újra 
fölragyog itt, abban az nem gyáva Mintha, nem lényeg-
telen felépítmény: az Egy, a mindig is keresett, az egyet-
len sejtés, az egyetlen lelkiismeret, az egyetlen üdvösség 
kerekedik itt minden maszk és minden lejárt kultúra fölé; 
mégiscsak meghasadatlan szívünkbõl, ébren látott álmunk 
legmélyérõl, legvalóságosabbjából bontakozik ki: ez a 
legvégsõ, ami még megmaradt nekünk, az egyetlen, ami 
megérdemli, hogy megmaradjon. Ez a könyv alakunkhoz 
és csírázó összesereglettségünkhöz kalauzol el; az csendül 
föl, az csendül föl már egy egyszerû korsó magyarázatá-
ból, az értelmezõdik minden „képzõ”-mûvészet lappangó 
apriorikus témájaként, és, a középpontban, lappangó aprio-
rikus témájaként a zene minden mágiájának is, és végül azt 
betûzzük ki a végsõként lehetséges önmagunkkal találko-
zásból, az átélt pillanat megértett sötétjébõl, ahogy a meg-
konstruálhatatlan, az abszolút kérdésben, a Mi önmagában 
vett problémájában4 föltárul, és megérti magát. Ily mélyre 
vezet elsõre a belsõ út, melyet önmagunkkal találkozásnak 
is hívunk, a belsõ szónak az a megformálódása, amely nél-
kül minden kifelé tekintõ pillantás semmis marad, s nem 
válik mágnessé, sem erõvé, hogy a belsõ szót odakint is 
magához vonzza, hogy áttörni segítsen neki a világ téve-
désén. Végül persze ez után a belsõ függõleges után föltárul 
a tágasság is, a lélek világa, az utópia külsõ, kozmikus funk-
ciója, szembeszegülve a nyomorral, a halállal és a fizikai 
természet héjbirodalmával. Egyedül bennünk ég még ez 
a fény, s megkezdõdik a feléje tartó fantasztikus utazás, az 
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utazás az ébren látott álom értelmezéséhez, az utópikusan 
elvi fogalom használatához. Hogy ezt a fogalmat megtalál-
juk, hogy megtaláljuk azt az igazi valamit, aminek a ked-
véért érdemes élni, megszervezõdni, amire érdemes idõt 
szakítani, metafizikailag konstitutív utakra lépünk, meta-
fizikailag konstitutív utakat törünk, elõkiáltjuk, ami nincs, 
légvárakat építünk, magunkat építjük bele a légvárakba, 
és ott kutatjuk föl az igazat, a valóságosat, ahol a pusztán 
tényszerû eltûnik – incipit vita nova.





A TALÁLKOZÁS

ÖNMAGUNKKAL
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régi  korsó

Túl közel • Magamnál vagyok.
Hogy megyek, beszélek, az nincsen itt. Azt csak közvetle-
nül utána tarthatom oda magam elé. Saját magunkat, míg 
élünk, nem látjuk a dologban, mi magunk tovasodródunk. 
Ami ott történt, amik ott voltunk voltaképp, az tehát se-
hogy sem vág egybe azzal, amit átélhetünk. Az nem az, 
ami vagyunk, és végképp nem az, amire gondolunk.

Alatta5 • Csakhogy szeretnék önmagamra eszmélni.
És mégis mélyebben vagyok még annál a pohárnál, ame-
lyikbõl iszom. Ahogy megmozdítom, és végül a számhoz 
emelem a poharat, persze fölötte állok, a pohár szolgál ne-
kem. De a hely, ahol tartózkodom, nem olyan makulátlan, 
mint a poháré, hisz azt legalább igazán látom. Míg önma-
gamhoz, amikor épp iszom, de máskor is, mindig oly közel 
állok, hogy épp csak átélem, de még nem látom magam.

A pohár és a korsó • Ott vagyok vele. Bevezet, ott áll a 
fal elõtt a szobában. A fal zöld, a tükör aranylik, az ablak 
fekete, a lámpa élesen világít. De a korsó nem egyszerûen 
meleg, és nem is olyan megkérdõjelezhetetlenül szép, mint 
más nemes, régi dolgok.
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Mostanság sokat utánozták. Ami veszélytelen, bár ezek 
között a szakállas fejjel díszített korsók között vannak drá-
ga darabok is, ragyogóan megõrzöttek, szûknyakúak, tu-
datosan mintázottak, számtalan rovátkával, szépen fésült 
fejjel a nyakon és egy címerrel a korsó hasán, és azt az egy-
szerû korsót háttérbe szorítják. Ám aki szereti õt, az föl-
ismeri, milyen fölületesek a drága korsók, és többre tartja 
öccseinél ezt a barna, otromba edényt, amelynek csaknem 
hiányzik a nyaka, vad férfiábrázat díszíti, és jelentõségtel-
jes, csigavonalszerû, a napra emlékeztetõ jelet hord a po-
cakján.

Az effélék többnyire rajnai frank vidékrõl valók. Talán 
rómaiak, legalábbis az agyag, melybõl égették õket, olcsó 
római darabokra emlékeztet. Valamifajta olaszos forma is 
visszhangzik bennük, még ha alaposan – elõbb katonásan, 
aztán északiasan – eldurvítva is. Lám, elvándoroltak on-
nan, a tavernából a birodalmi városok ivóiba, borral teli 
álltak körben a polcon, imitt-amott még a markukban szo-
rongathatták õket Teniers nagyorrú parasztjai, míg csak el 
nem tûntek a többivel, amikor minden tisztes kézmûvesség 
eltûnt. Ami a legföltûnõbb bennük, az a férfi, a vad, szakál-
las arc a szolid, északi alkotás hasán. Különös szál sodródik 
ezzel olyan hosszúra, hogy hozzánk elérjen. Hisz a holtak 
szikkadtak és fáradtak, a velük adott korsócska hamar ki-
ürül a sírban. De odaát vad férfiak új korsót szorongatnak, 
mágikus korsót az élet vizével. Jobbára magányos dom-
bokon találkozni velük; az ilyen helyek némelyikét, rossz 
hírüket költve, még ma is Nobiskrugnak hívják,6 elsõsorban 
alnémet vidékeken, s a holtak csárdája nem fekhetett mesz-
szire tõlük. A férfiak nyájat legeltetnek, nem messze Urd7 

Régi korsó
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kútjától, melybõl aranyos víz fakad, s talán a tudakozódó 
holtakat is útba igazítják, el ne tévesszék a hazavezetõ utat. 
A kezében gyökerétõl megfosztott fenyõt szorongató vad-
ember így, allegorikus figuraként, ott ragadt a vendéglõi 
cégéreken, valamint mert ismerõje és õrizõje az örök kincs 
titkainak, az érméken és bankókon, de legfõképp – azok 
pajzshordozójaként – az alnémet fejedelmi címereken, 
meg a porosz címeren. De innen, korsónkról még közvet-
lenül pillant ránk ez a szakállas erdei manó, a legrégebbi 
korok párás és sötét õserdõi egészen közel nyomulnak, az 
óriás troll feje faunszerû, amulettszerû, alkimista látványt 
kínál. Oly korokból szólnak hozzánk ezek az öreg korsók, 
amikor rajnai frank vidéken állítólag látták még az éjsza-
kai szántón a konyafülût és a tüzes embert, és betû szerint 
õrizték a régit.

Nehéz kifürkészni, hogyan is fest belülrõl ezeknek a 
korsóknak a sötét, tágas hasa. Alighanem jó volna rájön-
ni erre. A makacs, kíváncsi gyermeki kérdés újra fölötlik. 
Mert a korsó rokon a gyermekivel. S a tetejében a ben-
sõtõl itt el sem tekinthetünk, a korsó elnyel és kimér. De 
már csak az illat engedi inkább kitalálnunk, mint megérez-
nünk a rég elfelejtett italok finom kipárolgását. És mégis, 
ha valaki elég hosszan nézi a régi korsót, magával hurcol-
ja annak színét és formáját. Nem szürkülök bele minden 
pocsolyába, és nem hajlok a sín minden kanyarulatával. 
De nagyon is korsóvá formálható vagyok, barna, különös 
növésû, északiasan amforaszerû valaminek látom magam, 
és nemcsak utánzásképpen vagy egyszerû beleérzésként, 
hanem úgy, hogy ettõl gazdagabb, jelenvalóbb leszek, 
ennek a részemmé vált képzõdménynek köszönhetõen 

A pohár és a korsó
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Régi korsó

inkább magammá nevelõdöm. Minden termett dologgal 
így vagyunk, és itt a nép dolgozott azon, hogy örömét és 
jókedvét egy ivókorsóba fogalmazza, hogy ráüsse a maga 
bélyegét erre a házi és kocsmai edényre. Minden, amit va-
laha szeretettel és szükségképp alkottak meg, a maga saját 
életét éli, idegen, új területre tör be, és velünk tér vissza, 
megformáltan – amilyenek mi elevenen nem lehettünk –, 
földíszítve valamifajta még ha csak alig is látható jellel, ön-
magunk pecsétjével. Hogy hosszú, napsütötte folyosón já-
runk, amelynek végén ajtó, és azon belátni, itt is azt érezni 
– mint a mûalkotásoknál. Ez nem az, a régi korsóban nincs 
semmi önmagában vett mûvészi, de legalább így kellene 
kinéznie minden mûalkotásnak, hogy mûalkotás legyen. 
És ez mindenesetre már nem is volna kevés.
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az ornamentum

megalkotása

A kezdet

Mi azonban elölrõl kezdjük.
Szegény az ember, elfelejtett játszani. Megfeledkeztünk 
róla, a kezünk elfelejtette a barkácsolást.

Valahogy így csiszolták a kovakövet is. Olyan körülöt-
tünk minden, mintha a kézmûvességrõl sohasem tudtunk 
volna semmit, és soha semmi nem lett volna megörökölhe-
tõ. Ám cserében újból úgy festünk, mint a vadak, a legjobb 
értelmében véve kezdetlegesen, nyugtalanul, gondtalanul, 
aggódva. Hisz valahogy így faragták a táncmaszkokat is. 
Valahogy így ütötte össze a primitív ember is a maga fé-
tisét – talán csak mert, ha más nem is, a kimondani kellés 
szüksége újból ugyanaz lett. Ekképp világosan és rögvest 
elválik a kettõ, és segít bennünket abban, rákényszerít, 
hogy a hidegen célszerû eszközt igazán hûvössé formáljuk, 
s így észrevehetõ legyen, ami bõséggel marad ránk utána, 
hogy átmelegítsük.
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A technikai hideg

Elsõre ugyan majd minden üres tekintettel mered ránk.
Hogy is lehetne másképp, és honnét érkeznék az eleven, 
szépre sikeredett eszköz, ha már senki sem tudja, mi az, 
tartósan lakni valahol, hogy házát meleggé és erõssé tegye?

De nem egyedül valami ilyesmi a bûnös az alacsonyren-
dû dolgokban. Nem csupán az okolja meg õket, hogy a 
megbízó ismeretlenné vagy névtelenné vált. Hisz vegyük, 
mondjuk, a dolgozószobát mint feladatot – ez esetben a 
kenyérkeresõ férfiban, aki csak este lép be a szobába, hogy 
pihenjen, olvasson, fogadja a saját nemébõl való ven-
dégeket, és az íróban vagy tudósban mint a dolgozó- és 
könyvtárszoba törzsökös, hogy úgy mondjuk, faustinak 
elképzelhetõ lakójában a szükségletek, a feladat és a rajzo-
lói probléma legalább kettõs sora adott. Miközben amit, 
polgárilag berendezkedvén, a kereskedelem vagy akár az 
összes föllelhetõ vázlat kínál, az menthetetlenül az úgy-
nevezett úriszoba közös nevezõjének a foglya. Ennélfog-
va bátran állítható, hogy sokkal nagyvonalúbb hajlandó-
ság találtatik a vásárlásban, mint azt a kínálat és választék 
szellemtelensége megengedi. Ezek szerint nem annyira 
a fogyasztó, mint a termelõ az, akinek mind e csúf holmi a 
lelkén szárad; és a nyomorúság és a fantázia véres lemé-
szárlása nem is egyedül az õ lelkiismeretét terheli, hanem 
a gépét is, melyet foglalkoztat, arra kényszerítve az összes 
múzeumot, hogy iparmûvészeti állományát az elõzõ évszá-
zad negyvenes éveivel lezárja.

Értett hozzá, mármint értett hozzá a gép, hogy egytõl 
egyig mindent olyan élettelenné és emberalattivá tegyen, 
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amilyenek új negyedeink is mind. Voltaképpeni célja a für-
dõszoba és a klozet, ennek a kornak a legmegkérdõjelez-
hetetlenebb és legeredetibb alkotásai, ahogy a rokokóban 
a bútorok, a gótikában a dómok voltak a korszak minden 
mást meghatározó mûvészeti képzõdményei. Most ellen-
ben a lemoshatóság uralkodik, valahogy mindenütt víz cso-
rog a falakról, és a modern szaniterberendezések varázsa 
mint gépi készáru-a priori észrevétlenül belekeveredik ko-
runk gyári szorgalmatosságának legdrágább termékeibe is.

Minden bizonnyal jó sokáig kell lázasan és spórolósan 
gondolkodnunk. Már csak azért is, mert nem marad más 
hátra, hisz azok a régi kézmûvesek nem fognak visszatérni. 
Az újakból meg aligha szeretnénk itt szemezni, oly elbor-
zasztó a látványuk, hogy nemigen remélhetni tõlük bármit 
is. Gyakran épp a legkoszosabb, a süllyedõ középosztály 
összes tulajdonságával megvert, mohó, csalárd, megbízha-
tatlan, szégyentelen és gondatlan kispolgári léhûtõk azok, 
akik kisiparosként a régi mesterek nemes rangját bitorol-
ják. Bár ez a veszett fejsze nyele már, a gépeknek köszön-
hetõen éppily kevéssé sikeredhetik valamiféle, hogy úgy 
mondjuk, emberileg meleg árutermelés. Hisz átmenet és 
kapitalizmus a technikát, ipari használatban legalábbis, ez 
idáig nem másra szerkesztették, mint éppenséggel egyedül 
arra, hogy az olcsó, nagy forgalmat és nagy nyereséget ígé-
rõ tömegtermelés igényeit szolgálja, nem – mint elhitetni 
szeretnék – az emberi munka megkönnyítését vagy épp 
eredményei nemesebbé tételét. Kifürkészhetetlen, mi hat-
na könnyítésként a szövõszékek zakatolásában, az éjszakai 
sihtában, az egyenletes fordulatszám borzalmas kénysze-
rében, annak a férfiembernek az elakasztott alkotókedvé-

A technikai hideg
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ben, akinek örökösen csak részeket kell megmunkálnia, és 
sohasem tapasztalja meg az egész, a készre termelés örö-
mét – kifürkészhetetlen, mi hat ebben könnyítésként, mi 
több, nemesítõleg, ha egy darabka tisztességgel megcsinált 
kézi munka meghitt elõállításához (emitt a ház, ott, mel-
lette a mûhely) mérjük. Következésképp egy egészen más, 
nem pénzszerzõ, hanem humanista technikának kellene 
teremnie, s azt egészen más, tisztán funkcionális célok 
szolgálatára kellene kiötleni, minden kontárkodás nélkül 
az árutermelésben, a valaha mûvészi javak gépi pótlásában: 
legyen könnyebbség, és legyen egyben határ is, köszönt-
sön ránk a gépi szellem szabta célszerû forma átcsapása, 
a megszabadult, a cicomától, a régi luxustól eloldódó, 
tisztán expresszív tarkaság és gazdagság megmutatkozá-
sa. Minden tiszteletünk a nagy lendületé; de egy szép nap 
mindent, ami eredményt hozott, mármint ha azok nem 
megint csak szolgálni rendeltettek, és nem funkcionálisak 
(mint, mondjuk, a mozdonyok és az acéltermelés): a sta-
tikus pótlékok egész kiokádott szennyét össze kell majd 
pakolnunk; az ezeknek a pótlékoknak az elõállításához 
szükséges kizsákmányoló, kultúrát romboló eszközök pe-
dig a kárhozatos elmeszüleményeknek ugyanabba a furcsa 
múzeumába kerülnek, mint az ágyúk. Megismételjük, jó 
ideig minden bizonnyal lázasan és iparilag kell gondolkod-
nunk; mert itt, ebben a lélegzetrabló menetben, ebben a 
fölgyorsulásban, nyugtalanságban, hatókörünknek ebben 
a kitágulásában nagy lelki és gondolati értékek várakoz-
nak. Ez azonban, ami a technika mozzanatát illeti, csak a 
gépre áll mint funkcionális tehermentesítésre, nem áll a 
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gyárak gyáva tömegszemetére, és végképp nem a világ tel-
jes automatizmusának borzalmas pusztaságára.

Akkor persze, ha ekképp elrekesztjük, a hûvös eszköz 
nem aggályos mindenestül. Akkor persze adódik alkalom, 
amikor a gépnek szóló gyûlölet irányt vált, amikor Marx-
nak igaza lesz a kézmûves szocialistákkal szemben; amikor 
legalábbis a hézagmentes hûvösségnek, az, igaz, barátság-
talan kényelemnek, a szolgainak, a funkcionalitásnak mint 
becsületes jövõnek, mint a gép egyetlen küldetésének kö-
szönetet szeretnénk mondani a másik, a veszõdségtõl és 
stílusmûvészettõl megszabadított expresszió nevében. Ha 
az ízlés elvesztése, a primitív, tisztán tárgyilagos funkció 
óhajtott kezdete nem is a szépen megszokott régi ország-
ba visz, a tudatosan funkcionális technika bizonyos körül-
mények között mégiscsak a mûvészet jelentõségteljes föl-
szabadulását hozza el, megszabadulását a stílustól, a lejárt 
stilisztikától, de másfelõl a puszta célszerûség uralmától is. 
Mert ahogy nem a vásárló vagy a termelõ, végsõ fokon 
nem is a gép a civilizált láthatóság hihetetlen megválto-
zásának döntõ mozgatója. A gép maga is szem egy hosz-
szabb láncolatban; hanyatlás és remény itt is csak egy in-
nen odébb állt, fenyegetett, de talán távolabbi szférákba is 
beszökött szellem ellenlábas jelenségei; a gépnek és a gép 
tiszta használatának lehetõségfeltételei végsõ fokon tör-
ténetfilozófiai természetûek, szorosan összefonódva egy 
nem luxuriõz expresszionizmus lehetõségfeltételeivel.

A technikai hideg
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Célszerû forma és kifejezésteljes bõség

Sajnos imitt-amott már odalent megpróbálnak kilábalni 
a keménységbõl. Magában véve kétségbevonhatatlan: a 
szülészfogónak simának kell lennie, a cukorfogónak meg 
semmiképpen. Úgyhogy színekkel próbálnak lazítani, nem 
ragasztanak föl semmit, semmi sem piperézkedik, mint an-
nak elõtte, ragya- vagy daganatszerû kényszeredettségek-
kel, mégis a cicomának használt pucér szögletesség tûnni 
kezd, fényezett téglák üzennek, itt-ott szeretne elõvillanni 
valami kacérság, a gyári áru koszorút visel. De mindez alig 
is esik meg immár, és biztos, hogy nem a jó végén esik. 
Kimerült földet szántanak, sohasem hajt ki, és nem hoz 
virágot, nemigen ígér mást, mint követ.

Mert épp az kérdéses marad, születhetnek-e egyáltalá-
ban körülöttünk még mûvészi kézmûvességre valló dol-
gok, a maguk kedvéért cifrázottak és fényûzõk. Még ha 
sikerülne is – az elevenen alkotó hagyomány elapadása 
után, az után a keménység után, amellyel a gép föllépett, 
és amelyet még tartogat –, ha sikerülne is még valami ipa-
rilag szépet, áruszerûen szépet alkotni, megalkotni a stati-
kus eszközök valamiféle szépségét: ez is csak alig lépne túl 
a színesre festett cementen; még az elméletileg elképzel-
hetõ legszélsõségesebb esetben is, még az anyaghûségbõl 
és a forma átláthatóan megszerkesztett célszerûségébõl 
adódóan is csak az a fajta stiláris minimum tûnik hellyel-
közzel elérhetõnek, amely már az elsõ rámás bútorokban, 
sõt, még minden stiláris szépség elõtt megmutatkozott, és 
amely ennek megfelelõen a nagy stílusok elapadtakor buk-
kant föl, utoljára vagy száz éve, biedermeier öltözetben. 
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Nem véletlen, hogy a sok elfásult és ötlettelenné vált raj-
zoló közül alig valaki merészkedik ennél tovább. A betont 
képtelenség lángba borítani, az másféleképpen egészséges, 
és nélküle nem születik használható modern ház. A jól 
kigondolt gépnek is megvan a maga, a saját helyén nem 
oktalan becsvágya, tudniillik hogy az utat levágva csinál-
ja meg azt, aminek mûvészi becse – mint Ruskin magával 
ragadó szentimentalitással tanította – épp a nehézségében 
rejlik: organikusságában, az emberitõl súlyos kifejezésteli-
ségében. Sohasem születhetnek, ha amúgy nagyra tartják 
is még a részletekig menõen egységes megformáltságot, 
sohasem születhetnek expresszionista házak; lehetetlen-
ség túlhabzóan ornamentálissá tenni, Lehmbruck, Archi-
penko hajlataival megtörni vagy fölöltöztetni a jól záródó 
ablakot, a liftet, munkaasztalt, telefont, a célszerû for-
mák egész derékszögben csillogó világát. Az egyetlen és 
ez esetben is csak látszólagos érintkezés a díszteremben, 
kiállítóteremben, színházteremben kínálkozik, kivált ha 
emez, mint Pölzignél,8 maga is átsugárzik a színpadra, a 
színpad ragyogásának különválasztott mágiájába; s talán a 
kupola is mindenkor eloldódott, már a szakrális építõmû-
vészetbe átnyúló képzõdménynek számít. Ám egyebekben 
az új mûvészet, múlékony kubista segédformái ellenére, 
képtelen átfesteni, „fölékszerezve” átöltöztetni az eszkö-
zök, építmények célszerûségét; ellentmond neki, hogy pa-
tetikussá hangoljon át olyan szerkezeteket, amelyek értéke 
és posztulált lényege hisz épp észrevehetetlenségükben, a 
pátoszmentes praxisban, a tisztán a hasznosságot szolgáló 
céltételezésben, a lényegtelen boldogítóan nyilvánvaló jó-
zanságában rejlik. A legtöbb, ami a gépet és a gép hozta 
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tisztán célszerû formákat illetõen mûvészileg még elérhe-
tõ, az ennélfogva – míg csak el nem tûnt minden eszköz, 
és nem vált tisztán funkcionális, társadalmiasítható szer-
kezetté – éppenséggel az ugrás a biedermeierbe mint sti-
láris minimumba, lent a fenéken és minden stílusok korá-
nak lejárta után. De mint az fölismerhetõ, ez az utolsónak 
megmaradt valami is, bár nem kell éppenséggel kispolgá-
rinak vagy bukolikusnak lennie, végsõ fokon fölösleges, 
éppen nem a gépszellem sallangtalanságára valló embléma 
csak. Hogy további stílusokat öltsön magára, az a célszerû 
formától épp ezért megtagadtatik; és épp ezért igencsak 
óvakodniuk kell a mérnöki konstrukcióknak, az õket al-
kalomadtán ugrásszerûen kitágító biedermeiernek is, attól 
a konstruktív hasonlóságtól, amely a felhõkarcolóról azt 
próbálja elhitetni, hogy a Birsz-Nimrudra emlékeztet, az 
ünnepélyes mozihomlokzatról pedig, hogy a legrégebbi, 
persze egy más geometriából adódóan geometrikus épí-
tészetre. Hisz nincs ellentét, amelyik kibékíthetetlenebb 
volna, mint a hamisan a megkövültségbe, egyiptomiságba 
átcsúszó, mûvészileg színlelt konstruáltságnak és napjaink 
oly igen másfajta esedékességének, a tisztán lelki, zenesze-
rû, ornamentumért kiáltó expressziónak az ellentéte.

Csak ha a célszerû forma hajlandó beérni a maga dolgá-
val, akkor tárulkozik föl gondtalanul és végre a stílusoktól 
is megszabadultan ez a másik. Megértett tehermentesítés, 
megértett megszabadulás, megtisztítva, ami eddig tisz-
tátalanul hozzákeveredett a kenyérkeresõ munkához, az 
iparmûvészethez, az eudaimonisztikus stilisztikához, egy-
más segítségére sietnek; külön-külön fölvonulva, együtt 
megütközve. Integrális technika és integrális expresszió, 
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pontosan szétválasztva, mégiscsak ugyanabból a mágiából 
születnek: a legalaposabb cicomátlanság az egyik olda-
lon, megokolt tobzódás, ornamentika a másikon, s mégis 
ez is, az is ugyanannak az exodusnak a változója. Lássunk 
hát neki becsületesen, s hagyjuk, hadd vegye útját az ele-
venség egyedül arra, amerre kell. Joggal mondták, a kiszi-
polyozott orosz parasztnak egyenest szentnek kellett len-
nie, hogy akár csak tisztességes ember is válhassék belõle. 
Avagy, mint Lukács mondta, a modern építésznek Miche-
langelo tehetsége is épp csak ahhoz volna elegendõ, hogy 
egy szépre sikeredett asztalt fölvázoljon. Ám most ehhez 
a mondathoz még hozzáfûzendõ, hogy ezzel szemben, 
ahogy a gyermekek és a parasztok mindig is tették, korunk 
különös levegõjében alkotásokat, mûszerûtlen, stílustalan, 
kifejezéssel terhes és titkokat rejtõ alkotásokat hozhat létre 
a szükséget szenvedõ, az élet fáradalmai szorongatta dilet-
táns is, noha ügyessége a legkisebb régi mesterével sem 
vetekedhetik, alkotásokat, melyekben nincs semmi a míves 
középszerûség vagy akár az úgynevezett mûélvezet objet 
d’art-jaiból. Ez az az út, amelyet Klee és Marc is meg akar-
tak mutatni; és egyazon istennõ bocsájt ránk iparmûvésze-
tileg ínséget, technikailag rettentõen sikeres tehermente-
sülést és expresszionista bõséget; a tüzes és rejtelmes jelek 
hirtelen fölvillanása ez, hirtelen összetalálkozása minden 
útnak azon a benõtt, jelentéktelen mellékösvényen, amely 
az emberiség fejlõdésének fõútjába torkollott. Ez volt az 
a titkos irányzat is, amely már amikor a világiasodottan 
stílusos reneszánsz megkezdõdött, haragra lobbantotta 
az eudaimonisztikus mûvészet iránt, és ellene törni in-
dította Karlstadtot, Savonarolát és a többi képrombolót; 
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válogatatlanul, de a tiszta fény, a leplezetlen kifejezés, a 
szétzúzott kompromisszum, a szellemi közvetlenség dik-
tálta okokból. Maradjon a mûvészet eztán távol a haszná-
lattól, és zárkózzék el az ízlésnek, az alsóbb élet fényûzõ 
stílusformálásának alacsony kísértésétõl: uralkodjék a nagy 
technika, egy mindenkinek szóló, tehermentesítõ, hûvös, 
szellemes, demokratikus „luxus”, a Föld-csillag átépítése, 
célként a leküzdött szegénységgel, a gép átvette veszõd-
séggel, a lényegtelen centralizált automatizmusával és a 
szabadsággal, mely ezáltal lehetségessé válik; és uralkodjék 
a nagy expresszió, a mélységbe lökve, ami dísz, és megadva 
a megértés tiszta jeleit, a megoldás tiszta ornamentumait a 
belsõ gond hangja számára, amely hang áttör a külsõ gond 
hallgatásán.

Itt a helye, hogy miután, ami az összekeveréseket, komp-
romisszumokat, átcsúszásokat illeti, kellõ nyomatékkal 
próbáltuk megóvni a praktikus szférát az esztétikaitól, 
rámutassunk egy létezõ, egy már a maga idején minden 
megszokást irritáló összefüggésre, egy a történeti iparmû-
vészetben még megbúvó, megmenthetõ, eltökélten szel-
lemi értelemre. Bár a szék itt is csak arra való, hogy ráül-
jenek, csupáncsak a pihenõ emberre utal. A szobor pedig 
arra való, hogy megnézzék, vagy inkább, minthogy mint 
minden a bennünket körülvevõ életbe átcsúszó viszony, 
még ez is közömbös a számára, önnön nagyszerûségébe 
révedve nyugszik önmagában. A tekintetnek ebbõl a meg-
változott irányából, a nézõ saját forgásfolyamatából adó-
dik ugyanakkor itt is az alkalmazott és nem-alkalmazott, 
a magas mûvészet elsõre is szembeötlõ, pszichológiailag-
társadalmilag beágyazott különbségének meghatározása. 
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Mert minden, ami használatba veendõ, minden, ami ta-
laj és karosszék marad, amit tehát egy önmagát aktuálisan 
megélõ Én vesz birtokába, az iparmûvészethez rendelõdik; 
ezzel szemben azok az alkotások, amelyek fölfelé pillan-
tani késztetnek, amelyek mennyezetté és az emberek feje 
fölé tornyosuló faragványokká magasodnak, következés-
képp egy magasabb, isteni valami testének székévé vagy 
ereklyetartójává válnak, egyedül az így szimbolikusan meg-
tapasztalt Én által vehetõk birtokba, és ilyenformán a ma-
gas mûvészethez tartoznak. És minthogy az iparmûvészeti 
dolgok szolgákként vesznek bennünket körül, mindenkor 
kívánatos volt, hogy jólesõen fényûzõk legyenek, megõriz-
zék elegáns tökéletességüket, s hogy vonzódjanak a stílus-
hoz, mind mint az ízlés, mind pedig mint a tudatos objet 
d’art-szerû megformálás fogalmához. Jellemzõje volt az 
iparmûvészetnek, hogy megtartotta a kifejezés ezen túl-
emelkedõ gesztusából a díszítés és a konstrukció bizonyos 
elemeit, és ütemként vagy mértékként stabilizálta õket; 
ahogy hisz az egész középsõ Görögország és a fél újkor, 
vagyis, eltekintve a barokktól, a reneszánsz és empire által 
„klasszikus” keretbe foglalt újkor a mûvészetet lényegében 
csupán az élet barátságos, világi kísérõjeként szabta alakra 
magának, nem pedig a lélek szükségállapotainak elcsitító-
jaként, nem a rútsággal, szépséggel mit sem törõdõ Én-
expresszió vigaszdalaként, nem a magasabb megváltástör-
ténet emberek közé letaszított másolataként. Ilyenformán 
óriási tehát a különbség ízlésesen fölöltöztetett szolgálat 
és magas mûvészet között; és nem lesz kisebb attól, hogy a 
használó Én más-más helyeken tartózkodhatik; hogy a pa-
raszt szemében magas mûvészetnek tûnik az, amit a gaval-
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lér magától értetõdõen kezel iparmûvészetként; hogy sok 
minden, aminek a Napkirály még tulajdon személyes ab-
szolútsága méltó kinyilatkoztatásaként volt a birtokában, 
és amit minden további nélkül jelölt ki használatba vételre, 
késõbbi korokban, amikor a hangsúlyokat társadalmilag, 
mi több, már-már majdhogynem teológiailag kijelölõ Én-
pont lesüllyedt,9 mindenestül magas, pusztán szemlélhe-
tõ, jelentékeny mûvészetté változott, vagy tûnt változni. 
Ami mármost azonban döntõ a dologban, és hozzáteendõ 
az elõbbiekhez: ott rejlik valami ebben az öreg székben és 
e fölött az öreg szék fölött, ami nem csupán az élet fény-
ûzése, és ami többet enged megpillantani, mint pusztán 
a történetesen pihenõ embert. Tertium datur: vannak ba-
rokk karosszékek, túl jelentõsek bármifajta használathoz, 
melyek a különös tartásból, mintegy a leülés letépett 
maszkjából valami újat formálnak, könnyed kísérteties-
séggel, meseszerûen, a legkülönösebb vonalat. Már nem 
az ízlés, nem a tudatos, kínlódva stilizált, önhitten imma-
nens forma szépítkezik itt, hanem az élet lenyomata készül 
megmutatkozni – átnyúlva egy térbe, ahol nincs más, csak 
a tiszta mûvészet végsõje –, mi több, valami már jelentés-
terhesen deskriptív formajegy, a mélység és az ébren látott 
álom pecsétje: befestve, mintha egy kísértet, egy szellem, 
egy belsõ figura bõre volna, kifaragva, mintha annak vázát 
mintázná. Ilyenformán a barokk inszignia mögött rejlõ, 
éppen nem misztikus, hanem voltaképp fényûzõ szándék 
csak olyan korokban volt lehetséges, amikor a trónok oltá-
rokkal keveredtek, amikor államférfiak istenkáromló szö-
vetségre léptek a metafizikával, amikor a napkirályok és 
teológiai õfelsége, a német–római császár, istenekhez ha-
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sonlatosan egy egészen másképp jelentékeny ornamentá-
lis mûvészetet karoltak föl. Ha ezt a szövetséget, újragon-
dolva a dolgot, az akkori idõket illetõen is fölbontjuk, ha 
szocializmussal és reformációval a szívünkben szétzúzzuk 
ezt a szentségtörést: akkor azonnal kiviláglik, hogy az iga-
zán nagy történeti iparmûvészet a legkevésbé sem csupán a 
földi eszköz és földi céltételezés, a gazdag, feudális, állam-
egyházi, egyházállami fényûzés szolgálatában áll, hanem 
– az expresszió számára példaszerû nyereséggel: nem kell 
minden építészetet elvesztenünk – az építés, az építészet 
egyfajta spirituális apriorijára utal, a másik világot lezáró 
nagy pecsét kedvéért való, földi szempontból haszonta-
lan építkezésre. Szék és szobor között, mi több, talán a 
szobor fölött ekképp eleven ez a harmadik: a magasabb 
rangú „iparmûvészet”, amely a használatra szánt, meghitt, 
szinte szétmállott, nyugalmi állapotokból szõtt, tisztán 
luxuriõz szõnyeg helyett a tisztán absztrakt forma valódi, 
odaátra utaló szõnyegét göngyöli ki.10 Ebben a másik és 
épp expresszionista mód nagyon is pontosan befogadható 
iparmûvészetben a vonalas, arabeszkszerû ornamentum 
elõjátéknak mutatkozik, vagyis: igazi szõnyegnek és tiszta 
formának, a transzcendáló forma, a pecsét, az új festészet, 
plasztika és építészet föltörõ, többdimenziós, transzcendá-
ló ornamentuma könnyen sikeredõ, ám ezzel példaszerû 
korrektívumának.11 Itt nem fenyeget többé, hogy a száraz-
ság, Egyiptom intencióinkban óhatatlanul konstruktívan 
ott rejlõ kõvilága hatással lehetne erre az ilyenformán egé-
szen másfajta komolyságra, az expresszió nem földi módon 
odaát tapogatódzó absztraktságára. Ellenkezõleg, új bõség 
köszönt ránk, amely elismeréssel adózik a fényûzés meg-
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gyalázta barokknak, sõt – jóval régebbrõl – a táncmaszkok-
nak, totemeknek, a faragott gerendáknak, gótikus szentség-
házaknak, amiért részük, döntõ részük volt abban, hogy a 
metafizikai és mégis külsõ ornamentum megõrzõdhetett 
emlékezetünkben.

A mûvészetakarás hátterei

Hisz soha mást sem akart az ember, mint magát nyitottnak 
látni. A kezdetektõl így is faragta mindig, így is munkálta 
meg a fát. Ehhez nem kellett ügyesnek lenni, ami az em-
bert lenyûgözte, vagy legbelül szorongatta, azt itt megsze-
lídítette néhány simítás vagy akár már szöglet is.

De a gyönge test magában képtelen megélni, és vala-
mi héj után nyúl. Így adódott az eszköz, melynek kézhez 
állónak és kényelmesnek kellett lennie. Fogazottra csi-
szolták tehát, célszerûre, a kovakövet, tenyérbe simulóra 
korongozták az agyagkorsót, a dolgot az anyag és a leg-
kézenfekvõbb cél határozta meg egyedül. Külön világ ez, 
és mindinkább kifelé sodort, távolabbra a belsõ kifejezésé-
tõl, az énidegen anyag felé. A legkorábbi faragásokba még 
beleszóltak a belsõ mértékek, megnyújtották a kezeket, a 
szemet, ahogy a rang diktálta, mellyel kitüntették õket, és 
a varázslás fölfelé türemkedõ akarata a maszkokat már tá-
voli arcunk vonásaival ruházta föl. Míg ezzel szemben már 
az elsõ anyaghû, célszerû formában is elhagyatott  az az út, 
amelyik az embertõl ahhoz visz, ami az emberé; a formá-
ló munkába a kõ nyomul be, a strukturáló tisztaság, tehát 
valami születõfélben lévõ egyiptomi, valami megint csak 
természettõl való.
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Görögös tetszetõsség • Csakhogy az eleven festõiség, 
az, ami bennünket mindig is izgatott, nem szûnik meg 
ösztökélni. Amiért is a szõttesek, a korsók legalább szala-
gokba és barátságosan tiszta vonalakba igyekeztek burko-
lódzni, kezdett újra kikristályosodni valamiféle takarékosan 
szépítkezõ élet, játékosan geometrikus szabályosság. És 
mindenekelõtt fölbukkant, virágaival áttörve a konstruktív 
célszerûségen, igazi eleven átérzéssel, a görög stílus, mely-
nek mindenütt föllelhetni a nyomait, ott is, ahol szó sincs 
tényleges érintkezésrõl. Persze a görög mosoly is társasági 
még és visszafogott, nem meri még a belsõ bujaságot a kõvel 
szembeszegezni, egyszerre szeretne mindkettõ lenni, eleven 
lenni és megzabolázott, érzõ és szimmetrikus, festõi és ar-
chitektonikus, és ezáltal puszta „plasztika” lesz. A görög 
mûvészet a maga amfiteátrumaiban merõ harmonizált táj, 
templomaiban pusztán urbánus homlokzat, élet és szigorú-
ság eudaimonikus egyensúlya, amely azelõtt születik meg, 
hogy föltárult volna ezek mélysége, és ezért nincs meg ben-
ne sem a bensõséges kifejezés, sem a kitárulkozó tér ereje.

Ezért itt csupán élvezik, ami szép, és kiragadják, hasz-
nálják, ami tetszik. Inda, akantusz virágzik, fatörzsek tá-
masztják meg a figurát, oszlop és gerendázat közé odafek-
tetik még a ruganyos, puha jón párnát. Ám ugyanakkor: a 
tojásfríz és meander szigorúbb vonalat rajzolnak, áttörni 
engedik, ha tetszik, szervetlen lényegüket, és gyõzedel-
meskedik a kõszellem, legalábbis mint szimmetria, mint 
ártalmatlan, nemesen dekoratív fajta geometria. Egyfelõl 
tehát a görög alak annyira eleven, hogy Pygmalion a sze-
relmének akarhatja õt, hogy mindegy neki, elefántcsont-
ból, ezüstbõl, bronzból, agyagból, márványból való-e, 
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vagy maga is húsból-vérbõl van még. Ugyanakkor a figura 
itt mégiscsak annyira kiegyensúlyozott, annyira csurig van 
euphroszünével és mértékkel, hogy legalábbis félútig elé-
be megy a tömbszerûségnek; amiért is épp a hellén torzók, 
melyekrõl leverték, ami az anyag szelleme szerint le kellett, 
hogy veressék, hatásosabbak az eredetinél. A milói Vénusz 
csak torzóként „befejezett”; Khephrén sérült szobra ezzel 
szemben, amely már mindent megadott a kõnek, ami meg-
adható, vagy egészen más okokból Rheims valamelyik, az 
anyagból életteljességében, kifejezésteljességében kiszö-
kött apostolszobra torzóként csupán törött cserépnek hat, 
s még olyasfajta mûvészeten kívül esõ elégikus asszociáció-
kat sem enged meg, mint a romok. Röviden: Görögország, 
de a reneszánsz is, ugyanazt a hitetlen, eudaimonisztikus, 
komolytalan, jámborság és döntés nélkül való helyet bir-
tokolják; ami az itáliai befolyás alatt álló, mély Dürerben 
olyan kínosan zavar, a gyûrött redõk, szögletes vonások 
együttlétezése a derékszögû falakkal és ajtókkal, az a görög 
mûvészetnek a gazdagság és derékszögûség fölöttébb kü-
lönös legyöngítése révén sikerült, az a görög mûvészetben 
súrlódásmentessé vált, harmonikus szimmetriává ante rem. 
A görög ember ilyenformán megmenekedett, olyan világot 
eszkábált magának, hogy benne éljen, ahol bármikor kitér-
hetett a kaotikus rémület, de a döntés komolysága elõl is. Itt 
minden meg van zabolázva, olyan apollónian van kikeverve 
növénybõl és dermedtségbõl, hogy abból megszülethetett 
a puszta szépség, a faragott homlokzat csöndes idõjárása. 
A görög szóphroszünével, azzal, amilyen hirtelen az alakká, 
hibátlan kozmosszá fogalmazza magát, talán csak az a tõle 
oly távol esõ fegyelem rokon, mellyel a kínai mûvész fog-
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ta össze a maga persze annyival féktelenebb, határozottabb 
életvonalait. Hisz a kínai kultúra is, melyben a maga legma-
gasabb formájában a bölcsesség is kellemnek tûnik, tapinta-
tos, mértéktartó, taoszerû, heroikus-orphikus kezdeteinek 
lobogó tüze fényûzõ, már voltaképp csak esztétikai stílussá 
juhászodott. Igen, a görög ember a keresztény középkor-
ban is eleven maradt, minden gótikus izzás mögött, minden 
átható transzcendentalizmus közepett: hisz hamarosan itt 
sem kevésbé szépen lekerekítettek a formák, és bármilyen 
fájdalmasak is az utak, mégis minden valami boldog-ünnepi 
vég felé tart; a gyülekezet szilárd, önállósult, földi-egyházi 
polisszá válik, a dél dómjai kristályos mérmûvüket fitogtat-
ják, sisaktalan tornyaikat, széles, majdhogynem jólesõ víz-
szintességüket, a tomista tan eminensen esztétikai, kisimítja 
a világot, s a létezés hellén egyanyagúságát, az ugrást nem 
ismerõen táguló, koncentrikus rendet csak azért adja föl, 
hogy egy heterogén harmónia elbájolóbb képzõdményére 
cserélje; a hivatalos középkor sokrétû építészetében a ke-
resztényi ugrás ilyenformán túlontúl gyakran válik pusz-
tán egy spirituális kozmosz félig antik lépcsõsorává. Per-
sze, hogy visszakanyarodjunk a görög oszlophoz, a görög 
oszlopcsarnokhoz, amely az egyiptomi templombelsõnek a 
benne járót terelgetõ oszlopos folyosóját pusztán a látvány 
kedvéért kifordította: nem térhetünk ki, a mûalkotásban 
sem térhetünk ki a komolyság elõl, és mert ahogy a cél-
szerû formában, a tudatosan stilizáló mûvészetakarásban 
is mindenekfölött a konstruálás uralkodik, minden „stílus” 
végén, megnyugvásának vagy nyugalmának komoly bajában 
is az egyiptomi dermedtség munkálkodik, a hézagtalan 
megkonstruáltság veszedelme maga.

Görögös tetszetõsség
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Egyiptomi kõhöz hasonlóvá válni akarás • Hisz amint 
nekilátunk építeni, megint ránk tör ez a szabályos formál-
hatnék. Mintha semmi sem volna oly megmásíthatatlanul 
beleírva már a gipszbe is, mint hogy világait „egyiptomi-
vá” kell tennie. És még ha fodrozódik és melegít is itt a 
gyönge élet, az egyiptomi szigorúság makacsul ott lapul a 
görög mérték közelében. Ami annyit tesz: a célszerû for-
ma, stilisztika és Egyiptom között a konstrukció a tertium 
comparationis, még ha az összefüggés igen különbözõ mély-
ségeiben is; benne gyürkõzik neki a maradéktalan külsõd-
legesség, a forma visszatért célszerûsége, egyáltalában a 
forma, az abszolút kõszellem, a végsõ fokon barátságtalan 
geometria, tárgyilag mint Egyiptom toppanva elénk, mint a 
szervetlen természet totális uralma az élet fölött. Az ember 
itt is önmagát keresi az eljövendõben, csak épp meghalni 
látja önmagát, elrejtõzik a sírban. A halál után az alvilágba 
kerül, abba az országba, melyen a nap éjszaka kel át, vagy 
a legjobb esetben, ha élete erényes volt, és ha megállt a 
holtak bírái elõtt, a nyugatiak közé, a megölt és új életre 
kelt Oziriszhez, a holtak urához. Ám az eltávozott sehol 
sem hagyja el, az odaátra vetett pillantás sehol sem hagyja 
el a világot; ha távolról mutatkoznak is olyan mély alakok, 
mint ba, a lélekmadár12 vagy ká, a személyes védõszellem, 
az emberi géniusz: mégis minden egyiptomi alkotáson és 
arcon mindig a haláltól való névtelen félelem uralkodik, 
és nincs más menekvés, csak a halál igenlése mint a bel-
sõ élet elhallgatása, mint a kõhöz hasonlóvá válni akarás. 
A híres út, amely kos- és szfinxsétányokon, oszlopok övez-
te folyosókon át a szentek szentjéhez visz, valóban csak 
„kalauzol”, és így mintegy pusztán pedagógiai ügylet; az 
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összbenyomás, az egyiptomi szakrális mûvészet voltakép-
peni veleje lényegében a halott, dermedt nyugalom. Csak 
az oszlopok öltöznek még növénymotívumokba, egészé-
ben véve papirusz- vagy lótuszszárak geometrizált köte-
gei, mi több, az oszlopfõ ennek a misztikus burjánzásnak a 
bimbóit vagy kinyílt virágait, az ébredés jeleit és hordozóit 
mintázza. Ám csak annál szigorúbban kalauzol tovább a 
piramis, kalauzolnak tovább az oszloppárok, kalauzol to-
vább az egyiptomi templomépítészet, isten háza, a tisz-
tán anorganikus táj önmagába, tagadva az életet, egyenes 
vonalúan, szögletesen, a merevség hihetetlen fanatizmu-
sával. Ennek az építészetnek a bensõ tere pedig végképp 
odahagyja az élet virágzó, mulandó, ugyanakkor mégis 
bensõ birodalmát: a piramis, mint Hegel mondja, kopor-
só, amelyben valaki halott lakozik, a szentek szentje: sír 
a templomtér legmélyén, melynek falai között a bárka, a 
világmindenség istenének kolosszusa tornyosul és neheze-
dik ránk. Ha a tekintetnek egyre kisebb, egyre sötétebb 
tereken kell is áthatolnia, míg a legborzongatóbb kuckóig 
nem ér, a szûkösség nem az emberi lélek bensõségessége, 
pusztán kontraszttérként, paradox térként szolgál isten, a 
legfõbb, a napisten Ré ettõl csak még abszolútabb túlmé-
retezettségéhez és kõbe faragottságához. Õ az, aki – egy 
abszolút asztrális mítosz szellemében – átcsillan Egyiptom 
minden állat- és emberalakján és minden helyi istenén. 
A keresztény szentély titka egészen más fajtájú, s idegen 
tõle a szervetlen dermedtségbe, életet tagadó, makrokoz-
mikus tömbszerûségbe való bárminemû belesimulás; még 
a bizánci apszis túlméretezett Pantokratór Krisztusa is az 
emberek fölé hajol, megformáltságának legmélyén szol-
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ga, az emberi birodalom feje, a legfönségesebb jel pedig 
szárnyra kel, már csak mint aprócska alak, a Szentlélek ga-
lambjának távoli alakja látható.

Azt találtuk mondani, hogy cél és stílus bármilyen ha-
misan elevennek mutatkoznak is, ennek dacára mégiscsak 
a kõbõl való lényeghez kanyarodnak vissza. Vagy inkább, 
hogy homogén nyelvet használjunk: ha a célszerû forma 
mint a tisztaság még mindenestül mûvészietlen, tisztán 
negatív, véletlen alkotása nem is, de ami hozzá a legköze-
lebbi, az, ami tárgyilag a célszerû forma után következik, és 
egy ugrással már a mûvésziben képviseli õt: a biedermeier 
módi, ahogy az a legmagasabb valami is, ami a konstruktív 
stilisztikára következik: Egyiptom szigorúsága és kubiz-
musa, makacsul ott lapulnak a görög stílus, egyáltalában 
a stílus közelében; emez pedig mindig ott találja magát a 
biedermeier módi és Egyiptom között, az eudaimoniszti-
kus köztes térben. Az egyik, a biedermeier, már a legko-
rábbi kõszerszámokon fölfedezhetõ, ott húzogatja a maga 
tiszta, praktikus vonalait a reneszánszban, a régence-stílus, 
a Louis seize és az empire idõszakában, hogy végül a stí-
lusok leépülésekor, a tizenkilencedik század elején mint-
egy ott maradjon üledékként a fenéken; mint mondtuk, 
stiláris (és ezért minden stílusfajtával összeszerkeszthetõ) 
minimumként. A másik, az egyiptomi elõször az aiginai 
szobrok esetében nyomakodott fölszínre, utoljára pedig, 
amikor a piramisexpedíció megteremtette a hatás formális 
lehetõségét, az empire-ban, és – ahogy a biedermeier az 
alsó határ, amely mögött már a botfülûség állapota találta-
tik csak – nem más, mint a görög stílus és vele egyáltalában 
a stilisztika transzcendens utalásainak a legfölsõ tere. Ám 
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ami a célszerû forma mögött földereng, ha nem tanúsít ön-
mérsékletet, és ami végképp földereng minden stilisztika 
mögött, az Egyiptom kedvéért elkövetett további elárul-
tatásunk, amely csak addig elkerülhetõ, amíg megõriztetik 
az élet, és az oromzat hûvös háromszöge, a boltív tiszta, 
bizonyára csupán jámbor világiasságból választott, de a 
halál szigorúsága által is megrajzolt kereksége, egyáltalá-
ban, a görög és klasszikus stílus egész meghasonlott szim-
metrikussága megmarad annak az elmosódott, otthonta-
lan, mélység nélkül való, tárgyszerûtlen immanenciának a 
keretei között, amelyik csupán a döntésképtelenség okán 
nem pártolt át Egyiptomhoz, a téli országhoz, a holtak or-
szágához, a világ teléhez, ahogy a régi okkult írások ne-
vezték, a tisztán anorganikus értékszféra helyéhez. Hiszen 
Egyiptom a hibátlan megformáltság foglalata és beteljesü-
lése, azé a sokatmondó konstruáltságé és kõ-immanenciáé, 
melyet immár nem a stilizáló fáradság diktál, hanem az 
anyagszellem maga. A követ csak a keresztény élet töri át 
komolyan, akkor akár a külsõ tér is gótikussá válhatik, és 
a nürnbergi Lõrinc-templom kórusának angyali üdvözle-
te arra született, hogy megénekelje azt a teret, amelyben 
függ, hogy éneklésre bírja õt, és épp mert ott lóg középen, 
magába gyûjtse tér-testének belsõ énekét. Míg ellenben 
még a román és bizánci stílusban, sõt, még a horizontális 
gótikában is, szóval mindenütt, ahol súly és rend még az 
alakformálás lényegi szubsztanciájának mutatkoznak, visz-
szatér Egyiptom egy utolsó, különös eshetõsége, az aszt-
rológiából plántálódva át a nyílt misztikába.

Egyiptomi kõhöz hasonlóvá válni akarás
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Gótikus olyanná válni akarás, mint a föltámadás • Ám 
a belsõ élet, ahogy önmaga felé törekszik, csak annál erõ-
sebben izzik föl megint. Kuszává, szögletessé formálja 
alakjait, egymás elé, egymás fölé hajigálja, föltornyozza 
õket. Itt meg kell emlékezni a kezdetekrõl, itt mindig fa-
ragványszerûen kell gondolkodni. Itt fába faragnak, föl-
tárulkozik a belsõ lényeg, amelyet nem lehet már ellapo-
sítani, nem lehet kõbe falazni, és a csodálatosság, a habzó 
mozgás, a cifrázat lesz legszerényebb kifejezõdése.

Ez az eleven nyom már onnan elkezd felénk kanyarodni, 
ahol még senki sincs. Ugyanaz az erõ ez, mint amelyik a 
lávában, a hideg víz megdermesztette ólomban, a fa ereze-
tében és végül a belsõ szervek összeránduló, vérzõ rongy-
cafatszerû vagy furcsán ökölbe szorított alakjában is meg-
nyilatkozik. A négerek mindmáig ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a fához igazodva faragják ki életisteneiket, és annak 
virágzását átadják a fogantyúknak, kereplõknek, gerendák-
nak, trónszékeknek, bálványoknak. Varázsolni akarásuk, a 
kínzó vágy, hogy átalakuljanak, hogy betörjenek a nemzés 
fölsõ köreibe, elõször is a maszkot teremtette meg, hogy  
az démonikus erõvel a törzsi állat-õshöz, a mindenképp 
organikusan absztrakt totemhez és tabuhoz emelje föl 
õket; távoli arcunk merül föl itt, de Krisztus még nem ra-
gyog föl, csak az izzó életdémon uralkodik, õ azonban föl-
tétlenül, ezeken az álomszülötteken, a termékenységnek 
és hatalomnak ezeken a sötét, plasztikus rendszerein. Az 
északi ember meg végképp nem feledkezett el, ahogy a ke-
leti ember sem a faragás, a fa, az életszellem abszolútumá-
ról; a népvándorláskor mûvészetében és a legmélyebben 
a gótikában, létrejött az északi-keleti szimbiózis, az orga-
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nikus-lelki vágyódás birtokba vette magát mint ornamen-
tumot. Ismerõsek az északi vonalvezetés fonadékai, kígyó-
alakjai, tengeri csikói, egymás felé forduló sárkányfejei; és 
nincs semmi, ami összemérhetõ volna ezzel a borzongató, 
tévesen az anorganikus megelevenítésébõl eredeztetett 
pátosszal. Ha tehát most, túl az elvetett, lejárt stílusokon, 
lehetséges még megmenekülés egyáltalán, akkor másképp 
nem, csak ha visszanyúlunk ezekhez a majdnem elfeledett 
organikus vonalakhoz. Mindennek, ami arra rendeltetett, 
hogy virágozzék és bujává legyen, ezeknél a gótika elõt-
ti alkotásoknál kell tanonckodnia, nincs örvénylés, nincs 
ívelés, és nincs az ívelés mélyen organikus törvényeinek 
engedelmeskedõ építõmesteri szándék, amely ne ennek 
az organikusságnak a vad, felhõs, mindenrõl dúdoló, ze-
nei sejtésekkel teli levegõjét szippantaná be. A tetejében 
Worringer szerencsés és összefüggésgazdag fejtegetései 
óta nem kétségbe vonható, hogy itt, ebben a szalagfonatos 
és állati ornamentikában adva van a barokk és egyben a to-
vábbiak titkos gótikája.

Itt azonban, másképp, nem görögösen csupán, összezá-
rul a lombdísz, a legcsudálatosabb díszítés borít el minden 
síkot, és kúszik föl a falakra, hogy föloldja õket. Láttuk: 
a görög vonal nem ragadott meg többet, csak az eleven-
séget a maga külsõ jelenségében mint mindenki számára 
látható, semmi titkot nem rejtõ fölszíni organikusságot, 
és annak könnyû, ízléses, a belülrõl átlelkesített arányos-
ság meghatározta ritmusát. Láttuk: az egyiptomi vonal csak 
szigorúságot ismer, és a szóphroszüné egyik pillanatról a 
másikra geometriává változik, mert itt a kõben nem a hús 
gondoltatik el, hanem alapvetõen pusztán a kõ, ahogy az 
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anyag szelleme diktálja, a szellem, amely a sivatag szelleme 
vagy az alpesi tájé és a szervetlen természet irdatlan ha-
lotti templomáé. A titokzatos-titoktalan út az egyiptomiak 
számára kifelé visz, a kõ formája készteti kanyarogni: itt, 
minden abszolút konstrukciós architektúra örök mintájá-
ban, rég elfeledett talajvíz szivárog föl, valamiféle sok-sok 
oldalt visszalapozó, mintegy önmagát fölgöngyölítõ grá-
nit- és asztrális hit bukkan elõ; olyanformán, hogy ezzel 
valamifajta magasabb rangú ásványtan kristályosodik ki a 
mûvészet szférájában, egyfajta második, minden lélek fölé 
ragadott természetfilozófia. Ezzel szemben a gótikus vona-
lat belsõ tûz fûti; nyugtalan és borzongató, mint alakjai: a 
csúcsok, a kígyók, az állatfejek, a vízköpõk, vad összegör-
nyedés és rángás, amely a magzatvizet és a keltetõ meleget 
övezi, és megszólal minden fájdalmak, kéjek, szülések és 
organikus képek öle; csak a gótikus vonal hordozza ma-
gában azt a centrális tüzet, amelynek melegénél egyszerre 
érik be a legmélyebb organikus és a legmélyebb szellemi 
lényeg. Ez azonban az elképzelhetõ legidegenebb a pislá-
koló görög élettõl, és a legellentétesebb az egyiptomiak-
kal mint a halál mestereivel, azzal a tekintettel, amelynek 
a számára isten inkább tûnt falnak, mint kéznek, azzal az 
országgal, ahová Józsefet eladták, az emberektõl elhagya-
tott asztrális mítosz szellemével, amelyet a zsidók faképnél 
hagytak, hogy meglássák Kánaán nagy szõlõfürtjét. Egyip-
tom halomba hord, a gótika alkot, Egyiptom a világ épít-
ményét mintázza konstruktívan, a gótika úgy alkot, hogy 
azzal szimbolikusan az ölelésnek, a zegzugos lélekbiroda-
lomnak megy elébe. Egyiptom a fogalmában megragadott 
kõ, a sír szelleme, az anyagból táplálkozó maradéktalan 
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forma, maradéktalan konstruáltság szelleme; a tökéletesen 
letisztult idegenségnek, a hatalom és a halál letisztultságá-
nak mindenestül deskriptív formajegye, mûvészi egybevá-
góság a halál terével, az asztrális mítosszal. Ezzel szemben 
a gótika a megértett élet, a föltámadás szelleme, a szol-
gáló formula, a lefokozott, töredékes konstruáltság mint 
a már csupán alacsonyabb rendû tárgyi meghatározottság 
szelleme; egy befejezetlen Mi-titok és végsõ titok, egy for-
rongó, befejezetlen, funkcionális, önmagában véve még 
szimbolikus ornamentika és szimbolika befejezetlenül exp-
resszív-deskriptív szignatúrája; az élettér, a távolról fölvil-
lanó Mi-probléma mûvészi megsejtetése, ahogy mûvészi 
megsejtetése a logoszmítosszal való minden érintkezésnek 
is. Nem a görög, világosan és síkban tagolt vonal, hanem 
egyedül a gótikus, lényegénél fogva kalandor, átlátható, 
funkcionális vonal a tökéletes élet, a célszerû forma fölé 
emelkedõ végre tiszta birodalom, a kifejezés gesztusának 
szabad szelleme, és csak vele szövetségben volt áttörhetõ 
minden stíluson túli korban Egyiptom, a konstruált kõ. 
Ahol is a kristályon való organikus túlhabzás kibontakozó 
gyõzelmének a román, a bizánci, az arab-indiai, a gótikus 
az állomásai, és ha eltekintünk a tõle voltaképp idegen stí-
lusosságtól, a barokk.

Következésképp: a belsõ ember, ha nem akarja maga-
magát becsapni, nem akarhat mást, mint a végtelen vona-
lat. Ennek a végtelen vonalnak a mentén az erdõ kivonul 
a pusztába, bevonul a kristály belsejébe, a kristályt magát 
rég kiégett puszta segédeszközzé fokozva le. Elsõ északi 
létezésében a végtelen vonal kusza virágzás volt, kifelé 
nyomakodás mindenbõl, nem tudva, hová; csak mint gó-
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tikus vonal vált igazi, nem pusztán organikus, hanem or-
ganikus-vallásos transzcendenciává abban az értelemben, 
hogy föltornyosuló áradata fölött föltûnhetett az emberfia 
nagy, õt mindenestül meghatározó csillagzata. A kõeszköz 
szétrobbant, a mindenestül formaszerû, a jelentésterhes, 
abszolút konstruktivitás lefokoztatott, nem több már tá-
maszt nyújtó, mûszerûen megtámasztó formulánál (kön-
tösnél, oszlopkötegnél, keresztboltozatnál), vagy szélsõsé-
ges esetben olyan formánál, mely nem több, mint a nézett 
gótikus tárgyhoz szolgáló elõtér-priusz (mint elragadtatott 
elnyújtottság, a modell denaturalizációja, zegzugos áttört-
ség). Egy mélységesen mély, organikusan absztrakt szig-
natúraként elõre megrajzolt tárgy uralkodik itt; azt hirdet-
ve, hogy a gótikus mûvészet (és ami vele még összefügg) 
valamifajta exodusról mesél a külsõ anyagban, úgy, ahogy 
különben csak a zene.

Minden kihajt és erjed itt a kövekben, hogy velünk vi-
rágozzék, hogy osztozzék az életünkben. Hisz nem járja 
kihagyni önmagunkat, ha magunkban az emberfia erejével 
építkezünk. Törvény nem szült még nagy embert, ám a 
szabadság igazi kolosszusokat és extremitásokat nevel. Ek-
képp Egyiptom maga is – a hamis isten õrzött rejtekének 
háttereként – azokhoz az alkotásokhoz kalauzol el, ame-
lyekben végre a megint organikus, az organikusan abszt-
rakt ténykedik. A kifordított belsõ, következésképp a ma-
gasabb fokú organikusság nem születhetik meg másképp, 
az excesszív ornamentum és az Én csöndes ráismerése arra 
az Énre, aki leszek, nem adódhatik másképp, csak mint az 
egész képzõmûvészet gótikus entelekheiája. Az ember, nem 
a Nap, nem a geomantika és asztrológia, hanem a maga 
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legmélyebb bensõségességében, Krisztusként, az ember 
lett itt minden épített dolgok alkímiai mértéke. Ha elég 
hosszan kémleljük ezt a virágzást és annak menetét, lel-
künk legmélyét látjuk csordogálni benne, és az ott a maga 
hasonlatosságára változik el. Az a szép melegség uralkodik 
itt, melyben az eleven léleknek nem kell megfulladnia, a 
szeretett nõ melege és a virágokból, az akárhányszorszép 
virágokból áradó fény, a szép melegség, melyben az ele-
ven lelket legyûri az alázat és áhítat, és amelyben a lelket, 
mint a gyermek Jézust magát, ölébe veszi a gótikus Mária. 
A gótikus akarat, mely a kórust, sõt az egész belsõ teret 
egyre megdicsõültebbé formálja, a gótikus magasba törés 
a maga gazdagságában anyagtalanít minden tömeget: most 
már van terük a csillapíthatatlan táblaképeknek; hallatlan 
kõfaragói tudásról árulkodó háló- és fonatdíszek tenyész-
nek a kõvirágokban és oszlopfõkben, mérmûvekkel és ró-
zsákkal cifrázzák az izzó ablakokat, boltozat születik, nem 
boltív, és dinamikus pátosz, fölfelé törve minden részlet-
bõl a fõhajóban is, a kórus legmélyén is; bûn és bûnhõ-
dés, káprázatos ördögi szépség és a szelíd, a megfeszült, az 
elernyedt lélek birodalma találnak egymásra a figuráknak 
ezekben az elképesztõ dómjaiban, és teszik õket a keresz-
tény kaland kõvé vált jelévé. De fény is ég és tenyészik és ûz 
ezekben a kövekben, szobrokban, az emberi szívnek ebben 
a házában; sehol sem tagadtatunk meg, az anyag magába 
záró erejének nem jár más hódolat, csak ami rólunk há-
ramlik rá, a fal ledõlt, a színes ablakok fölméretlen tájra 
szolgálnak, a szeretet legközepén állunk, seregek vesznek 
körül, a szentek köntösébe és mozdulataiba magukba is 
tért ölelõ erõ költözik, kõbõl faragott hajó, egy második 
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Noé bárkája repül Isten felé, a torony csúcsa keresztró-
zsává változik, azzá a misztikus gégefõvé, amely a fiú sza-
vát formálja: mindezek fölött a csodák fölött – „»wie führt 
mich jeder Schritt so weit!« – »das ist ein tief Geheimnis, 
zum Raum ward hier die Zeit«”13 –, a vonalnak mindezek 
fölött a végtelen tévelygései fölött olyan édesen és bölcsen 
mosolyog Mária, mintha feltárulnának a sírok, mintha a 
távoli misztikus kamrák tárulnának föl, s mintha a restitu-
tio in integrum üdvözülten várná a legcsekélyebbet is. Per-
sze sok minden formátlan ezekben a dómokban, ezekben 
az emberi alakból formált dómalakzatokban, de csak mert 
szívünk és világunk nincsenek egymáshoz szabva. Az áttö-
rés ebben is sikert akar aratni: a ránk még egyedül váró, az 
organikusan, a metafizikusan eidetikus mûvészet alkotásai 
a titkos emberi alak vonásaiban mutatkoznak meg, abban 
kulminálnak; egyetlen megokoltan apriorikus tárgyuk a 
közvetlen emberi lényeg most még indázó, foglalatlan dí-
szítménye és kézjegye.

A legbelsõbb alak képe

Talán arra visz hazafelé az út, és ezért is tûnt oly kívána-
tosnak, hogy ne rejtessék el technikailag az a pont, mely-
hez az új, színes komolyságnak hozzá kell férkõznie. Nem 
szabad megtörténnie, hogy tovább ámítson bennünket 
egy másfajta szigorúság, a megindultság túlságosan is vá-
logatás nélkül való megvetése tulajdon örökségünkben, az 
impresszionizmusban – annak nyugtalanságában és abban, 
hogy mégiscsak szerét ejtette a forma föllazításának, a vi-
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lágkép mégiscsak tetten érhetõ, még ha gyakran túl kis-
szerû és okoskodó, kifejezéstelennek megmaradt szubjek-
tiválásának. Végig kell járnunk az újkor útjait, a kirobbant, 
föltartóztathatatlan, misztikus nominalizmus útjait, ha 
nem akarjuk, hogy újfent berendezkedjék, értelmetlenül, 
hiteltelenül és üresen az egyiptomiság, vagy legalábbis – az 
apriorikus gótika helyett – a történeti gótika nem kevésbé 
múlttá vált kötöttsége.

Hisz egyvalami félreérthetetlenül és élesen elhatárol 
bennünket ettõl. Énszerûbbek lettünk, keresõbbek, ott-
hontalanabbak, áradóbban formálók, önmagunk, mindany-
nyiunk Énje föltámadóban. Amiért is az új mûvészi kinyi-
latkoztatások vére még annál is kevésbé fakad az eszköz, a 
forma életének forrásaiból, mint korábban fakadt. A for-
málás többé már nem az egyedüli segítség, sõt, még csak 
nem is olyanfajta segítség, amelyre különösebben rászo-
rulnánk, hogy megszólaljunk, hogy láthatóvá váljunk.

Ekképp kissé háttérbe szorult még maga a szín is, és 
ami a festés voltaképpeni becsvágya: hogy a szín által te-
remtsen, hogy színre váltson, hogy színnel mintázzon 
meg mindent. Bár szeretnénk élesen látni megint, és úgy, 
mintha a színeket nem tompítaná a levegõ. De ez nem 
mérvadó, Kokoschka szürkével, barnával, tört ibolyakék-
kel fest, az összes földszínt használja. És amikor Marc és 
Kandinszkij keveretlen színekhez nyúlnak, mi több, az 
utóbbi a festészet valamiféle harmóniatanát kutatja, és az 
atmoszferikus elmosódottság helyett egyebekben is divat-
ba jön a tobzódás a tiszta, fedetlen lokális színekben, akkor 
sem önmagukban a színeknek szól az öröm, a bennük rejlõ 
indulat az, aminek a kedvéért a legtisztábban, legrikítób-
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ban fénylõ színeket választják, és illesztik egymáshoz itt, 
és csak ennek a kedvéért választják éppen õket. A sajátos, 
az egyes színektõl is, kompozíciójuktól is elvitathatatlan 
emocionális érték – gyûlölet, izzás, harag, szerelem, titok 
– kedvéért, hogy a lélektájat körülölelõ aura mindenestül 
visszaadható legyen. Ezért is mondhatja Däubler az ilyen 
színekrõl, hogy „lángoló sárgák kitörései az elháríthatat-
lanság kékjébe jutnak”.14 Ebben rejlik a színek hatalma, és 
itt húzódik kiválasztottságuk határa is: mert a színnek itt 
szolgálnia kell, ahogy még nem kellett soha. Elronthat-
ják önmagában lelt örömét, megzavarhatják formaként élt 
életét, ahányszor csak tetszik, a tiszta festõiség, amelyhez 
hogy visszataláltak, az oly sok impresszionistának adott 
tisztázatlan okot a büszkeségre, meghátrál a mondandó 
kényszere elõtt.

Bár másfelõl a rajzolás az megint, ami keményen ûz 
bennünket elõre. Elmúlt az odaadás az illékony, ala-
csonyrendû benyomás, a látvány iránt. És nem tagadha-
tó, hogy ezzel nem pusztán támasztékhoz jutunk, hogy 
Marées óta a rajzban való gondolkodás, a síkokban való 
elgondoltság még mélyebbre törni látszik. Persze, ahogy 
nem önmagában a színt keresték, most nem önmagában 
a vonalat keresik, hacsak nem azt a vonalat, amelyik már 
nem sima körvonalat rajzol, hanem töményen és magában 
kifejezésteljesen összeránt. Mint amikor Rousseau-nál és 
Kandinszkijnál a reszketés vagy a lovaglás rövid, hatásos 
görbületként fogalmazódik meg, vagy a bosszúvágy mint 
cikkcakkos, nyílvesszõforma alakzat, vagy a jóakarat mint 
nyíló virág. Ahogy plasztikusan éles és súlyos Archipen-
kónál a körvonal; vagy ahogy Däubler fordítja szavakra 
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Boccioni lépkedõ embereit, tehát már nem a nyugvó em-
bert, aki történetesen kiléphet, hanem a lépést mint olyat, 
ahogy uralkodik a testen, ahogy testiségként birtokba veszi 
önmagát: „felszínre szeretnének törni a csontok, a sarkak 
magukkal vonszolják a teret, a mellkas azt szimbolizálja, 
miképp illeszkedik az emberek mikrokozmosza a csillagké-
pek közé, a fejben egy egész világot görgetünk pályáinkon: 
az ember túlság, de mozdulatainkkal átlelkesült geometri-
ákba törünk be föltartóztathatatlanul, vállunkon és com-
bunkon még kimondatlan térkristályosodásokat cipelünk 
be lépéseink ritmikájába”. Túl ezen, a síkban való gondol-
kodás, az új, kockában és hajlatban való elgondoltság, úgy 
tûnik, a legközvetlenebb leképezés dolgában is mélyebb-
re hatol, és a kubizmus konzekvens kifejezõdése ennek az 
új, régi-új térmágiának. A dolgok egyszerû fölbontásával 
kezdte, nem-látható felületeik kiteregetésével a képsíkon. 
Ezért is viseli még Picasso egy korai festménye azt az árul-
kodó címet, hogy Szétszedett hegedû: de ami pusztán játé-
kos volt és kísérleti, abból hamarosan valóságos tapasztalat 
lett, megmutatkozott az a különös báj, mely ott rejlik a 
fölszabdalt síkban magában, és amelyet már a helyszínraj-
zokban és építési tervekben is érzékelünk. A termékeny, 
rejtett megosztottságnak, az egymást kiegyensúlyozó erõk 
játékának és a meztelen, aktív vonalteremtménynek a bája; 
annak tudatos akarata, hogy akár még a holttá sápasztott 
síkarabeszkek ellenében is újra a birtokába jussunk a mér-
tékrõl, tömegrõl és súlyról való tudásnak, a tudásnak arról 
a titkos vonzásról, rendrõl és statikáról, amely a négyzetek 
és kockák egyensúlyaiból összerakott teret regulázza. Va-
lami más is, valami gyümölcsözõbb is fölbukkan itt – va-

A legbelsõbb alak képe
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lami, ami nagyon távol áll a pusztán célszerû formától és 
a mérnöki mûvészettõl vagy a halottak egyiptomi terének 
legfrissebb hamis emlékezetétõl –, és a magasba mutat: 
nemcsak Marées, nemcsak – amire már híres szavai is utal-
nak a kúpról, a hengerrõl és a gömbrõl a képfölépítésben 
– Cézanne teret gondoló festõk; Fechter merész és helyes 
utalása szerint a sixtusi Madonna is megelõlegez valamit a 
tér kubista elevenségébõl, ahogy mintha távolról fölsejlõ 
térbeli összefüggések és mintegy felénk terelt égi térszerû-
ségek ölelnék õt körül. És nem, mondjuk, a puszta jól be-
állítottság az, ami kubistává avat, ettõl a múlt minden képe 
kubistának volna nevezhetõ, az abszolút stíluskorszakok 
képei meg végképp, a különösen kikevert Raffaello több 
mindent világít meg ebben a tekintetben, mint amennyi 
a nála oly sokkal jelentõsebb Leonardóból kihámozható. 
Már nem csupán a dolgok állnak a térben, a tér áll a dol-
gokban, tevékeny, és bátran alkothat páratlan hátteret, 
mint a római Pantheonban vagy még inkább a gótikus ka-
tedrálisokban.

De persze sok minden háttérbe szorul így is, és meg kell 
törni még a rajzolást is. Adhat támasztékot, kell is adnia, 
hogy egy nagy, egy nem pusztán pillantásszerû, egy mesz-
sze visszhangzó érzés tünékenysége testi foglalatra leljen. 
És bátran szólhat, mint minden sokatmondóan formasze-
rû dolog, valami alsóbbrendû tárgyi meghatározottságról. 
Ám túlontúl gyakran vert itt négyszögletes tanyát, és húzott 
négyszögletes falat az, ami már átlátható, olyan dobozok-
kal, ládákkal, kockákkal leplezve banális világát, melyekbõl 
alig van mit kicsomagolni, ha mégoly mélyen ékelõdnek 
is egymásba. A tetejében, ahogy Kokoschka vagy Picasso 
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szétfoszlatják a puszta színbe vetett korábbi hitet, itt a fu-
turista mozgalom zavarja meg az üres vagy kiégett rendra-
kás köreit, éppenséggel a kubista mûvekben is, a futurista 
mozgalom, vagyis a kábulat, a dinamika, a mindent átitató 
idõbeliség megszállottsága. A rajz, a vonal mozgalmassá-
ga, de sõt: legváratlanabb mesei értelme bukkan itt elõ, 
lehengerlõ ellenhatásként a látszólag önmagában nyugvó, 
látszólag magában képmásszerû, „abszolút” festészetre, 
közvetítõ, támaszt nyújtó formulává vagy szélsõ esetben 
az expresszionista Én-megfogalmazások, Én-projekciók 
sorában szereplõ alsóbbrendû tárgyi meghatározottságok 
formájává fokozva le ezzel a kubista vagy más értelemben 
hasznos szoborszerûséget. Túl ezen, ha egyebekben az a 
benyomásunk támadna, hogy bizonyos ismerõs maradvá-
nyok, egy szem, egy violinkulcs vagy akár csak egy szám, 
mintegy a festõ akarata ellenére ragadtak ott a kubista ké-
pen, Braque, Derain és a Picasso-iskolából való más, fia-
talabb festõk mintha megmutatnák, hogy ezeket a tárgyias 
utalásokat a kubizmus minden csábítása dacára, szóval 
nemcsak kezdetben, nemcsak mint a világtól való végsõ 
búcsúvétel utolsó tanúit szeretnénk föllelni nem is csak a 
mûalkotás szubjektumában, hanem épp legabsztraktabb 
predikátumában; olyképp tehát, hogy abból megérthet-
jük: ezek a különös képek megkínzott segédkonstrukciók, 
melyeknek koncentrált absztraktsága egy újonnan elnyert 
tárgyra vonatkoztatottságban és tárgyi szimbolikában újra 
föloldódik majd. Ha tehát ebbõl a belsõ, a térbeli csönd fa-
lára festõ festészetbõl, ahogy azt – szembefordulva az imp-
resszionizmus izgatottságával és természetszerûségével – a 
kubisták mûvelik, valamiféle mélyebben leképezõ formát 
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akarunk gyúrni, akkor ez a betû szerint vettben, a súlyok-
ból és síkokból való tiszta képépítkezésben tökéletesen le-
hetetlen, és nagy léptékben csak akkor elgondolható, ha 
elfogadjuk, hogy a kocka ornamentumként egyáltalában 
nem kocka már, vagyis nem töretlenül az, hanem valami, 
ami a legkészségesebben nyújtózik a jelentés alakzatává. 
Egy olyan megformált transzparencia jegyében, amely a 
forma megvalósításán csak kezdi, anélkül hogy egybevág-
na vele, vagy akár csak annyit is engedne, hogy útján végig 
elkísérje annak stílusszerûsége, a még az impresszioniz-
musban is ott rejlõ, a kubizmusban újra teljességgel geo-
metrikussá burjánzó konstruálókedv.

De lehet-e akkor még építeni egyáltalán, húzhatunk-e 
boltozatot a fejünk fölé? Ehhez végképp igazolódnia kell, 
hogy gyökeret verhet egy magasabb iparmûvészeti gon-
dolkodás, olyasfajta, amilyenre a barokk karosszék kapcsán 
fönt már utaltunk. Valószínû, hogy a kifejezés lázas kere-
sésébõl adódóan bizonyos iparmûvészeti, plasztikai és épí-
tészeti átfogalmazások gyõzedelmeskednek az eddigi tiszta 
festõiség fölött. Amiért is, ami a jövõt illeti, túl a szûkebb, 
társadalmilag domináló és stílus értelemben vett iparmû-
vészeten, tehát túl az egyvonalú, nem transzcendáló érte-
lemben vett ornamentikán is, egy Sheraton-széknek vagy 
némely barokk szekrények nem-földi ívének inkább lehet 
esztétikai arculata és súlya, mint a legédesebb Peruginónak 
vagy a mûvészettörténet még híresebb illuzionizmusainak. 
Sok minden mutat már ebbe az irányba, rég elfeledett és 
soha meg nem értett dolgok bukkannak újra föl: táncmasz-
kok, totemek, faragott gerendák, szalagdíszek, szentséghá-
zak, a belülrõl is kifaragott negroid, északi, gótikus, barokk 
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plasztika, egy plasztika névtelen teste mint építészet. Ami 
a tarvágás és célszerûség által olyannyira fenyegetett, sõt, 
el is veszejtett építészetet is tanulmányozásra érdemessé 
teszi, tudniillik mint az otthon-tér mûvészileg gondosan 
karban tartandó, körültekintõen megközelítendõ belsejét. 
Festészettel, plasztikával egy mindig újra megnyitandó, 
ma végképp megnyitandó, az emberhez hasonlatossá váló 
építési térben, egy tat tvam aszi, ez-vagy-te anticipáló ki-
fejezõdéseként, a festett dolgokban és a festett dolgokkal 
együtt való önmagunkkal találkozásként, mindjárt az im-
már meg nem fagyott zene elõtt.

Mûvészi-titkos kézjegyünk

Így hát keressük azt a mûvészt, aki eléri, hogy tisztán ön-
magunknak menjünk elébe, önmagunkkal essék találkozá-
sunk. Új pillantása fölismerhetetlenül átgyúr, és mint az 
úszó, mint a ciklon, úgy száguld végig az adotton. Szép 
dolog a csobogó víz, egy öreg fa vagy a sötét, magasan 
fekvõ hegyi tó. De épp elég, hogy mindez megvan a ter-
mészetben, ahol hisz élvezhetjük azt is, ami a levegõbõl, 
a fölbecsülhetõ térbeli tágasságból és más egyebekbõl 
visszaadhatatlan, inkább élvezhetjük, mint azt a mûpárto-
lói örömök valaha is közvetíteni tudnák. A tetejében itt a 
fénykép és mozi remek pótlékok, mi több, azt mondhat-
ná az ember, hogy aki a természeti benyomásra kíváncsi, 
anélkül hogy a kép közegének torzítása zavarná, annak 
számára a mozigép a legjobb képtár, pótléka a világ ösz-
szes nagy egyetemes mûvészeti kiállításának. Ezt szem 

Mûvészi-titkos kézjegyünk



58

Az ornamentum megalkotása

elõtt kellene, hogy tartsák mindazok, akik kötelességük-
nek vélik minden expresszionista kép elõtt megkérdezni, 
mit ábrázol, vagyis hogy a szemük számára, amely puszta 
fényképészlemezhez hasonlít, milyen eszközökkel volna 
újból utcasarokká zsugorítható, mondjuk, a pokol. Hisz 
van Gogh óta mindez érzékelhetõen másképpen van; hir-
telenjében magunk is benne vagyunk, és épp ez festetik 
meg; bár még mindig látható tolongással van dolgunk, 
még mindig tájakkal, aluljáróval, vasgerendával, téglafal-
lal, de mindez hirtelen furcsán átmetszi egymást, az el-
hajított szegletkõ egyszerre szikrát hány,15 és ami mind a 
jelenségekben kirajzolódik, a velünk érthetetlen módon 
rokon, amit elvesztettünk, az bukik, a világ közelsége, tá-
volsága, szaiszi volta16 bukik napvilágra van Gogh képei-
ben, ahogy egyedül Strindbergnél. De az expresszionista 
átlendülés Cézanne-nál is érzékelhetõ, rejtettebb ugyan, 
és kissé elfedi az erõteljes, tisztán festõi homlokzat, amely 
Cézanne-t az utolsó nagy újkori stílusmûvésszé teszi, talán 
mélyebben is érzékelhetõ, mint van Goghnál: mert azok 
nem gyümölcsök már, nem is a szín felõl megmintázott 
gyümölcsök, bennük van minden, csak elgondolható élet, 
és ha leesnének, abból mindenképpen világégés születnék, 
annyira heroikus tájak ezek a csendéletek, mi több, any-
nyira lehúzza ezeket a képeket a misztikus súly és egy még 
ismeretlen, névtelen mitológia. Az sem oktalan, hogy itt 
épp csendéletekre bukkanunk; mert amit a zárt kultúrák 
nyújtottak, az e és túlvilági királydrámáknak végük, nincs 
romantikus minta vagy állatkör-teozófia, mely õket újra 
igazán befogadhatóvá tenné; míg a „csendélet” nem is csak 
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hogy megmaradt egyetlen festõi tárgynak, de megszaba-
dultságában, a kicsiség intenzitásában magasabb rendû, 
vagy magasabb rendû lehet minden kultúránál. Épp ezen 
az új táblaképen tehát – még ha az voltaképp és a legjobb 
esetben is csak pecsét még, és nem, mint a legvégsõ még 
elgondolható zene és a legvégsõ még elgondolható meta-
fizika, ideogram,17 melyért mindenestül szavatol az, ami a 
legmélyebben intenzív bennünk, a Mi- és alaptitok –, már 
az új táblaképen is maszkká változik a dolog, „fogalommá”, 
célok titkos mocorgásainak deformált, denaturalizált meg-
nyilatkozásává; az emberi bensõ és a világ benseje egymás 
közelében találják magukat. Hirtelen a szememet látom, a 
helyemet, azt, ahol állok: én vagyok ez a fiók, és én vagyok 
ezek a halak, s ahogy ezek a halak a fiókban hevernek; hisz 
a kaptató eltûnik, elenyészik a távolság a festõi szubjektum 
és a festõileg ábrázolt objektum között, amely objektum 
nem dologi anyagisága kedvéért, hanem lényege, önnön 
lehetõségének, mindannyiunk lehetõségének legbensõbb 
princípiuma kedvéért kellett újjászülessék. Táncom, haj-
nalcsillagaim énekelnek, és minden, ami ennyire transz-
parenssé formálódott, ugyanarra az énszerû építési szintre 
vergõdik, ahogy önnön entelekheiájának ugyanaz a szub-
jektumszerû ornamentuma díszíti is – önnön entelekheiá-
jáé: hogy a makanthróposz valamiféle nyoma,18 jele, titkos 
alakjának, a rejtõzõ lelki Jeruzsálemnek a pecsétje legyen.

Itt nincs már mit kívülrõl kölcsönözni, a lélek többé 
nem szorul rá, hogy engedje, valami idegen írassék elõ 
neki. Szükségünk elég kínzó ahhoz, hogy magához vonz-
za, amire hogy támasztékra leljen, kéregben és jelzõpont-

Mûvészi-titkos kézjegyünk
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ban szüksége van, a képek meg pusztán tulajdon fölbuk-
kanásaink valami másik helyen. Ha van Gogh még kifelé 
mutatott önmagunkból, ha a dolgok nála még, bármilyen 
hevülten is beszélnek, látszólag mégis pusztán önmaguk-
ról beszélnek, és nem mint az ember visszhangjai szólal-
nak meg, most hirtelen egyedül a mi visszhangunk verõdik 
vissza róluk, most, az új expresszionizmus óta épp fordítva, 
egyedül az ember Kaspar Hauser-természet, ahogy a tár-
gyakat pusztán megrekedt leszármazásuk emlékeztetõje-
ként használja, vagy pontozott jelölésként, hogy rögzítse 
és megõrizze táguló anamnézisüket. A dolgok így tulajdon 
bensõnk lakosai lesznek, s ha a látható világ amúgy is kezd 
hanyatlani, ha saját lelkébõl mind kevesebb szorul belé, 
ha egyre kategóriátlanabb, benne és rajta a láthatatlan vi-
lág hangjai formálódnak képszerûvé: eltûnõ elölnézetté, 
halmozódó gazdagsággá, erdõvé válássá, a dolgoknak az 
Én-kristályerdõben való elvegyülésévé és abból kiválásává, 
teremtõ, mély kitöréssé, minden-szubjektivizmussá a do-
logban, a dolog mögött, dologként, ahol is a külsõ tárgy 
annak mértékében tûnik el, ahogy, mintha csak Kanton 
ötszáz istenének egyike volna, a rejtett bensõ Kanton 
templomában elõbukkan. Olyanok az idegen-ismerõs ké-
pek-szobrok, mint a varázstükör, melyben a jövõnket pil-
lantjuk meg, olyanok, mint legbelsõbb alakunk bepólyált 
ornamentumai, mint az örökké szándékunkban állt, az Én, 
a Mi, a tat tvam aszi, titokzatosságban lebegõ fenséges-
ségünk, rejtett isten voltunk végre érzékelt, adekvát be-
teljesedése, csorbítatlan jelenvalósága. Nem más ez, mint 
a vágy, hogy végre megpillantsuk az emberi arcot; és így 
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a mágikus kép számára sem adódik más álombeli út, mint 
amelyen az önmagunkkal szembe lovaglás sesenheimi él-
ménye19 elõadódhatik, és nincs más tárgyi vonatkozás, 
csak amely mindenünnen az emberi arc titkos körvona-
lát engedi visszatükrözõdni, s ily módon összefonja a leg-
absztraktabb organikusságot és a vágyakozást szívünk, az 
önmagunk számára való megjelenés gazdagsága után.

Mûvészi-titkos kézjegyünk
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Á L O M

Csak magunkat halljuk.
Hisz az odakintre lassan vakokká válunk.
Bármit is alkossunk egyebekben, az megint csak megkerül 
bennünket. Az nem pont olyan minden további nélkül én-
szerû, nem pont olyan párás, lebegõ, meleg, sötét és tes-
tetlen, mint az érzés, hogy mindig csak önmagamnál va-
gyok, mindig csak tudatomnál vagyok. Az: anyag és idegen 
kötöttségû élmény. Ám mi erdõben járunk, és érezzük, mi 
vagyunk vagy lehetnénk, amirõl az erdõ álmodik. Kerül-
getjük a fatörzsek oszlopait, parányian, lélekszerûen és a 
magunk számára láthatatlanul, mint a fatörzsek megütötte 
hang, mint ami képtelen újból erdõvé vagy külsõ nappallá 
és láthatósággá lenni. Nincs a birtokunkban, nincs a bir-
tokunkban az, ami körös-körül a mohában, különös virág-
ban, gyökerekben, törzsekben és fénypászmákban rejtõz-
ködik, vagy amit mindez jelent, mert mi magunk vagyunk 
az, és túl közel vagyunk, túl közel a tudatban vagy a ben-
sõségessé válásban rejlõ kísértetieshez és mégoly névtelen-
hez. De a zenei hang tûzcsóvaként tör ki belõlünk, a hallott 
hang, nem a hang maga vagy a formái. Õ azonban minden 
idegen eszköz nélkül mutatja meg az utunkat, történetileg 
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bensõ utunkat, tûzként, melyben nem a szálló levegõ kezd 
el, hanem mi magunk kezdünk el remegni, és kezdjük el 
lehányni magunkról a kabátot.

A  Z E N E  T Ö R T É N E T É R Õ L

Miképpen halljuk meg magunkat legelõször?
Végtelen magunkban dúdolásként és a táncban.
Ez is, az is névtelen még. Önmagában még egyikük sem 
eleven, és senki sem formál itt személyessé bármit is. Ahol 
csak rájuk akadunk, az eredendõ nekikezdés báját érzékel-
jük bennük. De elõbb keresztül kellett vergõdnünk valami 
máson, valamin, amitõl a kifejezés alaposan fölszerelkezett.

Kezdetek

Csak lassacskán bontakozott ki ez. És a legkorábbi dalla-
mokról máig nagyon keveset is tudunk. Sokkal több még a 
görög dalokból sem marad ránk.

Ami mindebbõl hozzánk eljutott, az jobbára bájtalan és 
üres. Ahogy a görög és kora középkori zenekarok hang-
zásáról sem alkothatunk különösebben kedvezõ képet. 
Valamennyi zenésznek be kellett érnie azzal az egyetlen 
szólammal. Legföljebb is csak annyi engedtetett meg ne-
kik, hogy megszólaltassák a hangnem alaphangját meg a 
kvintet, a duda-kvintet, és hagyják kicsengeni. Az egyházi 
ének is az egyszólamúság szûk korlátai között ragadt. Bár 
korán tagolttá tették a gyülekezet reszponzóriumai. Ami-
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ért is az egyházi ének a buzgó zsolozsmázás, az ambrozián 
és gregorián dallamkönyvek énekgyakorlatai és jubilációi 
közben egyszerû, finom dallamvonalának díszítményeivel, 
nem utolsósorban e korálok bazilikaszerû szilárdságával 
vélhetõleg többet jelentett a gyülekezetnek, mint az a val-
lásos elragadtatás bûvkörén kívül még átélhetõ.

Mert egészében véve ez megfakult jószág mind. Nincs 
ez igazán másképp a középkor késõbbi, többszólamú zené-
jével sem. Csak a vándor énekesek kezdenek valami újat ki-
találni. Tanulatlanok, tanulatlannak bizonyulnak annyiban 
is, hogy mindenek közül elsõként mernek többszólamúan 
komponálni. Hogy legalább a hárfát megpengesse, annyi 
a trubadúrnak még a legszigorúbb egyszólamúság korában 
is megengedtetett. Amihez hozzászámítandó, hogy a hárfa, 
amely nem alkalmas a kötetlen játékra, a melódia külön is 
hallható cifrázására, magától kínálja a hangok akkordszerû 
összefûzését. Amiért is itt nemcsak hogy szabadabban jut 
érvényre, és juttatja érvényre szükségleteit a kifejezés, de 
világosan érzékelhetõ valamifajta közeledés is a késõbbiek 
dúr és moll hangnemeihez és modulációihoz, éspedig a 
trubadúrokat iskoláikból kiakolbólító korabeli összhang-
zattantanárok merõben racionális kísérleteitõl független 
és azoknál jóval egyértelmûbb közeledés. De ami jó volt 
a dologban, az elveszett, vagy fölöslegessé tették az itá-
liai kantiléna késõbbi, rokon, kétségbevonhatatlanul na-
gyobb szabású mesterei. Ami másfelõl a többszólamúság 
kortárs kísérleteit illeti (és ilyenek csak az európai zenében 
akadtak), ezek lényegében, s ez igaz még a késõi közép-
kor zenéjét illetõen is, nemigen vergõdnek ki a merõben 
teoretikus elõmunkálatoknak a teremtõ mûvészi szándék 

Kezdetek
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szemszögébõl közömbös állapotából. Ha a tanult szerze-
tesek rá is akadtak mindenfélére: ha Hucbaldban fölköd-
lik is a hangok összecsendíthetõségének korai sejtelme, az 
arezzói Guido rá is lel a pontosabb hangjegyírás elemeire, 
Franco von Köln a menzurális hangjegyírásra, amely ab-
ból a szokásból eredt, hogy a discantusnál több hangot éne-
keltek ki egy hang ellenében – mindez mégis merõben is-
kolás kacat marad csak, melynek sajátlagos érdemei immár 
föl sem becsülhetõk igazán, hisz már képtelenek vagyunk 
érzékelni az akkori tárgyi nehézségeket, s ami a voltakép-
peni mesterségbeli tudást illeti, az elmélet értelmében vett 
mesterségbeli tudást is, azt messze túlszárnyalta a német-
alföldiek rájuk következõ, immár újkori korszaka.

De a tekintet még náluk is üres. Itt mindenekelõtt a je-
lentõs Josquin jut az ember eszébe. Akinek persze vannak 
meglepõen bensõségesnek ható, mindenestül a hang átlel-
kesültségén nyugvó kisebb darabjai. De milyen szikkadt a 
kenyér, ahányszor csak igényesebb tápláléknak ígérkezik, 
milyen merev a dallamvezetés, milyen énekelhetetlen, ki-
fejezéstelen és dallamtalan még Dufay vagy Ockenheim20 
mesterkélt és csodálatra méltó faktúrája is. A szövegnek 
nincs semmi befolyása, az értelem elképesztõ mûve ter-
méketlenül zárul önmagába. A ceruza akar számolni maga, 
és a tekergõ, sehová ki nem kanyarodó nyolcas. Hihetetlen 
rangú, szemkápráztató partitúrák, meghallgatásukkor tán 
nem is hibádzik náluk valamifajta nehézkes erõ, de lénye-
gében csak technikai elõkészületek az egészen más szabású 
barokkhoz. Alulról kellett, hogy érkezzék egy lökés, amely 
leegyszerûsödni késztetett, és a partitúrák hiú számtanát 
visszaterelte a lelki és szövegbeli szükségszerûség karámjá-
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ba. Csak ezáltal teljesedhettek be Luther szavai: „Josquin 
a hangjegyek mestere, mert azt kell csinálniuk, amit õ 
akar, a többi mesternek viszontag azt kell csinálniuk, amit 
a hangjegyek akarnak”21 – szép, formatagadó értelmében 
véve a tételt.

Az új hatás a népdal felõl érkezett. Ha három-hatszó-
lamban énekelték, a madrigál alakját öltötte. Minthogy 
ez is ragaszkodott a könnyed, többnyire erotikus tarta-
lomhoz, eredendõ dalszerûsége érzékelhetõen az éneklõ 
felsõ szólam felé törekedett. Nem sokkal rá kromatiku-
san föltöretnek a régi hangnemek is. A németalföldi Wil-
laert volt az, aki, jellemzõ módon olasz hatásra, elõször 
írt kromatikusan és a dúr és moll akkord új fölosztásának 
a jegyében. Az addigi finom, sokszorosan összefonódott 
szólamszövedék helyére az érezhetõen egyidejûként rög-
zített akkordot állította, fölfedezve ekképp egy még tisz-
tán kontrapunktikus korszak kellõs közepén az – ahogy 
a velenceiek nevezték – „aurum potabilét”,22 tehát a har-
monikus zene új lehetõségeit. Nem sokkal késõbb Hassler 
magával hozta Németországba az új harmonikus hangzást, 
hogy ragyogását a protestáns egyházi ének többszólamú 
földolgozásába szõje. Itt végleg a fölszínre bukkan az ének, 
vagyis a cantus firmus, amely korábban a tenorban, tehát 
egy középsõ szólamban húzódott meg, a felsõ szólamba 
került, hogy így a többi, a hangzás teltségét szolgáló szó-
lamot egyre határozottabban alárendelje a discantusnak, az 
éneklõ fõdallam hordozójának. Ez elsõre a legcélszerûbb 
formában esett meg, amennyiben tudniillik a kísérõ szó-
lamok a felsõ szólammal lehetõleg lépést tartva, egyidejû 
harmóniában hömpölyögnek tovább, ahelyett hogy min-

Kezdetek
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den szólam, ex cantus firmi una voce plures faciens, a maga 
önálló útját járná, ahogy azt az utánzás, megfordítás, rák 
vagy más kanonikus és kontrapunktikus elõírások követe-
lik. Ezzel Orlandótól kezdve beköszöntött a teljes szabad-
ság. Orlando a bordallal ugyanolyan mesterien bánik, mint 
megrázó bûnbánó zsoltárainak komolyságával, minden a 
legnagyobb mértékben kész rá, hogy kifejezzen, a toná-
lis ház megépült, kirajzolódott a hangtér voltaképpen csak 
ekkortól „zeneszerû” tágassága, távlatossága, transzcen-
denciája. Az egyes olasz módra melodikus és németalföldi 
módra kontrapunktikus stílusok egymásba olvadnak, így 
kezére adják a vágyott eszközöket a csak ezáltal elért ki-
fejezés szenvedélyességének és szándékos szubjektivitásá-
nak. Ezzel minden keménység, egyoldalúság és alternatíva 
a múlté: hosszú idõre eldõlt a trouver és construer harca, 
Orlando szubjektuma olyan maradéktalanul és véglegesen 
eldöntötte, hogy ekkortól minden szólam énekel, és egye-
sülnek trubadúr és iskola. Ennek köszönhetõen megérhe-
tik a zenélés örömében való maradéktalan egyesülésüket 
mind az elõbbi, a melodikusság (ami itt még túlnyomó-
részt a hangsorból fakad, nem az akkord elevenségébõl, 
és ennélfogva inkább az ellenpont sokrétû egyvonalúsá-
gára áhítozik, mintsem a harmóniára), mind az utóbbi, 
az ellenpont maga, ez a régi, melizmatikus és tematikus 
anyagának szépségéért egykor oly kevéssé aggódó kombi-
nációs számtan. Ha mindezenközben Orlando rembrandti 
természet volt, Palestrina raffaellói. Nála halkabbá lettek 
a hangok, és az akkordikus találkozások és megpihenések 
fönséges hajlama kormányozza õket. Ahogy õ a kevés em-
beri hangot csoportosítja, hol, miként a római korálokban, 
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visszakanyarodva a legbensõségesebb harmóniai egyszerû-
séghez, hol, mint Stabat Matere s még inkább a híres Missa 
Papae Marcelli bizonyítják, elõremerészkedve a futamok, 
a magukat homofon módon koloráló futamok lenyûgözõ 
terébe: az már olyan rendkívüli módon harmonikus, nem 
harmonikus-drámai, hanem a még ritmustalan szerafikus-
ság értelmében elgondolva harmonikus (leterített szõnyeg 
Brucknernek és a késõi Wagnernek), hogy e kompozíci-
ók adekvát megragadásának már csak az akkordikus hallás 
számíthat, tehát az alul vertikális és már csak fönt, ott, ahol 
a dallamosság összbenyomása születik, horizontális egyne-
mûsítés. Ezzel Orlando di Lasso és Palestrina, az elsõ ze-
nei zsenik megcáfolták az öncélszámba menõ iskolás épít-
kezést. A melodikus kifejezés, a dallam emeltetett egyetlen 
tartalommá, Orlandónál a szenvedélyesebb, nagyobbrészt 
lineárisan haladó, Palestrinánál a jámborabb, nagyobb-
részt akkordikusan összefogott ellenpontozás egyetlen 
tartalmává.

Az eljárás

Ezért ekkortól nem maradhatunk többé korlátoltak. Hisz 
minden, ami a mesterséghez tartozik, most a második sor-
ba szorul. A hang szilárd, a tûzhely áll, ami jön, az nincs 
azzal elintézve, hogy technikailag kézben tartjuk. Bátran 
lehet valaki derék muzsikus, és mégis minden halott ma-
rad, mert aki csak mesterember, azt épp az ejti zavarba, 
amiért érdemes a mesterséget kitanulni.

Az eljárás
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A mesterségbeli egymásután • Hogy nagyon is eleve-
nek legyünk, arra még valami más is rákényszerít. Vilá-
gos, hogy semmi sem tesz olyan süketté még a jelentõsebb 
mûvészekre is, mint beillesztésük vagy beszuszakolásuk 
a mesterségbeli fejlõdésnek valamifajta egymásutánjába, a 
pusztán közvetítõ, megrögzítõ, technikai formulák törté-
netébe. Milyen unalmas a hoffmanni Undine annak, aki 
ezt nem tudja, s talán még ennél is unalmasabb annak a 
számára, aki igen, most, hogy Weber mindezt, bármilyen 
sokat tanult is instrumentálisan a korábbi mûbõl, A bûvös 
vadászban sokkal jobban megcsinálta. És milyen kelle-
metlenül hangzanak még Webernél is az akkoriban újsze-
rû harmóniakíséretek, kivált az Eurüanthéban, csak mert 
hallgatásukkor képtelen az ember elnyomni azt a tolako-
dó, értelmetlen gondolatot, hogy a Lohengrin plágiumával 
van dolga. Amit egyszer kitaláltak, az a késõbbi korokban 
elveszti érdekességét, abból elvész, ami problémaállapo-
tában vagy újszülött korában még megvolt, eredeti izgal-
masságának átélhetõsége, legalábbis ha nem volt több, 
mint technikai probléma; a nagy muzsikusok igazi ígylété-
rõl tehát nem a zenei technika története ítél. Máskülönben 
majdhogynem az elõfutárok volnának a legfontosabbak, 
holott ami a legfontosabb, az nincs meg bennük, azt csak 
elõkészítik, a formaelemzés szemszögébõl tökéletlenül. 
Minél többet köszönhetnek a nagy mesterek a megelõzõ 
szabályoknak, annál félreérthetetlenebb, hogy éppen nem 
mesterség dolgában nyújtanak valami újat, hanem azzal, 
hogy a mesterség szabályait igencsak sajátosan alkalmaz-
zák. Külön le kellene szögezni, hogy Mozart elképzelhe-
tetlen a mannheimiek és az opera buffa nélkül? A szabály 
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volna az, ami Gluckot a régi firenzei és régi francia opera 
fölé emeli, nem inkább az, amit a szabályból csinált? Föl 
kell-e még külön emlegetni, mennyire ragaszkodott épp 
Bach a régiekhez, mennyire eltávolodik a nápolyi iskola 
egyre lágyabbá váló harmóniájától, hogy Scarlatti helyett 
a régi németalföldieket és olaszokat recipiálja? Egyébként 
ez is egy bizonyos bel canto megõrzésével esett meg, a tán-
cok és chansonok formailag nagy szerepet játszanak; és ami 
a dolog másik részét, a szerkesztésmódot illeti, amiben 
Bach csaknem Brahmsra emlékeztetõ reakcióval kanyaro-
dik vissza a múlthoz, csak az alkalmazás mikéntje, nem a 
szerkesztésmód tekintetében magaslik fölébe valamikép-
pen a régi mesterek kontrapunktikus tudományának. Még 
különösebben fest a dolog Beethovennél, akinek újfajta 
mûvészete technikailag egyáltalában nem új. Hisz a szo-
nátában sokfajta forrás vize folyt össze, és ha ezt a több 
témájú képzõdményt Haydn gyúrta is elõször mûvé, az 
mégiscsak fölöttébb tanulságos, hogy épp ez az objektíve 
csöndes mester a forradalom atyjaként él tovább, ahogy a 
technikai kísérleteket is sokkal inkább szerette Beethoven-
nél. Míg Beethoven maga, Haydn tanítványa semmi olyas-
fajta technikai problémára nem akadt, amely ellen saját ze-
nei karaktere okán lázadnia kellett volna.

Nincs itt tehát mit a maga helyére tenni, és nincs mit 
fölépíteni, ami valamiképp a „haladásról” vallana. A nagy 
Én-ek összehasonlíthatatlanok, és igazán valami másra 
születtek, nem arra, hogy technikai zsinórmértékkel mér-
jék õket. Elég csak Hanslick kaján locsogását az emlékeze-
tünkbe idéznünk,23 mondjuk Gluckról, aki ellen Mozartot 
játszotta ki, vagy Mozartról, aki ellen Rossinit, vagy Ros-

A mesterségbeli egymásután



72

A zene filozófiája

sinirõl, aki ellen Meyerbeert. Mindjárt megértjük, hogy a 
muzsikusoknak ebben az egymás ellen való, mindig merõ-
ben technikai keretek között tartott kijátszásában a közön-
ségesség és a leglaposabb tiszteletlenség formulájával van 
dolgunk, kivált akkor, ha, mint itt, a kritikus azon a pon-
ton, ahol a legfélreérthetetlenebb módon modernül zaj-
lanak a dolgok, hirtelen megrántja a gyeplõt, elveti a ba-
nális haladás sarktételét, és a következetességhez egyedül 
tulajdon közönségességében ragaszkodva a történelembõl 
való kitoloncolás eszközéhez nyúl. Ha nem akad kettõ, 
aki egyszerre énekelne, annak A Rajna kincsében megvan 
a maga, csak ott elõadódó oka; és a Trisztán abban, amiben 
lényeges, éppoly kevéssé kanyarodik vissza a régi firenzei 
monódiához, ahogy a Don Juan sem, mondjuk, középfajú 
zenedráma. Hisz a többiek sem voltak sokkal jobbak, mint 
Hanslick, és ha számba vesszük, mire méltóztatták becsül-
ni a nyomorultabb wagneriánusok a stile recitativo és stile 
arioso opera összes régi mesterét, nem tartva többre õket 
a Wagner-stílus többé vagy kevésbé tehetségtelen elõfu-
tárainál, egy olyan stílus elõfutárainál, amelyik állítólag 
még a IX. szimfóniát is, sõt, azt végképp, fölöslegessé tette, 
mondom, ha ezt számba vesszük, viszolygásunkból kitûn-
hetik, hogy a történeti-mesterségbeli, technikai rubrikába 
sorolás csõdöt mond, amint valami lényeges kerül elõ a 
zenetörténetben, sõt, csak még szembeszökõbbé teszi az 
önmagát föltáró individuális elevenség összemérhetet-
lenségét, mint amennyire az a tisztán technikai-formális 
„épületesség” kísérlete nélkül szembetûnnék.
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A szociológiai összefüggés • Inkább arra volna szükség, 
hogy minden igazán nagy mesternek énszerû házat emel-
jünk, ahol magáértvalóan, meghatározott „állapotként” 
lakozhatik, még innen a talentumain. Idebenn szabad, ide 
csak önmagát hozza lelkileg magával. Amiért is ez magától 
értetõdõen attól is különbözik, ami az emberek körében 
éppen megesik, ami pusztán mint kortársakat köti össze 
a kortársakat. Kilátástalan itt, miután a mesterségbeli ku-
darcot vallott, mondjuk, szálak kiagyalásával próbálnunk 
elõbbre jutni, azzal, ami egykor hasonlított, vagy az össze-
hasonlítás más segédeszközeivel. Csak a kisebb vagy köze-
pes rangú mestereknek vannak olyasféle festõ- vagy költõ-
kollégáik, akik mintegy velük éltek, és ugyanazt mondták 
el másképp. Nicola Piccini talán rokokószerû, de fölületes-
ség volna állítani, hogy Gluck a Louis seize, vagy Mozart az 
osztrák rokokó, vagy Beethoven az empire lépésrendjéhez 
igazodik, vagy Wagner – no, igen, kirõl vagy mirõl volna 
elhihetõ, hogy Wagner hozzá igazítja a lépteit? Nietzsche 
legalább félig-meddig megérezte ezt, amikor arra tanított, 
hogy: „a zene valamennyi növény közül utolsóként dug-
ja ki a fejét a földbõl. Mi több, olykor mintha csak egy 
letûnt korszaknak volna nyelve, úgy csendül föl a csodál-
kozó és új világban, és megkésetten is érkezik. A keresz-
tény középkor lelkének telt hangzása csak a németalföldi 
muzsikusok mûvészetében szólalhatott meg. Csak Händel 
muzsikájában zengett föl, ami Luther lelkében s a véle ro-
kon lelkekben a legjobb volt, a nagy, zsidó-heroikus vo-
nás, melybõl a reformáció egész mozgalma született. Csak 
Mozart váltotta csengõ aranyra XIV. Lajos korát, Racine 
és Claude Lorrain mûvészetét. Csak Beethoven és Ros-

A szociológiai összefüggés
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sini zenéjében nyilatkozott meg dalolva a XVIII. század, 
a rajongás, az összeomlott eszmények és a tünékeny bol-
dogság évszázada.”24 Ennek a történetileg mély nem-egy-
idejûségnek bizonyára a kezére játszottak külsõ körülmé-
nyek is: hisz persze a leglényegtelenebb részben, mondjuk, 
akár Bach is megérthetõ „szociológiailag” a Nyugathoz 
mérten „visszamaradott” Németországból, ahol a könyv-
borítók a reneszánsz, sõt, a rokokó elegáns formátumai 
között is megõrizték középkori fóliánskinézetüket; ahogy 
Németországban a koncertáló, homofon módon individu-
ális, emancipált egy szólam minden gyõzedelmességével 
dacolva jó ideig tartotta még magát a többszólamúság is, 
az organikus szerkezetépítés, a láthatatlanba titokban be-
lerajzolt vonalak és a bennük ragyogó fény, a késõ gótikus 
jámborság. Csak hát mind a sok, külsõ dolgokkal érvelõ 
„magyarázat” végsõ fokon külsõdleges marad, nem te-
szi érthetõvé Bach jelenségének egészét, mély történeti 
magányát, szociológiailag megfoghatatlan létsíkját; arról 
nem is beszélve, hogy miközben Nietzsche megfogalmaz-
za a zene történeti nem-egyidejûségét, az még az õ kezén 
is puszta visszatéréssé válik, azt még õ maga is fölöttébb 
historikusan a múltra vonatkoztatja, ahelyett hogy a jövõ 
felõl világítaná meg: utópikus rendû szellemeként, amely 
szellem ezek szerint, ha számtalan vonzalomnak és sza-
badon recipiált hatásnak engedve is, a történelem és szo-
ciológia kellõs közepén egyedül csak a saját házát építi, 
saját felfedezéseinek és belsõ létsíkjainak konstrukcióján 
dolgozik. Hisz épp elég különös, maga az egyetemes tör-
téneti anomália, hogy a görögök és a középkori emberek 
majdhogynem némák maradtak, hogy Watteau vagy akár 
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Tiepolo napjaiban, hét évszázados múlt örököseként, hir-
telen fölbukkan Bach, egy sötét, buja, zavarba ejtõ, sokban 
gótikus mester, és hogy az olyannyira fiatal zene, az újkori 
történelemnek is afféle szûnhetetlen szinkópája, szemmel 
láthatólag másfajta ritmusra hallgat, nem a hozzá tartozó, 
morfológiailag, szociológiailag adott kulturális corpus rit-
musára. Ahogy Beethoven egyedül önmagából bontakozik 
ki, ahogy Mahler már külsõdlegesen is egy másik társada-
lom számára alkotta meg bizonyos mértékig megelõleg-
zésként VIII. szimfóniáját, úgy gondolja ki magának Wag-
ner is Évát és a népet az ünnepi réten, a maga választotta, 
önmaga által inspirációnak kitalált, utópikus Bayreuthot, 
messze minden kortárs szociologikumtól, annak tartal-
maitól és formaakarásától. Ha tehát egy muzsikus ennyire 
függetlennek érezhette magát kora akaratától (és van vala-
mi nagyszerû és titokzatos abban, hogy a XIX. századnak 
épp a két legnagyobb muzsikusa forradalmár volt), akkor 
aligha az a lényeges, aligha az ez a Mendelssohnon, Schu-
mannon és a pusztán formális dolgokon túl föllelhetõ vala-
mi, ami a zenébõl ökonómiailag és szociológiailag klasszi-
fikálható. Téved tehát, aki a minden másban oly jótékony 
gazdasági vagy másképp egynemûsítõ szemléletet e tekin-
tetben is abszolutizálni szeretné. Ami a víznek használ, az 
szükségképp árt a tûznek, sõt, meglehet, az az erõ, amelyik 
gazdasági dolgokban, az államéletben mindent a magasba 
lendít, a tiszta mû-életben bajt bajjal tetéz. Aki ezt másképp 
gondolja, aki a legkülönbözõbb dolgokat egyritmusú tör-
téneti-szociológiai ügetésre fogná, hogy húszfogatú kocsin 
utazzék, és egyetlen korszakos kantárszárral egységesítse a 
nem-egyidejût, mi több, a szferikusan összehasonlíthatat-
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lant, az annál fölületesebbé, Istentõl elhagyatottabbá kell 
váljék, minél energikusabban mutatkozik meg maga a do-
log, és minél meglepõbb fénybe tûnnek állítani egymást 
azok a mozgások, melyeket oly homogénen ragadott meg 
a genetikusan polihisztorikus, egyetemes történeti vagy, 
mondjuk, morfológiailag szinoptikus fogalom. Azt kell 
konstatálnunk tehát, hogy sem az ökonómiai természetû 
föltételeket megfogalmazó negatív, vagyis semmit ki nem 
kényszerítõ, tartalmilag kauzálisan mit sem magyarázó 
összefüggések, sem az emberek közötti viszonyok – az 
államélettel mint egyetlen objektivitással és szociológiá-
juknak, ennek az örökké kötõjeles szociológiának félreért-
hetetlen belsõ kompetenciakorlátozásával – nem képesek 
a zene olyan történeti szakaszolásával és szociológiai ma-
gyarázatával szolgálni, hogy abban ennek az önálló szfé-
raként értett mûvészetnek a voltaképpeni fejlõdésébõl és 
tárgyiasságából bármi is megfogalmazódjék. Csak ott le-
hetséges valamit alapvetõen szociológiailag levezetni vagy 
akár egészében megragadni, ahol az emberközi, azaz szo-
ciális szemszögû vizsgálódás egybeesik a tárgyával, tehát, 
mondjuk, az erkölcsökkel mint emberek között érvényre 
jutó viszonnyal, vagy a gazdasággal, joggal és állammal 
mint az emberek között szövõdõ viszony formáival. Ahol 
nem így áll a dolog, ahol lehetetlen az államnál végez-
ni és a többi értéket, a mûvészetet, vallást, tudományt és 
filozófiát az államélet legmagasabb rendû virágaiként ho-
mogenizálni, ott a dologban rejlõ lényegi szándék más-
képp, a határokat áthágva tagolódik, hogy úgyszólván 
csak egy apriorikus nézõ számára létezzék, s ekképp nagy 
képviselõi, anyagai és mûvei számára egyszeri, történetileg 
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excentrikus, apriorikus tárgyi és hatásproblémákhoz sza-
bott tipizálást követeljen. Bizonyára a zseniális egyedi te-
vékenység sem mindenestül levezethetetlen: de az valami 
másra vall, nem egy, a mainál inkább egységesített ember-
csoport lelkületére, ha – mint néha Görögországban és a 
középkorban – a kor akarata és a zseni akarata mintha csak 
titokban megegyeztek volna, egybecsengenek; ha a nagy 
individuumok hirtelen ugyanannak a vonalnak különös 
hullámhegyein és hullámvölgyeiben találják magukat; ha 
fölöttük, a magasban olyan sugallatok kivehetõk, melyek-
nek Énjük engedelmeskedik, és olyan individuumfölötti 
üzenetek, amelyek mûveik megformálódását determinál-
ják; ha a zseniális ekként-meghatározottság egy történe-
lemfölötti kanonikus diapazon rejtjelévé változik; ha tehát 
egy minden gazdasági-szociológiai pragmatikától vagy 
morfológiai szinoptikától távol esõ, valóban „történetfi-
lozófiai” összefüggéssor tárul föl, melyben a nagy indivi-
duumok kategóriákká lesznek, és a zsenik egymásutánja, 
mindenekelõtt a zene géniuszaié, valamiféle, a magunk 
tudatát, Isten önmagáról alkotott tudatát érintõ kategori-
ális rendszerré kezd átvedleni.

A zene robbanékony fiatalsága • Ám itt jó ideje újra és 
újra megfiatalodtunk, s nem láttuk kárát. Nem a hozzáér-
tés és az érettség, csak az iskola ment veszendõbe közben. 
Amiért is bizonyos, hogy a régi idõk szokásos fölmagasz-
talása innen nézve is nevetségessé kell váljék zenei ügyek-
ben. Bár még a legújabbfajta képeket is engedékenyebben 
szokás megítélni, mint a mindenkor legmodernebbfajta 
kompozíciókat. De a fölháborodás hamar elült, és amiket 
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kímélendõ a Figaro elsõ hallgatói azt kívánták, bár volná-
nak pléhvel kibélelve: a füleket megnyugtatta az új meg-
szokás, és a szépség és melodikusság sarktételei körül dúló 
vita hamar elcsitult, amint a régit elfeledve szabályt az új 
konstrukciókban kerestek.25 A mesterséget nem szûntek 
meg ûzni, kis formák törtek össze, egy expresszivitásában 
még mélyebben megokolt forma tûnt föl, és fokozódott az 
expresszivitás, olyan félreérthetetlenül, hogy ami a festeni 
tudásra áll, a XIX. századi hanyatlás, majd a beköszöntõ 
nagy föllendülés, a zenére egyáltalában nem igaz. Hogy 
mily keveset nyom a latban itt a puszta régiség, az épp elég-
gé megismerszik két esetbõl. Hogy egy fiatalember rálel-
jen a varázslatra, mely visszatarthatná õt az öngyilkosságtól, 
és visszaadná neki egész elvesztegetett életerejét, Balzacnak 
a csudatevõ szamárbõr környezeteként egy egész régiség-
boltra van szüksége, teli a múlt halomba hordott divatjaival, 
találmányaival, bútoraival, alkotásaival és lomjaival. Amikor 
ellenben három süvölvényrõl esik szó, akik összeszûrték a 
levet egy halom csirkefogóval, hogy apácákat becstelenítse-
nek meg, s szerét ejtsék némi képrombolásnak, és erre föl 
maga Szent Cecília siet kolostorának megmentésére, némi-
leg értelmetlennek hat, mi több, zenei szempontból laikusra 
vallónak, hogy Kleist, igencsak hangsúlyosan, e helyt egy 
õsrégi itáliai misét rendel elõadni, holott inkább illenék oda 
Palestrina egy korabeli darabja, sõt, ha az anakronizmustól 
eltekintünk, ennél is mágikusabb szolgálatot tehetett volna 
egy Bruckner-szimfónia valamelyik tétele.26 Épp ez a lénye-
ges a dologban: hogy amit Balzac korában a képzõmûvészet 
alkotott, azt persze mind faképnél kell hagynunk, vagy leg-
alábbis lelke szakadtáig kell sarkantyúznunk, ha azt sze-
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retnénk, hogy jelentõs dolgok hátteréül szolgáljon, míg 
a hangzó, zeneileg adott jelen bátran lehet közeli rokona 
minden elképzelhetõ kalandnak és csodálatosságnak. Eny-
nyiben a zene nemcsak a magától értetõdõ mesterségbeli 
tudást illetõen, hanem a személyes expresszivitás erejé-
nek tekintetében is az egyenrangúságok egyetlen folya-
ma, amely érintetlen marad attól a hullámveréstõl, mely 
Bachot és – jóllehet egész másféleképp, még meglepõbb 
módon – Wagnert is korszerûtlenné tette, és amely egé-
szében véve minden kortárs zene számára a fantasztikus-
ságnak ugyanazt a magas – legalább azt a magas –, amúgy 
csak a múltban föllelhetõ fokát teszi lehetõvé.

Igen ám, de ha csak úgy vaktában történnek a dolgok, 
kitart-e a hangnak ez a jobbfajta újdonsága? Vajon a hang-
zás virágzó elevensége, ez a minden korábbinál inkább 
önmagába forduló játékosság nem annak a kifejezõdése-e, 
hogy elvesztettük a fönti, az objektivitáshoz fûzõ kötelé-
ket, melynek libegõ és aláhulló végei egy ideig persze még 
láthatók a szubjektivitásban? Éspedig annál világosabban 
láthatók, minél közelebb érnek a földhöz, minél köze-
lebbi szomszédjai tehát egymásnak zuhanás, elevenség és 
vég? Vajon mindenekelõtt az a mindenestül rejtélyes tény, 
hogy a zene egyre fiatalabb, egyre kötetlenebb és egyre 
tágasabb lett, magában rejti-e a zene kimeríthetetlenségé-
nek és a korszellemmel szemben tanúsított immunitásának 
a garanciáját? Sok minden látszik fölsorakozni, hogy épp 
ezt az utolsó kérdést igennel válaszolja meg, de persze csak 
azon az áron, hogy egyben egy sor aggály is fölmerül, s 
ezek, noha zenei dolgokban semmiképpen sem igazolják a 
régi idõk szokott magasztalását, ám mégiscsak problema-
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tikussá teszik a zene merõben üres, rendszermentes ifjúsá-
gát. Bár mondtuk már, az itt magától értetõdõ mesterség-
beli gondosságban mindenütt ott van az alkotó tudása, mi 
több, akár azt is állíthatnánk, hogy a melodikus találékony-
ságnak és a részletek szeretetének az ereje a kamarazenei 
szólamvezetésben még nõtt is Beethoven óta. Csakhogy 
mindez újra meg újra csak a két szép szemünkért van, mit 
sem látó két szép szemünkért, nincs egyetlen iskola sem, 
nincs meg a zenei stílus, az egyetlen számunkra még lehet-
séges stílus szilárd szellemi szépsége, és a zene sehogy sem 
akar elkezdõdni. Csak mûvészek vannak, mûvészet nincs; 
csakhogy az egyes mûvészeknek nem adatik meg minden 
további nélkül a jog, hogy már magukban is kategoriális-
sá legyenek, vagy hogyha mégis megadatott, csak mert a 
valaha volt és kategóriákként megálló nagy individuumok 
olyan kategoriális összefüggést teremtettek, amely a ké-
sõbb születetteket, örvendjenek bár mindennél pompáza-
tosabb fiatalságnak, egyáltalában megajándékozhatja egy a 
fiatalságot, jövõbeliséget, szubjektivitást szubsztanciálisan 
megalapozó szféra erejével és tartásával. Minthogy mé-
lyebbre ásnak, a kompozíciók nem egyszerûen mint tulaj-
donsággal rendelkeznek a fiatalsággal, hanem épp azáltal 
fiatalodnak meg, hogy megöregszenek, és önmagukon 
nyugszanak, és szert tesznek annak az új-régiségére, amit 
ez a nyugalom magában rejt. Következésképp ami a ze-
nét illeti, sem a mûvész, sem a mûalkotás nem az idõ üres, 
formális meneteléséhez igazítja értelmetlenül a lépteit, 
hanem az új lekerekedik, hogy ebben találja meg a maga 
mértékét és szigorúságát, egyfajta méltóság lesz, végül va-
lamifajta hazatérés, és a végén éppen a legnyaktörõbb, a 



81

legfájdalmasabb, a legeloldottabb és -paradoxabb lesz az, 
ami legközelebb áll a régihez, ahhoz, ami neki õsrégen ala-
pot vetett, a legegyszerûbbhöz, az adotthoz, ahhoz, amire 
õsidõk óta vágytunk, és ami a felnõtt világban elveszett. 
A lényegtelennek a zene története szempontjából csaknem 
mindvégig lényegbevágó föllazulása és a növekvõ szubjek-
tivizálódás, a keresésnek és a kalandnak, az újkor szellemé-
nek az adekvációja önmagában és önmagához a maga elõre 
láthatatlanságában és épp a váratlanság impresszivitásában 
egy expresszionista, a lényeget firtató gondolatnak engedel-
meskedik, egy gondolatnak, amelyik újra és újra a trouver-t 
segíti gyõzelemre a construer fölött. A meghalni meg nem 
haló, a semmirõl le nem mondó ifjonc, a szüntelenül meg-
újuló ifjonc csak a zseniben csillogtatja meg azt az érettsé-
get, de éppenséggel azt az érettséget csillogtatja meg, amely 
az „ifjúságot” szubsztanciálissá teszi; és a disszonanciák ka-
nyargása, a fokozások fölszaporítása, sõt, az oly anarchikus-
nak tûnõ atonális zene is igazából csak alsó ellenáramlata 
egy magasabb, ott érvényre jutó expresszionizmusnak és az 
expresszionizmus gótikus bõségébõl születõ lényeglátásnak, 
melynek épp csak a kezdeteiig jutottunk. Ám ez mind csak 
annak köszönhetõen az, ami, hogy egy kibontakozó, mind-
inkább kibontakozó, valami végsõ ortodoxia okán forradal-
mi fiatalság felé tart, hogy róla emlékezik meg, hogy annak 
rendszere titokban az övé. Ha tehát az új hang önmagában 
a jobb hang is már, ez semmiképp sem sima képe miatt van 
így, nem is az egyedül a változásra éheseket izgató meglepe-
tés miatt, hanem mert a kornak, a kibontakozó újkornak, 
ennek a fogalmában megragadva ádventi kornak szüksége 
van a muzsikusra, és szereti is õt.
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A zene történetfilozófiájának problémája • Amiért is, 
nehogy bármi elillanjon, mégiscsak össze kell fognunk a 
zene dolgait. Ez a kötelék alkalmasint vonzónak, teleolo-
gikusnak, progresszívnek van megalkotva, de nem egysze-
rûen idõben, inkább térben értendõ. Úgy van megalkotva, 
hogy az egyes pontok, melyeket mint forma érint, nagyon 
is létezõként rögzülnek.27 Így itt azon fordul meg a dolog, 
hogy megragadjunk bizonyos zseniális Én-állapotokat, 
amelyek kanonikussá lesznek mindenki számára, aki mo-
zarti, bachi vagy beethoveni tehetséggel van megáldva. Ám 
ehhez mindent, ami pusztán történetileg van összeilleszt-
ve, az áttekintés egy új egésze kedvéért a legalaposabban 
szét kell választanunk. Az adott és a látszólag oly különbö-
zõképpen adott elég terjedelmessé vált ahhoz, hogy a nagy 
mesterekhez hasonlóan, akik tetszésük szerint nyúltak a 
dal, a fúga vagy a szonáta különbözõ formáihoz, ahogy ezt 
egy adott részlet „szelleme” megkövetelte, Mozartot mi 
is Bach elé helyezzük, vagy a mozarti, bachi, wagneri for-
mákból a kompozíciónak és a kompozíció tárgyainak va-
lamilyen történetileg meghaladhatatlan, mindenkor újból 
posztulálandó sorát rakjuk össze. Tisztán idõbelileg, tehát 
a gyilkos egymásután szerint véve persze a különbségek 
hatalmasak. Sehol sem olyan mélyreható a változás, és fõ-
képp sehol sem olyan vehemensen pergõ és olyan kurta 
az az idõtartam, melyben ez a változás lejátszódik, mint a 
zenében, és sehol sem oly reménytelenül, vagy ha tetszik, 
sehol sem oly reményteljesen egyenes az országút, mint 
ebben a mûvészetben. Mindenütt másutt vannak mintáza-
tok, tágas ívek, amelyek összekötik, ami egymással itt vagy 
amott rokon, egyszeri megragadásai az abszolútnak és re-
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ceptívnek. A görög oszlop, de a gótikus oszlop is, a homé-
roszi eposz, de az Ótestamentum is ilyesfajta alapforma, 
a platóni filozófia nemkülönben, ahogy a kanti filozófia 
is; vagyis itt elegendõ, ha valaki elsõként lépett, hódító-
ként, egy területre, hogy ezzel az elsõ mintában mindjárt 
valamiféle lerombolhatatlan, legalábbis szõnyegszerûen 
kimerítõ mintázatot is nyújtson, a lehetséges tartalmak-
nak valamiféle körével, körbekerítésével, leltárba vételé-
vel szolgáljon. De, dacára Mozartnak, Beethovennek, sõt, 
Bachnak, akik azóta, hogy fölléptek, tájékozódási pontul 
szolgáltak, csak nemrég óta van születõfélben a jobb át-
tekintés új egésze a zenében is. A mester talán változat-
lanul úgy érzi magát, mint a magában pörgõ kerék, de a 
haladottabbhoz való igazodás értelmetlen turbulenciája 
eltûnt, a hiúságból és az elõdökkel való lehetõleg anarchi-
kus versengésbõl egy építmény emelkedik ki, és ebbõl az 
építménybõl valamiféle pozíció, úgy, hogy a történetileg 
adott formakomplexumban megtalálhatja a maga megha-
tározott helyét minden gondolat, melynek hisz nem jár-
tunk a végére mindjárt, amikor történetileg fölbukkant, és 
nagyon is igényt támaszthat még a jobban csinálásra, a lán-
golóbb fantáziára és tartalmának utópikus továbbgondolá-
sára. Úgy tûnik, csak kevéssel ezelõtt, Brahmsszal és még 
inkább Brucknerrel köszöntött ránk az utolsó kezdet, csak 
nemrég óta akar a szüntelen újdonság a maga egyenesvo-
nalúságának rossz végtelenségével egyetemben alakokból 
formált parabolává, nyílt rendszerré átalakulni, és kitöltött 
vagy (ha a zseni annyira új, mint valami metafizikai hajnal) 
kivetített mezõkké a zene formáinak, jobban mondva: pe-
csétkategóriáinak ebben a periodikus rendszerében.

A zene történetfilozófiájának problémája



84

A zene filozófiája

Akad itt egy markáns vélelem,28 s ez is különválaszt, tisz-
tán hozzárendel. Annak kedvéért, ami benne megfogal-
mazódik, szeretném bevezetni a szõnyeg elõször Lukács 
használta segédfogalmát,29 a tisztán korrektívumszerû for-
ma fogalmát tudniillik, és a valóságét mint beteljesült, cél-
ba találó, konstitutív formáét. Így, félig magyarázat-, félig 
tûnõdésképp kiegészítve a dolgot, három séma különböz-
tethetõ meg az alkalmazott erõ lendülete szerint. Az elsõ 
a végtelen magunkban dudorászás, a tánc és végül a ka-
marazene, ahogy az valami magasabb rendûbõl lesüllyedt, 
és többnyire csak látszatra szõnyegszerûvé lett. A második 
nagyobb lendületet vesz: ez a zárt dal, Mozart avagy a 
Spieloper,30 kicsiny világi lázzal,31 az oratórium, Bach avagy 
a passiók, kicsiny spirituális lázzal, és legfölül a fúga, amely 
persze, tekintettel végtelen dallamára, már az esemény-
formával érintkezik, bár attól mégiscsak alapvetõen el-
választja tisztán architektonikus, drámaiatlan ellenpontja. 
Nagyjából mindenestül itt lakoznak a zárt vagy legalább-
is zavartalanul virágzó, egytémájú dallam alkotásai. Ez a 
második immár nem valami magasabb rendûbõl süllyedt a 
tárgynélküliségbe, tárgya az Én bizonyos mértékig köny-
nyebb, könnyebben elérhetõ, mélyebben fekvõ régiójá-
ban van, ámde csupán abban a formában, hogy minden 
erõsebb mozgáshoz, tehát a megfelelõ eseményformához 
mérten valamiféle elõjátéknak, szõnyegnek, bár igazi szõ-
nyegnek, tiszta formának és valamifajta korrektívumnak 
mutatkozik, amely a maga szép, nyugvó, vagyis merõben 
lírai izgalmú és amúgy csupán összeillesztett egységében 
már a harmadikra, az eseményformára, a nehéz, kaotikusabb, 
dinamikusan szimbolikus szimfónia lázadására hivatott 
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utalni. A harmadik az átkomponált dal, a Handlungsoper, 
Wagner avagy a transzcendens opera, a nagy kórusmû és 
Beethoven-Bruckner avagy a szimfónia mint elszabadult, 
világi, de még nem spirituális értelemben is nagy, min-
denestül drámai izgalmú, mindenestül transzcendentális 
tárgyiasságú eseményformák, melyek minden látszatra 
vagy valóságosan szõnyegszerût magukba fogadnak, és 
az Én magasabb régióiban uralkodó tempó, forrongás és 
ragyogás vonzásában teljesítenek ki. Kézenfekvõ itt más 
mûvészeti formák háromrétû, szillogisztikus fölépítésére 
gondolnunk. A csendélet, a portré és a nagy tájkép; a li-
neáris ornamentum, a szobrászat, valamint az eidetikus 
figurális kompozíció többdimenziójú ornamentuma és az 
építészet; a novella, a líra, illetve a nagyepika és dráma; sõt, 
ha a puszta kompozíció szillogizmusát még tovább akar-
nánk tágítani, a rajongó csodavárás, a protestantizmus és 
a kiépült, közvetített egyházi hit sajátos vallási formaegy-
másutánja – az absztraktságnak mindezek az elvont kez-
detei, individuális középjei és konkrét beteljesülései olyan 
ritmusnak engedelmeskednek, amely emlékeztet a zenei 
formák ritmusára és egy rokon szillogizmusra: a jólesõen 
szép játéktól, a kedély fokától a teljes, magában változó 
individualitáson mint a melegség és a lélek fokán át a rend-
szer sugárzó keménységéig mint a hatalom, a mélység és a 
szellem fokáig. Ami ennél is inkább ér ideget, és ennyiben 
persze föl is robbantja a dialektikus rendrakás pusztán for-
mális játékát, az a görög Mozart, a gótikus Bach, a barokk 
Beethoven és Wagner és az ismeretlen szeráfi muzsikus itt 
épp csak jelzendõ összefüggése a megépült bensõségesség 
történetfilozófiájának megfelelõ szintjelzéseivel a világban.

A zene történetfilozófiájának problémája
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A gazdagság és sémája

I.
Miképpen hallottuk meg magunkat elõször?
Végtelen magunkban dúdolásként és a táncban.
Ez is, az is, mondtuk, névtelen még. Önmagában egyi-
kük sem eleven, és senki sem formál itt bármit is személy 
szerint. Ahol csak rájuk akadunk, az eredendõ nekikezdés 
báját érzékeljük bennük. De elõbb keresztül kellett ver-
gõdnünk valami máson, valamin, ami ezt az eredendõ 
megszólalást tudatosan kiemelte a maga puszta közvetlen-
ségébõl. És amitõl a kifejezés alaposan fölszerelkezett. Az-
tán persze viszontláthatjuk a kiáltást és a táncot, ha valaki 
mûvésznek az eszébe jutnak. 

Maradványok õk vagy remények, egyre megy. Itt bát-
ran fölemlegetetlenül maradhatnak még a kamarazenével 
egyetemben, amely félig talán a legelcsépeltebb ujjgyakor-
lat, félig a legtermékenyebb kontrapunktikus kifinomult-
ság és a szonáta megváltása túlságosan is hebehurgya, túl-
ságosan is lendületes robogásától. Így aztán visszatekintve 
is érdekes lesz, ha ráébredünk, milyen jelentõségre tett 
szert Bachnál és Wagnernél a végtelen magunkban dúdo-
lás, majd – és mindenekelõtt – a tánc.

II.
A dal • De itt még minden igen csöndesen zajlik.
Amiért is hamar negédesen lekerekítették az éneket. Az 
ilyesmi igaznak hat a szabad ég alatt, de Silcher kezén ha-
missá válik. A hamis népdal vagy polgár-dal halva született 
fajtája ez. Amit énekeltek, hamar faképnél hagyta a kiáltást, 
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táncot és varázslatokat. Legalábbis mintha már a Minne-
sängerek ötletességét is egy igencsak megzabolázott közép 
ihlette volna. De a csodálatra méltó, az az, hogy még olyan 
késõi mûvészek is, mint Schumann, a korai Schubert, sõt, 
még Brahms is jelentõset alkottak benne. Õk rögzítették a 
zárt dalt mint puha, homofon módon dallamos, a legegy-
szerûbb idõmértéket használó formát. Áradnak, elringatnak 
ezek a dalok, kicsengésük merõ hangulat, németek, és még-
is ellentmondásosan végesek, modorosak, ha ugyan nem 
egyenest strófaszerûen zártak dallamukban. Meglehet, a 
biedermeier csöndes és hamar oly nagyon megromlott, oly 
nagyon dalárdaszerûvé vált énekes kedve nagyban hozzájá-
rult a polgárinak ehhez a gyõzelméhez, egy olyan kor kellõs 
közepén, amely ha Zelternél nem is, ám Schubertnél azért 
egész más célok után kutatott. Csak az ária tiszta,32 kivált 
a könnyen utánaénekelhetõ, jólesõen zárt, igazán népi és 
még töretlenül a beszédhangra hangolt itáliai kantiléna. Az 
operában otthon van, abból él, hogy minden zárt számnak 
kezdete van és vége, és ennyiben Pergolesitõl Offenbachig 
megvan a maga kész, mind az énekes, mind az opera felõl 
jól érthetõ, szõnyegszerû megformáltsága.

Mozartról • Mozart a legfõbb ebben a ragyogó sorban.
Könnyedén és mámorítóan bír énekelni, zártan énekel-
ni. Egészen egyedülálló módon tud beszélni benne ön-
magáról, rólunk, már amennyire ebben megragadhatók 
vagyunk. Nála másképp születik meg a csönd, az éjszaka 
föltárulkozik, és szépséges alakok vonnak bennünket a kö-
rükbe. Csakhogy ez még nem az az éjszaka, amikor meg-
változnak a dolgok, amikor kialszik a fény, és fölbukkan a 

Mozartról
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hegyi tündér, s valami derengés kúszik föl a falakon, mintha 
csak hajnalpír volna, mikor már nincs messze a napfölkel-
te. Inkább mintha a gyertyák lobognának tovább, mindent 
õk ragyognak be, szeretetre méltóbban, megszépítõbben, 
mint az a nappali fénynek sikerül, imitt-amott rokokó mód 
szomszédságba kerülve az odaáttal, ám amúgy gyöngyház-
fénnyel és csak kívülrõl bocsátva be világosságot. Az ilyen 
színes hang-alakok lépte fölöttébb lebegõ, mintha szárny-
ra akarnának kapni, de nincs szédület, és nincs robbanás, 
még a Figaro mozgalmasabb ensemble-jeleneteiben sem, és 
fõképp nincs más, csak az énekbeszédben vázolt és átnyúj-
tott cselekmény, mely dalra vált, kivár, és újfent dalra vált. 
A jelenet ily módon fürgén áriába torkollik, áriába, amely 
maga a koncentrált érzés, egy szituáció koncentrált szenve-
délye, az érzés kifejezésének ideje, ám amelyben hibádzik 
az érzelmek hajlandósága arra, hogy fölhabozva mind fa-
képnél hagyják a pontszerû testi Ént és annak kimért te-
rét. Ha kecses, ha fájdalmas, ha vidám, ez a végsõ nemes 
muzsika nyugodt és plasztikus, olyannyira az, hogy a bájo-
san fölcsendülõ és lecsengõ, szépen felelgetõs, szép felel-
getésben indázó melódia még a derûs vacsora és Don Juan 
misztikus bukása között sem szeretne különbséget tenni, 
mármint ami vonalainak és formájának változatlan zártságát 
és plasztikusságát illeti. Ebben a mértékkel bonyolított cse-
lekményben, melankolikusan lággyá formált, összeszedett 
áriában minden ezüstös marad, porcelánszerû; még az izga-
tott, szabad, csörömpölõ induló is a chinoiserie álöltözetébe 
bújik; és ahogy a recitativo is épp elég szõnyegszerûen zárul 
le, a belsõ életnek, pusztán énekbeszédben ábrázolt csele-
kedeteinek és líraian föltárt, áradó gazdagságának a rajza 
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sem hatol oly mélyen a zaklatottabb, valóságosabb Énbe, 
a drámaian kitörõ vagy netán misztikusan fölismert Énbe, 
hogy a mozarti opera elhagyhatná a bábjáték, a Spieloper, 
a meseopera körét, vagy a legmagasabb rendû eshetõség-
ként a zenei kegyelmi dráma elé terített szõnyegéét. Persze 
vannak részletek, amelyeket nem feledhetünk. A párbeszéd 
a pappal és a papok a-moll dallamának hirtelen ránk kö-
szöntõ komolysága, vagy a fúgált szakasz, és ahogy a temp-
lom kapuja elõtt álló két fölvértezett férfi kõkemény cantus 
firmusa fölötte a magasba tör, mint valami keresztelõ vagy 
megbélyegzõ pecsét; látnoki A varázsfuvolának ez a két ha-
talmas hangkolosszusa, irtózatos, meredt gorgófõ-vízióként 
tépik szét a szõnyeget, vízióként, amely az amúgy tiszta for-
ma minden játékossága, játékszerûsége és lapos paradicso-
misága mögött nem engedi magát feledni.33 De ez is gyer-
mekkor, és alapjában véve nem igazolódott álom, tizenhét 
éves zene, amely után mindjárt a felnõttség hanyatlása fe-
nyeget, és miatta ez a szõnyegszerûen immanens mûvészet 
más részleteiben képtelen volt alapvetõen valóságossá válni, 
rákényszerülni, hogy komolyra forduljon.

Mozart ekképp a déli zene koronája, még majdhogynem 
láthatósággá és plasztikai elragadtatássá átgyúrható. Hisz 
ha nagyobbat lépett, és nagyobb lélegzetet vett, akkor sem 
akarta, hogy megtörjön a dallam, akkor sem akart mesz-
sze tévedni. Így érthetõ, hogy még széles és atmoszferikus 
szonáta-œuvre-jében is oly fürgén összeszedi magát a lélek. 
Ezeket az alkotásokat ha meghallgatja az ember, az me-
lodikus haszonnal jár, vagy gyakran, mint A varázsfuvola 
páratlan nyitányában vagy a Jupiter-szimfónia fináléjában, 
kamarazenei haszonnal, de ritkán vagy sohasem jár szimfo-

Mozartról
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nikus haszonnal. Bájosan vannak kiötölve, gyakran hallatlan 
ölelésû ívét rajzolják meg a legnemesebb hangközöknek, s 
minden részletükben olyan virágzók és gazdagok, hogy jó-
szerével csak Schubert ér ennek a melodikus gazdagságnak 
a nyomába: de minden marad a régiben, amikor a téma újra 
fölbukkan, semmi sem vesz magára terheket, és semmi sem 
szabadul meg terheitõl, nincsenek havas utak, nincs köd, 
nincs erdõ, nincs eltévedettség, és nincs meleg fény a tá-
volban, csak szeretetre méltó kitárulkozás van és gyöngyök 
egymás után iramodása, és az ellentémából sem fény nem 
születik, sem meleg, sem az összevisszaságnak az a zenéje 
nem születik meg, amelynek pedig olyannyira a mestere 
volt az opera buffában. Ennyi rejlik a hangulatoknak abban a 
szerény, elemeiben mozdulatlan egymásutánjában, melyre a 
kicsinyke világi Énnek és testbe szorult lelke34 puszta, mind 
idõben, mind térben kurta dinamizmusainak futja. A dolog-
hoz ennélfogva hozzátartozik, minden képmutatás nélkül és 
szeretettel a szõnyeg iránt: a kidolgozás nem akarja és nem 
is képes azt a feszültséget és a nagyvonalúságnak azt az aka-
ratát elviselni, amely pedig tematikus ellentéteinek expan-
zív, szükségszerûen expanzív tüzébõl meg kellene szülessék. 
Az egésznek Mozartnál van valamiféle aritmetikai vonása, 
amely elvileg mond ellent a szenvedélyes beethoveni szim-
fóniának mint választott, láthatólag és organikusan egybe-
szerkesztett formának. Ez az, ami Wagnert arra a helyes 
megjegyzésre indította, hogy Mozartnál a legtörékenyebb 
kecsesség meghökkentõ aritmetikai tehetséggel párosult, s 
épp ebbõl adódik ennek az igézõ, de nem megrendítõ, vi-
lágian derûs, de szellemileg majdhogynem problémátlan 
zenei görögségnek a sajátos értéke.
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A passiók • Habár ezen túllépve sem akaródzott mind-
járt lázba jönni.

A vágyakozás Bachnál nem föllobbanó-kicsapó tûz volt, 
hanem magába zárkózott lelki mélység.

Amiért nem is kívánt mindjárt izgatottan megmutatkoz-
ni. Az elbeszélés Bachnál is túlnyomórészt egyhangú re-
citativo. Csak ahol a hang már-már elfúl, és a könnyektõl 
nem képes tovább mesélni magának a szent történetet, ott 
szabadulnak föl a lírai magunkba szállás izgatott hangjai. 
Ezek a lírai szakaszok azonban, anélkül hogy elfogadott 
helyüket, a maguk nem kevésbé a mélységekbe alászállt 
helyét elhagynák, vagy, mint az Keisernél vagy a kortárs 
hamburgi iskolánál szokás volt, egyenest operaszerûvé te-
rebélyesednének, mégiscsak mindenestül a korál fennha-
tósága alá állíttatnak. A korálban tehát megint zártan lírai, 
következésképp drámaiatlan összefüggésben tér vissza a lá-
zasság, persze azzal a végsõ céllal, hogy keresztülverekedje 
magát ehhez az összefüggéshez, amely egyben drámán túli 
is. Hisz amikor Jézus azt mondja: „ti közületek egy elárul 
engem”, és a tanítványok a leghevesebb allegróban kiabál-
ják izgatottan: „Én vagyok-é az, Mester?”, és ekkor egy 
csodálatos szünet után a gyülekezet rázendít a korálra: „Én 
vagyok az, bûnhõdnöm nekem kellene”,35 akkor, a Máté-
passiónak ebben a pillanatában a legbensõ visszhangzik, 
és maga Kierkegaard sem akadhatna prédikációra, amely 
inkább szólna ad hominem, s lenyûgözõbben hirdetné a 
keresztény cselekedetet és a keresztényiség szubjektivá-
lását. Ekképp a korál lírai hangoltsága átcsap a szereplõk 
pusztán privát líraisága és a voltaképpeni kórusok még tár-
gyalandó külsõ drámaisága fölött. Hisz ahogy néhány, a 
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szemlélõdésnek szentelt ária, a korál is lényegileg egy ma-
gasabb gyülekezetnek avagy Sion gyülekezetének a kifeje-
zési formája, mintegy a történés túlpartján van otthon,36 és 
a maga immár nem privát, vagy ami voltaképp lehetetlen-
ség, immár nem lázas, processzuális, drámai, hanem igazá-
ból drámán túli, ontológiai lirizmusának áradó szõnyegével 
arra a legfölsõ színpadra illik, melyet a középkori miszté-
riumok égként emeltek a föld és a pokol fölé. Bár persze 
a voltaképpeni kórusok egész másmilyennek mutatkoznak, 
bennük, akárcsak az erõteljes és epikus Händel, már Bach 
sem a régi evangélikus korál homofon alakzatában, hanem 
vadul, pattogósan, osztott ritmusban ellenpontoz. Itt leg-
alább tettekkel akad dolgunk, és egy nagyon is szenvedé-
lyes mozgásba látunk bele. Mint amikor fölhangzik a „Fe-
szíttessék meg!”, vagy a dühödten föltörõ követelésben, 
amely Barabbás után kiált, az õrjöngõ kórusban: „Menny-
dörgés és villámlás elenyésztek a felhõkben”, egyáltalán, a 
zsidók és a földi gyülekezet összes kórusában, midõn köve-
tel vagy vádol a tömeg, hogy ily módon egészen másképp 
nyúljon bele a cselekménybe, mint az elbeszélõ recitativo, 
mi több, még a bibliai cselekménynél is szenvedélyesebb 
cselekményt teremtsen. Ezzel azonban éppúgy faképnél 
hagyatik a szó, ahogy végképp szétrobban a szûkebb érte-
lemben vett csöndes és zárt formatípus is. Az emberi hang 
a kórusban már csak hangszerként engedheti használni 
magát, ahogy hisz a csiszoltabb vokális zene maga is azon 
iparkodott, hogy mozgalmasságát átragassza a hangszerek 
egyszerre gazdagabb és szilárdabb koloritjára, sõt, hogy 
abban föloldódjék, vagy legalábbis már csak mint a zene-
kar legmagasabb rendû, legnagyobb kifejezõerejû szekció-
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ja szerepeljen. Aminek magától értetõdõ következménye 
volt, hogy amikor Bach az orgonára és a zenekarra ruházta 
rá a régi vokalizmust, az „énekhangok”, melyek a szöve-
vényes kórusbeli használatban már amúgy is elvesztettek 
minden sajátos líraiságot, egy új, a hangok egyesülésébõl 
és kontrapunktikus kibontásából születõ stílus ritmusának 
igájába hajoltak. Ez a stílus pedig, megnehezített körül-
mények között született melodikus vagy jobban mond-
va melizmatikus találmányként, alaposan le kellett, hogy 
gyöngítse a dallam zavartalan, zárt, korábban csak kísért, 
még ha többé-kevésbé áttörten is kísért szólóját,37 majd a 
zárt dallam széttörésébõl Bachnál megszületett a fúga, ke-
véssel Bach után pedig az elképzelhetetlen, a Beethovent 
ígérõ szonáta.

Bach, a bachi forma és tárgy • A dal tehát tágassá, vég-
telenné válik a fúgában, de mintegy befelé végtelenné.

Itt minden teljességgel énekszerûen játszható, és kive-
hetõ csipkézettséggel. De vajon csak emiatt merõben a 
hangsor szemszögébõl kellene Bachról ítélnünk, irtózva 
a hangzás minden keveredésétõl? Persze ez az, ami a fö-
lületes, iskolás buzgalmú koponyák számára a legköny-
nyebben hozzáférhetõ. Amiért is nem akad jobb vikárius, 
aki ne képzelné magát Bach igehirdetõjének, és ne azon 
igyekeznék, hogy a fölfoghatatlanul magasrendû mûveket 
igazi egyházfi-cincogássá változtassa. Csakhogy joggal ál-
lították, hogy a csembaló hegyes, rövid hangja egyetlen-
egyet sem elégített ki a bachi elõfeltételek közül. Ahogy 
az sem teljes mértékig igaz, hogy Bach számára mindig is 
csak az orgona, az énekhangot és a zenekar hangját imitáló 
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orgona jelentette volna a megfelelõ hangzást. És kétségbe 
nem vonható, hogy csak a mi zongoráink, a páratlan, az új 
Bach kedvéért született Steinway-zongorák, a csúcsokon 
tiszta, zengõ, ezüstös zongorák ébresztettek rá bennünket, 
hogyan kell a mestert új módon játszani, és hogy mit is 
kell tartanunk a sok díszítményrõl, ahogy arra is, mit kell 
a látszólag rendíthetetlen konzisztensségrõl tartanunk, s 
hogy hova, micsoda éneklõ, tehát nem egyszerûen harmo-
nikus, de a harmóniától mégsem idegen kivirágzásig kell 
eljutnia a jól hangolt zongorának. Bach visszanyúlt mind 
a végtelen énekléshez, mind pedig a ritmikailag sokszo-
rosan tagolt tánchoz; amivel kezdtünk a legkorábbi szõ-
nyeg nyomába érni. Ám ami a belsõ újjáéledés mesterének 
igazán a szívén fekszik, az ennek az éneklõ megosztott-
ságnak a tematikus csírája; szerelmes a témába, melyben 
úgy sûrítette össze az elkövetkezendõt, a feszültséget és 
a feszültség legélesebb körvonalait, mint senki más, és 
oly hosszasan szemléli ezzel a szeretettel a témát minden 
nézetbõl és minden remény fényében, míg az ki nem vi-
rágzik, és a fúga nagy alakváltozataiban föltárult ereklye-
tartóvá, belsõ, azaz épp a téma életköre által korlátozott, 
belsõleg végtelen melódiává nem válik, melizmatikus uni-
verzummá témája kifejlett individualitását illetõen. Épp 
ezért korántsem a hangok sorozata a legfontosabb Bach-
nál, bármennyire filigránmunka is minden. Az önmagában 
vett harmónia persze közömbössé válik Bachnál, amint a 
szólamok véletlen, kellemesen jelentõségteljes egyidejûsé-
gének mutatkozik. Ám mégsem abban az értelemben kö-
zömbös, mintha az efféle véletleneket elõidézõ mozgás és 
e mozgások egésze, tehát éppenséggel az ellenpont volna 
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a meghatározó és a voltaképpen kihangsúlyozott momen-
tum. Az ellenpont, mármint ha tökéletes horizontális át-
láthatóságot jelent, bizonyára inkább Bach lényege, mint 
Beethovené és Wagneré. Mégis az ízekre bontás mögött 
Bachnál is valamifajta akarás rejtõzködik, és egy temati-
kus egymásután, egy kétrétegû, már magában is feszült-
ségterhes tematika mindent elözönlõ, összefüggésgazdag 
áradata, egy tematikáé, amely jóval inkább találja magát 
ráutaltnak a harmónia – amint látható, nem valami egy-
szerû, homofon harmónia, hanem egy másik, kiválasztott, 
nyomatékot, a tömegével hangsúlyt adó harmónia – met-
szés-, forduló- és csúcspontjaira, de mindenekelõtt ritmi-
kailag hangsúlyos fogódzóira, mint a folyamatos polifónia 
határozatlan koherenciájára. És ez beragyogja a másikat is, 
még ha Bach az egy szólam mestere marad is, a régi egy-
szólamúság megkettõzõje vagy megötszörözõje, a dallam-
vonalak összeszövésének és az összeszövõdés látszólag lí-
raiatlan, lírán túli terének belsõ mestere. Az egybeolvadó, 
harmonikus-ritmikus momentumnak mégiscsak megvan a 
maga befolyása, s megakadályozza az ellenpont apparátu-
sának dolgaiban és a formális dolgokban való tobzódást 
Bachnál még ott is, ahol a szólamok távolsága komoly aka-
dálya a vertikális összeolvadásnak, tehát egész, bármennyi-
re is hol ritmikai rövidülésben, hol lehengerlõ egymásba 
fonódásban, hol újra egymástól elválva mutatkozó hang-
oszlopok, akkordhatalmak létezésének és változásának. De 
mindenekelõtt mert nem más, mint épp a dal, a téma akar 
tágassá, végtelenné válni a fúga mintegy belsõleg végtelen 
dallamában, a hangok sorozatára támaszkodó ellenpont 
puszta eszközzé süllyed, visszahatólagos valamivé, amire 
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csak az ád engedelmet, hogy a folyvást éneklõen kivirág-
zó melizmák egymás mellett élesebben kirajzolódnak, és 
hogy megõrzött, zavartalan együttlétüket, többé semmi 
egyedit nem érintõ, hanem egyenesen a lélekrõl, a feltárt 
lélekrõl tudósító lírájukat – a bachi egyházi zene magvát, 
dacára a drámai gyülekezet-kórusoknak – a leginkább az 
ellenpont, vagy jobban mondva: a lineáris keresztezõdé-
sek egyensúlyi rendszerében képesek megmutatni. Ahol ez 
az egyensúly önállósítja magát, ott – ahogy a dombormû 
hátterének egyenetlen felületén megérezni a levegõt, a fi-
gurák elrendezõdését a tájban, sõt, az egyenetlen háttér 
homorulataiban és domborulataiban föloldott tájat magát 
– könnyû fölismerni a bachi ellenpont szövetében a passi-
ók elfojtott, eltorlaszolt, föltornyozott, a háromdimenziós 
kontrapunktikusság zugaiba beépített líráját.

Ahogy az mindezekbõl adódik is, az elevenen, melizma-
tikusan játszott fúga is szõnyeg vagy valamifajta korrektí-
vum. Olyan szõnyegnek mondható, amely elõtte van még 
az izgatott, kaotikus, dallamában megakasztott szimfónia 
minden tévelygésének, következésképp a kiteljesedés, a 
korrektív-kiteljesedés a Spieloperrel és a Sion gyülekezete 
koráljaival egy idõben érvényes szõnyegének. Itt azonban 
indokoltnak tûnik – nehogy sarktételünket cáfolva átsik-
lani kényszerüljünk bármin is – két dolognál megtorpan-
nunk, és két dolgot prototipikus mozzanatokként hang-
súlyozunk Bachnál: elõször is a belsõ lelket (csak épp azzal 
a különbségtétellel, hogy most, a zongora-, orgona- és ze-
nekari mûvekben a lényegileg architektonikusan ellenpon-
tozott hegyvonulatra hagyatkozva ennek a lírának az alakja 
és határa érzékletesebben kitûnik, mint a passiókban); és 
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mindjárt utána ennek a líraiságnak a terét, tehát a líraiság és 
megformáltság keverékét és egyensúlyát abban a lényegi-
leg architektonikus, gótikusan architektonikus harmóniában 
és ellenpontozottságban, amely mintegy kirajzolja ennek 
a lírának a saját házát, bizonyos mértékig térbelileg kons-
titutív rendszerét. Ezek szerint tehát nagyon is beszélhet-
ni valamifajta rátalálásról38 ezen a körön belül, még ha az 
a lírai zártság, amelyben, amelybe Bachnál végsõ fokon 
együtthangzásának, szümphoniájának egésze fölépül vagy 
beépül, ennek a körnek a konstitutív tárgyát érezhetõleg 
valami nehezebbnek, valóságosabbnak, abszolútabbnak a 
könnyebben befejezhetõ szõnyegévé vagy korrektívumává 
korlátozza is.

Mozartnál a világi, Bachnál a szellemi Én az, ami tárgyivá 
lesz. Míg Mozart izgatottan, könnyedén, szabadon, lendü-
lettel, oldottan és csillogóan formálja csengõvé az érzel-
meket, Bach kimértebben, nehézkesen, szívhez szólóan, 
kötötten, kemény ritmusokkal, fénytelen mélységgel mu-
tatja meg az Ént és érzelmi inventáriumát. Következés-
képp Mozartnál a (még kicsiny) világian luciferi, Bachnál a 
(még éppoly kicsiny) spirituálisan keresztény Én az, akirõl 
szó van, a jóságnak avagy a megszabadított Ádámnak az 
önmagához közelebbi, szubjektívebb, protestáns lelkület 
révén elérhetõ Énje, következésképp még nem a gyüle-
kezet pillantásának, a glóriának avagy a megszabadított 
Lucifernek egy egész másfajta dinamika mögött rejtõzõ 
Énje. A keresztény tenni akarás belülrõl megvilágított 
zárkája ez, abban az értelemben, hogy a bachi zenében a 
lélek üdvéért folyó küzdelem fejezõdik ki, a szeretet és a 
remény foka, amely mögött – párhuzamosan Bachhal, de 
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számára elérhetetlenül – ott tornyosul a három magasabb 
elevenség: a hit, a megvilágosodás és az apokalipszis foka 
egy ugyan nem fenségesebb, de nehezebb és véglegesebb 
vallásos fenomenológia keretei között.

III.
De minek is hallgatjuk magunkat végsõ soron? Nos, ha-
marosan szabadabb kedvünk kerekedik. Hisz a zenei hang 
szeretné a cselekvésre is rábírni magát.

Lazábban ül, feszültséget teremt és old. Fölemelkedõ-
ben van a harmadik, a mindenestül kimerészkedõ. A korai 
kolostor megtörik, az igazi kolostor elõtti zûrzavaros világ, 
a külsõ álom fénye ragyog be.

Carmen • Könnyebben járjuk így a magunk útját. Ami 
még nem annyit tesz, hogy a dalok lezáratlanul, szakaszo-
latlanul szállnának a messzeségbe. Ha, mondjuk, a Car-
ment nézzük, a vad, színes dalok még zártak. De jellegzetes 
vonásuk, hogy nem egyszerûen csak egymás után sorakoz-
nak, hanem anélkül hogy megtörnének, annyiban leg-
alábbis nyitottak, és késznek mutatkoznak a tovahaladásra, 
hogy képesek a cselekmény menetét – ahelyett, hogy lí-
raian fölcicomáznák és föltartóztatnák – villámgyorsan kö-
vetni. Ilyenformán a hang kiszélesül, hogy ne csak a rajon-
gó, játékos embernek nyisson teret, hanem a föllobbanó, 
tettre kész embernek is, aki váratlan kalandokba bocsát-
kozik bele, és gyõzedelmeskedik bennük, bár persze vol-
taképp még nem „találja meg” magát. Elég itt csak arra a 
példás változásra gondolnunk, amely a Carmen-motívum 
változó tempójának mondandóját megteremti. Amiképp jó 
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példája az izgalmasan zárt ötleteknek az is, ahogy Escamil-
lo és Don José a párbaj elõtt és után énekelnek egymásnak, 
olyan izzóan pergõ egymásutánban, hogy az az egyszerû 
dallamok miatt ugyanakkor kerek, rövid, kurtított formák-
hoz nyúlhat.

Az átkomponált dal és a Fidelio • Másképp áll persze a 
dolog az átkomponált dallal. Amely igazából a késõi, a leg-
késõbbi Schuberttel kezdõdött. Semmi sem hagyományos 
már benne, nem kötõdik a strófához, az alsó hangok gaz-
dagon oldottak, simulékonyak, és kaphatók mindennemû 
aláfestésre, a dallamvonal kifejezésteljesen értelemhû, az 
áradó fokozás válik az egész lényegi természetévé. Ez elsõ-
sorban Hugo Wolfra áll, kevésbé Straussra, aki valahány-
szor csak lágy hangokkal megrendíteni szeretne, lapos, 
biedermeier és triviális, de amint kesernyésen kell írni, és 
izzó, komoly, nagy lendületû szövegeket kell megzenésí-
teni, Klopstockot és efféléket, éppenséggel õ a nagyobbik 
mester. De az átkomponált dal olyankor is megment, ha 
cselekedni kell. Kivált miután kezdte gazdagon áttörve 
színültig kitölteni a gondosság. A hang mint énekbeszéd 
túl színtelen volt, és a lírai pillanatokban túl nagylélegzetû 
is. Most csengõ fölkiáltások kísérik, és rövidebbre fogott, 
melodikus történéssé változtatják az éneket, olyasmivé, 
ami elég változatos ahhoz, hogy képes legyen visszaadni a 
cselekvõ személyek érzéseit és kitöréseit is, a levegõ hirte-
lenséggel, sorssal, döntéssel telítettségét. Ezért mindenütt, 
ahol a szereplõ komolyabban beleavatkozik a cselekmény-
be, hogy utóbb az avatkozzék bele az õ dolgaiba, szükséges 
határozottabban megtörni és nyitva hagyni az énekkel teli 
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formát. Így van ez Webernél, és még inkább a Hans Hei-
ling, a csodálatos ária és egyedülálló melodráma fölöttébb 
jelentékeny Marschnerénél, de mindenekelõtt Beethoven 
Fideliójában és a Fidelio dallamának talányában. Ez persze 
fokozatosan olyannyira elterjedt, és olyannyira annak esz-
közévé vált, miképp lehet fölfújni apróságokat és melizma-
tikusan zagyva pótszereket kínálgatni melodikusan zárt öt-
letek helyett, hogy egyáltalában nem akad immár Spieloper, 
hanem minden egy olyan terrénumra toloncoltatik, ame-
lyet pedig a leghevesebb szenvedély és legmozgalmasabb 
cselekmény számára kellene fönntartani. Mert csak itt van 
megengedve ez a lázasság; amirõl szó van, formálisan még 
mindig Handlungsoper, de olyan Handlungsoper, amely ért 
hozzá, hogyan juttassa forrpontig a dolgokat, s amelyet a 
Carmen-típustól alaposan megkülönböztet a szimfonikus 
karakter. A Hollandi, a Tannhäuser, a Lohengrin és minde-
nekelõtt a Mesterdalnokok, amelyek a tetejében megõrzik 
a tökéletes operai építkezést, ahogy jórészt a Ring is, még 
a Handlungsoperek közé számítanak, melyekben tudniillik 
a drámai mozgalmasság39 a lényegi cél. Ahogy azonban 
Beethovennél minden dallamosság mintegy valamifé-
le végtelen, kirobbanó mozgással viselõs, a Fidelióban, a 
szimfonikus drámai mûnem apriorikus példájában sem 
marad az akár mégoly lázas melódia szilárd terébe bezár-
va egyetlen dal sem, az ensemble-jelenetek tombolása pedig 
végképp nem. A csapongóan kezelt hang, a hangok hullám-
zása és a feszültségbõl, káoszból és sorsból kikevert mara-
dandó többlet valamifajta jórészt melódiátlan, énekbeszéd-
szerûen melizmatikus, motivikus-tematikus és egészében 
véve merõben szimfonikusan kibomló zenévé habzik föl, 
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amely – már magában gúnyt ûzve minden a nyakába varrt 
szövegbõl – nem csupán engedelmeskedik a cselekmény-
nek, hanem maga teremt cselekményt, még meghatározat-
lan, névtelen cselekményt, és immár ehhez kell a színpadi 
alkalmazásnak és szövegbeli „megokolásnak” idomulnia.

Missa solemnis • A beethoveni kórushasználatban mind-
ez még fölfokozottabbá válik. A közös éneklés mögött 
korábban a közös hitvallás szükséglete rejlett. Magányos 
hangok kiáltottak bele a sötétségbe, felelgettek egymás-
nak, és így kerültek összhangba egymással egy mélyebb ér-
telemben. Láttuk persze, hogy az emberi hang a kórusban 
már csak instrumentálisan alkalmazható, ám azt is megál-
lapítottuk ugyanakkor, hogy mint a zenekar legmagasabb 
rendû, legkifejezõbb része az emberi hang még így is meg-
menekszik. A korábban oly fontos szó a háttérbe húzódik 
eközben; õ az a háló és kanavász, melybe a hangokat be-
lehímzik, és amelyet ahogy átszövik a hangok, már nem 
lehet jelezni vagy kibogozni. A négy vagy legföljebb nyolc 
szólam persze korlátot szab a mozgékonyságnak, csakhogy 
ezek emberi hangok, melyek nemcsak ahhoz értenek, kü-
lönösen Beethoven óta, hogy a legrémisztõbb komolyság-
gal dolgozzanak ki minden fokozást, hanem épp ott, ahol 
a súlyról, nyugalomról, szellemrõl, titokról, tehát a drámai 
szimfonikus stílus csúcspontjairól és összegzésérõl van szó, 
képesek kibontani a kiáltásnak, ha ugyan nem egyenest az 
imádkozó közösség meghallgattatásának egész borzonga-
tó, drámafölötti talányát. Ám a régi közösség széthullott, 
és a kórust, ennek a közösségnek az alkotását nem tud-
juk már vágyott hitbéli hatalomként és hitbéli egységként 
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élvezni, megalkotni pedig végképp nem. Másfajta összese-
reglés született, az összesereglõ lelkek másfajta keresése és 
találása, a megszervezõdés másfajta vágya és mindenekelõtt 
a megszervezõdés tartalmának másfajta vágya, egy olyan, a 
földgolyót átfogó tágasságé, melyben egymásra találnak az 
emberek, amely hanggal ajándékozza meg õket a kórusmû-
ben, hogy azért az egyért fohászkodjanak, hogy odafönt hírt 
adjanak az ébredésrõl, hogy ezerrétû, zeneileg transzcen-
denssé vált kiáltással szólítsanak elõ valamit, ami megmenti 
õket. Ennek a kórus az eszköze, ehhez a kórus kínálkozik, 
viharosan és katedrálisszerûen, az új vallásosságnak azzal a 
fölfelé húzott vonalával, amely a bachi h-moll misétõl a Mis-
sa solemnis „pater omnipotens”-éig húzódik, végül pedig a 
bruckneri egyházzenéig, mindenekelõtt Bruckner f-moll 
miséjéig, mind szenvedélyesebb barokkossággal. Mind eltö-
kéltebben a tudatára ébredve annak – s ez a fölismerés filo-
zófiailag nem kisebb eltökéltséggel tapogatandó le –, hogy 
a közösség számára a Szentlélek nem olyasmi, amit dicsõí-
tenie, inkább amit megvallania kell.

A szonáta születése • Sok minden más is megmutatko-
zott már, ami új életet hoz. A lázas operai gondolkodás 
most hozza meg legsajátabb gyümölcsét, a szonátát. Tud-
juk, milyen döntõ módon megváltozott röviddel Bach után 
az írásmód. Õ maga idegenszerû, erdei óriás a gáláns mes-
terek között. Már jó ideje könnyedén és erõsen zengett a 
hegedû és az ének individuálisan koncertáló szólóhangja. 
Többé már nem görnyedt a szólamok szigorú összeillesz-
tettségének igájába, szabadon szárnyalt, mind távolabb a 
középkori a capella stílus rendi tagoltságától. Már Bach 
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Emanuel fia segített a megalapozni az új játékmódot, a 
homofon individualitás kitörését; Haydn pedig az õ nála 
nagyobb követõje a szonátakomponálásban, amihez a jel-
legzetes mintát Scarlatti háromrészes opera-elõjátékában 
lelte meg. Az ének itt a teljesen rugalmassá vált komponá-
lásban a maga szabad, az egész szonátát meghatározó útját 
járja. A többi szólam arra való, hogy mindenfelõl körülve-
gye a melódiát, magába olvassza, és látszólag föloldja, hogy 
aztán csak annál készségesebben térjen vissza alárendelt, 
pusztán díszítõ, kidolgozói stallumába. Nincsenek tehát 
többé kizárólagosan végigvitt szólamok, Haydn a hang-
zást telítõ szólamokat használ, kivált pedig olyan hang-
szercsoportokat, amelyek tetszés szerint tesznek lehetõvé 
bármely tömeghatást és bármilyen harmonikus koloritot. 
Így a téma már külsõdlegesen szemlélve is közömbösebbé 
válik; nem õ akarja már megteremteni a fejlõdést, hanem 
megfordítva, a kifejlés juttatja õt mind nagyobb elevenség-
hez és ragyogáshoz – lazább szövet, némi, a fúgában töké-
letesen lehetetlen türelmetlenséggel,40 olyképp, hogy jog-
gal mondogatták, a fúgát egyetlen rossz ütem elrontja, de 
egyetlen jó ütem megmenti a szonátát. Ennek dacára most 
már, hogy a szólam belépése végre eseménnyé vált, nincs 
visszaút, és nem illõ ennyi drágán szerzett pozitívum után 
az új, sajnos a végén nagyon „poétikussá” lett lapokat visz-
szapergetni vagy akár csak átlapozni, hogy ütemrõl ütemre 
újból szert tegyünk a fúga megfontolt, lendülettelen de-
rekassággal megmunkált szerkezetére. A dolog annyiban 
marad, nagyon is annyiban, annak a számára is, aki az új 
lerohantságot nem kedveli, hogy az Eroicával megkaptuk 
a magunk marsrutáját, s vele az igazi korszellem paran-

A szonáta születése
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csát. Ezenközben egyébként az aggályosabb ízlésnek sem 
esik alkalmasint nehezére, hogy mindenestül átadja magát 
Beethoven szonátájának, amely ugyan másféleképp, még-
is éppúgy hemzseg a demagóg eszközöktõl és ígéretektõl, 
igazi csúcspontoktól és messzi ható dominánsfeszültsé-
gektõl, mint a bachi fúga. Ami annyira megrendít benne 
minket: a villámcsapásszerûen változó hangerõ, a kürtök 
csodája, ahogy a hangzást virágzóvá, áradóvá, teret betöl-
tõvé, a pedálra emlékeztetõen dússá teszik, a keserû hideg 
– leváltani jött õrség és éjszakai mesék – hit és hitetlenség 
– a csillag – és íme, föltûnik, föltûnik a kísértet vagy a szel-
lem, az ütõsök, a harsonák, az orgona és a teljes, szélsõsé-
ges fortissimóban kitartott zenekar összes eszközével: az 
instrumentális és dinamikus kifejezés új létezésmódja ez, 
amely mintegy a színbõl és megvilágításból kiindulva en-
gedi kitalálni az új rajzolatot, harmonikusan-drámaian, és 
ily módon szélzúgást, velencei hevületet pumpál a temati-
kus történés eleinte oly sovány és testetlen lényébe. Persze 
Haydn még csak annyiban használja a szín magával ragadó 
egymásutánját, hogy nála többé már nem egyszerû éneklõ 
dallamról van szó, hanem harc dúl a fölsõ, alulról meliz-
matikusan sokféleképp áttört dallamban, hogy tehát egy 
második dallam társul hozzá, valamiféle ellentéma és az 
ennek az ellentémának a kidolgozásából és kettejük egye-
sülésébõl fakadó báj. Ez kevésnek tûnik, kivált mert a két-
témás formát voltaképp nem Haydn találta ki. Már Bach is 
világosan fölismerhetõvé teszi, mindenekelõtt partitái be-
vezetõ darabjaiban, a szonátaforma õsképét az ellentét egy 
második témában kifejezésre jutó princípiumában.41 De 
ami itt zárt formában bukkant föl, azt Haydn újra és újra 
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megfogalmazza, és a politematikusság valamiféle formá-
lis kompozíciós világnézetének alapzatává teszi, ez pedig 
egyenesen az abszolút, a beethoveni szonáta föllazított, 
drámailag szimfonikus kalandvilágára van predesztinálva.

Brahms és a kamarazene • Amiben hamisakká lettek, 
akik szerették a duruzsolást, és ebben leltek ugyanakkor 
olcsó megvilágosodásra. Újfent föltûntek a derék dalno-
kok is, „szimfonikusakká” lettek, és csitítani próbálták a 
fölcsapó hullámot. Csak egyikük lóg ki a sorból, egyikük 
kereste Beethoven igazi nyomát: a késõi Schubert, aki 
gyûlölte saját homofon dal-múltját,42 és aki szinte épp ab-
ban a pillanatban halt meg, amikor megértette voltakép-
peni tehetségét, a tobzódó és ugyanakkor megszerkesztett 
hosszadalmasságot, azt, ami Bruckner mellé emeli õt. De a 
többiek, bármennyire különbözzenek is egymástól „szim-
fonikusokként”: a szegény, rendíthetetlenül derûs és szak-
avatott Mendelssohn, Schumann, ez a szerencsétlen akar-
nok, Chopin, az ancien régime briliánssá lett zongoristája és 
a férfias, összehasonlíthatatlanul nagyszerûbb Brahms, hoz-
zájuk képest óriás – mondom, bármennyire különbözzenek 
is egymástól, annyira egyformák a fatális illedelmességben 
és mérsékeltségben, amely csak Chopint engedi imitt-amott 
szabadon, mondjuk, fölöttébb érdekes, Wagnerrel rokon 
kromatikájában, csak hogy cserében egyebütt bezárja a sza-
londísz, a nemes, de többnyire semmitmondó fioritura-mû-
vészet üres ellentétének keretei közé. Olyan vonás ez, amely 
miatt Brahmsot, a forró, sötét, mély Brahmsot újra meg újra 
félreértették, a derekas német burzsoá középszerûség szó-
szólóját és pártvezérét látva benne. Jöttek tehát a derék urak, 
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s kevéssel ezelõttig ilyeneket produkáltak a zenei tanintéze-
tek, méltatlan, még ha nem is egészen érdemtelen utódai a 
maga Brahmsa mögé fölsorakozott rosszakaratú átlagnak. 
Akkoriban a zenét komolyan fenyegette a veszély, hogy vi-
lágraszóló ügybõl a német polgárlak akadémikus ügyletévé 
válik, a mûvelt rétegé annak összes gátlásával és terméket-
len szentimentalitásával. Van okunk azon sopánkodni, hogy 
épp Brahms, megrettenvén mindennemû tûztõl, inkább a 
kanapé kényelmét választotta. Vannak színei, hangzásvilá-
gát nem is ügyetlenül hasonlították az észak-német pusz-
tákhoz, melyek a távolból széles, egyhangú síknak tûnnek, 
ám ha bennük járunk, a szürkeség egyszerre az apró virá-
gok és színes felületek sokaságává oldódik. Brahms persze 
nem festeni akar vagy hangulatzenét írni, a melizmatikus 
tartalmat szeretné egybegyúrni, és erre képes is, az organi-
kus képekben lelt örömmel, a gondosabb régi polifonikus 
eszközökkel és mint céllal az organikusan plasztikus tago-
lással, mit is a skálaszerû vonalak sûrû, keresztül-kasul futó 
szövedéke nehezít. Ám nem járja, ha mégoly fennen gon-
dolkodva is, de túlfeszíteni a szerkesztettséget a dologban s 
ott tobzódni a plasztikusságban, ahol még a jól megformált-
ság is lényegtelenebbé válik, mint a ritmikusan emocioná-
lis jól elõadottság. Semmi sem lehet ennélfogva hamisabb, 
semmi, amit utódok tehetnek, nem lehet Beethovenhez 
méltatlanabb, mint, ahogy azt a brahmsi konzervatórium-
ösztön diktálja, jól nevelt zongora- és kamaramûvészetté 
aszalni a mester zenéjét, a zene világszelleméét, aki rommá 
töri a zongorát, akinél malomkövek potyognak az égbõl, 
és aki a legerõteljesebb zenekart is ócska kacattá változtatja 
partitúrái apriorikus szertelenségével.
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Ezért is toltuk ezt, a jól nevelt zongora- és kamaramûvé-
szetet, afféle szõnyegszerû valamiként félre, még mielõtt 
valóban komolyra fordulna a dolog. Látni rajta, mire képes 
valaki, vagy mit tanult, az a néhány hang mindenre fényt 
derít. Azonkívül sok minden lehet ingatag itt, és kutathat-
ja nagyon is a valóságoshoz való átmeneteket. Lehetséges, 
hogy van olyan négy-, öt- vagy hatszólamú szerkesztés-
mód, amely nem követel több szólamot, és olyasfajta ön-
állóságra tart igényt, melyet más, nyilvánvalóan a szimfo-
nikusságba átcsúszó alakzatoktól, mondjuk, az oktettõl, 
éppenséggel elvitat. De mindez magáért- és magábanva-
lóan semmi, amíg tisztaságának és átlátszóságának nem 
látják tágabb összefüggésben hasznát. Nincs jó hallgató, 
aki a vonósnégyesnek önálló lelket akarna tulajdonítani, 
vagy tulajdoníthatna azzal, hogy valami olyasmit mond, 
ami megvilágítaná annak tolakodó megformáltságát. Ahol 
másképp áll a dolog, mint az utolsó beethoveni kvartet-
tekben, csekélység a fényt immár nem elé, hanem mögé 
helyezni, ahogy a nagy hangalakzat egész befelé, hátrafelé 
terjedõ, szövevényes struktúrája általában is megkövete-
li. A festett üvegablakot itt nem szabad elölrõl és nappal 
megvilágítani, hisz úgy persze nem állhat meg az igazi, a 
festõi-plasztikus formamûvészetekkel szemben, csakhogy 
Beethoven a pompás wagneri hasonlat szerint az éj hall-
gatásába helyezi a mágikus üvegfestményt, a jelenségvilág 
és a dolgok lényegének mély, belsõ, zárkózottan ragyogó 
világa közé, s ettõl végre megelevenedik a rejtélyes kép, s 
egy olyan világról ad hírt, amelyhez nem férhet hozzá az 
elrendelt, csak a kidolgozott, elevenen kibontakozó for-
ma, nem férhet hozzá tehát más, csak a zene organiku-
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san eidetikus transzparenciája. Mindenütt másutt csupán 
a témák összefonódása, belépésük, találkozásuk, egymást 
üdvözlésük, elhalásuk, fokozódásuk, egymással lépést tar-
tásuk és egyesülésük keltette hideg, iskolás élvezet marad, 
mintha csak vagy még csak nem is mintha csak a témák 
igazi emberek volnának, akik egymásra lelnek, és ezzel ki-
hívják maguk ellen a drámai sorsot. Ha egyáltalán szabad 
létezniük a mûértõ, az amúgy is túl gyakran sznob és pe-
dáns középosztály-politikát ûzõ mûértõ effajta örömeinek 
és önigazolásainak, csak akkor szabad, ha a kamarazene 
mindenestül visszavonul a tiszta forma helyére, a részletek 
tisztaságának és melizmatikus szépségének, a hangszerek 
szellemes, virágzó szólójátékának tározójába, amelybõl 
aztán, Beethoven után, Bruckner igazi, a tevékenységbe, 
a „hatásosságba”, a valóságosba kimerészkedõ szimfóniá-
jának részletei is táplálkoztak. Ennyiben tehát, ahogy ez 
most már kimondható, a kvartett-stílus szõnyeg és korrek-
tívum; nem ugyan a rosszabb daraboknál, azok egyszerûen 
csak az üledék, de a jobb, az ellenpont új virágait kibontó 
kamarazenék esetében, amelyeknek majdhogynem min-
den átlátszósága megmentendõ, hogy szóphroszünéjü-
ket átadhassák a szimfónia egyszerre demokratikusabb és 
transzcendensebb alakulatának.

Beethoven, a formája, tárgya és a szonáta szelleme • 

De most egészen lehullik minden, ami hamis és ami ápo-
rodott. Az ólom megolvad, a torzkép eloszlik, és Beetho-
ven egész az ismeretlen végig elkísér. Hogy megdobban 
a szív, ha rád gondol, aki végtelen vagy!43 Persze sejtjük, 
egyszer majd föltûnik valami még pompásabb, de ez óhaj, 
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nem pedig mû, s így ennek a zenének elsõ zord, vihar kor-
bácsolta, beszélõ tengerével buzog föl lelkünk a csillago-
kig. Beethoven Lucifer jó fia, a végsõ dolgokig elkalauzoló 
démon.

Itt jutunk hozzá elõször tehát, hogy szabadon lélegez-
zünk. A magát lekerekítõ éneklésnek persze majdhogynem 
vége. Tematikus rövidülésében is, legalábbis a nagy téte-
leknél. Csak a variálás kivétel, ahogy játékos körülírásaival 
folyvást virágokat hajt még. És magától értetõdõen a hosz-
szan elnyúló adagio is, amely persze nem szenved már vagy 
pihen, hanem gyõzködõen szentimentálissá válik. A variá-
lás, mint Bekker ügyesen meghatározta,44 az itt még dal-
ként és melódiaként adott, az érzelmek egymásutánjaként 
kibontakoztatott téma szétszálazása vagy belsõ ellentmon-
dásoktól mentes, következésképp döntõen passzív kibon-
tása. Alapvetõen az ötletek gazdagságában különbözve tõle 
társul hozzá a szinte még éppoly töretlenül dallamos ron-
dó. Úgy van kidolgozva, hogy benne a variációk laza egy-
másutánja a szigorúbb szonátaformát elkerülve a hangula-
tok csaknem rapszodikus sokrétûségévé fokozódik, mintha 
csak a hangulatok összekötõ láncszemek volnának érzés és 
tematikus gondolat között. Ekképp a rondó a lírai variá-
ció és a drámai szonáta elemeinek keverékformája. Már 
lázasabb és ugyanakkor szigorúbb is az összekapcsolódás 
a scherzóban, a legjellegzetesebb beethoveni formában, 
amely tudniillik egy nevetésbõl és megvetésbõl kikevert, 
talányos örömnek, az öröm dühödten tomboló vagy iro-
nikusan lebegõ táncritmusainak a ragyogásában magába 
olvasztja a régi menüettet. De hogy végre a lényegre tér-
jünk, a szonáta nagy, elemésztõ erejû tételeire: szenvedély, 
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fájdalom, derû és eloldottság a részei, múlhatatlan részei 
a szonátának mint a voltaképpeni és összegzõ beethoveni 
formának. Az elõadási jelzések, az allegro, adagio, scherzo 
és finale, általában megfelelnek ennek a négy érzelmi ka-
rakternek, persze alkalomadtán erõs jelentésváltozással. 
Épp az elsõ tétel többnyire minden, csak nem allegro, és 
az utolsó, a finale, alkalomadtán fölöleli a rondót, sõt a 
variációt is, amelytõl pedig egyébként idegen a szigorú, 
antitetikus kidolgozás, és amely mégis, épp mert tetszés 
szerint, lazán, oldottabban bomlik ki, zárótételként az elsõ 
tétel mellett a szonáta legjelentõsebb tagjává válik. Talán a 
beethoveni zongoraversenyt kell itt még sajátos formaként 
említenünk. Bizonyos mértékig a tétova bolyongás és a 
magasban zajló fölszabadult, könnyed játék szokott rendje 
tükrözõdik vissza bennük. Hisz Mozartnál a zongora még 
betagozódott, megszólaltathatta ugyan a témát, de amúgy 
a zenekari szólamok alatt figurált; ezzel szemben Beetho-
vennél nem akad olyan mozdulat, melyet ne venne újra föl 
a zongora, és nem akad út, amely végül ne kanyarodnék 
el a zenekartól, hogy a zongorának, ennek az újból föl-
zúgó, pompázatosan megkoronázó instrumentumnak kö-
szönhesse teljes megdicsõülését. A többi szonátatechnikai 
zongoraletét mint ilyen nem ennyire egyértelmû, kivált a 
késõbbiek nem. Kézenfekvõ volna egyes szonátákat, elsõ-
sorban a kalapácszongorára írottakat meghangszerelni, és 
akkor szimfóniát kapnánk. A kettõ közeli rokona egymás-
nak; a szonátában is, a szimfóniában is ugyanaz az organi-
kusan tagolt cselekmény él, amelyikrõl a kortársak is úgy 
tartották, voltaképp álruhás opera, ahogy hisz a beetho-
veni szimfóniák valóban tagadhatatlanul drámai szabályok 
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szerint építkeznek. Ennyi mindenestül cselekményszerû, 
témán túli nyüzsgés láttán persze drámaian szorongató 
kérdéssé válik, voltaképp mi is az, ami az egész mélyére 
visz, ha egyszer az éneklõ téma nem. Mert a téma attól a 
pillanattól, hogy Beethoven ráébredt uralkodó, parancso-
ló, magával ragadó tehetségére, mindenestül meghajolt a 
vihar, a meggyõzés vágya és az eseményformához húzó 
hajlandóság elõtt. Így Beethovennél épp a téma távolról 
sem számíthat eleven individualitásnak; nincs nagyobb 
távolság ezekben a mûvekben, mint amekkora a részletek 
zabolátlansága és az egész szilárd állhatatossága között 
feszül. Ezért is idétlenség minden jót a beethoveni témák 
sokat magasztalt kontúrosságából származtatni, a témá-
kéból, melyek – mint Halm épp a képekben gazdag d-moll 
szonátán bemutatta,45 ahol egy kettõsütés a fölsõ szólam, 
egy skálamenet az allegro téma, és egy akkord a largo téma 
– gyakran egyszerûen csak a hármashangzat õstényein, a 
dominánson és tonikán nyugszanak. Hogy a témák olyan 
éles körvonalat kapnak, az mindenekelõtt a ritmusból 
adódik, igazából az teszi õket pontosan fölismerhetõvé, 
valamint a régi, összetartó alaphang és látomás46 váratlan 
Mostjából, újra-ittjébõl a kidolgozás hosszas bolyongá-
sai után. Köd ömlik itt a tûzbe, sötét vágatok nyílnak, 
a kidolgozás során mintha valami bányában járnánk, és 
onnan bukkannánk föl, szemben az elsõ téma fényével, 
amely elsõre távoli ívlámpának tûnik, míg csak a szabad 
ég napvilágává nem tágul, az elsõ téma vágyakozva kere-
sett és csak most, miután elvétetett, gyõzedelmesen újból 
elért tonikájává. Ám mindez valami másból bontakozik 
ki, nem a témából; valami kevesebbõl vagy többõl fakad, 
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az izgalom csillapultából és fokozódásából, ingadozásból 
és habozásból, engedékenységbõl, kioltódásból, kétely-
bõl, szárnyalásból és egy vadul áramló, magát fenntartás 
nélkül odaadó, kiéneklõ, kimerészkedõ affektus új, dina-
mikus kifejezõeszközeibõl, ennek az affektusnak a meg-
világításbeli változásaiból és kidolgozásának világi spek-
tákulumából. A harmonikus-ritmikus gondolkodásból, 
a jól fölrakott, jól elõkészített, kellõ idõben fölhangzó 
akkordból, a kadencia megértett erejébõl, az újra elért 
alaphang Mostjából és belépésének megszervezõdésébõl, 
amely hatalmi kérdésként egyben ritmus kérdése is. Két 
téma absztrakt feszültségébõl származik, egy dinamikus 
állapot két különbözõ tanújának a feszültségébõl, két el-
lentétes princípiuméból, s ekképp Beethovennél mind a 
kidolgozás kincseit, mind a csúcspontok hatalmát egy új, 
vonatkozásgazdag egymásután szüli, következésképp va-
lamifajta horizontalitás, immár nem a vonalaké, hanem 
az emlékezet útján jelenvalóvá tett, a részletekben ver-
tikálisan épült komplexumok horizontalitása, egy e célra 
kimunkált, drámai formát teremtõ ellenpont, amelynek bére 
sehol el nem veszett.

Ilyenformán egyenest belelátunk a lázas és alkotó, vilá-
gian kirobbanó bensõbe. Az Én fölszedi a kis sátrakat, a 
hõs szintetikusan kibõvítõ lényének teljes erejével odaátra 
ûz. Hangja már önmagában segélykiáltás és a botránkozás 
kiáltása egy olyan éjszakában, melyben a vízbe fúló lélek 
alig is érzékeli már megvilágosodottságát, sõt, amelyben a 
mégoly tágas csillag- és angyalterek is lassanként feledésbe 
merültek. Hangosan és gátlástalanul száll föl a beethoveni 
szubjektum kiáltása, a szubjektumé, melyet a látszólagos 
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életben semmi sem elégíthet ki, amely még a világian va-
lóságos körülöleltség legmagasabb szintjének is fölötte áll, 
amelynek, akárcsak a zene géniuszának, sehol sincs mintá-
ja, és amelyet sehol sem fogadnak be. Amely szubjektum 
bejárja a szenvedély és fantasztikum minden fokát, és végül 
mégiscsak visszaûzetik önmagához, a testvér és a vizionált 
atya iránt érzett vágyhoz. Hogy elhagyja a pusztán bensõ 
életet, a bensõségesség zárt csöndjét, ennek a szenvedélye 
változtatja az Ént igazi kozmikus alakzattá, oly magassá és 
méllyé, hogy benne anélkül hogy összekoccannának, föl-
kelhetnének és lenyugodhatnának Nap, Hold és csillagok, 
s helyet talál magának az emberiesség egész köre. Talán 
jön valami nagyszerûbb, de ezek a külsõ misztikus tenger 
hullámai, a csillagokig fölcsapó hullámok, ez a bensõsé-
gességbõl épült nagy Római Birodalom, fölfedezve a tör-
ténést, a varázslatot és a történetfilozófiát, ahol Wagner 
és Bruckner születtek, és ahol egyszer fölbukkanhat a zene 
prófétája. Avagy másképp: meglehet, Beethoven lényegé-
ben még kitöltetlen körvonal csak; meglehet, meghallgat-
va akár csak a még ma is valószínûtlen párizsi Tannhäu-
ser-nyitányt is, midõn a fül a föld alatt izzó ködbirodalmat 
hallgatja ki, és amelyben e ködbirodalom ellenében, fölötte 
a zarándokkórus oszloptörzseibõl fölépül végül az egyház 
gyõzedelmes temploma – mondom, meglehet, és megle-
het, kísértést érez az ember, hogy azt higgye, Beethoven 
lényegében csak haldokló Mózes, szemében a birtokbavé-
tel stratégiájának tüzével, és itt, Wagnernél a távolból a 
szeretett föld, a mindazonáltal drámai ellenpontba foglalt 
lírikus melizma hívogat: meglehet, hisz ez mind átlátha-
tó már, csakhogy Beethoven kifürkészhetetlen, ugyanúgy 
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Wagner fölött áll, ahogy Kant Hegel fölött, és ahogy az 
emberben rejlõ nyugtalan a priori fölötte áll a túl korán 
beteljesült objektivizmus minden fajtájának. Hisz az Én 
egyedül Beethovennél lép tovább annak a biztos alapzat-
nak a fölfedezéséig, amely talán a végsõ istenig nyúlik le, 
és a beethoveni szimfónia, a kéztördelés, az õsérzések ben-
ne, neki köszönhetõen átélt dúlása, a makanthróposz és az õ 
beszélõ tengere, ez az egyetlen disztrahált alakzatba foglalt 
tenger, ez az emberszerûségrõl szõtt, felszínre tört extern 
álom a heroikus-misztikus ateizmus legélesebb fénypász-
máját veti a vonakodó égre, kétségbeesésében és megálla-
podottságot nem ismerve.47 Itt, a zene szellemében végre 
egymásra talál a Mi és az Egyáltalán; az arcok tülekedése, 
ahogy azt a Majestas Christi-faragványok ábrázolják, és az 
a valóban szimfonikusan kitágult tér, melyben a Mi meg-
érti önmagát, melyben a világnak a testvériesség javára föl-
osztott fundamentuma visszhangzik, és meghatározhatóvá 
válik ennek az individuális multiverzummá kerekedõ zenei 
történésnek a voltaképpeni tárgya.48 Mármost Beethoven-
nél, a dinamikus, luciferi szellem e nagy kiválasztottjánál, 
mindez nem a szavatolt keresztény ontológia kebelén mu-
tatkozik meg, hanem még nagyon is a távolból, pusztán 
feszült, heroikus, szintetikus, szellemében luciferi vízió-
ként. Ám míg Bach a remény líraian megragadott Énjének 
szájával szól, még ha kiteljesedett bonyolultsággal is, az 
eseményforma minden túlvilágiságának örök korrektívu-
maként, Beethoven egész másképp tesz, õ fölkavarja a vég 
törmelékét és varázslatát, oly erõvel, hogy képes fölhágni 
a három fölsõ fokon, a hit, a megvilágosodás és az apo-
kalipszis fokán mint a beteljesedett Én fokain, mert hisz 



115

itt Beethovennek immár nem is az elsõ, nem is a második 
Jézus a patrónusa és tárgya, hanem Lucifer, az úttörõ, a 
paraklétosz csírája, az aktív emberi lényegiség maga.

Strauss, Mahler, Bruckner • Ám ehhez még nagyon 
is gyöngének érzi magát minden. Igaz, arról álmodik, és 
azon kotlik, hogy másképp is szólhatna.

Ami talán nem is olyan bizonyos már a kortársakat ille-
tõen sem. Pfitzner finom, színes virág, Reger üres, vesze-
delmes szakértelem, meg egy hazugság a tetejébe. Nem 
igazán tudja, amilyen mûveletlen, keringõt írjon-e vagy 
passacagliákat, hogy A halottak szigetét vagy a századik zsol-
tárt zenésítse-e meg inkább.49 Nem így fest a hang és a 
nyelv, amikor reggelente ott ül az ember a forrásuknál. 
Milyen üres minden, amikor Reger, minden képzelhetõ 
jelenségek közt a legkevésbé bachi, még hívõnek is tetteti 
magát, mert a született epigon és variációmûvész formáli-
san épp ezen a sínen robog. Õ maga semmi, és nincs sem-
mije, csak ujjainak magasabb rendû ügyessége, és ami a 
dologban fölháborító, hogy azért õ mégsem pusztán csak 
semmi, hanem az örökös, terméketlen irritáció forrása.

Mahlertõl, ettõl a heves, szigorú zsidótól egészen más 
kedvünk kerekedik. A fülünk még mindig nem elég jó, 
hogy együtt érezzen ezzel a nagysággal, és megértse õt. Lé-
nyegében még mindig csupán jelentõs karmesternek szá-
mít, és néhány nyomorult újságíró azt merészeli kérdezni, 
anélkül hogy belepirulna, vajon Mahlernek egyáltalában 
volt-e elhivatottsága a komponálásra, mintha valaki össz-
hangzattanonc öt vagy hat bizonytalan munkájáról volna 
szó. A szimfonikus mûvek közül jóformán egyet sem adnak 
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elõ; s ha erre mégis sor kerül, az eredmény zavart hallgatás 
vagy az a fajta feneketlenül közönséges fecsegés a mahleri 
jidlizésrõl vagy látszattitánságról, mellyel ez az egyébként 
mindent élvezõ söpredék a komolyság tõle persze fajtá-
jában idegen tisztaságán kiokosodni próbál. Igaz, Mahler 
nem könnyen kapható,50 és azt sem állíthatnánk, hogy sok 
mahleri dalnak, különösen A fiú csodakürtje néhány dalá-
nak keresetten együgyû és németeskedõen szentimentális 
limloma örvendetes volna, vagy könnyen elviselhetõ. De 
ez más lapra tartozik, önmagában jelentéktelen kicsinység, 
és semmifajta összefüggésben nem áll a többi Mahlerrel, a 
mahleri mûvészet mértékadó többségével: csak hallgassuk 
meg a Gyermekgyászdalokat, a Dal a Földrõl utolsó énekét, a 
második, a harmadik, a hetedik szimfóniát és a Faust záróré-
szének legeslegkomolyabb bevezetõ zenéjét a nyolcadikban, 
õket senki sem felejti, akit csak magukkal ragadtak egészen 
az anakhoréták magasan fekvõ és teraszosra épített hegyi tá-
jáig. Akárhányszor görbüljön is el ennek a kocsinak a ten-
gelye, a talentum puszta adománya ez alatt a rettentõ súly 
alatt: eleddig senkit sem sodort közelebb az éghez a leglé-
lektelibb, legmámorítóbb, leglátnokibb muzsika ereje, mint 
ezt a vágyódó, szent, himnuszos férfiút. A szív megnyílik az 
Ewig, ewig, az Urlicht, a mélyen bent világító õsfény elõtt; 
mint valami távoli ország követe, úgy érkezett ez a mûvész 
üres, tompa, szkeptikus korába, emelkedett kedéllyel, pá-
toszának hallatlan erejével és férfias izzásával, és tényleg 
közel ahhoz, hogy megajándékozzon bennünket a zene 
végsõ titkával világról és sírokról.

Olyan, mintha vért cseréltek volna itt. Mahler német, 
vagy legalábbis kifejezetten német mesternek szeretne 
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számítani, ami persze nem sikerül neki, mert ez igazi zsi-
dóság a zenében, zsidó fájdalom és zsidó áhítat; Straussnak 
pedig el kell tûrnie, hogy Meyerbeerhez hasonlítsák. Na-
gyon nehéz kiigazodni rajta. Strauss hétköznapi, a szorgos 
embert szokták látni benne, aki értékeli az élvezeteket, és 
elfogadja az életet olyannak, amilyen. De cserében és en-
nek dacára Strauss a legnagyobb mértékben jó társaság. 
Ott is, ahol egyszerûen csak ravasz, és divatos sikerdara-
bokat komponál, nyakig a legborzalmasabb giccsben is a 
felsõbb osztályok tagja, manírjai szabad, játékos, szuverén, 
világfias manírok, nyoma sincs bennük a régi német kis-
polgárságnak. Továbbá elvtelen, és anyagát onnan meríti, 
ahol találja; de idõnként valami jót is talál, hála a zenében 
lelt, könnyen szerzett, aggálytalan és önmagában teljesen 
naiv örömnek; emitt egy új, lágy dal, amott az intervallu-
mokban leggazdagabb ívek, emitt annak újdonsága, ahogy 
apróra õrölt motívumokat fémporként zenéjéhez kever 
(miközben Strausst Liszt, a példaképe, megóvja Debus-
sy csonttalan hangzásbeli vibratójától), amott a tematikus 
megformáltság ereje és ragyogása, a tematikus blokkok kö-
rül kavargó viharos szélé és ritmikai lendületé, amilyenhez 
hasonlót tanáránál, Lisztnél sem találunk. Aminek révén 
Strauss, játsszék sziporkázó zenekara mégoly közönsége-
sen, ûzötten és hatásvadász módon, kéjsóváran, édeskésen 
és eudaimonikusan, a kifejezés valamifajta simulékonysá-
gára tesz szert, ami kétségtelenül mûvészi többlet a fenye-
getõ Wagner-iskola örökös ünnepélyességhajhászásához 
és Piloty-féle51 fenségességéhez képest. Strauss persze 
jórészt csak azért lephet meg, mert alapjában véve nem 
fejlõdik, újra meg újra megtorpan, csak mindig másképp. 
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Magva másképp nem is szökhetett szárba, mint esetlege-
sen, a Szerenádtól föl az Elektráig, majd, az új pénzarisz-
tokráciának a zárt dallamok iránt táplált elõszeretete ked-
véért, megint le a Rózsalovagig, hogy végül, úgy tûnik, egy 
nagyon szép hangzású, nagyon erotikus mesemisztikában 
próbálja meglelni az üdvösséget. Strauss túlnyomórészt 
csak a lendületnek és érzékiségnek köszönhetõen triumfál, 
egy korai, parasztosan robusztus, színes brettli-stílus örök-
ségének köszönhetõen, melyet a maga módján rendkívül 
éles elméjûen tett termékennyé. Ezáltal minden egészen 
pompásan cseng, és gyakran csodálatosan ujjong föl ez a 
zene; a lendület egészen a kontrasztos humorig fokozódik, 
az érzékiség pedig valamiféle bár alacsony és eudaimonisz-
tikus, mindazonáltal legalább valamiféle soi-disant-miszti-
káig: mégis ahogy Eulenspiegel csilingel, ahogy a Send-
lingergasséban kialszik a fény, ahogy a táncok sípolnak a 
Zarathustrában, ahogy a tántorgó Narrabothot elcsábítják, 
ahogy Don Juan hübrisze átüt az elidõzés összes témáján, 
amilyen megfogalmazhatatlanul szépen vezettetik a halál-
ból fölemelkedõ megdicsõülés háromszoros késleltetésen 
át tonikájának üdvösségéig, ahogy az ezüst rózsa fölizzik, 
ahogy Oresztész sötét akkordjai szembeállíttatnak az asz-
szonyhangok korábbi nyugtalanságával, ahogy a gyászhír 
hozójának motívumából kiemelkedik az Elektra fölismeré-
si jelenete, ahogy az isten alászáll Ariadnéhoz – ezt azért 
meg kellett csinálni, meg kellett csinálni túl a technikán is, 
és rendkívül erõsen sarkantyúzó, leleményes mûvészi ér-
telem szükségeltetik hozzá, hogy valaki ily ragyogóan sá-
fárkodjék a talentumával. Ám amit Strauss itt meglovagol, 
az lényegében mégiscsak pusztán idegrendszeri adottság; 
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a lélek hiányzik, ha mégoly líraian-erotikusan hangolt is 
minden, már a nyomorúságos, Mendelssohn-féle Jocha-
naan-motívum is elárulja a vallási laposságot, magvatlan-
ságot – és a straussi zenének, még ahol a legmélyebb, ott 
is csak a zseniális üresség melankóliáját látni a szemében. 
Elég lázas, hogy a harc és akár a legzaklatottabb szüzsé 
hordozója legyen, de nem fûti elég komolyság, hogy abból 
igazi tágasság és többtételes történés születhessék. Ez az 
egész nem merészkedik elõre, dacára a lendületes, ujjongó 
gesztusnak, színes árnyék marad, amely a program minden 
részletét elkíséri, a legdrámaiatlanabb részleteket is, sõt, 
azokat a legtolakodóbban; a lágy, virágos, atmoszferikus 
bécsi szövegkönyv iránt érzett szeretetnek a jólétben rejlõ 
okai vannak, és ahol drámaian kell írni, a straussi tömjén-
gyertyák illatukkal elemésztenek, a puszta tükörként hasz-
nált képzelet sekélyességébe fojtanak minden igazi való-
ságot. Ami tehát tartósan hat, a mû elvszerûségével, s ami 
a tetejében az az éltetõ forrás, melybõl Straussnál rend-
szer és módszer fakadnak, az ennek a zenének a rendkívüli 
deskriptív erejében rejlik, az teszi festõien kifejezõvé a leg-
kisebb, olykor bizony a legtriviálisabb, legzeneietlenebb 
mozzanatot is, meg persze imitt-amott a mélység hom-
lokzatát, s túl ezen a részleteket újra összeolvasztó lendü-
lettel megteremti egy tisztán líraian, „pogányul” líraian 
deskriptív, drámaiatlan szimfonikusság csodáját. Ilyenfor-
mán nem véletlen, hogy Strauss az egytételes, a berliozi-
liszti formát részesíti elõnyben, míg nemcsak Schumann 
és Brahms, hanem ami lényegesebb, Schubert, Mahler és 
Bruckner is a beethoveni szellem igazi örököseiként meg-
tartották a szimfónia többtételes formáját, a drámai tágas-
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ság formáját, a beethoveni õsformát. Ezért már most úgy 
tûnhetik, mintha Straussból sok minden elpárolgott volna, 
ami elsõ hallásra másmilyennek, erõsebbnek, kevésbé ar-
tisztikusnak tûnt. Éspedig nem a megváltozott megítélés 
következtében, hanem épp az áramló, rövid lélegzetû, kor-
hoz kötött, reflexív tartalom okán. Simmel jut eszünkbe, õ 
is mindig az életnek csak a színes, ideges, tisztán impresz-
szibilis peremét festi meg, Rodin vagy Bergson pedig en-
nek az állapotnak a zseniális reagensei. Ekképp kézenfekvõ 
Strauss számára változásokban örömét lelõ, középpontta-
lan korunk e két másik meghirdetõjével egyetemben azt 
a helyet kijelölni, melyet a három megcáfolt mellékalak-
filozófus foglal el a firenzei Spanyol kápolna freskóján 
Szent Tamás lábainál, ahol is szabad Brucknerben, aki IX. 
szimfóniáját a jóistennek ajánlotta, legalábbis Szent Tamás 
praecursorát tisztelnünk.

Brucknerrel végre újból ének érkezett a világba, s mellé jó 
lelkiismeret. Tanult Wagnertõl, de a túlfûtöttség, a „vé-
res” partitúra eltûnt. Tevékeny mozgalmasság bukkan föl 
itt, és magát önmagává változtató, spirituális természetû 
kisugárzás, spirituális lényegiség, lebegõ nyugalom, még 
ha ezt Bruckner inkább a „kozmikus”, mintsem az „intelli-
gibilis” birodalomból meríti is.

Ám õ éppoly gondos, mint amennyire változatos és mély. 
Amit szeretünk benne, az a melegsége, kedvessége és az 
útközben levés egész, már-már elveszettnek tûnt öröme.

A külsõdleges, pusztán ideges fölfûtöttség eközben el-
enyészik. De elegünk is van a túlfûtött játékmodorból, a 
blöffbõl és a félreértett faustiságból, amelyik csak azért 
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szeretné abszolúttá tenni a vad gesztusokat, mert ezek al-
kotják a hozzáértés legkönnyebben másolható külszínét. 
Melynek hézagaiban akár túl rövid vagy túl üres is lehet az 
ember, s nem épp Wagner magasztalta-e az adagiót mint 
sajátosan német tempót? A tetejében Bruckner egyáltalán 
nem igényli az igazi temperamentum vagy akár az igazi, 
tartalmas, objektív fokozás föláldozását. Épp ellenkezõ-
leg, az utóbbi ehhez túlságosan is erõs gyökeret vert hívõ 
magasba törésében, s hozzá, mindenki hallhatja, zenekari 
nyelvének izzó, dél-németesen barokk pompájában.

Itt gondosan és tisztán folyik a munka, itt ügyelnek a jó 
szólamvezetésre. Ezzel tehát az elsõ szõnyegek egyike, a kama-
razenei szõnyeg megkerült. Bruckner, rövidre fogva a dolgot, 
újból bevezette a szólamok melizmatikus, kamarazenei kul-
túráját, és ezzel egyben méregtelenítette is a szimfonikus 
testet, azaz megszabadította minden külsõdleges, pusztán 
az akarat és nem a mû parancsára fölszökõ lázasságtól. Itt, 
mint Grunsky helyesen kiemeli,52 minden hangzásbeli 
fokozás zeneileg szigorúan elõkészített és kézben tartott 
feszültségek jogszerû kifejezõdése, nemcsak, mint Beetho-
vennél, túlnyomóan ritmikai, hanem kidolgozott, modu-
latorikusan és kontrapunktikusan végiggondolt formában. 
Persze épp ezért megint mindenféle gonosz dolgot vágtak 
Bruckner fejéhez, hogy nehézkes és diszparát a dikciója, 
hogy hosszadalmas, vagy épp ellenkezõleg, ugrások és ha-
sadások tarkítják legalábbis a szélsõ tételeket. Ha ebben 
nem egyszerûen a fülek a hibásak (hisz Brahmsnak per-
sze könnyebb összefüggõnek lennie, és a Liszt-iskolának 
sem nehéz, ott gyakran a program hangulatszerûen vagy 
csak deskriptíven vezérlõ ereje pótol minden szigorú zenei 
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kidolgozást), ez az ellenvetés, eltekintve néhány jelenték-
telen, inkább kihagyásokból fakadó botlástól, különösebb 
fáradság nélkül a bruckneri finálé problémájára, annak 
problematikusságára korlátozható.

Az, a bruckneri finálé, mindenesetre gyakran furcsa 
kacskaringókkal és formátlanul, hézagosan szövõdik ösz-
sze. De a kimenetel már önmagában, Beethovennél is na-
gyon bonyodalmas fejezet. Míg az elsõ tételben az ötletek 
igencsak meg vannak zabolázva, és egymásutánjuk pon-
tosan megtartott szabályt követ, a szimfónia vége a régi, 
derûs fuss-el-véle, a kötetlenség megörökölt formája, va-
lami, ami sokkal lazábban van megformálva, ellendülésre, 
szárnyalásra van szánva, önkényes, hetyke ellentétekkel és 
zabolátlan fantáziával a kidolgozásban, melyet nem szabá-
lyoz más, egyedül csak a visszatérõ elsõ téma, ha lehet, fé-
nyes és lehengerlõ gyõzedelmességének a követelménye. 
Ez így volt Beethovennél, és így maradt, még inkább így 
Brucknernél, aki megoldatlanul hagyja a finálét, mintha az 
csak valami pusztán extenzíve megejtett szintézis volna. 
Mert többnyire úgy van kidolgozva, hogy lármásan, újra 
föllazulva, formátlanul ereszti vissza a hallgatót a hétköz-
napokba. Hadd menjen újra a kapuk elé, a fokozás maga 
is meghajolt az odakinti világ elõtt, végül is az vet véget a 
koncertnek. A lezárás külsõdlegesen ugyan az adagio vé-
géhez kapcsolódik, de csak a scherzót igazolja, ezt az újra 
megtalált egyensúlyt, a szimfónia legvilágiasabb részét. 
Azáltal hogy a gyõzelem ott a végén, még Beethoven c-moll 
szimfóniájának a fináléja is azt a benyomást kelti, mintha az 
odáig zúgó vihar, az édesség, sõt a csillapíthatatlanul kós-
tolgatott gyõzelem maga sem volna egészen valóságosnak 
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veendõ; legalábbis a zene túlságosan is érzékletesen enge-
di észrevennünk a véget, és nyomatékosan kihirdetett be-
fejezettségével saját kezûleg kerget el magától. Bruckner 
mindenesetre egyvalamiben továbbmegy, mint Beethoven 
maga és a lezárás klasszikus fejezete. Nála a finálé nem a 
hallgatóság szélnek eresztését szolgálja, inkább a zenéhez 
fölemelõ elragadottságként van kidolgozva, belépõként a 
zene legtágasabb és legobjektívebb részéhez. Nézzük az 
emlékezés képeit, s megszabadulunk az idõbeliség szorí-
tásától, kontemplatív lebegésben a szenvedélyek, országok 
és az egész játszott mû deklarált alapszíne fölött, jóslatsze-
rû fölismeréseket remélve és egészében véve annak a tuda-
tában, hogy a lírai ontologikusság eredendõ helyén állunk 
a szimfóniában. Ez persze nem drámai immár, miután oly 
mélyen süllyedt az epikusságba, de valószínûleg rendjén 
való, hogy a drámaiság csak az elsõ tételben szülheti meg 
ivadékait, és hogy az utolsó tétel, a finálé nem hoz új vul-
kánkitöréseket, azokra jutott korábban idõ, és jutott nekik 
expozíció elég, hanem egy másfajta magaslatot tételez, új 
adagiót (amely köztudottan a legnehezebben megírható 
zene már lírai formában is), következésképp szellemi epi-
kával, a legmagasabb rendû fölszabadultság és euchariszti-
kus befejezõdés bruckneri epikájával oltja be a zenét.

Itt, Brucknernél is, már csak egy gát van, a zenei lezárás 
mint örömteli zárófejezet mélyebb és a zenei erõ mai állása 
mellett megszüntethetetlen problematikussága. Szükséges 
fokozni és föloldani, de épp ezért az ujjongás igen gyakran 
csak afféle jól elboronáltságként áll ott a végén. Ez így van 
Beethovennél és persze Brucknernél is, nem más, mint az 
ég közelségének tudottan formális, nem bizonyított érinté-

Strauss, Mahler, Bruckner



124

A zene filozófiája

se. Az ujjongás bizonnyal Beethoven végsõ élményébõl tör 
föl, és itt nem csupán függeléke a fokozásnak, nem hagyo-
mányosan szavatolt csúcspont, de nem is szükségszerûen a 
zenélésbõl magából fakad. Ekképp a zenéhez hozzácsapott 
ujjongás tisztán zeneileg mit sem mond, s ha nem érjük be 
a frázisokkal – hogy is lehetne másképp? az éjszakán át a 
fény felé! avagy Beethoven nem az a valaki, aki – nos, aki 
hosszasan kibírná a homályban, a minden hõsiesség nél-
kül való összegörnyedtségben, mondom, ha ilyesformán 
nem tartozik a derûs pánlogisták közé az ember, akiknél 
minden körülmények között jó a végkifejlet, és akik szá-
mára a szenvedés csak fûszer, a meghosszabbított úton 
levés pompásan izgalmas ceremóniája: akkor tisztán ze-
neileg sem lehet semmi közömbösebb, mint az egyszerûen 
csak életrajzilag adódó ujjongás, amely azzal, hogy formáli-
san jól van elhelyezve, és a tonika hatásával áll ott a végén, 
voltaképpen mit sem nyer zenemetafizikailag meggyõzõ 
méltóságban. Az öröm mindig paradox mindenben, ami 
nagy; zeneileg nem a kidolgozás, a dominánsfeszültség te-
remti meg voltaképp, vagyis egy mélyebb értelemben nem 
az hozza el, hozza el szükségszerûen, hanem itt valamiféle 
sajátos megszólalásnak kellene találtatnia, „produktív” ki-
dolgozásnak, a vágyakozás, a hívó szó, a hit zenéjének, a hit 
zenébõl való megszületésének, az zendíthetne rá a zene lel-
kének legcsöndesebb, legbelsõbb, legtávolibb mélységébõl 
a „Sed signifer sanctus Michael”-re – olyan cél ez, amelyet 
ez idáig a legnagyobb zenészeknek is csak ritkán sikerült el-
érniük, és akkor is jórészt olyanformán, hogy a produktív 
látomás inkább született meg az adagióban, semmint a finálé 
fantasztikus epikus alakzatában. Mert az túlságosan is távol 
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áll a lélek égõ magvától, az egyetlen pont felé törekvõ tisz-
ta önvíziótól, a voltaképpeni lírai ontologizmustól.

Bruckner kevéssel ezelõtt tudásának és pozíciójának 
odaadó értelmezõjére lelt Halmban.53 Halm megmutatta, 
hogy Bruckner megadja, amit Beethoven nem, akinél hisz 
az ének elveszett a nagy dobásban, az energiával föltöltött 
motívumban és a tömegek fölé kerekedõ erõben. Azáltal, 
amit Bruckner nyújtani tudott, egyszer s mindenkorra 
fölöslegessé válik a költõi ürügyek tisztátalan ösztökéje; 
ennek a mesternek a tette, hogy a Wagner-stílus hoza-
dékát, a „beszélõ” zenét végleg megszabadította a prog-
ram vagy a zenedráma tandíjától, és – figyelemre méltó 
módon Brahms egész másfajtaságával egyidejûleg – em-
lékezetünkbe idézte, éspedig egyszerre formaként és tar-
talomként, mi több, útként másfajta tengerekhez, mint a 
költészet tengerei. Ilyenformán Bruckner, Schubert örö-
köse, Wagner letisztulása egyaránt nyúl vissza Bachhoz és 
Beethovenhez, akiket egymásra vonatkoztat, amennyiben 
itt a részletek és a bachi téma jól kidolgozott individualitá-
sa együtt és a legszeretetteljesebben õrzõdik meg a beetho-
veni stratégia és társadalmi organizáció formájában.

Wagnerrõl
Mégis mindez egyvalakinek köszönhetõen virágzott ki iga-
zán. Bár senki sem kezdte rosszabbul Wagnernél. Aggá-
lyokat ébresztõ volt és ízléstelen, és egy s más ebbõl nem 
is tûnt el egészen. És mégis: ami elõtte volt, azt Wagner 
majd mind a maga hálójába keríti. Ami addig alakot öltött, 
abból sok mindent hord egybe és forrósít föl, hogy az va-
lóban jelenvaló legyen, és ebben találja meg a kezdetét.

Wagnerrõl
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Elõfutárok • Kevéssel korábban a publikum úgy találhat-
ta, még nagyon is a zárt dal uralkodik. De újból vissza-
nyerte becsületét a magunkban dúdolás. Wagner egy egé-
szen újfajta dallamot hozott, vagy jobban mondva új utat 
nyitott az erdõben és a rég elfeledett hegyek között. Elõtte 
csak az egyszerû, szerény ütemezésû, homofon szerkesz-
tésû dalolás volt melódiaként ismert. A szerényebb olasz 
énekek, vagy még inkább, hiszen a német vonalról beszé-
lünk, a mendelssohni dalok szöveg nélkül és a meyerbee-
ri áriák világosan megmutatják a szegényességét ennek a 
fajta zenének, amely maga alá gyûri a homofon kíséretet, 
és amelynek stabil, szinkópaszegény ritmusa elnyom min-
den másféleképp zárt sokszólamúságot. Nincs ez másképp 
még Mozartnál, a túlnyomóan homofon játékosság övez-
te líra legnagyobb mesterénél sem, bár ott ez nélkülözhe-
tetlen volt a lírai Spieloper könnyed komolyságához. Csak 
egyvalakinél, Schubertnél tûnik másképp állni a dolog. Itt 
látszólag lehetõvé vált, hogy szimfonikus használatban is 
megmaradjon a régi, zárt énekes melódia. Ám ha jobban 
odafülel az ember, akkor, mint egyébként imitt-amott 
Schumann tehetségesebb dalaiban is, például a csodálat-
ba ejtõ Szürkületben – mondom, Schubertnél, a legbor-
zalmasabb dalfanatizmus kortársánál valamifajta kettõsség 
érzékelhetõ. Hosszú az út a Hová?-tól a Rémkirályig vagy 
az Apácáig, egyáltalában, a csak egyetlen énekhangra rá-
utalt dallamoktól az instrumentális mûvek nem kevésbé 
dagályos és hosszúra nyújtott melódiáiig, melyeknek már 
semmi közük a túlságosan is puhára sikeredett, szentimen-
tálisan dallamos homofóniához. Mindez nagyon is me-
lizmatikusan és polifon módon van elgondolva, még ha, 
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ahogy Webernél is, az éjszakai borzongás dacára, mi több, 
a fantasztikus Berlioznál és a korai Wagnernél magánál 
is, hiányzik az ellenszólamok ereje és harca, és hiányzik 
az újra a messziségbe tartó, a szabályos felosztású ütemet 
szétfeszítõ melosz is. Nem sokkal rá fölbukkant valami 
új, különös, valami, ami mindazonáltal egyedül az akkori 
nyomorúságos zenei közállapotokban tûnt váratlannak: az 
énekbeszéd és a végtelen melódia.

Hamis polémia • Ezt már valóban nem volt olyan köny-
nyû fejben tartani. Nem lehetett együtt dúdolni vele, nem 
volt önmagában transzportálható. A korabeli burzsoá 
mindenesetre hozzászokott, hogy örömét lelje az akkori 
homofondal-faragás szívesen és alaposan trivializálható 
vacakságaiban, amit az igazi „melódiának” hitt. Csak így 
volt lehetséges, hogy olyan gonoszul félreismerjék a Bach-
hal adódó összefüggéseket, amelyek már a Római elbeszélést 
is átszõtték pedig, az oly elviselhetetlenül homofon mo-
dorban tartott Tannhäuser kellõs közepén. Mi mindent 
föl nem hoztak ellene, micsoda alávalóságokkal nem ho-
zakodtak elõ! És ma megint ott kötöttünk ki, hogy a leg-
hazugabb fecsegõk morálesztétikai bírákká tornásszák föl 
magukat, amikor még maga Beethoven is csak levett kalap-
pal korholt volna. Mi mindent föl nem hoztak Wagner el-
len, legelõször is azok a kicsinyes, szûk látókörû gazfickók, 
akik mindenben, ami jelentõset csak látnak, egyedül saját 
alávalóságukat ismerik föl, aztán a firenzei táj szerelmesei, 
meg minden máséi, ami inkább kertre, mintsem gótikus 
erdõre hajaz – mi mindent föl nem hoztak az örökös mo-
dulálás, a wagneri ötlettelenség és formálásbeli gyöngeség, 

Hamis polémia
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az örökös álzárlatokban fölõrlõdõ dallam, a vesszõt nem 
ismerõ szélsõséges irritálhatóság és az unalmasan józan 
zsolozsmázás ellen, amire az alaktalanul hullámzó, leg-
jobb esetben realisztikusan festegetõ zenekar fölött kény-
szerülnek az énekesek. Való igaz, ha valaha is volt valami, 
ami egyszerû és régi, és megõrizte s még szaporította is az 
õsi örökséget, akkor az a zárt dallamnak ez a bukása és a 
végtelen melódia születése volt. Éspedig nem mintha itt 
pusztán külsõdleges összefüggés teremtõdött volna; hisz 
mi is törhetett volna elõzõleg össze benne? Netán, csak 
mert Wagner nem „tudott” ilyet, a régi operadarabok? 
Azokat Wagner egészen biztosan nem törte össze, hogy 
aztán hidegen kiszámított pêle-mêle-lel, félénken kerülve 
minden fél- vagy egész zárlatot, a végtelenségig rakosgat-
hassa újra össze õket. Hogy is érzékelhetnénk itt puszta 
konglomerátumot, mint Webernél látszatra érzékelhet-
nénk még talán, ha egyszer egyetlen hang sincs ezekben az 
épp Bachhoz oly közel álló „prelúdiumokban”, amelyik az 
örökös dominánsfeszültségbõl kieshetnék, vagy ki akarna 
esni? Ez maga az új melizmatikus-polifon forma, olyany-
nyira az, hogy Weber föllépte után, a beethoveni szim-
fónia fölbukkanása és a bachi polifónia recepciója után 
a mester csak erõszakkal hõkölhetett volna vissza ennek 
a fejlõdésnek az immanens logikájától. Persze mindezt, 
mint mondtuk, immár nem olyan könnyû fejben tarta-
ni, és a fölsõ szólamban, kivált ha az egyszerû elbeszélõ 
recitativóról volt szó, mindez nem is igen járt haszonnal. 
Továbbá az elhalasztott döntés formája, ez következik szó 
szerint vett értelmébõl, mindig csak a végén ismerhetõ föl 
mint alak, áttekinthetõség és „forma”, hatalmas íveinek, 
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takarékos kadenciájának és az egész, látszólag csak költõi-
leg összesûrûsödõ felvonás dominánsfeszültségének összes 
erényeivel egyetemben. Ám ebbõl még nem adódik, hogy 
jogunk volna egy lapon említeni a végtelen dallam széles 
és jogosult hullámzását a Gesamtkunstwerk egészen másfaj-
ta és tárgyilag aggályos egybeolvasztottságával, és jogunk 
volna azzal együtt el is vetni. Szemmel láthatólag valami 
másról van szó, ha a régi operaséma kis formáit fölváltjuk 
egy egészen más akolból való új nagy formával, mint ami-
kor egymással félig-meddig rokon dolgok csak azért ma-
radnak egymás mellett, hogy kölcsönösen kivetkõztessék 
egymást a maguk struktúrájából, és kimozdítsák egymást a 
maguk szférájából, s a zenei és költõi alkotóelemek cseré-
jével létrehozzák a Gesamtkunstwerk korcsképzõdményét, 
amely csak Wagner zsenijének köszönhetõen válhatott 
életképes, bár elvileg kánonon kívüli kategóriává. Tech-
nikailag persze Wagnernek mind a kettõre szüksége volt, 
mind az énekbeszéd és az ariozussá vált recitativo szabad 
használatára, mind pedig a minden szférával és minden 
plaszticitással ellenkezõ Gesamtkunstwerk szörnyû, proble-
matikus segédkonstrukciójára – hogy ilyenformán ezzel a 
mértéktelen totalitással szert tehessen arra a sorszenére, 
amely ennek a totalitásnak rendeltetett megfelelni.

Énekbeszéd, szinkópás ritmus és akkordikus polifó-
nia • Az éneklés most csupán egyetlen szólam lesz a sok 
közül. Lehet hajlékony, rövid és pusztán elbeszélõ. Ária-
szerûen ki is virágozhatik az ének, szélesen és kitárulkoz-
va, ahogy csak óhajtjuk, épp elég emelkedetten, zengõn és 
patetikusan. Gyakran nehézkes és fárasztó persze, ahogy 

Énekbeszéd, szinkópás ritmus és akkordikus polifónia
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Wagner odafönt a komponálással bánik; imitt-amott hi-
ányzik az alábbadás és átengedés, néha azt kívánja az em-
ber, bár válnék el a tészta és a töltelék, beszéd és ének 
megint. Akárhogy is, itt zeng minden szólam, és az ének 
tetszõleges gyakorisággal alá is bukik, hogy átcsapjon fö-
lötte a többi szólam, ha többet nyújthat a kölcsönös össze-
fonódás játékában. Ilyenformán elmondható, hogy Wag-
nernél az emberi hang, amely korábban az összes terhet 
cipelte, és most vokális többszólamúsággá való egész ki-
bomlását odaajándékozta a zenekarnak, lemond ínséges 
maradék tisztségérõl, hogy egyedül a dallamot illetõen el-
nököljön még a dolgok menete fölött, és mindentõl meg-
szabadulva, terheit levetve újra visszahúzódik a magunkban 
dúdolásba, kiindulópontjához és elsõ bóklászó, zsolozsmá-
zó állapotához.

A többit megkönnyítette a tánc és a szinkópás effektus. 
Emezt lényegében Beethoven találta ki, és Wagner olyany-
nyira a teljes kifejlettség állapotába juttatta, hogy nála, 
mondjuk, a csaknem minden ízében szinkópált Trisztánon 
ennek az effektusnak az összes esete tanulmányozható. 
Nem más ez, mint a dallam vonakodása, elõretörése, kés-
lelõdése vagy megelõlegzõdése; avagy ahogy Riemann-nal 
vitatkozva Grunsky a szinkópát elsõként helyesen meg-
határozta, az ütem szerint hangsúlytalan helyek újfajta ki-
emelése és hangsúlyozása, valami új az ütemben, feszült-
ségteremtés, amikor a hangsúlyos a hangsúlytalanhoz, a 
hangsúlytalan a hangsúlyoshoz méri hozzá magát, ahol is 
a különbözõképp fölosztott idõk egymásmellettiségébõl 
adódó súrlódások révén lehetségessé válik több ritmust 
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érvényre juttatni egy idõben, még ha ez csak az ütemvég 
lüktetésén érzõdik is. Ezáltal, persze nem egyedül ezáltal, 
az ütem sokszorosan áttörtté válik, sõt, tanulságos túlzás-
sal azt mondhatnánk, hogy most ezer ütemmé változik 
egyetlen ütem, és az instabil, szinkópában gazdag polirit-
mika megnyitja a teret mindenfajta sokszólamúság elõtt. 
Az egyszerre fölhangzó sok szólam mindegyikének újra 
van mit játszania, mindegyikük újra eljátszhatja a maga 
szólóját; a melizma a harmóniához kötõdik, a harmónia a 
ritmushoz, az pedig a szinkópa most már nem egyszerûen 
üresnek, össze nem olvadtnak, harmónián kívül állónak, 
hanem tisztán harmonikusnak és a tetejében zenedrámai-
nak hallott új idõépítményéhez mint egészhez.

Amin tehát immár nem a könnyed lebegés értendõ. Ak-
kor már inkább a régi paraszttánc lehetett, ami megõrizte 
az erõteljesebb mozdulatot. Még ma is minden vad népnél 
föllelhetõ a tarkán titokzatos örvénylés, és innen tán nem 
is kell egy egész lépés a dervisek táncához vagy Dávidnak 
a frigyláda elõtt ropott táncához. Ezt a forgást nemcsak 
a testi kábulat határozza meg, mintha a vadászat, a vágy 
vagy némely vonaglások öltöttek volna benne testet, ha-
nem mindezeken fölül mintha egyenest a csillagok járása 
diktálná a mozgást. A táncoló dervisek a hurik, sõt az an-
gyalok táncában vesznek részt, körtáncot lejtve és a saját 
tengelyük körül forogva, míg csak be nem állt a görcs, az 
ájulat, a sziderikus extázis. Mert a hurik a sorsot kormá-
nyozó csillagok szellemei; azzal, hogy a dervis betör ebbe a 
forgásba, utánozva azt, a csillagokhoz akar igazodni, annak 
a primus agensnek a sugarát akarja fölfogni, magára von-
ni, amely körül a csillagzatok keringenek, amelynek örök 
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dicsõségét a csillagok közvetlen közelrõl szemlélik. Ilyen-
formán a táncoló dervis, ahogy ibn Tufail magyarázta a 
dolgot, kötelességeként vállalta magára a körmozgás kü-
lönbözõ fajtáit; mi több, még Dionüsziosz Areopagita is 
a lélek önmagában való elmélyüléseként dicsõítette annak 
körforma mozgását, bár persze nem mert az a csillagszel-
lemek köreit, a szférák sziderikus forgását másolja, hanem 
– ahogy megkezdõdött az eltávolodás mindennemû dio-
nüszoszi vagy mithraikus extázistól – a léleknek az önnön 
mélyén rejtõzõ szépségben és jóságban való ciklikus alá-
merülése okán. Ahogy aztán a kora keresztény közössé-
gek végül pogányságként el is ítéltek mindennemû külsõ 
rángatózást. Vagyis a táncot kísérõ ének megmaradt val-
lási izgatószernek, de ahogy a keresztény lelkület irtózott 
a hangszerek kerítõi hangjától, a régi tánc eleven és válto-
zatosan tagolt ütemei is ellenkezni látszottak ennek a lel-
kületnek a tenger-csöndjével. Ily módon keletkezett a ko-
rál csupán harmóniailag jelzett ütemváltása – a pogányság 
ellenlábasaként, mentesen minden feszültségtõl, már ha az 
ember nem akar már a tonikához tartó csöndes mozgásban 
is feszültséget fölfedezni. Bármilyen keveset tudunk is ma 
a dologról, de valószínûleg az sem régi keletû, hogy rit-
mikailag tagoló fermatának tekintjük a cezúrajel elõtt álló 
hangsúlyos hangjegyet a korálban. A kép csak akkor vál-
tozott meg, amikor fölbukkantak a gáláns zene itáliai és 
francia mesterei. Ám elevenebb mozgást keresve õk nem a 
régi paraszttáncokhoz nyúltak vissza, hanem ahogy a meg-
merevedett derekú emberek kevéssel ezelõtt semmi mást 
nem tudtak táncolni, mint keringõt, akkoriban (bár kecses 
emberfajta volt az, és mint a gigue bizonyítja, a búcsúról 
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bálra váltás nem föltétlenül jelenti, hogy elveszett volna 
minden rafinált idõmérték) egyfajta könnyed, rugózó, de 
azért mégiscsak nagyon bájosan visszafogott, egyenletes 
lebegést találtak ki maguknak, amely a muzsika menetét 
lendületben tartotta, noha még tiltotta a logikus konzek-
venciát, a szinkópa többszólamú rendetlenségét. Persze a 
menzurális hangjegyírás már korábban szabaddá tette az 
utat a tagoltabb ütem elõtt. Ám mindez mérhetetlenül be-
leveszett az elõadhatatlanságba, a hangzásbeli és mûvészi 
közömbösségbe, a szemnek szánt partitúra és a puszta el-
mélet rengetegébe. Amiért is a dolog csak akkor változha-
tott meg, amikor, mindenekelõtt Bachnak köszönhetõen, 
elfogadtatott a régi népi tánc is, amelynek hisz mélyre nyú-
ló gyökerei vannak, hûen megõrzött sok primitív vonást, 
és amelytõl, mint arról mindenfajta magyar cigányzene is 
tanúskodik, nem áll túl messze a polifon zene sokrétûbb 
ritmusa. Így hát Bach úgy ritmizált – csupán az „Erbarme 
dich mein” áriára emlékeztetünk a Máté-passióból, vagy a 
francia táncformák számtalan „átdolgozására” a partiták-
ban –, hogy az a dobok és egymáshoz ütött kövek visz-
szaszerzett, persze akaratlanul és öntudatlanul visszaszer-
zett primitív, pogány, kultikus ritmikájának hat. Mármost 
azonban ez újra fölidézi ama régi, különös, hívatlan, nem 
csupán lelki kábulatot. Tudjuk, milyen találóan jellemezte 
Wagner Beethovent a tánccal, az elragadtatással, a léleg-
zéssel, a pulzusgörbével. Ami persze nem akadályozta meg 
Wagnert abban, hogy a zenei összefüggést illetõen követ-
kezetlen módon meg ne feledkezzék a táncformáról, mert 
annak csak társasági, banálisan euritmikus alakváltozata le-
begett a szeme elõtt. Elég különös, hogy Wagner, miután 
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megfogalmazta azt az ismert fordulatot, hogy a nyolcadik 
beethoveni szimfónia a tánc apoteózisa,54 mégis elvitatta a 
beethoveni mûvészettõl, éspedig éppen emiatt a tánchoz 
kötöttsége miatt vitatta el, a képességet, hogy átlépjen a 
zenei kifejezés bizonyos határain. Igaz, a táncritmus, me-
lyet Wagner a maga számára egyszerûen akusztikus ba-
lettként, a fülnek szóló kaleidoszkópként definiált, ebben 
a formában a szenvedélyes és tragikus nekibuzdulást is oly 
mélyre rántotta le, hogy kikerülhetetlenné válik a miértet, 
a zenei történéstõl önmagában tökéletesen idegen empiri-
kus oksági összefüggést firtató kérdés. Ilyenformán Wag-
ner sohasem hajlott rá, hogy különösebben nagyra becsülje 
a ritmikai mozzanatot, és noha õ maga fáradhatatlan volt 
a ritmikai problémák megfogalmazásában, s a tetejében a 
hangzó taglejtés és mindenfajta teátrális szimbolikusság 
szerelmesének vallotta magát, ebben, a ritmikai mozzanat-
ban, mégsem látott mást, csupán a szemléletes plasztikai 
világgal való érintkezést, valamifajta tertium comparationist, 
valamit, ami által, ahogy a testnek köszönhetõen a fény, 
egy alacsonyabb rendû értelemben, az empirikus valóság 
értelmében a zene egyáltalában érzékelhetõvé válik. Ám 
itt egyedül az az egyvalami fontos, az mértékadó, hogy da-
cára mindezeknek a társadalom-, sõt világellenes fönntar-
tásoknak, Wagner mégiscsak engedte az orgiasztikus Dio-
nüszosz fölidézõjeként és megújítójaként definiálni magát, 
amikor csak az, Dionüszosz, merõben eszményi formában 
mint drámai akció bukkan föl, s ennek megfelelõen fölnõ 
a zene szenvedélyes, tragikus és transzcendens törekvései-
nek a terhéhez. Így tehát a magunkban dúdolással, a tánc re-
cepciójával és a kamarazenei finomsággal együtt, amely utóbbi 
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Wagner-Brucknerben rálelt a maga zenekarára, megkerült 
a primitív és korrekt gazdagság egész elsõ, még névtelen, valódi 
szõnyege. De épp mert a szinkópás effektus támogatóra lel 
az új-régi táncban, ez a tüzes ritmus nem hever egysze-
rûen afféle szõnyegként, korrekcióra sem tárgyilag, sem 
tárgyszerûen nem kötelezõ szõnyegként a wagneri poli-
fónia lába elõtt, ellenkezõleg, tárgyilag éppenséggel együtt 
jár vele az inkarnálódott õsrégi pogányság, hogy éreztesse 
dionüszoszi karakterét, és hogy a zenére ráparancsolja az 
altest diktatúráját és mindenféle kábult önmegsemmisíté-
seket, pszichológiailag földhöz, mi több, csillagokhoz kö-
tött dionüszoszi és mithraikus, asztrális transzcendenciá-
kat diktáljon neki.

A harmadik és legfontosabb mozzanat, amely a végtelen 
melódia színes, sokszólamú, ugyanakkor drámai szövedé-
két megteremtette, a harmónia. Már az énekben is izgal-
mas és tevékeny minden hang. Azaz a hang már az egy-
szólamú sorban is az akkord javára munkálkodik. A zene 
lépésrendje mindenütt a domináns- és kadenciaérzetbõl 
fakad, az kormányozza, és rajzolja meg melódiáját. Bármi-
lyen sokáig énekeltek is mindennemû harmóniai ismeret 
nélkül, mégiscsak a skála, majd benne a hangokat átugró 
sokféle rokonság, tehát végsõ soron alapvetõen a harmó-
nia volt kezdettõl fogva a mozgató- és rejtett ok. „Az a 
meglepetés, melyet sokan egyedül a komponista természet 
adta zsenialitásának a számlájára írnak, gyakran könnyedén 
elõidézhetõ azzal, ha az ember helyesen alkalmazza és old-
ja föl a szûkített szeptimakkordot.” Ezt maga Beethoven 
mondta, és mint még majd meg kell mutatnunk, a mondat 

Énekbeszéd, szinkópás ritmus és akkordikus polifónia



136

A zene filozófiája

kétségtelenül alkalmas rá, hogy egy másképpen ritmizált 
harmóniával szövetkezve sok mindent megvilágítson Bee-
thoven gyakorlatából, megvilágítsa, mondjuk, utolsó szo-
nátájának teljes nyitótételét. Mindenesetre az összes hang 
mozdul és mocorog, lépések lüktetnek bennük, kalauzolás 
és kalauzoltatás, a terc fölfelé, a szeptim lefelé törekszik, 
míg csak érvényre nem jut a hangnem akarata, és föl nem 
bukkan a zárlatforma konszonancia. De még ez a konszo-
nancia sincs meg igazából: amikor elõször, még harmóniai 
elõkészítés nélkül szólal meg, a konszonancia az elgondol-
ható legközömbösebb valami, és amikor utoljára, igazá-
ból „megjelenik”, akár a leggrandiózusabb generálpauza 
okozta borzongás után, akkor, mint azt a legfényesebben 
Bruckner mutatta meg, mindenekelõtt hetedik szimfóni-
ája elsõ tételében, a konszonancia elõtti dominánson és a 
dominánseffektussal még mindig olyan végtelen feszült-
ségek, olyan fokozások lehetségesek, hogy Halm joggal 
mondhatja: olyan, hogy konszonancia, sohasem akad, a 
konszonancia egyedül követelményként él, a zene törté-
nete a disszonancia története. Hol egyebütt lehetne hát 
föllelni a megtalálás alkalmát, kényszerét vagy útmutató 
szabályát, mint az akkordban és az összhangzattanban? 
Bach nagy, a fúga pedig feledhetetlen intés: ám akinek 
nem szûnik a hatása, az Beethovennél is, Wagnernél is lé-
nyegében a gazdagon cizellált összhangzat Bachja. Mûve 
ámulatba ejtõ elfeledettsége dacára Bach annál inkább föl 
kellett idézõdjék az emlékezetben, minél inkább föladták 
a homofon dallamú szerkesztésmódot, és tértek át megint 
a polifon történésre, amely újból megerõsödött, és igényt 
tartott az összes szólamra, hogy polifon akkordikus ele-
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venséghez jusson. A homofon melódia mesterei minden 
bizonnyal távol kerültek a régi kor rendkívül gazdagon 
rétegzett szólamvezetésétõl; de akár csak egy pillantást is 
vetve Haydn egyes alkotásaira, aki hisz gyakran rejtélyesen 
komoly és mély tud lenni, akár csak egy pillantást is vetve, 
mondjuk, a pokolba ûzött szellemek vagy a nyitány kóru-
sára a Teremtésbõl, egy olyan meglepõen bátor, bár nagyon 
is romantikus és ugyanakkor mindenestül Bach harmóniai 
„véletlenjeibõl” levont harmónia ötlik a szemünkbe, hogy 
az ember már-már hajlamos mindent, ami utána követke-
zett, az egész romantikus-klasszikus kromatikát és polifó-
niát olyasminek látni, ami Bach csillapítottabbra hangolt 
rugóit dolgoztatja szabadon, fürgébben és érdekesebben. 
Amibõl annyi minden bizonnyal helyes, hogy a kezdeti 
homofon veszteség után a haydni-beethoveni szonátaszer-
kesztésben megint kibontakozhatott a mind gazdagabb 
szólójáték, a bensõséges-részletezõ zenélés és a kamara-
zenére jellemzõ lineáris melizma, és hogy a, félreértés ne 
essék, harmonikus-ritmikus, akkordikus céllal alkalmazott 
bachi ellenpont érzékelhetõen tovább él a wagneri poli-
fóniában, egy magasabb rendû polifóniában mint immár 
nem architektonikus, hanem drámai ellenpontban. Nem 
is arról van szó csupán, hogy az új zenekari szín kiválik, 
árnyal, már magától is érzékileg ellenpontoz megint, ha-
nem arról is, hogy a kidolgozás Wagnernél a legmaga-
sabb polcra kerül, és a maga nyughatatlan harmóniájában 
– minden immár átmeneti és, ellentétben Beethovennel, 
semmiképp sem célként rögzített motívum vagy téma fölé 
emelkedve – a születõfélben lévõ drámai polifónia olyas-
fajta formáját ölti, amely magába fogadja Bach elhallgatott 

Énekbeszéd, szinkópás ritmus és akkordikus polifónia



138

A zene filozófiája

vertikalitását, azaz inkább a rokonságot keresi az akkord-
dal, mintsem hogy elfordulna tõle. Következésképp: az 
akkordikus elevenség nem produktum, hanem priusz, és-
pedig semmiképp sem csupán elméleti természetû priusz. 
A harmonikussággal összevetve az ellenpont, legalábbis a 
fúgaolvasást és -komponálást szolgáló ellenpont másod-
rendû munkamódszer, amelyet egyebekben fölülmúlt a 
harmónia és a szimfonikusság, és amely dallamainak külön-
álló emeletszerkezetében lépten-nyomon tekintetbe kell, 
hogy vegye az akkordikus „eredményeket”, disszonanci-
ákat és az akkordikusan-ritmikusan hangsúlyozott, ösz-
szefoglalt momentumokat is. Ezért akár egyre is mehet, 
csak másfajta megfogalmazásban, hogy egy Wagner-al-
kotás szerkezetét a harmóniai ökonómia szemszögébõl 
vesszük-e szemügyre, bár az persze rászorulna, hogy ki-
egészítse valamifajta ritmika, vagy hogy a Wagner-stílus 
még magára mindenestül várató szerkezetelméletét pró-
báljuk fölvázolni egy új, nem annyira az egymásmelletti-
ségben, egymásfölöttiségben, inkább az egymásutániságban 
kibontakozott ellenpont szemszögébõl, amely ellenpont 
levetkõzte a fúga minden „véletlenszerû” harmonikussá-
gát, cserében szert tett a „szimfónia” harmóniai feszültsé-
geinek, ritmikai kontrasztjainak, tematikus kidolgozásai-
nak, röviden komplex összefüggéseinek többletére. Vagyis 
ami Beethovennél kezd megmutatkozni, és legalábbis ez 
idáig Wagnernél kulminál, az elsõsorban a gazdagon csip-
kézett, polifon, vertikális harmóniavilágot teremtõ Bach, 
miközben persze végsõ soron a lineáris munka még min-
dig sokkal inkább a kamarazenei szõnyegnek köszönhetõen, 
az ontológiai mozzanat pedig még mindig sokkal inkább a 
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palestrinai, szerafikus akkordszõnyegnek köszönhetõen hat 
Wagnerre, mintsem a bachi fúga, a líraian ellenponto-
zott egyensúly vagy nyugalom szõnyegének köszönhetõen. 
Ez utóbbi persze az a szõnyeg és korrektívum, amelynek 
megkerülte, a végsõ zeneileg lehetséges és posztulálható 
recepció, a zene még beláthatatlan végéig várat magára. 
Két útja van az éneklésnek és háborgásnak, a skáláé és az 
eleven akkordé, tehát a lineáris Baché és az átfogó, ver-
tikális Baché, és ez helyet kap a szimfónia ellentéteinek 
sorában; és Wagner, bármilyen vehemensen vagy ünnepé-
lyesen bánik is a hangsorral, jószerével mégiscsak az áttört 
akkordikus vitalitást juttatta uralomra a lineáris ellenpont 
fölött. Tudniillik az akkordikus vitalitás táplálja, olvaszt-
ja össze és óvja a leginkább a melizmák tüzét, s ekként a 
legtermékenyebb módon tagolja az új harmonikus ellenpont 
összefüggésgazdag egymásutánját.

A szonátaszerû háborgás így súlyos és illatokkal terhes 
lett megint. Így hát a három módozat: a kiáltás avagy a 
magunkban dúdolás megkerült szõnyege, a szinkópa avagy 
a primitív tánc megkerült szõnyege, a drámailag alkalma-
zott harmónia avagy a kamarazenei finomság és a szerafi-
kus fényû akkord megkerült szõnyege révbe jutott a szim-
fonikus-dramatikus használatban.55 Bámulatos, mennyire 
hajlik a szimfonikusság elõbb meggyilkolni a dallamossá-
got, hogy aztán dinamikus, új kibontakozásban és bonyo-
lulttá szõve ajándékozzon meg vele; és hogy mennyire csak 
a melizma öröme szült igazán cselekvõ zenét, mennyire 
csak az lelkesítette át, és tette emberivé a zene mechaniz-
musát. Csak amikor Wagner már nem tudott leírni egyet-
len hangjegyet sem, amely ne számíthatott volna a bachi 
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lirizmus jelének tulajdon drámai, metadrámai szonátafor-
májának kellõs közepén, akkor kezdtük el, mint Nietzsche 
mondja,56 nem csupán ethosszal, hanem transzcendentális 
pátosszal is, tehát misztikus haszonnal fölfedezni a zene 
ismeretlen területét.

A transzcendens opera és objektuma • Mozart betelje-
sedése azonban még várat magára.

Õ, a szelíd, a gyöngéden megrendítõ Mozart is készsé-
gesen fölhabzik itt. Nem a Hollandiról beszélünk, a Tann-
häuserrõl vagy a Lohengrinrõl, nem is a Mesterdalnokok 
csudaépítményérõl, ezek, dacára némely átmeneteknek, 
mind Handlungsoperek, azt az utat járják, amelyre Beetho-
ven lépett a Fidelióban. Még kevésbé a Ringre, amelyet le-
gyõz a pogány tánc, és amely ilyenformán többszörösen is 
ürességbe és zavarossá lett állatiasságba vész. Ám cserében 
mindenekelõtt a Trisztán és a Parsifal a mozarti meseopera 
gyõzelmes beteljesüléseinek tekinthetõk, annak a szelídség-
nek és gyöngéd megrendültségnek a fölfokozódásaiként, 
amelynek nem volt szüksége a sorsot kihívó emberre, hogy 
eljusson a nagy világi Énig és annak a megváltás aktusában 
bekövetkezõ átváltozásáig. Csakhogy ott az emberek újra 
kibontakoznak a sorsból, hogy az otthon- és mítoszterem-
tõ zenei térben megjelenhessék a megváltás metadrama-
tikus líraisága mint a transzcendens opera voltaképpeni 
tárgya; legelõbb a Trisztánban.

Önmagunk mélye felé tartunk csöndben. A többiek láza-
sak és újra meg újra kívülre kalauzolnak. Trisztán és Izol-
da elmenekültek a lármás nappal elõl, nem cselekszenek. 
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Tulajdon mélyen belsõ álmodásunk az, ami ott föllelhetõ, 
ahol már nem sietõsek a szavak és a léptek. Magunk va-
gyunk azok, akik velük tartunk, mi komorulunk el kroma-
tikusan, mi mozdulunk a vágyban, és úszunk az elhatalma-
sodó éjszakában formát öltõ álom felé.

Ez már az elõjátékból látható, abból, mennyire az idõvel 
mit sem törõdve csábít el bennünket. Hisz egyedül az egy 
szem történetnélküli, absztrakt vágymotívumot bontja ki, 
nem érintkezve semmivel, szabadon lebegve, mégis készen 
arra, hogy aláhulljon és testet öltsön. A helye megvilágo-
sodik, ám mindjárt mögötte minden megmarad távolinak 
és nyugodtnak. Csak az elsõ felvonás hívogat, elcsalja ket-
tejüket a nappaltól. Itt minden, ami történik, metszõ és 
gúnyos, túlságosan is tudatos, és a méregpohár a rossz ka-
puhoz szolgál. De sem Izolda, sem Trisztán nem szorul 
rá erre az italra, hogy önmagát megtalálja. Csak látszólag 
mennek el egymás mellett, külsõleg, a nappal bizonyta-
lan derengésében, mely elõttük, akik éjszaka látnak, még 
fátyolba borítja a már nagyon is jelenvalót. Izolda azt hi-
szi, gyûlöl, mikor pedig épp az elárult szerelem tör föl, 
Trisztán pedig olyan mereven, olyan idétlenül ragaszko-
dik az erényhez, olyan furcsán elnézõ, s közben esetlen és 
rejtõzködõ, hogy kettejüknek az ital csak azt adja meg – a 
sorsot –, aminek rég a birtokában vannak, ám ami most 
betör az idõbe, végzetté válik, az ugrás egy szimbólu-
ma által közvetítetten. Itt semmi sem fonódik újra össze, 
mint a Ringben, ahol Hagen az épp ellenkezõ hatású báj-
italt fûszerezi Siegfried számára, hogy az meg ne feled-
kezzék arról, ami távol van; arról a távoli valamirõl, ami 
ott rejlik a cselekményben, ami megismételhetõ, és csak 
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azért visszaemlékezés, mert a cselekmény Siegfriedje is-
meri a helyet, ahol az erdei madárka, Brünhilde sziklája és 
a tûzvarázs az úr. Ám az, ami az ír ital körül és következ-
tében történik, semmiképp sem cselekmény; az ital még 
csak nem is kulcs, még csak nem is katalizátor, nem is az 
a fajta véletlen, amely nem az, és amelyet a sors kerítõje-
ként a tragikus szükségszerûség von be a cselekménybe, 
hanem, már ha lehet otthon az is, ahol sohasem járt az 
ember, csak idõbeli megpillantása, idõbeli kiteregetése 
annak, ami örökkévalóan történik, ami a szerelem idõn 
túli, misztikus tartományában történik. Két ember lépdel 
itt az éj felé; az egyik világból a másikba tartanak, egye-
bekben nem történik semmi, ez végül is már az elsõ fel-
vonásban fölismerhetõ, a két utolsóban meg végképp, és 
nem hangzik föl semmi más, csak ezeknek a lépéseknek és 
végül az eltûnésnek a zenéje. Ezt akarta Wagner tudatni, 
amikor a Trisztánt puszta „cselekménynek” nevezte; vala-
milyen nevenincs vonás ez, hatalmas adagio, melybe alig 
is nyomakszik be kívülrõl bármi szembenállás, hogy általa 
a Trisztán és Izolda egyáltalában mint konfliktus, mint ka-
tasztrófa tudatosulhatnék; és épp ez az értelme a címlapon 
álló „cselekménynek”, nem mintha az volna, hanem csak 
a voltaképpeni drámai mozgalmasságtól és súlytól, az an-
titetikus, szimfonikus szerkesztésmód vagy akár a zenedrá-
ma köznapi rázkódtatásaitól való eltérés miatt.

Csak az utolsó képek mozgalmasak még, iparkodnak 
kívülrõl is láthatóan lekerekedni. Ez színpadtechnikai-
lag talán szükségszerû, de az ember nem tud szabadulni, 
ahogy Pfitzner sem tudott, attól a benyomástól, hogy ez-
zel megint a nappal köszönt be, éspedig éppen ott, ahol 
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a legérzékenyebbek lettünk erre. A tetejében a mondot-
tak után világos, hogy itt az ismétlés nem úgy hat, ahogy 
amúgy szimfonikusan óhatatlanul szokott. Érezzük, mi-
ként kezd itt süllyedni minden, miként néptelenedik el a 
tiszta lélekút, mely nem engedhet semmi visszatérést, és 
hogy mindezt a második felvonás nagy záróduettjében 
annyival szebbnek hallottuk, mint a harmadik felvonás 
végének zenekari tételében, amely épp útközben nem él-
hetett át semmit, hisz hiányzott belõle minden voltakép-
peni haladás, és amely épp ezért nem mutatkozhatik újra 
elért Mostnak, a szimfonikus kidolgozás visszatérésének és 
záródarabjának. Ahogy minden hódolat dacára általában 
is azt kell mondanunk, hogy „Izolda szerelmi halálának” 
olyannyira tudatosan és finálészerûen, mintegy transzpor-
tálhatóan betoldott zenekari darabja kezd belesüppedni 
valami elviselhetetlen lágyságba, misztikátlan édeskés-
ségbe, amely, ahogy a Parsifal végének föloldott hármas-
hangzatai, hatvanszoros, befejezõdni nem akaró ünnepé-
lyessége is, annál inkább fenyeget azzal, hogy a hihetetlen 
magasságból alázuhanunk, minél nehezebben akaródzik 
összekapcsolódnia a jó színházi befejezésnek a zene szel-
lemébõl születõ megváltás egészen másfajta végérvényes-
ségével. Olyannyira nem szükségeltetett már a szó, és oly 
világmegváltó mélységgel tört ránk a második felvonásban 
a szerelem éjszakája, hogy magát a halált már nem akarjuk 
látni a színpadon, nem akarjuk megcsodálni a tetemeket 
és a körülöttük állókat és a meghatott gyászszertartást ott, 
ahol a világok éjszakájában megesõ és persze ábrázolhatat-
lan találkozásnak volna a helye. Amikor Siegfried meghal, 
és holttestével a férfiak a sziklacsúcsok között lassan elvo-
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nulnak, addig szól a gyászzene, amíg a menet még látható. 
De nemsokára köd száll föl a Rajnáról, és eltakarja elõlünk 
a jelenetet, és ekkor egy olyan közjáték különös, túlára-
dó ujjongása hangzik föl, amely közjátéknak a legcseké-
lyebb köze sincs a vigaszdalok vagy más gyászkategóriák 
hagyományaihoz. Csak amikor újra eloszlik a köd, ami-
kor a történet újra visszakanyarodik hozzánk, hátramara-
dottakhoz, a mi világunkhoz, akkor tér vissza a gyászzene 
is, ijesztõbben és nyomasztóbban, mint annak elõtte, hisz 
épp a Siegfried holttestét övezõ merõben lenti, látható vi-
lág mutatkozik meg ekkor az ábrázolhatatlan, voltaképp 
csak zeneileg õrizhetõ paradoxon helyett. Persze a köd 
csak azért száll föl, nehogy a felvonást megtörje a szín vál-
tozása; de abban, ahogy Wagner ebbõl fátylat szõ, amely 
eltakarja a szemünk elõl az ujjongást, de nem takarja el 
fülünk és szívünk elõl, olyan szemérmességet látunk mun-
kálkodni, amely a Trisztán befejezésénél inkább megfelel 
Wagner abbéli igényének, hogy ahogy nõ a zene hatalma, 
mindinkább megfossza hatalmától a látás érzékét.

Mindazonáltal a hang már itt is távoli és éjjel látó. Per-
sze nem mindenestül, és ennek jelentõsége van, Melot, 
Brangéne és Kurvenál, de Marke is másképpen énekel-
nek. Brangéne botor és közönséges, nem is sejti, mi tör-
ténik, Melot, az ellenlábas, rövidlátó ítéletû áruló lesz, és 
csak Kurvenál és Marke, a két jó ember torpannak meg, 
tartózkodóan, alázatosan a mindenestül áthatolhatatlan 
elõtt, mi több, Kurvenál anélkül, hogy bármit is kérdez-
ne, vagy hogy engedne a pásztor kíváncsi kérdezõsködésé-
nek, az elõtt a kifürkészhetetlenül titokzatos mélység elõtt, 
amely Trisztánból bûnöst csinál, és amely még magában 
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a vágymotívumban is csak nagyon tökéletlenül fejezõ-
dik ki. Érzékelhetõ, mennyire más hang csendül föl, ha 
a nappali emberek szólalnak meg, ezek az ostobán ébren 
lévõk és egyáltalában, felnõttek, mint amikor az éjszaka 
két fölkentje szól. Kevésbé az elején, ahol még szegletes 
vagy merev ritmizáltságban hallunk Izolda gyalázatáról és 
Trisztán becsületérõl; ám micsoda végtelen erõvel a má-
sodik felvonásban: a horgony fölhúzva, a kormány fölött a 
habok, az árboc és vitorla fölött a szél az úr, világ, hatalom, 
dicsõség, csillogás, becsület, lovagiasság, barátság, a nap-
pal összes javai nevetséges álmokként szétszóratva; indul 
az utazás a legtitokzatosabb ország felé, és az a harsány 
nappali motívum, amely elõször Melot, az elvetemült éne-
kében hangzik föl, és amely harmóniailag a kezdet „Gú-
nyolni mersz még?”-jével57 rokon, és amellyel a második 
felvonás kezdõdik, a maga meredeken lépõ hangközével 
és fölkorbácsoló, kemény, hangsúlyosan plasztikus ritmu-
sával érzékelhetõen belehasít az éjszaka lassú múlásába, 
túlnyomóan akkordikus, vontatott ritmusú adagiójába. Mi 
több, épp magát ezt az adagiót hallgatva önkéntelenül az a 
benyomása támad az embernek, hogy ez a legcsöndesebb-
fajta zene még csak nem is léteznék, ha Izolda és Trisztán 
meghalhatnának, ha a vágy amabban a világban nem köt-
né õket mégiscsak ehhez a világhoz, hisz ezért is akarta 
Wagner az elsõ változatban a vándorló Parsifalt, a másik, 
mélyebb értelmû üdvkeresõt a halálosan sebesült Trisztán 
fekhelyéhez terelni. Még nem aludt ki a fény, még nem 
szállt éjszaka a házra: különben már nem volna mit meg-
hallanunk, de megmaradt a vágy, a szerelmi mámor, a ma-
gát örökké újra és újra kihordó akarat, ha nem is a földi 
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szaporodásé immár, ha immár nem is a nem akarata, nem 
a görcsös anya, aki nem akar meghalni, pedig meg kellene, 
hogy a szellemi gyermek élhessen – és fölhangzik a pásztor 
régi, komoly dala, hogy a vágy szárnyra kapjon, a haldokló 
vágya, a halál útját álló vágy – Izolda után, aki még a nap-
palban él, Trisztán után, aki abban a birodalomban, mely-
tõl borzong, nem találkozhatott Izoldával, mert az éjszaka 
újból odalöki õt a nappalnak –, és hogy ekképp fülünkbe 
tolakodjék az a legeslegmélyebb, mégis még mindig vala-
miképp exoterikus zene, amely ezen a végsõ fogatváltó-ál-
lomáson honos. Ennek persze nem kellene így lennie, hisz 
a hangnak nincsenek határai. Elég különös, hogy Trisztán 
és Izolda egyáltalában eltûnhetnek a szemünk elõl, hogy ily 
nagy nekifohászkodás dacára hangban sincs több mondan-
dójuk. Hisz soha máskor nem volt még a zene annyira arra 
teremtve, hogy hordozza az egész éj terhét, azt az állapotot 
és fogalmat, amely végighúzódik az egész mûvön, és amely 
Trisztán voltaképpeni szótárát képezi. Ám így mégiscsak 
csupán a félhomály az – igaz, messze távolban derengõ fél-
homály, nem pedig az éjszaka –, amire a Trisztán zenéje, 
ez a még mindig földi, processzusszerû zene utal. Bármily 
érzékelhetõen tûnik is fölragyogni imitt-amott a téboly 
vége: hangtalan, színes árnyékú álmok, valamiféle szellemi 
élet, a szerelmi halál, a szerelem tere, a passió, csodákkal 
övezve, a lírában továbbélõ metadrámai dicsõség, mind-
ez mégis megközelíthetetlenül visszahúzódik az általános, 
az általában vett szerelem és más hasonlóképp alaktalan 
középpontok széles és elmosódott látóhatárára. Igaz, so-
hasem robbantották föl alaposabban az Ént, és nem gyúr-
ták össze eltökéltebben a másikkal. „Csupán álmodtál en-
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gem, / S te csak álmomban élsz”:58 hogy így a másikban, 
kicserélõdve és az õ képével a szív mélyén megszülessék 
a másik érzelmeinek, a másikban élõ saját érzelmeknek a 
lírája. De az az egy valami, az és, amely Trisztán és Izolda 
szerelmét összefûzi, képtelen köztük ugyanakkor távolsá-
got is teremteni; egymásba olvasztja a lelkeket, arcukat és 
alakjukat végsõ fokon fölismerhetetlenné teszi, és ilyen-
formán, összhangban a zene hindu-schopenhaueri tárgy-
elméletével, azon az áron ûz ki minden önösséget, minden 
luciferikusságot a szubjektumokból, hogy – a világlélek va-
júdó mindenségében, fuldokolva, alámerülve, öntudatla-
nul59 – mindenen a brahman pogány, szubjektumidegen és 
ázsiai általánossága ömlik el. Ezért marad végül az éjsza-
kában látó hang is üres kézzel ott Wagnernél, ezért, hogy 
bár Trisztán is, Parsifal is a lírai Én teljes lírai ragyogását, 
teljes, drámán túli föllobbanását, következésképp a mo-
zarti meseopera tárgyias, ontológiai beteljesedését nyújtja 
nekünk, sõt, a bachi passióknak és azok ott ádámi-keresz-
tényi buzgalomból föllobbant lirizmusainak a beteljesültét 
is; mégis bármily áthatóan ragyog is már mindezek fölött 
az adagio csöndesebb, mélyebben keresztényi fénye: az, 
ami a vágyódás processzusa mögött húzódik meg, a nyu-
galom, a kiteljesedett lélek, a bachi fúga mint musica sacra, 
a metafizikus adagio, a zene mint „tér”, a paraklétoszi Én 
zenéje, a magasabb rendbõl való architektonikus ellenpont 
– mindez eléretlen marad a wagneri általánosság és Egy-
általán mélyen keresztényietlen misztikája miatt.

Aki egyszer igazán odaát volt, nem térhet vissza épen. 
Meggyötört, mintha vér tocsogna a cipõjében, avagy, 
embere válogatja, a távolba vész a tekintete. Trisztán is 
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elfelejtett mindent, és mindenestül idegen lett az ötszáz-
ezer év alatt, amíg az éjszakát fürkészte. „Melyik király?” 
– kérdezi Kurvenáltól, aki a fedélzeten rá kell mutasson 
Markéra, mintha Trisztán számára valaha is létezhetett 
volna másik király. „Ez lenne Kornwall?” – kérdezi végül, 
mert nem ismeri föl már Kareolt, atyái várát. És újból: „Ó, 
felség, nincs kérdésedre válasz, / Érzed is jól, hogy békét 
nem találhatsz.” Sõt, amikor hirtelen fölébred, döbbenten 
meredve Melotra és a rátörõ férfiakra, és lassan megérteni 
tûnik Marke szavait, tulajdon fölmérhetetlen gyalázatát és 
halálos bûnét, Trisztán akkor sem akar másfajta megértést 
tanúsítani, mint az együttérzését és a Marke sorsán érzett 
fokozódó gyászét. Trisztán számára a látszat, amelyben 
a többiek élnek, olyan érthetetlenné vált, mint amennyi-
re érthetetlen a többiek számára az õ éjszakája. A többiek 
nappali kísértetek, reggeli álmok, csalókák, sivárak és ér-
telmetlenek tündöklõ banalitásukban. Itt nem ég már 
semmifajta fény, amely megoldhatna bármit is, tágasságot 
és kromatikusan mitologikus történetet teremtve; az elsõ, 
aki belépett a láthatatlanba, az igaziba, nem látott semmit, 
a második megõrült, rabbi Akiba pedig senki mással nem 
találkozott, csak önmagával; és annak az éjszakának sincs 
reggele immár ezen a világon, melyben Trisztán járt.

Csakhogy van még egy másik hõs is, és annak az útja. 
Van egy másik nap is, nem szemben az éjjel, hanem mö-
götte. Felé visz négy másfajta vágyódással átitatott ember 
útja a Parsifalban. Az emberevõ ravaszul jóindulatú fele-
ségeként vagy az ördög öreganyjaként Kundry máig is él 
a mesékben.60 A terülj, terülj, asztalkám meséje máig õrzi 
számunkra a Grál-mítoszt, a tolvaj fogadóst, a tarisznyá-
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ból elõugró furkósbotot vagy a szent lándzsát, a szama-
rat, amelyik engedelmeskedett annak a varázsigének, hogy 
briklebrit, avagy a Hold-Grált és a terülj, terülj, asztalkát, a 
voltaképpeni legfõbb Nap-Grált magát. Azt is tudjuk, hogy 
Klingsor és Amfortas eredetileg ugyanaz a valaki voltak, 
tudniillik a fényt eltakaró felhõdémon. Parsifal, az elõbb 
megtermékenyítõ, majd mindenrõl lemondó hõs nem 
ilyen egyértelmûen fölfejthetõ. Már korán Thor, a viharis-
ten helyére lép, akinek az istenek számára újra meg újra el 
kellett ragadnia a Nap üstjét a keleti õsvizeknél élõ óriás, 
Hymir hatalmából. Hozzá hasonlóan Parsifal is alapjában 
véve az üstrabló, a Grált keresõ, a Napot meghódító hõs, 
az esõ ura és mindenekelõtt a fényvarázsé a hindu és kö-
zépkori mondákban, melyek, mint arra Schröder mutatott 
rá elõször és szerencsés kézzel,61 mind ezekben az õsrégi 
asztrális motívumokban gyökeredznek. Csak a makulátlan 
tisztaság, a szív ártatlansága társult keresztény motívum-
ként az elõbbiekhez, ám amúgy még mindig olyannyira 
átdereng az eredeti asztrális mítosz, hogy vagy Parsifalnak 
elõbb meg kell keresnie a lándzsát, vagy mindjárt a lán-
dzsával mint vihart támasztó instrumentummal a kezében 
öli meg a felhõóriást, szert teendõ a holdharmatra, a szó-
ma italára avagy a nektárra, de mindenekelõtt a fénykor-
sóra, az ambróziára, azaz éppenséggel a Grálra, benne a 
napétekkel, a késõbbi kehelyre, amelyben majd Arimathiai 
József fogja föl a Nap vérét, a Megváltó vérét. Wagner itt 
mindent fölerõsített és elmélyített, hozzátéve a szerelem 
által való beavattatást. Kundry a bûnös, zavarodott, kettõs 
életet élõ, valamifajta halálos álom által jóról rosszra váltó, 
a kéj és a végtelen születés öle, az örökké gúnyolódó, örök-
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ké hitetlen, de egyben a gyógyító, gyógyfüveket keresõ, a 
legalázatosabb szolgáló. Klingsor a tolvaj, a hamis Nap va-
rázslója, Amfortas a vesztes, tulajdon határtalanul vágyódó 
szívének betege, egy az elgondolhatatlanságig fölfokozott 
halálvággyal megvert Trisztán, a maga módján tolvaj, de 
telis-tele szent vágyakozással az üdv ígért orphikus meg-
újítója iránt; Parsifal a szegény, tapasztalatlan, a részvét ál-
tal bölccsé tett ártatlan balga, az igazlátó, akinek a borzal-
mas szenvedés kinyitotta a szemét, aki legyõzi a sárkányt, 
az asszonynak és az újjászületésnek ezt a szimbólumát, egy 
másik, magasabb Siegfried, aki érti nem is a madarak nyel-
vét, inkább azt, aminek nincsen nyelve, a teremtmény félõs 
várakozását Isten gyermekeinek kinyilatkoztatására. Nála 
abszolúttá vált a szûziesség és tisztaság: Parsifal tehát már 
nem az asztrális mítosz féktelen ölelkezõ kedvû ifjonca, aki 
szétkergeti a felhõket, és tisztán természeti termékenysé-
get hoz, hanem épp fordítva, aki a varázskertet pusztává 
változtatja, és a Grál tartományának ugarát egy egész más-
fajta Nappal ajándékozza meg, mint a nappal Napja, a fény 
uralmának egy mélyebb jelentõségû beköszöntével, nem 
egyszerûen a természeti világ nyarával. Mindazonáltal: az 
út megint a Nap felé tart, föltárul a titkos ösvény, rajta a 
Nap fölleli a hegyeket, amelyek mögül fölkel. Ami a sze-
relmi éjnek nem sikerült, sikerült a szent éjszakának: hogy 
kútjának mélyén meglelje a szép mezõt, nagypéntek reg-
gelének titokzatos fényét. A nappalt a külsõ világosság is 
elhagyja: „Wie die Sonne froh sich scheidet aus des Tages 
leerem Schein” – írja Wagner barátnõje62 a harmadikban 
abból az öt különös dialektikájú költeménybõl, amely egy-
szerre próbálkozik meg az éjszaka misztikájával és azzal, 
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hogy mégis megmentse a nappal csillagzatát; és a Parsifal 
zenéje, legalábbis ott, ahol nem puszta cselekmény, ahol 
tehát nem a tévelygés és szenvedés ösvényét méri ki drá-
mailag, hanem elcsöndesül, és azon igyekszik, hogy az égi 
hajnal izzásának nyugodt, metadramatikus, ontológiai ér-
telmezéssel adózzék: az utolsó délben, a gyászszertartás-
nál, a mélység növekvõ homályában és a magasból érkezõ, 
mind ragyogóbb fénysugárnál, a „megváltást a Megváltó-
nak” jámbor, talányos blaszfémiájánál – a Parsifalnak ez az 
ontologikus zenéje nem akar mást, mint abba a legben-
sõbb Napba bevezetni, abba a szóba, hogy „lélek”, amely 
szó immár nem errõl a világról való, és alig való még arról 
a másikról, alig is vonzódik a régi trónok, urak és hatalmak 
aiónszerû fénypompájához. Fény ez, túl a semmibe veszõ 
szavakon, és csak egyetlen szóra várva még, amely letöri a 
zárakat, és amelyhez semmi sem kerülhet közelebb, mint a 
zene maga megértése és eszmélkedése, ahogy azt Hebbel 
megsejtette versében a süketrõl és a némáról, meg a szó-
ról, amelyet Isten a némára bízott –

Nem érti õ, amit hoz,
S akinek szól a titkos
Izenet, nem látja még.
[…]

Megszólal akkor a néma,
A süket is érti szavát,
Talányát ûzi-fûzi,
Az égi igét kibetûzi
S mennek Keletre, tovább.
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Hogy e pár egymásra leljen,
Ember, buzogva kérd!
Ha kik magukba járnak,
Egymásra rátalálnak,
A világ célhoz ért.63

Persze ennek a Napnak akár csak a legparányibb, távol-
ból ránk hunyorgó fényével is szolgálni, az egyelõre még 
kevesebb sikerrel kecsegtet, mint az éjszaka zenéjével pró-
bálkozni. Ha a hang a Parsifalban mindenestül fölfelé mu-
tat is, tehát az általános nem húz le annyira a széles, ten-
germély misztikába, mint a Trisztánban, mégsem válhatott 
Napba nézõvé, a zene még kevésbé képes „szólni”, s kivált 
nem képes érzékletes, nemcsak hangulatszerû, formálisan 
misztikus, hanem tartalmi, konstitutívan mitikus érintke-
zésbe lépni a felsõ világgal. És hogy nem képes erre, hogy 
nem kimond, hanem legjobb esetben is csak föltár, hogy 
a metafizikus adagio még mindig csupán merõben zenei 
szféra, elmosódottan ünnepélyes zenei szféra marad csak, 
melybõl hiányzanak mind a kategóriák, az, ha a csodálattól, 
az abszolútum adta mértéktõl inspiráltan szállunk vitába 
vele, újfent bizonyítja, mégiscsak micsoda távolság választja 
el a wagneri zenét a végsõ szent állapottól, a zene betelje-
sedésétõl mint igehirdetéstõl, vagyis titkos természetünk 
minden szón túl kezdõdõ megoldásától, holott Beethoven 
után elsõként ez a zene hatolt mélyen e tartományba.

Amiképp végsõ fokon az sem titkolható, hogy Wagner 
mûve más körökkel is érintkezett, mint az a zenei mélység 
szemszögébõl kívánatosnak volna vélhetõ. Ahogy egy el-
átkozott gyûrû minden tulajdonosára ugyanazt a romlást 



153

hozza, a régi, pogány-kultikus cselekmény túlságosan is 
messzire merészkedõ föltámasztása a meseszerû Mozart, a 
keresztény Bach tiszta beteljesítése helyett azt, ami Wag-
nerbõl még hátramaradt, mindenekelõtt a Nibelung-triló-
gia Wagnerét, menthetetlenül kiszolgáltatta a puszta ter-
mészeti akaratról mint zenéje tárgyáról szõtt álomnak.

Mert senki sem úgy cselekszik itt, ahogy emberként cse-
lekedni szeretne és cselekedhetnék. Vajon az egyik, aki 
úgy henceg, hõs-e? Isten-e a másik? Egyikük sem az, ami-
nek oly bõbeszédûen hirdeti magát. Siegfried szenved, és 
érzelmesen és bohókás kürtszóval enged jelentéktelen ösz-
töneinek. Wotant már a színpadi hatás szempontjából is 
megakadályozza kitolt szeme és az azt takaró lámpaernyõ 
abban, hogy isten lehessen, és ebben az unalmas figurában 
semmi sincs az emberfölötti hatalomból, a titokzatosság-
ból. A titok terhe a Nornákra és Erdára hárul, és ahogy a 
titok munkál, nem hat épp meggyõzõen. Itt, mint mond-
tuk, a hang csaknem mindenestül ürességre és zavaros ál-
latiságra vált. Ebben a mûben nincs ígéret, mely másképp 
kalauzolhatna ki az Én szûkösségébõl, mint hogy egy pa-
pírmaséból, színpadi festékbõl és szerencsétlen hõsi pózok-
ból való világgal kecsegtet. Az érzõ és cselekvõ emberek 
jobbára festett bábokká váltak, akikkel ennek a tébolynak 
a megerõszakoló, méltatlan, énidegen, külsõdlegesen ál-
talános és absztrakt hatalma játszik. Mindez dagályos, 
házmesteri hûhóval ront ránk, halott énekbeszéddel, vég-
telen, patetikusan unalmas, fölösleges csevellyel, kínosan 
Jordan- és Felix Dahn-féle reminiszcenciákkal64 és olyan 
lírával, amelyik számos nagyszerû és lélekteli részlet dacá-
ra, melyeket oly szívesen tudnánk másutt, nem feledtetheti 
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ennek a mondattákolmánynak a gyötrelmességét, hosszan 
heverni hagyottságát, majd újból elõvettségét, mestersé-
gességét, tudálékosságát és forrasztólámpával való össze-
eszkábáltságát. Persze önmagában a hang összehason-
líthatatlanul tisztább, mint az az újdonság, amely utóbb 
hangból és szóból, a túlságosan is önhitten elõtérbe nyo-
makodó és mégis semmilyen színrevitelben nem érthetõ 
szóból kikeveredett. Wagner nemcsak számtalan részletet, 
sõt, egész alakokat fundál ki a hangzásból – gondoljunk 
csak Logéra, aki a lobogásban bukkan csak föl egyáltalán, 
vagy a bennünket rémületesen a mélybe magával rántó 
felejtésmotívumra, vagy Brünhilde búcsúdalának komor 
nagyságára és magányára, valódi vég- és halálzenéjére –, 
hanem a tudat világán és még inkább a tudat világa alatt 
keresztbe fektetett zenekarában is lényeges mozgatóokok-
ra és megokolásokra bukkan a mester, vezérmotívumokra 
tehát a szó több értelmében, amilyeneket az éber szöveg-
könyv nem tartalmazhat. Ekképp itt gyakran valamifajta 
jövõbelátó megelõlegzés munkálkodik, amely a tudat erõ-
teljes alsó és fölsõ dimenziójában, a melizmatikus polifó-
nia sokemeletességében nagyon is képes fényt deríteni az 
akarat cselekvõ hatalmainak névtelen és a fogalmat nélkü-
lözõ homályára, minthogy az akarati indítékok a maguk 
összefonódottságában csaknem soha nem eshetnek a fölsõ 
szólam tökéletesebb tudatosságának, tehát az emberek ki-
mondott motiválásának a tartományába. Ám mindez nem 
szünteti meg a puszta ösztökéltséget, és a hang annyiszor 
vált félkatonai tamtamra vagy nyúlós, alacsony, alacsony-
rendûen általános espressivóra, ahányszor csak illõ alkalom 
kínálkozik ennek a különös módon szubjektív állati lírának 
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a számára. Látnivaló, a hangzás minden tág terû tombolás 
dacára csak szenvedélyt szül, nem igazi cselekményt, s még 
kevésbé szül személyre szólóan kényszerítõ, metafizikai-
lag jelentõségteljes sorsot. Véletlen, hogy Brünhildével ez, 
Siegfrieddel amaz történik, sorsuk szomorú, de nem szük-
ségszerû, nem tragikus, és az isteneket, akik ezt a sorsot a 
nyakukba szakasztották, isteneknek nevezik, de nem azok. 
Ahogy joggal jegyezték meg, hogy a wagneri szerelmi hõs-
nõkbõl sohasem lesz anya, az egyetlen Sieglindét kivéve, 
és õ is csak azért lesz az, hadd térhessen vissza Brünhil-
dével és Siegfrieddel minden további korrektúra nélkül a 
szenvedélyes szerelmi pompa, úgy az egésznek sincs arca 
– dacára minden tágasságnak, dacára annak, hogy embe-
rek és istenek útjai keresztezik itt egymást, dacára minden 
végsõ puhaságnak, a fantasztikusan átlelkesített természet-
nek, a sorsfordulatok óriásokra méretezettségének, a hát-
tér, a Ragnarök eszkatologizmusainak –, nincs folytatása 
sem a továbbiakban, sem odafönn, nincs igazi drámai, ne-
tán metadrámai természetû cselekménye. A dolog egészé-
ben és alapvetõen ember alatti, és mágikus gyökereit csak 
arra képes használni, hogy a megváltás helyett valamifajta 
gyámoltalan, merõben természetszerû narkózist kínáljon, 
és – a dagadó emberi kebel, a végre kinyilatkoztatott, ze-
neként kinyilatkoztatott, mindig is az embernél lakozó 
barokk helyett – föld alatti csapóajtókat, általánosságo-
kat, cselszövéseket és természeti mítoszokat installáljon. 
Mindez nem igaz, és rossz értelemben vett „mûvészet” 
marad, történetfilozófiai és metafizikai lakhely nélkül; de-
kadens barbárok és dekadens istenek a dramatis personae 
itt, nem pedig a vágy Siegfried, a germán Messiás után, 
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nem az apokalipszis és apokaliptikus „kegyelmi dráma” tá-
voli, végsõ, az ontologikus zene fölidézte istene.

Ekképp minden tudatos akarás föladatik anélkül, hogy 
új, újra törõ akarat születnék. Zúg, villámlik, a köd beszél, 
és nem beszél mégsem, mert minden összemosódik, és a 
már eldöntött értelmû szó közbeszól. Csakhogy meg kell 
szereznünk, meg kell szereznünk azt a másik akarást, csak 
most szorul ökölbe az a kéz, amelyik kinyitja, ha ugyan 
nem egyenest bezúzza a belsõ ajtót. Beethoven járt ezen 
az úton, férfias, merész, erkölcsileg tárgyszerû erõvel, és 
egyedül ez az erõ avathat misztikussá, megengedett mó-
don misztikussá. Wagner is ilyen fényszerû szeretett volna 
lenni, ámde nem engedte, hogy fülledt hangvétele végé-
re érjen a mondókájának, s megtalálja a veleszületett lelki 
nyelvet; épp ellenkezõleg, mondtuk, megpróbálta álságos 
módon a szó értelemszerûségével kompenzálni a homályt. 
Így persze költõileg sem tudta a megvilágosodott szót ki-
bökni; a tonális pára csak még fülledtebbé sûrûsödött, és 
az ellene külsõdlegesen, szentimentálisan foganatosított 
glucki és klasszicista tisztázás, ahogy az örökké fölcsapó, 
lezáratlan hang kívánta, pusztán az inadekvát gerjedelem 
„zavaros képzetének” kifejezõdésévé korcsosult. Wag-
ner nem akarta kivárni, míg megszólal legsajátabb hangja, 
a hangszó maga, csakhogy végsõ soron épp a kiválasztott 
muzsikusnak kell képesnek lennie arra, hogy mindentõl 
eloldódva abszolút maradjon, s várja, hová is vezérli elein-
te csak félig ismert, csak konzekvenciáiban föltárulkozó 
mûvészete, birodalmának milyen fölmérhetetlen mélysé-
geibe rántja õt a radikális expresszió; anélkül hogy befo-
lyásolná a költõiség, amely a transzcendens operában sem 
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lehet több változónál, s amely a végén, a zene ráció fölött 
álló másik korrelátumának színe elõtt elveszt minden kor-
relációt. Különben oly mélyre züllik minden, hogy mi már 
egyáltalában nem jövünk számba, és egyedül az öntudat-
lan, patologikus akarat uralkodik. A beszûkített hang meg-
bosszulja magát, föltorlódik tudniillik, kórosan túlteng a 
maga kezdeti menádi, khthonikus, fény alatti, nem pedig 
fény fölötti és eszmélkedõ melegségében, és ily módon, 
minthogy a mondandót végigmondani nem engedõ poé-
zis erre kényszerít, a drámai embereket egy olyan régióba 
taszítja vissza, ahol már inkább csak egy fa virágai, a lélek 
fájának virágai lehetnek, sõt, csak táncoló hajók, melyek 
emberalatti tengerük szenvedésén, harcán, szerelmén és 
megváltásvágyán ringatóznak tehetetlenül, és amelyeken 
minden döntõ pillanatban, ahelyett hogy önmagukkal és 
tulajdon sorsuk mélységével volna találkozásuk, csak a 
schopenhaueri akarat egyetemes hullámverései csapnak át. 
Az egyes lelkek persze valamiképpen ellenállnak, de nem 
a principium individuationis ellenállásával, hanem mert õk 
szolgálnak a készséges támasztékokkal, melyre a színpadi 
megérzékítésnek, ha drámaiatlan is, hisz szüksége van. Ez 
nem az új, magányos Én, aki csak önmagáról tud beszélni, 
és a többiekre kell bíznia, vajon õk megtalálják-e magu-
kat ebben, nem is a népdal vagy Minnesang Énje, aki ál-
talánosságban, mint kollektív típusról beszél a szeretõrõl, 
a korosodó férfiról. Mi több, az egyes lelkek már puszta 
színpadoknak sem tekinthetõk, melyen az érzékiség és ész 
absztrakt, ám azért mégiscsak az emberekre visszautaló 
hatalmai vívják csatáikat, a lenti hasadékok nyílnak meg, 
az alsó lép a magasabb helyére, a tenger lép az ég örökébe, 
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és az Én, imitt-amott a Mesterdalnokokban is, olyannyira 
visszakeveredik az ösztönhöz, a tébolyhoz és a szentjános-
bogár-hasonlathoz, a Szent Iván-éjbe, Szent Iván napjára 
és az öntudatlanságba egyáltalán, a hullámok, gõzfelhõk 
közé, a közönséges szendergésbe, hogy immár nem ön-
maga szólal meg, és végképp nem a beethoveni-comte-i 
grand être, az emberiség társadalmilag misztikus entitása 
nevében beszél, hanem a régi természetisten hasából szól, 
csak épp nélkülözve annak sziderikus világosságát és régi, 
plasztikus matematikáját. Ezzel valamifajta akarattalan 
odaadás lép a keresztény hit szilárd kezessége, keménysé-
ge, szigorúsága, bûntudata és szigorúan individuális posz-
tulátumai helyébe. Minden pogány, amivel csak a wagneri 
Nibelung-zene, ez a piszokkal, arannyal és narkózissal fur-
csamód átszõtt zene tágasságban, hamis elragadtatásban és 
névtelen dicsõségben keresztényien megrendült, de nem 
keresztényien fölrobbantott természetelvének szolgálatára 
elõhozakodott. Hogy így alakult, és hogy a transzcendens 
opera objektumának fölmutatása, ha legveszélyesebb és a 
legkevésbé sikerült típusán mérjük, oly meghökkentõen 
torkollik túlhevült lényegtelenségbe és mélységes drámai-
atlanságba, az, amint az újra és újra szembeötlik, nem egy-
szerûen a hamis tárgyat célzó, dionüszoszi táncritmuson 
múlik, hanem végsõ fokon éppenséggel azon, hogy egy 
már kész poétikusság uralkodott el a zenén, megfékezni 
akarva a hang erõit és rákényszerítve a trónjától megfosz-
tott, de a wagneri zsenialitásban trónjáról elûzhetetlen ze-
nét, telepednék meg oly maradéktalan, veleszületett ab-
szolútsággal abban, ami egyedül meghagyatott a számára, 
az öntudatlanságban, hogy lezáruljon a szeme, és elvesszen 
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számára a még nem tudatos, a tudatosság fölötti, az ember 
heroikus-misztikus fantomja és az ontológiai és belsõleg 
valóságos igazi végtelensége. Vannak persze történetileg, 
a fönti óra állása szerint kielégíthetetlen követelmények. 
De Wagner bizonyos mértékig maga mulasztotta el az al-
kalmat, pedig nagy és szent pillanat volt, amikor Trisztán- 
és Parsifal-misztériumának hihetetlen indíttatásai kezdték 
megérlelni gyümölcseiket. Ami ekképp elhibáztatott, az a 
bachi ontologikus líra és a fúga, a bachi melizmatikus-el-
lenpontos egyensúly beteljesítése, mely várat még magára, 
a megtisztulás, a voltaképpeni jelen, a Szûz hervadatlan 
rózsája, a Fiú meg nem szakadt szíve, minden cselekvés 
térré formálása, a fáradt, névtelen Kaspar Hauser-termé-
szet hazatérte, égi fenségének tróntermébe való megtérte 
mint cél. Ennyiben elmondható, hogy Wagner eltérített 
a luciferikus céltól, az Éntõl, a zenével Beethoven óta 
veleszületett céltételezéstõl; és a wagneri komponálás, a 
lélek magasabb rétegeinek született megvilágosítója ott 
csapott át az eredendõen hamis hindu-schopenhaueri 
zenedefiníció okán ámításba és mérgezett, patologikus 
miszterikusságba, ahol, megõrizve a tárgyias zene sza-
badságát és következetességét, a kibontakozó nyelveken 
szólás, tehát a zene emberhez mért szellemének luciferi-
paraklétoszi akarása elárulhatott volna valamit a titokról, 
az intelligibilis birodalom titkáról. De ha Wagner nem 
tört volna utat, nem is derengene a veszteség, a veszteség, 
amely gondolnunk késztet effajta birodalmakra, a hang bi-
rodalmaira; a Trisztán a kezdetük, a Parsifal harangjátéka a 
tárgyalásuk.
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Ezzel egy hosszú sor ért véget. Fölmérhetetlenül fönséges 
dolgokat hozott, s mégis a keserû érzés, amely Mozartot, 
Schubertet és Beethovent is gyötörte halála pillanatában 
– hogy tudniillik úgy voltak vele, voltaképp most kellene 
nekifogniuk, mintha csak egyetlen hangjegyet sem írtak 
volna még le –, érvényben marad a fogalom szemszögébõl 
is, csak épp azzal a különbséggel, hogy a keserûség ujjon-
gásra és reményre vált. A hang még nem „beszél”, több 
mint kivehetõ így is, de még nem érti senki sem egészen, 
a forró hebegést mintha egy gyerek szájából hallanánk, a 
szupponáló, önmagából merített elõírásokat diktáló vagy 
akár csak szembeötlõ „poézis” pedig, legalábbis a zene-
drámában, csak zavarja mind a hangot, mind önmagát, tu-
lajdon ugyancsak alárendelt, mi több, leigázott hatalmát. 
Csak a szõnyegek állnak készen, ezek a jelzõkarók és a jö-
võnek ezek a korrektívumai, meg még, leszámítva a bachi 
fúgát, egy mind konkrétabb szférában való gazdagodá-
suk-kiteljesedésük, miközben épp a Wagner révén a leg-
nagyobb expresszív meghatározottságig nevelt szimfónia 
még mindig csak vár saját, önmaga által abszolút zeneileg 
világra hozott tárgyára, tudniillik a megérkezett bachi ze-
nére, a tér zenéjére, a minden akkordikus-polifon drámai-
ságon túli melizmatikus-ellenpontos egyensúly zenéjére, 
a mindenestül kereszténységgel átitatott lélek zenéjére és 
annak igazi hangzásbeli alapmintázatára. Sok mindent re-
mélünk, és a helyzet érik; olyan napok küszöbén vagyunk, 
melyek során a szüntelenül buzgó belsõ élet, a legköze-
lebbi, legvégsõ lappangás áttörése és sejtelme másképp 
sehogy sem, csak a zeneiben, etikaiban és metafizikaiban 
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fejezheti ki magát, s közben immár nem kell többé beér-
nünk a mûvészet minden asszociatív és transzcendentális 
tényezõjének végsõ foglalataként az Areopagita diktumá-
val, hogy tudniillik az isteni sötétség az a megközelíthetet-
len fény, amelyben Isten lakozik.65

A  Z E N E  E L M É L E T É R Õ L

Ám csak önmagunkat halljuk.
Bár eléggé gyönge ez, és gyönge is marad. Túl sokaknak 
volna csupán akkor könnyû dolguk a hallással, ha tudnák, 
hogyan kell beszélni róla. Ami azzal függ össze, hogy az 
emberi érzés fölöttébb bizonytalan és levezetett valami. 
Hisz az emberek úgy vannak megalkotva, hogy csak a köz-
lés talaján érzik otthon magukat. Eszközökre van szüksé-
gük, hogy érzéseiket rendbe szedjék, csak mert így jóval 
kevesebb részvét, jóval kevesebb személyes elkötelezettség 
szükségeltetik, s a tetejében becserélhetõ, kicserélhetõ 
vagy absztraktan pótolható a hiányzó megértés. Ha nem 
így állna a dolog, a zenehallgatás sem volna ilyen szétszórt 
és ideges. Akkor a kérdés, miért épp a túl késõn érkezettek 
a leginkább alkalmasak rá, hogy egy koncerten minden fi-
gyelmet magukra vonjanak, föl sem merülne, s kivált nem 
kellene az érintettek számára oly kínos választ adni rá. 
Akkor, fõképp ha számba vesszük, milyen komoly termé-
szetes hajlandóság rejlik minden emberben a zene iránt, 
érthetetlen volna, miért is találkozni oly ritkán ennek a 
mûvészetnek a kinyilvánított szeretetével épp a szellemi 
haute volée körében. A polgári középszer azért él a zenével, 
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mert szereti a kedélyességet, és el szokta olvasni a koncert-
tudósításokat, míg ellenben a festészetet és annak nehezen 
hozzáférhetõ fogalmait távolinak érzékeli, olyan terepnek, 
ahol óhatatlanul is könnyen bakot lõ az ember. De volt idõ, 
amikor a szellemi arisztokrácia ugyanígy volt a dologgal a 
festészetet illetõen is, míg csak Winckelmann és újabban 
Riegl logikai kerülõ úton meg nem törték a részvétlenség 
és döntésképtelenség fatális igézetét. A meghallgatni tudás 
ezzel szemben még eléggé gyönge, és az is marad. Mert 
a zenében nincsenek régi Winckelmannok, és az újakat 
Leopold Schmidtnek hívják. Dacára minden sokoldalúsá-
gának, még az egy August Halm sem csinál nyarat. Paul 
Bekker okos ember, de ezt sokszor sikerül elfeledtetnie 
velünk, és mesélõs Beethoven-könyve nem válik minden-
ben dicséretére. Grunsky, Hausegger66 is ajánlhatók; és 
rendkívül fontos – és sehogy sem illik ebbe a fölsorolásba 
– Richard Wagner írása Beethovenrõl;67 de teoretikus dol-
gokban Riemann után nyúlunk alapos okulásért, Moritz 
Hauptmann mélyenszántó mûvei persze még jobb szolgá-
latot tesznek e tárgyban. Az opera kérdése újabban elsõ-
sorban Busoni révén68 vált vita tárgyává megint, és Pfitz-
ner kritikai ösztönzései révén. August Halm maga, akinek 
köszönhetünk egyet s mást, és aki nagy és kimûvelt elme-
éllel dicsekedhetik, aggályokat ébreszthet azzal, hogy túl-
ságosan is mesteremberként értékel, túlságosan betû sze-
rint bírál, és túlságosan is csak a jól kitalált témák és azok 
dinamikus mozgása foglalkoztatják az elemzésben. Hagy 
némi kívánnivalót a hang is, ahogy Beethovenrõl beszél. 
Eközben persze olyan jelentõs és szükségszerû munkák is 
kikerülnek a keze alól, amilyen a beethoveni d-moll szonáta 
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elsõ tételének kritikai elemzése; ám nem ismeri, és nem is-
meri el a naiv, formakritikailag hozzáférhetetlen, expresszív 
zenélést, melyben az ember, nem pedig valamilyen mû-
forma tükrözõdik, és amely bátran hangozhatik másképp, 
mint a Bekker-féle pszichodramatikus értelmezés. Még az 
örök élet maga sem több itt, az egyáltalában vett zeneiség 
túlfeszített halmi formafogalma szerint, mint a szigorúbb 
és magasabb törvények világa, s ezt a formafogalmat nem 
teszi világosabbá vagy mélyebbé a Spitteler-féle mitolo-
gizálás mint függelék.69 Ennek dacára igenis remélhetõ, 
hogy intellektuális hajlandóságú emberek is rábírhatók a 
készségesebb zeneélvezetre, amint szilárd, tárgyilag utat 
mutató fogalmakat adunk a fogódzót keresõ kezekbe.

Az elõadás és a zeneszerzés

A hanglejtés • Csak akkor önmagunkat kell adnunk.
Akkor rögvest megértjük, mit kiáltanak nekünk. A tekintet 
önmagában, kerülõ utak nélkül is érthetõ, a hanglejtés még 
inkább az. Érezzük, hogy ez mi vagyunk; rólunk szól, mi 
is így kiáltanánk, vagy így viselnénk magunk. Tulajdon, a 
hallottakkal innerváltságánál fogva csöndesen együtt rez-
gõ gégénk mintegy belülrõl engedi éreznünk és megérte-
nünk, amit ekkor odakiáltanak vagy mondanak nekünk.

Mi több, semmi másban nem tudunk inkább megnyi-
latkozni, mint a hanglejtésben. A hanglejtés mélyre hatol, 
és amikor a tekintet goromba volna, vagy visszariasztana, 
amikor a hallgatás beszédesebb, mint a szó, akkor az ének 
a leghalkabb és legmegfoghatatlanabb rezdülést is fölerõ-
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síti. Mintegy leoldja az emberrõl a hanglejtést, ezt a leg-
illékonyabb és mégis legerõteljesebb valamit, hogy intuitív 
lehessen, és folyamatos, sûrített képzõdménnyé tömöríti. 
Ennyi minden múlik hát az általunk megütött hangon. 
Fontosabb, ami benne magából az éneklõbõl kísért, amit 
tehát az énekes vagy a játékos „tesz bele” a hangba, mint 
amit éneke tisztán tonálisan magában foglal. Mert az ön-
magában csak valamiféle egészen általános, az elõadó ké-
nyének-kedvének messzemenõen alávetett hangulatot té-
telez.

A hangütés • Enélkül túl kevés világosodnék meg. Döntõ, 
hogy lássuk azt, aki itt zeneileg kiált, vagy a húrokba csap.

Ezért is énekelhetõ el oly sokféleképpen ugyanaz. Tud-
juk, hányszor cserélt gazdát egy dal, anélkül hogy bárki 
hallgató ráébredt volna, többnyire milyen fölmérhetetlen 
a változás. Hogyan is lehetne máskülönben dallamra egy-
formán megzenésíteni karakterükben igencsak különbözõ 
strófákat? Az effélét manapság megpróbálják ugyan kerül-
ni, ám ez a hiba a schuberti Hársfában is föllelhetõ, nem 
lehet tehát értelemzavaró minden körülmények között. 
Túl ezen, ki maradhatna meg a puszta formaelemzésnél, 
megtudván, hogy az a dallam, amelyik elõször egy nép-
dal alapjául szolgált – „Mein Gemüt ist mir verwirrt, das 
macht ein Jungfrau zart”70 –, késõbb ahhoz a szöveghez 
társult, hogy: „Herzlich tut mich verlangen nach einem 
sel’gen End”,71 hogy végül mindmáig tovább éljen egy ko-
rál, az: „Ó, fõ, melyet gúnyból tövissel koronáztak” dalla-
mában?72 Ugyanaz a b–fisz–g, amelyre Susanna az utol-
só áriájában azt énekli, hogy „sehnsuchtsvoll”,73 Pogner 
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megszólalásában, anélkül hogy ritmikailag eltolódnék, a 
Szent Iván-nap pompáját kíséri, következésképp a teljes, 
ujjongó beteljesedettséget, anélkül hogy a megszólaltatni 
akart tartalom tekintetében bármelyiket is elõbbrevaló-
nak ítélhetnénk. Ellene vethetõ volna a dolognak, hogy 
az ilyesmi nem ugyanannál a mesternél esik meg. Vagy 
hogy Mozart a maga félig itáliai karakterénél fogva nem 
tökéletes mintája az értelemhez igazodó megfeleltetés-
nek. Csakhogy Bach nagyon is német mester, s a tetejé-
ben a leggazdagabb, legkifejezéstelibb dallamok kiötlõje. 
Mármost ennek dacára épp nála, tehát épp egy egységes 
életmûben ugyanaz az ének, amelyik a 179. kantátában a 
szemfényvesztés aláfestése, a G-dúr mise Kyriéjében ke-
gyelemért fohászkodásként alkalmaztatik, és ugyanaz az 
ária, amelyik a Die Wahl des Herkules címet viselõ dramma 
per musicában a bujaságot és annak visszautasítását fejezi 
ki („Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen, 
verworfene Wollust, ich kenne dich nicht”),74 a Karácsonyi 
oratóriumban Mária bölcsõdalát kíséri. Amikor is a kísértés 
visszautasítása, csak épp egy terccel mélyebben és az ope-
raszerû változat vonósain kívül még fafúvósok és orgona 
által is kísérve, de egyebekben semmilyen tekintetben nem 
transzponáltan, a legbuzgóbb intelemmé változik („Ké-
szülj, Sion, gyengéd igyekezettel, / hogy hamarosan lát-
hassad a Legszebbet, Legdrágábbat”).75 De mert másképp 
éneklik, érezhetõen másfajta, az „értelemhez” illeszkedõ 
mondandó rejlik benne, és ahogy az ima szó hallatán nem 
gondolunk a rimára vagy a karimára, a sekrestyés hallatán 
a restségre, mint a szójátékok üres meghökkentései kíván-
nák pedig, oly kevéssé kell, hogy tudatossá váljék, még ha a 
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kérdéses helyeket gyors egymásutánban regisztráljuk is, a 
dallambeli azonosság ebben a jelentésváltozásban. Keveset 
nyom a latban ez ellen, hogy a deklamált ének, ha jó, mint 
Wagnernél csaknem mindig, valamifajta, természetesen 
örökké azonos hasonmásjátékot ûz a beszéd-intervallu-
mokkal, értelem-intervallumokkal, vagy hogy az abszolút 
zene némely melizmatikus fordulatai, mindenekelõtt az 
ereszkedõ sóhajmotívumok vagy a kitartott vágyakozás-
motívumok, valamifajta mindenütt elõforduló, tartalmilag 
azonos jelentést hordoznak.

Így csakis felõlünk ragadhatjuk meg, nem a hanglépés-
bõl magából, hogy a hanglépés mit is jelent. Ha nem adják 
elõ, a hangzás vak marad. Habár az énekbeszéd hûségesen 
osztozik a kimondott szó hangzó életében. De csak föntrõl 
lefelé tekintve érthetõ, és önmagában a legrészletezõbb re-
citativóból sem derülne ki, milyen idõjárás is uralkodik a 
magasabb szövegrégiókban. Nem áll másképp, sõt sokkal 
kedvezõtlenebbül áll a dolog a melizmatikus szenvedélyes-
ség nyelvével a kísérõ és abszolút zenében. A hang, mond-
juk, fölível a magasba, és megint alászáll, rövid lélegzettel, 
ez látszólag világos és mégis ugyanolyan sokértelmû eset. 
Jelentheti, hogy valóban rezignáció búvik meg benne, 
mint, mondjuk, Sachs szavainak gyönyörû szép kísérõ-
alakzatában: „schön Dank, mein Jung”, a Wahn-monológ 
után; de azt is jelentheti, hogy a dallammenet feszültséggel 
telik meg, és most, fölérkezve a magasba, megfordul, és 
szétszórja túláradó gazdagságát, mint az ujjongó straussi 
kísérõdallamban, a schilleri Himnusznak annál a soránál, 
hogy „und die belohnende Lust”,76 és objektíve semmi 
más nem különbözik, csupán az intervallumok adta keret 
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önmagában egészen meghatározatlan tágassága, a kereté, 
melyben a magasba szállás és az üstökösszerû visszatérés 
lejátszódik. Amire persze rávágható, hogy a két fölhozott, 
rokon példa dallamában nem igazán pregnáns; de ott, ahol 
az, ott az ihletett elõadó, a belsõ clavichord még sokkal 
fontosabb, és panasza vagy ujjongása gyakran épp, hogy 
szembefordul, diszproporcionálisan szembeszegül az adott 
kottaképpel. Az ereszkedés sokszor tökéletesen közömbös 
a hangulat szempontjából, mint az ötödik beethoveni zon-
goraverseny adagiójában, ahol a hang kétszer egymás után 
harmadfél oktávot ereszkedik, és a hangjegyek sugallta 
melankólia helyett csak a célzás és célba találás valamiféle 
nyugalmát és biztonságát vési az idegekbe. Sõt, a kifejezés 
gyakran épp az ereszkedéssel ellentétes irányba tart, mint 
a Huldreichster Tag-motívumban a Mesterdalnokokból, 
ahol a dallam, bejárván az akkord hangjait, középütt egy 
kis horogszakállal, épp egy oktávnyit zuhan: és bár a kür-
tök emelkedõ indulótémája a nyitányban is elfedi az „Ó, 
áldott nap” hegedûkön alászálló ujjongástémáját, azért 
igazából nem ez, nem a zenekarban lejátszódó ellenmoz-
gás dönt jó- vagy balszerencse felõl a zenében. Bár ami 
a további értelmezéseket illeti, lehetséges, hogy azokból 
egy s más hasznára van, konvencionálisan hasznára van az 
elõadásnak. Mondjuk, mert hagyják egyszerûen festeni a 
hangot: akkor a mély hangok mindig sötétek, nehezek, sú-
lyosak, vastagok, a magas hangok mindig világosak, köny-
nyûek, levegõsek, földöntúliak is, angyalok, csillagvilág, 
olyankor továbbá ami dinamikájában gyönge, az magában 
véve testetlen, árnyékszerû, kísérteties, ami dinamikus, 
az önmagában hatalmas, óriási, rettenetes, és mindehhez 
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társulnak még a többé vagy kevésbé izgatott, rebbenõ, vi-
harzó, éles, váratlan ritmusok. Vagy mert az értelmezések 
még alaposabbakká válnak, és a hangsorhoz egy bizonyos 
értékhangsúlyos és a magasba tartó fejlõdéstörténetet köl-
tenek hozzá, amely szerint a basszusba leszálló mozgás a 
megszûnést és a lecsengés kezdetét ábrázolja, míg, ahogy 
azt Vischer esztétikájában Köstlin komolyan kifejtette,77 a 
fölszálló mozgás mint a voltaképpeni hangteremtõ mozgás 
az elevenséget, a zene teremtõ erejét, a hangzásnak a ma-
gában véve néma anyagból való kifacsarását tárja szemünk 
elé. De erre a naturalizmusra ugyanaz érvényes, mint az 
énekbeszédre: hogy elõzetes emberi használat nélkül nem 
léteznék ilyesfajta hozzárendelés, és hogy még a legtöbb 
analógiát kínáló formális minõség sem képes magától an-
nak nyomára vezetni minket, miféle szellemek is rejtõznek 
magasabb logikai régióiban.

Így itt is csak a hangütés, az elõadás teszi a szónokot,78 a 
hangzás az ember után szeretne fordulni. Mindenütt fon-
tossá válik a kifejezésre figyelnünk, a kifejezésre, amelyet 
csak az eléneklés, a vonókezelés, a billentés a zongorán 
tesz hozzá a kottaképhez, de mindenekelõtt az a terem-
tõ játék, mely nélkül sem dinamika, sem ritmus nem vol-
na a zeneszerzõ elképzelte módon megszólaltatható. Ez a 
hangütés összegzõdik a vezénylésben; éspedig úgy, hogy 
elsõ ránézésre a hangzás varázsából, a hangerõbõl, a foko-
zásból, a tempó megválasztásából, a hangulatilag koloráló 
vagy akár rajzosan formáló ellenpontból, az átadott aka-
ratnak ezekbõl az elemeibõl szövõdik össze. Csakhogy a 
vezénylésben rejlik valami más is, valami, ami az alkotó 
eredendõ víziójára talál rá, arra a vízióra, amely a „mû-
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ben” mint önnön csak hozzávetõleges jelzése vagy puszta 
rejtjele van adva az elõadás számára. A született karmester 
erejét az teszi (ellentétben a vaskalaposokkal, akik élette-
lenül, a hagyomány szellemében, de voltaképpen minden 
respektus nélkül játsszák azt, ami a kottában áll, és persze 
ellentétben a szubjektív svindlerekkel, akik a más mûvét 
tulajdon egyebekben megnyilatkozó terméketlenségük af-
rodiziákumává züllesztik), mondom, a született karmester 
erejét az teszi, hogy mindaddig szuggerálható marad, míg 
csak hirtelen mintha önmagától nem kezdené játszani ma-
gát a mû, míg csak meg nem történik az átváltozás csodája, 
míg csak meg nem születik a zsenialitás átplántálódásának 
teremtõi és kegyelmi érzése, és beethovenien föl nem iz-
zik, hogy összekösse õket,79 körülöttük a levegõ, a mû le-
vegõje, a játék és a mû lelke. Akkor elérkeztünk ahhoz a ti-
tokzatos ponthoz, ahol a melizma vagy akár a harmónia és 
az ellenpont halott részei újból eredeti vízióvá állnak ösz-
sze, és egyszeriben érthetõvé válik Bach vagy Beethoven, 
tehát nem a hozzárendelésnek ez vagy amaz a látszólagos 
típusa, hanem az érintett mesterek maguk mint lényegi 
rejtjelek és tárgyak. Így szemmel láthatólag a végén még 
sokkal inkább rá vagyunk utalva az elõadó hanglejtésére, 
beszédmódjára és hangzó gesztusaira, mint annak elõtte, 
hisz egyedül ezek képesek fölerõsíteni a formailag adott 
elemek és analogikusan fölmutatható tipikusságok affek-
tív vagy egyéb értelemben csak alig szignifikáns meghatá-
rozottságát. Itt tûnik a leginkább szükségszerûnek, hogy 
igényt támasszunk a közremûködésre, valamint a jó in-
terpretátorra, aki nem is csak leronthat vagy megmenthet 
mindent, hanem akinek receptíve spontán köztes formája 
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aláhúzza és föltárja a zene saját élménykarakterét, a zenei 
tárgynak ezt a hozzávetõleges, fogalmilag rögzíthetetlen 
és mindig processzuális mozzanatát is.

Hisz üres még és bizonytalan, hangszerûen mi is törté-
nik. Zeneileg már a pontos érzelmekhez való hozzáren-
deléssel is rosszul állnak a dolgok. Tekintve az érzelmek 
okozta megrázkódtatások egymásba fonódását még az sem 
mindig pontosan fölfejthetõ, vajon egy dallam egyáltalá-
ban képes-e egyértelmûen haragot, vágyakozást, szerelmet 
kifejezni, vagyis hogy vajon a zene ezekre a meghatáro-
zott, már amúgy is megtapasztalt érzelmi tartalmainkra 
sandít-e, és ebben múlná-e könnyedén fölül a szobrokat. 
Valami máson, nem a hangzáson múlik, ha a kürtök va-
dászokat idéznek föl, a trombiták királyokat, mi több, ha 
bizonyos ritmusok emitt szárnyra kapva, amott súlyosan, 
grave, humort vagy fenséget, vagy más, asszociációk út-
ján, külsõdlegességekbõl merített, alacsonyabb régiókból 
származó kategóriákat csempésznek a zenébe. A hang nem 
egyes, ahhoz, ha tetszik, túlságosan is kurvás; mármint a 
költészet felõl nézve, ami azonban reflexió, és bár a költé-
szettel szemben a hangban nem él a becsvágy, hogy ne le-
gyen kurvás; a hang nem is egyszerûen csak általános, mert 
ahhoz viszont túl erõs, túlságosan nem-absztrakt, túlságo-
san magával ragadó, ontológiailag túlságosan is föltöltött; 
forrong, „az éteri hangzatokból kellemes / bizsergés árad, 
s minden zene lesz”,80 minden követelése csak hozzáve-
tõleges még. Éspedig azért, mert a zenében, melyet min-
denki megért, anélkül hogy tudná, mit is jelent, még nem 
moccant meg semmifajta kézzelfogható élet, még nem 
moccant meg tulajdon élete, amely képes volna arra, hogy 
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egészen pontosan meghatározott kategóriákkal szolgál-
jon a hamarost tárgyalandó drámai kényszer helyett, kö-
vetkezésképp a szimfonikus drámaiság és a föltornyosuló 
Én-szférák puszta körvonala helyett. Ha egy zenemûvet 
technikai oldaláról nézünk, minden stimmel, és mit sem 
mond, mint az algebrai egyenletek; ha költõi oldaláról 
nézzük, mindent elmond, és nem határoz meg semmit 
– különös meghasonlottság, melybõl, dacára a forrongó 
tartalomnak, hiányzik mindennemû közép és minden, az 
értelem számára hozzáférhetõ súlyegyen. Mit sem segít 
itt, ha a technikához tartjuk magunkat, az halott, csak sab-
lon, ha nem alkotóján keresztül interpretáljuk; és mit sem 
segít, ha a poétikus mozzanathoz tartjuk magunkat, hogy 
a „zene végtelenül áradó lényegét”, mint Wagner mond-
ja, olyan kategóriákba kényszerítsük, amelyek nem önnön 
kategóriái. Itt csak az segít, ha jól odafülelünk, és sokat 
sejtve bevárjuk, mi minden képzõdhetik meg nyelvbõl és a 
legmagasabb, egyszerre forma fölött és program fölött álló 
meghatározottságból a zenében, ebben a valamiféle min-
denestül láthatatlan toronyból alászálló harangzúgásban. 
Már Beethoven is ököl, és mûvészetébõl nem hiányzik a 
legfélreérthetetlenebb morális akarat, vagyis az a sui gene-
ris erkölcsi akarat, amely zenei dolgokban illetékes: ám a 
jövõ még nyitva, és tekintve az elõttünk fekvõ anyag lezá-
ratlanságát, alkalmasint szembeszögezhetõ egy non liquet 
a zenének azzal a gyökeresen hamis schopenhaueri defi-
níciójával, hogy ugyanis a zene „egyáltalában vett akarat”, 
amely definíció, bár Wagnerre imitt-amott ráillik, ám lé-
nyegében örökkévalóvá teszi a meghatározatlanság átme-
neti állapotát.

A hangütés
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Az alkotó megzenésítés • Csak ami belõlünk csendül 
föl, az vihet itt közelebb tehát.

Elõször is a játszott hang minden történést élesebbé, nyo-
matékosabbá, érzékibbé tesz.

Hisz hallgatókként mintegy még közelrõl tapinthatjuk 
ki a dolgokat. A fül némiképp jobban be van ágyazódva a 
bõrbe a szemnél.

Nem mintha a hang lehúzna, de szépen kitölt, és ezért 
van, hogy valóságosnak érzékeljük, amit érzékelünk. Nem 
oktalanul kapálódzunk hát az ellen, hogy néma vetített képet 
nézzünk. Hisz ilyenkor csupán a fekete-fehér optikai benyo-
mása van kivágva, és mert egyszerûen csak ahogy van, úgy 
van adva, a fül kiiktatása miatt a napfogyatkozás kellemetlen 
benyomása támad bennünk, a néma és érzékileg fogyatékos 
életé. Mármost a fül sajátos funkciót ölt magára: vállalja az 
összes többi érzék képviseletét, a dolgokról és emberekrõl 
elevenen leválasztja azok sercegését, surrogását, beszédét, 
s így a vetített kép hangkíséretét, legyen akár elmosódott, 
akár pontosabb a végén, sajátos fotografikus kiegészítésként 
érzékeljük. Mármost ugyanígy azt is mondhatnánk, hogy a 
hangzó fríz, melyet az opera színpadi költeménye aláfest, 
önmagában éppen nem messzire visz, hanem közel hoz, 
nyomatékossá, érzékletessé tesz, éspedig annál magával ra-
gadóbban, minél távolabb kalandozik a zene a cselekmény, 
a drámai mozgalmasság messziségében, és kiváltképp ab-
ban, ami másképp van távol, az érzékfölöttiben.

Másodszor azonban a játszott hang érezhetõen más-más 
módon teremt valóságot,81 attól függõen, hogy csupán 
abba vezet-e be, ami nyilvánvaló, vagy abba is, aminek mé-
lyebb értelme van.82
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Ezért már alul mindennek megfelelõ módon kell elkez-
dõdnie, és bevezetnie minket a sûrûjébe. Az éneklésnek, a 
hangnak visszafogottan kell valóságot teremtenie, és nem 
is csak azzal, hogy elrugaszkodik, hanem azzal is, hogy egy 
izzóbb embert vet be, hogy hív.

Ez azzal jár, hogy a hang képes kell legyen visszafogni 
önmagát, hogy mindenütt, ahol csupán az egyszerû, bár 
lázas élet szólal meg, lehetõleg szenvtelenül vissza kell fo-
gassék. Aki túl sokat bizonyít, semmit sem bizonyít; és a 
zárt operának megvolt épp az az – igaz, könnyen megsze-
rezhetõ – elõnye, hogy recitatív kíséret volt, és csak ott 
nyúlt az áriához, a zene kormányzatához, ahol a cselek-
mény sûrûbbé, „valóságosabbá” vált, ahol összpontosult a 
történés, és ahol az embereknek ennélfogva szükségképp 
énekelniük kellett. A végigkomponált operában ezzel 
szemben minden hangsúlyosan zajlik; és nemcsak arról van 
szó, hogy ezáltal sok minden, ami merõben cselekmény-
szerû, érthetetlen marad, de a zene itt gyakran le is mond 
épp a hirtelen föllépõ heterogeneitásból, a valóság érzé-
kelhetõ többrétegûségébõl adódó legüdébb és legszebb 
effektusokról. Csak hogy ezek veszendõbe ne menjenek, 
Wagner, az akkori végigkomponált opera megpróbál fá-
radhatatlanul a magasba szállni, aláhullani s megint a ma-
gasba szállni, így iktatva az átkomponált stílus egyhangú 
hegyvidéki tájába szintkülönbségeket. Ám ez gyakran el-
viselhetetlenül túlhevültté és patetikussá tesz ott is, ahol 
azt a szó, a valóságéhség egyáltalában nem követelné meg. 
Hogy itt igazából hogyan is eshetnék még különváló és 
mégis áradó magasba emelkedés, azt talán Verdi Otellója 
mutatja meg; hisz a beszédhang (az ugyanazon a hangma-
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gasságon megtartott egész mondatok), majd a dal, a duett, 
a legvadabb kitörés, a fölmorajló katasztrófa, a hõs pályáját 
lezáró akkordok csendjének, mélységének, érettségének, 
gazdagságának ebben az egészen különös remekmûvében 
mégiscsak fölismerhetõ a visszafogott és az átkomponált 
drámai operastílus egyesítése. Itt, a szimfonikus fejlõdés 
végén tehát, eléggé paradox módon, csupán annyit kelle-
ne nyújtani, amennyit kezdeteinél, 1750 körül a zenekar 
elsötétülésében, megvilágosodásában, eltolódásában, di-
minuendójában, crescendójában, következésképp reliefsze-
rûségében a mannheimi iskola nyújtani tudott. Mert hisz 
a kísérõ polifónia lassacskán monotonná vált, és a merõ 
fokozás miatt egyetlen új continuóvá, melybõl hiányzik a 
zenei megvalósítás minden ökonómiája.

Csak egészen fönt hal el látszólag a felsõ regisztert ta-
karékosan alkalmazva is az intenzitást adóan nekilendülõ 
és zenei valóságot teremtõ erõ. Éspedig ott, ahol a hang 
kivirágzik, az él eltompul, és minden elemelkedettség kel-
lemesen valóságosnak, azaz ebben az esetben a belsõ zenei 
kifelé-fordultságába öltözik. Ami kiüthet jól is, balul is; az 
effektus rossznak és laposnak mutatkozik, ha egyszerûen 
csak a hangulat kedvéért fújják, amikor a hõs, mint Schle-
gel mondja, trillázva megy a halálba, amikor, ahogy azt 
Schiller az Egmont félig melodramatikus befejezésének föl-
rótta, „a legigazibb és legmegrendítõbb szituációból vala-
mifajta operavilágba kerülünk, hogy álmot lássunk”.83 Más 
érzés fog el bennünket ellenben akkor, amikor a jobb való-
ság mestere szólal meg, amikor megfeledkezünk a prima-
donnáról és a hõstenor sûrû mézesmázosságáról, amikor, 
mondjuk, a wagneri zene megint „lírai” vonalakat rajzol, 
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és adagiójában a mozarti meseoperához, az ontológiainak 
ehhez az elsõ szõnyegéhez közelít. Ez azonban még ek-
kor sem azt jelenti semmiképpen, hogy ezzel a zene erõt 
adó, intenzívebbé tévõ, valóságot teremtõ ereje, a valóság-
teremtés hihetetlen zenei metódusa hangzó némasággá, 
a mélység megvalósulásává enyésznék. Épp ellenkezõleg, 
csak épp tárgya mélyebbre húzódott vissza, a hallgatagabb, 
mélyebb mag, valamiféle végsõ, döntõ peripetia és sors-
teremtés az, ami a zenei „valóság” látszatába keveredik; az 
állhatatos, karakterisztikus elmélyítés látszatába, amely a 
nyilvánvaló helyett a mélyebb értelmet mutatja meg, miti-
kussá formál, azaz éppenséggel a másik, mélyebb valóság-
réteget tárja föl, és a Spieloper, kalandopera, Handlungsoper 
verista valósága helyett a transzcendens opera utópikus va-
lóságát viszi színre: kísértethistóriákat és álarcos játékokat, 
görbe tükröt a vidám, varázstükröt a komoly operának; a 
zenét, amelynek föl kell hangzania, amint az érzékfölötti 
avatkozik a cselekménybe, hogy, Busoni jó operaelmélete 
szerint, a zene lehetetlensége összefonódjék a cselekmény 
lehetetlenségével, látomásosságával, és így ez is, az is le-
hetséges legyen. Ilyenformán visszatér tehát, visszavon-
hatatlanul megnehezítve és nagyon magas valóságfokon a 
zárt opera „áriája”, mélyebben a bachi összefoglalás, a drá-
mán túli „líra” „áriája” mint apriorisztikus követelmény; 
ahogy az minden szenvedélyesség örökös csak utolsóelõt-
tiségének, a belépés, bejövetel, a magunk dadogó, misz-
tikus megérintettsége abszolút hierarchikus többletének 
és céltartalmának megfelel. Mindenütt, ahol csak eltûnik 
a puszta szóalakzat keménysége és átlátszósága, ahol csak 
a zeneileg mélyreható ébredés, megvalósulás, suo modo po-
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entírozottság látszata megteremti a nem-tragikus dráma 
csodálatos atmoszféráját, megszületik a legszélsõségesebb 
valóságnak az a misztikus zenei tere, amely közös a transz-
cendens operában és a kegyelmi drámában, és amely mint 
a szerelem vagy a szentség mítosza kimeríti a minden le-
hetséges világsorson, minden továbbpergõ világepikán túl 
fekvõ lelki ontológiákat.

Harmadszor pedig az idegszálainkkal átszõtt zene va-
lamifajta csöndes cselekménykényszert tételez; a drámai 
hang tovább „költ”, mi több, valamiféle öntevékeny drámai 
vázlatot involvál.

Habár hogy a hang ilyen messzi merészkednék, azt 
többször is élesen vitatták. Pfitzner például nagyon is éle-
sen elválasztja a részletek melodikus kiszínezését az átfogó 
és megokoló, költõi természetû rajzolattól.

Kétségtelenül megvesztegetõen hangzik, hogy amikor 
egy zenei mû lényegét szeretném megfogalmazni, az elsõ 
témát fogom elfütyülni. Ha ellenben egy költemény lé-
nyegét kellene elmesélnem, akkor épp ellenkezõleg, nem 
az elsõ mondatot fogom idézni, hanem a cselekmény fõ 
vonásairól vagy az egész tervérõl adok számot. Ahogy há-
borodottnak tûnnék az a komponista, aki azt mondaná, ott 
hordoz a fejében egy szonátát vagy szimfóniát, amelyhez 
azonban még nincs egyetlen témája sem, háborodottnak 
tûnnék az a költõ is, aki verssorokat vagy mondatokat vet-
ne papírra, mondván, dráma kerekedik belõlük, csak még 
nem tudja róla, mi is történik majd benne, amelyet illetõen 
tehát nem derengett föl benne a nélkülözhetetlen nagy, 
mindenütt jelen lévõ eszme. A részlet volna ezek szerint, 
amire a zenésznek gondja kell legyen: és ez a szerencsés 
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csillagzat alatt született valami, ez az aprócska, kézzel fog-
ható egység, zseniális ötlet, amely már megszületésekor 
kész, anélkül hogy szüksége volna bármifajta szimfonikus 
szétszálazásra, anélkül hogy valami másfajta összefüggés 
révén valaha is megváltoztatná a hatását, Pfitzner szerint õ 
a voltaképpeni értékadó elem a zenében. És megfordítva: a 
mindent átható, mindenütt jelen levõ adna igazán munkát 
a költõnek: amit elsõre kell célba venni, a nagy megfog-
hatatlan egység vagy zseniális költõi eszme, amelyet nem 
„megkomponálni” kell, hanem amely föntrõl záporozik 
alá, „sûrûsödik össze” apránként, és mégis egyedül mint 
az egész összefogó, a részleteket megokoló intuíciójának 
van értéke. Ha tehát ezt a két ily mindenestül különbözõ 
munkamódszert össze kellene kötnünk, az csak akkor jár-
na haszonnal, ha az egyes mûvészeti ágakhoz kizárólago-
san hozzátartozó, elementáris vonásra esnék a hangsúly, és 
azok kiegészítésképpen kiegyenlítõdnének. Ennélfogva lé-
teznék egyfajta rossz muzsikálás, amelyik terjengõsen me-
sél, vagy egyenest gondolativá szeretne válni, és léteznék 
rossz librettó, amelyik vagy túlságosan sokat bíbelõdött a 
részletekkel, vagy ellenkezõleg, puszta állvány, hogy le-
gyen mire fölaggatni a duetteket, áriákat és ensemble-okat, 
és elmulasztja tárgyilag megokolni a cselekményt. A zene 
voltaképpeni küldetése Pfitzner szerint tehát, hogy akci-
denciális legyen: le kell mondania az önálló formákról, 
a szimfonikus munka ügyesen elosztott gittjérõl, arról a 
szimfonikus munkáról, amely az egész ötletbõl és refle-
xióból szétválaszthatatlanná kikevert egységessége kedvé-
ért megszüntette az ötlet és a hagyományos tutti-tételek 
valaha volt különválását. Nem oktalanul maradt tehát ál-
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lítólag a zenei formák története a krónikus zavarodottság 
állapotában, ha arról volt szó, hogy a zenei ötletanyagnak 
helyet találjon. A költészet küldetése ellenben az, hogy 
szubsztanciális legyen: le kell mondania az érzéki részle-
tekrõl, azaz helyet kell csinálnia a zenének, és a formá-
kat, bonyolultságokat tartalmazó logika csak a költészet 
számára hozzáférhetõ birodalmából egy lehetõleg szûkre 
szabott, gyakran szimbólumokra szorítkozó cselekmény-
ben le kell szállítania a zenének mind a hangulati hátte-
ret, mind pedig a drámai megokolást, szükségszerûséget 
és sorseszmét. Ezért szereti Pfitzner magát és Schumannt, 
és játssza ki Schumannt Liszt ellen; ezért A bûvös vadász és 
az Ördögárok-zene a tökéletes opera mintaképe: az opera-
költészet alapkérdése megoldódott, és Pfitzner úgy találja, 
a mind zeneileg, mind költõileg elementáris, tehát speci-
fikusan zenedrámai elképzelés eszméje kiküszöböli annak 
a zenélésnek a veszedelmes bonyodalmait, amelyik maga 
akar drámát teremteni.

Ebbõl sok minden csak abban az értelemben helyes, 
hogy éles elméjû, és furcsa, milyen éles elméjû lehet gya-
korta, ami hamis. Hisz ha úgy állna a dolog, mint Pfitzner 
mondja, akkor épp a kis és közepes mesterek dolgoztak 
volna a legbiztosabb ösztönnel, a legjobb ötletekkel. Akad 
persze olyan üres, kiszámított munka és szélhámosság, 
amely beethoveninek tünteti föl magát, pedig nem más, 
mint merõ üresség, ahol a tematikus szövedék még csak 
nem is reflexió, hanem azzá vált, ami a tutti-tételek is vol-
tak, sablonná. És vannak nem kevésbé súlyos ellenvetések 
magával a beethoveni áriával szemben is, hogy hajlamos 
színtelenné, daltalanná, hangokban szegénnyé válni, és 
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minden lendület dacára hajlamos szervetlenül ellenpon-
tozni. És Pfitznernek igaza van akkor is, amikor halott 
Wagner-helyekre bök rá, ahol a recitativónak nincs mon-
danivalója, mert a szöveg is elveszti a lendületét, és ahol a 
vezérmotívum nem a visszatérés tisztán szimfonikus okából 
iktatódik a zenébe, hanem csak gondolatilag, egyfajta pe-
dagógiai tájékozódási pontként. Ha emiatt igazolva szeret-
nénk látni a zene és a dráma közt húzódó határ átlépésének 
veszedelmét, annyi korrigálnivaló mégiscsak adódnék, hogy 
nem Schumann vagy Pfitzner tették jóvá „a szonátának a 
zene eszméje ellen elkövetett bûnét”, nem is mások nyílt-
szívû, mindazonáltal fölöttébb tiszteletre méltó, az inspirá-
cióval meghitt viszonyban lévõ zenélése, amelyben azonban 
az ötlet rövid pillanatait pro domo a rövid pillanatok ötletévé 
igazították át, hanem egyedül Bruckner és Wagner. Nem 
illik Beethovent valahogy átlapozni; s a tetejében épp Bee-
thovennél nagyon is akadnak mozgalmasságot teremtõ öt-
letek, és végképp akadnak olyan kidolgozásai az ötleteknek, 
amelyeknek a dialektikus drámaisága ezeknek a téma-„öt-
leteknek” a feszültségébõl fakadóan mindenestül magához 
ennek a zenének a drámaiságához tartozik. Egy olyan zene 
drámaiságához, amelyiknek szimfonikus térre van szüksége, 
és tágasságra, hogy ez a fajta zene lehessen, és amelyikben 
már csak a zenét elõrelendítõ, a zenébe bevont idõ is ké-
zenfekvõvé teszi legalábbis az egyes tételek, ha ugyan nem 
az egész szimfónia teremtõ összvízióját. Mi több, A bûvös 
vadász és a Pfitzner által sajátosan egyedülállóként és hatá-
rozottan melodikusként földicsért Ördögárok-zene kom-
ponistája, maga Weber is oly kevéssé gondolta, hogy egyet 
kellene értenie Pfitzner elméletével, hogy nagyon is szim-
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fonikus szellemben azt az aforisztikus megjegyzést teszi: 
„egy költemény olvasásakor minden gyorsabban iramlik el 
a lélek elõtt; kevés szó elég az érzelmek változásához és 
meghatározásához; a zeneszerzõ nem cselekedhetik így, az 
õ nyelve hosszabb lélegzetet igényel, és az egyik érzéstõl 
a másikhoz való átmenetnek némely akadályok tornyosul-
nak az útjában”. Éppígy elmondható: ha a nagy formák 
iránt táplált ellenérzés hangsúlyosan zenei érzület, akkor 
a szimfonikus továbbszövés még mindig több formát tört 
össze, mint az ötletként értett zene addíciói. Végül pedig 
ellene kell vetnünk Pfitzner nominalizmusának, hogy a 
szonáta és ami megfelel neki, a wagneri dráma megszüle-
tése a szimfónia szellemébõl, nem pusztán hüvely, a zenei 
ötletanyag elhelyezését övezõ utólagos, érdekes, krónikus 
zavarodottságok egyike, hanem tökéletesen legitim teste 
egy sajátos melosznak és e melosz teremtõ, inspiráló, drá-
maian tételezõ ellenpontjának.

Ezért, azért, hogy igazságot szolgáltassunk a zene cse-
lekményszerû erejének: itt épp a hang rajzol, ahogy egyre 
erõsebben szárnyal, míg a szó csak esik. Ha odafigyelünk, 
hogyan születik meg akár csak egy jó dal is, észrevehetjük, 
mily kevéssé eleveníttetnek meg benne csupán a részle-
tek. Magánál Pfitznernél is, Hugo Wolfnál, Wagnernél, a 
hang mindig csak külsõleg alkalmazkodik a szóhoz, és tá-
vol áll attól, hogy mintegy merõben atomisztikusan lépjen 
föl. Valamiféle lényegre törés munkálkodik itt; olyanfor-
mán, hogy – Louis egy helyes megjegyzése szerint – Hugo 
Wolfnál az egész darab valamiféle alapvetõen abszolút ze-
nei kifejlésben bontakozik ki. Amely nem a szöveg rész-
leteivel és mindenkori hangulatával bíbelõdik, hanem a 
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szöveg elejének vagy menetének az alaphangulatához iga-
zodik, egy hangulathoz, amelyet most zenévé kell fogal-
mazni, és amely ennek a lényegi összhangulatnak a kísérõ 
polifóniájává bomlik ki. Ez persze valamiféle határ, de épp 
a partikuláristól elkerítõ határ, és ugyanakkor érzékelhetõ 
utalás is az egészre, amelybe most, épp fordítva, a dal vagy 
az opera költészetének kell a maga partikularitását beil-
lesztenie. És nem is mindig kell olyan stíluskülönbségnek 
uralkodnia ilyenkor, mint Pfitzner Palestrinájában az elsõ 
felvonás lírai víziói és a második felvonásbeli zsinatjelenet 
pusztán kötekedõ ellenpontja közt; van kedélye, ám ezen 
túl van misztikája is az utazásnak és az idõnek. Amennyire 
nem szabad tehát tartalmilag túlbecsülni sem a szimfoni-
kus kíséret cselekményt tételezõ erejét, a Fideliótól kezd-
ve éppoly bizonyosan létezik itt valamiféle tisztán zenei 
kényszer, amely a melizmatikus-szimfonikus mozgal-
massággal nemcsak követi a cselekményt, hanem maga is 
cselekményt teremt, még meghatározatlan, névtelen cse-
lekményt, a cselekmény levegõjét, tempóját, hangulatát, 
talaját, nívóját, sötét, rángatódzó, tudaton túli, varázslatos, 
mitikus hátterét, melyhez a színpadra alkalmazásnak és a 
történteket mintegy az alsóbb régiókban elszajkózó szö-
vegszerû „megokolásnak” idomulnia kell, a részletekben 
tetszés szerint, egészében gúzsba kötve. Magától értetõ-
dik, hogy erre alkalmasabb a rövid, áttekinthetõ, gyakran 
szimbolikusan megérzékítõ történés, mint egy, a zenétõl 
eltekintve is befejezetté formált dráma; hogy tehát az Ár-
mány és szerelem szövegkönyvnek aggályosabb, mint va-
lamelyik közösen összetákolt Strauss–Hofmannsthal-féle 
munka vagy a teljesen secundum rem musicalem fölvázolt 
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Wagner-drámák, hisz épp a zenedráma saját gazdagsá-
ga képtelen elviselni a már megformált, tisztán költõileg 
megformált drámaiságot, ahogy képtelen elviselni elvileg 
titokzatosabb mélysége is.

Negyedszer pedig ami ily módon belõlünk csendül föl, a 
szubjektivitás vérével telepumpált hang, lopva még cselek-
ményének elbeszélhetõ egészén is túllép.

A rossz szó már önmagában is könnyen zavarba ejthe-
tõ. Fölösleges, és ahol csak fölbukkan, nevetségessé válik 
ahhoz a hanghoz mérve, amelyet õ szeretne magyarázni, 
amelynek hangulatát õ szeretné kilélegezni.

Az pedig végképp nem ok nélkül való, hogy elénekelve 
majdhogynem minden túl magasra keveredik, hogy az ope-
rában még a legszegényebb hajós is arany evezõvel evez. 
Nem akad senki, aki értené mind a méreggel teli gyûrûrõl 
és Emma légies kísértetérõl összehordott badarságokat, a 
weberi zene az Euryanthéból mégis majdhogynem értel-
mes költeményt csinál. Mi több, másutt a káprázat annyi-
ra csontig hatol, hogy Pamina Beatricének tûnhetik, hogy 
A varázsfuvola minden olcsó színpadi bûvészmutatványa 
okkult víziónak látszik, csak mert a mozarti zene elmélyíti 
a puszta teatralitást és a külsõdleges cselszövényt, és vissza-
vezeti azokra a teozófiai tényálladékokra, melyekbõl ma-
gában a Schikaneder-féle szövegben jobbára csak zûrzavar 
és háromnegyed rész sületlenség maradt. Az sem oktalanul 
esik, ha összerándulunk a diákok egyszerû bordalától, hisz 
a Hoffmann meséinek valóban pokoli sodrású és dübörgé-
sû nyitókórusa látszólag bordal, ahogy amúgy ebben a kü-
lönös mestermûben hang és szöveg között általában sem 
„stimmel” semmi, sehol semmi nem megnyugtató. Vagy, 
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megint másképp, amikor az egyik mesterlegény, majd az 
inasok is a kellõs közepén abbahagyják a táncot, és harmó-
niailag pompásan egymásra következõ kvartokban jelentik 
be a mesterdalnokokat, mintha csak nem derék, kedélyes 
férfiakról volna szó, hanem az égi seregek bevonulásáról. 
Minden nagy dal, minden mély szó-zene hangja a hoff-
manni Kreisleriana kísérteties utasának a hangjához hason-
lít, aki számtalan ismeretlen földrõl és emberrõl mesél, és 
messzi vándorlásainak különös sorsfordulóiról, és akinek 
a hangja végül „csodálatos hangzatokban hal el, amelyek-
ben szavak nélkül tud érthetõen kimondani ismeretlen, 
titokzatos dolgokat”.84 Ám az ilyesmi egyedül azáltal té-
telezõdik, hogy a hang túllép a szón, s így egészét, téte-
lezett nívóját tekintve sem illeszkedhetik a szöveg szünte-
len láthatóságába, mert ez az egész túl fekszik a költészet 
egészén. Amiért persze az sem állítható, hogy valamely 
költemény épp végsõ egészében véve másképp is beilleszt-
hetõ volna a zene meghatározatlan követeléseket támasztó 
drámai terébe, mint csupán többé-kevésbé tetszõlegesen 
és hozzávetõlegesen; ha tágabb összefüggésekben nézzük, 
engedelmeskedik persze a zene titkos, mértéktelen cselek-
ményteremtõ erejének, de a maga leleplezõ, „logikusabb” 
eszközeivel nem mutatkozhatik méltónak minden további 
nélkül a zeneileg megkövetelt nívóhoz. Még ahol a kvartok 
kevésbé különösen csengenek is, ahol a szcenikai alapszint 
magasabban fekszik is, mint a csupáncsak mesterdalnokok 
fölvonulásának esetében, az adott transzcendens dráma 
mindig szegényebb implikációkban, mint a sorsait, míto-
szát megalkotó zene; és éppen ez az igazi határ a szimfoni-
kus és drámai összefüggés között.
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Következésképp a hajlam, hogy ezt a távol fekvõ valamit 
mármost megint köznapi nyelvre fordítsuk, hermeneuti-
kai tekintetben sem vezet valamifajta értelem nyomára. 
A leggyermekdedebb dolgokat szokás ilyenkor a hang-
zásban rejlõ állítólagos valamirõl mesélni. Ezek a mesék, 
ahogy azt Bekker, a Beethoven-biográfus is okkal kellett, 
hogy zsebre vágja, a Gartenlauben-idõk legborzalmasabb 
ábramagyarázataira emlékeztetnek. A kifejezésteljesen ri-
mánkodó harminckettedekrõl, a derûsen mosolygó hege-
dûtrillákról szóló fecsegés ünnepli itt világraszóló diadalát, 
a fecsegés a háromszor fölhangzó uniszónó giszrõl, amely 
a scherzo után állítólag azt kérdezné a cisz-moll kvartettben: 
mi dolgom ezen a világon? Az önelégült nyárspolgár fész-
keli be itt magát, meg magyarázkodó locsogása, a nyárs-
polgár, aki ha a zenei kalauz85 vajákos nyelvén az A-dúr 
szimfóniáról mint a „dionüszoszi hõsiesség fennkölt dalá-
ról” talált megemlékezni, úgy képzeli, nem is csak mon-
dott valamit, hanem mindent meg is magyarázott már. 
Bekker a segédeszközöket, amelyekkel zongoratanárok 
próbálnak tanítványaik béna fantáziáján segíteni, a zene-
költészet egzegetikus tudományává emelte: és ez volna hi-
vatva Beethovent magyarázni, sõt, ez volna a megfejtett, 
gondolatilag megvilágított Beethoven maga, ez a minden 
ütemre valami találó jelzõcskét kínálgató, igencsak utálatos 
limlom, amelyhez képest még a legbanálisabb tárcaregény 
is Aeneisnek tûnik. Bármi megteszi, és ha Marx, a másik 
Beethoven-életrajzíró,86 az Eroica zenei cselekményét esz-
ményített csataként magyarázza: az elsõ tétel a csata maga, 
a gyászinduló a csatamezõ éjszakai látványát ábrázolja, a 
scherzo a jókedv és dal belengte katonai tábor zenéje, az 
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utolsó tétel pedig a béke ünnepeihez és örömeihez való si-
etõs és boldog hazatérés – mondom, ha így magyarázza, az 
sem baj, mert a zenének az égvilágon semmi dolga ezzel, 
és a maga mélységét ennek a népszerû képzetekbõl táplál-
kozó függelékszerû metaforikus játszadozásnak a számára 
sem igenlõleg, sem tagadólag nem teszi hozzáférhetõvé. 
E tekintetben közömbös, ha netán egyik vagy másik mu-
zsikus maga is azt gondolta volna, netán valami jókedvû 
parasztembert kellene ábrázolnia. Még azt vizsgálni sem 
ígér sok hasznot, mennyiben tûnt megihletett mûvészként 
vagy utólag mûélvezõként akár maga Beethoven is báto-
rítani ezt a suta lódíthatnékot. Idõsebb korában tényleg 
arról panaszkodott, hogy a korábbi évek „költõibbek” vol-
tak: „akkoriban mindenki úgy érezte, a két op. 14-es szo-
náta két ember dialógusát ábrázolja, mert ez mintegy így 
kézenfekvõ”; és tudjuk, milyen kényszert érzett Beethoven 
arra, hogy a korai mûveknek poétikus címeket adjon, épp 
a zeneszeretõ közönség elapadó fantáziáját fölpanaszolva. 
És non licet bovi akkor sem, ha a Jupiter Wagner, a köl-
tészet bolondja, gyakran a legvitathatóbb értelmezéseket 
hordta is össze: a mozarti g-moll szimfónia Andantéja pél-
dának okáért szerinte a szerelmi halál üdvösségének végsõ 
megvallásával zárul, az Eroica fináléjának meglepõ édessé-
ge a hõs beteljesedését „szimbolizálja” a szerelemben, míg 
a Lohengrin elõjátékában hallhatólag angyali sereg hozza le 
a földre a Grált – csupa merõben véletlenszerû, önkényes, 
maga a wagneri zsenialitás által is megcáfolt fajtából való 
interpoláció. Ha következésképp a Névnapi nyitányt Bee-
thoven nem megkomponáltnak, hanem megköltöttnek 
szerette is volna hinni, ez a mûvelettévesztés egyrészt a 
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„szelleminek”, a tudományhoz való hozzászabottságnak a 
hajhászásával függ össze (azzal, ami miatt Goethe a versírást 
kevesebbre becsülte a színelméletben elért sikereinél); az-
tán meg Beethoven költõiségen minden bizonnyal épp azt 
a hangulatokban és lelkesültségekben lelt kósza élvezetet 
vélte érteni, melyet a prózával, a filiszteri, az álmokat, a 
szimbolikusságot nem ismerõ élet prózájával szembeállít-
va értünk „költészeten”. De persze Beethoven nem köl-
tõ, több is, kevesebb is költõnél; és amit utóbb a látszólag 
az õ nyomába lépõ programszimfónia tett hozzá bégetõ 
bárányokban, a betegszoba fülledtségében, ketyegõ órá-
ban, zúgó vízesésekben, erdei hûvösben és egyéb, nyomo-
rúságos, banális címkeként szolgáló fotográfiákban, az a 
programszerû költõiséget végképp puszta ugródeszkának 
mutatja, ugródeszkának a belsõ, a képeket nélkülözõ pá-
toszhoz, a zene legbelsõ szótlanságához. Ezért anélkül, 
hogy azok közé akarnánk számítani, akik merõben for-
malisták szeretnének maradni, és epigonként hallott vagy 
produkált formaromjaikat „abszolút” zenének hiszik, mi-
közben Hanslick és Herbart õrködnek a nem egyenes ági 
leszármazás fölött – a legeltökéltebben tiltakoznunk kell 
a programzenei esszék ellen, mert hamis hús-vér alakkal 
házalnak, amikor az efféle véletlen, a zenének regionáli-
san alárendelt természetû interpolációkat a zenérõl szóló 
nyelvként tüntetik föl, vagy adekvát kategóriákban megfo-
galmazott fordításaként ennek az örökké csak külhoniként 
ismerõs mûvészetnek.

De a jó, a költõileg értékes szó is szükségképp kudarcot 
fog vallani a hang színe elõtt. Ezért voltaképp édeskeve-
set számít, ha mármost Wagner akképp állítja be a dolgot, 
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mintha, és épp történetileg, az útnak a hangtól újból a szó-
hoz kellene kanyarodnia, nem pedig megfordítva. Wag-
ner nem engedi, kivált A Nibelung gyûrûjében nem, és elvi, 
elméleti okokból nem engedi, hogy a hang végigmondja a 
magáét, inkább kap fönntartások nélkül a szöveg mankói 
után, hogysem bizodalmát a zene még megsejtetlen mó-
don „megszólaló” expresszív jövõjébe vetné. Wagner sze-
rint ahogy a kórusból megszületett a hangszeres zene, úgy 
kellene most annak, a hangszeres zenének megpróbálnia 
újra föloldódni a drámában, mintha az abszolút hangszeres 
zene bukott nõ volna, aki a pusztán fémes hangzás dialek-
tikus elkülönbözõdésébõl most ismét a szó visszatértéért 
és szintéziséért, a maga puszta logogrifjének a dráma-
ként visszatért „kórusban” való megfejtéséért kiáltana. És 
mégis, Wagner, aki pedig olyan tûrhetetlennek találja, ha 
a zeneszerzõ voltaképpeni, igazi költõként bukkan föl az 
operaköltészet romjain, maga Wagner mondja tulajdon 
elméletét dezavuálva: ami a Coriolanus beethoveni, zenei, 
illetve shakespeare-i, drámai földolgozását illeti, Shakes-
peare csak valamiféle ébren tovább álmodó Beethovennek 
tûnik, aki fölött még ott lebeg ez az izzás és elviselhetetlen 
gazdagság, a voltaképpeni zenei látomás igézete. Ha ettõl 
eltekintünk, Wagner akkor is foglya egy történeti tévedés-
nek, megfeledkezvén arról, hogy a legkorábbi operák már 
a zenekar kizárólagos virágzásának korában kialakultak; 
és ami késõbb elbocsáttatott a kórusból, és különös inst-
rumentális formaként bontakozott ki, az nem valamiféle 
történeti közép, amelynek kóruskezdetei most dialektikus 
átcsapással drámai végként kellene, hogy visszatérjenek, el-
lenkezõleg, a kórus a firenzei operával és az összes késõbbi 
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operával is dacolva, dacolva a zenedrámával is, és a neki 
szolgáló instrumentális test fényes kibontakozása ellené-
re a zenekar legmagasabb, legkifejezéstelibb része maradt, 
az épp vele magával kivirágzó tiszta szimfónia leglenyûgö-
zõbb tetõpontjaként mindinkább lemondva a szövegszerû, 
programzenei, drámai „logikáról”. Így a jó szó, a költõileg 
legértékesebb, a zenébe maradéktalanul bevont szó sorsa 
is az, és az is marad, hogy a hanghoz mérve végül koldussá 
váljék. „Elmondhatatlan öröm”87 – énekli Leonora és Flo-
restan; a zene már legegyszerûbb és legnyersebb fokain is 
lopva legyûri, és önmaga puszta visszfényévé teszi a költé-
szetet. Még a legegyszerûbb, még a legelhasználtabb hang 
is alkalmatlan rá, hogy csupán csak illusztráljon valamifajta 
szöveget; a zene sötét õshangja minden szót, minden drá-
mát fölold magában, és a nagy zene éneklõ lángnyelveiben 
a legbelsõbb átváltozás, a legtitkosabb látomás, a legtitko-
sabb pillanatnyiság és lappangás tolul föl elõttünk. Ennél-
fogva végképp nincs nagy zene, amelyben végsõ soron akad-
na még hely bármi olyasmi számára, amit másféleképpen 
formáltak meg, amelyben akadna még hely az elbeszélt 
drámaiság számára, vagy amelynek elõföltételei nem va-
lahol messze azon túl volnának föllelhetõk, ameddig akár 
a legmesteribb és legarriváltabb poézis is ér; ahogy alkal-
masint a remélt igazhallás, a kihunyt igazlátás örököse sem 
szabad, hogy formailag és tárgyilag kevésbé különbözzék 
a pusztán költõi mitikusságtól, mint a tanítványok nyelve-
ken szólása különbözött a hitben való pusztán juliáni-iro-
dalmias hinni akarástól. Bár Nietzsche megkérdi tõlünk, 
vajon képzelhetjük-e, hogy akadna bárki is, aki képes a 
Trisztán harmadik felvonását a szó és kép minden segéd-
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lete híján, tisztán szimfonikusan befogadni anélkül, hogy 
belefulladna a megszámlálhatatlan öröm- és jajkiáltásnak 
ebbe a visszhangzásába.88 De miért is ne? – viszonozhat-
nánk a kérdést; a zene nem arra való, hogy megvédjen vagy 
megvédessék a misztikától; és a fényes Apollón, akinek 
napját A tragédia születése a dionüszoszi óceán fölött föl-
ragyogni szerette volna látni, Wagnernél is, Nietzschénél 
is bevallottan káprázat maradt, mérték és alak teremtette 
elbájoló káprázat, és universalibus post rem ante rem helyett, 
melynek háta mögött azonnal összecsapódik Dionüszosz, 
ha mélyebbre nézünk, Krisztus õsrealitása, úgyhogy ennek 
a nietzschei quidproquónak a logikai értelme tökéletesen föl-
foghatatlan marad. A zene korlátlanul uralkodik, abszolút 
akar lenni, és alapjában véve nincs is más, csak abszolút, és 
ebben per se megszólaló, már csak spekulatívan értelmezhe-
tõ zene. Az igazán szimfonikus elgondoltság és végiggon-
doltság hosszú távon nem ismer intermundiumokat, ahol, 
mint Epikurosznál az igazi istenek, itt a költészet istenei 
tengetnék a maguk hermeneutikailag fölösleges életét.

Az értelmezés, avagy az abszolút 
és spekulatív zene viszonyáról

Mármost ez persze nem annyit tesz, hogy mindenképp bu-
kásra van ítélve, ha a hangról szeretnénk beszélni. Igaz, 
ritka a jó hallgató. S még valamit félreérthetetlenül hang-
súlyoznunk kell, mielõtt a tonális, harmóniai, ritmikai és 
ellenpontos összefüggések részleteibe belebonyolódnánk. 
Minden egyedül rajtunk fordul meg; sehogy sem lehet 

Az értelmezés, avagy az abszolút és spekulatív zene viszonyáról



190

A zene filozófiája

ezekbõl az eszközökbõl közvetlenül, s anélkül hogy egy új 
Ént vetnénk latba, azt kikövetkeztetnünk vagy azt kibá-
nyásznunk, ami a fogékony ember számára hozzáférhetõ, 
és ami a mûvészt egyedül inspirálja: a lelket, kifejezést és 
tartalmat.

A kifejezés általában vett Mit-je • Mit keresek volta-
képp, amikor zenét hallgatok? Amikor fülelek valamire, 
tartalmilag gazdagabb, több szeretnék lenni. De semmi 
sem adatik nekem, ha csak kényelmes megkönnyebbülés-
sel elringatózom. Csak ha magam szakítom le, mélyebbre 
hatolva, tartalmilag, túl az élvezeten. Maga a mûvész sem 
képes megrendíteni, bármit is mondani, ha munkája köz-
ben tényleg nem akar többet az eszközöknél.

Mert a mûvészetben is lehet igét hirdetni és prédikál-
ni. Hogy az odakint állók éneket hallanak, annál fonto-
sabb, hogy voltaképp egy férfi ordít Phalarisz bikájának 
forró gyomrában, a férfi kiáltásait énekké változtató, ve-
lünk énekként megosztó mechanizmusnál pedig végképp 
fontosabbak a kiáltások maguk, azok torzítatlan valódisága 
és mélysége. Idõvel elviselhetetlen pusztán formális lecsa-
pódásában tetten érni a formáló kedélyt. Mintha dilettan-
tizmusra vallana minden, ami nem törekszik kifelé, és nem 
érzi a technikai dolgokban olyannyira kielégültnek magát, 
mintha a látomás csak a mûnek ebben a héjában érhet-
né meg önnön tökéletes kibontakozását és valódisága tetté 
válását. Nincs, ami hamisabb, megokolatlanabb és mûvé-
szettörténetileg korlátoltabb volna ennél; egyaránt idegen 
mindattól, ami ki kell, hogy mondassék, a festegetõ gyer-
mektõl vagy a faragó paraszttól nem kevésbé, mint a nagy 
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mûvésztõl. Lukácsnál, A lélek és a formákban, ugyan mara-
déktalanul kifejtve, neoklasszikus hangsúlyokkal láthatjuk 
viszont ezt a tisztán formálissá-objektivisztikussá váló vé-
leményt, csakhogy az itt egy olyan megszólalásból fakad, 
amelyik azért csügg a mûveken és formákon, hogy végsõ 
soron mégse róluk, hanem, ürügyként használva õket, te-
hát ironikusan, közvetetten, esszéisztikusan a legtávolabbi, 
maga föltárta mélységrõl beszéljen. Olyan eljárás ez, amely 
egyben s másban kétségtelenül rendkívül gyümölcsözõnek 
mutatkozik, egészében véve, egy rendszer módszereként, 
a mûvek honának átfogó formaelemzésen nyugvó jelfej-
téseként azonban mégiscsak túl nagy terhet ró jelenték-
telenségek vállára, és képtelen is meghúzni a titkosírás-
szerû formai összefüggések belsõ határait másképp, mint 
önkényesen, örökkévalóvá téve az újkori, pusztán stílusos, 
külsõdlegessé vált alkotáskényszer fáradságosságát, nem-
tulajdonképpeniségét, flaubert-iségét. A magunk minde-
nestül meghatározott mûvészi Mit-jének akként vagyunk 
birtokában, akik vagyunk, és nem annak köszönhetõen, 
hogyan csináljuk, attól akár eltekintve sem annak köszön-
hetõen, hogy a józan, merõben technikai mûterem-defi-
níció képtelen igazságosan bánni a mûvészi akarásnak és a 
mûvészi akarás objektumának az ínségével, túlhabzásával. 
Vidám, rút, szép, jelentõs – ezek mind egy még sekélyes 
hallgatóság rövid csápjai és dödörgései. Zöldet pirossal, ál-
lóláb, támasztóláb, kontraposzt, keresztállások és nápolyi 
szext – rövid lélegzetû dolgok ezek is, formulák, melyek, 
lent persze, nem túl sokáig, hozzátartoznak a dologhoz, az 
elvileg lezáratlan mûalkotás közléséhez, a pedagógiai ho-
roszhoz; fák, melyek jelzik az erdõt, de nem õk az erdõ, és 
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legjobb esetben is csak segédkonstrukciókként kerülhet-
nek fedésbe az erdõ szellemével, a mûszféra már tartalom-
ként [Inhalt] is mûvészi velejével [Gehalt]. Azt sem szabad 
hinnünk, hogy az egyes ábrázolásmódoknak önmagában 
is jelentõs hátteret adhatunk azzal, ha történetileg tálaljuk 
õket; ha mintha csak a történetfilozófiai szellemiség forgó 
firmamentumához rögzítve pillantanánk meg a regény-
nek, a dialógusnak vagy egyéb mûfogásoknak a formáit, s 
az döntene a megnyilatkozás lehetséges formáinak fölkelte 
és lenyugodta felõl; ha tehát a mûvészi kicsoda- és bennük 
micsodaságok történetét középkori-realista milyenségek 
történetévé értelmezzük át. Nem a színrõl, kõrõl, nyelv-
rõl van itt szó mint anyagokról, melyek már maguk is elég 
megtévesztõen hatnak, hanem a formálásról, az akríbia 
gondjairól, a hatni, közvetíteni akarás kérdéseirõl, melyek 
akár az egyedül végiggondolandó tartalmi szférára nyíló ki-
látást is képesek eltorlaszolni a mûvész elõl. A mûvésznek 
azonban nem szükségképp kell önmagában olyan tisztán a 
mûhöz szabottnak lennie, hogy élményei fölbonthatatlan 
szövetségre lépjenek a mû sajátos mûfajának technikai for-
máival, mindenképp elérendõ a látomás, a forma és a csak 
a formában megszerzett dologi materialitás prestabilizált 
harmóniáját.

Már a zenét hallgató emberek is máshogy érnek haza. 
Épp innentõl és mostantól kezdve a mûvészet megint 
transzponált igazlátói tehetségnek mutatkozhatik. Persze 
ami nincs kimondva, az nem is létezik, de az akarat az, a 
tartalom, ami az eszközök fölött uralkodik. És úgy tûnik, 
ahhoz, hogy kimondottnak érzékeljük az elmondottat, ma-
napság nem szükséges azt olyan szigorúan, olyan mûsze-
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rûen távol tartanunk magunktól. Énszerûen, miszerûen, 
mégpedig anélkül, hogy a túl közel került szivárványok és 
felhõvonulatok ködként körénk telepednének, az új mû-
vész számára ismét lehetségessé vált, hogy föltartóztató, 
távolságot teremtõ formafogalom nélkül is mûalkotással, a 
mûalkotás lényegével ajándékozzon meg minket. Ekképp 
a megcsinálni-nem-tudott gyakran sajátságosan mély lesz; 
senki jeles szerzõ nem mutatkozik ingujjban, mondja Jean 
Paul, amit annak hiszünk, az karing; maguk az eszközök 
agitatívak, csak mint a megvalósítás ilyen vagy amolyan, a 
mûvész tetszésére bízott technikái bukkannak föl, anélkül 
hogy ez a megformálás a tartalmat a legcsekélyebb mér-
tékben is determinálná. Elpore kezd Elpore maradni, és 
Elporeként kezdjük fölismerni õt, még ha túl közel lép is 
az álmodó Epimetheuszhoz;89 az kezd, önmagában az, ap-
ránként fölragyogni, ami rólunk szól, a másik Én és az a 
másik tárgy, amely meghatározza a mûvészt és ami mû-
vészetnek számít; nem pedig valamiféle, a másvilágit mû-
vészi immanenciává fölfogó forma. Ha megerõsödik a lé-
nyegi akarat, akkor persze tárgyainak megformáltsága is 
megsokasodik, a szép hangzás sok képet és igaz képeket 
idéz föl. Ám itt a szemlélt lényeg az, ami testet formál ma-
gának, és ha ez, a megvalósulás formája, a mû külsõ való-
sága természetellenesnek és nagymértékben absztraktnak 
tûnik, az csak utólagos benyomás, és az absztraktság a te-
tejében többnyire csak az ábrázolt tárgy természetes elõ-
fordulásához mérten absztrakt. Hisz önmagában véve az 
új expresszionista lényegformálás éppoly „naturalista”, és 
éppúgy pusztán leíró, ha nem is az asztrális tökéletesség 
befejezettségével leíró, mint a Hórusz nevét viselõ sírkö-
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vek, Bél-Marduk reliefje vagy Asszíria és Ezékiel próféta 
szárnyas bikái. Egy új közvetlenség és abszolútság gyürkõ-
zik itt neki a munkának, olyan közvetlenség és abszolútság, 
melynek alacsonyabb rendû tárgyi meghatározottságként, 
a szemlélt tárgy elõtereként-priuszaként sajátja persze a 
látszólag önállóságra vergõdõ forma-architektonika: a jó 
mondat, a szintkiegyenlítés flaubert-i fáradsága; ám nem 
mintha itt, mondjuk, mint a stílusos korokban, a mû olyan 
hosszú volna, mint a mondandó, vagy mint az asztrális ko-
rokban, a befejezetten deskriptív formális jegy elnyomná 
a befejezetlenül expresszív-deskriptív szignatúrát. Hanem 
ahol csak új, nagy, személyes és expresszív munkával akad 
dolgunk, ott az akarat, a szubjektum és annak tartalma hal-
lik ki az eszközökbõl, formulákból, abból, ami értéktelen, 
ami háttér híján van: az, ami a voltaképpeni az absztrakt-
ságban, ami fölötte áll az eszközöknek, és fölötte a rögzült-
ségnek és a formaszerûen alacsonyabb rendû tárgynak is, a 
sejtetõ pecsét vagy egyenest a mi önmagával lassan fedésbe 
kerülõ titkunk, az idiogram. Hisz csak egy módon beszél-
hetünk tárgyilag formáról: ahol a formális, konstruktív, 
objektiváló mozzanat nem közvetítés, hanem tárgyi rész 
maga is, mint mindenekelõtt a színpadi hatásokban, a rit-
musban, de az ellenpont különbözõ fajtáiban is, melyek az 
alkotó szubjektumokat így-létük kategóriájává determi-
nálják, egyáltalában a mûvészet minden idõ- és eszmélke-
dõ helyproblémájában. Itt az alkotó szubjektum valóban 
mint önnön mélyebb aggregátum-állapotába, úgy bo-
csájtkozott bele valamely „formába”, amely ezek szerint a 
tárgysor alsó, ha tetszik ismeretelméleti, magának metafi-
zikai csontokat növesztõ része, amelyet persze még mindig 
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ugrás választ el az esztétikai tartalmi szféra voltaképpeni életé-
tõl, tartalmától, mélyértelmûségétõl, az ugrás az Énhez és igaz-
sághoz, a leleplezõdött bensõségesség, az életalak, emberiségalak 
megpecsételõ hatalmához és expressziójához, idiogramjához. 
Mármost napjaink sajátságos ereje épp abban rejlik, hogy 
a gyeplõt látszólag lazábban, pontosabban fogalmazva ön-
tudatlanabbul foghatjuk, és mégis az igazi ház felé tartunk. 
A mûvészek csodálatos barbárságára vall, hogy, mondjuk, 
a tiszta festõiség, ha a dolog belsõleg szükségszerûvé lesz, 
tetszés szerint figyelmen kívül hagyható, vagy merõben 
zeneszerûvé válhatik, vagy a „dekadencia” más efféle bû-
neiben fetrenghet, az akríbia álláspontjáról hallatlanul, 
ahogy azelõtt, a lényegtelenség korai gipszmásolatainak és 
ornamentális kincseinek korában is olyasmit mondogattak 
feddõleg, hogy ez vagy amaz a régi építmény stílusában 
nem különösebben „tiszta”. Arra a merészségre veteme-
dünk itt, arra az egyáltalában nem Sturm und Drangot idé-
zõ merészségre (mert ahhoz túlságosan is gondterhelt ez 
a merészség, túl kevés benne az erõfölösleg okozta öröm, 
túl engesztelhetetlen a felelõsségérzet a tárgy iránt), arra 
a rendkívüli direktségre, amelyet eddig csakis épp a leg-
nagyobb stiliszták engedtek meg maguknak, bûnbánóan és 
igazlátón, öregkori mûveikben: hogy szubjektívek, a for-
ma fölött állók legyünk, akik a lényeg leírására szorítkoz-
nak. Ily módon elmúlik a „mû” is; a szemek megerõsödtek, 
nincs szükségünk többé a mû üdvös gátjaira és szerteágazó 
kerülõ útjaira, hogy azok gyöngítsék le a transzcendálás 
túlhabzó ingereit, és széles ártérre eresszék õket, el ne 
öntsenek bennünket hirtelen, nincs szükségünk semmire 
abból, ahogy a forma klasszicista bálványimádatának szel-
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lemében az alkotói gyöngeségbõl olimposzi pedagógiát 
fabrikálni szoktak. Más szóval a valami mondanivalóval bí-
rás új, közvetlenebb, õsképszerû hangsúlyozása van szüle-
tõfélben, olyasmi, ami nem tart a dilettantizmus vádjától, 
sõt, aminek a szemében a dilettánsság, az a priori dilet-
tánsság, a tisztán „tartalomesztétikai” mivolt – mármint ha 
számûzetik az individuális nyomorúság, tulajdonképpen a 
negatív expresszió kontárkodása – metafizikai rangra tesz 
szert. Rangra, amely mindennemû élvezet kizsuppolásából 
fakad; a mû Én-mondandójának hozadékára, egy minden 
önállósított közvetettség ellen föllázadt morális nomina-
lizmusra, deskriptív „naturalizmusra” avagy, pontosab-
ban, a „szubjektum” expresszionista realizmusára; és végül 
szert tesz az elmondás, a hogyan volt és hogyan lehetett 
volna, kellett volna lennie erejére, a megismerés méltósá-
gára, annak a megismerésnek a méltóságára, amelynek tár-
gya valamiféle „esztétikai valóság” és e valóság szférájának 
utópikusan lehetséges eszméje és parancsolata.

Épp ezért a mûvészet mostantól újból transzponált igaz-
látói tehetségnek mutatkozhatik. Mily távol állt minden-
tõl a megmutatás és a szép hatás szándéka a mûvészet elsõ 
virágzásának idején: tilos volt rossz idõben a maszkokhoz 
közelíteni, mi több, voltak istenszobrok, melyeket csakis 
valamiféle tökéletesen elsötétített, mert egy másik vilá-
got, nem a mi látott világunkat betöltõ térben volt sza-
bad imádni. A primitív és a gótikus mûvészetakarásnak a 
legcsekélyebb köze sincs, ahogy az egész zenének sincs, 
annak a mûvészetnek az akarásához, amely csupán a szán-
dékolt hatások foglalata, egy csalódásokat nem ismerõ vi-
lág lényegtelen, stilizált kivágata. Ebben a mûvészetben, 
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szemben minden nagy mûvészettel, egyáltalán nem az 
esztétikai „tetszés” objektív vagy akár normatív forma-
problémáiról van szó, a tetszéséirõl, ami a világ legkevésbé 
fontos dolga, amennyiben már az „aiszthészisz” fogalma 
maga sem érzelmi hangsúlyokkal terhelt érzékelést jelent, 
hanem egyszerûen ugyanazt, amit az, hogy észlelés, feno-
menológia, adekvát kielégülés. Újra meg újra a nagybe-
tûvel írt Emberi és a nyitva tartott, misztikusságát mégis 
megõrzõ tiszta mélység tartalmi Mit-jérõl van szó.

A ma odafülelõ ember számára a Végsõ persze nem 
adódik olyan könnyedén, mint az istenek közelségének 
boldog koraiban; ám cserében a mûvészek legalább újból 
ezoterikus irányba röpítik nyilaikat, a kifejezés lelassult 
nyilait; és ahogy a szentség nem süllyedhet mélyebbre, 
csak a mûvészetig, megfordítva, az expresszionista mû-
vészet színesre sötétült tisztánlátásában, az igazságra való 
ráérzésében, utópikus tartalomra, tárgyra orientáltságá-
ban egy eljövendõ parúszia házának elõterét tisztelhetjük. 
Csak épp, befejezésül azt kell mondanunk, a mûvész, az 
is, aki szeretne mûvészileg a legkirobbanóbban prédikál-
ni, fölismerni, tartalmi lenni, mégis megreked a látszat-
nál. A szigetszerûen létezõ esztétikai képmások izgató, de 
egyelõre csak virtuálisan fölizzó üvegfestmények, amelyek 
az embert jelzik, az embert értelmezik tovább, de újból 
el is ejtik õt. A tisztán esztétikai megvilágosodás kritériu-
ma ennélfogva végsõ kategóriáiban vizsgálva valahogy így 
fest: hogyan volnának a dolgok beteljesíthetõk anélkül, hogy 
apokaliptikusan megszûnnének?; hogyan volna minden do-
log és minden ember a maga legmagasabban fekvõ hatá-
ráig, az ugrás határáig ûzhetõ, hogyan volna ábrázolható, 
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ami még mindig annyit tesz, hogy még ha expresszionista 
útlevágással és közvetlenséggel is, de: visszatükrözhetõ, és 
ami túl mindezeken a legfõbb, hogyan lehetne mégis tö-
kéletesen megvilágosodott, amíg a belsõ-fönti fény még 
rejtve van, és várat még magára az az ugrás, amely abból 
adódik, hogy a dolgok egészen elváltoznak, amikor ez a 
fény beléjük, a dolgokba, az emberekbe és a világba plán-
tálja Jézus szívét? Ahol ez a végsõ esztétikai igyekezet nem 
pilled el, és nem rekeszt el, vakít el bennünket, nem válik 
pogányul immanenssé, ott a nagy mûvészet az anticipáció 
visszfénye, csillaga lesz, a sötétségen keresztül vezetõ ha-
zaúton hallott vigaszdal; s mégis távolság csupán, látszat, 
visszfény, minden földi beteljesülés bevallott ellentmondá-
sossága, képtelenül rá, hogy a szûkölködõ ember épp neki 
köszönhetõen leljen otthonra a kétségbeesetten anticipált 
dicsõségben. Azelõtt, amikor még közel voltunk, azaz mi-
elõtt becsukódott volna a szemünk, mielõtt megszülettek 
volna az újkori stílusok, stilizációk, a mûvészi-deskriptív 
tekintet még átfogta a szárnyas bikákat, az oszlopfõket, az 
epopeia transzcendens kötelmeit, az isteni életet, annak a 
világgal szembeforduló, fénylõ oldalát is: azt, ami most ta-
lán másképp, zavarosabban, párásabban, estélibben, melegebben 
földerengve, a lejárt világ- és istenlogika mögött, születõ Mi- 
és mélységtitokként formálódhatik ki – a tiszta lélekvalóság 
dosztojevszkiji és strindbergi szférájaként, annak a tisztán 
morális „transzcendenciának” a szférájaként, amely egy, a 
társadalmon túlian is emberi valami találkozásainak, ívei-
nek és látomásainak a sajátja. Színekben, színes visszfényé-
ben miénk ez az élet, ez a prédikáció is;90 de ha magába 
a rejtett napba nézünk, az nem mûvészet már, nem még 
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mindig e világbéli virtuális beteljesedés, hanem az én va-
gyok, belsõ kép nélkül való, sõt, voltaképpen mû nélkül 
való keresése Istennek, keresés, melyben az objektivitás 
olyannyira nem bukkan föl segédkonstrukcióként, hogy 
már csak az újjászületés, a szív berendezkedése tûnnék 
mûnek. Ez akkor – túl minden mûvészeten – a bensõség-
nek és a bensõség világának morálja és metafizikája volna, 
a szubjektivitásnak és a szubjektivitás világ-talanságának 
új, közegtelen maga mellett állása a létezésben, világosan 
elválasztva a mûvészi tárgy immanenciáját az ilyenformán 
közvetlen és vallásos tárgy transzcendenciájától.

A zene filozófiai elmélete • Ám még ez sem annyit tesz, 
hogy épp amikor mélyebbre ás, kudarcot kellene valljon, 
ha a zenérõl próbál valamit elmondani az ember. Nincs 
miért tartanunk a kisiklástól, a jó hallgatónak megvan a 
maga meghatározott, még mindig mûvészi helye. Egyedül 
azon múlik a dolog, hogy megtaláljuk azt a pontot, ahon-
nan megpillanthatók a jelentés mintegy a mû ablakából 
látható utópikus tájai. Ezenközben persze kérdés, vajon 
egyáltalában szükségesnek tartunk-e egy effajta, még ha 
csak merõben predikatíve is megejtett kibõvítést. Hisz a 
nagy mû íve tisztán esztétikailag teljesen zárt, vagy inkább, 
és eziránt az alaposabb szemügyre vétel sem hagy semmi 
kétséget, a mû ívének megvan a maga esztétikailag kielé-
gítõ záróköve önnön mûvészi formavilágában, pecsétvilá-
gában is, és nemigen hagy másfajta, mint immanens teret 
az értelmezés transzcendáló konstrukcióinak. Csakhogy 
mi most itt állunk, a mû meg amott, s átmenetileg bár-
mennyire is a fogságába kerültünk, nem esik nehezünkre 
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megint eltávolodni tõle, hogy fölszabadulva új, a mû alatt 
vagy fölött található összefüggéseket keressünk, és így an-
nak az érzületnek, amelyik semmit sem hagy önmagában 
nyugodni, amelyik számára az apparátus minden szférában 
teher, alkalmasint szabad a zene alkotásait is merõ meg-
szilárdult Útközbennek látni, és mindaddig puszta vesti-
gia anabaseosként követni õket, míg csak maguk is föl nem 
tûnnek a történetfilozófiai csillagképek, mi több, az egész 
világfolyamat körtáncában.

Nem nehéz elmélyedni ebben a másfajta hallásban. Bár 
a gyönyör mellett eleinte kívülrõl nincs adva más, csak a 
sejtés. Többnyire az is csak élveteg, akarattalan, megnyug-
tató, s így még egészen belevész az ürességbe. Ott van már 
benne minden mélység, ezen a fokon azonban, elsõként, 
csak tobzódás a hangban, még használhatatlan, hamis, vé-
letlen, tetszõleges. Hisz csak ami meg van formálva, az 
jelenik meg, amivel persze mindazok után, amit mond-
tunk, nem a zsaluk zárva tartását követeljük, csak hogy 
formakritikailag föltérképezhessük a hasadékokon átszû-
rõdõ kevéske, körülhatárolt fényt. De ami mögötte mun-
kálkodik, annak is, a fényes nappalnak is van „formája”, ott 
rejlik benne a forma, legalábbis mint alacsonyabb rendû 
tárgyi meghatározottság, és utóbb ebbõl törnek föl újra az 
egyes muzsikusok fogalmai, a muzsikusok mint fogalmak 
fogalmai. Itt az alkotó és annak Mit-je a mindenkori for-
ma, nem tetszõlegesen, nem úgy, ahogy épp van, hanem 
úgy van épp, ahogy a zenei Én-tárgyak és szférák történe-
ti-periódusos rendszerében létezik. Mindenekelõtt a hang 
itt eszköz, hogy megnyilatkozzunk, eszköz, amelyet el kell 
törni, s amely mégis megbír bennünket. A harmónia pedig 
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formula, és ami a legfõbb, már mindenestül belemerész-
kedve abba, ami személyesen sokatmondó: a sajátos rit-
mizálás, a kecses, jól hangolt, drámai ellenpont mûforma, 
species, a nagy muzsikusok szignatúrája. A ritmus és az el-
lenpont eddigi három formája már magukban alacsonyabb 
rendû tárgyi meghatározások, és ily módon a mind maga-
sabb zenei Én-tárgyaknak és szféráknak épp azt a történe-
ti-periódusos rendszerét határozzák meg, amelyik a nagy 
zenészekkel eddig is megmutatkozott. Ám ezek a formák 
persze csak alacsonyabb rendû tárgyi meghatározások, és a 
valóban napfényre hozandó zenei tárgy még nem ragadta 
meg önmagát. Ahogy a legbonyolultabb szövedék sem költ 
még, amit hisz nem is kell tennie; ahogy a drámai-szim-
fonikus mozgás csak az általános készség valamiféle terét 
tételezi, amelybe aztán „tetszés szerint” illeszthetõ be a 
költõien megszerkesztett zenedráma: a legtranszcendálha-
tóbb species és a nagy muzsikusok végsõ szignatúrája, s még 
inkább a végsõ tárgy, az utópikus zene idiogramja közt is 
üres, káros, az átmenetet megnehezítõ hiátus tátong. Még 
az elméletileg megvilágított, filozófiai összefüggésekbe 
ágyazott ritmikában, ellenpontban sem lehet közvetlenül 
rábukkanni arra, amit a síró, megrendült, mélységesen 
fölzaklatott, imádkozó hallgató, ha képes a megsejtésre, 
már tud; másképp fogalmazva, az apeirónnal való minden 
transzcendáló tipológiai korreláció semmivé foszlik e nél-
kül a sajátos magunk-megtapasztalása, a magunk kimon-
dottságának érzete, az elmélet emberi meghaladása nélkül, 
amely meghaladás csak ezeknek a vizsgálódásoknak a vé-
gén tárgyalható, egy új, persze a muzsikussal legmélyeb-
ben rokon szubjektumnak és e szubjektum történetfilo-
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zófiailag metafizikai nyelvvíziójának az interpolálásaként. 
Így, a sejtésnek ezen a már nem zenetörténeti fokán maga 
a hang, a hallott, játszott, érzékelt, igazat hirdetõ, ember 
dalolta, embert ringató hang újra a föloszló köd mindig 
is sejtett, kirobbanó erejû aha-élményeként jelenik meg; 
már nem eszközként, nem is asztrális ereklyetartóként, 
hanem a receptivitás legmagasabb rendû aurájaként, a lé-
lek, a mag, a lappangás, az Én-szimbólum végsõ anyaga-
ként, annak anyagaként, amire a zene rendeltetett; a zenei 
kifejezés és idiogram, a zenei szellembirodalom legfõbb 
fenomenáléjaként. Ahol tehát a költészet zavarta a zene 
köreit, ott az értelmezés nagyon is eredeti módon kibõ-
vítheti, eszmélkedve és távolról sem merõ kommentárként 
föltüntetheti õket az archetipikus térképen. Igaz, „tetteink 
akár a szenvedéseink / gáncsolják életütemünket”;91 de van 
másfajta vér is, hogy itt keringjen, van a mûvész mivoltnak 
egy tágabb fogalma, van olyan, hogy „végsõ” mûvész, a 
mûvészet metafizikusa, azaz a mûvészi tárgy végsõ õrizõje, 
a tartalmi természetû Gesamtkunstwerk megalkotója a spe-
kulatív fogalom homogén közegében. Következésképp lé-
tezik egy önnön erejébõl teremtõ, nemcsak kommentáló, 
hanem spontán, spekulatív esztétika is, és csak annak értel-
mezésében alakul ki az igazán „abszolút” zene, leplezõdik 
le a zene megálmodott, utópikusan kitáguló kastélya.
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A transzcendáló zeneelmélet eszközei, formulái,
formái és a fenomenálé

A hang mint eszköz • Így hát talán semmi sem képes 
önmagától fölcsendülni.

Csak bennünk virágozhatik és ébredhet föl. A hangot mi 
mélyítjük el, mi adunk színeket, minõséget neki, és mi is 
eresztjük rögvest szélnek. Mi vagyunk, egyedül mi, akik 
megemeljük, s még inkább, akik maradásra bírjuk, és en-
gedjük, hogy életünk átlelkesítse õt. Noha nem véletlen, 
hogy épp ezt a törékeny, áttetszõ testet választottuk. Bár 
a részegség sem a borban, hanem a lélekben lakik, a ter-
mészetes hangban azért érzékelhetõen ott munkálkodik 
valamiféle lebegés, és valamiféle beszéd, s ez teszi õt ze-
nei anyagnak minden másnál alkalmasabbá. De már ami a 
kvintet illeti, mindez csak azért szép, mert kiválasztatott, 
mert további, nem természetes összefüggések keresésére 
indít, és csak ezekkel a közvetlen hajlandóságokkal szakít-
va képes énekelni az ember.

Az összhangzattan mint formula • Így hát mélyen a sû-
rûbe gázolva is érzékelnünk kell magunkat.

Aki egyszerûen csak hallgat, ha mélyen megrendül is 
közben, még abból sem érzékel semmit, hogyan vannak 
összevegyítve a hangok, és mit sem mondana neki, ha tud-
na róla. A mûvész persze, ha épp nincs ünnep, a mester-
ségbeli fogásokkal bajmolódik. Amelyek többek is, mint 
pusztán csak mesterségbeli fogások, sok minden, ami lát-
szólag öntudatlanul kínálkozik, nagyon is hideg, bevált 
hatáselemekkel dolgozó mérlegelésbõl fakad. Ezért is 
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szokott mindez fennen elbüszkélkedni magával, és szok-
ta ódivatúan tanítványokra és mesterekre osztani a zené-
szeket, azzal a kritikus fölénnyel, melyet formalizált nyelv 
és technikai tudás joggal kölcsönöznek neki. És már csak 
ezért sem lehet elméletileg megszólalni, ha nem vesszük 
tekintetbe a sajátos, maguk a zenészek által kimunkált el-
méleti tudományt. De hát nem remélhetõ-e, hogy az a 
koponya, melyben érintkeznek egymással a technikai és 
logikai ismeretek, már tisztán a tárgyból adódóan is, a két 
terület saját vonzásának köszönhetõen szükségképp valami 
hallatlanra lel majd? S valóban, fölötlik egyfajta elkerül-
hetetlenül fölvont szemöldök, ha ugyan nem mindjárt a 
toronyiránt spekuláló remény fölvont szemöldöke filozó-
fiai körökben (a reményé, amely talán a matematikai éles-
elméjûségbe vetett régi bizodalomból származik), amint 
színre lépnek olyan fogalmak, mint az, hogy terc vagy ná-
polyi szext vagy keresztállás, egyáltalában, ha fölbukkan az 
összhangzattan egész, már önmagában is oly átszellemül-
ten absztraktnak tûnõ alakja. És nemcsak Grillparzer sze-
gény muzsikusának, de Hoffmann Kreisler karmesterének 
is vannak, ahogy vannak a fiatal Wagnernek is, pillanatai, 
amikor már önmagukban is megborzongani késztetik õket 
a zenei számarányok, az ellenpont misztikussá hevített 
szabályai, a természet szanszkritja. És mégis, amint Kreis-
ler, a magát örökké a végtelenbe belefúró Kreisler szem-
közt kerül a teljes, hangzó zenei valósággal, és a formális 
peremrõl az igazi középpontba lódul: rég beomlott már az 
állványzat, Kreisler újra összetalálkozik a megrendült lai-
kussal, a moduláció valósága maga a szellem bensejében la-
kozó csoda. Magunk is remek elméleti könyvek tömegével 
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rendelkezünk, és ha a dolog gyakorlati elintézését illetõen 
alább kivált Schönberg könyvéhez92 utaljuk az olvasót, az 
– bármennyire is ínyünkre van – nem azért történik, mert 
azt alkotó muzsikus írta, aki nem a természet rendszeré-
vel, csupán a kifejtés rendszerességével kívánt szolgálni, 
hanem mélyebb okból, azért, mert jellegzetes módon itt 
épp a metodika legarriváltabb tanára tesz arról, hogy a for-
ma el ne fedje a maga tárgyát.

Aki tud, az úgy írhat, ahogy csak tetszik. Engedelmesen 
szétválik itt minden az elõtt, akiben a Kellés belülrõl fa-
kad. Az õ számára azonban, ha mesteremberként tudja, 
mit csinál, és személyes tudása van arról, mirõl feledkez-
hetik meg, egyáltalában nincs már semmi, ami csúnya vol-
na, megengedhetetlen vagy disszonáns. Õ szabad, lebegõ 
idõbeosztással komponálhat, sõt, leírhat bármifajta össz-
hangzatot akkor is, ha az látszólag harmóniailag egyálta-
lán nem levezethetõ, és csupáncsak a szólamvezetés ad rá 
magyarázatot. Így még csak nyelvileg sem megengedhetõ 
harmóniaidegen hangokról beszélni. Lehetséges minden 
összhangzat, és ezért már egyszerûen mint összhangzat is 
harmóniaként tételezhetõ.

Ahogy nincs valamiképp önmagában bántó hangzás, 
nincs hangnem sem önmagában. Látszólag sehogy sem 
gondolható el nélküle kottakép, még attól egészen elte-
kintve sem, hogy a dominánshatás egésze egyedül a meg-
õrzött tonalitás alapján öltött alakot, és vált értelmezhe-
tõvé. Ennek dacára Schönberg például immár nem írt 
elõjegyzést fisz-moll kvartettjének utolsó tételéhez, bár az a 
fõ dolgot illetõen Fisz-dúrban fogant, még ha a legkifeje-
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zõbb alakzatai, az alterált kvartakkordok el is vannak oldva 
minden hangnemtõl, minden tonalitástól. A hang, melybõl 
mindez származik, bátran lebeghet a levegõben. Ahelyett, 
mondja Schönberg, hogy valamit ugyanabban a hangnem-
ben zárnánk le, még mindig ott a lehetõség, hogy ezt az 
összefüggést egyszer feltûnõbben érzékeltessük, másszor 
meg elkenjük. Ami így megszületik, az egyfajta végtelen 
harmónia, melynek nincs rá szüksége többé, hogy minden 
alkalommal közölje, honnan érkezik, és merre tart, és vég-
képp nem szabad irtóznia a tonális vákuum tág birodalmá-
ban tett fölfedezõ utazásoktól. Egyébként régóta úgy áll 
a dolog, hogy már nem a kadenciák uralkodnak egy tétel 
harmóniai fejleményein. Ezért szükségtelen is más hang-
nemeket szerkeszteni kisegítendõ az ingadozó tonalitást, 
vagyis szükségtelen új, alárendelt, imitt-amott bizonyára 
meglepõen használhatónak bizonyuló eszközökbõl, ami-
lyen, mondjuk, az egzotikus egész hangú skála, rendszert 
fabrikálni. Nincs semmi, amihez ne volna elegendõ a kro-
matikus hangsor, amint föladjuk, hogy jóváhagyjunk, ami 
csak lehetséges, minden eltérést a régi skálától, a végén 
mégis ragaszkodjuk a tonalitás uralmának frázisához. Ha 
ez az uralom a cél, akkor el kell maradniuk azoknak a ve-
zetõhangoknak mind, amelyek megköthetetlenek, minde-
nekelõtt pedig, ahogy azt a klasszikusok tették is valóban, 
be kell tartanunk bizonyos arányokat a modulációkban. 
De nem illik úgy viselkednünk, mintha szabadok volnánk, 
és kihasználnunk ennek az állapotnak minden lehetõségét, 
ha ugyanakkor nem akarjuk elvállalni ennek a szabadság-
nak a voltaképpeni kockázatait és a velejáró kötelezettsé-
geket. Mit is Schönberg, nem is ügyetlenül, akképp fogal-
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mazott át, hogy egyenesen zavaró aszimmetriának tûnnék, 
ha az alaphangra vonatkoztatottságot meg akarnánk tarta-
ni, noha a bõvített hármashangzat és kivált a vágáns akkor-
dok harmóniai lehetõségei nem is csak hébe-hóba, hanem 
folyamatosan használtatnak, a kifejezés parancsolatának 
folyamatos kényszere alatt, amely parancsolat alapjában 
véve akár fölötte is állhat a tonalitás axiómájának. A dal 
akkor valami újjal zárul, végtelenséggel vagy kielégítetlen-
séggel; anélkül jár az útján, hogy megérkeznék, értelme 
maga az út, és az alaphang valaha érvényes középpontja, a 
kitartott hang, a kitartott orgonapont vagy akár csak annak 
eszmeileg hallott és csak a visszatérésben újból valóságos-
sá vált követelménye eltûnt a lebegõ vagy fölfüggesztett 
tonalitásban. Helyette a tonikák számtalan csoportja kí-
nálkozik, sõt, minden akkord saját tonikája révén juthat 
harmóniai definícióhoz, léteznek idõszaki tonika-össze-
függések is, vagy éppenséggel változó középpontok, és az 
az egész, amely megengedi a mû befejeztét, hogy az, amint 
az elkerülhetetlen, az eszményi végtelenség állapotából 
visszavezettessék a valóságos végességhez, nem szükség-
képp kell, hogy harmóniailag adott befejezés legyen, még 
ha eddig sem az eleven, sem a mûvészi forma nem engedte 
is, hogy más diktálja, nem önmaga, nem saját tetszése, nö-
vekedése és a priorija a dolog belsõ határát, tulajdon for-
mája voltaképpeni alakját. Ezért valami másból kell szár-
maztatnunk, nem az egész tonikájából, ami itt határt von, 
és nem lehet kétséges, hogy ez a valami más egyáltalán 
nem lehet elsietett félbehagyás, hisz nem ûz semmifajta 
végre elérhetõ cél felé, hanem a maga csúcspontjára és le-
hetséges befejezésére egy belsõ erõszak, mértéktelenség, 
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végtelenség legintenzívebb, legvalódibb kifejezésében tesz 
szert, következésképp egy immár semmiképp sem har-
monikus, talán inkább ritmikailag tárgyalható tonikában. 
Egyáltalában, Schönbergnél a harmonikusság, ahányszor 
a mélyebb megokoláson fordulna meg a dolog, jobbá-
ra ellenpontosságba csap át. Ami majdhogynem magától 
megszülethetik, akkordikusan keresetlenül, bár mindenütt 
mint ilyen szõve bele a szólamok közé, az harmóniailag 
sem igazolható vagy megokolható. Ha mondjuk két szóla-
mot a C-dúr skálában egy kitartott c-e-g összhangzat fölött 
ellenmozgásra kényszerítünk, a legérdekesebb disszonan-
ciák sokasága születik, anélkül hogy ennek a hirtelen tá-
madt és fantasztikus akkordikus gazdagságnak más forrása 
volna, mint a legegyszerûbb ellenpontos ujjgyakorlat. Ám 
emennél bármi bárminek a helyébe léphet, és ennélfog-
va bármennyire magától értetõdõ elõföltevés is marad az 
ellenpontozás merõben szakmai tisztessége, egyebekben 
csak az egész ember, a mûvészben rejlõ moralitás dönthet 
arról, vajon egy harmóniailag-ellenpontosan nehezen ért-
hetõ hely „hibára” vall-e, netán fölösleges aprólékosságra, 
vagy ismeretlen szabállyal akadt dolgunk, olyasmivel, ami 
a belsõ mozgás, gazdagság és hangzássûrûség csak egysze-
ri, itt szükségszerû, önmagában üres és át nem plántálható 
leképezõdéseként akceptálandó. Nem kevésbé volna tehát 
elhibázott, ha a tisztán kombinatorikus gazdagságnak, a 
harmónia elvileg végtelen akkordikus kombinációinak va-
lamiféle szellemileg különösen izgalmas ürügyét akarnánk 
föllelni az ellenpontban, az ellenpont Útközbenjében.

Ekképp igazán szerencsés módon igazolódik, hogy el-
tökélten azt a belsõ Kellést hangsúlyoztuk, amely a disz-
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szonancián és tonalitáson túl harmadjára minden önálló 
harmóniai kifejezésrelációt is szétfeszít. Minél egyszerûbbre 
hangolódik persze egy dal, annál nyilvánvalóbban mutat-
hatunk rá szomorúságára vagy boldogságára. Zelternél 
legalábbis mindig, ellenben soha olyankor, amikor Schu-
bert keserû Vadrózsáját rakja dúrba. Mert miféle érzelmek 
azok, amelyek a sötét moll okán minden további nélkül 
rosszkedvnek, a derûsebb dúr okán ellenben örömnek 
nevezhetõk, vagy ahogy megint csak Schubert teszi föl a 
kérdést: létezik-e egyáltalában „derûs” zene? És miféle 
képtelen felületesség csinál fekete-fehér technikát a fáj-
dalomból és örömbõl és abból a mélyebb valamibõl, ami 
sem az egyik, sem pedig a másik, hanem éppenséggel az 
a valami, amivel Shakespeare oly kétarcúan dicséri föl a 
zenét: „nekünk, szerelmeseknek, / Étel s ital e mélabú”?93 
Az egyszerû moll-dúr kettõsség, amely lágyságként vagy 
ragyogásként mutatkozik meg az érzelmekben, és amely-
nek oka a részhangok kisebb vagy nagyobb mértékû össze-
olvadása, vagy talán a moll-hármashangzat lefelé kibomló 
karaktere, mintegy valamiféle mélységbe zuhanás valami 
magasabb alaphangról – mondom, ez a hangulati termé-
szetû kettéválasztás számtalan mûben már eddig is elvesz-
tette a jelentõségét. Aligha akadna bárki is, aki a mollból és 
dúrból a gyászra és örömre következtetne, ha az onoma-
topoetikus nevek nem szokásos jeleik kerek vagy szögletes 
formájából (a mi b-nkbõl és h-nkból), a középkori hang-
jegyírás b-molléjából és b-durumából származnának. Így 
már Bach is gyakran tökéletesen közömbös a hangnemek 
vélt hangulata iránt, mi több, néha mollra akadunk nála az 
eltökéltség, és dúrra, kivált amikor a terc uralkodik, a lágy-
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ság és melankólia megfogalmazásaként. Túl ezen, ahogy 
a hét régi egyházi hangnem föloldódott, valamikor a kö-
zülük fennmaradt kettõ, a moll- és dúrskála is föloldódik 
majd, talán a kromatikus skála új vezetõhang-affinitásá-
ban. Már a mollban a hangnemhez tartozó hármashang-
zatok harmadik fokán adódó bõvített hármashangzat sem 
tartható egyszerûen hangulatából adódóan moll-akkord-
nak. Nemcsak hogy tetszés szerint folytatható mollban 
vagy dúrban, de a Schönberg által vágánsnak, azaz hang-
nem-idegennek, a hangnem határán kóborlónak nevezett 
akkordokhoz hasonlóan nem rendelhetõ egyértelmûen 
hozzá semmiféle mollban vagy akár dúrban inkarnálódott 
hangulati karakterhez. Bár Hugo Wolfnál, de Puccininál 
is föllelhetõ a töprengés akkordjaként a bõvített hármas-
hangzat; de ennek az akkordnak a szögesen ellentétes 
wagneri alkalmazása az álommotívumban, majd föloldva a 
Walkürenrufban, vagy akkordikusan a Notung-motívum-
ban fölneszelni késztet. Megmutatkozik, hogy épp ennek a 
fontos és az újabb, kifejezésteljes harmóniavilágra nézvést 
olyannyira jellemzõ akkordnak a karakterkép nagymérté-
kû tetszõlegessége a sajátja, és ami a moll vagy dúr oldalt 
illeti, egyfajta hermafroditizmus. Ennélfogva tökéletesen 
rendjén való, ha amikor egy akkord nagyon kifejezõen 
hangzik, Schönberg sem másban véli megpillantani en-
nek az expresszivitásnak az okát, mint épp az újdonságban. 
Ezért is süllyedt el, szentimentális ügyletek szentimentális 
kifejezéseként, menthetetlenül a puszta szórakoztató zene 
pocsolyájában, most, miután elpárolgott a radikalizmus, 
mondjuk, a csillogó és kemény szûkített szeptimakkord, 
amely valaha új volt, újnak hatott, és így a klasszikusoknál 
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bármit kifejezhetett, fájdalmat, haragot, felindultságot és 
minden heves érzelmet. Következésképp új hangzást csak 
akkor írnak, ha a zeneszerzõ számára azon fordul meg a 
dolog, hogy valami újat és hallatlant fejezzen ki, valamit, 
ami magával ragadja õt. Ez akár egy új akkord is lehet, bár 
Schönberg is úgy tartja, hogy a szokatlan akkord csupán 
azért kerül kiemelt pozícióba, hogy a legtöbbet nyújtsa, 
amit csak nyújthat, hogy új módon mondja el, ami új, az új 
embert, tehát hogy egy új érzelemvilág új összhangját se-
gítse szimbolikus kifejezõdéshez. Amilyen lehetetlen a ha-
tás újdonságát, az újdonságot egy akkord receptív besoro-
lásában másképp megérteni, mint abból, hogy szokatlan, 
és már csak ezért is képes, vagy jobban mondva csak ezért 
képes kifejezni a leglázasabbat és legsúlyosabbat is, oly ke-
véssé elgondolható, hogy a választásban, a formális-kau-
zális hozzárendelésben, vagyis az ilyen akkord harmóniai 
kifejezésrelációjában rejlõ szükségszerûséget dedukálhat-
nánk akár merõben szimbolikus célszerûségétõl függetle-
nül is, valahogy tárgyilag a mögöttes világból, konstitutí-
van. Mi más volna tehát a belsõ és tonális ösztönéletnek 
ez a sajátos azonossága, a kifejezés igazságának és a konst-
rukció igazságának ez az egybeesése, az akkordfizikának 
ez a pszichológiával enyhített vagy a pszichológia által 
megengedett „természetes rendszere”, mint a „tonális”, 
azaz az embertõl kölcsönzött ösztönélet félreérthetetlen 
meghosszabbítása, a hang embertõl kölcsönzött vitalitásáé 
az expresszió egy konvencionálisan tovább már nem körül-
határolható harmóniai logikájában?

A tetszõlegességet persze az áthagyományozódott szo-
kások fegyelmezõereje és szabályai nevelik nagyra. Ám 
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ha ez megtörtént, akkor szabályt adóként egyedül csak a 
zseniális természet kifejezést diktáló parancsa, ereje, virá-
ga és õszintesége marad a színen, mind zeneszerzõi, mind 
tárgyelméleti értelemben. Akkor minden harmóniai rend-
szer lényegtelenné válik végül; ami elsõre csupa tilalom-
nak és törvénynek tûnt, a tehetségteleneknek szóló puszta 
korlát lesz, és nevelési eszköz a tehetségeseknek, akik ha-
mar maguk fogják megmondani, meddig mehetnek el, és 
miféle alakot kell, hogy öltsön az a szubjektív irracionali-
tás, amelynek szabad túltennie magát a szabályokon, végsõ 
soron az ütemvonalon, disszonancián, harmónián és tona-
litáson is. Hogy valaki valami, hogy igazán szüksége van 
erre vagy amarra a formára, hogy ilyen vagy amolyan, de 
összetéveszthetetlen õsszín és személyes aura övezi, hogy 
õ maga épp olyanként, amilyen, történetfilozófiailag ese-
dékes, alapvetõen ez az az egyedül lényegbe vágó módon 
megfogalmazható valami, ami Kaulbachot megkülönböz-
teti Michelangelótól, Bungertet Wagnertõl, egyáltalában 
a kópiát az eredetitõl; nem pedig a pusztán csak közvetítõ, 
pedagógiai természetû szabályrendszerek apró különbsé-
gei, amelyek igazából lehetetlenné teszik, hogy Kaulbachot 
olyan fogalmakkal cáfoljuk, mint hogy dekoratív póz vagy 
történeti festészet, anélkül hogy látszólag Michelangelót 
is ne érintenék a vádak, és ne ítélkeznének róla is. A pusz-
ta formula, és ez áll a legtalálóbb formulára is, még csak 
egyes emberekrõl sem föltétlenül mond sokat; és végképp 
nem emberek fölött álló rejtjel, s ha még az volna is, akkor 
is csak egyes korszakokra korlátozódó érvénnyel volna az, 
és nem pedig úgy, hogy ami odáig a legalkalmasabb volt, 
az kifejezésre váltana, tehát ami áthagyományozottan tör-
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téneti, az valaha volt expresszív-szimbolikus kötöttségétõl 
és szükségszerûségétõl eloldódva elméletté lényegülhetne 
át, a választás parancsolatától eltekintõ harmóniai tárgyra 
vonatkoztatottsággá.

Ritmikai összefüggések, formaként tekintve • Az üte-
mezés ellenben mintha nem volna egészen független a le-
képezéstõl.

Nem csak arról van szó, hogy a lélegzetvételünkkel iga-
zodunk el benne. Ennek a belsõ ürességnek legföljebb a 
vers megkönnyebbülést hozó, fölemelõ, emelkedett han-
gulati értékére nézvést volna érvénye. Csakhogy ami a ze-
nei idõben munkálkodik, az érzékelhetõen valamiféle mé-
lyebb élet. Nemcsak mert másképp pereg, mint a külsõ 
idõ, melyben zajlik, hanem mert minden további nélkül 
elevennek, gyõzedelmesnek, történetinek tûnik.

Mondjuk, az ütem egy meghatározott pontján elérkezik 
a váratlan üstdobütés ideje. Ha nem hangzik föl, vagy ha 
egy másik helyen hangzik föl, az az egész arcát torzíthat-
ja el. A kevés itt már minden: a legegyszerûbb talpalávaló 
is himnikusan lelassítható, és megfordítva, a wagneri Za-
rándokkórust is kimondhatatlanul nyárspolgári valcerré 
változtathatja, netán egyenest valami kollégiumi bordal 
emlékével kísérthet meg minket pusztán a tempó fölgyor-
sítása. Vagy megpróbálhatja valaki ignorálni, ami a sorok 
fölött olvasható, és, mondjuk, az elejére tenni a beethove-
ni d-moll szonáta 21. ütemét, eltörölve ezzel, ami a Most 
és Végre ebben az ütemben, megsemmisítve a benne el-
ért d-moll tonika egész, pompásan szerkesztett diadalát. 
Ekkor megmutatkoznék, mennyire rászorul, hogy szét ne 
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folyjanak mind a színek, kivált Beethovennél majdnem 
minden a feszültségre, a kellõ idõben történésre.

Persze gyakran megtéveszt, nem pedig tisztáz ez a pul-
zust hallhatóan dobolni késztetõ erõ. Innen nézve megérti 
az ember Wagner ritmusgyûlöletét, melyet valami más is 
gerjesztett, nem egyszerûen az együgyû itáliai ütemverés. 
Hogy megbékítsen minket az álommal, a ritmus tudniillik 
mintegy segítõ kezet nyújt nekünk, csak látóknak. Ami-
kor tagol és frazeál, amikor hangjait ritmikai rendbe il-
leszti, a muzsikus a szemlélhetõ plasztikai világgal kerül 
érintkezésbe. A puszta megvilágosodásba, elsötétülésbe, 
eltolódásba, a hangalakzat mágikus folyamába valóban 
belehasítanak az ütemvonalak, belehasít a hasonlatosság 
ahhoz, ahogy a látható testek mozgása teszi magát szemlé-
letünk számára érthetõvé. A külsõ taglejtés, melyet az exp-
resszíven változatos, szabályos mozgás rögzített a táncban, 
így mintha valami olyasmi volna a zene számára, mint a 
testek a fénynek, amely ha nem törnék meg rajtuk, nem 
is ragyogna, ahogy ritmus, a plasztika és harmónia talál-
kozása nélkül a zene sem volna érzékelhetõ. Következés-
képp, Wagner szerint, a hang legkülsõbb oldala az, ami 
a világ felé fordul itt, az, ami a maga külsõdlegességének 
konzekvens kimunkálásaként az opera gazdag kiállítású 
spektákuluma után kiált, míg a belsõ oldal mint a nyugvó 
lényegnek a jelenségtõl és annak ritmikai összefüggéseitõl 
megszabadított belsõ álomképe tárulkozik föl. Ami any-
nyit tenne tehát, hogy az idõbeliség eljátszhatná ugyan az 
egyedire szorítkozó, a szcenikai megérzékítés pedagógiai 
szerepét, ám ahogy a Ring is a nyers, széles, alacsonyren-
dû és látható világba kalauzol minket, míg Palestrina és 
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a korál az ütemváltást majdhogynem csupán a harmóniai 
alapszín apró változtatásával jelzik, az igazán ontologikus 
zene is arra van hivatva, hogy a ritmust ókeresztény módra 
kiátkozza a birodalmából. Amivel nem tudunk maradék-
talanul egyetérteni, bármennyire is találók ezek a vádak, 
ha egy s más üres jól megformáltságáról van szó, egyfaj-
ta, persze nemcsak idõbeli testi hiúságról a kvartetteket 
illetõen, az odakeveredõ dionüszoszi táncritmika okozta 
zûrzavarról épp magánál Wagnernél. A tetejében nem 
kell föltétlenül átkoznunk az idõbeliséget, amikor áldjuk; 
nem csak mert eljött már Beethoven és a szinkópa, és nem 
csak mert megvan a maga kihegyezetten idõbeli megfor-
máltsága és ritmikai kimunkáltsága a Trisztán zenéjének 
is. Filozófiailag is annak a munkamódszernek a ránk kö-
szöntét reméljük, melynek a számára az idõ valami más, 
mint föltétlen evilágiság, ennek a világnak puszta lefolyá-
sa, csupán utolsó elõtti, még drámai cselekmény, tudni-
illik mert épp a velünk, rajtunk keresztül vándorló lényeg 
nem „nyugszik” már többé, és a merevség nem az egyet-
len teológiai állapot. Ilyenformán egy új tülekedésben, egy 
mind mélyebben Beethovenen és Wagneren iskolázott in-
tuitív rubatóban, titokzatosan lázas és szinkópált adagióban 
mint organikusan absztrakt ritmusban épp a lélek mélyebb 
maga-számolása történhetik meg anélkül, hogy a plasztika 
vagy a pogány biológia kedvéért bármifajta árulás esnék. 
Mármost vannak esetek, amikor – mint, mondjuk, abban 
a lökésszerû mozgásban, amely a pap adagiójának sajátja 
A varázsfuvolában, Trisztán ébredéséé, Parsifal hazaté-
réséé és a misztikus déli óráé, mindenekelõtt azonban a 
nyolcadik mahleri szimfónia második részének egész elõ-
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játékáé –, mondom, amikor valamiféle korrespondancia 
tûnik kialakulni az okkult idõmértékkel, az okkult lépés-
rend vagy fölemelkedés különös módon pontozott ritmu-
sával. Olyankor többnyire a második muzsika is fölhang-
zik, a hangzásnak az a másik fajtája, a titokzatos lélegzés, a 
zene titkos atmoszférája, öntevékeny áradással és úgy teli 
az odaáttal, akárcsak Tintoretto Utolsó vacsorájának leve-
gõje. De nemcsak itt, hanem ami egy tétel egész lefolyását 
illeti: annak mélyebben fekvõ, alig fölfedezett összefüggé-
sét a ritmikai tonikájával mint olyannal – mindenekelõtt itt 
válik az idõ megformálása szubsztanciálissá; nem formula, 
hanem forma, nem földre támaszkodó naturalista mankó 
vagy pusztán triviális testi szépség, hanem egy lelki cselek-
mény rejtjelkulcsa, egy cselekményé, amely alapjában véve 
belül, magának a zenének a tárgyterületén játszódik.

Épp Beethovennél a ritmikai tonika fölötte áll minden 
harmóniának, leváltja azt a tisztébõl, és a tonalitást mind-
inkább szétrobbantva egyre elhivatottabb a gyõzelemre: 
hogyan is érthetnénk meg már most Beethovent, ha nem 
volna ez a zenébe rejtett zene? Hajszol nyughatatlanul, a 
feledésnek enged át dolgokat, hogy erõt gyûjtsön, csönd-
ben és észrevétlenül összekucorodik, hogy késõbb annál 
borzalmasabban mennydörögjön. Kommandíroz, ránci-
gál, ide-oda küldözget, a kis dallamalakzatokkal úgy bánik, 
mint élettelen tárgyakkal, zenei tömegeket lát maga elõtt 
és maga alatt seregleni, õ, az idõ rettenetes stratégája, tö-
megeket, melyekbõl a szándékaira legalkalmasabbakat vá-
logatja ki. Hangjegyek egész csapatai lépkednek egymás 
nyomában, mint a nemzedékek szikár, takarékos, izgalmas 
egymásutánja: ám hirtelen, a Most pillanatában, a zseni 
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egyetlen ritmikailag domináns, kegyelemmel elárasztott 
taktusában föllobban a pazarlás villáma, és az irdatlan tö-
meg kiárad. Amikor Beethoven ekképp cselekszik, amikor 
nem témákat komponál, hanem egész tételt, egész szoná-
tát, erõnk váltakozó állapotait készteti együtt játszani a ze-
nével, belekergeti az idõt az addig szenvtelen ellenpontba, 
és ezzel az eseményformával megteremti egy olyan tör-
ténelem képét, amelyben nemcsak belsõ életkoraink egy-
másutánja lelhetõ föl, hanem az idõ odáig oly kísérteties 
létezése maga üti föl a fejét. Míg a regényben az idõbeli-
ség még csak közbeszúrva mutatkozik meg, fontos fölöt-
tébb, de anélkül, hogy másképp is láthatóvá válnék, mint 
a hõsben, a hõs korában, hol így, hol úgy: csalódásában, 
megérésében, addig a szonáta sajátlagosan az idõt gyúrja 
egybe, és magát ezt a rejtélyesen megmunkált látszatot en-
gedi hallanunk. Gõzök és dübörgés rejlenek benne; név-
telen hívás, várakozás, dörömbölés, belépés, megérkezés, 
habozás, túláradó együttlét, ahogy egyébként csak a leg-
velõsebb dráma színpadán; ám a beethoveni zene õstitka 
mindenekelõtt a megérkezésben rejlik, és ez az õstitok 
lényegében ritmikai titok. A súlytalan és súlyos ütemré-
szek, a frazeálás csoportjai, félmondatai és körmondatai 
sajátos, folyékony szubsztanciát alkotnak: a beethove-
ni szonátában minden dolognak megvan a maga ideje, a 
maga bizonyítható másképp-lehetetlensége a pillanatban 
elfoglalt helye szerint, súlya és méltósága, születése és föl-
bukkanása a metafizikai idõrendben; és ennek az idõnek 
a látszólag szubjektív sémája nem egyszerûen csak össze-
függés vagy pusztán rafinált formális dramaturgia, hanem, 
hisz minden effektus mögött eredendõen metafizikai ok 

Ritmikai összefüggések, formaként tekintve



218

A zene filozófiája

rejlik, pecsétszerû hasonlat egyben, a legtárgyiasabb rit-
mus és luciferi karakterünk munkálkodásának legbensõbb, 
legvalóságosabb sémája. Láng van itt és titkos óraütés: az 
elsõ tétel drámai erõvel tör odaátra, a második önmagában 
nyugszik, közvetlen megbékélésének lírai gazdagságában, 
a harmadik tétel pedig, és mindenekelõtt a kóda kinyitja 
a belsõ ajtót, titkos korálként szólaltatja meg az indulót, 
késõi, sötét, eksztatikus vallomással szolgál – a lélek föl-
fedezésének legvégsõ szillogizmusaként.

Így hát az ütem tényleg és keresetlenül is teli tárgyi-meta-
fizikai tükrözõdésekkel és összefüggésekkel.

Mi vagyunk a vándorok, a mi jövés-menésünk az, ami a 
dolgokban lejátszódik. Vagy arról van inkább szó, hogy az 
utazás tárgyilag már megkezdõdött, mi pedig fizikailag és 
organikusan épp csak, hogy átéljük még a kort, vagy túl-
haladjuk, élére állunk, teremtõ lényekként a valóságosan 
meg nem történtre rontva. Amirõl egyetlen, mindenütt a 
legmélyebben rokon, ha ugyan nem azonos vonás árulko-
dik, vonás, amely strukturálisan összeköti épp a szimfoni-
kus foglalatba zárt meg a többi történeti-produktív kortárs 
történést. Mert a történés itt is, amott is a messziségbe 
tart, és a vég csak belülrõl érkezhetik, nem érkezhetik más-
képp, mint a történés felõl, és mint cél. Az idõ egyikben is, 
másikban is az Azelõtt kitartása a Mostban, vagyis meg-
õrzés, tartam, építés, örökség, elõkészület és gyûjtés, míg 
csak be nem teljesedhetik valami, és így érvényre nem jut 
a megtisztított, kihallott, céllal terhes zenei-történeti, ész 
és gondviselés kormányozta idõ, a ritmus mint a zenében 
rejlõ zene és a kozmoszban rejlõ logikum. Így azonban, ha 
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van némi erõ a megformálásban és az átfogó pillantásban, 
az esemény is valami újfajta térbeliségre vált, hogy így a 
véletlen egymásutánt egy „kibontott” inventárium megér-
tett egymásmellettiségévé formálja: zeneileg a fúga vagy az 
egészében vett szimfónia hangzó-ellenpontos térszubszt-
rátumává, filozófiailag egy önmagában lezárt kor vagy akár 
az egész világtörténet ragyogó, minõségileg diszkontinuus 
történeti terévé, amint elég egységesen és utópikus kö-
töttséggel zendülhet föl a korszak egésze, tekintet nélkül 
mindenkori fináléjával újra fölgöngyölõdõ aktualitásának 
decrescendójára. Végül a tevékeny idõ egyiknél is, másiknál 
is ismeretlen cél felé tart; és több mint valószínû, hogy a 
zene kisebb köreiben tárgyilag ugyanaz a célprobléma ve-
tõdik föl, mint amelyik a történelem szimfóniájának össz-
folyamatát, mélyebben pedig a bensõségesség etikájának 
a történetfilozófiáját is mozgatja. A nagy muzsikusok be-
vonulása egy lelki házba, a számukra született Én-tájba, 
integrális önmaguk voltuk pillanatába, egy a maguk színé-
re festett, megállított, föltört, titkos szobává, a zenének is 
magánvaló dolgává váló, fölhangzó, odaállított pillanatba 
– maga sem más, mint a zene idejének útja a zene terében, 
és így sajátos idõformájának átcsapása sajátos térformájá-
vá; amibõl adódóan a fúga- és szonátaritmus végsõ, még az 
út tempója fölött rejtõzõ szellemét mint a hierarchiák szel-
lemét, hogy szubjektumuk legyen, a továbbiakban transz-
cendáló módon összefüggésbe állíthatjuk az ellenponttal. 

A bachi és beethoveni ellenpontozás mint forma és 
kezdõdõ idiogram • Hisz ha mi nem tartunk velük, nem 
indul el egyetlen hang sem.
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Bár néhány kis lépést maguk is megtehetnek. De ennek 
hamar vége, a kvintesés mindenütt újból konszonáns nyu-
galmat teremt. Csak a hangsor vezet tovább, az pedig me-
rõben emberi konstrukció.

Persze mi sem könnyebb, mint melodikus ötletre buk-
kanni benne. Majdnem minden lendületes taktus, már a 
vasúti kocsi csattogó kerekei és zörejei nyomán is fölbuk-
kanhat egy. Sokkal ritkább, hogy mozgást teremtõ, meliz-
matikus ötletre akadunk, és ahogy az elsõ énekórák után 
rosszabbul énekel az ember, ennek az ötletnek a több-
szólamú kidolgozása is, amelynek nem szükségképp kell 
„mindjárt” fugális kidolgozásnak lennie, beérheti a kama-
razenei kifinomultsággal, elsõre letöröl minden melizma-
tikus csillogást, hogy a hamis ragyogást megsemmisítse, 
ám cserében megadja a valódi ragyogás igazi tüzét.

Van-e ennek a velünk induló, erõs szövedékké fonódó 
kezdetnek mélysége? Valami más születik itt, nem szaba-
don, egysorosan és dalszerûen játszadozó hangok. A me-
losz fölegyenesedik, a téma parancsol, a kidolgozás, a téma 
fölé emelkedõ teremtõ beethoveni kirobbanás, mellyel az, 
a téma puszta alkalommá válik, és megszûnik egyetlen 
hajtóerõ lenni. Ha nem eszköz, formula, hanem forma, az 
ellenpont különbözõ fajtáinak vállán nyugszik a zene vég-
sõ, transzcendáló összefüggése. Harmóniailag fölfûtve õ 
az, aminek teremtõ erejébõl minden fakad; õ történik, és 
megszületik a nagyság, széthajthatni az ágakat, és látni, 
honnan, miféle bozótból hajtottak ki a csodálatos fa virá-
gai, és fonódtak koronába. De ha még csak az sem igaz, 
hogy kén, foszfor és dörzsfelület megmagyarázzák a lán-
got, hogyan születhetnék akkor Newtonja ennek a fûcso-



221

mónak, ennek a magasabb rendû organikusságnak? Még 
itt is az ember, akinek szüksége van rá, Bach, Beethoven 
lénye, amely érte nyúl, minden dolgok közvetlen mérté-
ke, sõt, mértéke még a legalábbis közvetve transzcendáló 
ellenpontnak is.

Persze, alig is értettük meg még, mi az, ami így csillo-
gó áramlásban és melegben ránk köszöntött. Minden to-
vábbi nélkül föl szokták tételezni, a tanítvány ritkán kerül 
abba a helyzetbe, hogy fúgát írjon, de azért azzal zárják 
le a lelkiismeret iskoláját. Vagyis a fémes, instrumentu-
mokban gazdag XIX. század nem múlt el nyomtalanul 
az elmélet fölött. Minthogy tiszteletre méltó akkordikus 
mûve ott van a fölszínen, tõle kölcsönözték azt az össz-
hangzattant, amelyik idõben és bizonyos értelemben fej-
lesztéstechnikailag is fölötte áll a fúgának, de amelyik a 
zene egy látszólag nem annyira ellenpontos évszázadának 
egyoldalúan hangsúlyozott sajátosságaként a szférát illetõ-
en el kell, hogy fogadja a régi ellenpont fölényét. Ekképp 
az, amit a szonáta hozott, a sajátosan szonátatechnikai ki-
fejlés mégiscsak elmélet nélkül marad. Nem elég pusztán 
harmóniai magyarázatokat adni itt, hisz Beethoven sem-
miképp sem eskethetõ föl modulációs elmozdulásaira és 
mûfogásaira. És mi volna az az Apassionatában, sõt akár a 
fúgaszerû Házavatás-nyitányban, ami megragadható volna 
a régi ellenpontnál maradva ezzel az új összhangzattannal? 
Mindez épp harmóniailag messze mögötte marad Bach-
nak, aki végtelenül bõ termést aratott egy szûk birtokon, 
és ha Beethoven ritmikusabban harmonizál, ahonnan ez 
a ritmika levezetõdik, az nem a bachi ellenpont. A szó-
lamok és a disszonanciák fölszabadítása, az új, hatalmas 
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csúcspontok felé sodró akkordikus-ellenpontos feszültség, 
a szonáta egymásutánja és tematikus kettõssége változat-
lanul másutt jár, nem ezen a Parnasszushoz vezetõ, ha 
mégannyira ki is javítgatott, de régi grádicson.94 A szonáta 
ugyan elismerten egy sorba tartozik a fúgával, ám amíg a 
fúgának az öreg Fux óta mindig is az emlékezetébe idéz-
ték ellenpontos dicsõségét és törvénytiszteletét, addig a 
szonáta elmélete megállt a puszta, az akadémia falán kívül 
rekedt formatan elbeszélõi modoránál, és a szonáta for-
májának fölépítése, saját fölfedezetlen ellenpontja, amely a 
ritmikai harmónián kezdi, szonátaelméletileg ki van szol-
gáltatva az önkénynek, vagy, ami majdhogynem rosszabb, 
a program diktatúrájának, egy csaknem mindenestül zene-
idegen logikának. Ekképp a szonáta dinamikus elmélete 
messze elmarad a fúga gazdag-statikus elmélete és a zenei-
ség idáig csak belõle elvonatkoztatott magasabb matézise 
mögött. Fontos virágzón és gazdagon, áttörten zenét írni, 
de éppennyire megkívánható alkalmanként a kamarazenei 
írásmódon túl visszanyúlni a régi dialineáris írásmódhoz, 
új életet lehelendõ a kifejezõeszközeit tekintve könnyen 
kimeríthetõ, könnyen problematikussá váló harmóniába. 
Ám ének, lelkesültség, a szerelem szelleme, az új vihar, a 
beethoveni zenei szellem óriás hullámokat verõ óceánja 
fontosabbak; és ha a szonáta szólamvezetése hézagosabb 
lett, ha az egész bódulatából hiányzik még a részletek kul-
túrája, ezek a hibák nem gyógyíthatók a régi ellenponttal, 
csakis a szonáta saját, sajátos ellenpontjával.

Ez az ellenpont nem együttesében tételezi a hangzást, 
hanem fölosztja és kidolgozza azt. A kidolgozás ugyan már 
ott van a fúgában is mint a szólamok voltaképpeni kibom-



223

lása, csakhogy ott a téma egyszerûen csak vándorol. Rá-
kezd az egyik szólam, röviden elõadja a maga gondolatát, 
belép egy második, hogy a hallott témát a felsõ kvintben 
és az alsó kvartban imitálja, bár respektálva némiképp a 
hangnem megõrzésének igényét, a hangnemét, melyben a 
tonika és domináns kölcsönös felelgetése a legfontosabb. 
A válasz elõadása alatt az elsõ szólam egy késõbb majd 
kiaknázott ellenponttal folytatja; ha a fúga háromszólamú, 
akkor a harmadik szólam megint a téma elsõ alakjával foly-
tatja, a duxszal, a negyedik szólam pedig megint a válasz-
hoz nyúl vissza, a comeshoz, olyanformán, hogy abban a 
pillanatban, amikor a duxszal és comesszal minden szólam 
belépett, és így a tételben kitelt a szólamok száma, véget 
ér az elsõ kidolgozás. A téma kiadósságától függõen még 
négy vagy öt kidolgozás következhetik, mindegyiket pon-
tos szabályok határozzák meg, új ellenpontokat, gazdagon 
kibontható szövedéket engedve a szólamoknak, ami Rie-
mann szerint csak azért jó, mert közben legalább vissza-
térnek a jellegzetes motívumok, míg csak föl nem buk-
kan végül a végsõ kidolgozás, a stretto, a szûkmenetnek, 
vagyis dux és comes kanonikus egymásba fonódásainak a 
mestermûve. Természetesen mindez csak ad hoc kielégítõ 
leegyszerûsítés, és még a bachi kidolgozásnak, a vonalak 
– Kurthnak a bachi dialinearikáról szóló kiváló analízisé-
ben95 fölmutatott – egymást áthatásának a legegyszerûbb 
sémáját sem meríti ki. Mindazonáltal itt, a fúgában csak 
belépés van és nem esemény, csak türelem és nem villám-
csapás keltette nyugtalanság; bármi, ami meglepõ, idegen 
a témától, amely hisz arra rendeltetett, hogy sûrûn meg-
ismétlõdjék, ahogy idegen a fúga töretlen menetétõl ma-
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gától is, sõt, egyenesen a hátrányára van. Mert minthogy 
a fúga arra rendeltetett, hogy minden szólamot tekintetbe 
vegyen, hát megõriz valamifajta középvonalat vagy sem-
legességet, ami ennélfogva harmóniailag és ritmikailag is 
inkább kedveli a konokságot, a cezúrátlanságot, a léptek 
és áramlás nehézkedését. A fúga, bármilyen illékony96 és 
gazdag is, belül, egészében véve nyugalom, megépített-
ség, rétegzettség, cum grano salis: középkori társadalom-
eszme a zenében – nem épp valami igazság lélegzetrabló 
fölfedezése, olyan inkább, mint gondos kifejtése egy dog-
mának. Csak a szonátában robban ki, tör felszínre tehát a 
kuszaság, gazdagság, a barokk kívülrõl is érzékelhetõ nyílt 
gótikaként; szabadság, individualitás, Lucifer uralkodnak 
benne, nem Jézus és kész, lezárt teokráciája. Beethoven 
tehát egész másképp hangzik, egész másképp hangzik az 
akarattal áthatottság, végiggondoltság, az egyáltalában 
vett fortély és roham, az õ kidolgozása, fölülemelkedve a 
kettõs témájú feszültségen, az ismeretlen felé sodor, a más 
síkon idegenül is ismerõs visszatérés felé. Mint már oly 
sokszor szót ejtettünk róla, nála a lehetõ legerõsebb elsõ 
téma szólal meg, amellyel egy lágyabb, éneklõbb máso-
dik téma szegezõdik szembe, rendszerint más, bár rokon 
hangnemben, mindkettõ még üresen és lezáratlanul. Az 
elsõ jelenet többnyire megismétlõdik, ezután, az ismétlõ-
jel mögött bukkan föl a levegõsebb, szellemesebb, hang-
nemében izgatott, emésztõ és újból ellentmondásokat szü-
lõ kidolgozási rész („az eszmék ellaknak kényelmesen”);97 
tarkán, gazdag modulációkkal, mindkét téma töredékeit 
kombinálva és vitájukból többé-kevésbé magukkal raga-
dó fokozásokat szerkesztve, melyekbõl a szántszándékkal 
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került fõhangnembe való visszatéréssel végül újból kibon-
takozik a két téma, csakhogy ellentétességüket csitítja az 
elsõ téma hangnemének átvétele vagy annak elképzelhetõ 
legnagyobb megközelítése. Minthogy épp Beethoven en-
nek a mûvészetnek a legnagyobb mestere, és az Eroica elsõ 
tétele annak örök mintája, a szonátaszerû építkezés kér-
dése mindenekelõtt a kidolgozási rész újdonságának, nem-
sejtettségének, produktivitásának, romboló, összefonódó, 
föltornyosuló egymásutánjának a problémájában koncent-
rálódik, hisz annak kell jótállnia azért, amit az ellenpont 
még megfejtendõ mûvészetében a szonáta nyújt.

Odabenn csupa nyüzsgés és forrongás, fölfelé csavaro-
dás, mind erõszakosabb lendület. A rezek fölcsendülnek 
és összeverõdnek, vad részerõk keresztezik egymást, tüzes 
lehelet izzítja föl õket. És mindenekelõtt vége szakad az 
eleve adott témák puszta kifejtésének, tisztán kifejtõ for-
málódásának. Csak az az egyvalami marad változatlan, 
hogy jobbára nem kerül igazán új anyag a kidolgozás épít-
ményébe, más, mint ami már fölbukkant az expozícióban. 
A válogatásban ezzel szemben teljes szabadság uralkodik; a 
zeneszerzõ nem kell, hogy ragaszkodjék valamelyik témá-
hoz mint teljes, mechanikusan föloszthatatlan konstruk-
cióhoz, és végképp nem kell ragaszkodnia a kezdet ösz-
szes témájához. Bátran szorítkozhatik pusztán tematikus 
motívumtöredékekre, akár még a tonalitás vezérfonalát is 
elejtheti, ha a föladott hangnem, az egész nemcsak moz-
gást, hanem drámát teremtõ harmonizálás titkos és a vé-
gén gyõzedelmesen fölszínre törõ céloka a tévelygések 
után újra helyreállítódik. A téma tehát csak mint kettõsen 
tematikus, magát szaporító és kinetikussá válni akaró csí-
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rázás és burjánzás van elõre adva, semmiképp sem illen-
dõ úgy ábrázolni a dolgot, mintha ez a téma, ha már nem 
szilárd konstrukció, hát legalább nyugvó, erejét késõbb-
re tartogató feszültség volna. Akkor persze könnyû volna 
föloldani és továbblépni, ha csak azzal a céllal is, hogy a 
feszültség minden további befizetés nélkül is, ami pedig 
ott rejlik a témák feleselésében, megint puszta melódiává 
változzék vissza; olyan látvány ez, amilyenre sûrûn buk-
kanni a még nem voltaképpeni, magukra még nem eszmélt 
mozarti szonátákban. De sem Beethoven, sem Bruckner 
nem hozható föl illusztrációként a tematikának erre az 
órarugó- vagy kifeszítettíj-elméletére, Wagner meg vég-
képp nem, nála a téma még csak nem is az elején áll, ha-
nem mint valamiféle távolról ható a priori lebeg a dolgok 
fölött, s a tetejében a fináléban a téma mindenestül csak 
mint produktum létezik, nem mint a kidolgozás tényleges 
priusza. Minden attól függ, mit kezd az ember a témával; 
ahogy Wutz, Jean Paul derûs lelkületû kis iskolamestere,98 
akinek nincs pénze a vásárlásra, és ezért a vásári kataló-
gus címjegyzékében szereplõ adatokból maga kell megír-
ja a könyveket, hogy könyvtárra tegyen szert, mondom, 
ahogy a tematikának ez az abszolút fenomenológusa sem 
képes megtapasztalni, hogyan is állnak a dolgok a kortárs 
irodalomban, úgy a puszta nyers téma, legyen bár mégoly 
jól kitalált, élesen körvonalazott, mozgalmasan megkom-
ponált, sem olyan mag, amelybõl magától vagy akár más 
magvakkal társulva kinõhetne a szimfónia erdeje. Akkor 
már, ha a mû bensejébe szeretnénk behatolni, jobb szol-
gálatot tesz az akkordikus elevenség. És nemcsak, mert a 
töltõszólamokból némely lényegtelen mellékfolyamok fa-
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kadnak, és azok beleömlenek a zene amúgy is létezõ áram-
lásába. Hanem mert itt egy sajátos formaalkotó erõrõl van 
szó, amely áthangolja, átformálja, mi több, a laikus szá-
mára akár fölismerhetetlenné is teheti a hangsort; erõrõl, 
amely egész más égtájakra kalauzol, és így, kivált a kidol-
gozási részben, a hangnemi hazatérés vágyával egyetem-
ben élesen aláhúzza a történés áradását, távolságát, elide-
genedettségét. Mindenekelõtt Beethovennél kerekedett a 
ritmus a harmónia fölé, sodró dinamikát teremtett, és a 
harmónia fölé rendelte a tonika ritmikai használatát. A rit-
mus lélegzése nem engedi többé, hogy a szólamok csak 
akkordikusan-vertikálisan tárulkozzanak ki, homofon mó-
don elernyedjenek, ahogy továbbá azt sem teszi lehetõvé, 
hogy valamiféle, egy gondolat, éspedig egyetlen gondolat 
súrlódásmentes fúgázó önkibontása értelmében vett egy-
séges meggyõzõdés tárulkozzék föl az összes szólamban. 
Ellenkezõleg, a ritmizáló erõ a mélybe hatol, magához ra-
gadja a többszólamú történést azzal, hogy összefoglalja a 
vertikális metszeteket, hogy az áttört polifonikus történés 
iránt táplált vonzalmukra fütyülve inkább kedveli az egy-
rétegûvé tisztuló csúcspontokat, azokat a helyeket, ahol a 
hangok a meghódított fenségesség hangoszlopaivá kapasz-
kodnak össze, s épp ezért képesek a kalandos, magát föl-
korbácsoló, magában döntõ, dinamikus, ritmikus harmó-
niát egy új forma szolgálatába, az egymásután ellenpontjának 
a szolgálatába állítani. Ahol is ez az egymásután csak az 
egészben válik újra horizontalizmussá, olyan horizontaliz-
mussá, amelyik inkább látja magát a harmónia forduló-, 
keresztezõdési és sarokpontjaira, mindenekelõtt azonban 
ritmikailag hangsúlyos megtorpanási pontjaira ráutaltnak, 

A bachi és beethoveni ellenpontozás mint forma és kezdõdõ idiogram



228

A zene filozófiája

mint az architektonikus ellenpontozás döntést nélkülözõ 
szabályosságára. Ritmikai az akkordnak, az akkord csak-
nem mindig titkosan ható, általa aláhúzott ritmikai domi-
nánsának szentelt figyelem is, nemcsak valamiféle vélet-
lenség, valami, ami az ellenpontozás szemszögébõl csak 
mellesleg esik meg, ellenkezõleg, becsületes módon a 
komponálás priuszává válik, a gazdag kamarazenei dalla-
mosság a középpontba kerül, és a zenekar büszke fehér-
izzása, a gyõzedelmes, ritmikailag izgalmas harmónia, 
harmonikusan aláfestett ritmika priusza ily módon végül 
nem is csak az álláspont priuszává válik, hanem az ügy, a 
szonáta Beethoventõl Brucknerig drámai izgalmakat rej-
tõ ügyének priuszává. Mindazonáltal végsõ soron nem a te-
remtõ akkordikus és ritmikai elevenség az, ami a szonátát 
kibõvülni készteti. Mert ez az elevenség jelezheti ugyan az 
újdonságot, talán messzemenõen támogatni is képes azt, 
de még a dominánsfeszültség és a ritmikailag fölfûtött ak-
kordikus energia oly gazdag lehetõségei sem képesek csak 
önmagukból levezetni azt, amirõl itt szó van, az újdonság, 
a témában nem tételezett és nem sejtett újdonság berob-
banását. A döntõ mozzanattal ebben valószínûleg nem szol-
gálhat más, mint a két téma fölállításában rejlõ ellentmondás; 
hogy tehát a luciferikus zene legbensejébe hatoljunk, ah-
hoz csak a szonáta két-elv-tana segíthet hozzá bennünket, 
és az az ellentétekbõl kicsikart egység, amely a gyõzelem 
„absztraktumaként” mintegy csak véletlenül esik egybe az 
elsõ téma puszta útjelzõjével.

Itt mindenestül fölfelé csavarodnak a hangok, tüzet 
lobbantva, de a lendületes röpülésnek van honnan elru-
gaszkodnia. Növekedve és önmagát ösztökélve valami 
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más születik, a magát szülõ összefüggés harca vagy lelke. 
Beethovennél ezért is semmi a részlet, és minden az ösz-
szefüggésbe ágyazott élet, erõ, egyenesség, konfliktusos 
kezdet és a megoldás, amely nem birtok, egyedül szer-
zemény. Beethoven így a maga kidolgozásaiban, és kivált 
meghasonlott kidolgozásaiban nem ismer semmit, ami a 
téma finom, nyugodt, magányos magát gazdagítására vol-
na alkalom, egyedül az értékesítés pátoszát ismeri, egy, a 
saját harmóniai-ritmikai szubsztanciájában adott történet 
lendületét. Beethovennél belépünk a szobába, és az ösz-
szefüggést lélegezzük be, a bõrünkön érezzük, hogyan 
komprimálja itt egymást minden, és így mintegy a légköri 
nyomás változásai révén ismerjük föl a táj mélységeit és 
magasságait, mi több, teszünk szert az atmoszferikusság és 
az atmoszféra törvényei iránt érzékeny tengerészintuícióra 
vagy genetikus intuícióra akár. Ahogy egy gyorsan tova-
tûnõ hanglejtésbõl vagy egy látszólagos végponton kinõ itt 
valami aprócska képzõdmény, még csaknem láthatatlanul 
és jelentéktelenül, ahogy megerõsödik, barátokat szerez, 
fölveszi a régivel a harcot, és hamarosan izmos tagokkal, 
mindenen fölülkerekedõ kiteljesedéssel túlnõ az egész szi-
tuáción. Föllángolás, elernyedés és balsors, elveszettség, 
vita és gyõzedelmesség rejlik ebben a zenében, sûrû egy-
másutánban vagy erõs vonásokkal megrajzolva, olyannyi-
ra, hogy Beethovennél fölöslegessé válik minden, látszólag 
egyedül a ritmikai harmónia odakészítette bak és feszítõ-
vas ennek a dühödten meghasonló bensõnek és a két elv 
objektíve kibontakozó, a másik ellenhatása által kicsiholt 
termékenységének a színe elõtt. Beethoven lámpára aggatja 
a bimbókat, hogy gyorsabban kinyíljanak, ahogy hisz az 
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adagio ismerõs, két szakadék közt nõtt virágai sem tûntek 
soha nagyon természetesnek ennél az oly kevéssé növény-
szerû mesternél. Ezért is nem elfogulatlan, ahogy Beetho-
ven az adagióban vagy a variációk cantabiléjában megszólal, 
lassú, sajátosan elnehezített, izgatottan epekedõ tételei-
ben, sokkal jellegzetesebben szólal meg a kezdetnél és a fi-
náléban, és egyedül ott szólal meg definiálhatóan, ott, ahol 
emberbe hatoló stratégiájának szthénikus affektusairól és 
lenyûgözõ gazdagságáról van szó. Már csak témáinak ösz-
tövérsége is arra kényszeríti õt, a témáké, melyek mintha 
majdhogynem mindenestül egy dinamikai állapot szófu-
kar tanúi volnának csupán, mondom, már csak témáinak 
ösztövérsége is arra készteti õt, hogy a folytatásban valami 
újat teremtsen, valami mást, mint a puszta fejlesztés, ki-
bontás vagy az azonos téma tisztán architektonikusan el-
lenpontozott variációja. Bár a témában rejlõ vagy a téma 
fölött kibontott kromatikus melizmatikusság szeretetében, 
a részletezésben és ötletességben fölülmúlja Beethovent, 
a fokozás eleme Brucknernél sem a témákban bújik meg, 
mint láttuk, nem is a témát lezárásként követõ harmóniá-
ban és ritmikában: az a másvalami, a szimfónia eredendõ 
sajátja született meg itt, az, aminek még nincsen neve, még 
ha nagyjából körülírható is azzal, hogy összefüggésgazdag 
egymásutániság és egy már nem architektonikus, hanem 
drámai ellenpont munkálkodása. Valamiféle súlyos, több 
tételben kibontott, ciklikus kiöblösödés ez, amely azt, ami 
addig néhány taktus dominánsfeszültsége volt, egész tétel-
lé tágítja, tehát ha függõlegesen tekintjük, hihetetlen ver-
tikalizmust teremt, ahogy másfelõl az egymás sarkára hágó 
témákat egy teljes zenei sorsösszefüggés egymásutániságá-
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vá és már csak emlékként megtartható egymásmellettisé-
gévé, egymásfölöttiségévé változtatja: az erõkiegyenlítõdés 
új, tisztán gondolati vízszintességévé, a villámoknak, tü-
zeknek, óriásokat igézõ szavaknak, az induló mágiájának és 
a gyõzelem betölthetetlenül tág tájának valamifajta, csak a 
dinamikai-drámai egység egészében látható horizontalizmusá-
vá. A szimfónia csak most megformálódó hangzás: formá-
ja nyugtalanság, rombolás, föltornyosulás, örök fürkészés, 
melybõl még hiányzik az elidõzõ, abszolút látomás; ellen-
pontja nem linea contra lineam szerkeszt, hanem complexum 
contra complexum, és csak ebben a megõrzött, „történeti” 
horizontalizmusban szolgál az egyidejûséggel, az összes-
séggel, a magasba emelt alakkal.

Amihez a szólamoknak elõbb könnyebbé kellett válniuk 
tehát, gyakran szünetet is kell tartaniuk, hogy lendületet 
kapjanak, és azt meg is tartsák. Azóta azonban a hang újra 
megtelt, énekesebb és áttörtebb lett. Nehéz, új egyidejû-
ség: a húrok organikusan összeszõtt játéka és a lendületes, 
szimfonikus tûz, annak elhalványulásai, föllobbanásai és 
a jövõ benne rejlõ szelleme. Amit Schubert megkezdett, 
azt Bruckner és a wagneri polifónia folytatta, és fölismer-
hetõvé vált, hogy a hangok olykor vékonyka, visszafogott, 
csak mechanikus okokra hallgató, melizmatikusan foghí-
jas használata épp a leglényegtelenebb és a legkönnyeb-
ben eliminálható valami a beethoveni szimfóniában. Azóta 
újra minden eljátszhatóvá vált jobb kézzel a zongorán, és 
a zenekari összjátékban újból minden egyedivé, gazdagon 
kivirágzó szólóvá válhatott. Bizonyos mértékig kiderült, 
hogy van valami magától értetõdõség, valamiféle kama-
razenei kifinomultság, ellenpontbéli minimum, ami még 
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alatta rejlik a lehetséges formái közül csak az egyiket jelen-
tõ fúgának. Ez a kifinomultság mindig csak eszköz, mindig 
csak rejtjelek nélkül való, mit sem jelentõ, reflexív formula, 
amilyen az egész összhangzattan is volt, ám felépítményé-
nek sajátos fajtái, ahogy a ritmika diktálja, tárgymeghatá-
rozó formák. Ha ellenben a fugális használatot föltétlenné 
avatjuk, elveszítünk mindent, amit a szonáta egymásutáni-
ságban, a harmonikusság és ellenpont jelentõségteljes kon-
kurenciájában s egyáltalán a drámai harmónia ellenpont-
jában ezen túl is hozott, és ettõl akkor a fúga ellenpontja 
maga is reflexívvé válik: mint ami mindenre érvényes, és 
ezért semmire, még önmagára nézve sem, mint valami-
fajta, konkrétságainak egyikébõl elvonatkoztatott és ezért 
színtelenné vált puszta ügyesség, mely az árnyalatnak épp 
azt a transzcendáló értékét veszti el, amellyel az ellenpon-
tok gondosan összeállított rendszerében pedig rendelkezett. 
Ezért ha újra beköszöntött a szólamok mozgalmas és még-
is kiegyensúlyozott, átlátható részvételének ideje, ha min-
denekelõtt Bruckner újra melizmatikus sokrétûséggel en-
ged játszani, és minden egyéb jel arra utal, hogy a zene az 
áttörtség, új megfaragottság és belsõ erõ mind magasabb 
fokára hág várhatóan, mindebbõl mégsem adódik ugyan-
akkor a kánonhoz való szolgai visszatérés, mintha Haydn 
Händel brokátjából egyszerû háziruhát ügyeskedett volna 
össze, mintha Mozart a bachi barokkból a könnyed roko-
kóba, Beethoven pedig a sivár empire-ba süppedt volna, s 
végül mintha Bruckner és Wagner polifon szimfóniastí-
lusa valamifajta, illegitim dramatikusságukat fölcicomázni 
hivatott törpe kézmûvesség kedvéért vetett volna véget a 
régi, architektonikus ellenpontnak. Még hogy a végsõ zene 
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azzal kell henceghessen, hogy egyfajta megvalósulása a 
fúga melizmatikus-ellenpontos egyensúlyának, hogy úgy 
viszonylik hozzá, mint valóság a korrektívumhoz, még ez 
a másik követelés sem feledkezik meg a dinamikus szoná-
táról, nem valamiféle „elõre a fúgához!”. Ellenkezõleg: a 
történeti Beethoven közelebb áll a „valódi” Bachhoz, mint 
a történeti Bach, a tér régi zenéjével való fokozatos egy-
bevágás acte accessoire, a beethoveni munka derekas ered-
ménye, tisztán szubsztanciális, a befejezett rendszert meg-
koronázó kegyelmi aktus, és így a fölkészülés helyeként az 
egész drámai ellenpont is ott marad a végsõ zene elé, a zene 
egyáltalában vett ontológiája elé terítve.

Mármost persze a fül itt is többet hall, mint amennyit a 
fogalom meg tud magyarázni. Vagy másképp mondva, ér-
zünk mindent, és pontosan tudjuk, hol vagyunk, ám a szív-
ben égõ fény kialszik, amikor áthurcolják az értelembe. 
Ezért, hogy jól megértsük, amit az ellenpont célba vesz, 
az ellenpont mint a dologra pusztán utaló forma fölött egy 
új Ént kell beiktatnunk, maguknak a nagy muzsikusoknak 
a zenét hallgatva megtapasztalt, ellenpontot használó Én-
jét mint expresszív-deskriptív pecsétet, sõt, mint a távol-
ságot áthidalni kezdõ idiogramot. Lehetetlen itt bármit is 
pusztán értelemmel megragadnunk, és aztán közvetlenül 
az értelmen túlira vonatkoztatnunk. Hogy a játék szabá-
lyok szerint zajlik, annyi bizonyos, az azonban nem, amit 
az ínséget szenvedõ ember benne, mögötte keres. Szok-
ták mondogatni például, hogy Beethoven a kiegészítõ té-
mák súlyát okosabban osztja el, mint Mozart. Ez azonban 
szemmel láthatólag nem elég ahhoz, hogy a hallott, az el-
képzelhetõ legszínesebb történést megmagyarázza: nem-
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csak jobb, amikor Beethoven téved, mint amikor valami 
teoretikusnak igaza van, hanem ahol Beethoven szigorú és 
bölcs, arról sem lehet az ellenpont mint forma alapján, az 
egymásutániság második, kaleidoszkópszerû ellenpontja 
alapján sem mint szigorúságról és bölcsességrõl elmélked-
ni. És vélhetõleg ugyanígy kudarcot vallana a formálisan 
adott, ami itt mindig annyit tesz, a forma szerint adott is, 
ha arról van szó, hogy ne csak a Honnant dedukáljuk, azt, 
ami szükség esetén mégiscsak „megmagyarázható” az el-
lenmozgást végzõ témák súrlódásából és csiszolódásából, 
hanem a Hovát is, a vihart, amely ezt a zenét a szárnyára 
kapja, a vihar és névtelen harc Minekjét és Mire följét, a 
mélyebb Hogyhogyát és Mit-jét annak, ami a nyereségben 
boldogító, és mind ennek a formális rejtjelek dolgában oly 
nyomorúságos és céltalan játéknak a többi szellemi erõit. 
Bizonyára minden szépen el van rendezve tehát, „mate-
matika” is van benne, rend is, és ennyiben az ellenpont 
fajtái bizonyára mind kifejthetõk valamiféle, az asztal, az 
ünnep, a tánc, a stratégia, a funkcionalitás, a szisztematizá-
lás vonatkoztatási, szerkezeti vagy klasszifikációs rendsze-
reire emlékeztetõ rendszertanban: ám a zene lényegét az 
ilyesmi éppoly kevéssé meríti ki, vagy még kevésbé, ahogy 
a logika és kategóriatan sem képes visszaadni a metafizikát. 
Mert ami az ácsolaton látszik, az vásártéri színpad, melyen 
Garrick játssza Hamletet, vagy pontosabban: Bach és Bee-
thoven, a formát használó nagy szubjektumok maguk a for-
ma fölött bukkannak föl, a dologra pusztán utaló rejtjel, a 
pusztán alacsonyabb rendû tárgyi meghatározottság fölött 
mint hívogató, teremtõ, expresszív-deskriptív pecsétek, 
sõt, minthogy itt az iránytû, ahogy a pólus közelében, le-
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billen, mint a távolságot áthidalni kezdõ idiogramok, mint 
a bensõségesség zenei metafizikájának állapotjelzõi. Ilyen 
kevéssé öleli föl a letét puszta váza azt, amit a meghatott 
hallgató minden további nélkül tud és ért: a zene tükör-
termét és vendégeit, a varázslatoknak és illúzióknak ezt a 
színházát; és még az ellenpont mélyebb formái is pusztán 
csak a mechanizmus magasabb hatványai99 volnának, és 
ilyenképp sehogy sem vezethetnének át mindig zökkenõ-
mentesen a fúgához vagy szonátához az eszme állása sze-
rint egy, a bachi vagy beethoveni lényeget tovább éltetõ 
szubjektum új, belsõ eredetû metafizikai elkötelezõdése 
nélkül. Egyedül Bach és Beethoven léteznek tehát végsõ 
soron transzcendáló ellenpontként: egyedül Bach és Bee-
thoven, és az a valami a receptivitásunkban, ami Bachnak 
és Beethovennek válaszolni képes, ami válaszolni képes 
annak a teremtõerõnek és levezethetetlenségnek, annak 
az eleven erõnek, amelynek köszönhetõen mindez meg-
történik, a diszkontinuus zeneelmélet egyedül lényeges tá-
masztékának, a bennünket a maga szférájához kényszerítõ 
szubjektivitásnak és annak a Bachnak vagy Beethovennek 
nevezett individuumnak, aki ott, azon a történetfilozófiai 
ponton olyan egyetemes és kanonikus, hogy Plótinosz an-
gyalaihoz hasonlóan ennek az egyedül lehetséges transz-
cendáló ellenpontnak hatékony kategóriájául szolgálhat.

Ilyenformán négy nagy módja van annak, hogy ellenpon-
tunk legyen, és a maga helyén mindegyik objektív össze-
függésben áll etikai tényállásokkal. Mármost persze épp a 
zenének történetileg félreérthetetlenül excentrikus szere-
pet tulajdonítottunk. Ám a zene pontosan azért nem kon-
form történetileg, mert ez idáig rövid, késõn megkezdõ-
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dött története a mi magvunk történetét ismétli, mert, más 
szavakkal, az új zene mint „bepótolt” zene története túl 
nagy az újkor terének, és ennek megfelelõen, mint az már 
a ritmika ábrázolásakor látható volt, ennek a mûvészetnek 
a félreérthetetlen történeti excentricitását annak egésze 
okolja meg, ahogy a bensõségesség történetfilozófiáját és 
etikáját õ maga kategoriálisan megismétli. Négy nagy hie-
rarchia van tehát, ahogy ellenponttal rendelkezhetünk, és 
ezek konstitutív, bár hallgatóként is, alkotóként is kiegé-
szítendõ, tehát nem egyszerûen közvetlenül és hibátlanul 
demonstrálható összefüggésben állnak a metafizikai-etikai 
Én-szférákkal. Ezek szerint Mozart görög, a kicsiny világi 
Ént tárja elénk, könnyed, õ az attikai ellenpont, a pogány 
öröm, az öntudatos avagy érzelmes lélek, az Én játékos 
foka. Bach középkori, a kicsiny szellemi Ént tárja elénk, 
erõs és szent zártsággal építkezik, õ a zene rubinserlege, az 
architektonikus ellenpont; a szeretet és a remény árad szét 
benne, az önmagára emlékezõ vagy voltaképpeni Én-lélek, 
Ádám megbûnhõdött lelke, következésképp õ a hívõ Én 
foka. Beethoven, Wagner ellenben kirobbanók, igézõk, a 
nagy, világi, luciferikus Énhez kalauzolnak el, kutatva, lázad-
va, nem lelve vigaszt semmi adottságban, egy magasabb 
élet harcos sejtelme árad szét bennük, névtelen fölfedezõ 
úton járnak, még kézzelfogható zsákmány nélkül; a drámai 
ellenpont mesterei és a belsõ, végsõ eget ostromló viha-
réi. Ám az, ami még várat magára, a nagy szellemi Én, az 
emberlét többi magasabb foka, a tökéletesen megérkezett 
zene az eljövendõ birodalom korának a mûvészete lesz; és 
ennek az elképzelhetetlen zenének beszéd és gyõzelem ko-
ronázta megérkezettsége az egymásután ellenpontját egy 
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kinyilatkoztatás egyidejûségévé kellene, hogy összesûrítse, 
egy tétel megértett, ugyanazzal a mozdulattal birtokba ve-
hetõ jelentésévé, zeneileg több mint érthetõ prófétai nyelv-
vé a se, zenévé valóban beszédes értelemben.

Még egyszer a hang: nem mint eszköz, hanem mint 
fenomenálé • Ha tehát mi nem kelünk útra, semmi sem 
képes többé énekelni.

Hogy egy hangnak következményei vannak, és azoknak 
engednünk kell, azt egyáltalában nem maga a hang okolja 
meg. Hogy fülelnünk kell arra, hová akar a tétel kanyarod-
ni, meddig tart igényt rá, hogy ereszkedjék, és hol az a pont, 
ahol nekidurálja magát, és a magasba lendül, az mind egy-
általán nem volna lehetséges anélkül az empatikus, alaposan 
munkára fogott akarati feszültség nélkül, amelyik megtart, 
maga után vonz, és megelõlegezi azokat a következménye-
ket, melyek hallhatóan még egyáltalában nincsenek jelen.

Bár az önmagában vett hang is tovább kanyarog, és ro-
kon rezgésekké épül. A felhangokban gazdag harangütés-
ben akár távoli akkordokat is megszólaltat, és minden más 
leütött hangban megszólaltatja legalább a dúrhármashang-
zat három részhangját. A hang ilyenformán kibújik önma-
gából, van valamiféle eredendõ mozgása, amely a kadencia 
kényszerével nyúl más hangok után. Megifjodik, hidakat 
ver, kvintrokonságokat szerez, és ahogy rálép az oktáv, 
kvint, terc, tehát az elsõ melódia útjára, bizonyos pontokat 
jelöl ki önmagának a harmóniában, melyek õt tetszésünk-
tõl egészen függetlenül, tisztán számszerûen vonzzák.

Ám ez persze halovány, hamar újból kihunyó ének. 
A basszusok éneke ez a kitartott alaphanggal, lényegében 
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tiszta kvintek sora és ereszkedése; a disszonáns gazdagság 
hiányzik. Ha egyszer a hang elérkezett a tonikához, meg-
áll; a kvintesés túl kurta, a tonika valamifajta árok, kon-
szonanciája pedig inkább sírja, mintsem öle a zenének. 
A dolog így voltaképp egyáltalában nem folytatódhatnék, 
ha nem uralkodnék más, csak a természetes akkordsor, 
ha nem akadnának új, más irányba mutató vezetõhangok, 
hangsorok, késleltetések, elõlegzések, töredékek, amelyek 
közbe-közbe meghallhatók, és rögvest elszántan nyomon 
is követhetõk. Ami végsõ fokon a döntõ a dologban, az a 
hangsorban való gondolkodás, amely föloldja a kvintkör 
kényszerét, s így egyszerre tételezi a szándékos akkordi-
kusságot és a fölszabadított ellenpontozást. Persze ami 
adva van, azt használni is kell; ahogy elfogadhatjuk azt is, 
hogy a duruzsoló teáskanna és a kürtõben fütyülõ vihar 
mintha valamilyen csodálatos szellemnyelvet beszélnének. 
Hasonlóképp figyelemre méltó az is, hogy Marschner, 
Beethoven és Strauss gyakran használták csinos melodikus 
haszonnal a hármashangzatszerû õstények puritán báját, 
bár éppenséggel csak nyersanyagként, olyasmiként, ami 
teljességgel semmitmondó, idegen a zenétõl, és amihez 
képest a Sziámban tizenhárom, Európában héttagú hang-
sor feszítõ melódiája tisztán emberi, nem pszichológiai és 
végképp nem fizikai konstrukciónak mutatkozik.

Ilyen kevéssé sikeredhetik a hangon és a hang rokon-
rezgésein termékeny erõszakot tevõ kezünk nélkül bármi 
is. A hang, hogy zenei hang legyen, mindenestül rászorul a 
befogadó és az elõadó vérére, akárcsak azok az árnyalakok, 
akik Odüsszeusznak számot adtak: nem önmagukról, ha-
nem a kérdezõrõl. Hívogató az összes lehetséges részhang 
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vagy a szétfeszített tonalitás tágassága, ahová az új zene 
ismét kimerészkedik, és új impulzusokat adhat a kimerült 
romantikus rendszernek, sõt, a bachi rendszernek is; de 
minden úgynevezett esztétikai hangfizika kietlen anélkül 
az új hang-metapszichika nélkül, melynek a szolgálatában 
áll. Ilyenformán végsõ soron épp miközben játsszák, lé-
nyegében sohasem a hang élete és saját meghatározottsá-
ga, eszközszerû, töretlen materialitása az, amirõl szó van. 
Ez olyasmi, ami a festészetben és szobrászatban eddig 
legalábbis távolról sem mutatkozott meg hasonló mérték-
ben. Hisz épp mert a látás és a fény nem teste a végsõnek, 
itt az anyagszerûséget is kevésbé szokás föladni. Távolabbi 
és ennek fejében hûségesebb kíséretként az anyagszerûség 
olyasvalaminek mutatkozik, amit, mintha fává tört volna, 
úgy recipiál a mûvészet, vagy mint az erdõ sûrûjén áttörõ 
fényt, kicsit még mint természetet. Ezzel szemben épp mert 
a zene közelebb merészkedik, mélyebbre hatol, a hangot, a 
totálisan megtört hangot is mélyebben, a zenei lényeg anya-
gaként recipiálja: és ezért, épp az átlelkesült hanggal való 
mélyebb összefüggés, a spiritualitás hangjával való mélyebb 
összefüggés okán csak annál eltökéltebben kell föladnia a 
fizikai hangot, az önmaga kedvéért tevékeny eszköz min-
den maradványát. Míg tehát Erwin mester,100 csak mert 
voltaképp fában gondolkodik, föladja a strassburgi székes-
egyház köveit (persze nemcsak ezért, hisz miért is gondol-
kodik a gótikus mester fában, ha kõbõl épít?, de épp mert 
azért mégiscsak visszanyúl a még fizikai fához, és hû marad 
hozzá, kibújik a döntés terhe alól) – a B-dúr szonáta és a 
Diabelli-variációk Beethovenjénél komoly csorbát szenved 
élmény, anyag és a talán egyedül ebben megteremtett és 
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elért dologi materialitás elõre meghatározott harmóniája. 
Gyakran emlegetik a beethoveni zongoraletét aszkézisét, és 
jellemzõ, hogy Bülow, aki oly sokszor próbálta mentegetni 
Beethoven „akusztikai borzalmait”, épp a késõi mûként szü-
letett variációkról mint a „zenei gondolkodás és hangzásbeli 
fantázia legfenségesebb fejleményeirõl” beszél. Nem egé-
szen helytelenül jegyzi meg Bekker, hogy a B-dúr szonáta és 
a Diabelli-variációk végsõ soron játszhatatlanok, hisz olyan 
hangszerre íródtak, amely sohasem létezett, és sohasem fog 
létezni, és hogy ez a két mû nem valóságos hangzással, ha-
nem testetlen, tisztán agyunkban megtermett hangzásabszt-
rakciókkal dolgozik, hogy csak mint hozzávetõleges, elvileg 
vázlatos ábécéhez folyamodjék a zongora nyelvéhez. Ami-
lyen szegény tehát a hang már világi javakban is, abbéli erõ-
ben, hogy magába fogadja egy széles és alakgazdag külvilág 
formáit, oly korlátozott ennek a túlnyomórészt mesterséges 
produktumnak az a mélyebb képessége is, hogy tulajdon 
öntörvényû meghatározottságának mûveivel a belsõ, tisz-
tán belülrõl fölragyogó zenei Isten színe elé lépjen. Belé-
helyezzük, átcipeljük belé magunkat, a hangzást tükörré, a 
földet boltozattá csavarjuk, de csak akképp, hogy mindez 
bennünk él, és a hang pusztán ösztönöz, hogy tehát túlsá-
gosan is nagyvonalúak vagyunk, ha megcsókoljuk a tük-
röt, amely hisz csak önnön képünkkel lep meg minket – s 
nem, mondjuk, mintha saját súlyos megrendültségünk a 
hangban „érzõdnék”, abból érzõdnék ki: olyasmiként, ami 
talán csak hallásunkban ébredt föl, de ami most már, hogy 
fölébredt, általunk mélyül el, és szövõdik körül kvalitással, 
és áll meg önállóan egy emberen kívüli hangfizika vagy 
hangmetafizika prelúdiumaként.
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Ami már csak azért sem várható, mert a külsõ eszkö-
zök kezdenek mindinkább bezárkózni és semmivé válni. 
Az persze, amint arról itt végre szót ejthetünk, nem vé-
letlen, hogy épp a hang, félreértés ne essék: az ember által 
használt, radikálisan áttört hang üt át zeneileg, hogy épp 
ezt a törékeny, áttetszõ testet választottuk zenei állapotok 
hordozójává. Hisz aki mélyen megrendült, annak könny 
futja el a szemét. Sötétben szeretne lenni, azt kívánja, bár 
este volna, bennünk minden mélyebbet félhomály övez. 
Minden, ami bennünk mélyebb, menekül a nappal elõl, ha 
fölbukkan, lobogó, titkos, duruzsoló valamiként a látha-
tatlanságot jobban kedveli. Ahogy a kísérteties kiáltások és 
jelenések is az éjszaka sötétségére várnak, amikor zavarta-
lanabbul ketyeg és üt a belsõ álom-óraszerkezet. Ám a zene 
másfajta varázsa a látásnak ezt a lefokozását elõnnyé, hoz-
zánk közel álló valamivé oldja, föloldja a szellembirodalom 
egyébként oly kísérteties fogalmának fénylõbb értelmében. 
Ezért is mondatja Shakespeare délen: „Lágyan szunnyad a 
holdsugár e halmon, / Itt leülünk, s a zene hangjai / Fü-
lünkbe surrannak, s a puha csönd / S az éj az édes összhang 
burka lesz”.101 Ám mégis halálos varázslat marad õ, a zene, 
és mélyebben rokon az ossziáni természettel, az esõvel, õsszel és 
a korán beköszöntõ sötétség mély örömteliségével, a borús éggel 
és a súlyos felhõkkel, a köddel és a hõsökkel, akik magányosan 
lovagolnak a pusztán, és akik elõtt felhõalakban jelennek meg a 
szellemek, ahogy Bachnak és Wagnernek is megjelentek – a felé 
az égtáj felé fordulva, amerre ez a világ elmúlik és elsüllyed. 
A szellemlátás wagneri és schopenhaueri elmélete ad kul-
csot ehhez: hogy minden álom mögött ott él még egyfajta 
legbelsõ, profetikus álom is, amely látásunk elfátyolozásán 
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kezdi, és így lehetõvé teszi, hogy a belsõ álomvilág távoli 
hátterében fölbukkanjanak a szellemalakok. Amit így lát-
tunk, mondja ez az elmélet, azt képtelenek vagyunk más-
képp átnyújtani az ébredésnek és a fölébredt tudatnak, mint 
egy második álom révén, amely az elsõ igazi tartalmát csak 
allegorikus formában közvetítheti, mert itt, az agy elõké-
szített és végre lejátszódó teljes külvilágra ébredésével már 
alkalmaztatniuk kell az idõ- és térbeli jelenségvilág meg-
ismerési formáinak, amibõl aztán magától értetõdõen az 
élet közös tapasztalatával nagyon is rokon kép születik.102 
De élükön Shakespeare-rel már a nagy költõk is épp ott 
ütötték föl tarka megvilágítású színpadukat, ahol a hangzás 
rejtõzködõbb világa átmegy a nyilvánvalóbb, bár alacso-
nyabb rendû látható világba; és végképp ugyanaz az álom 
teremti meg Shakespeare szellemalakjait – szellemalako-
kat, melyeket a belsõ zenei érzék teljes fölébredése szólal-
tathatott meg –, mint amelyik a beethoveni szimfóniákat 
átlelkesíti, amelyeknek a hallgató kevésbé szomnabuliku-
san elfátyolozott vízióját kell tévedhetetlenül amazoknak 
az alakoknak, a nagy poézis sûrû, feledhetetlen, realitá-
son túli szellemalakjainak világos fölismerésévé fokoznia. 
Csak épp itt különbséget kell tennünk álom és álom között: 
az egyik alámerül, és csupán valamiféle levezetett tájjal, a 
napi tartalmak holdfénybe vont tájával szolgál, puszta em-
lékezés arra, ami volt már; a másik odaátra vonz, derengés, 
egy mindjárt a hangzás szubjektumában, a végsõ soron on-
tologikus szó-szubsztrátumban földerengõ még nem tuda-
tos tudás arról, ami egyszer, odaát, a még meg nem történt 
odaátban megesik majd; persze úgy, hogy itt is valamiféle 
visszaemlékezés munkálkodik, hazatérés, csak épp hazaté-
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rés oda, ahol sohasem járt az ember, és ahol mégis otthon 
van. Ám ennek az éj közepén álmodott, végsõ álomnak a 
teste aranyból van, hangból, aranyhangból; mert ahogy 
a jelentékeny ember, aki a többieknél gyakrabban hibázik, 
mert sohasem tudja egészen fölmérni, mennyire jelenték-
telen, vele mennyire nem egynemû a világ, a végsõ Isten, 
a végsõ Isten lehelete sem tûri a puszta láthatóság és kép-
szerûség, anyagértékûség kereteit. Míg a szín még nagyon 
is a dologhoz tapad, és ezért azzal együtt semmitmondó 
lehet, megszabadulva annak szellemétõl, a zengõ érc ese-
tében túlhabzik a csörgés és kongás, és nem marad meg az 
érc ismertetõjegyének, hanem új, emberi attribútumként 
bontakozik ki; olyképp, hogy a magunk meghallgatásának 
és meghallásának az eszközei végül is közelebb állnak a 
szellemhez, mint a szín és kõ vagy ennek a kategoriátlan-
ná vált anyagnak Isten után ácsingózó, kérdéses honvágya. 
Mondhatnánk, a zene õsidõk óta azt a másik igazságot is-
teníti, a pia fraust, a konstitutív fantáziát, az új filozófiát 
a mûvészetek körében. Csak a hang, az érzékiségnek ez a 
rejtélye eléggé szabad ettõl a világtól, eléggé fenomenális 
a véghez, hogy – a metafizikai szóra emlékeztetõen – ön-
magunk misztikus megértésében mint a beteljesülés mate-
riális mozzanata térjen vissza; tisztán fölhordva a receptív 
emberi lappangás arany alapozására. Ez nem jelentheti 
azt, nem kell azt jelentse, hogy a természetes hang már 
önmagában metafizikai elem vagy akár csak lelki enklávé 
volna a természet kellõs közepén; de az összefüggés any-
nyiban elutasíthatatlan marad, hogy a hang meghallása, a 
magunk meghallása és megértése a hangban, következés-
képp a hang alkalmassága arra, hogy önnön tõle idegen, 
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nem-fizikai lélekkategóriáiként használtassék, megkonst-
ruálnunk engedi a hasonlóságot e között az anyag és annak 
az „anyaga” között, amit azon, hogy Isten, értünk. Ám ha 
továbbmenve abból, ami a hang önmagában, és amit ön-
magában nyújt, valami idegen törvénynek engedelmeske-
dõ és asztrális természetû dolgot akarnánk kiolvasni, azzal 
megengedhetetlen módon a matematikai természettudo-
mányok körébe tuszkolnánk vissza a zenét, abba a körbe, 
ahol olyannyira nem fordul meg, hogy a zenei hatás fe-
nomenológiájában soha nem is lehetett föllelni semmiféle 
matematikai mozzanatot. És ezért a megtisztított hangtól, 
mármint fok, mérték és kvantum szerint való meghaladá-
sának értelmében véve megtisztított hangtól, ahogy pedig 
egy fizikai, de még egy pszichológiai tárgyhoz is illenék, 
sohasem vezet út az akart és zenei hanghoz, a tisztán akusz-
tikailag teljesen tarthatatlan temperált hangoltsághoz, en-
harmonikus modulációhoz, az elkerült végtelen káoszhoz; 
a hangokból fölépülõ dallam feszültségéhez, a harmónia 
disszonáns tarkaságához, a tematikában megnyilatkozó 
pregnáns akarathoz; az ellenpont sokrétû, emberi, áttört, 
téridõszerû egymásutániságához, egymásfölöttiségéhez, a 
világ legmesterségesebb képzõdményéhez; a denaturalizált 
hanghoz mint már majdhogynem metafizikai tárgyhoz és 
minden otthonosság elsõ fenomenáléjához.

Ennek dacára sem riadtak vissza attól, hogy a hangot 
csak egészen odakint engedjék megérkezni. Nem volt oly 
rég, hogy az ut-re-mi-fát a négy elemmel azonosították, az 
oktáv hét hangját a bolygókkal. Nemcsak a veddák vonítják 
titkos esõcsináló dalaikat, nemcsak a kínai hárfa hangkö-
zei hangolódnak az égitestek távolságához igazodva, még 
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Dietrich Buxtehude is azzal hízelgett magának, hogy hét 
zongoraszvitjében „szépen leképezte a planéták természe-
tét és tulajdonságait”. Shakespeare pedig sajnos azzal for-
dul Jessicához, hogy „Jessica, ülj le. Nézd, arany köröcskék 
/ Sürûn borítják a menny boltozatját: / S nem láthatsz ott 
oly kicsi csillagot, / Mely, míg mozog, ne zengene, mint 
egy angyal, / A csillószemû kerubok karában.”103 Elhagytuk 
ezzel az igazi, a belsõ éjt, itt a zene hamis, merõben asztro-
nómiai elmélete uralkodik, ahogy azt végül mindenekelõtt 
Kepler megfogalmazta. Itt még a különbözõ hangfekvések 
is más-más planétáknak kell megfeleljenek, a moll a peri-
héliumban, a dúr az aféliumban kellene, hogy megtalálja 
a maga megfelelõjét, sõt, az egész hangrendszer összes 
harmóniájával egyetemben akképp ábrázoltatik, mint a 
naprendszer másolata, püthagóreus módra mint a Nap õs-
hangjának hétféle megtörése, Apollón lírájaként, valami, 
ami csak ebben a rendszerben legitimálható.

Keveset nyerünk azzal, ha ez az összefüggés inkább a 
lélekre valló nevet kap, hisz a hang akkor sem az ember 
bensõjébe érkezik. A spekulatív Singer atya104 például ko-
molyan megpróbálta a mollt a maga gyászosságában abból 
levezetni, hogy az a hármashangzat második hangjának le-
szállításán nyugszik, és ilyenformán a Golgotára mint az 
istenség második személyének alászállására utal. Az ilyesmi 
érdektelennek és bohókásnak tûnik ugyan, és amikor Jé-
zusról mint napsugárról beszél, a keresztény szóhasználat 
elleplezi a feneketlen asztrális varázslatot, ám itt is, ahogy 
a zene modern teozófiájában is, csupán az a terméketlenül 
misztikus formális par tout szemezgetés ismétlõdik, ame-
lyik, mint Abert kimutatta,105 a középkor egész zeneszemlé-
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letét az asztronómia, számszimbolika, hangszerszimbolika 
és asztrális misztika fennhatósága alá kényszerítette. A ne-
hézkes basszus még Schopenhauernél is a köveket tükrözi 
vissza, a tenor a növényeket, az alt az állatokat, a dallamot 
hordozó szoprán az emberi birodalmat, a zenekar pedig 
ekképp a világ keresztmetszetévé lesz;106 így még ezeknél a 
legkeresztényibb filozófusoknál is kozmikus rögzítettségû 
a zene transzcendáló tárgyra vonatkoztatottsága: hisz az 
ember itt megint csak nem a természet pointe-ja, csupán 
a legerõsebb, leginkább délidei, legérzékletesebb akarati 
objektiváció, és mint ilyen épp arra van hivatva, hogy az 
egyetemes természet színe elõtt lerombolja az individu-
áció látszatát. Schelling szemében ellenben a zene aranya 
a hetes számban van elásva, és amikor a zenérõl beszél, a 
mûvészetnek ebben a filozófiájában olyan mindent elsöp-
rõen gyõzedelmeskedik a kepleri püthagorianizmus, hogy 
Schellingnél még csak nem is a legalább forrongó, indus 
mód rángatódzó automatizmusok válnak a zene dedukció-
jának helyévé, mint a schopenhaueri mûvészetfilozófiá-
ban, hanem a lehetõ legközvetlenebbül Püthagorasz, sõt, 
Egyiptom. Schellingtõl származik, ami a voltaképpeni fo-
galmi mozzanat abban a tételben, hogy a zene nem más, 
mint célzás az építészetre, emez pedig megfagyott zene; 
ezek után a filozófusnak már nem esik nehezére a kihunyt 
asztrális összefüggések kényszeredett építkezhetnékjével 
és határtalan térbeliségével tönkretenni a zenét. Csak a gö-
rög zenét szereti, melyet a voltaképpeni melódiának lát, és 
ekképp a rendezett bolygóvilágra vonatkoztat; és irtózik az 
újkori zenétõl, amelyet zavaros, ritmikátlan harmóniának 
nevez, és ilyenként a centrifugális üstökösvilágra redukál; 
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amivel tehát az egész „nem-architektonikus”, görögség 
utáni zenét megfosztja bolygórendszerbeli otthonától, és 
így a tartalmas, logikailag tárgyilagos megvitathatóságtól 
is. Ilyen idegen vidékre, ilyen értelmetlenségekre és ma-
radéktalan inadekvátságra csábít a hang, ha a természeten 
kezdve és a természet szellemében folytatva követjük, még 
ha keresztény leplet ölt is a dolog. Mert olyan ez, mintha a 
keresztény lélek maga, ez a voltaképpeni zenei lélek egyál-
talában öntudatra sem ébredt volna még, mintha vágyunk 
és munkánk tüze és lámpái még nem égették volna át az 
asztrális kristályboltozatot, és a világ legmélye még mindig 
elgondolható volna kozmikusan befejezett objektivitásként. 
De ettõl csak hangsúlyosabb az intelem, hogy a hang moz-
zanatának rejtjelfejtése közben egyedül az emberi recepti-
vitáshoz kell igazodnunk – ahhoz a receptivitáshoz, amely 
mit sem tud bármifajta asztrális misztikáról a zenében –, 
és a zsenialitás egyedülálló csodájához, amely zsenialitás 
a vele homogén lelki transzcendencián kívül nem tételez 
más transzcendenciát.

Jobb tehát azt hinnünk, hogy a hangnak csak meg kell 
olvasztania, csak meg kell lágyítania és meg kell sebeznie 
a szíveket, és megkezdõdhetik a belsõ zarándoklat. Jobb 
csupán a hangok mozgásának és a lélek hullámzásának 
összefüggésében hinnünk, szép összhangban az egyház-
atyákkal, kivált Ágostonnal és a hang szíveket megvilágító 
erejét, varázslatos utazását hirdetõ tannal, és hogy titokban 
a zene etikai-misztikus Merveil-kastélyában ér útja céljához. 
Ám amit itt a hazatérés óhajának tüzes karjai a magasba 
emelnek, nem az így vagy úgy örvendetes látszat jól fésült 
hazugsága, a látszaté, amelyik mint látszat az igazság mögé 
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kell sorolódjék. És amivel pedig a látszat valamiféle vigasz-
taló és tévútra vezetõ visszfénnyé értékelõdnék át, éppily 
kevéssé rögzült ígérete egy ember nem lakta mögöttes vi-
lágnak, a régtõl fogva az embertõl idegenként elgondolt, 
általános eszme érzéki reflexének, rögzíttessék bár ez az 
általános idea núszként, pneumaként vagy akár az élet 
akarásaként, kontempláció szülte nirvánaként. Hisz Scho-
penhauer is távol áll attól, hogy megértse a zene valódi 
apeirónszerûségét, minthogy azt csak passzívan, kozmiku-
san horgonyozza le, nem az individuálisban, heroikusban, 
keresztényiben, más szóval minthogy a zenét felruházza 
ugyan azzal az erõvel, amely a jelenséghez a magánvaló 
dolgot társítja, csakhogy ezt a magánvalót pusztán megha-
tározatlan, individuáció nélküli, folyamatidegen, sõt, em-
pirikusan a legreálisabb természetû metafizikai valamiként 
határozza meg. Az önmagammal találkozás, önmagunkkal 
találkozás (és minden igazi alkotóban mély szenvedély él 
a megismerés iránt), amely az értékfilozófia alapfogalma-
ként végsõ fokon az apokalipszisnek, a Mi-probléma végsõ 
leleplezõdésének mint az egész filozófia alapfogalmának 
felel meg, nem engedheti, hogy az igazság egyszerûen in-
duktív ténylogika maradjon, vagy görögösen definitív ter-
jedelmi logikája a legáltalánosabbnak és ezért legvalóságo-
sabbnak. Létezik egy másfajta igazság is, és ezzel a felelõs 
mûvész közelebb áll a filozófushoz, mint a szubjektumát 
feledett empirista, egy másfajta igazság, mint annak az 
igazsága, ami épp létezik; igazság, mely egyedül bennün-
ket érint, és az általunk színesként megtapasztalt, fölgyor-
sítva megragadott és vallásosan kiteljesedett világ körét, 
egy mindenestül „szubjektív” és mégis fölöttébb szubsz-
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tanciális világot – túl a jelenlegi állapot merõben empiri-
kus-komparatív státuszán és ennek az állapotnak könnyen 
szerzett létlogikáján –, igazság, melynek nem a dolgok és 
az emberek magyarázata a tárgya, hanem a vágy önmagá-
val való elsõ adekvációja, a bensõ és önmagunk ismeretlen 
érzékelése a világ mögött. És hozzá az embert a tárgyra 
vonatkoztatottság szoros, korrespondeáló rokoni szálai 
fûzik a zenében,107 nagyrészt még mûvészi-sajátlagos és 
– megfelelõen kibõvítve a fogalmat – immanens természe-
tû szálak, innen és túl a mûvészi-fantasztikus appercepció 
transzcendentális szintézisének és fenomenáléjának, betel-
jesülése materiális-fenomenális mozzanatának szabályain. 
A láthatatlan emberre való, ugrásszerûen közvetlen utalás 
ez, utalás a koronának, a háznépnek, az eszkatologikus lé-
lekmélynek, a nagy ember újjáteremtésének a hangzásban 
érzékelt, közelgõ alakjára, az emberiségnek a világ labirintu-
sából kibontakozó, titkos abszolút figurájára.108

A magánvaló dologról a zenében • De csak kevesen 
jutnak el odáig, hogy tisztán meghallják magukat.

Maguk alá keverednek, alámerülnek az álomba, hamisan 
és önkényesen álmodoznak együtt a hanggal, homályosan 
és bizonytalanul kevergetve magukban az elsüllyedt és az 
el nem érkezett színeit.

A jobbak fölneszelnek ugyan, nem úgy hurcolják ma-
gukkal önmagukat, ahogy vannak, ám ki is száradnak 
ugyanakkor. Mûértõkként az állványzatba kapaszkodnak, 
és úgy hiszik, ezzel, a megfejtett eszközökkel, megértett 
formákkal zeneileg már tárgyszerûek is. Így hát ezek a ra-
cionalisták sem járnak jó nyomon, az ember majdhogynem 
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szívesebben térítené jobb belátásra a buja álomszuszéko-
kat, akik még ha eltompultan és tévetegen is, de azért 
mégiscsak a lelkükkel mozognak valami lélekbõl való-
ban. Bármennyire is csak a forma ad körvonalakat, tár 
föl, mutat utat annak, akiben sejtelem támad, csak neki 
köszönhetõen aligha érthetõ meg a zenei csoda, ha nem 
a legexpresszívebb személyesség kalauzol benne fölfelé. 
Ennek a csodának a kérdése annak az expresszivitásában 
rejlik, ami elénekelhetõ.

*
Sajnos a hallottakból sok minden az alvók, az öntudatlan 
kéjencek zsákmánya lett. Hisz Wagner sajátosan elmosó-
dó lényében is elsõsorban a hamisan asszociáló hallgató 
vélhet nagyon is könnyen magára ismerni. Nem azért, 
mondjuk, mert itt még annál is inkább törettek össze kis, 
régrõl megszokott, valaha tiszteletteljesen fölkarolt for-
mák, mint Beethovennél. Hisz ennek fejében expresszíve 
még mélyebben megindokolt forma született, megmutat-
va, mennyivel zeneibben volt Wagner meghatározva, mint 
azt õ maga, aki a zenei következetességet drámai követke-
zetességre ültette át, szerette volna. Elég itt, voltaképp fö-
lösleges is, a finomságokra, a virágzón szövõdõ meloszra, 
a Mesterdalnokok rendkívüli mûgondjára, a harmóniai újí-
tásokra, átvételekre és hatalmas feszültségekre utalni, de 
fõképp a Trisztán szinkópagazdagságára és poliritmikájára, 
vagy még inkább Wagner igencsak sajátságos, Brucknernél 
egzaltálttá váló ellenpontjára; ahogy hisz Wagner géniusza 
nem metszhetõ ki gondolatilag a zenei fejlõdésbõl, tisztán 
technikai szempontból végképp nem. Ha Beethoven szim-
fóniáit, bár kétségbe vonható, vajon joggal-e, leplezett 
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operáknak nevezték, Wagner zenedrámái, épp megfordít-
va és az elõbbinél sokkal bizonyosabban, tisztán zeneileg 
is megragadhatók és élvezhetõk – a szöveg és az állítólag 
nélkülözhetetlen megokoló szövegösszefüggés ismerete 
nélkül – mint jogszerû fokozások és kidolgozások, a tisz-
tán zenei logika kibontásai. Ezt azért le kell szögeznünk 
a hamis és ugyancsak mértéktelenül földuzzadt kritikával 
szemben; ennek ellenére Wagner, vagy Wagner persze 
nagyon is kedvezett a meghatott alvóknak, amikor minden 
technika dacára és minden technika mögött engedte hamis 
módon önmagához elérkezni a hallgatót. Az álmodónak, 
az öntudatlan kéjencnek alvajárói alkalmat adott a talál-
kára a pusztán animális emlékezet gerjedelmével, ködével 
és álomrétegével. Amibõl kiviláglik, milyen kevéssé képes 
meghatározni vagy megmenteni itt önmagában bármit is 
a jó munka. Hisz Wagner sajátosan fülledt, a szellemmel 
szembeszegülõ lényege túl van a meloszon, harmónián és 
ritmikán, olyasminek mutatkozik, amit sajátos zenei tárgy-
elmélete maga okol meg. Az volt, ami a hang lefokozását, a 
tompaságra, belefúltságra, alámerültségre, tudattalan ön-
tudatlanságra, animálisra való tárgyi korlátozottságát ki-
kényszerítette; és az ez ellen hadakozó emberi lelkiismeret 
a hangnak, a hanggal veleszületett lélekbeszédnek nem 
engedte végigmondani mondókáját, hanem fogva tartotta 
azt odalent, eltorlaszolva, a maga inadekvátságában, és a 
zavarosságot pusztán a szó érthetõségével próbálta ellen-
súlyozni. Ekképp ugyan romantikus módon a zenekarba 
kerültek a „motívumok”, ám a voltaképpeni megoldás, 
expresszivitás nem a zenére bízatott rá, hanem külsõdleges 
glucki klasszicizmussal arra, ami látható, a szóra, a drámára 
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mint a zene végsõ tonikájára – persze ismét csak a „zavaros 
képzet” expresszivitása bízatott rájuk, az álmodó monádok 
„petites perceptions”-jainak,109 a szenvedõ, nem-szabad, 
inadekvát eszméktõl vezérelt affektusok „confusa con-
ceptió”-jának expresszivitása. Így az eltorlaszolt, magát 
kibeszélni képtelen, a maga nyelvétõl, emberien abszolút a 
se költészetétõl épp „poétikusan” megfosztott zene Wagner-
nél mind mélyebben nyomult be a szabadsághiány terüle-
teire. Persze nem úgy, hogy gyakorta át ne csapott volna a 
lélek tartományába, hogy erõteljesen föl ne habzott volna, 
nem a másik, tudaton túli oldal ragyogó megsejtése nélkül; 
ám egészében mégis animálisan és pogány mód, a téboly 
automatizmusánál kikötve, az idegen ûzte kreatúra féle-
lem- és örömkiáltásainál, a kielégült bujaság örömeinél és 
elragadtatásainál vagy, legvégül, a Grál ellenére, a halott 
Pán ember nem lakta árnyékbirodalmában.

Csak sodródunk, és majdhogynem a gerjedelem az egye-
düli, ami fölhangzani akar. Még a mutatkozó lemondás is 
világi ragyogáshoz folyamodik. Ege ritkán ível magasan a 
fölött a part fölött, ahol Tannhäuser álmodik az izzó sze-
relem karjaiban.

Mármost mint tudjuk, Wagner csak késõn kezdett el 
Schopenhauerrel foglalkozni, akkor, amikor a duda rég 
értett már a csábításhoz. Bármennyire is önmagából nõtt 
ki az altalaj muzsikusa, mûvészete mégis a schopenhaue-
ri zenefilozófia irdatlan próbakövének tûnik. A wagneri 
tárgyra vonatkoztatottság csaknem egésze megvan már 
Schopenhauernél; csakhogy õ mit sem tanít, és mit sem 
mond Beethoven vagy Bach vagy a megérkezett zene nem 
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is sejtetten expresszív jövõjének tárgyra vonatkoztatottsá-
gáról – a világban mint képzetben is a világ mint akarat a 
zene objektuma.

Mert ezen a ponton rekedünk csak igazán odalenn, és 
ahogy itt már nem létezünk, csak látunk, az másra sem lel, 
mint gerjedelemre, nem lel rá még arra sem, ami a ger-
jedelmet csillapíthatná. A szem ugyan könnyen könnybe 
lábad, de a bensõ, amely Schopenhauernél ezekután föl-
bukkan, csak ösztönszerûen szólal meg, ûzötten, telve féle-
lemmel vagy röpke élvezettel, ennél többet itt nem találni. 
A fényre és az elégséges ok tételére rászoruló mûvészetek 
ugyanazt a valamit tükrözik vissza kívülrõl, csak épp külsõ 
relációi árnyékában; tárgyukat legföljebb is csak az akarat 
objektivációinak, ezeknek a sokaság és egység, káprázat és 
valóság közt lebegõ különös köztes képzõdményeknek a 
formái alkotják. Ám ahogy a kiáltásban egészen közvet-
lenül nyilatkozik meg Schopenhauer akarata, és ahogy az 
idõ reflexív szemléleti formája csak mintegy föllebbenõ fá-
tyolként burkolja a természet magvát, az emberi szívben 
lakozó magot, ellentétben a többi mûvészettel, Schopen-
hauer szerint a zene sem a jelenségekrõl beszél már és azok 
végtelen összefüggéseirõl, nem is objektivációikról vagy 
platonikus, majdhogynem túlságosan is szelleminek tûnõ 
eszméikrõl, hanem az egyedüli lényegrõl magáról, csak a 
jóról és jajról, a világakaratról és semmi másról, arról, ami 
a legkomolyabb, legvalóságosabb.

Az ember itt nem kívánkozik magasabbra tehát, élvez, 
ott van a célnál, a hang tökéletesen elbeszéli az életet. Bár 
voltaképp nem szabad festenie, és nem szabad utánoznia 
a megjelenõt, az akarat fokozatai azért beléhatolnak a ze-
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nébe. Olyannyira, hogy a legsúlyosabb rétegektõl egész a 
fölöttük lebegõ emberi hangig, az uralkodó melódiáig az 
egész világ visszatükrözõdik itt, a zenében, amely a legtisz-
tábban fejezi ki, és ugyanakkor már a legmeggondoltab-
ban is, az akarat sokféle alakot öltõ, nyughatatlan lényegét. 
Csak épp Schopenhauer, ami a zene és az eszmék világi 
lépcsõzetének megfelelését illeti, nem tulajdonít döntõ 
fontosságot a részleteknek; csak ez az egy valami fontos: 
minden, ami történik, olyan a hangnak, mint valami tet-
szõleges példa, a zenének mindennemû hússal, csonttal 
fölruházottsághoz, minden operai vagy világi szceníro-
záshoz csak közvetett kapcsolata van, az akarat lényegét 
a zene mintegy in abstracto fejezi ki, minden kitoldás és 
minden motívum nélkül, õ az érzelmek, a szenvedélyek 
lepárolt kvintesszenciája, röviden a zene a melódia, mely-
hez végsõ soron a világ egészében a szöveg, úgyhogy a vilá-
got ugyanúgy nevezhetnénk megtestesült zenének, ahogy 
megtestesült akaratnak. Mi több, Schopenhauer végsõ so-
ron olyannyira megszabadítja a zenét az akarat objektivá-
cióival való mindennemû parallelizmustól, hogy azt állítja: 
a többi mûvészet csak közvetve, árnyékszerûen, kívülrõl, 
eszmék révén mutatja meg az akaratot; és mert világunk 
nem más, mint az eszmék megjelenése a sokféleségben, a 
zene, mivel átlép az eszméken, mindenestül független a 
megjelenõ világtól is, mindenestül ignorálja azt, bizonyos 
értelemben akkor is léteznék, ha nem is volna világ; rövi-
den, a zene a jelenség kitoldásaként nem a jelenség plato-
nikus ideájának szemléletét tételezi immár, mint a többi 
mûvészet, nem is a vég nélkül egyiktõl a másikig küldöz-
getett megismerést, miként a tudomány, hanem minde-
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nütt és mindenütt ugyanúgy ugyanazt, a mindent érintõt, 
az idõtlenül, téren kívül azonosat, tudniillik az akaratot 
magát tételezi magánvaló dologként – épp ezen nyugszik 
úgymond a zene kimondhatatlan bensõségessége, a világ 
legbensõ lényegének alvajárói kinyilatkoztatásához szükséges 
ereje. Habár tehát a hang számára a világ beléhatoló réteg-
zõdése végsõ fokon nem lényeges, azért õ maga mégiscsak 
kimozdíthatatlanul bele van építve a világ és csak a világ 
legbensõbb lényegébe: ennyire a keringésre emlékeztetõ 
az a megnyugvás, amellyel a zene megajándékoz bennün-
ket. A világból a legnagyobb magasságokba való esztéti-
kai fölemelkedés az embert éppenséggel megint ennek a 
világnak a legközepébe löki, oda, ahová örök emberalatti 
igézet köti a zenét. A lélek, a fordulat, a sejtés tárnája tö-
kéletesen elrekesztõdik itt, és nem látni, mi robbanthatná 
szét az omladékot. Nincs semmi sötétebb itt a „zene ki-
mondhatatlan bensejénél”, nincs érthetetlenebb „a benne 
rejlõ mély bölcsességnél, annál a nyelvnél, amelyet nem 
ért az ész”, és amelyet Schopenhauer mégis mindenestül 
megfejteni vélt. Hiába biztosít bennünket Schopenhauer 
arról – épp filozófiájának végsõ konklúziói értelmében 
hiába –, hogy minden zene ott van a célnál, ha egyszer 
objektuma mindig is csupán az akarat marad. Hiábavaló 
marad a tétel is, hogy a zene bizonyos értelemben akkor is 
létezhetnék, ha egyáltalán nem volna világ; hisz csak azért 
létezhetnék, mert, magasabb jelentõséggel fölruházva, új-
fent föltûnni engedi a világot, más szóval mert ugyanúgy 
közvetlen objektivációja az akarat egészének, mint maga a 
világ; úgyhogy a zene – ekképp távol sem lehetvén panace-
ája szenvedéseinknek – inkább csak megszilárdítja és igen-
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li, nem pedig visszájára fordítja a világakaratot, melynek 
kiáltásait fölcsendülni engedi. Schopenhauer filozófiája 
maga sehol sem vezet le a lélek tárnájába, a kedély töké-
letes tengercsöndjébe, abba a semmibe, amelyben hogy a 
mindenséget föllelnünk kell, Schopenhauer azt tanítja, s 
amelyet, fütyülve saját tanítására, mégis hagy mindenestül 
transzcendenssé válni, holott a „legkeresztényibb filozó-
fia” misztikájának itt kellene csak igazán elkezdõdnie. Épp 
a bensõségesség kell, hogy megtagadva érezze magát az 
akarat minden végsõ megtagadásának dacára: „Mihelyt … 
elmerülünk magunkban, s miközben a megismerést befe-
lé fordítjuk, egyszer végre teljességgel magunk tudatában 
lenni kívánnánk, elveszítjük magunkat valami feneketlen 
ürességben, úgy érezzük, mintha magunk lennénk az az 
üreges üveggolyó, melynek semmijébõl egy hang szól, 
melynek oka azonban nem lelhetõ ott, és ahogy így meg-
ragadnánk magunkat, borzadállyal tapasztaljuk, hogy csak 
állagtalan kísértet maradt a kezünk között.”110 Röviden, 
Schopenhauernél ugyan a szellem a líra, ám a plektron az 
az objektumok, s õk, a világ és a világ szubsztanciája nyújtják 
az egyedüli tartalmat is, amelynek a megzenésítése a lírára 
hárul. Item: a világban mint képzetben is egyedül a világ mint 
akarat objektuma a zenének, sohasem a képzet magában vett 
szecessziója a világból.

Következésképp az emberek, bármennyire részei is a té-
bolynak, itt még amennyi így jut nekik, annyi önállósággal 
sem tudnak cselekedni. Puszta színterek, rászedett, kigú-
nyolt bábok egy bálvány kezében és ennek a bálványnak a 
színjátékában. Azt hiszik, legsajátabb tulajdonukat keresik, 
s mégis csak a nem dolgát teszik, éspedig úgy, hogy semmi-



257

féle eredeti „indíttatás” nem munkálkodik bennük, ellen-
kezõleg, ugyanazzal a fatalizmussal, okkazionalizmussal, a 
„valós oknak” ugyanazzal az õslényegre való átruházásával 
van itt dolgunk, mint a romantika többi reakciós rendsze-
rében; még ha az olyan fogalmak, mint „indíttatás” vagy 
„valós ok”, nem felelnek is meg olyasvalakinek, aki eny-
nyire megveti az elégséges ok tételét. Az individuumok és 
az individuumok saját, nem csak ösztönszerû akarata sem-
mik annak az egynek, annak az egyetlen valóságos világ-
akaratnak vagy világszellemnek a színe elõtt, amelyik akar. 
Aminél fogva Wagner is itt találta meg a maga filozófiáját, 
a tudattalan ösztöneként, tébolyaként, szentjánosbogár-
hasonlataként, hullámzásaként, gõzfelhõjeként és álma-
ként a wagneri zenébõl sok minden ugyanennek az õrjöngõ 
és mindörökre statikus automatizmusnak, ugyanennek a 
szubjektumtól idegen természeti mesének az exponense. 
Schopenhauer idõnként persze áttöri idomtalan imma-
nenciáját, és a súlyos világ elgurul, de ha ebben az életben 
sok minden úgy hangzik is a fülének, mintha már vala-
mi szép, nagy szimfóniát eljátszani készülõ zenekar hangja 
volna, azért a wagneri zene és a schopenhaueri filozófia 
szemszögébõl a világ, a zene objektumaként is, mégis csu-
páncsak mindent elnyelõ, megteremtõ halál- és születés-
folyam, olyan, amilyennek Ardjuna látta Krisnát, amikor 
az igaz istenalakjában mutatkozott meg neki. Valamifajta, 
mint fogalmazni kénytelenek voltunk, szubjektumtalan ál-
lati líra születik itt, mindenekelõtt A Nibelung gyûrûjében; 
ezek az emberek nem dramatis personae, akik az egymásra 
és saját sorsuk mélyére találás terébe lépnek, hanem egy 
fa virágai, mi több, csupán a vízen táncoló hajók, melyek 
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ellenállás nélkül követik emberalatti tengerük szenvedé-
sét, görcsét, szerelmét és megváltásvágyát; amelyek fölött 
minden döntõ pillanatban átcsap tehát a schopenhaue-
ri akarat világhulláma. A magánvaló olyan szomjának s e 
szomjúság olyan diktatúrájának a hulláma, amely nemcsak 
a beethoveni zene erkölcsi akaratától idegen, de elfojtja, 
elleplezi az égetõen spirituális espressivo sajátosan wagneri 
kezdeteit is.

*

De még elõttünk, hogy mihamarabb tisztán és mélyen 
fülelni kezdjünk önmagunkra. A kósza hallgatásnak vég-
re önmagával kell foglalkoznia, a lelket kell megragadnia. 
Amihez bizonnyal hozzásegít a laikus alaposabb technikai 
iskolázottsága, hogy legalább ideiglenesen megkapaszkod-
hassék az illanó mélység fölött.

Mindeközben bár megerõsödve, értelmezetten, de a for-
mát adó fölszerelkezésekbõl a hallgató végsõ soron még-
iscsak mindig csupán önmagát kapja vissza. Épségben meg 
kell õriznünk, meg kell értenünk õt, a megrendült, mélyen 
beavatatlan hallgatót, hogy a hangszövedék és a hangszö-
vedék szabályai mögül õ léphessen elõ megint ott, azon a 
helyen, amely neki van szánva, és amely õrá vár, õrá, aki-
nek a kedvéért minden történik. Hisz a mûvész, aki a mit 
sem jelentõ eszközöket (mint a tonalitás) fokról fokra föl-
adja, és már csak a transzcendáló formákat (a ritmikát és 
ellenpontot) bontja ki igazán a maga szolgálatára – mon-
dom, a nagy mûvész sem más, mint tulajdon hallgatója. 
Õ fordul, a többiek nevében is, elsõként az értelemadás 
igényével a bensõ felé, hogy aztán így, megismerve, ahogy 
a közös térben maga is megismerszik, füleljen a kibomló 
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csodálkozásra, az önmagához közelítõ utópikus lélekmély-
re. Ami éppenséggel annyit tesz, hogy a mûértõ dolga he-
lyett, a puszta formaelemzés dolga helyett a hallgató dol-
gát kell tárgyilag rendbe tennünk, és minden önmagunkra 
fülelés bensõjét, a megformált hangzást mint a magát újra föl-
lelõ hallgató puszta auráját kell megtennünk a zene zárókövé-
nek. Nem a mû elõtt, egyáltalában nem, hanem mögötte, 
fölötte húzódik a zene szellembirodalma, túl még a mû 
hamis, pogány kerületén is; nyomatékosan távol minden 
puszta „pszichológiától”, alapvetõen fölébe emelkedve 
Schopenhauer pogányságának mint a zene objektumának, 
tiszta-magunkat-a-létezésben megértésként a Mi-problé-
mával és a Mi-probléma metafizikájával mint tárggyal és 
szubsztanciával. Egy új Ént, a sejtés és gyülekezés pon-
tosan megérintett Énjét kell ekképp a zenei forma min-
den fogalma mögött is tisztébe újból beiktatnunk, a me-
tafizikai esztétika funkciójaként újonnan installálnunk, ha 
megmenteni és megõrizni szeretnénk a megrendülést, ha 
adekvát fogalmi kifejezést szeretnénk adni a zene – egyet-
len, összefüggõ eretnektörténet – Hovájának és spirituális 
végének. Mert õ, a zene akkor virágzott föl, amikor a látás, 
az igazlátás, a látható világ széthullottak, és eltûntek Is-
tennek a nyomai is a látható világból; a zene a legkésõbbi 
mûvészet, éspedig mélyebb okból, mint eddig kitûnhetett, 
a láthatóság örököse, olyasmi, ami a bensõségesség for-
ma-excentrikus történetfilozófiájához, etikájához és meta-
fizikájához tartozik. Végre le kell vonnunk a konklúziót 
ebbõl a késõ estiségbõl és minden alaknak vagy speciesnek 
ebbõl a meghaladásából: most a hívás és hallás maguk lép-
nek elõ, a kor hatalma és valami hatalmas stratégia, kiáltás, 
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kopogás, dörömbölés, névtelenül fölsejlõ profetikus hal-
lás és a mag megszületése, minden dolgok hangzó, még 
nem létezõ, megnevezetlen magváé, küzdelmes születés a 
zene fészkében – és ha itt minden korok profetikus hallása 
komolyan megváltozott, akkor a lélektelen koponya, akár 
mûvészé, akár gondolkodóé, abba belepusztul, a zene lé-
tezése és fogalma csak az új tárgytannal, a sejtés és utópia 
metafizikájával együtt kivívható.

Amihez, ha oly közel van is hozzánk, amennyire csak le-
het, azért csak álmodva kerülünk közelebb. Ám ez többé 
már nem az az álom, amelyik elmúlt dolgokra emlékezik, 
vagy alacsonyabb gerjedelmekbe ássa bele magát. Hanem 
az a fajta vágyakozás csak, amelyik a be nem váltottat rejti 
magában, azt, ami a földön egyáltalában be sem váltható, 
az egyedül-hozzánk-illõ éber óhajtása izzik föl a jól ösz-
szefûzött hangokban. Ilyen mélyen ismerõs ez nekünk, jó 
és derûs embereket csinál belõlünk, bevezet bennünket a 
szívbe, és ott titokzatos módon az néz farkasszemet ön-
magával, amit mindig is gondoltunk: „Hová tûnt Paul, az 
a tolvaj – kérdezi Claudius –, elbújdosott az erdõben; én 
meg utána, vadul kutakodtam a bozótosban és a fák között, 
el akartam páholni, ahol csak érem, forrt a vér az ereim-
ben – és akkor a távolban a kürtbe fújtak a kegyelmes úr 
vadászai. Ilyesmi még sohasem fogott el; megdermedtem, 
füleltem, és szétnéztem. Ott voltam épp a pataknál, lovak 
meg tehenek meg birkák álltak a parton, és ittak mind, 
a vadászok meg fújták. – »Súlyos tallérok ide, súlyos tal-
lérok oda, nem akarom Pault elpáholni«, és szívembõl 
megbocsátottam neki ott, a pataknál, álltó helyemben, 
és szépen hazamentem.”111 A „megjavulás”, önmagunkká 
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válás érzésébe még mélyebbre hatol E. T. A. Hoffmann 
és az az idegen, aki „messzi, ismeretlen országokról … 
beszél”, és akinek „beszéde csodálatos hangzatokban hal 
el”,112 és feltárulkozik a legmeghittebb messziség és vele 
a bizonyosság, hogy valahol és valamikor „valami magas-
rendû, minden földi gyönyörûség körét túlhaladó óhajnak 
kellene teljesülnie, melyet a lélek, mint kordában tartott 
félénk gyermek, kimondani sem mer”.113 És mindenestül 
errefelé, a zenének erre a legigazibb útjára terel bennün-
ket Jean Paul kérdése: „Miért feledkezünk meg arról, hogy 
a zene megkettõzi az örömteli és szomorú érzéseket, mi 
több, maga idézi föl õket, hogy minden más mûvészetnél 
erõteljesebben és sebesebben képes pillanatok alatt, át-
menetek nélkül ide-oda röpködni öröm és fájdalom közt 
– mondom, miért feledkezünk meg magasabb tulajdonsá-
gáról: a honvágy erejérõl, annak a honvágynak az erejérõl, 
amelyik nem a valaha elhagyott föld után sóvárog, hanem 
valami még nem látott ország után, nem a múlt, hanem 
valami jövõ után?”114 Ennyire mindenestül az odaát zálo-
ga a zene, vigaszdal, halált oldó varázslat, vágyakozás és 
tulajdon megérkezésünk egyben, a hit éjszaka nyíló virá-
ga, amely erõt ad a végsõ sötétségben, a legerõteljesebben 
transzcendens bizonyosság ég és föld között: nem Leander 
izzása, amely egymaga lebegett Schopenhauer szeme elõtt, ha-
nem igenis, annál sokkal bizonyosabban, Hero lámpása világít 
a nagy zene bensejében,115 az emberi lélek magában fölfény-
lõ álombeli egén. Wagner visszalapozott, Schopenhauer 
egy mind reménytelenebb világba vetette bele magát, és 
Kant figyelmeztetését felejtve a magánvaló dolog nevét az 
adott létben, a természetben kereste; és ha a világ itt elgondolt 
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istenét, ami becsületére válik, el is vitte az ördög, Scho-
penhauer a zenét mégis ennek a létnek, ennek a világálla-
potnak a puszta meghallására rendelte, nem az elrejtettség 
megsejtésére, nem a világ mögött rejlõ, a világ következõ 
kanyarulata mögött várakozó kincs, örökségünk fölfede-
zésére. Nem Beethovenre utalt, nem Beethoven ritmi-
kailag óriássá formált föltornyosulására, luciferikus-misz-
tikus birodalmára, nem Bachra, a szellemi lélek énekére, 
maga beragyogására, a nagy orgonafúgára, ahogy az föl-
tornyosul, lépcsõkkel és emeletekkel, egyetlen hatalmas, 
ragyogó kristályglóriaként, nem a messiási otthon ígére-
tére minden felfedezõút, minden luciferikus égnek ron-
tás mögött. Mi azonban már nem akarhatunk mást, csak 
a kimondhatatlan kedvéért van a hang, amikor arcjáték és 
szó megdermednek. Kísértethistóriák és álarcos játékok 
születnek, az igazi arc játékai, görbe tükör a vidám, va-
rázstükör a komoly operának; „szerelmeseknek / Étel s ital 
e mélabú”, az a zene, amelynek föl kell hangzania, amint 
az érzékfölötti avatkozik a cselekménybe, hogy – Busoni 
igaz belátása szerint – a zene lehetetlensége összefonódjék 
a cselekmény lehetetlenségével, látomásosságával, és így 
ez is, az is lehetséges legyen. Ám végül, amint a földön, a 
földi cselekményben elhallgat minden, mindenestül nél-
külözve a szöveget, nélkülözve még a shakespeare-i álom-
világot, tánc-, maszk-, szédület-, varázsvilágot is, a zene 
a másik szó hangjait fûzi össze, egy másik gége és logosz 
szavának hangjait, a kulcsot a legbelsõbb álomhoz az ob-
jektumok koronájában, azok tulajdon jelentésterhessé vált 
kifejezõdését, az Egyáltalán sokszorosan egy végsõ kife-
jezését. Most még forró dadogás, ám mind expresszívebb 
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meghatározottságában a zene egyszer birtokába kerül sa-
ját nyelvének: megpróbálkozik azzal a szóval, amely egye-
dül képes bennünket megváltani, amely mint omnia ubique 
rejtve ott remeg minden átélt pillanatban; zene és filozófia 
a maguk legmélyén ezt az alapvetõ titkot akarják artikulál-
ni, ezt a legkézenfekvõbb és legvégsõ kérdést mindenben. 
Mert a magánvaló dolog az, még egyedül a szellemi vágya-
kozásban „megjelenve” s így elébe rangsorolva a zenének 
is, mondom, a magánvaló dolog az, ami a szomszédos mesz-
sziségben, az objektumok lila ködében mocorog és álmodik; az õ, 
ami még nincsen, elveszett, sejtett, minden pillanat sötétjében, 
lappangásában ott rejlõ önmagunkkal találkozásunk, Mi-talál-
kozásunk, a jóságban, zenében, metafizikában hozzánk kiáltó, 
ám a földön nem realizálható utópiánk. Minél inkább, minél 
tévedhetetlenebbül mélyül el önmagában a hang, annál 
érzékelhetõbben lép elénk belõle az Õsnéma, a legrégibb 
mesét mesélve magának: de õ az, aminek mondja önmagát 
magának. Ha így végre megszólal az átélt pillanat, meg-
torpanásra bírva önmagánál, föltörve, legtitkosabb szoba-
ként: akkor kizökkent az idõ, akkor a zenének, a csodaté-
võ, transzparens, bennünket a síron túl, ennek a világnak a 
kimúlása után is elkísérõ mûvészetnek sikerült a hasonmás 
elsõ rendeltetését betöltenie, Isten nevét, az elveszettet, 
megtalálatlant egész másképp kiejtenie.

A magánvaló dologról a zenében
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A  T I T O K

Azt kutatjuk, hová is tûnt az igazlátás. Egy folyó eltûnik a 
homokban. Távol ettõl a ponttól hirtelen fölbukkan egy 
másik, azon a helyen soha azelõtt nem látott folyó, ame-
lyiknek, legalábbis ezen a szikkadt vidéken, nincsen forrása. 
Vajon összefüggésbe hozható-e egymással oly biztonság-
gal, ahogy ezt a két folyót egymáshoz passzítanunk szabad, 
az igazlátás és a zene is? Sohasem voltak egyszerre látha-
tók, ám amikor az egyik letûnt, a másik lassacskán nagyra 
nõtt, és úgy tûnik, ugyanazok az erõk növelték nagyra. Az 
persze nem tudható, vajon az erõk egyazon használatának 
és szümpathetikus konstrukcióknak a kedvéért-e. Ha tehát 
azt kérdjük, mi volt korábban az, ami ma zene, hogy épp 
ezáltal pontosabban megismerjük, mi is a zene, akkor ön-
magában még a fölismert rokonság sem elég a közelebbi 
meghatározáshoz.

Hisz fokról fokra vakokká válunk a külvilágra is. Azt, ami 
fölöttünk húzódik, régóta nem látjuk vaksi szemünkkel, a 
keresztény megvilágosodás teremtõ fénye is oda már. Az 
érzéki szem ugyan késõbb nyílt ki, mint az érzékfölötti, 
és akkor, amikor az utóbbi lecsukódott; vagy inkább épp 
az érzéki, botránkoztató, fürkészõ szem fölpattanása okán 
húzódott háttérbe, és múlt el fokról fokra mindinkább az 
érzékfölötti világ. Korábban, azokban a napokban, me-
lyekbõl a mesék ránk maradtak, a külsõ dolgokat fátyol 
borította, vagy egészen láthatatlanok voltak, ám mögöt-
tük, nagyon is láthatóan, ott ténykedtek csoportlelkeik, a 
forrásszellemek, faszellemek, õrangyalok, Sirius és a va-
dász Orion, az éjszakai égbolt színes felhõi és a másik világ 
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egész közelsége. Bár emlékezhetünk arra a római admirá-
lisra, aki meg merészelte cselekedni a korábban elgondol-
hatatlant, és a szent tyúkokat, mert nem akartak zabálni, s 
így baljós végkifejletet jósoltak a tengeri csatának, a vízbe 
hajíttatta: ha nem akarnak zabálni, tán innának!, és tet-
te ezt a szibüllai könyvek idején. Ekképp az érzékszervek 
hamar kiélesedtek, a látható világ áthatolhatatlanul, nyo-
masztóan, véglegesen valóságossá vált, a láthatatlanná lett, 
az érzékfölötti világ pedig hitté züllött, puszta fogalommá, 
platóni-plótinoszi égi lajtorjává vagy eszmepiramissá. Még 
az orákulumok is kétértelmûekké váltak, mi több, érthe-
tetlenekké, s így megerõsödött az evilágiság, mind racio-
nálisabbá formálódott az eleinte inkább csak a katona-
sággal, igazságszolgáltatással, kalkulálhatósággal és reális 
kauzalitással számoló érzület, míg végül Augustus császár 
napjaiban eltûnt minden érzéki vagy akár csak gondolati 
érintkezés a transzcendenciával. Akkor megszületett Jézus, 
magának Istennek a lélekvándorlása, és az emberek ennek 
a sötétségekbe is belehasító fénynek, vagyis a logoszmisz-
térium e megint nyilvános, a legérzékibb érzékszervek szá-
mára is fölismerhetõ hússá válásának, földi vándorlásának, 
publicitásának a kegyelmébõl ismét csak úgy tarthatták, 
bizonyosságot nyertek az érzékfölöttirõl. Négyszáz éve, 
Luther és a reneszánsz óta azonban, dacára az újra elõtér-
be nyomuló evilágiságnak, sõt, annak a megújult erõnek is, 
mellyel a szabadság, férfiasság, alkotás, luciferikusság, ész-
szerûség megnyilatkozik, és bezúdul a világba és a fölsõ vi-
lágba, valamifajta kettõsséget látunk megnyilatkozni. Hisz 
körülöttünk is mind nagyobb a sötétség, miután fölöttünk 
már régóta összezárult. Mindinkább elhatalmasodik az 
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éjszaka, éspedig nemcsak egyik oldal felõl, mint a római 
korban, az érzéki elõterek is kezdenek eltûnni, oly föltar-
tóztathatatlanul, ahogy a valaha ott föllobbant magasabb 
keresztény fény is eltûnt rég. Ám másfelõl az is igaz: még 
fényesen lobog a bensõ oldalon az énszerû láng, egyedül 
az lobog fényesen, és a becsaphatatlan erõk benne bátran 
újjászülethetnek. A lélek sír bennünk, és odaátra vágyik, 
Istent és álmot tételez; ám ami maga elõtt ûzi az éjszakát, 
miként Orfeusz az árnyakat, az merõben a lélekbõl szüle-
tett meg, és nincs más célja, csak ez a legbensõbb Eurüdi-
ké. Csak a szubjektum az, ami kiolthatatlan minden külsõ 
és fönti sötétségben, és hogy az Üdvözítõ él, és vissza akar 
térni, azért, akárcsak azelõtt, most is vitathatatlanul sza-
vatolva van; ám õ is, ahogy Isten maga is, mint minden 
objektivitás, elvesztette az eljöveteléhez szükséges erõt, az 
erõt ahhoz, hogy szemmel láthatólag ténykedjék; eljött a 
maradéktalanul tiszta, csak Jézus által belénk rejtett szub-
jektummágia, a maradéktalanul luciferikus-paraklétoszi 
kibontakozás ideje. Ilyenformán egyetlen menekvés kínál-
kozik, éspedig a külsõ és fönti fény éjszakájában egyedül 
égni képes morális Én és a hallgató, bennünket elhagyó, 
Szentlélekké válni habozó Isten megbotránkoztató, min-
den idegenségen túl önmagát keresõ szövetsége mint a 
heroikus-misztikus „ateizmus” kiáltása, imája és mélyrõl 
fakadó hatalma a fölavatásra.

Ezzel tehát, mert zavarosak vagyunk és terhesek, s ma-
gunkat mégis különös szépséggel tükrözzük vissza, vissza-
tért valami másfajta igazlátás. Már korábban is itt volt, és 
most, ha tetszik, mintha csak visszapattant volna, csakhogy 
minden megváltozott benne, magányosabb, támasztékta-
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lanabb, produktívabb, többé már nem tükröz vissza idegen 
dolgokat, az ürességet ragyogja be elõttünk már funkciójá-
nál fogva is. A találó pillantás megváltozott; a bér, mely a 
perzsáknak, kaldeusoknak és egyiptomiaknak, a görögök-
nek és a skolasztikusoknak jutott, nekik, akiknek mind nem 
volt számottevõ zenéjük, a kész és zárt, a rögzített figurák és 
definíciók, a tükrözõdések, de nem az alkotás mestereinek 
– a képszerû igazlátás és a garantált égbolt, teli csupa lát-
hatósággal és objektivitással –, mondom, ez a bér oda; ám 
az új embereknek a régi kép-birodalom, a régi otthontalan 
bõség helyett megadatott a zene vigasza. A nagy zenészek 
ezért is váltak annak mértékében jelentékennyé, ahogy a 
tõsgyökeresség föllazult, és föllazult a másik szilárd, szel-
lemi kötés, a mítoszé is, sõt, maga a népdal és az egyházi 
ének sem végsõ forrásai a zenének, s most, hogy eltûntek, 
látható, nem hordozói a zene végsõ szubsztanciájának sem; 
emez, a zene pedig annak mértékében nõtt, és vált kons-
titutívvá, ahogy a filozófia is arra kényszerült, abban a ke-
gyelemben részesült, hogy a tettcselekvést próbálja megra-
gadni, a szubsztanciát mint folyamatot, az igazságot mint 
a világ megszüntetését. Másfajta fény rejlik ilyenformán a 
fülnek, a zenének és az alkotásnak ebben az igazlátásában, 
s planétája, szöges ellentétben a régi misztikával, melynek 
kész, magukban véve több mint világos realitásokkal volt 
dolga, nem fordult el még annyira, hogy fölismerhetõvé 
vált volna másik, mind tõlünk, mind magamagától elfor-
dult oldala. Bár tehát azt kérdeztük, mi volt az korábban, 
az igazlátó, de zenétlen korokban, ami most, az újkorban 
zeneként kezd kibontakozni, hogy épp ennek köszönhe-
tõen ismerjük föl, merre és mi végre is van a zene, az igaz-
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látás és késõbb a zene fölismert rokonsága mégis csupán 
közös szintjük meghatározásához elegendõ, nem elegendõ 
azonban a megváltozott szerep meghatározásához, és vég-
képp nem a távolabb megrajzolt objektum tartalmának a 
megfogalmazásához. A legborzalmasabb eltévelyedés vol-
na, ha a két királyi út hasonlósága okán átvennénk a régi 
célt is, ha tehát az egészében véve a hangzásból megszüle-
tett nappalt, a korábban a hangzásból csak a szellemfülek 
számára megszületett nappalt, a zene hihetetlen belsõ égi 
képét, az ellentétben a pusztán asztrális világ színaurájával 
réges-rég sejtetten hangokból szõtt devahanikus világot116 
– mondom, ha tehát a megélt pillanat szélesen, integráltan 
hangokban fölizzó sötétjét mégis az asztrális mítosz vagy 
akár a még félig asztrális szentháromságmítosz alakzataival 
akarnánk benépesíteni. Valami más, megnevezhetetlen van 
születõben, titkos fenségességünk; „De induljunk! Száll már 
az alkonyat, / a lég lehûl, a köd szakad. / Ilyenkor jó csak a 
szoba!”;117 és nem a legmélyebb ok nélkül lettek épp a fönti 
dolgok bonyodalmai, luciferikus vagy akár sátáni összeom-
lásai, az újkor paradox mód elsötétült ádventéjszakái a zene 
szülõhelyévé. Ezzel egyben legsajátabb, történetileg bensõ 
utunk szülõhelyévé is: a megváltódásé nemcsak a testtõl, ha-
nem minden puszta kötelességtõl és száraz, pusztán ember-
közi definiálhatóságtól; az eloldódásé minden csinálmány-
tól [Werkwesen], minden transzcendenciától, amelyben 
nem fordul elõ az ember; végül azé az eloldódásé, melynek 
köszönhetõen a bensõségesség, a testvéri befelé fordult-
ság, az önmaga leleplezte titokzatosság etikája és metafizi-
kája felé vehetjük utunk, egészében fölrobbantva a világot, 
s elhozva a minden mulandó síron túli igazság hajnalát.
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Szükségtelen itt attól tartanunk, hogy csalódnunk kell, 
vagy éppenséggel becsapnak minket. Többé nem szabad 
azt mondanunk, hogy ahogy az álmok szertefoszlanak, 
amint fölébred az ember, az is szükségképp lényegtelen 
kell legyen, ami csak az Énben él, s amúgy híjával van az 
alátámasztottságnak. Kis izgalmainkra nézve ez tán igaz; 
persze megeshetik, hogy csak a test szorosan körénk tekert 
dunyhája hozza ránk az élet kínjait és örömeit. És ahogy 
alvás közben mintha megfulladnánk a ránk szakadó hegyek 
súlya alatt, amikor a takaró ajkunkra borul, úgy szórja teli 
ez a föld, ez a test a halhatatlan hetvenéves álmát fények-
kel és hangokkal és hideggel, az meg ebbõl szenvedései-
nek és örömeinek fölnagyított történetét költi meg; és ha 
fölébred, csak alig valami volt igaz a dologból, mi több, 
Jean Paulnak ehhez a mondatához még hozzáfûzhetõ,118 
semmi sem volt igaz a dologból, mindez csak visszatükrö-
zõdés, és miben sem osztozkodik a vágy mozgatta lélek-
kel, amely nemcsak a testtõl emelkedik el, de mindennemû 
emberek közti definiálhatóságtól is, még annyi köze sincs 
hozzá, hogy ellentétben állhatna vele. Ha azonban az, amit 
a hang mond, tõlünk származik, mert magunkat rejtettük 
bele, és ezen a nagy, makanthropikus gégén keresztül szó-
lalunk meg, akkor az nem álom, hanem erõs lélekgyûrû, 
melynek csak azért nem felel meg semmi, mert odakünn 
immár semmi sem felelhet meg neki, és mert a zene mint 
belsõleg utópikus mûvészet egész terjedelmében az em-
pirikusan bizonyítható határán túl fekszik. Amiatt sem 
kell aggódnunk azonban, hogy ez a nálunk magasabb és 
jobb valami nem akar majd ránk visszapillantani. Ahogy a 
zene hallatán azon sem kell háborognunk – holott a kép-
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zõmûvészetek esetében jórészt kell –, hogy itt valamifaj-
ta sorompó állíttatik, s az embernek örökké kívülrõl kell 
bekukucskálnia, és örökké várakoznia kell. Avval sem kell 
vigasztalnunk magunkat, álszenten vigasztalnunk, hogy 
tulajdon könnyeinket könnyebben kiheverjük, mint ahogy 
az angyalok névtelen ujjongását kiheverni tudnánk, és a 
zenében nekünk ajándékozott igazi szimbólumot nem kell 
elõbb még kétségbeesett féltékenységgel föltörnünk, mint 
a régi korok képi hasonlatait és szimbolikusságát. A pusz-
ta kontempláció cselédbejárata fölrobbant, valami más 
bukkan föl, nem az az allegorikus szimbólum, amely hisz 
emberidegen, legalább félig emberen kívüli volt, s amely 
ha egészében láthatóvá vált volna, megfojtott, szénné ége-
tett volna bennünket, mint a megzabolázatlan Zeusz, s 
amelynek szimbólum voltát épp a láthatóban, a hozzánk 
hajlóban is még mindig föloldatlan, transzcendens meg-
foghatatlanság konstituálta. Mármint pusztán hamis, csak 
számunkra létezõ, allegorikus szimbólum voltát, amely 
mögött hisz, mint Egyiptomban, ugyan tulajdon sötétünk 
lakozik, de a tévedés, az idegen fény, az asztrális mítosz 
halálos világossága is. Ám a hang velünk tart, s a végén 
nem tér allegorikusan vissza nekünk idegen vagy egyenest 
számunkra tiltott honába. Ha ami a hangban megfogalma-
zódik [das Tonhafte], még pusztán utalásszerû, nem-volta-
képpeni, olyankor nem, mondjuk, rejtjelezve van, rébuszai 
nem valami odaát már megoldott föladványt tartogatnak 
számunkra, a zene funkciója a legteljesebb nyíltság, és a 
titok, az, ami benne érthetõ-érthetetlen, szimbolikus, az 
saját, önmaga elõtt tárgyilag leplezett ember-tárgya maga. 
A hang velünk tart, nem más, mint mi magunk, nemcsak 
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a sírig kísér el minket, mint a képzõmûvészetek, melyek 
pedig annak elõtte oly messzi túlmutatni tûntek rajtunk, 
valamifajta szigorúságra, objektivitásra, kozmikusságra cé-
lozva, hanem ahogy a jó mûvek, elkísér a síron túl is; és-
pedig épp azért, mert a zene fenségessége, az új, immár 
nem pedagógiai, hanem igazi szimbólum a zenében oly ala-
csonyan tûnik föl a láthatáron, annyira csupán légkörünk 
tüzes kitörésének tûnik, noha az állócsillagok legtávolab-
bi, de persze legbensõbb égboltjának fénye, éppenség-
gel maga az önmagunk- és Mi-probléma. A megformált 
hangzás ekképp nem olyasmi, ami épp átellenben van 
velünk, van valami benne, ami a szívünkre teszi a kezét, 
ami velünk idézi föl önmagunkat, átformál bennünket, és 
fogyatékos, örökké kérdezõ fogékonyságunkat önmagá-
val, legalábbis a maga eltérítetlen, megtisztult, önmagát 
visszhangzó kérdésével válaszolja meg, a kérdéssel, amely 
az otthont firtatja. Ekképp a zene az emberekben emberi-
leg megérezhetõnek, a Mi-probléma távolságtartás nélkül 
való, minden más gnózisnál magasabb rendû gnózisának 
egyszerre realitáson túli és mégsem allegorikus, csupán 
Én-ornamentikája még befejezetlen volta okán szimboli-
kus jelentéskörét teremti meg.

Vagyis: az igazlátás rég kihunyt. De vajon nincs-e szüle-
tõfélben az igaznak valamifajta meghallása, egy újfajta bel-
sõ látás, amely most, hogy a látható világ elerõtlenedett, 
s képtelen megõrizni a szellemet, a hallható világot idézi 
föl, a fény menedékét, a föllobbanás primátusát a nézés 
eddigi primátusa helyett, bármikor érkezzék is el a meg-
szólalás pillanata a zenében? Hisz ez a hely üres még, csak 
a metafizikai összefüggésekben visszhangzik tompán. De 
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eljõ az idõ, amikor a hang megszólal, kimond, amikor az 
igazi gyertyákat végre a magasabb rendû Énben gyújtják, 
amikor azt, amit Brangéne még kürtszónak hall, Izolda az 
éjszaka csöndjében forrásnak hallja, amikor az új muzsiku-
sok elõtte járnak az új prófétáknak; amiért is abban, ami 
másképp elmondhatatlan, szeretnénk a primátust a zené-
nek odaítélni, ennek a magnak és csírának, a színes halotti 
éj és az örök élet e visszfényének, ennek a vetõmagnak, 
melybõl a háznép misztikus tengere születik meg, ennek 
a Jerikónak, a Szentföld ez elsõ lakóhelyének. Ha néven 
tudnánk nevezni magunkat, megkerülne a koronánk, és 
a zene az egyetlen szubjektív teurgia. Bevezet bennünket 
a bensõ meleg, mély, gótikus szobácskájába, ahol a zava-
ros sötétben egyedül találni világosságot, ahonnan egye-
dül érkezhet még fény, hogy a zûrzavart, a pusztán létezõ 
terméketlen hatalmát, a démiurgikus vakság durva, para-
noiás tapogatózását, ha ugyan nem egyenesen az Istentõl 
elhagyott létezés koporsóját tönkrezúzza, és darabokra 
robbantsa, hisz nem a halottaknak, hanem az élõknek pré-
dikáltatott a birodalomról, s így alig ismert, meleg, gótikus 
szobácskánk az utolsó hajnalon a kinyilatkoztatott égi bi-
rodalomnak bizonyul.
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„L’acqua ch’io prendo giàmai non si corse…”
Dante119

Önmagunkról

Ott vagyok önmagamnál.
Legvégül is ezzel kell kezdenünk.
De miben is szenvedek attól, hogy még kevés vagyok? Mi-
ben kontárkodom, és miben vagyok romlott? Miben va-
gyok összeszedett és igaz? Bár persze nem vagyunk sem 
emez, sem amaz iszaposnak, langyosnak és kiköpésre mél-
tónak kell tartanunk magunkat.

Ez elég kevés, és csaknem minden elúszik közben. Még 
ami jó, az is, mert az emberre, mintha nem döntött volna 
magáról, szürke árnyék borul, és nem ölt színt semmi sem. 
Csak a végsõ valami világos: túl kevéssé húzunk egymás-
hoz, képesek vagyunk ostobán elmenni a másik mellett. 
Vagy ha meg is van bennünk a tudás, ha közel férkõzik 
is hozzánk a segítés, a másikká levés gondolata, amikor a 
dolgunkat tesszük, vagy akár még ötleteink is támadnak 
netán, olyankor közbelép a hiúság rosszízû öndédelgetése, 
és a tekintet mégis üres marad. A tetejében a legtöbben 
köröttünk, kivált mióta beszõtte õket a pénzgazdaság há-
lója, oly vastagon összekoszolódtak, hogy az ekképp le-
forrázottak és megjelöltek majdhogynem egyike sem fér 
hozzá a bonyolultabb belsõ rezdülésekhez. A szabadjára 
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engedetteknek, az átszellemültebbeknek meg elevenen 
rothad el a lelkük, bármilyen finoman beszéljenek is, a tet-
tet, ha a másik cselekszik, ha a másik segítséget szeretne, 
szentimentális élményre, erkölcsi érzékenységre cserélték. 
Távol áll tõlük, hogy úgy érezzék: magam vagyok a bûnös, 
nem a többiek, s ha sötétek, én nem világítottam eléggé 
nekik. Ehelyett leválasztják magukról az erkölcsi életet, és 
úgy szemlélik, ahogy minden mást is, élettelenül és hig-
gadtan, és az erkölcsi élet sajátos, közös bensõ lényege 
félreismertetik, elfuseráltatik. Félelmet, megbánást, bûn-
tudatot, a spirituális mag moccanását érezni magunkban, 
az a gonosztevõk elõjogává süllyedt, és a szív rest.

A bennünk rejlõ makulátlanságról

Csakhogy: hogy alkossak, magam azért vagyok.
Ezzel azonban csak még jobban fölkavarodik a szürkeség.

Mert ki vagyok én, hogy alkotni tudok? Ilyen sokat érek, 
vagy ennyire szeretnek?120 A dolog nem mindenütt érzé-
kelhetõ, a belsõ hideg mélyen a vízvonal alá hatol. Mibõl 
fakadhat, amire képes vagyok, ha egyszer semmit sem lel 
az ember önmagában, ami ahhoz fölérne? Ami ugyanak-
kor tavaszt csinál minden virágzásból, ami minden ötletet 
naggyá, komollyá és tárgyilag átfogóvá érlel? Mi több, ez 
a képesség rólam is ítél; akárki is vagyok „amúgy”, az attól, 
amire képes vagyok, és amit tudok, még jobban fölizzik. 
Legyenek bár a gyöngék oly üresek és oly kevéssé való-
diak, mint az általuk használt, a számukra hozzáférhetõ 
szavak, az alkotó ember dolga csak még nehezebb, õ maga 
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csak még nagyobb felelõsséget érez, csak még inkább nyo-
masztja õt a megszolgálatlan szeretet attól a távolságtól, 
mely õt magamagától, a tudásától, a mûveitõl elválasztja, 
mindattól, ami objektíve nem olyan üres, és nem annyira 
valótlan. Eszébe jutnak Jakab szavai: „A ki azért tudna jót 
cselekedni, és nem cselekeszik, bûne az annak.”121 Valami 
ilyesmit érezhetett Haydn is, amikor a Teremtés elsõ fény-
akkordját hallva térdre hullott, és hálát mondott Istennek, 
amiért megalkotta ezt a mûvet. Nem alázat ez minden 
megkötés nélkül, és végképp nem büszkeség, vagy nem 
szükségképpen az. A teremtõ ember erkölcsi, elsõre látha-
tó búbánata ez, azé az emberé, aki összeomlik, ha ezzel a 
mércével mérik, és aki szeretné Istenre testálni nyomasztó 
súlyú tudását.

Mármost ez persze még mindig elõföltételezi, hogy hi-
szek a mûben. Ám ha az Én nem nagyon erõs, ha nem 
biztos a maga színében, ez a kor körülöttünk végképp 
nem könnyíti meg a dolgát. Korunknak csudálatos módon 
nemcsak hogy könnyebb a láthatóban, mint a láthatat-
lanban hinne, de a látható dolgokban is valóságosabbnak 
tûnik számára az egyes, a fölosztott az egésznél. Annak a 
hajlandósága uralkodik, s ezt régóta pártolta a technika, 
hogy a könnyebben mozdítható, könnyebben változtat-
ható elemeket kutassuk, onnan próbálva megmozdítani az 
egészt, ha lehet, csakis valami alacsony pontból próbálkoz-
va meg a kúrálással. Ez nem marad következmények nél-
kül, és maga után vonja minden eredetiségnek azt a totális 
fölbomlását, amely már csak földi, kalkulálható dolgokat 
ismer, és bennük is csak a legegyszerûbb ösztönöket, tar-
talmakat fogadja el megváltoztathatónak és valóságosnak. 

A bennünk rejlõ makulátlanságról
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Bármilyen üdvösnek bizonyult is gyakorlatilag ez a puszta 
részecskén kezdõ nekibuzdulás, a változtatás részletekkel 
bíbelõdõ technikája, azért mégiscsak szögesen szemben 
áll, és talán összeegyeztethetetlen is az „ímé mindent újjá 
teszek”122 erejével és lelkületével. A hitetlenség elgyöngíti 
a lelket, ha az sehol sem talál kapaszkodót a virágzásban, 
fényösztönben, az önmagában elementáris gazdagságban.

Az emberek ily módon magukba roskadnak, nincs útjuk, 
nincs céljuk, amelyik kivezetne a hétköznapokból. Elve-
szítik igazi emberi ébrenlétüket, tartalom voltukat, létezé-
süket, veszendõbe megy a pólusuk, a cél átfogó tudata; és 
végül minden, aminek nagy íve van, ereje, atomjaira hul-
lik a „tudós” pillantás elõtt, hamis, varázsuktól megfosz-
tott részletekre, minden virág elkendõzés lesz, vagy végsõ 
fokon hazug felépítmény. Akik ennyivel beérik, és ebbe 
belenyugszanak, semmiképp sem jönnek számításba, nem 
gondolkodnak, és nem kell gondolnunk velük. Magasab-
ban áll náluk, aki legalább kétségbeesik, hogy így festenek 
a dolgok, a teremtõ ember pedig alkotóerõinek tudatában, 
lénye legmélyébõl fakadóan veszi föl – õ igazán fölveszi 
– a küzdelmet a túlontúl technikai vagy egyenest gyûlölet-
tel átitatott fölbomlás ellen. Mégis: még a teremtõ ember 
sem tud mindig mindenütt ott lenni, minden további nél-
kül hinni abban, amit gondolkodása benne magában vagy 
fölötte megcsillant. Ez a végsõ fokon még fedezetlen ké-
telkedés, kétségbeesés, a vízióra mondott föltétlen igen hi-
ányzó halálos komolysága a teremtõ ember másodikfajta, 
logikai búbánata, a produktív ember abbéli gondja, hogy 
mégsem igaz és makulátlan mindenestül.
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Nem is áll szabadságunkban ennyire valódinak lenni.
De talán csak azért oly nehéz ez, mert rejtve túlságosan 
hamar makulátlanok is lehetnénk akár.

Most persze még nem érünk föl ahhoz, amit alkotunk, 
és gyakran úgy tûnik, mintha épp a ház volna hajléktalan. 
Nemcsak az analitikus nihilizmus rombol, a rombolás mé-
lyebb, magát a középpontot érinti: a történelemben valaha 
volt legnagyobb elsötétedésben bolyongunk, a bensõ, de 
mindenekelõtt a külsõ és az odafönt elsötétedésében. Na-
gyon is érzékelhetõ, mint váltak fokról fokra át nem éltté, 
merõ érdektelen megszokássá mind az ünnepek. Nietzsche 
talán eléggé hitt abban, amit mondott, talán a dolgokat 
irdatlanul átélõ Schopenhauer is, talán Spinoza is, more 
geometrico, de mindegyikõjükbõl hiányzik a legmélyebb 
elragadtatottság, és az a damaszkuszi nap nem pótolható. 
Kierkegaard is csak a hinni tudásban hitt, Dosztojevszkij 
sem küzdötte le a nagyinkvizítor-jelenet mérgét; és ahogy 
Luthernek meg kellett vallania, hogy csak két alkalommal 
hitt Istenben, Pascal kereszténységrõl írott apológiájában 
is föllelhetõ az a becsületes mondat, hogy még mindig elõ-
nyösebb Isten létezésére és az ítéletre tenni a tétjeinket, 
mint nemlétére – a fogadás-érv, amely nem folyamodha-
tott volna ilyen rábeszélõen, mérlegelõen, gyõzködõen az 
értelemhez, annyira mindenestül másként, mint a közép-
kori istenérvek, ha nem hunyt volna ki Pascalban is a föl-
tétlen izzás. Ebben a mi újkorunkban olyan súlyossá vált az 
anyag, olyannyira mind kíméletlenebbé és tisztátalanabbá 
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váltak a lelkek, hogy karácsony, húsvét és pünkösd egyet-
len nagypénteknek tûnnek a szemünkben, mintha pusztán 
annak a szomorúan szubsztanciátlan tudásnak volnánk a 
birtokában, hogy a Megváltó meghalt, de úgy, minthogy-
ha már a bölcsõben meggyilkolták volna; és a dicsõség sej-
telme semmitmondóan lebeg a dolog fölött. Oly kevéssé 
kötõdve az elevenséghez, és mégis oly irritálóan egyszerre 
az ürességgel, ahogy hisz bárdolatlanság és újrakereszte-
lés, a legvilágibb reneszánsz és a legeksztatikusabb barokk, 
a legnyomorúságosabb filiszterség lapálya és a zene és spe-
kuláció ébren látott álma is majdhogynem egymás mellett 
találtattak, sõt, váltakoztak is egymással ebben a csodálatos 
újkorban. De épp ez az, ami másfelõl újból azt érzékelteti 
velünk, hogy valami fontos dolog furán nem stimmel fény-
telen és zavaros életünkben. Megmaradt legalább a kétség-
beesés, amiért nem hiszünk, amiért a belsõ ember félúton 
megragad, csak a megismerésben lázasan és fölvértezetten, 
és megmaradt, mi több, fölerõsödött rejtett erõnk, latens 
kezdetünk és Keletünk, méltó, végre kihüvelyezett, végre 
közvetlen közelünkbe sodródott birtokunk sejtelme.

Így legalább vágyakozunk rá, hogy színek közé húzódjunk. 
A dagonyás életnek vége, egyre poshadtabb levének ma-
radéka is. De mélyen bennünk másfajta erjedés dúl, olyan 
magot keresünk, amely így itt nem termett meg.

Tehát keletnek megyünk, hadakoznunk ellene mindig is 
hasztalannak bizonyult. A görögök harcoltak a perzsákkal, 
Marathónnál és Szalamisznál gyõzedelmeskednek is, de 
Sándor házasságra lép Roxanával, szélnek ereszti a make-
dón testõrséget, és meghal Babilonban. Scipio lerombolja 
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Karthágót, ám a sémita Petrus Rómát rombolja le, Theo-
dosius császár vezeklése a milánói püspök elõtt pedig ké-
sõi, végsõ bosszú volt Zamáért. A frankok megint csak ha-
dakoztak az arabokkal, Tours és Poitiers sikert hoz nekik, 
de a pápa parancsot ad a keresztes hadjáratokra, és a szent 
sír hõseivel keletrõl Európába vándorolnak a lovagiasság 
és az Énekek éneke szerelmi költészete, a gótikus és sko-
lasztikus mûvészetek. Mindig is kelet felé vitt – kezdetben 
is, és a végén végképp, az európai világ gonosz, kemény, 
szûkös, fázósan hitetlen életének összeomlásakor – az er-
kölcsi-szellemi út, hogy segítséget hozzunk. Mily sokszor 
és mily nyilvánvalóan vált Európa áttekinthetõ félszigetté 
a Kelethez, a nagy vallások termékeny káoszához mérten, 
félszigetté, melynek sorsa a kapcsolatok keresése, nehogy 
kicsinységében és merõben gondolkodói magatartásában, 
vallási vérszegénységében dideregni kezdjen. Ennek da-
cára az önelégülten normális korok görög-európai gõgje 
még nagy vonalakban sem eszmélt rá a világra, a Kelet 
történelmére, a Keletére, amely valaha nagyon is egyetlen 
egészt alkotott, és amelynek Isfahanban mintegy valami-
féle gyújtópontja volt, középkori Olümpiája, melyet Tan-
gerbõl, Tuniszból, Kairóból, Isztambulból, Bagdadból, 
Delhibõl, sõt, Pekingbõl is kerestek föl elõkelõségek. De 
Sándor tudatosan kanyarodott Perzsia felé, húszévesen, 
fiatalemberként, álmait követõ mesebeli ifjoncként, csak 
épp nem oly hiún és szubsztanciátlanul fiatalon, mint elõt-
te Alkibiadész, utána meg, annyival tisztábban, III. Ottó, 
mondjuk, hanem azzal a látomással és céllal, hogy Görög-
országot Ázsiába ültesse át, és a történelembe nagy logoszt 
plántáljon, elég erõszakosan ahhoz, hogy az úgynevezett 
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világkormányzat közömbös véletlenjét a történelem logo-
szának igájába kényszerítse. Bizonyosan nem azért vonult 
föl, hogy átkozódjék, majd akarata ellenére áldást osszon, 
dacára a lakedaimóniak és athéniak elõtt színlelt célnak, 
mármint hogy bosszút akar állni az õsellenségen; másodszor 
ment Trójába, de nem, hogy lerombolja azt, hisz odahaza 
nem volt már Tirünsz és Mükéné, ellenkezõleg, Sándor, a 
szövetséges hellének választott hadvezére azért hagyta ott 
Görögországot, hogy annak „elõfokára” lépjen le, belefá-
radva az egész mesterséges okcidentalizmusba, ahogy már 
Hérakleitosz, Püthagorasz és Platón is hátat fordítottak a 
túlságosan is emberi bálványoknak, a mélység nélkül való 
euphroszünének és a világ tökéletes szphairájának, hogy ki-
feszítsék a vágy, az újplatonikus transzparencia, az e világ 
fölé emelt kupola ívét. S amikor barbárok léptei alatt ren-
gett a föld: sötét lett, a világ pogány pompája rég a múlté 
volt, és csak távolba nyúló alkonypírként ragyogott már, de 
a templomban még égett a világ, másfajta világ, és nemcsak 
odalent, a csillagok is újra odaátról hunyorogtak, egy olyan 
hit tüzének fényeként, amely nem e világra és nem e világ-
ról való volt – akkor vonult végig Európán csak igazán újból 
a mágikus mítosz, túl az antikvitás utóhatásain, valamifajta 
szögletes, gótikus, transzcendens boltozatú létezés, gyõzel-
met aratva – túlélve azt – még a beköszöntött reneszánsz 
fölött is. Amit Sándor, a legigazibb görög föladott, föladta 
Michelangelo is, nála nem kevésbé, és Schelling és Scho-
penhauer is, hogy Európába, a fogalom tettének és élessé-
gének Európájába titokzatosságot csempésszen.

Ám mi, kései nyugatiak is tovább keresünk, mi keresünk 
csak igazán, álomszerûen magaslik föl újra a Kelet. A mi 
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kórságos és üres lelkünk is valamifajta Keletrõl érkezõ 
fényt követ. Ez a századforduló, a mûveltségével hencegõ 
filiszter önteltségének megcsappanása óta kétszeresen is 
kézenfekvõ a számunkra. Az az orosz melegségben és re-
ményben – a folyók, a síkok, köd burkolta India, ilyennek 
tûnik a mértéktelen Oroszország a szemünkben. Ám alkal-
masint elsõsorban mégiscsak magát a bennünket érdeklõ 
gondolkodó misztikát és metafizikát, az Észak szellemét 
fûzi az igézõ Ázsiához a rokon belsõ dúlás, voltaképpen te-
urgikus jámborság, nem hallgatva Sion kedvéért, és Jeru-
zsálem kedvéért meg nem torpanva. Következésképp épp 
innen merészkedhetik le újra a változtató, ám üres nyugati 
ember a mögöttes mélységekbe. Hisz a legmagasabb rendû 
Kelet, a Biblia Kelete nélkül nem volna a világon az a tá-
guló, a világot megköltõ eszmélkedés, amely Ágoston óta 
Európát betöltötte, ahogy az isteni tulajdonságok embe-
reknek szóló mintává való átértelmezése sem létezhetnék 
a fönti világban. És fõképp nem léteznék a végre, a radiká-
lisan az élet és erõfeszítés Egyáltalánjára tapadó pillantás; 
az apokaliptikus tudat mindenestül a kicsiny és õslehetsé-
ges Attikából származtatható. A Bibliából, a Bibliából az 
oltárral, amely Keleten maga is valamifajta végsõ Keletre 
és oriensre néz. És: „Jövõre Jeruzsálemben!” – ez a Bibli-
ánál késõbbrõl való, ez esetben a szétszóratás Európáját 
érintõ ima ott rejlett, szimbólumként, annak a Krisztus-
hoz való hasonlatosságnak a mélyén, amely igazibb, mint 
amilyennek Európa a birtokában volt, és mint amilyennek 
magától, a páthmósi szó123 nélkül, a birtokában lehetett. 
Item, a nemcsak anyai Keletrõl olyan tudás érkezett, amely 
emberibb még a görög Ádámnál is, és amely olyan attikai 
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gazdagságot ígért, amilyennel a világ igazán nincs még át-
itatva; épp ellenkezõleg.

Így hát nem egyszerûen hajléktalanok vagyunk, igazából 
van valami, valami más, ami megcsillan zavaros életünk 
elõtt.124 Különben, nyilvánvalóan utat tévesztve, talán 
történetileg sem tudnánk emlékezni arra, milyen volt, és 
hogy újra hozzánk törekszik. Így azonban, ebben az affi-
nitásban, ebben a produktív megértésben vagy, ha tetszik, 
„félreértésben” úgy érezzük magunkat, mint ama perzsa 
király Eszter könyvében, aki álmatlan éjszakákon a biro-
dalom krónikájából olvastatott föl magának, és értesült a 
zsidó Mardokeusról. Nem egy beváltatlan adósság izzik a 
szellemtörténetben is, nem egy tett, amelyet nem jutalma-
zott bér, nem egy merész álom, mely még beteljesületlen 
maradt. Századunk talán beteljesítheti õket, a föltétlen 
közös tudása125 és az Egyáltalán fogalma új, nem sejtett 
erõt meríthet magának. Bár ama bizonyos köd csak még 
sûrûbb ettõl, és csak annál nyomasztóbb a bizonyosság át-
ható hiánya, amely akadályoz minket a határ átlépésében, 
s az erõket megpróbálja újból zavarossá tenni, a célt pedig 
fátyol mögé rejteni elõlünk. Egészen körülfogva bennün-
ket megint a hideg ördöge uralkodik, õ pedig egyáltalában 
nem akarja, hogy higgyünk benne, hogy lássuk patás lá-
bát, merõ semmiként, a varázslattól való tökéletes meg-
fosztottságként uralkodik a legzavartalanabbul, s rekeszt 
el bennünket a legkönnyebben a titoktól. Ám ugyanakkor 
ebbõl születik meg annak a paradox bátorsága is, hogy épp 
a ködbõl jövendöljük meg a fényt; vagy más szóval: a Nem 
nem lehetne ily erõs, ha nem léteznék körünkben ugyanakkor 
valamiféle rá nézve veszélyes és a szemében méltó ellenfélnek 
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tûnõ Igen; ha következésképp e mögött az elfátyolozott 
élet mögött, az újkor nihilizmusa mögött nem mocorog-
na ugyanakkor valamiféle erkölcsileg sem, képzeletünk 
számára sem ismerõs erõ, melynek épp ezért számlálha-
tatlanul állják útját borzalmak és akadályok. Ilyenformán 
a barátságtalan életbõl csaknem minden hozzánk mene-
kült, hozzánk, annak a titokzatos fának a kertészeihez, 
amelynek ki kell terebélyesednie. Csak bennünk ég még 
a fény menny és föld összeomlása közepett, és eljött a kat’ 
exokhén alkotói, filozofikus pillanat is; hogy beváltsuk, 
abban bennünket az segíthet, ha ébren látott álmainkban 
makacsul a tisztább, magasabb életre, a rosszakaratúságtól, 
ürességtõl, haláltól és rejtvénytõl való megváltásra, a szen-
tekkel való közösségre, minden dolgok paradicsomira vál-
tására összpontosítunk. Csak ez a gondolkodó vágyálom 
teremt valóságot, befelé fülelve, míg csak látóvá nem lesz 
a tekintet: míg csak el nem lát a lélekig, a csillagok és iste-
nek egének harmadik birodalmáig – a szóra várva, õsöreg 
megvilágosodást remélve. A késztetés, hogy önmagunkhoz 
méltók legyünk, a lelket bevonja a borzalmas világba, annak 
nem-tudásába, annak tévedésébe és abba, hogy rossz lelkiis-
merettel borzalmas világvégét jövendölünk; minden létezõ-
nek vérében van utópikus csillaga, és a filozófia semmis vol-
na, ha nem a megújított valóság e kristályegének gondolati 
megoldása volna. Az élet elhalad mellettünk, és nem tudja, 
merre tart, egyedül mi vagyunk még emeltyû és motor, a 
külsõ értelem dadog, a kinyilatkoztatott értelem meg vég-
képp: ám az új gondolat végre nekivág az igazi kalandoknak, 
nekivág a nyitott, nem-kész, álmodó világnak, a Sátán, az 
elrekesztettség omladékainak és sötétségeinek. Hogy két-
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ségbeeséssel is fölövezve, fölövezve dacos sejtelmünkkel, 
emberi hangunk hihetetlen erejével kinevezze Istent, és 
addig ne nyugodjék, míg el nem oszlottak a legbensõbb 
árnyékok is, míg el nem árasztotta a világot az a tûz, amely 
a világ mögött lobog, vagy amelyet föl kell lobbantanunk.

De elõbb még: föl kell lobbantanunk, hisz még nem égünk 
szabadon, és semmi sem maradéktalanul valódi már önma-
gában is. A ködön túl is megmaradt tehát a kétségbeesés, 
amiért igazán már semmiben sem hiszünk, amiért még sej-
tésekre vagyunk kárhoztatva, és csak ennyivel kell a vég-
re sandítanunk, az utat lezárnunk. Végsõ fokon még sincs 
egészen úgy, mintha a valódiság és makulátlanság oltóágát 
már fölfedeztük volna magunkban, és azt csak a kiteljesedett 
bûnösség és az immanencia mint negatív transzcendencia 
egyidejû excesszusa rejtené el; következésképp mintha az 
újkor zenéje és eszmélkedése, mind szûkebb körökben ke-
ringve a föltétlen körül, már kimentették volna a legigazab-
bat, a legméltóbbat a világ nem-tudásából és tévelygésébõl. 
Az újkorban rejlõ örök, saját Keletekbe, a lélek elfojtatlan 
gyógyulásáról valló tanúbizonyságokba vetett minden nem 
lebecsülendõ bizalom dacára: ami a legbensõbb bennünk, az, 
túl a lényegtelenség ködén, maga is sötét árnyékba borul 
még, önmagunk rangrejtettségének, valamifajta morális-me-
tafizikai rangrejtettségnek az árnyékába, amely nemcsak azt 
kényszeríti ki, hogy társadalmilag minden tisztelet és meg-
vetés voltaképp csak visszavonhatóan, fönntartásokkal, ref-
lexív módon megfogalmazható, hanem épp etikailag pro-
duktív önmegértésünkben és magunk-megértetésében nem 
engedi sehogy sem maradéktalanra sikeredni a legmélyebb 
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valódiságot, intenzitásunk önmagával való összezárulását, 
újra-föllelését és egybevágását a vízió mögött. Ilyenformán 
itt végsõ fokon újból visszatér, még ha a bukás mintha nem 
akarna is valamiféle névtelen, titkos fölemeltetés nélkül mu-
tatkozni, a végzet: hogy még mindig nem tudunk mást, csak 
elõkészíteni, szavakat és fogalmakat kölcsönözni, hogy majd 
az azonosítás magához vegye õket, és fedezetet nyújtson a 
számukra. Ami itt megszólal, az a megismerés imája: bár 
volna mégis így! bár ez volna az igaz, a nyomasztóan rej-
télyes létezésen áthatoló és bennünket mindenestül megra-
gadó pillantás! – ami ebben a formában megint érzelmesen 
meghátrál a ránk tört vízió ragyogása láttán, az újra a csak 
félig érzett gond, a játékosság szégyenfoltja, az alkotásokban 
gyakran ott rejlõ merõ gondolati artisztikusságé, az olyan 
alkotások csorbája, melyek még a köztes rétegekben lebeg-
nek, túlságosan is objektív nyilvánvalóságukban megrágatla-
nul és még sötét optimizmusukban és optimizmusuk transz-
cendens ujjongásában is túlontúl absztraktan. Ami minden 
bizonnyal áll minden hagyományos, szavatoltan objektív 
egyházi ragyogásra, arra áll csak igazán, és áll – aliter sed 
eademmel – minden körülbástyázott pánlogizmusra. Nem-
csak az az árnyék létezik tehát, melyet ellenlábasunk uszít 
erõnk és a világ mögött föllobbantandó fény ellen. Magának 
az emberi erõnek in hoc statu nascendi is megvan még a maga 
saját, szellemi árnyéka, saját nem-tudása a mélyek mélyét 
illetõen, és a magában vett középpont még éjszaka, inkog-
nitó, erjedés, és eköré épülnek még mind a dolgok, emberek 
és mûvek. És mégsem homályosítja el az adott világ a bibliai 
kifejletbõl áradó lehetséges fényt: hogy végül l’ordre du cœur 
gyõzedelmeskedik, az új Jeruzsálem a régi Róma helyett.
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Kant és Hegel,
avagy a bensõségesség, ahogy túllép

a világenciklopédián

I.
Ám aki maga semmi, odakint sem talál rá immár semmire.

Azt pedig, aminek lennie kell, önmagunk híján végképp 
nem pillanthatjuk meg még.

Legalább ezt, ahogy Kierkegaard is, rég végiggondolta 
számunkra Kant, õ gondolta végig csak igazán: a „szub-
jektív” spontaneitásnak, egyedüli üdvünknek és színvallá-
sunknak, minthogy más már nem képes színt, szubsztanci-
át kölcsönözni, õ adományoz színt és szubsztanciát.

Persze, ahogy él és beszél, abból Kant elsõre szegé-
nyesnek tûnik. Amirõl beszél, az egészében véve nagyon 
is esetleges keretek között játszódik. Angol kételyt látunk, 
porosz kötelességérzetet, hinni akarást, de nem hinni tu-
dást, bénult intuíciókat és a tetejében egy nyomorúságos 
életet, mint arról példáinak többsége és néhány leírhatat-
lan meghatározása árulkodik, a házasságé például.

Ezzel dolgozik Kant, és elég korlátozott, amin gondolko-
dása kezdi. Azt kérdezi, hogyan lehetséges a tömegvonzás 
formulája, hogy lehetséges, abból akarván körülírni az ész 
képességét. Joggal támadhatnak kétségeink aziránt, hogy a 
szellem határainak ez a hûségesen Newtonra és csak New-
tonra függesztett szemmel megejtett kiszabása és a szellem 
alkatát tárgyaló transzcendentális tanok, ha tágabbra von-
juk a tudat fenomenológiájának határait, mondanak-e még 
nekünk egyáltalában bármit is. Hisz láthatólag ugyanígy 
megkérdezhetõ, hogyan lehetségesek a jávai táncrítusok, 
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indiai misztériumok, vagy hogyan lehetséges a kínai õs-
kultusz, vagy – hogy nyugat-európaiak, és ha Newton be-
helyettesíthetõ a skolasztikával, tudományosak is legyünk 
– hogyan lehetséges Krisztus áldozati halála, a kegyelmi 
kiválasztás, az apokalipszis és még néhány hasonló szinte-
tikus ítélet, kivált ha nem egy sarkot szeretnénk kimérni, 
Nyugat-Európa XVIII. századát, hanem az egész, nekünk, 
embereknek osztályrészül jutott szellemet. Ezért is mond 
oly keveset a kanti gúny, amely az árnyékok birodalmát, a 
gondolat légvárépítõit illette. Miért izgatná a másikat, hogy 
az egyik eljárása, amely mintának tétetett meg, és valóban 
érvényes is minden szürke kacsára, rá, a másikra, mert rit-
kasága vagy magassága miatt nem tehetõ meg mintának, 
érthetõ módon nem érvényes, éppen mert õ, ez a másik, 
hattyú, és más szabályoknak engedelmeskedik. Ebbõl a 
pontból semmi sem bizonyítható kritikailag, és így, mint azt 
bizonyos értelemben Scheler és, bár nagyon másképp, de 
elõtte már Eduard von Hartmann is látta, ha más összefüg-
géseket is számba veszünk, mint a Kant korabeli fenomeno-
lógia összefüggéseit, a maga tilalmaival a transzcendentális 
dialektika is csak merõ igazságtalanság és tautológia. Innen 
nézve tehát, persze csak innen nézve, érdektelen, hogy azok 
az eljárásmódok, amelyek a tiszta matematikát és a newtoni 
természettudományt, a megismerés egyedül akceptált fajtáit 
lehetõvé teszik, nem alkalmazhatók Istenre, a szabadságra, 
a halhatatlanságra, következésképp az erkölcsi és vallási 
objektumokra, és ennélfogva ezektõl a megismerési össze-
függésektõl megvonatik az empirikus realitás rangja.

De van egy másik Kant is, és az nem tûzre vetni való. 
Megrázó látni, mennyire idegenül és közömbösen áll 

Kant és Hegel, avagy a bensõségesség, ahogy túllép a világenciklopédián



288

A megkonstruálhatatlan kérdés alakja

szemben testalkatának gyöngeségével, ahogy individuá-
lis élménykeresztmetszetével is az, ami benne igazán ha-
talmas. Hadakozik ugyan tulajdon zsenije ellen, ám épp 
zsenijének térdre kényszerítõ erejérõl tanúskodik, ahogy 
gúnyt ûz a korabeli fenomenológia véletlenjeiben, adott-
ságaiban, relativizmusaiban lehorgonyzott magyarázatok-
ból és ítéletekbõl. Amiért is a kérdés, hogyan is örvendhet 
általános érvénynek valami, csak Kantnál õrzi meg a maga 
nagyságát. Amúgy túlságosan is véletlenszerû, könyvízû, 
tudománytörténet, amely tudományelméletre vált, és szer-
kezetileg örökkévalóvá teszi a kanonikusként kiválasztott 
mûvek álláspontjának korlátoltságát, véletlenjeit. Ugyanez 
áll az általános érvényû erkölcsi és esztétikai természetû a 
priori ítéletekre, esetükben is Kant szükségeltetik hozzá, 
hogy túl a korlátozott tartalmi anyagon mégiscsak meg-
mutatkozzék a formaalkotásnak a legtágabb tartalmat ille-
tõen is fönnálló tartalomfölöttisége. Hogy hogyan lehet-
séges valami a priori – ez egyáltalában nem korlátozható 
az ítélés funkciójára, a természet, az erkölcsiség, a szépség 
„logikájára”; még ha az abban munkálkodó, tovább mun-
kálkodó dolgok, akarati aktusok és eszmék transzcenden-
tál-realista összefüggéseit tovább kutatva az a priori tisztán 
formális elõkelõsége elmélyíthetõ is minden „tapasztalat” 
reális föltételezettségének javára, vagy inkább: egy a priori 
mint a világban lenni kellõ, „logikai”, kanonikus mozzanat 
dedukciójának metafizikai észoka javára. De Kantnak, mint 
megjegyeztük, megvan az a következményterhes képessé-
ge, hogy áttetszõvé tegye tulajdon szegényes tartalmait, és 
annak a kedvéért, aki így szeretné, és ha saját, a mélységbe 
vivõ útja, tehát metafizikai történetfilozófiája megenge-
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di, transzcendentálisan a maguk helyére illessze az indiai 
misztériumokat, vagy beillessze akár az apokalipszist is. 
Ekképp az angol csillagászat ürügyén mind érintve vannak 
a ténylogika további és kitüntetetten tudományos össze-
függései, ahogy annak a tilalomnak köszönhetõen, amely 
nem engedi, hogy ezeket a kategóriákat a porosz moraliz-
musra vagy Kant bénult metafizikai intuícióira alkalmaz-
zuk, vagyis ama „boldogtalan szerelemnek” köszönhetõen, 
melyet Kant aziránt érzett, amit addig metafizikán értet-
tünk, szabaddá váltak egyrészt a posztulátumlogika útjai, 
másrészt az Istentõl való eltávolodottság korszakának be-
csületes, nagy, szubjektív-etikai metafizikájához vivõ utak.

Hisz persze nem vagyunk oly szerencsések már, hogy 
bármit is egyszerûen érzékileg recipiálhatnánk, vagy ve-
lünk születetten a magunkénak mondhatnánk. Ezt ki-
pótlandó Kant megpróbálja bizonyítani, hogy az eljárás, 
mellyel a szintetikus tapasztalati ítéletek szükségszerûvé 
tehetõk, szuverén módon játszódik le érzékelésünk háta 
mögött. A kanti vizsgálódásnak ez az indokolatlanul a leg-
nagyobb tisztelettel szemlélt része, amennyiben a termé-
szeti világ összefüggéseire vonatkozik, sem részleteiben, 
sem egészében nem tartható. Eltekintve attól a furcsaság-
tól, hogy valami „van”, a természetileg adott jelenségek: a 
nedvesség vagy a selymet vágó olló zaja, vagy akár csak egy 
farkaskutya ügetése is, vagy bármi, amit nagyon is a puszta 
érzékelésen túl tapasztalunk, nem építhetõk föl a kanti ka-
tegóriákból, egyáltalában nem építhetõk föl emberi tétele-
zõ aktusainkból a maguk belsõ relációiban, sem elegyesen, 
sem elméletileg. Maga az Én is, amelyik itt föl szeretné 
szabadítani magát, és diktálni akar, mégis pusztán csak 
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természeti tárgyakat „alkot”, azaz maga az ismeretelméleti 
Én is mindenestül különbözik az etikai Éntõl, nem is any-
nyira funkciójában, mint nívója szerint. Talán bearanyoz-
za az etikai Én visszfénye, a voltaképp egyedül alkotó Éné, 
de õ maga nem veheti át a létrehozás, a teremtõ felelõsség 
tárcáját, a kormányzatot a tiszta elméleti ész kritikájának 
tapasztalati világa, a fizika értékidegen, ha nem egyenesen 
értékellenes világa fölött, és nem diktálhat neki. A termé-
szeti lét törvényei és összefüggéskonstansai nem az „ész” 
valamifajta rendszerének tartozékai maguk is, mint Kant 
véli; csak „elõtalálhatók”, nem evidens módon adottak, de 
nem „föladottak” ennek a fogalomnak mélyebben haza-
vezetõ, szellemileg föltáró értelmében. Mindezenközben 
persze Kantnál végsõ soron egyáltalában nem Keplerrõl 
vagy Newtonról van szó, meg a külsõ természet jelensé-
gei között fönnálló objektíve érvényes összefüggésekrõl, 
hanem a föltételek föltétlen egészérõl, azokról az elvi ha-
tárfogalmakról, melyek csak akarhatók és elgondolhatók, 
ám meg nem ismerhetõk, mert közvetlenül gyakorlatilag 
„megélhetõk” ugyan, ám még nem „szemlélhetõk”, tehát 
mert a tárgyuk nem empirikus lét, és amelyek csak a föl-
adatoknak mint a föltétlen regulatív észeszméinek valami-
fajta metafizikájában bonthatók ki.

Csak itt válunk szabaddá, itt szabaddá válunk végre, a 
külsõ gyûrû szétpattan, elõlép az igazi Én. Teljesen mind-
egy, hogy a még létezõ dolgok miképp reagálnak: a remény 
épp az alkalmasint megköltött és amúgy bizonyítékokkal 
alátámaszthatatlan gondolat iránt tesz elfogulttá. Hisz 
megmenekedhetünk magunktól és jelenségszerû létezés-
formánktól, ha egyszer intelligibilis jellemek vagyunk. 
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A világ labirintusa és a szív paradicsoma külön-külön lát-
hatóvá válnak itt; a világ a focus imaginariusban, szubjektu-
munk rejtett intelligibilis részében kezd a jövõ reményé-
nek fényében láthatóvá válni. Épp azzal, hogy az elméleti 
tudás belátja korlátait, azt, hogy csak a puszta jelenségrõl 
szóló tudás, szabaddá válik a hit, a gyakorlati tudás, a tisz-
ta ész gyakorlati kibõvítése, a posztulátumok pedig elmé-
letileg ugyan bizonyíthatatlanul, gyakorlatilag azonban 
mégis apriorikus föltétlenséggel érvényesnek mutatkoz-
nak. Azzal, hogy az a funkció, amely elsõre mechaniku-
san korlátozott bennünket, visszatereltetett önmagához, 
illetve voltaképpen etikai önmagunkhoz, egy olyan racio-
nalizmus felé tartunk, amely elüt a merõben descartes-i, 
gondolkodó, elméleti szubjektum racionalizmusától, és 
attól, ahogy az szétzúzódott a természeti világon. Épp 
ennek a másfajta racionalizmusnak, a szív és posztulátu-
ma racionalizmusának a révén olyan véglegesen lépünk 
túl a pusztán reflexív mechanizmus létrehozásán és lét-
rehozottságán, hogy a törvénynek való engedelmesség a 
morális magánvaló dolog által való afficiáltságként defi-
niálható, és szavatoltatik, hogy polgáraivá fogad bennün-
ket a magasabb és tartalmilag is produktív intelligenciák 
birodalma. Ahol is persze ez az afficiáltság nem a kauzali-
tás itt hiszen tiltott kategóriájának az alkalmazására utal, 
hanem olyasmire, ami az értelem számára fölfoghatatlan, 
paradox, a föltétlen eszméi által való tisztán érvényesség-
elméleti érintettségünkre, mi több, az alkotó föllépésre, 
részvételre, az afficiáltsághoz magához mint az erkölcsi-
leg archetipikus funkciónak és inventáriumának afficiált-
ságához való adekvációra.
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Ilyenformán itt magunkra maradtunk, tényleg semmi 
sincs, sem odakint, sem odafönt, ami megóvna minket. 
Helyesen kell cselekednünk, noha az érték reális legiti-
mációjáról mit sem tudhatunk, sõt, ha alaposabban szem-
ügyre vesszük, nem tudhatunk semmit még tartalmilag 
ideális legitimációjáról sem. Magányosak vagyunk, és a 
célhoz való végtelen, pusztán aszimptotikus közelítés sö-
tétje borul ránk; még a távoli csillag is csak nagyon bi-
zonytalan, az égen semmi mást meg nem világító, konsti-
tutívként alig megragadható fénnyel hunyorog, és mégis 
minden, ami nem merül alá mindenestül a tiszta elméleti 
ész valamiféle kritikájának általános formáiban: az egyes, 
a természet specifikációja, ahogy az individuumok dön-
tése is a kultúra mellett, az erkölcsi törvény primátusá-
nak van alárendelve, ahhoz van hozzárendelve. Ám ami 
itt hitként föllép, az csak arra képes, hogy egy második 
igazság meghatározott, belátható posztulátumaiként fo-
galmazza meg a szabadságot, a halhatatlanságot és az 
erkölcsi világrendet Istenben, olyan posztulátumokként, 
melyek pusztán egy érvényességi szférára utalnak, annak 
még meg nem jelent érzékfölöttiségére, hogy intelligibi-
lis világok polgárai vagyunk, s így nem csorbítja ennek a 
tannak a nyilvánvaló heroikus „ateizmusát”. Mindenképp 
oktalanság tehát, mint az szokás, arról panaszkodni, hogy 
Kant ilyenformán lopva még mindig megõriz valamifé-
le tartalmi vonást az érvényességben. Ami fontos, az az, 
hogy Kant ugyan nem akarja megkötni a kezét földi rész-
letekkel, ám hihetetlenül becsületes és nagyszerû érzület-
tel a remény tárgyainak is eltökélten utánanyúl. Ezekbõl 
kitörlõdött minden hipotetikusság és relativisztikusság, 
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és ha a legbiztosabb értékek és eszmék mégis megõriz-
nek valamit a regulativitás hangsúlyából, az jórészt csak 
arra vonatkozik, vajon létezik-e az eszme, és nem pedig 
hogy vajon az eszme létezik-e. Az erkölcsi nominalizmus 
itt rendkívül messzire, minden földi megrögzöttségen túl-
ra tolta ki a maga egységpontját, de nem veszítette azt, a 
morálisan-misztikusan definiált egységpontot szem elõl. 
A végsõ adottságra való legfélreérthetetlenebb vissza-
emlékezés, a végsõ adottság föltárulása közepett ugyan a 
fenyegetettség nagy keresztény pátosza uralkodik, amely 
hadra kel a fizika vagy a jogtudomány szaktudományosan 
zárt rendszere ellen éppúgy, mint minden bizonykodás 
ellen, hogy Isten már ott van fönt, az égben, hadra kel 
tehát a platonikus pánlogizmus minden, az újkorban meg 
nem engedett másolata ellen; ám nem veszett el a még a 
legkevésbé hipotetikus imperatívuszt is valóban meghatá-
rozó valaminek az örök problémája, és a morális Mintha 
lényegében mégiscsak valamiféle teológiai Még nemnek 
mutatkozik itt. Ami a jót illeti, Kant talán még, mint 
Hegel jól érzékelte, túl is lõtt a célon, ha tudniillik a jó 
mögött megpillantjuk a posztulátumnak azt a tartalmi és 
reális meghatározatlanságát, amely magatartásunkat az 
„érzéki”, empirikus, hipotetikus függõségtõl való félelem 
okán pusztán regulatíve determinálja, és olyan óvatos 
diffuzitással, mintha olyasmire rendeltettünk volna, ami 
végtelen messziségre van a tapasztalattól, következés-
képp ettõl az élettõl. Ám bármily fontos is, hogy az akarat 
fölmentetik az egyes célok alól, és az Egyáltalán felé for-
díttatik, ettõl csak még sürgetõbbnek mutatkozik, hogy 
ebben a belsõ normában, az erkölcsi akaratnak ebben az 
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Egyáltalánjában végre fölkelni engedjünk valamiféle na-
pot, fölbukkanni engedjünk valamifajta legalább objektív 
célmozzanatként megragadható célt, s ezzel ne egy örökké 
csak kitérõ eget feszítsünk ki magunk fölé, hanem mint 
Eckhartnál, megint egy alapvetõen elérhetõ, utópikusan 
reális égboltot. Ezért épp fordítva, arra kellene inkább 
panaszkodnunk – ellentétben a módszerrel való, semmi-
hez le nem ásó örökös bajmolódás szándékaival –, hogy 
Kant az érvényességet végtelenné teszi, hogy éppenséggel 
túl kevéssé, túl hangsúlytalanul tartalmi, amikor hisz egy 
végtelen folyamatba ágyazza az érvényességet, az meg csak 
a szellem ígéreteként tételezett, csak formális-apriorikus esz-
meként tételezett eredménnyel kecsegtet; és Hegel talán 
okkal idegenkedett ettõl a fajta kriticizmustól, a magában 
vett módszerhez való, ahogy tetszik, szerényen, józanul 
vagy lelkesen vállalt ragaszkodástól, jó okkal, még innen az 
õskárhozatos hegeli „realizmuson”. Hegel tanítása, hogy 
minden, ami ésszerû, már valóságos is, idõ elõtt köt to-
tális békét a világgal; ám a kanti ész, és épp a gyakorlati 
ész pusztán approximatív végtelensége a világból parttalan 
óceánt csinál: miféle vigaszt merítsen belõle a hajótörött 
vagy akár a hajós is, ha sohasem remélhet megérkezést? 
Ezért is széljegyzetelheti Baader vitathatatlan vallási meg-
okoltsággal, és nem mert belebolondult a világba vagy 
akár csak egy már arrivált túlvilágba, a „gyakorlati ész kan-
ti dedukcióját és az elõbbi abszolút vakságát”126 azzal, hogy 
Kant itt nem merült el elég mélyen a dologban, hogy a 
gyakorlati ész jelenségének elemzésébõl egyszerûbben és 
könnyebben is adódhatott volna annak spontaneitása, te-
remtõ kibontakozása; hogy a lelkiismeretben közvetlen 
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bizonyossággal ébredünk rá tulajdon Énünk legmélyebb 
élettevékenységünkben megnyilatkozó meghallgatottsá-
gának akaratot formáló voltára, önmagunkra mint olyan 
életteljességre és isteni valóságra, amely belülrõl föl-
fakadva ad hírt számunkra önmagáról. Mi több, a kanti 
utópikus szellem kimenekítését, a módszerbõl és a mód-
szer rossz végtelenségébõl való kimenekítését és a val-
lásos szférába való átmenekítését pillanthatjuk meg ab-
ban, amikor Baader így folytatja vitáját Kanttal: egyenesen 
ellentmondásosnak és ironikusnak tûnõ föltételezés, hogy 
föl kellene adnunk az igazi életet, az egyedülit, melyrõl tu-
dunk, anélkül hogy a legcsekélyebb mértékben is remény-
kedhetnénk egy másik élet valóságában, holott megköve-
teltetik tõlünk annak igenlése; „csak a vallás okolja meg az 
ellenlábas, hamis élet megtagadására buzdító fölszólítást 
épp azzal, hogy igent mond egy másik és jobb életre, és 
táplálja azt, ezt a másik életet, melynek evolúciója a rosz-
szabbik élet involúciójával tart lépést”. Következésképp: 
nincs érvényesség valamiféle lét nélkül, legyen az mégoly 
fenyegetett, a Kellés vagy érvényesség pedig egyedül az 
absztrakt távolságra vonatkozik, a törvény vagy az érték 
puszta, még megvalósulatlan, talán akart, de még lehor-
gonyzatlan esszenciájára, bármilyen homályosnak tûnjék 
is ennek a logikai többletnek a valóságfoka. Sõt, logikailag, 
egy az idõn túllépõ, utópikus-abszolút szubjektum felõl néz-
vést egyáltalában nem is létezik önálló érvényességi szféra, 
csak valamifajta, a távolság számára még prédikálandó, a tá-
volság számára még érvényes világon túli szféra127 létezik, 
egyfajta utópikus valóság. Amely hogy beteljesül, arra persze 
nincs garancia, de amit involvál, az csupán emiatt még-
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sem pusztán a végtelen törekvés, voltaképp éppenséggel 
Kant posztulátumait involválja – éspedig a megvalósulások 
posztulátumaiként is.

II.
Mármost persze nincsen jobb sírásó a mindenestül tar-
talmi fogalomnál. Hegel elvitathatatlan esszenciája, hogy 
minden belsõt kihozott, és mindent, amit Kant nyitva ha-
gyott, lezárt egy végbevitten befejezett rendszer javára, 
ami kétségkívül nyereség, még ha aggályos is.

Akinek jól megy, annak könnyû jónak lennie. Hegel is így 
tesz, csak rosszkor, nem jó, csak mindent jónak talál, hogy 
neki magának ne kelljen jónak lennie.

Itt az ember megszûnik szenvedni és akarni, megszûnik 
embernek lenni. Ami megmutatkozik abban, mennyire 
csak rosszat tudott mondani Hegel mindenre, ami köve-
telés. Kiegyezést szeretne anélkül, hogy akár csak egyet-
len tüske is maradna mindabban, ami számára lényegesnek 
tûnik a világból, amit a hideg, világos, szenvedélymentes 
fogalom az objektíve létezõ oldalán fölfedez. Jobbnak 
gondolni magunkat, mint a világ, mondja Hegel ebbõl a 
szempontból jellegzetes megfogalmazással, csak annyi, 
hogy jobban megértjük a világot, mint a többiek.

Ám Hegel túl szegény is, nemcsak túl gazdag ahhoz, 
hogy még követelhessen. Igazi belsõ álláspontja esetrõl 
esetre más és más, és egészében is nehezen megítélhetõ. 
Mindenesetre homályban marad, ki és miféle érzület szó-
lal meg itt ily makacsul és konzervatívan, de egyben ily ab-
szolutisztikusan is; hogy a benne lakozó érzéketlen titkos 
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tanácsosi lény-e, vagy inkább Hölderlin vágyak fûtötte ba-
rátja és a szellem fékezhetetlen, gótikus fenomenológusa, 
aki a tökéletes Mosttal immár nem földi jelenre gondol.

Elsõre persze mintha elvesznénk mindenestül, semmi 
sem válaszoltatik meg bennünk, és semmire sincs megoldás. 
Hogy szenvedünk-e, üdvözülhetünk-e, hogy egyes ember-
ként, ahogy létezünk, halhatatlanok vagyunk-e, ilyesmin 
a fogalom nem tépelõdik. Hisz a gondolkodó úton van 
ahhoz, hogy többé már ne legyen ember, a legrosszabbat 
ránk hagyja, és büszkén kivonul abból a létezésbõl, mely 
oly kevéssé tarthat számot az absztraktság érdeklõdésére. 
Csak hát, mint Kierkegaard mondja, a létezés szüksége 
épp abban rejlik, hogy a létezõt végtelenül érdekli a lé-
tezés. Amibõl könnyen fölismerhetõ, hogy sokat próbált 
emberrel beszélünk-e, vagy valaki Münchhausennel. Aki 
csak mesél, mondjuk, azt meséli, hogy elhagytuk Pekinget, 
és elértük Kantont, tizennegyedikén Kantonban voltunk, 
az csak helyet változtat, nem önmagát változtatja meg, és 
ezért rendjén való az elbeszélés formai változatlansága. De 
itt, a szellem dolgaiban, a helyváltoztatás önmagunk meg-
változtatása, s ezért minden egyenes bizonykodás, hogy 
ide vagy amoda érkeztünk, csak kísérlet à la Münchhau-
sen. Kierkegaard a szubjektív, a hegelietlen gondolkodó 
föladatát szögezi szembe ezzel: hogy ragaszkodjunk létezõ 
önmagunkhoz, és a létezésben értsük meg magunk. A ke-
resztény parabolák bennünket és mindig csak bennünket 
szólítanak meg, belõlünk csiholnak elõ idegennek tûnõn is 
ránk szabott megvilágosodást. Az ember, az elsõ, az utol-
só, a legszabadabb az, vagy még põrébben szemügyre véve: 
mi vagyunk azok, akik a Messiással megigézzük magunkat, 
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és akiknek az õ várása az elfoglaltságuk. Ám Hegel, az el-
oldódott, objektív gondolkodó képtelen ellenállni a kísér-
tésnek, hogy mindezt ne csak ürügyként vegye fontolóra, 
s egyebekben érzéketlen ne maradjon, sõt, csak annál sie-
tõsebben ne iparkodjék a földíszítés, a róla csak beszélés 
és spekulálás könnyebbik útján a szebb napok, a dicsõség és 
hírnév felé, minél sürgetõbben kiált hitvallóért önmagunk 
megtalálásának és bensõségességének ügye. Ezért is mesz-
sze jobb, mint Kierkegaard mondja, haragosnak lenni, aki 
azért állandóan valamiféle kapcsolatban áll Jézussal, mint 
spekulatív elmének, aki megértette õt, aki a fenséges szen-
vedéseibõl teoretikus anyagot gyúr, és a kereszténységet 
„bizonyos mértékig” igaznak találja. Nyilvánvalóvá lett, mi-
lyen csekély a jussunk, ha lépre csalt annak a megértésnek 
a mellébeszélése, amely megértésre nem is ácsingóztunk, és 
amely az emberre mint kérdésre válaszként a puszta világot 
zúdítja rá, és minden olyan problémát hagy kihunyni, amely 
nem adódik ad hoc a megoldások enciklopédikus-logikai 
tárházából. Míg ellenben az eloldott, absztrakt gondolko-
dó a keresztényiség legrémületesebb követeléseit is képes 
gyökértelen okosságának távolából elintézni és merõben 
ideiglenes paradoxont csinálni minden ugrásból és homá-
lyosságból, olyasmit, aminél nem torpan meg a spekulá-
ció. A konstrukciónak az Éntõl túlontúl távoli, a szubjektív 
ottléttõl megtisztított varázsa révén ehhez az érzéketlen 
és értéktelen mûvelt jóllakottságához Hegel, az absztrakt 
gondolkodó és az objektivizmus jó lelkiismerete kétségte-
lenül maga is derekasan hozzájárult.

Másodjára meg Hegel voltaképp kész, és épp ezért szo-
kásává vált a dolgokat a magasból nézvést megragadni. 
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Hisz a gondolkodás csak addig van az idõben, míg meg 
nem ragadta a maga tiszta fogalmát. Nem is csak a maga-
sabb, hanem, mint Hegel kifejezetten mondja is, egyenest 
a legmagasabb fok, melyen a szellem a vég magasztossága 
által inspiráltan újra áttekinti önnön mûveltségét. Ami-
ért is Hegel számára az út a mûveletlenség álláspontjáról 
a szellem rejtett emlékein keresztül az abszolút tudáshoz 
csak propedeutikai fontosságú. A Gondviselés amúgy is 
mindenrõl intézkedett, már a világi történelem is szent 
történetté fordult, a gondolkodó pedig, akit arra tarta-
nak, hogy lejegyezze a világszellem kabinetparancsait, az 
észt ilyenformán egyszerûen felsõbb rendelkezésre váltja 
és fordítja le, biztos tromffal a kezében. Következésképp 
bevallatlan elvének hála Hegelnél úgy áll a dolog, hogy égi 
kártyák keverednek a földi játékba, mintha csak ott volna a 
helyük, és mindig is ott lettek volna, hogy tehát – másképp 
fogalmazva – az utoljára maradt, legkésõbbi ember bizo-
nyos, immár letisztultabb alakzatokra emlékszik az elinté-
zett ügynek tekintett útról, miközben az egész – az is, ami 
elõtörténetekbõl empirikusan használható, az meg vég-
képp, ami szellemi – az apriorikus vég felõl válogattatik ki, 
vagy épp a gondolati tárgyból plántáltatik át az objektum-
ba. Amibõl adódóan minden óhaj és minden lenni-kellés, 
a szív redõinek minden föltárulkozása, a szubjektív eszmé-
nyekhez való minden ragaszkodás és a róluk való minden 
antihistorikus bölcselkedés egytõl egyig a legmagasabb 
fokról követtetik nyomon, éspedig a mindent már elinté-
zettnek látó végsõ bölcsesség által az empíriába visszatusz-
kolt tökéletesség iránt táplált hódolat pánlogikus természetû 
pátoszával. Jellemzõ módon a formális logika maga is csak 
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a hegeli formális-metafizikai logika végén bukkan föl, és 
ennek a formális-metafizikai logikának az igazsága is csak 
a vallások és filozofémák sorának lezárultakor, a rendszer 
végén leplezõdik le. Ama gondolatként tehát, amely tudja, 
mi õ, Hegelnél egyedül a munka befejezte után létezik, 
soha korábban, és sehol másutt.128 És mindenestül önma-
gára vonatkoztatott, történetileg, metafizikailag meg vég-
képp elintézett, és mint igazi végtelenség avagy minden 
momentum abszolút jelenbeli mélysége önmagába záruló 
kör, sõt körök lezárt köre. A lélek elvész, ám a fogalom, 
maga is szubsztanciává válva, s vele a megértés mint a vi-
lágszellem titkára, gyõzedelmeskedik, szubjektum nélkül 
való, pánlogikus objektivitással.

Ezzel minden olyan szükségszerû és világos, mintha az 
embernek már csak elég éretté kellene ahhoz válnia, hogy 
belássa. Hogyan vitathatta volna el különben Hegel az 
erénytõl, hogy az egy olyan földi rend ellen lázad, amely 
mit sem akar tudni róla? Hegel nem, mint mondani szok-
ták, kifürkészi a tényeket, hanem kijavítja õket, mintha 
minden ésszerû valóságos volna, és maga az élet viselné 
az emberi magunkat-jobbnak-gondolás hétmérföldes csiz-
máját. Ezenközben persze csak gondolatilag javítja ki a 
tényeket, a pusztán gondolatilag megtisztítottat azonban 
valóságosnak adja ki, oly mértékben valóságosnak, hogy 
a békétlen követelõdzésnek ily sok béke, a lelkiismeretrõl 
az állam, a létezõ javára való ennyi lutheri lemondás lát-
tán még intelligibilis, még – hogy vigasztalódjék – túlvilági 
tere sem maradt. Kantnál a Kellés még olyasvalamiként 
definiálódik, ami a természetben sohasem fordul elõ, ami-
nél fogva a történelem sem lelheti föl az erkölcsi célok bi-



301

rodalmának tényében, csak annak problémájában a maga a 
priori vezérfonalát. Brunstäd nagyon éles elméjûen talál-
ta megjegyezni, hogy A szellem fenomenológiája ugyanazt 
akarta utólag a gyakorlati ész számára nyújtani, amivel a 
készen talált newtoni természetfilozófia szolgált az elmé-
leti észnek, hogy tehát a hegeli történetfilozófia a történeti 
beteljesülés rendszere szeretett volna lenni a gyakorlati ész 
primátusa számára. Csak éppen Hegelnél nem venni észre, 
hol ér véget az empíria, és hol kezdõdik a logika: mindent 
rendjén levõnek szeretne találni, ami van, még a kék hu-
szárokban is valamifajta idealizmust vél megorronthatni, 
a feudális urakban szükségszerû rendet, az eredendõ bûn-
ben valami mélyebb értelmet, ám sem a szinte már messia-
nisztikus szubjektumot, amely hisz egyedül teremthet ily 
utópikus békét, nem nevezi néven, sem a megtisztított ta-
pasztalati ismeret logikai félkésztermékeinek és a rendszer 
lezártságának és értékelméleti dedukciójának (kivált a he-
geli történetírásban igen eleven) keverékét nem teszi va-
lamiképp az ismeretelméleti realitásprobléma értelmében 
vizsgálat tárgyává. Ekképp Hegelnél az a különös helyzet 
áll elõ, hogy egyfelõl túl kevés való világot ismer el, azaz 
túl kevés mozgást, ellenállást és individuális különbséget, 
másrészt meg túl sokat, azaz túl sok egybegyûjtöttet, való-
ságosnak föltüntetettet, a Kellés leghamisabb kielégüléseit 
és beteljesüléseit, az ügy túl sok már megállapodott igazsá-
gát, túl sok logikailag kiteljesedett világállapotot, és hogy 
ezért az egész letisztult tapasztalati tudás, az egész hegeli 
empirizmus csak az eszmék elsõ világi-egyházi bukásának, 
a skolasztikus „realizmusnak” a hozzávetõlegességével ér-
telmezhetõ annak, mármint empirizmusnak. Amibõl vé-
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gül, az elsietett, a logika iránt túlságosan is elfogult végsõ 
bölcsesség végkifejleteként, óhatatlanul adódott valami, 
ami nem kevésbé aggályos, tudniillik hogy Hegel lerom-
bolta Istene lelkét és szabadságát, odakint, odabent és 
odafönt is egy merõben intellektuális folyamat kedvéért, 
egy túlontúl közvetített, semmi újat nem hozó dialektikus 
intellektuális folyamat kedvéért, amelynek restauratív ki-
fejlete kiszámítható. Mit mond akkor, ha Hegel biztosí-
tani talál bennünket arról, hogy Isten az emberi tudatban 
jut el önmagához, az emberi tudatban, amely megismételt 
történelem? Az ilyesmi büszkén hangzik, és a régi német 
misztikusok imponáló szubjektummágiai vakmerõségére 
hajaz, de ha alaposabban odanéz az ember, és szemügyre 
veszi mindenekelõtt a gyönge, intellektualisztikus Istent, 
kitûnik, hogy mind a gondolkodó Én, mind az elgondolt 
Isten elvesztette a trónját és egy túlságosan világi és en-
ciklopédikus tudat birtokára számûzetett. Baader mély 
észrevétele kell eszünkbe jusson itt, tudniillik hogy csak 
az ördögnek van szüksége az anyagi, pszichológiai és vi-
lági közvetítésekre, hogy mindenestül létezõvé váljék. 
Mert ahogy a pártütõ lelkek föltartóztathatatlanul süllyed-
tek lefelé, Isten a Földet tartotta pokolra hullásuk útjába, 
részvétbõl megalkotva a matériát és azáltal mentve meg a 
reménytelen romlástól a megtévedett embereket, hogy a 
szervetlen, szerves és pszichológiai természet megteremté-
sével megalkotta a kötelesség megérzékített anyagát, más-
felõl meg azzal, hogy az egész, az Etna kráterébe zuhanó 
anyag és természet az ördögre ömlött, rákényszerítette õt, 
hogy immár csak ezen keresztül férkõzhessék az emberek-
hez, vagyis távol tartotta a Tartarosz közvetlen ártalmait. 
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Mindegy itt, mennyire stimmelnek ezek az Etna-hason-
latok, csak az az egyvalami fontos, hogy a merõben tudós 
módra följebb jutó, csak világian közvetített tudat nem ér-
het föl Isten legmagasabb állapotához, hogy valami más-
fajta bensõségesség és szubjektivitás szükségeltetik az igaz-
ság megpillantásához, mint amilyen a pusztán intellektuális 
világtörténész és abszolutista bensõségessége és „szubjek-
tivitása”, s hogy egyedül az elégedetlenség rendeltetett az 
Egyáltalánra és annak nem panteisztikusan közvetített való-
ságára, a morális szembeszegülés minden, Istent illetõen a 
világenciklopédiában kimerülõ látszatrealizmussal.

Persze nem kell mindenütt, nem kell már az alján meg-
idézni a szenvedést. Vannak hisz egyszerû dolgok, ame-
lyek készek, és akár anélkül is taglalhatók, hogy annak 
bármi köze volna a szenvedéshez. Egészen másképp áll a 
dolog azonban, ha a szenvedés mint a meghiúsulás veszé-
lye az összes magasabb valóság-összefüggésben letagadta-
tik. Márpedig Hegelnél a történelem és kultúra egészé-
bõl hiányzik a tett, a cselekvõ embert fölszólító gond és 
kétségbeesés. Ekképp, hisz a fogalom azzal henceg, hogy 
valóságos, a szenvedésbõl fûszer lesz, az élet piszkos, fojto-
gató dolgaiból veszélytelen ceremónia. Ezért is van, hogy 
Hegel, ha alaposabban szemügyre vesszük, csak ott észlel 
valódi történelmi haladást, ahol a népek a nélkülük is kész 
szellemet fogadják tudatukba, és egymásutánjuk azt tárja 
elénk, ahogy az eszme önnön idõtlen, magában véve töké-
letesen mozdulatlan, talán üresebb és kevésbé részletgaz-
dag, mindazonáltal már eleve elvégeztetett önmozgását 
megérti az idõben. Sehol sem fogalmazódik meg másképp 
a fejlõdés fogalma, mint hogy valamiféle belsõ meghatáro-
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zás, önmagában adott elõföltevés rejlik eleve a mélyén, és 
csak annyi történik, hogy az föltárulkozik. Ahogy a tanár 
„fejt ki” lényegileg kész matematikai tantételeket vagy fi-
lozófiai sémákat a táblánál, szemmel láthatólag Hegelnél 
is csak a fogalomnak, kész kockák tanító célzatú szétsze-
désének és kész piramissá való összerakásának van jussa 
valamifajta „fejlõdéshez” és metamorfózishoz a lényeg-
nek nem. Látható, hogyan ártalmatlanul csupán az emberi 
receptivitást vagy legjobb esetben is csak a filozófus saját 
isteni receptivitását érintõ nehézséggé az individuumok 
szüntelen küzdelme azzal az idegen, sötét, dadogó, kegyel-
met nem ismerõ örvénnyel, ami az élet és a világ. Elkép-
zelhetetlen, miként volnának ártalmatlanabbá bagatelli-
zálhatók a veszélyek és izgalmak egytõl egyig, mint ahogy 
Hegel bagatellizálja õket, amikor hol merõben gondolati 
anyagból teremti meg, sõt, az absztrakt gondolat puszta 
átcsapásából varázsolja elõ a megvalósulást, hol meg min-
denestül a konkrét eszme szolgálatában álló eszközzé vál-
toztatja azt. És ha az általános elkülönbözõdése már az 
alsó valóság eseteiben is kudarcot vallott, a logikai alsó, 
tisztán egzisztenciális sorompóján is összezúzódott már, és 
csak a konstruktivitásban õrzött meg bizonyos metodoló-
giai súlyt, képzelhetõ, milyen látványosan kellett kudarcot 
vallania az absztrakt föltárulkozásának és konkrét és reális 
totalitássá való, csak látszólag negatíve történõ összesûrû-
södésének a magasabb valóság eseteiben, tehát az absztrakt 
logikai fölsõ, egzisztenciális-morális korlátja okán. A világ 
immár kész állványzatába és az abszolút eszmének már az 
alfában maradéktalanul föltáruló ómegájába, a regresszió-
nak a dialektikus módszerben benne rejlõ hegeli elvébe ve-
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tett erkölcstelen hit itt mit sem segít. Hegelnél hiába is ku-
tatnánk az után az egyedül fölfelé mutató és a veszélynek 
tudatában lévõ érzület után, amely Kantban, amely Fichte 
szavaiban megnyilatkozik: hogy túl annak a puszta megis-
métlésén, ami van vagy volt, kell lennie valami olyasfajta, a 
tettet megokoló tudásnak vagy cselekvésre indító víziónak, 
amely ama másik világról való, arról, amelyik nincs, de kell 
lennie; hogy tehát a világot nem elviselni kell az isten sze-
relméért, hanem meg kell változtatni az isten szerelmé-
ért, Istenéért, aki egzisztenciálisan-morálisan nézve, éles 
ellentétben a dialektikus anamnézissel, semmiképp sem a 
kultúra egy már volt és pontosan ismert alfájának restitú-
cióját akarja. Kantnál tehát a gondolat magányos láng volt, 
hogy föleméssze e világ éjszakáját. Hegelnél a gondolat a 
lét fölfogadott iskolamestere vagy zugprókátora, a világ éj-
szakája pedig egyszerûen az okulni képtelen szubjektumba 
húzódik vissza. A dolgozószoba langymelege árad el itt, 
csak hogy az élet minden fájdalma, elviselhetetlensége és 
igazságtalansága, kudarcainak szakadatlan szükségszerûsé-
ge, a természet önfölemésztése és az eszme egész herkulesi 
szenvedéstörténete veszélytelen, örökké megtörténõ, soha 
meg nem történõ valamiként legyen kifejthetõ, olyasmi-
ként, aminek voltaképpeni taglalása vagy ott áll a táblán, 
vagy a voltaképpeni realitás logoszi, már öröktõl fogva el-
határozott, öröktõl fogva kész nyugalmának megfelelõen 
csak ceremónia, melynek folyamatát tehát nem valamiféle 
transzcendentális-produktív dedukció, csupán valamiféle 
transzcendentál-pedagógiai dedukció okolja meg. Kant-
tal szembeszögezett restauráció ez a javából; de ahogy 
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Goethe A polgárgenerálisának szédelgõ Schnapsja nem ja-
kobinus, éppoly kevéssé cáfolta meg Hegel a kanti Kel-
lést, és éppoly kevéssé õrzi meg a bármi árat megfizetni 
hajlandó tartalom a kanti filozófia, egyáltalában a filozófia 
forma-karakterét. A gyakorlati-transzcendentális, transz-
cendentál-reális metodológiai töprengést egy meg nem 
jelent logosz érdekében, amely a világban legjobb esetben 
is csak többé-kevésbé kimunkált, többé-kevésbé közvetett 
jelekben és szimbólumokban valósul meg. Ha tehát itt az 
elért és a lenni kellõ feszültségét eltüntette is a gyakori 
kevergetés és az, hogy Hegel észrevétlen ki is játssza õket 
egymás ellen, mégis – még ha a valóságos némelykor utó-
pikusként, az utópikus valóságosként tételeztetik is többé-
kevésbé bevallatlanul – a Kellés és érvényesség fizették a 
súlyosabbik árat a szellemnek ezért az aggályos világias-
ságáért, világi valóságosságáért. Amiért is bizonyára nem 
valami minden megkötés nélkül jó szellem sugalmazásai 
nyomán tört rá Hegelre a pusztán fogalmilag megragadni 
akarásnak ez a láza, a valóságosnak tételezett vég-dialekti-
ka, nem valami minden megkötés nélkül jó szellem sugal-
mazásai bírták rá õt a puszta rendszerezésnek erre a part 
menti hajózására körben a biztos kontinensek körül, hogy 
ekképp – mindenestül ellentétben a kanti filozófia igazi, 
mélyen a sötétbe belemarkoló, magukat konstituáló töp-
rengéseknek tudó metodológiai töprengéseivel – a belsõ 
Istent külsõnek, utópikus a prioriját pedig már megvalósult 
ésszerûségnek mutassa.
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Ám legvégül mégis: két olyan figura vitatkozik itt, akik kö-
zött lehetetlenség választani, már csak azért is, mert, távol 
attól, hogy kétségbevonhatatlanul választhatnánk, Kant 
nem megcselekedhetõ, ha Hegelt feledjük. Kant bensõ 
marad és végtelen, követelései tartalmilag halványan el-
oszlanak az örökkévalóságban; Hegel hozzá képest persze 
a csillogóbbik, nagyszerûbbik, hatalmasabbik, Händelre 
és Wagnerre emlékeztetõ jelenség; a tágasság és az egész 
gondolkodója, azé az egészé, amely igazság szeretne lenni, 
a rendszer kíséretébe sorozva az alávetett és végiggondolt 
objektumokat.

De nem kell mindennek, ami bensõ, szükségképp szû-
kösnek és gyöngének lennie. Ráadásul pusztán kívül kö-
rülnézve nem tudjuk, hogy ez mind mozog-e még, és 
egyáltalán akar-e mozdulni. Másfelõl persze Hegelnél, 
annál a Hegelnél, akire gondolunk, messzibbre látni, mint 
Kantnál, mert õ építkezett, és ezért magaslaton áll; mert 
tudja, mi az, hogy fokozás, és mindenekelõtt hogy milyen 
– szemben a tagolatlan, közvetlen érzelemmel – a köz-
vetítõ, a kitérés és Don Quijote, a hamis, semmihez sem 
kapcsolódó, irreális radikalizmus ellen biztosítékot nyújtó 
gondolkodás. Csakhogy – és itt megint Kant gyõz a végén 
– a fogalmak, az alakok, a szferikus rendek, még ha, nem 
úgy, mint Hegelnél, egy fölgyorsított, motorikusan-misz-
tikusan átrétegzett világra vannak is vonatkoztatva, nem 
végsõ dolgok, mögöttük, puszta meghagyások és assigna-
ták mögött, a bensõ, a bensõ önmagát megértése a léte-
zésben, az intenzitás végül az egyetlen fedezet. A szférák 
rendje ugyan konstitutív, de megvannak a maga határai is 

Kant és Hegel, avagy a bensõségesség, ahogy túllép a világenciklopédián
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ebben a konstitutivitásban; amint azt Hegel maga is sejte-
ti, amikor a jog, erkölcs, mûvészet, vallás szferikus rend-
jét keresztülmetszve tárgyalja a görögséget és a gótikát, 
olyan fogalmakban, melyek a szférákon belül csaknem 
mindenütt megfeleléseket teremtenek, és átütik a szférák 
gömbhéjait. A végsõ pedig, az énszerûség és annak arca, a 
magunkat helyesen értésnek, a legmélyebb utópikus közös 
tudásnak az a közvetlen bizonyossága, melyet a posztulátum 
kanti racionalizmusa inaugurált, végképp csak metakate-
goriálisan és metaszferikusan, a morális magánvaló dolog 
által való affekció kanti szellemében körülírható. „Úgy 
találom – mondja Kant a lelke legmélyérõl háromszoros 
iróniával árulkodó Egy szellemlátó álmaiban –, úgy talá-
lom, semminemû ragaszkodás és semmi más hajlam, mely 
a vizsgálódás elõtt belopja magát szívembe, nem foszt-
ja meg értelmemet bármilyen érv iránti rugalmasságától, 
egyetlenegyet kivéve. Az értelem mérlege ugyanis még-
sem egészen pártatlan, s egyik karja, melyen a jövõ reménye 
fölirat olvasható, mechanikus elõnnyel bír, melynek kö-
vetkezménye, hogy még a könnyû érvek is, melyek ennek 
a serpenyõjébe hullanak, magasba lendítik az önmagukban 
nagyobb súlyú spekulációkat a másik serpenyõben.”129 Ez 
az egyetlen „pontatlanság”, amelyet Kant „nem tud, és 
valójában soha nem is akar megszüntetni”; és elérkezett 
az ideje, hogy ezt a kegyes csalást, a gyakorlati észnek ezt 
a primátusát és pragmatizmusát az igazság voltaképpeni, 
morális-misztikus bizonyossága kedvéért tisztán, min-
dent átfogóan jogaiba iktassuk, hogy jogaiba iktassuk az 
elgondolt közös tudásnak és elgondolt reménynek ezt a 
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metafizikáját. Bár aki nyelveken szól, önmagát teszi jobbá, 
aki pedig jövendöl, az a gyülekezetet: ámde ennél is fon-
tosabb, hogy a magát jobbító Én el ne vesszék a világban. 
Amiért is ezen a ponton szükségesnek tûnik Kantot át-
égetni Hegelen: az Énnek kell mindenben hátramaradnia; 
még ha elsõre mindenfélévé el is kell idegenülnie, ha min-
denen átlendülve kell is haladnia, hogy fölnyissa a világot, 
s mindenekelõtt hogy magát ezer kapun130 átverekedve 
megbizonyítsa magát, azért mégiscsak a kívánó, a köve-
telõ Én, a priorijának lehorgonyzatlan posztulátumvilága 
a rendszer egyetlen célja; és ennélfogva Kant oly biztosan 
trónol Hegel fölött, mint pszükhé a pneuma fölött. A pán 
fölött is, az etika a világenciklopédia fölött és a vég morális 
nominalizmusa a hegeli világeszme félig még kozmológiai 
realizmusa fölött. Célhoz akkor érnénk, ha sikerülne, ami 
ez idáig sohasem jött össze: egyesíteni a nyelveken szólást 
és a jövendölést, a lelkit és a kozmikusan totálisat; olyképp, 
hogy a lélek átfogja, beragyogja a kerek világot, de töb-
bé már ne maradjon meg szûkösnek, merõben szubjektív 
vagy akár emberi idealizmusnak. A nyelveken szólás, az 
önmagammal és önmagunkkal való találkozás végén kell 
csak igazán rálépnünk a világba, a világenciklopédiába vivõ 
útra, aminek kedvéért hisz az önmagunkkal való találkozás 
egyáltalában megesik; de nem, hogy belevesszünk a világ-
ba, hanem hogy megsemmisítsük hamis, sötét tágasságát, 
hogy a lélek világává tegyük, bejáratán és kijáratán is a Mi-
probléma omnia ubiquéjével.

Kant és Hegel, avagy a bensõségesség, ahogy túllép a világenciklopédián
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S Ö T É T Ü N K ,  A  M Á R - N E M - T U D A T O S ,

A  M É G - N E M - T U D A T O S ,

A  M E G K O N S T R U Á L H A T A T L A N  M I - P R O B L É M A

M E T A F I Z I K Á J Á R Ó L

A sötét

Csakhogy képtelen vagyok megtapasztalni és birtokba 
venni önmagam. Még hogy most dohányzom, írok, az sem 
akar, épp az nem akar, mert túl közel van, elébem állni.

Csak közvetlenül utána tudom az ilyesmit oldottan 
szemügyre venni, mintegy körbeforgatni magam elõtt. 
Ilyenformán csak az épp elmúlt jelenvaló a számomra, csak 
az épp elmúlt fedi azt, amit látszólag létezõként tapaszta-
lunk meg. Ez volna hát az, hogy élni? Így néz ki bentrõl, 
ha az ember az, amirõl gyerekként vagy ifjúként úgy gon-
dolta, ez az, ami vár rá? Így néz ki, ha én magam vagyok, 
akirõl szó van, ez a szerelem, ez az élet, amelyrõl olvas-
tam, ilyen szubjektíve és önmagamban megtapasztalva, 
ha húsz-, harminc-, negyven-, ötvenéves az ember, annyi 
idõs, mint akkor anya volt, az idegen vendégek, mind az 
objektíve nézve fölnõttek? Soha ott nem lenni: ez tehát az 
„igazi” élete ennek a nõnek, ennek a férfinak, még húsz 
év, és ez volt minden beteljesülés? Mikor él az ember vol-
taképpen, mikor van maga is tudatosan jelen pillanatainak 
tájain? Bármilyen tolakodóan érzékelhetõ is, a mindenkor 
sötétje, folyékonysága újra és újra kisiklik a kezünk közül, 
akárcsak az, amit jelent.
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Amit épp akartam és megéltem, csak akkor láthatom, ha 
valamivel már eliramlott. Ám ezzel szüntelenül változik az 
akaró, szemlélõdõ pillantás is, alámerülnek szemügyre vett 
tartalmai, és hamarosan már az épp csak elmerültnek sem 
vagyok, úgy, hogy átélném, a birtokában.

Csakhogy az elmúlt akarás, elmúlt élmény nem szûnik 
meg, és nem szûnik meg hatni, még ha most már nem is 
tudatos. Visszatér, mindenekelõtt az álomban tér vissza az 
ébren elsüllyedt akarás, hallucinált emlékeket kerítve ha-
talmába, lázasan és mozgásra mégsem indítva bármit is. 
Mint Freud megmutatta, ezek az emlékek valami elfelejtett 
vagy elintézetlen, vagy a morális ébrenlét, felnõttség által 
tudatosan már egyáltalában nem megengedett kívánságról 
beszélnek. A tudattalannak, amely ily módon az álomban 
és némely pszichózisokban fölszínre tör, a tudat számára 
hozzáférhetõvé formálja magát, hajtórugója, hajtóereje a 
nemi vágy vagy a hatalom akarata vagy valami más efféle, 
amilyen összefüggésbe motorikus világmagatartásunk már 
magukban véve is örökölt, emlékezetszerû, még kreatúrá-
ra valló formáit állítani épp kedvünk szottyan. Önmagában 
véve köztudottan jórészt gyermeki vágyak töltik ki álmaink 
szakadékát. Ami arról árulkodik, hogy ebben a térben sem 
akaratként, sem a szemlélet tárgyaként nem akad semmi, 
ami a gyermekkorban és õstörténetben ne bukkant vol-
na már föl valamikor, csak épp alámerült, elfojtatott és 
betemettetett. Az ösztönnek és élménynek olyan mélyen 
meghúzódó formái élhetnek itt tovább, hogy abban nem-
csak a von Haus aus pusztító szexuális akarat tombolhatja 
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ki õsöreg természetét, nemcsak – Freud radikális vissza-
vezetése szerint – a halál akarása munkálkodhatik tovább, 
az anorganikus helyreállításának ösztöne az organizmus-
ban s annak tudattalanjában, de újra megálmodhatunk 
vagy atavisztikusan megjósolhatunk egy olyan külvilágot 
vagy akár eltûnt mágikus világot is, amely már egyáltalá-
ban nem létezik, amelynek erõi és tartalmai már nem ha-
tározzák meg életünket. Ebben az emlékezésben csak néha 
bukkannak föl egy valahogy magasabb, emberibb akarás 
vonásai, az álom sötétjébe csak néha keveredik valamifajta 
lepelbe burkoló affinitás annak a sejtelemnek a titkához, 
amely, védve a túl pimasz fénytõl, megszólal benne; és 
persze olykor a múlt mély értelmû aranyrögei is fölme-
rülnek az emlékezetben, valami távolabbiról, utópikusról, 
lényegesrõl adva hírt, olyasmirõl, ami beékelõdött a múlt-
ba, ily módon menekítve ki azt. Amúgy azonban az ebbe a 
földmélyibe, lepergettbe, a tulajdon álmunkba és minden 
tudattalan virágzásba, a természet alvó állapotába való alá-
merülésbõl csupán csak kipihentség, oldottság és kezdeti 
oltalom meríthetõ, nem pedig valamiféle hozzánk illõ erõ; 
hisz a léleknek megvan a maga saját kezdete, távol minden 
teremtményszerûségtõl, melyben hisz nem csupán a láng, 
a virágzó és fölfelé szaladó láng ég, de ott van az aláhulló 
kõ is, és épp a sursum corda tüze tisztábban ragyog a fölfelé 
törõ intenció eredeti izzásában, mint a tõsgyökeresség, az 
elõtörténet, az egész pogányság, sõt, a khthonikus védõbu-
rok tisztátalanságában. Az álomban látott álom maga tehát 
jobbára minden értelemben a múltból származik, a múlt-
ba rántja le a most voltat, és azt a holt részleteknek, azok 
gépiességének, a puszta „természet” ismétléskényszerének 
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fogságába veti; mi több, minden elevenen utópikus im-
pulzust elveszít, és végül az üres mechanikusság ketrecébe 
zárja magát az a szaktudomány is, amelyik pusztán csak 
azt akarja megragadni, ami nélkülünk van, és ahogy volt, 
amelyik pusztán a múltat, az anyagot szemléli, és minden 
fényösztönt maradéktalanul a kreatúraszerû elõzményre 
akar visszabontani: az ily módon a feszültségektõl meg-
szabadított, a feszültségmentességet célba vevõ szaktudo-
mány végül olyannyira a már nem tudatos, a megszilárdult 
múlt foglyává válik, hogy benne végül már csak a kövek 
görögnek.

Így az itt újra fölbukkanó ösztönök messze a hátunk mö-
gött maradnak, már nem hozzánk mértek, ahogy az sem 
hozzánk mért, amit tételeznek. A színek okozta elragad-
tatás, az öröm lelkesültsége nem vezethetõ le belõlük, és 
végképp nem vezethetõ le a jobb, a magasabb, a tisztaság, 
a fölfelé hajtó ösztön, a személyes lelkiismeret. Épp fordít-
va: a nemi ösztön vagy az önfenntartásnak vagy a hatalom 
akarásának az ösztöne puszta enklávéja, pusztán zavaros, 
álöltözetet viselõ, nem-szabad, automatikus elõjátéka az 
„igazi”, „valódi”, „emberhez illõ”, „spirituális” akaratnak 
és ösztönnek. Habár már az állati ösztönben ott tûnik mo-
corogni, ha mégoly mohón, az önösség által megmérgezve 
is, az irigység takarója alatt a hazatérés akarata, ez a min-
denestül éber ösztön, ahogy a közönséges álmodozásban is 
mûködni kezdhet az apriorikus álmodozás, az ébren látott 
álom. A boldogságról és a boldogságvágyról szóló mese tri-
viális és ugyanakkor talán a legfenségesebb ügylet; az, amit 
a seldwylai szabólegény és Zendelwald lovag kerestek Kel-
ler Legendáiban, ami Martin Salander lányát másodszor is 
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és a szivárványtálacskáról szóló mesében még mélyebben 
megragadta131 – és amit a legkevésbé sem zsigerelhet ki 
semmifajta redukció és a szexuális képzelet semmifajta ra-
bulisztikája. Ahogy persze az alkotó ember is jó ideig ráha-
gyatkozhatik az ötletek szabad áramlására, tülekedésére és 
összekapaszkodására, a derûsen homályba veszõ születésre, 
a káosz csodálatos gyermekeire, arra a khthonikus „félõrült-
ségre”, amelybõl épp fölébredettként Goethe a Téli utazás 
a Harz-hegységbent írta.132 Csak hát, s ez tanulságos, a még 
a kreatúraszerûség fogságában vergõdõ, szabálytalanul a 
múltba merengõ fantáziálás azért csak olyan utakat rajzol, 
melyek kurtábbak minden, akár csak félig is exorbitáns való-
ság vagy éppen a voltaképpeni produktív ébren látott álom 
útjainál. Egészében véve tehát, dacára a sokféle megelõleg-
zésnek és a sokféle, az animálisba beékelt enklávénak, még-
iscsak áll: mindaz, ami ezeket a kreatúrai ösztönöket elégíti 
ki, világuk minden tartalma, nem-igazi, elmúlt világuké, de 
az atavisztikus jövendölésben talán közelmúlttá vedlõ régi 
mögöttes világé is – mind legjobb esetben is csak rejtjele 
az igazi, voltaképpeni akarásnak és komolyan gondolt be-
teljesülése tartalmainak. A szaktudományos adottság maga 
azonban, az, amit a feszültségekbõl kioldódott magánvaló 
Én fedez föl, a hátunk mögé tekeredve és Istentõl elhagyott 
automatizmussal tekeregve a hátunk mögött, függetlenül 
a megélõ, gondolkodó, aktuális szubjektumtól – még csak 
nem is rejtjel, csak puszta sematizmus, melyben halottak te-
metik a halottat, fejfájára írva szerkezetét és törvényét.

Ezzel függ össze, hogy még ez a fajta szerkezet és törvény 
is, hogy még maga ez a szekularizált sorsmítosz is, vagyis a 
szaktudományokban adott világ egész ténylogikája mind-
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inkább kiüresedik, mindinkább elszivárog belõle nemcsak 
a szubsztancia, de minden funkcionális törvényszerûség is; 
hogy tehát a gondolkodás, ahogy függetlenné válik, mint 
azt a reáltudományok követelik, az átélõ és gondolkodó 
szubjektumtól, mindinkább elveszíti egyáltalában megis-
merhetõ, a megismerésre alkalmas objektum-korrelátu-
mát. Hisz a szaktudományos gondolkodás szeretné ugyan 
megérteni, ami nélkülünk van és volt, de ebben sem mélyül 
el, hanem még ennek is csak a kezdeteit, részleteit ragadja 
meg. A szaktudományos ész mindig is a saját kárán okult 
fantázia volt; valami olyan többlettel, olyan ideáltípussal 
a kezdetén, amelyik hallgatott az okos szóra, ha a tény-
szerû világ a szellem megtorpanását, korrektúráját, csorbí-
tását vagy lefokozását követelte. Közben a kár kezd olyan 
hatalmassá válni, hogy a szaktudományos észnek sema-
tizmussá, reflexivizmussá kell fonnyadnia, számításaival, 
többé vagy kevésbé ökonomikus modelljeivel már csupán 
számba venni próbálva maradéktalanul alogikussá vált vis-
à-vis-ját, anélkül hogy megvolna benne az erõ és a becs-
vágy ahhoz, hogy a maga alogikus borzalmasságában, ránk 
köszöntött pusztaságának totalitásában a szemébe nézzen 
a valóságnak. Ha a szaktudomány képes volna leképezni a 
maga világát, a gátlás, a megtorpantság, az áramláshiány, 
a „törvényszerû” sztereotípia, mechanikus értékidegenség 
egészét, akkor – eltekintve attól a kevéske rejtjeltõl, me-
lyet persze a szaktudományok képtelenek megragadni, 
hisz azok appercepciója eleven szubjektumot és utópikus 
affinitásokat föltételez –, mondom, akkor a lesüllyedt el-
múltság, a fojtogató immanencia, a mechanikusan abszo-
lút hiábavalóság birodalmának képét mutatná.

A már-nem-tudatos
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A még-nem-tudatos tudás
és a legmélyebb csodálkozás

Így hát rólunk magunkról hallgat az emlékezet. Mert hisz: 
élünk, de nem „éljük át” magunkat, és ami ilyenformán 
nem volt sohasem tudatos, nem válhatik öntudatlanná 
sem. Ha önmagunkban semmire sem ébredtünk rá soha, 
sem az épp megélt pillanatban, sem közvetlenül utá-
na, „mint olyan” az emlékezés tájain sem bukkanhatunk 
föl sehol. Ám a megéltet elõrefelé csavaró reménykedéssel 
másképp áll a dolog, másképp áll mindenekelõtt azzal a 
fajta reménykedéssel, amely a „legcsöndesebb” és a „leg-
mélyebb” vágyódásként él bennünk, amely valamifajta a 
varázslattól való megszabadulásról, valamifajta névtelen, 
hozzánk egyedül méltó beteljesedésrõl szóló „ébren látott 
álomként” kísér bennünket.

Már gyerekként is folyvást türelmetlenkedünk, nyug-
talanul várjuk, hogy végre bizonyságot szerezzünk ebben 
az álomban önmagunkról. És az emberben megragad ez 
az égetõ és rejtélyes valami, az, ami fölugrani késztetett 
vasárnap esténként minden csengõszóra, azzal, hogy ta-
lán most végre megérkezik, aminek meg kell érkeznie. 
Ekképp mindenütt, ahol új élet kezdõdik, föltárul az a 
nyitott kérdezés, habzás, rejtett leleplezés mint a meg-
születõfélben levés várakozó állapota maga. Épp mert itt 
a szavakat csak csengõszónak halljuk, távolról és mégis 
egész közelrõl, még anélkül hogy körbefonnák a képze-
tek, és ugyanakkor mégis mintha velük magunk is messzi 
távolban és egészen közel járnánk, egy olyan eszmélkedés 
munkálkodik itt, amelynek majdhogynem a legcsekélyebb 
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köze sincsen immár a kreatúraszerû ösztönhöz, ahonnét 
látszólag pedig származnia kell, és a kreatúraszerû ösztön 
lejárt világához. Mi súlya van még itt a leleplezett kezde-
tek mûvészetének? Nem bukkantunk-e valójában valami 
eredendõre itt, valamire, ami az emberi szerelemben, zse-
niális alkotásban maga kezd fölizzani? Amit az élet ígért 
nekünk, azt itt fönt szeretnénk az élet kedvéért betartani: 
és ez az egészen másfajta „tudattalan”, ez az elõrenyúj-
tózkodó élet, reménykedés, sejtés, a sötétbõl világosságba 
igyekvés, ez az igazság szerint még nem tudatos lényeg, 
a mindenestül másik oldal „tudattalanjaként” és maga-
san fölötte, sohasem visszabontható az egykor volt dol-
gok holdfényes tájaira. A normális vagy akár a khthonikus 
álomnak és tartalmának tájaira, a kreatúraszerûség, a múlt, 
a sorsmítosz vagy a mechanizmus gyûrûjét vonva körénk. 
Maga a teremtõ démonikusság üti föl a fejét; már a szere-
lem sem organikus, hanem teológiai állapot, más síkon lé-
tezik, nem a kreatúrai ösztönökén, a többinek, ami inten-
zíven spirituális bennünk, pedig végképp megvan a maga 
saját erõforrása. Az állati szellem vagy akár a földszellem 
puszta álmaitól igencsak távol, igencsak távol az elmúlt-
nak, elsüllyedtnek khthonikus inkubációitól: és ki máshoz 
tartozóan, mint a fölmagasodó, föltámadó, forradalmi kí-
gyóhoz, az igazi jósisten Apollónhoz, ki máshoz tartozóan, 
mint az eredendõ messiási szellemhez legvalódibb mély-
ségeinkben, ahhoz a szellemhez, amely hisz egyáltalában 
lehetõvé teszi minden erósznak, hogy színekké, utazássá, 
ünneppé, honvággyá, hazatéréssé, misztikává vetkõzzék (s 
éppen nem azzá „maszkírozza” magát)? Kivált a várakozás 
napjaiban hágjuk át félreérthetetlenül ama bizonyos tisz-
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teletet ébresztõnek tûnõ határt, amely a még-nem-tudato-
sat tõlünk elválasztja, akkor, amikor az eljövendõ maga is 
belép a Mostba, vagy amikor a boldogság erejét érezzük, a 
legerõsebben a zenében, amelynek elejétõl végig lelki lé-
tezésünk a célja, s a szót szeretné megszülni neki (azt a 
szót, melyet minden este a fülünkbe súgtak, s mintha min-
dig ugyanaz a szó lett volna, és mégsem tudtuk soha meg-
érteni), de mindenekelõtt a teremtõ munkában magában. 
Derengés ez, belsõ megvilágosodás, fáradság, sötét, rianó 
jég, ébredés, tapogatódzó ráébredés, állapot és fogalom, 
készen rá, hogy a megélt pillanat sötétjében a névtelen ap-
riorikus belsõ, bennünket körülölelõ, elõttünk vonuló for-
rongásban, az egész létezésben-létben végre föllobbantsa 
az azonosság éles fényét, kitárja önmagunk megpillantásá-
nak kapuját. Ahogy Leibniz megmutatta a lelki gyökereket, 
és ily módon a Sturm und Drang, de a természet éjszakai 
oldalai számára is föltárta a petites perceptions fundus anima-
lisát, úgy tárja föl a magasabbra világító gondolkodásmód, 
a lezáratlanságok, misztikus vándorutak és a jövõbõl érke-
zõ mind élesebb fénycsóvák övezte lélek utópikus filozófi-
ája a magasabb rendbõl való tudattalant, a fundus intimust, 
a magában vett õstitoknak a Mostban munkálkodó lappangását, 
röviden lelki megkoronázottságunk teremtõ tudattalanját.

Ekképp tehát van még valamiféle belsõ moccanásunk, 
amely új valamiként nyúl be- és fölfelé. Estelente mutat-
kozik, olyankor találtatnak a legkönnyebben igazi álmok, 
mégis olyankor vagyunk a leginkább megvilágosodottak és 
a legérzékenyebbek. Persze gyakran egészen tetszõleges, 
sõt, alkalmatlan, ahogy ez a reménykedés, vagy amiben 
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érzékletesebb, a csodálkozás föllobban, mi több, talán egy-
általában nem is létezik szabály akár csak ugyanabban az 
emberben is föllelni az illõ alkalmakat.

Valamiféle magában vett kérdezés, legbensõbb, mély-
séges csodálkozás ez, amelyet gyakran valami semmiség 
ébreszt, s amely az épp átélt áradását mégis lecsöndesíti, 
magát engedve tükrözõdni önmagában olyképp, hogy leg-
mélyebb gondolatunk mutatkozik meg benne, legmélyebb 
gondolatunk ragadja meg benne önmagát. Egy csöpp le-
pottyan, és máris itt van; egy kunyhó, síró gyerek, öreg-
asszony a kunyhóban, kívül szél, pusztaság, õszi éj, és újra 
itt van ugyanúgy, ugyanaz; vagy arról olvasunk, mennyire 
elcsodálkozik Dimitrij Karamazov álmában, amiért a pa-
raszt mindig „kisgyermek”-et mond,133 és úgy sejtjük, épp 
most volna megtalálható; „Patkány! Kaparásszon, amed-
dig akar! / Nincs morzsa, de egyre keresgél!”,134 és úgy 
érezzük Goethe Menyegzõi dalának ezt a rövidke, vacak, 
különös versét hallván, hogy valahol errefelé van a ki-
mondhatatlan, az, amit a fiú ottfelejtett, amikor kijött a 
hegy gyomrából, „ne feledkezz meg a legbecsesebbrõl!”,135 
mondta neki az öregember, de még senki sem volt képes 
a fogalomban fölfedezni ezt az apróságot, ezt a mélyen el-
rejtett, irdatlan valamit. Nincs borzongás, kép vagy érzés, 
amely mindenestül fölölelné vagy lezárná; látni, nemcsak 
a nagy fölfedezések, a nagy hajók vitorlázata az, amit – míg 
a közönséges szem számára még megbújik a horizont mö-
gött – a még-nem-tudatos zsenije elõre meglát, ami utó-
pikus terét benépesíti. A csodálatraméltóságokat136 tudniillik 
mélyebben hurcolja magában a sejtés állapota, hogy végül 
reflektáljon rájuk: a csekélységeket, némely pompázatosan 
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üres burok magvát, egy Messiást, aki nem villám alakjában 
jelenik meg, hanem mint a vendégünk, melegen és közel, 
az elvetett szegletkövet metafizikus tekintetben, a tua res 
agitur lobogó, érthetõ-érthetetlen szimbolikus intencióit 
mind. Az egyszerû szó erre már túl sok is, a legfenségesebb 
szó meg túl kevés, és talán ezekre a kis, átütõ és mégis, ha 
végigköveti õket az ember, mindig is a legvoltaképpenibb 
emblémákra is áll, ami ez idáig csak a legnagyobbról volt 
elmondható: a delphoi Szibülláról, a karácsonyéj csodájá-
ról a Missa solemnisben, önmagunk fölcsendüléseirõl min-
den nagy zenében, a nagy sötét költészet õsélményeirõl, 
a Faustról, errõl az értelem számára – mint Goethe maga 
mondja – inkommenzurábilisnak maradó mûrõl, mind-
ezekrõl a képzõdményekrõl kevéssel hajnal elõtt, ahogy 
valamiképpen megnevezetlenül is megérteni õket, ahogy 
kérdésükben válaszként, válaszukban kérdésként már csak-
nem mindenestül eleget tesznek önmaguknak. Mindig 
ugyanazt érezzük, mindig ugyanarról van szó, az életünk-
rõl, jövõnkrõl, az épp átélt pillanatról és sötétségének tisz-
tásáról, mindent magában foglaló lappangásáról a legköz-
vetlenebb rácsodálkozásban. Morális-misztikus gondunk 
és önmagunkról való megbizonyosodásunk az magában 
valóan, amirõl szó van; valamiféle többlet, amelyet nem 
okol meg semmifajta külsõdlegesség, az önmagában vett 
morális-misztikus egzisztenciális súly többlete rejlik ott a 
szimbolikus intenció mélységének minden ilyen élményé-
ben, mûvészi koncentrálódásaikban meg végképp. Ebbõl 
adódik szörnyû promiszkuitásuk az idõt, teret, határt ille-
tõen, ez a rajtuk átáradó csodálatosság, a végsõ határ filo-
zófiai lírájával, mely fölötte áll minden diszciplínának, kat’ 
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exokhén a lélekre hajazva és õsimmanensen, s ekképp több 
mint vallásosan fölébe kerekedve még a hit teremtményei-
nek, a másik világnak is, és el is távolodva tõlük.

Ha ennek ellenére valamelyest néven szeretnénk nevezni 
a dolgokat, észben kell tartanunk, hogy minden alkalom-
mal áthúzandó, amit épp elõbb mondtunk, nehogy bármi 
is megrögzüljön. Mindazonáltal a sötét végül is föltisztul 
estefelé és tulajdon reggele felé, mindezeknek az elmosó-
dottan-éles szimbolikus intencióknak a csodálkozásában. 
Róluk is áll, amit William Butler Yeats ír Shelley-rõl és 
Shelley szimbolikájáról meg arról, milyen szükségszerûen 
kísértette õt örökösen a csónak, a csónak víziója, a csó-
naké, ahogy egy széles folyón sodródik lefelé magas, bar-
langos-tornyos hegyek között, egy csillag fényét követve: 
„és úgy gondolom, […] hangok kiálthatták oda neki, hogy 
mindenkinek van egy jelenete, kalandja, képe, amely rej-
tett életének hasonlatával szolgál, [mert a bölcsesség elõ-
ször képekben szólal meg,] és hogy ez a kép, ha hajlandó 
volna egy életen át kotlani rajta, minden lényegtelenség-
tõl megszabadult és a világ árjából és apályából kimentett 
lelkét elkalauzolná ahhoz a távoli lakhelyhez, ahol halha-
tatlan istenek várják azokat, akiknek lelke oly egyszerûvé 
lett, mint a lángok, és akiknek teste csöndessé vált, mint az 
achát [lámpás]”.137 Persze nemcsak hogy mindenki számá-
ra másképp és másképp, s ebben mintegy pszichológiailag 
oszcillálva, hanem tárgyilag is lebegnek még a szimbólu-
mok; emlékezetben kell tartanunk tehát a szabályt, hogy 
csak úgy nagyjából fogják körül azt az egy õsszót, ahogy 
az meg a még nem artikulált õstitkot övezi, hogy tehát 
a szimbólumok nem kapcsolódnak szilárdan egymáshoz, 
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nem épülnek össze a morális-misztikus szimbolikus inten-
cióknak és azok fogalmainak, specieseinek önmagát plaszti-
kusan kiegészítõ inventáriumává. Hanem minden jelentést 
keresztülmetszve csupáncsak az az egy, megnevezetlen, 
megnevezhetetlen bukkan föl újra meg újra, spiritualiszti-
kusan megzavarva a rendet, ahogy az igazi gnosztikus Ba-
szilidész is mondja az õsszó „fogalmáról” és „rendjérõl”, 
épp eléggé zavarba ejtõen: „az, amit kimondhatatlannak 
neveznek, nem kimondhatatlan, csak úgy hívják; de amirõl 
beszélünk, az még csak nem is kimondhatatlan”;138 amivel 
tehát magából az elvbõl adódóan tagadtatik, hogy az on-
tikus szimbólumtartalmak végsõ fokon a megformáltságra 
és a világra hajaznának, hogy örömest illeszkednének vala-
mi hierarchiába. Végül és legfõképp pedig a külsõ puszta 
képeihez való még földi odaláncoltság helyett (kifelé, már 
talán egy magasabb kifelé felé vezetve) az önmagában vett 
misztikus lélekintenzitás tudatának kell uralkodnia, annak, 
ami csak megszólít bennünket, csak céloz ránk a szimbólu-
mokban, s maga szeretne a megélt rangrejtettségen köny-
nyíteni; az a hatalmas szimbolikus õsintenció bukkan föl 
tehát, közvetlen közelben és mégis mélyen bent, az a visio 
vespertina s a szív legvilágosabb kápolnája egyben, amely-
re Eckhart gondol prédikációjában az örök születésrõl 
és arról a rejtett szóról, mely az éj közepén hangzott föl, 
amikor mély csendben hallgattak mind a dolgok: „lássá-
tok, épp mert el van rejtve, azért kell a nyomában lennünk. 
Föltûnt, és mégis rejtve volt; úgy akarja, hogy vágyakoz-
zunk és sóhajtozzunk utána. Mikor Szent Pál fölragadta-
tott a harmadik mennyországba, hogy Isten feltárulkozzék 
elõtte, és õ megnézett minden dolgot, majd visszatért, ak-
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kor mindazokból semmi sem felejtõdött el benne, csak oly 
mélyen belül volt számára, a fenéken, hogy esze sehogy 
sem férhetett hozzá: el volt takarva elõle; egészen legbelül, 
nem kívül, hanem nagyon is belül. És mert ebben bizo-
nyos volt, ezért mondotta: bizonyos vagyok benne, hogy 
sem a halál, sem semmi hányattatás nem képes elválasztani 
attól, amit önmagamban találok. Szépen mondta errõl egy 
pogány mester egy másik mesternek: valami olyasmire éb-
redek rá magamban, ami beragyogja az eszem, de hogy mi 
az, képtelen vagyok megragadni; csak annyit sejtek, hogy 
ha meg tudnám ragadni, minden igazságot ismernék. Mire 
a másik mester azt válaszolta: nosza, maradj a nyomában! 
mert ha meg tudnád ragadni, szert tennél minden jóság 
foglalatára, és örök életet nyernél. Ugyanígy szólt szent 
Ágoston is: valamire ráeszmélek magamban, ami ott le-
beg és világlik a lelkem elõtt; ha tökéletes és állandó ala-
kot öltene bennem, az talán az örök élet volna.”139 Persze 
másfelõl a fényszubsztancia Eckhartnál is, ha mégoly nyo-
matékosan kérdezi is: „hol van a zsidók királya, a ki meg-
született?”,140 mondom, a fényszubsztancia Eckhartnál 
is még nagyon magasan, nagyon távol rejtõzik a térben, 
messze eltávolodva a szubjektumtól és a Mitõl, a legma-
gasabb mélységekbe rejtve, az Istenen túli Istennél, az an-
gyali fény szédítõ mélységeiben, amely mélységek pedig a 
legkevésbé rejtik magukban, a legkevésbé válthatják meg 
az egyetlen titkot, közelségünk titkát. Mert annak az épp 
megélt pillanatnak kell lennie, egyedül neki, az õ sötétje 
az egyetlen sötétség, az õ fénye az egyetlen fény, szava 
a mindent megoldó õsfogalom. Nincs fenséges, aminek 
fenségessége ne abból fakadna, hogy megsejteti velünk jö-
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vendõ szabadságunkat, a „birodalom” elsõ közbeavatkozá-
sát; sõt, a Messiás maga (Kol. 3,4),141 az abszolút adekváció 
elhozója sem más, mint szüntelenül legközelebbi mélysé-
günk végre föltárult ábrázata.

Egy további megjegyzés a csodálkozás adekvációjá-
hoz és a tiszta kérdés • Bármily emelkedetten is mutat 
kifelé a csodálkozás, sejtés állapota, útközben nemcsak a 
pusztán már-nem-tudatoshoz lerángatható „tudattalan” 
intenciója, hanem adekvációja tekintetében, a maga tárgy-
oldalán142 is mindenfajta hamis megoldásba botlik, és azok 
megtorpanásra kényszerítik, újra meg újra merev formákat 
alkotva, elkótyavetyélve és ellaposítva ebben a mi létezé-
sünkben az utópikus többletet.

Ám végre vissza kell utasítanunk, hogy mint akarták, rö-
vid úton elnapoltassunk. Az éhség megcsalatlan kell, hogy 
maradjon, õ csak annyit tud, hogy ez nem az, meg amaz 
sem, ami csillapítaná, de hogy végül mi csillapíthatná, azt 
csak sejtheti, az még nincsen itt. Persze a kérdés, hogy ho-
gyan is képzeljük el magunknak az üdvösséget, olyannyi-
ra nincsen megtiltva, hogy alapjában véve ez az egyetlen 
megengedett kérdés voltaképp. Holott még ez a kérdés is, 
frivolan és az alkonyt földerítve, valami megnevezettre, is-
merõsre céloz, egy gyönge, korlátozó szóhoz láncol ben-
nünket.

Nem ezt akartuk, és nem is ezt kérdeztük voltaképp, 
belefulladunk, hogy mind tudnunk kell errõl a sok, végsõ 
fokon még idegen valamirõl. Semmivel sem vagyunk oko-
sabbak, mint annak elõtte, s még cudarabbul is állunk, hisz 
vágyakozásunk nem elegyedett bele a dologba, s mégis va-
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lami hamis jóllakottság tört ránk. Azelõtt minden egészen 
más volt, úgy ölelt körül bennünket a sóhaj, nyugtalanság, 
holdfény, szél, az óra ketyegése, az öregember meséi, mint 
Heinrich von Ofterdingent; de bármi adassék is nekünk: 
örökösen kívül maradunk azon, amit alkotunk, a festõ nem 
lép be a festménybe, a költõ föllelhetetlen a könyvben, a 
betûk mögött rejlõ utópikus országban, és még a lányka, 
a kék virág is, ha mégannyira különbözik is minden más 
kincstõl, végül mégiscsak kívülrõl, a külsõben maradva 
hullik a beavatott karjaiba.143 A kérdés, amely vagyunk, 
oly kézenfekvõ, egyetlen szava elzártan ott rezeg minden 
pillanatban, túlságosan vakító fénnyel ebben a sötét szo-
bában, a csodálkozás meredeken fölmagasodó Én-hegy-
ségében: de ha körvonalazottan ki szeretnénk bökni, út-
közben egyben meg is törik, elvész, átalakul, rendjén valóvá 
konstruáltatik, az odakint számtalan látszatrejtvénye lesz 
belõle, míg csak, mint a vásárló, aki egész mást szeretett 
volna, meg nem engedjük, hogy hirtelenjében ránk sóz-
zák, ami épp raktáron van, és az eldöntetlen óhaj maga 
feledésbe nem merül. A világ lényegét keresgéltük, s mi-
kor megvolt, kiderült, hogy víz, majd késõbb, hogy vala-
mi fennkölt és zenétlenül ünnepélyes dolog, valami, ami a 
lehetõ legtávolabb kell legyen, hogy jó lelkiismerettel és 
valamiféle legfõbb fogalommal ajándékozzon meg min-
ket. Bizony, minél magasabban rejlett a kategória, annál 
nagyobb örömmel adták föl a Mostot, látszólag annál cso-
dálatosabban ragyogott föl a distancia jele az elmúlt, meg-
csalt közelség fölött; csupa tárgy, melyhez semmi közünk, 
csupa magamagát reprezentáló eszmény, Isten mint tárgy 
istenigazából, a „legfõbb” tárgy, a „legfõbb objektum” 
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természete, mint a bizánci államban. Az ínséget szenve-
dõ ember csak azt az egyet, áramlót, sötétet, szenvedéstel-
jeset, õsfényszerût szeretné önmagában megoldva tudni; 
de csak a tõle eltérítõ, merõben a világtárgyak, a puszta 
kozmológia, a megoldáslehetõségek által determinált 
„problémák” és válaszok sorjáztak számolatlanul: nyomás 
és lökés, õsnemzés, a fajok eredete, a Catilina-féle össze-
esküvés, Krisztus fiúsága, olyképp tehát, hogy az ember, 
amint ott találta magát ennek a szubjektumidegen fényben 
derengõ, szubjektumidegen módra a magasba emelkedõ 
tudomány- vagy eszmepiramis lépcsõjén, elfelejtette az 
eredendõ, a magunkra csodálkozás inspirálta kérdést, mi 
több, elveszvén a vádló, könnyedén megengedte a világ-
enciklopédiának, hogy az az abszolút érettség és mindent 
átfogó válasz eljövetelének adja ki magát. És ugyanígy 
folytatódik is a „világrejtéllyel”144 való értelmetlen játék, a 
világrejtély „megoldásával” való játék meg végképp, a játék 
a megoldással, melyet becsületes gondolkodóknak mindig 
csak sugalmazniuk volna szabad, ám amelyet eleddig min-
den filozófus – az õskérdést kényelmesebb könyvkérdéssé, 
a rendszerkezdet ad hoc problémájává lecsavarva – mindig 
valamilyen monumentális terminusban vélt, mint hirdette, 
megtalálni. De meg kell értenünk, és ragaszkodnunk is kell 
hozzá: legalábbis a megoldás lényegébõl adódóan nem csa-
pódhatik le semmifajta könyvben, ahogy semmifajta földi 
egyházban vagy még tanulmányozható filozófiában sem, 
mármint ha a jól értett kérdést végre a dolgok abszolúte 
komolyra fordulásaként konstituáljuk, s ha egyszer komolyra 
fordult a dolog, az nem kevesebbet tesz, mint hogy elhárítha-
tatlanul vége ennek a világnak, könyveivel, egyházaival, rend-
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szereivel egyetemben. S nincs földi olvasó, aki fölállhatna e 
mellõl a metafizika, e mellõl az egyedül a Messiás számára 
fönntartott metafizika mellõl; azonnal fölismerné magát 
a létezésen túli világban, a kizökkent és hirtelen, egyetlen 
pillanat alatt ezzé a pillanattá változott idõ Jeruzsálemében: 
a pillanatban mint tulajdon, föltárulkozó égi birodalommá 
vált sötét, mély, gótikus szobájában, egzisztencialitásában 
és lappangásában. Amiért is végsõ fokon egyedül errõl fo-
lyik a pontos ontikus diszkusszió: hogy megfogalmazzuk 
az önmagunkat firtató kérdést, tisztán mint kérdést, nem 
pedig konstruált célzást valami elérhetõ megoldásra, hogy 
megfogalmazzuk a kimondott, de megkonstruálatlan, önma-
gában egzisztens kérdést, magában véve ragadandó meg a 
benne rejlõ tiszta kinyilatkoztatást mint az önmagára adott 
elsõ választ, mint a Mi-probléma leghûségesebb, eltérítet-
len rögzítését.

A pusztán külsõt a leginkább egyvalaki hagyta maga mö-
gött, egyvalaki gondol bele abba, ami ránk tartozik. Egye-
dül Kierkegaard hagyta a háta mögött mindazt, ami végsõ 
soron idegen, õ a kedvünkért született Hume, aki egészen 
másképp, jelentõségteljesebben, mint amaz, fölébreszt 
minket dogmatikus szendergésünkbõl. Vagyunk, egyedül 
ez a gond, amikor valóban alapvetõ dolgokról van szó, az 
ablakon át az utcára látni, ám csak az ezüsttel futtatott üve-
gen, a tükörben látjuk önmagunkat. Csak a magát érzõ és 
magára eszmélni akaró itt-lét zavarosságában, csillámlásá-
ban vagyunk együtt az igazán végtelennel, azzal a közvet-
lenséggel, amelybõl az igazság néz farkasszemet velünk, és 
egyedül onnan néz farkasszemet: az erkölcsös, az jellem, 
de „a tengernek – mondja Kierkegaard – nincs jelleme, 
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és a homoknak sincs, és az absztrakt értelemszerûségnek 
sincs, mert a karakter éppenséggel a bensõségesség”.145 És: 
épp valami objektumszerût nem szabad Istenbõl farag-
nunk, hisz az éppenséggel pogányság és a lidércfények 
és a hamis tágasság kedvéért tett puszta kitérõ; egyedül 
az elhajított szegletkövön fordul meg a dolog és Eckhart 
legkeresztényibben keskeny belátásán: „Amit az egek ege 
nem fogott körül, most Mária ölében hever.” Csak az a 
megismerés lényegi megismerés, tanítja Kierkegaard, 
amelyik lényegébõl adódóan létezésünk felé fordul, csak 
azt fûti egzisztenciális pátosz, míg az egész külsõvé vált, 
szenvedélymentesen szisztematikus körmenet csak ha-
zug, olcsó magunk kivonása abból a közvetlenségbõl, 
ahogy az igazság látja szívünket és vesénket; vagy mint 
Kant megfogalmazza ezt a tisztán egzisztenciális pátoszt, 
Kierkegaard-ral rokon mód: „Isten és a másik világ, e ket-
tõ a célja minden filozófiai vizsgálódásunknak, és ha Isten 
és a másik világ fogalma nem függenének össze a moralitással, 
semmire sem volna jó e két fogalom.” Kierkegaard is, Kant is 
a magvat megragadó erõrõl beszél, amely mag persze nem 
szükségképp lapul szilárdan és kerekdeden a héjak alatt, 
nem szükségképp édes, hanem elsõre maga is teli van za-
varos, az átélt pillanat sötétjével összefonódott utópiá-
val. És ez az erõ azzal tehet bizonyságot magáról, hogy 
igézõen intenzívvé teszi a megkonstruálhatatlan kérdés 
megfogalmazását, a szubjektum magamagával, szabadsá-
ga fenomenáléjával ûzött szubjektummágiájaként: valami 
újfajta evidenciafogalommal, amely nagyon is óvakodik 
attól, hogy épületes akarjon lenni, amelyben megvan az 
emberi szellem végre fölserkent akarása, nem a világé és 
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annak világszelleméé, és megõrzi a gyakorlati-misztikus 
ész elsõbbségét még a metafizika magaslataival, épp a me-
tafizikai magaslataival szemben is.

Még egyszer a (megélt pillanat) sötét(je) és kölcsönös 
alkalmazása a csodálkozásra • Láttuk, elsõre nincs sem-
mink, sem odakint, sem idebent, ami önmagában megra-
gadható volna. Ezért olyan árnyékszerû, amit megélünk, 
hisz semmi sem azonmód átélhetõ, miközben a Most, 
amelyben hisz egyedül „vagyunk”, mégiscsak folyvást ko-
pog és kísért.

Nem könnyû, ha tetszik, mégiscsak alaposan megfigyelni 
egy pontot, amely fölött át kellene siklania a tekintetünk-
nek. Rokon ezzel, de még sokkalta nehezebb kiemelni a 
mindenkor pillanatnyit itt-léte melankolikus árnyékszerû-
ségének állapotából, és fátyolozatlanul birtokba venni a je-
lenben. Ez nemcsak, mondjuk, gyöngeség pusztán: persze, 
minden metafizikától függetlenül is, épp elegen akadnak, 
akik egyáltalában nem képesek élni, csak nézik a többieket, 
vagy képekkel, híradásokkal tartják maguktól távol a bántó 
élményeket, amelyekre maguk sohasem tehetnének szert, 
s így kénytelenek pótlékuk után nézni. Itt azonban magá-
ról az átélés sötétjérõl van szó, és épp az erõs és mindenes-
tül potens átélésrõl magáról, arról, hogy mennyire nehe-
zen megragadható csak, és függönyének ezer ránca borul a 
tudatra, s takarja el azt. Errõl szól a panasz, hogy mit sem 
tudunk átélni, csak ami már elmúlt, vagy épp születik, ahol 
is az érkezõben lévõ legalább közel áll még a sötét Énhez, 
míg az „élet” maga mint pillanatainak summája föloldódik 
ezeknek a pillanatoknak a valótlanságában.
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Ekképp semmit sem tudunk arról, egyáltalában mi az, 
ami csak „van”, és végképp nem, mi kik „vagyunk”; ha van 
valami, ami kísérteties, akkor az, aki el akarja képzelni ma-
gának azt, aki elképzel, az. Elsõre itt minden összetalál-
kozik és összegabalyodik az épp átélt Mostban. És láttuk, 
csak amikor épp elmúlt, akkor állítható az átélt a szemünk 
elé, és rendezõdik el térbelileg az Ugyanakkor szemlélt 
formájában, ahogy mintegy kipottyant a folyamból, félig 
még merõ élményvalóságként, félig már az elcsitult tar-
talmak egymásmellettiségeként. Ha az elmúlt dolgokat 
nagyvonalúan elmúlt dolgoknak fogadjuk el, a már-nem-
tudatos világának, a megélõ, fölfogó szubjektumtól füg-
getlen világnak, akkor az a világ, mint ugyancsak világossá 
válhatott, a szaktudományok tárgya. A félig rendezett él-
ményvalóságban a tér mint az ugyanakkor puszta szemléle-
ti formája még az idõ valamifajta enklávéja volt, elöl és há-
tul még mint az elevenség szemléleti formája fogta körül õt 
az idõ: a történelem is megõriz még valamit ebbõl, ismeri, 
bár csak mint pusztán fölsorolt egymásutánt, a hatásegy-
ségek valamifajta egymásutánját; a fizikában ellenben, a 
szaktudományos fogalomalkotás mintájában a tárgyak egy 
olyan történetietlen mezõben rendezõdnek el, hogy itt az 
idõ maga is csak mint egyfajta térdimenzió játszik szere-
pet. Csak a történetfilozófia helyezi a középpontba megint 
az idõt, az aktív elevenség szemléleti formáját, hatásszférá-
ját, újra mozgásba hozva, utópikusan utolérve, ami elmúlt; 
és a remény fogalma, az értékfilozófia, ha ismeri a csöndes 
Ugyanakkort, a gyûjtemények, alakok, kategóriák, szférák 
valamifajta „terét”, mert akkor mindezek végsõ fokon az 
igazi Ugyanakkort övezik, az abszolút elevenség és egzisz-
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tenciális leleplezõdés közeli-távoli, „bensõ” terét, melyben, 
és csak ott, a Most megvilágosodik. De mert a Van, Most 
avagy a – Megvalósulás már élményvalósága szerint is oly 
nehezen megpillantható, s oly nehezen áttekinthetõ szak-
tudományosan, a próféta sem ér semmit a saját hazájában, 
minden kor rossznak, merõ civilizációnak tûnik önmaga 
szemében, és a történész is oly kínosan ki van szolgáltat-
va annak, ahogyan a történelem menete újra jelenvalóvá 
válik, ki van szolgáltatva az „aktualitássá” emelkedõ de-
crescendónak a történeti rendszerben, anélkül hogy politi-
kai ítéletének tanulnia kellene történeti ítéletébõl. Ami te-
hát valahol középen fekszik emlékezés és prófécia között, 
mi magunk, az idõk mozgó, átáramló közepe, amelyben 
minden átélt pillanatban leledzünk, árnyék, rejtett mag, a 
tudat áramló, félig kész önmagára vonatkozása, merõ vak, 
magába süppedt, indirekt afficiáltság, sötét sziget, ahol 
mindezek ellenére mintha ott rejtõznék a világ mozgásá-
nak minden ösztökéje, ahogy a mozgás maga-megállítása, 
megtorpanása után, tehát lecsöndesülte után ott rejtõz-
nék a voltaképpeni létállapot, a világ voltaképpeni realitá-
sa és logicitása is. Az Én önszemlélete azonban csak azért 
probléma egyáltalán, mert a folyamat, a „világfolyamat”, 
a kat’ exokhén fordulási és objektiválódási folyamat pil-
lanatáig semmi átélt pillanat semmi önmaga-elé-állítását, 
önmaga-önmagán-átfordulását, önmagával találkozását és 
totálisabb reflexióját nem koronázta siker; a puszta félig 
tudatosság nem összpontosul identikus önmagunk volttá, 
megszerzett létté egyáltalán.

Ekképp érthetõ, hogy még maga az is, hogy emberek 
vagyunk, nem-tulajdonképpeni forma csak, valami, ami 
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ideiglenesnek tekintendõ csupán. Nincs szervünk az Én 
vagy a Mi számára, magunk is szemünk vakfoltjára esünk, 
az átélt pillanat sötétjében vagyunk, és annak a sötétsége 
végsõ soron saját tulajdon sötétünk, számunkra való isme-
retlenség, bepólyáltság és elveszettség. Ahogy hisz az átélt 
pillanat minden zavarossága is a szubjektum pillanatnyi ál-
lapotából fakad, a tudat még szétszórt, összpontosítatlan, 
középpontját vesztõ, még ha attól soha el nem is szakadó 
ténykedésébõl. Csak hát vagy merõben pontszerû közvet-
lenséggel mûködik, voltaképpeni pillanatnyiságként, vagy 
ha közelebb akar kerülni érintettségünkhöz, térben, szfe-
rikus közvetlenséggel, úgyhogy a szétszórt szubjektum tu-
data elvileg csak a múltnak és a múlt törvényeinek jut nyo-
mára, anélkül hogy valaha is átadhatná magát az áramló 
jövõnek vagy éppenséggel a nagy jelenvalóságnak, egyszer-
re megvalósítva és valami megvalósulóval összetalálkozva. 
Csakhogy – és ez perdöntõ – a jövõ, a benne rejlõ ismeretlen to-
posza, az egyetlen hely, ahol elõfordulunk, ahol újszerûen 
és mély értelmûen lobban föl, és egyedül itt lobban föl, a 
remény funkciója az anamnézis unalmas ismétlése nélkül 
– maga sem más, mint a mi fölnagyított sötétünk, sötétünk a 
maga ölében kihordva, lappangásának fölnagyításában. Ahogy 
a világ minden objektumában is, abban a „semmiben” is, 
amely köré épülnek, az a derengés, lappangás, az az esz-
szenciális csodálkozás uralkodik, melyben a távolság ke-
veredik a levelekbe, állatokba, bazaltdarabokba rekesztett, 
zárt aranyrögök mégiscsak különös „jelenlétével”; aminél 
fogva maga a magánvaló dolog is mindenben éppen ez, az, ami 
még nincs, ami az actualiter sötétben, kékben, a tárgyak szí-
vében kavarog. És ebben Istennek sem csupán, mondjuk, 
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láthatóvá kell válnia számunkra ahhoz, hogy létezzék, s 
ezzel eleatikusan két „elválasztott” realitás mozgásának 
összefüggésévé redukálódjék az egész világfolyamat; Is-
ten is – mint a radikálisan új, abszolúte megváltó problé-
mája, mint szabadságunk, igazi tartalmunk fenomenáléja 
– csak árnyékszerûen történõ, objektíve meg nem történõ, 
az átélt pillanat sötétjébõl és az abszolút kérdés lezáratlan 
önszimbólumából összetett valamiként eszmél önmagára 
bennünk. Ami annyit tesz: a végsõ, igazi, ismeretlen, Is-
tenen túli Isten, mindannyiunk leleplezõdése, már ma is 
„él”, bár „megkoronázatlanul”, nem „objektiváltan”; „sír”, 
mint néhány rabbi mondta volt a Messiásról, a kérdésre, 
mit is csinál, ha egyszer képtelen „megjelenni” és meg-
váltani; legmélyebb bensõnkben idõz mint „vagyok, aki 
leszek”; mint „a megélt Isten sötétje”, mint az önmaga 
birtokba vétele, végre föltárulkozható arca, az igazi lényeg 
számûzetésbõl való visszatérte elõtt uralkodó sötétség.

Mármost úgy tûnik, mi több, bizonyossá is válik, hogy 
épp a remény az, amiben ritkulni kezd a sötétség. A remény 
maga is ott rejlik a sötétben, része van annak láthatatlan-
ságában, ahogy hisz sötétség és titok mindig is rokonok, 
és eltûnéssel fenyeget, ha túl hirtelen, túlságosan is mere-
deken magasodik föl ebben a sötétben. Amikor remény-
kedünk, csodálkozunk, megremegünk, megborzongunk, a 
népnyelv azt mondja erre, ilyenkor valaki elhaladt jövendõ 
sírunk fölött; ám valójában, ha az igazi kérdést tapasztal-
juk meg a dologban, egy szó lép közel ilyenkor itt-létünk 
és benne minden itt-lét legbensõbb tûzhelyéhez, halad el 
végsõ Énünk fölött. A közelség sötétje amúgy csak még 
sûrûbbé teszi a titok sötétségét, amely persze nem is tûn-
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nék ilyen sötétnek, ha a dolgok mélyén nem épp magának 
a közelségnek a sötétje volna; az „álmodó” Epimetheus 
sem lát sokkal többet Goethe Pandorájában, nem ismeri 
föl a reményt, Elporét, a föltétlen igent, amikor az túlsá-
gosan is közel lép hozzá, és csak bizonyos távolságból válik 
hallhatóvá a megfoghatatlan, az in aeternum non confun-
dar fölvillanásaként.146 Ám a titkot mégsem borítja egészen 
sötétség, melyet hisz eloszlatni van hivatva; az átélt pillanat 
sötétje ekképp a borzongató csodálkozás visszhangjában ébred ma-
gára, és önnön lappangását kezdõdõ „láthatósággá” változ-
tatja a maga számára, élvezetté, a Mi által való érintettség 
túlhabzó gazdagságává. Következésképp sok minden utal a 
kérdés sötétjének és csodálkozásának kölcsönös összefüg-
gésére: elõször is negatív értelemben, amennyiben egyikük 
sem látható önmagában, azaz egyikük sem objektív volta-
képpen, másodjára pedig pozitív értelemben, amennyiben 
nemcsak formálisan képviselik az újdonságot magát a vi-
lágban, hanem materiálisan is ugyanarra a Mire céloznak, 
ugyanazt a kiásandó szubjektivitásra és morális-misztikus 
inkognitónkra való vonatkoztatottságot rejtik mint tárgyra 
vonatkoztatottságot magukban. Az átélt pillanat sötétje és a 
megkonstruálhatatlan kérdés lényege olyan szorosan érint-
keznek, hogy épp a központi szimbolikus intenciók félig lát-
hatatlanok maradnak, tágítván az aktuális látószöget, míg 
másfelõl képesek egészében kijelölni számunkra, a bennünk 
rejlõ legnyilvánvalóbb lappangás vágyódói és csodálko-
zói számára legalábbis az útirányt, a leglényegünket érintõ 
„létigéhez”, a Mi leleplezõdéséhez utat nyitó jelszó irányát. 
Az átkelés készülõdik itt a végsõ válaszoláshoz, a magunk 
evéséhez,147 a bennünk magunkban való föltámadáshoz, 
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az egyetlen téma maga-recitálásához, egy teljesen átélt, a 
maga magvával fedésbe került eszmélkedéshez, a személy 
és a megvilágosodni kezdõ kérdés intenzív és ebben tárgyba 
vágóan objektivált jelenvalólétéhez.

Ebben kapaszkodik meg eltökélten a gondolkodó re-
mény, kiemelkedve épp a Mostból és annak sötétjébõl, 
fölemelkedve önmagához. Csak így vetítheti rá a szív gon-
dolkodása a maga fénypászmáját arra a villám szabdalta 
tájra, ami vagyunk, ahol tébolygunk, ahová végül döntést 
hozva betörünk, megérkezésünkre, a megváltó igére fü-
lelve. Nemcsak hogy új út nyílik itt a régi, szilárd való-
ságba, hanem a valóságos maga nyílik szét, arrafelé, ahol 
mindenek legközelében végre föltûnik a fundus intimus; és 
mint a mesében és a múltba tûnt epopeiában, az ember, 
végtelenül erõsebben önmagánál, újból az ismeretlen világ 
felé tart, az ismeretlen végig terjedõ lélektér kínálta kaland 
felé. Az a filozófiai fölismerés, amelyre itt gondolunk, meg 
végképp lámpás, mely drágakõvé változik, a démiurgikus 
Pizarro börtöneibe érkezõ miniszter. A nagy mûnek, az 
élet vizének, a megváltó szónak a tette; mágikus idealiz-
mus, a minden dolgok fejében ott várakozó igaz álom, a 
megkonstruálatlan kérdés, annak magánvalója szolgáltat-
ta észokokból: hogy tehát van, ami még nincs, ami vég-
sõ jövõ, végre igazi jelen, önmagunknak a létezésben föl-
lelhetõ problémája, még ismeretlen, elkészületlen utópia. 
A filozófia gondolkodása, úgy tûnik, megint a mítoszhoz 
fordul, másfajta mítoszhoz, mint eddig, az utolsó mítosz-
hoz a nagy fordulat elõtt, ahhoz az utópikus mítoszhoz, 
mely õsidõk óta volt ösztökéje a zsidóknak és a filozófiá-
nak, és amely miatt amazok is, ez is, a láthatatlan Isten, a 

A még-nem-tudatos tudás és a legmélyebb csodálkozás
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tulajdonképpeni abszolútság nyugtalan imádói, mindig is 
gyanúsnak tûntek a kész, képszerû tény-lét mindennemû 
teológiájának szemében. Aki az igazság nyomára akar akad-
ni, ebbe a monarchiába kell belépnie: nem mintha minden 
tárgyban pompás tekercseket és dokumentumokat rejtene 
szükségképp a titkos fiók, mint a régi idõkben, amikor min-
den mélységhez irdatlan csomagolás társult, és ezt a cso-
magolást – isteneket, eget, hatalmakat, pompát, trónokat 
– lényegbevágónak is tartották. Álmában, csöndben érke-
zett Odüsszeusz Ithakába, épp Ithakába érkezett álmában, 
az az Odüsszeusz, akit Senkinek hívnak, és abba az Itha-
kába, amely akár az is lehet, ahogy ez a pipa itt hever, vagy 
ahogy hirtelenjében elõadódik valami apróság, olyan hirte-
len, hogy a szív megdobban, és mintha végre látni engedné 
magát, amire mindig is gondoltunk. Olyan szilárdan, olyan 
közvetlen evidenciával, hogy azzal megtettük az ugrást a 
még nem tudatosba, a mélyebben azonosba, az igazságba 
és a dolgok megváltó igéjébe, és ez már nem tehetõ meg 
nem történtté; hogy a nézõ váratlan végsõ jelentésintenció-
jával egyben egy még névtelen valaminek az arca is fölmerül 
az objektumban – a végállapot eleme magában a világban, 
mindenüvé beágyazódva –, és már el sem hagyja azt.

A megváltó ige lehetséges helyei

Ám épp itt, egészen belül, egyedül önmagában semmi sem 
történhetik. Az ösztön, mely megragadja magát, és maga-
sabb fokra hág, önzetlen és közös kell legyen. Abba kell 
belehelyezkednie, ami közös, onnan kell ösztökélnie, rá-
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eszmélnie arra, ami sürget és tisztáz. Az önös Én megma-
rad önmagába zárva, ám a bennünk rejlõ szikra számára, 
ha végre a közelébe férkõzünk, persze teljességgel kény-
szerítõ erejû és világos lesz a tiszta, magasabb élet.

Ennyi sok mindenre odakinn senki sem jönne rá ma-
gától, az számára érzékileg adott kell, hogy legyen. Ám 
ha ezzel szemben azt próbáljuk érthetõvé tenni a magunk 
számára, mi az, hogy jónak lenni, vagy mi a szerelem, és 
micsodák mind az emberi táj õsalakjai, a meghatározás, me-
lyet adunk, hirtelen függetlenné válik mindattól, ami egy-
szerûen csak úgy itt van, és önmagában, önmagából táp-
lálkozva világos és belátható lesz: értékfogalomban adott 
meghatározás. Ezért is mondta Goethe, nem születik vele 
az emberrel, hogyan kell ítélkezni vagy eljárni a parlament-
ben, netán császárrá koronázáskor, és hogy az effajta dol-
gokban ne vétsen az igazság ellen, a költõnek az ilyesmit 
a tapasztalatból vagy a hagyományból kell megtanulnia; a 
szeretet, a gyûlölet, a remény, a kétségbeesés régiója azon-
ban, és mind a lélek többi állapota és szenvedélye, nagyon 
is veleszületik a költõvel, azok tartalmát az anticipációnak 
köszönhetõen a birtokában tudhatja, feledve a természet 
mindennemû megfigyelését. Minden egyes ilyesfajta erõs 
lelki természetû élményben rejlik valamiféle szimbolikus 
intenciójú ontikus értéktöbblet, ahogy az ontósz on fo-
galmában is; Krisztus mondata – „Miért mondasz engem 
jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten”148 – ilyenformán 
a jó foglalatát sajátosan ontikus módon használja: ítélve, 
és annál rosszabb a tényeknek, amelyek nem felelnek meg 
neki, távol az induktív igazolásra való rászorultságtól, világ 
híján is érvényesen, világ híján, önnön jelenvalóságában 
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érvényesen csak igazán. Amint megfogalmazzuk és defini-
áljuk a magunk számára az alázatnak vagy a jóságnak vagy 
a szeretetnek vagy a lelki gazdagságnak vagy a szellemnek 
akár csak a fogalmát is, fennállásuk mindjárt a maga egész 
megkerülhetetlenül közbeavatkozó, megvalósításra szólító 
mélységében lesz érvényes. Az expresszió minden morá-
lis-metafizikai tárgya ily módon egyben valóság is, a még 
nem egészen elért, de már bennünket követelõ, esszenciá-
lis, utópikus, végsõ soron egyedül „valóságos” valóság. Itt 
– ahogy az ornamentum végsõ jelentéseinél is, a zene filozófiá-
jában is – lebillen a fogalom tûje, amely különben mindig a 
messziségbe, valami másra mutatott; mert közel van hozzá 
maga a pólus. Itt, ezekben a bennünket a legmélyebben 
megragadó szimbolikus intenciókban a varázsige arcvoná-
sai készülõdnek, a mindenkor megélt pillanat sötétjében 
a legközelebb megbúvó Mi-probléma, alapprobléma föl-
villanásaiként.

A születõ evidenciák táblájának ilyenformán – annak mé-
lyére hatolóan megfejtve a reménykedés és a legmélyebb 
csodálkozás palimpszesztjét – a belsõ közösség etikájában 
és metafizikájában a helye; a nagy metafizikán kívül nincs 
a szeretet és szellem igazságainak lehetséges enciklopédiája. 
De persze már korábban is rámutathatunk ezekre az ön-
magukban újból érthetõvé vált jelekre. Végül is olyanok 
õk, mint az ismerõs Hold, amely most épp távoli országok 
fölött ragyog, és amelynek megpillantásakor az egymást 
szeretõk egymásra gondolnak, ahogy hisz megbeszélték. 
Elõkészületként fölrajzolhatók a bennünket mind egy-
máshoz kötõ belátások, arccal Jézus és az immár fölködlõ 
sejtés felé, még ha a végsõ fogalmak váratnak is maguk-
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ra. Az ilyesfajta megvilágosodások kõbe vésésének hivatala 
azonban arra vár, hogy betöltsék; az egymást jól megértés 
új Dictionnaire-jének a megírása metafizikai kötelesség. 
Immár nem annak a megszállottságától ûzve, hogy a vég 
utópikusan megcélzott fénye helyett saját korunk fényénél 
vizsgáljuk meg a tartalmakat; a meg nem fáradt eszmélke-
dés amúgy sem fordul érdeklõdéssel minden egyes elõta-
lált valami eidetikája felé, egyedül az önmagunkként adott 
tárnái érdeklik; azok a voltaképp evidens tárgyak tehát, 
amelyek esetében a magunk-elgondolása önmagunkká-
válás, önmagunk-megszerzése, a magunk-önmagunk-vol-
ta. Bár mint módszer éppily idegen a dologtól az is, hogy 
Bergson vagy Nietzsche uszályában különbségtétel nélkül 
megtagadjuk a szellemet, amelyben pedig hisz a legnyilván-
valóbbakká válnak az effajta evidenciák, és hogy valamiféle 
mire sem kötelezõ, a fogalom és ész ellen az enthuziasz-
tikus közelséget kijátszó elragadtatottságot vagy kábula-
tot plántáljunk a misztikusan tiszta szellemiség helyére. 
Persze hogy a gonosztól való minden unalmas, titoktalan 
értelem, az értelem, amely semmi, nincs semmije, nem 
talál semmire; persze hogy az emócióknál kell kezdenie 
minden mélyebb megismerésnek, ha az egyedül megisme-
résre érdemes, mi több, egyedül még egyáltalában megis-
merhetõ megismerése szeretne lenni. De ami tovább segít 
bennünket, az megint csak „racionalizmus”: reflexióiban 
és megkülönböztetéseiben, abban, hogy újragondolja a lé-
lek szemszögébõl a világot, hogy elûzi a nem-tudást mint 
a világ megjelenésének okát, hogy fogalmakat szül a tu-
dásnak; a szív racionalizmusa és éppenséggel nemcsak a 
szívé, a megvilágosodott emocionalitás, a világosságot terem-
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tõ szellem posztulátumaiban megalapozott racionalizmus. 
Az empirikus világon szétzúzódott descartes-i racionaliz-
mus katasztrófája után Kant sem oltotta ki egészen az ész 
Énjét, hanem bár „elméletileg” leszûkítette az ész terepét, 
ám csak hogy „gyakorlatilag”, azaz a morális-misztikus vi-
lág tekintetében, a gyakorlati ész elsõbbségének a jegyé-
ben újra fölépítse és adekvátabban építse föl az észt. Nem 
Dionüszosz tehát, hanem a szikra, a lélek gondolkodása, 
a lélek szelleme, a lélek megvilágosodott mélye a legfõbb 
misztikus konkréció, a legvégsõ adekváció egyszerre vég-
sõ pecsétje és legmélyebb bensõsége és tartalma; egyedül a 
bölcsesség õrködik a hazatérés konstitutív szakasza fölött. De 
végsõ fokon a szellemen belül is: amilyen idegen a szel-
lemtõl a dionüszoszi-kreatúraszerû rajongás állapota, 
éppoly idegen a Mi-találkozás egységesen és paradox mó-
don fölszínre bukó megváltó igéje annak a kabbalisztikus 
ábécének a visszafelé következtetõ konstrukcióitól, amely 
többrétegû, és nem máshoz, mint épp a kibontakozottság 
e világának formáló elveihez, a teremtmény és a világ urai-
hoz nyúl vissza, tehát csak visszafelé járja be az emanáció 
útját a világ princípiumaihoz, ahelyett hogy a secessio plebis 
in montem sacrum harci kiáltására tanítana, a posztulátum 
és paradoxon logikai törésvonalára mutatna rá. A legfõbb 
evidens tárgyak foglalata nem igazodik a világszellem va-
lamifajta eszmepiramisához sem, hanem az exodus-szellem 
inventáriumának része; és csak valami ilyen destruktívnak 
értett, a világgal szembeszálló, a kimenetel, nem pedig a 
világ eredete felé fordult megismerésbõl hallik ki a verbum 
mirificum, csak benne alakulnak ki a szimbolikus morális-
misztikus intenciók identikus szubsztanciájának vonásai.
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Ezzel hát a megértett csodálkozás kíséretében végül is-
mét föltûnik az az új, õsöreg, legbensõ evidenciafogalom, 
mely egyáltalában nem fél épületesnek lenni, és a metafizika 
legmagasabb csúcsain is megõrzi, épp a metafizika legma-
gasabb csúcsain õrzi meg csak igazán a maga, a gyakorlati-
misztikus ész primátusát. A lélek gondolkodása egyáltalában 
nem akar a maga kárán okulni, ellenkezõleg, lendületesen 
túlnyúl a külsõ és fönti ürességen. A fennálló világ elmúlt 
világ, a szaktudományok szellemtõl elhagyatott objektuma; 
ám az emberi vágy mindkét alakban: nyugtalanságként és 
ébren látott álomként is vitorlázat, melybe egy másik vi-
lág felé sodró szél kapaszkodik. Hogy utánanyúlunk egy 
csillagnak, örömnek, egy igazságnak, amely szembeszegül 
az empíriával, amely ott rejlik annak sátáni éjszakája és 
kivált a rangrejtettség éjszakája mögött, mondom, ez az 
utánanyúlás az egyetlen út, melyen még igazságot találni; 
a bennünket firtató kérdés az egyetlen probléma, minden 
világprobléma eredõje, és ennek a Magunk- és Mi-problémá-
nak a megfogalmazása, a hazatérés kapuinak a világot meg-
rázó kitárása az utópikus filozófia legvégsõ alapelve. A fejünk 
fölött lebegõ titkos, még nem létezõ örömnek, a mindent 
föloldó létige leleplezõdésének ez a megragadni akarása 
csak akkor kellene kudarcot valljon, ha már az is világlott 
volna, ami bennük még sohasem világlott; így azonban a 
filozófia kezd végre nem is csak lelkiismeretes lenni, ha-
nem azt is kezdi megsejteni, minek, és kezd öntudata és 
lelkiismerete lenni; eszmélkedése, szintetikusan kibõvítõ 
apriorikus messianizmusa végre megteremti a második, az 
egyetlen igazi igazság birodalmát: a világban, a világ ellen 
és a világ puszta tényigazságai ellen kezdi az utópia nyo-

A megváltó ige lehetséges helyei



342

A megkonstruálhatatlan kérdés alakja

mait, koncentrikus promiszkuitásait keresni, fölgyorsítani, 
kiteljesíteni.

Megpróbálkoztunk már a magunk belsõ, estéli, befelé 
és fölfelé markoló moccanásainak tagolásával. Elsõre lelki-
leg, abban a benyomásban, mely valami semmiség nyomán 
támad, már a puszta aláhulló csepp nyomán is, a kunyhó 
elõtt föltáruló kép, a szél, a puszta, az õszi este nyomán. 
De már ebben, a kunyhóban és az estében is megmutat-
kozott a remény és csodálkozás valamifajta iránya; hisz 
amirõl szó van, az jobbára ami odakünn árnyékba borul, 
a megvilágított ablak, a meleg, mély gótikus szoba, az 
irány, amerre a világ elmúlik, Krisztus fölbukkan. Végül 
látókörünkbe kerültek az önmagukban evidens morális-
misztikus természetû fogalmak is: jóság, remény, a csodá-
latosság heliotrópiája; és semmi kétség, hogy éppen itt, 
még a legkülönösebb dolog-szimbólumoknál is magasab-
ban adódik önmagunk legmélyebb érintettsége. Mind-
ezek a tartalmak azonban, bárhol is föllelhetõk, többek 
a csodálkozás puszta ürügyeinél, többek a megélt pilla-
nat sötétjének tetszõleges oldódásánál az effajta csodál-
kozásban; nem engedik továbbá önmaguk ellentéteként 
elgondolni magukat, olyasmiként, ami mindenki számára 
másnak tûnik, a hajó számára partnak, a part számára ha-
jónak, ellenkezõleg, nagyon is az egyértelmûség és szük-
ségszerûség bélyegét viselik magukon. Ám ugyanakkor 
azt is hangsúlyoztuk, hogy itt az utópikus lelkiismeretnek 
kell munkálkodnia, hogy tehát lehetetlenség már most 
elkészíteni a szigorúan egymáshoz illesztett szimbolikus 
intenciók és specieseik leltárát, valamiféle formális Summa 
ontologiae-t contra immanentes; a morális-misztikus, tehát 
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ontikus szimbólumok csak az utak valamiféle tág hálóza-
tán köröznek az egyetlen õsszó, a formálódó megváltó ige 
legfõbb szimbólum-speciese körül, ahogy emez meg ma-
gát a még artikulálatlan õstitkot, a megtapasztalt intenzi-
tás, a misztikus lélekintenzitás magvát veszi körül. Persze 
félreismerhetetlen egyfajta korrespondencia az egymás-
utánban, párhuzam, amely ebben az egész mûben az elsõ 
vékonyka magábanvalóságtól az ornamentumon és a ze-
nén át az elvetett szegletkõ, a birodalom titkáig húzódik; 
a mind mélyebbre ásó, mind közelebbrõl fölhangzó ön-
kifejezések, Mi-definíciók közepett, semmi máshoz nem 
igazodva, egyedül a lélek megvilágosodott mélyéhez, a 
legbensõ szaiszi kép föltárulkozásához. A nyelv itt magától 
válik mindinkább képes beszéddé, mi több, attól sem riad 
vissza, hogy szimbolikus intenciókat õrizzen meg még a 
fogalomban is. Ha ez a „faktikusan” túl könnyen kielégült 
vagy merõben absztrakt, elszigetelt gondolkodás számára 
idegennek tûnik, nos, éppen ez, az, hogy mi, emberek már 
csak a dolgok hátát látjuk, nem az istenek arcát, az igazi 
anomália. Ám ha mégoly szorosan vannak is lezárva a bel-
sõ szemek, a lélek mégis idegenkedik ettõl a világtól, és a 
másik világhoz húz; amiért is voltaképp némely utalás ese-
tében könnyû kell legyen épp a nagyon is adottat idegen-
nek, távolinak érzékelni, az evidenciák által való minden 
más megérintettséget ezzel szemben olyasminek, mintha 
magányos idegenségben hallgatott beszélgetés volna távo-
li barátokról odahaza. A lélek gondolkodása az ilyesmiben, 
a könnyû vagy sûrû szimbolikus intenciókban, tulajdon 
külön, csodálatosan megvilágított mélységébe pillant; kö-
vetkezésképp épp az egzisztenciális gondolat – távol attól, 
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hogy ezáltal eltérülne önmagától – a végén saját legfölsõbb 
régiójaként szükségszerûen a vallási õsalakokra bukkan. Az 
evidencia fölködléseivel, a fölködlés evidenciáival, amely 
fölködlések és evidenciák a nemek szerelmétõl a szaiszi 
kép nagy próbatételéig terjednek.

Így a nõ és a mélység a szerelemben 

Nem akarunk magányosak lenni, amikor végre élünk. 
A gyöngéknek nincs is megengedve, hogy mértéktartók 
legyenek, csak ha szeretnek, akkor oldódnak föl. A tarka 
nõkkel kezdõdik, mohón kikevert álmokban, amelyek leg-
alább a testtõl megkövetelik, ami emberileg másképp nem 
adható. Más-más tempóban leszünk érettek a szerelemre, és 
a lány és férfi között jóval korábban föltöltõdik az õket vá-
ratlanul összekötõ villám feszültségével a levegõ, hogysem a 
lélek megérthetné az ilyen zavarba ejtõ asztalhoz invitálást: 
a kedély fölborzolódik, rajongás és lovagiasság. A tetejében, 
minthogy a korán megszeretett asszony sohasem merül fe-
ledésbe, mert bekeretezõ emlékezés õrzi, az pedig rögzí-
tett képeket teremt és bennük lerombolhatatlan helyeket, 
a szerelemnek ezek a tanulóévei a jobbak számára valami-
fajta örökösen fölbuzgó, fájdalmasan termékeny szépséggel 
rendelkeznek, olyan szépséggel, amely nem pótolható, és 
végképp nem félresöpörhetõ. Az igazi szerelmi út, ha ko-
molyan ráléptünk, többé nem zárható le anekdotikusan. 
Hacsak a hûség kiállandó kalandja, a házasság révén nem.

Benne az ínségesen élettelen férfi is megmenthetné ma-
gát, több lehetne, mint akit egyszerûen csak kitoldottak. És 
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nemcsak mert a férfi közönséges elernyedése, elszürkülése 
és a kérdés, hogy mi történjék a két emberrel a nemi aktus 
után, a házasságban oldódik meg, vagy ott oldható meg 
a legelõkelõbben, annak ünnepi hétköznapjaiban, a teljes 
szexuális felelõsségmegosztásban, az erotikus kapcsolat 
arisztokratikus megöregedésében mint a szerelem egyet-
len lehetséges öregkori stílusában. Hanem éppen mert itt 
az átlagos, társadalmilag túlságosan is fölosztott férfi részt 
kérhetne a nõ és az esti tûzhely melegébõl, az asszony lé-
tének szagából, bõségébõl, dallamvilágából, és ily módon 
kigyógyulhatna lényének polgári halálából. Legalább a 
házban, részint menedékként, részint az amúgy oly sápadt 
egyetemes emberszeretet korrektívumaként. Bizony, még a 
lázasan kiteljesedett, produktív férfi is csak amikor föltárul-
kozott a házasság körülötte, és kitárulkozott a szeretett asz-
szony – a derûs, bájos, a hirtelen és erõsen föllobbanó lélek 
és csöndes, jámbor, mély, teljesen bensõséges élete az acél-
kék tekintetben –, õ is csak akkor találja meg a kalandokból 
kivezetõ utat, az utat egy mélyebb erotikus komplexum felé, 
amelynek hogy föltárulkozzék, szüksége van a tágasságára 
és idõre; és csak e mögött a tágasság mögött, túl a széttagolt 
szárazföldi kalandon hullámzik a nyílt tenger, s veszi fedél-
zetére õt az irdatlan gõzös, hogy élete fölfedezetlen mesz-
sziségbe ívelõ kozmoszának teljességét beutazza.

Mármost eléggé különös, hogy nõnek és férfinak nem 
azért kellett együtt hálnia, hogy gyerek szülessék. Még a 
méhek is ismerik a szeplõtelen fogantatást, és a kémiai in-
gerlés elindítja az echinoderma meg nem termékenyült, 
amúgy csak a megtermékenyítésre reagáló petesejtjének 
osztódását és barázdálódását; röviden, majdhogynem úgy 

Így a nõ és a mélység a szerelemben



346

A megkonstruálhatatlan kérdés alakja

tûnik, sem élettanilag, sem pszichikusan nem szükséges a 
nemi egyesülés, az irdatlan kerülõ út, az olykor mégiscsak 
jelen levõ lelki fölösleg ahhoz, hogy új élet keletkezzék. 
Ha azonban ennek dacára is ragaszkodnánk a megtermé-
kenyítés szükségszerûségéhez, amely ugyan nem megfia-
talodása és megújulása a csíraplazmában rejlõ életnek, de 
legalább olyan intézkedés talán, amely lehetõvé teszi két 
különbözõ öröklõdési lánc egyesülését, akkor is nehezen 
érthetõ, miért van szükségük már a legyeknek, varangyos 
békáknak, krokodilusoknak, grönlandi bálnáknak és ha-
sonló, egymással tökéletesen fölcserélhetõ és miben sem 
variábilis származékoknak arra, hogy összeelegyítsék egy-
mással apai részrõl a testalkatot, anyai részrõl a kedélyt. 
Mindenesetre nagyon is elgondolható, hogy uralkodhat-
nék az egész vonalon akár valamifajta organikus-pszichikai 
partenogenezis is; olyanformán, hogy a végén egy nemû 
emberekként az emberek is idõtlen idõkig mint afféle dug-
ványok ugyanarról az ágról sarjadnának, és csak, mond-
juk, minden ötszázadik évben „születnének” szerelemre 
termett nõk és férfiak, szerelmespárok, születnék meg az 
erotikus kábulat kizárólagos korának parazsa, igazi ösz-
szetétel, amelybõl aztán a nyomában sarjadt nemzedékek 
egy fél évezreden át eléldegélnének pszichológiailag. Ez 
elgondolható, ám azért csak az állatok tekintetében gon-
dolható el, és csak ott lehetne születés anélkül, hogy nemi 
aktusra sor kerülne, holott az bennünket látszólag megint 
az állati üzekedéshez alacsonyít le. Az embereknél viszont 
(és elõkészületként minden magasabb organizmusnál is) a 
legnagyobb fokú szükségszerûséggel lép föl a megtermé-
kenyítés, minden partenogenezis ellenpárja, eredendõen 
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és elhagyva a puszta zoológia metódusait, ami annyit tesz: 
kell, hogy embergyerek szülessék, és kell, hogy szülessék 
szerelmespár az emberek között, hogy egy test, egy lélek, 
mindenek misztikus szerelmi körének elõképe legyen; itt 
valamiféle eredendõ kezdet mûködik, a szerelem, mint 
már megérthettük, nem organikus, hanem teológiai álla-
pot. Mint születõfélben lévõ, voltaképpeni önmagát csak 
az emberben elérõ funkció: hogy embergyerek szülessék, 
de mindenekelõtt hogy megteremtõdjék a szeretõk kétnemû 
õsalakja maga. Merõben az emberek kedvéért van a szere-
lem, az emberek kedvéért, az állatiság fölött álló alkalom-
ból ömlenek ki a kettõs fiolák, csak az emberekkel születik 
meg a kopula mint szükségszerû szerelmi aktus, virágzik 
föl a nemiség erotikává mint önnön kiteljesedett, egye-
dül önmagában keresett, kívánt gyümölcsévé; távol attól, 
hogy pusztán mesterséges tenyészet legyen, fölösleges ke-
rülõ út, lényegtelen felépítmény vagy a puszta animalitás 
végsõ fokon a szellemtõl idegen retusálása. Együtt hálunk 
tehát, és fölizzunk egymáson, hogy a gyermekbe mindjárt 
kettõs életet leheljünk, hogy a szeretett asszony az ölelés-
ben teljesen kitárulkozzék, a férfi körül önmagává soka-
sodva, ha egyáltalában lélek kell szülessék. És van tovább 
is, Júlia, Izolda még csak rá sem szorulnak erre a gyerek-
re, a meg nem született nemzedékek hívó szavára, hogy a 
férfi szólítására lesütött, saját túlhabzó gazdagságuk felé 
fordított tekintettel kiteljesedjenek, megszülve magukat 
mint asszonyt, egy magasabb megtermékenyülés tüzében 
a legmélyebb álmot nyújtva szerelmesüknek. A szerelem 
ilyenformán magasan minden barátság fölött ragyog, ma-
gasan a férfiszövetségek mindig csak még nem végsõ, ál-
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lam-, és nem birodalommisztikája fölött; mi több, a fausti 
mozzanat, melyet tisztán férfias mozzanatként Erósz fölé 
akartak emelni, éppoly kétségbevonhatatlanul hozzá és alá 
van rendelve az erotikusságnak, ahogy az experimentális 
módszer a fölfedezésnek, amely fölfogadja és korrigálja õt. 
A nemek között dúló folyamatnak ebben van tehát a helye 
és kimenete, abban, hogy az asszonynak úgy van szüksé-
ge a férfira, mint álomnak az értelmezésre, és a férfi úgy 
ragadja meg az asszonyt, mint az értelmezés a tartalmat 
– mindketten az androgün egység felé vivõ úton, a bensõ-
ségességben, a szerelem emberi alakjában.

Hisz hogy foganjak, voltaképp csak azért vagyok, nem-
csak a nõ, a jelentékeny férfi is fogan, és fájdalommal kell 
magzatokat szülnie. Mert gyerekesebb, már ebben köze-
lebb áll a nõhöz, mint az átlagos hímnemû munkalény; 
tízszer is megfiatalodik és megöregszik, termékeny, mint 
a szûzföld, és a mû végén csak még minden részletet be-
töltõbben közeledik hozzá örök látomásként a nõ. Kezét 
nyújtja felénk, mindenhonnan õ integet. Hajam az õ köny-
nyeitõl nedves, énekli egy litván népdalban a lány. Ám ez 
talán még túl lágynak érzõdik, kevéssé férfiasnak, inkább 
az apró gyermekek mosolya rejlik benne, és az ölmelegbe 
bújás még föl nem készültsége. Amiért is az ilyesmi ta-
lán mélyebbre kalauzol: elhagyott az Isten, panaszkodott a 
szerelmes, de a lány azt felelte: én nem hagylak el; ekképp 
föltárva már az elszigetelt, mágikusan nincstelen férfi elõtt 
is a töretlen, álomszerûen a világ és az istenek fölé kere-
kedõ lét forrásait. Így az, amire a nõ, ha magára ébred, 
nagyságban, tökéletességben, megváltásban, mélységben 
áhítozik, az alkotó férfi számára az alkotás kategorikus im-



349

peratívuszának legszínpompásabb megtestesülése: hogy õ 
maga, hogy alkotása méltó legyen hozzá, a nõhöz, hogy az 
õ szalagját viselje, õérte harcoljon, hisz õ a mértéke min-
den lelkeknek és az alkotás számára föladott abszolút a pri-
orinak. Semmi sem lehet mindenestül hamis, semmi sem 
téríthet le az útról, ahová valaki asszony velünk jött, ahová 
bekukkantott, amit megkoszorúzott, amit elõre pontosan 
megérzett, ami megihlette mélyebb képzeletét, amiben 
meghallotta önnön hû visszhangját; s ha ama francia kö-
vet szeretõje virágzó ágyékán találta aláírni az utrechti bé-
két, ez csak frivol, ám minden emelkedettebb szituációban 
tökéletes párhuzamossággal visszatérõ allegóriája az asz-
szonyi érzékiség oltalmazó, megpecsételõ és szimbolikus 
erejének, az odaadás evidenciájának mindennemû dön-
tés iránt. Három dolog van, mondta Mohamed, ami nem 
szûnõ áhítattal tölt el: az illatok, az asszonyok és szemem 
vigasza az imában  – ezzel egy egészen más, misztikus kö-
zelségû tájon az öleltetik át, amivel Kant a csillagos eget 
és az erkölcsi törvényt ajándékozta meg. Ám mindez nem 
csak azért van így, mert az asszony, ha megtermékenyül, 
hamarébb teljesedik ki. Margit eltûnik, és megszabadul 
minden kínlódástól, hogy mégiscsak elõbb bukkanjon föl 
az égben Faustnál. De a Madonna gloriosa parancsszavára 
magasztaltatik föl; hisz a nõben a legmélyebb csodálkozás 
munkálkodik, sejtve és beteljesülve, mélységeket betöltve, 
szûziesség és ugyanakkor anyaság. Az õ kezében az utó-
pikus koszorú: Múzsa, Szibülla, titok és a titok mélyének 
õrizõje egyben. Álmodó öl így, a megkonstruálhatatlan 
kérdés boltozata alatt pedig, annak a kérdésnek a bolto-
zata alatt, amelyik a szerelmesek országában visszhangzik 
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a legvigasztalóbban, függõlámpa is ugyanakkor, tûzhely-
szimbólum, mintha csak a megérkezésrõl beszélne. Hogy 
mi a férfi, azt látja maga elõtt elvonulni; de ha újra tanyát 
ver benne,149 ha visszatér és végre újból adekvát lesz vele, 
a meghallgatottal, megnyerttel, termékenyen föllelttel, 
akkor asszonyi természete van. Nem is csak az eszményi-
nek adott – és nem is csak Goethe titokzatos szavai szerint 
– asszonyi formát, de alakra és lényege szerint asszony az a 
végsõ valami is, ami az emberre vár egyáltalán.

Így ejtjük szerét a magunk módján annak, hogy szeretve 
elenyésszünk és föltámadjunk a másikban. Ami bizonyára 
nem azt jelenti, hogy igazán eljuthatnánk önmagunkhoz, 
ha a másikban meg nem érkezünk, ám ezen az úton nem 
múlik el az Én, és nem merõben idegen az az Én sem, 
amelyikben amaz fölbukkan. A szerelem ugyan azzá vál-
toztatja az embert, amit szeret, de mert a szeretõ férfi a 
másikban nem egyszerûen a természetes embertársat ke-
resi, az annyival ritkább felebaráti szeretetbe is, merõben 
erotikátlanul, valamiféle jézusi vonás keveredik. Alulról 
megsegítve, hogy akképp cselekedjünk a legcsekélyebbel 
is, ahogy Jézussal szeretnénk, és épp a legsötétebb test-
vérünkkel bánjunk a legintenzívebben akképp; hogy így a 
felebaráti szeretet a magunk és a másik számára is az ön-
magunkkal való átformáló, közös találkozás mûve legyen. 
A keresztény erósz caritas; lefelé tekint, és a magasba emeli 
azt, ami alant van, saját Énünket sem engedi valamifajta 
névtelen egyedülvalóságába zárkózni pogányul, nem en-
gedi bezárkózni a névtelen világfolyam tat tvam aszijába 
zárkózni sem, az Én, ahogy a Te is, megõrzõdik a har-
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madikban, mindenek mindenben való jövendõ mindenütt 
jelenvalóságában, a háznép misztikus alakzatában, a ház-
népében, melynek léte és szövétneke Krisztus. A remény, 
szeretet és a hit három nagy területi kategóriája voltaképp 
ezen munkálkodik, ahogy hisz a hit majdan a hegyeket, a 
természetet is Istenbe helyezi, atyátlanul is atyafiságosan. 
Az igazi keresztényi szeretet alapjelensége ekképp, hogy 
felebarátjában mindenestül élni engedi azt, aki szeret, 
anélkül hogy lelkét vagy a szeretett másikét megszüntetné, 
hacsak nem, hogy megõrizze a Mi kedvéért, a lelkek üdve 
kedvéért, a megõrzött És kedvéért meg a Rólunk kedvéért, 
melyhez nem tapad semmi idegen.

Krisztus, avagy a fedetlen arc150

Elõbb talán vérét kell hullassa a bárány. Bizony, egyszer 
már azzal kenték be a kapufélfákat.

Az ennek a helyettesítésnek köszönhetõen megmentett 
gyermekek ünnepét máig megülik a zsidók. S milyen ro-
konnak tûnik ezzel a másik, a további, ahogy mindenütt 
megesik: a kerékbetörés, a keresztre feszítés – a keresztre, 
amely elhagyott abroncsú kerék, a jog, de a nap jele is –, 
Baldur siratása és az oly mély Héraklész-monda minden 
áldozati vonása. Mindez persze konvergálni tûnik, s úgy 
vélhetnénk, hogy mert az ógermán beavattatás megala-
pítója, Siegfried csak ott volt sebezhetõ, ahol Kriemhilda 
kereszt alakú jele megjelölte, és mert utóbb Jézus tényleg 
ott cipelte a maga keresztjét, mindenütt ugyanazt az üd-
vöt, ugyanazt a napkerékmágiát keresik, egy druida-ger-
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mán módon is értett kereszténységet, bár asztrális utakon. 
Ám ha jobban körülnézünk, már kevés, ami egyfelé tart, 
és elmosódott éppenséggel maga a Nap is, mely látszó-
lag mindent összeköt, amelynek a kereszténységet a puszta 
asztrális mítoszokkal kellene állítólag összekötnie. A Fidzsi-
szigetiek szemében õ és a Hold valaha férfi voltak és nõ; 
elváltak, s a Nap most már el akarja pusztítani a Holdat, 
csakhogy a csillagok rõt irhát ajándékoztak neki, legalább 
este legyen min nyugodnia. És vannak indián Nap-mon-
dák, két testvérrõl, akik íjukkal létrát lõttek az égbe, hogy 
fölmásszanak, és megöljék a Napot, mert apjukat, a méz-
gát a fatörzshöz ragasztotta, és a báty el is foglalja a trónt, 
az öcsbõl lesz a Hold, az elsõ Nap ezek szerint egyáltalá-
ban nem is létezik már. Amitõl megint csak egészen elüt 
a magasabb rendû Nap-mítosz, mondjuk, Mani késõbbi 
rendszere, amely szerint a Nap és Hold két merõedény, 
éspedig olyképp, hogy a Hold az eltávozott lelkeket és jó-
tetteik fényét veszi föl bárkájába, vagyis „telik”, hogy Or-
muzd birodalmának építéséhez átadja ezeket az anyagokat 
a Napnak, az meg a „dicsõítés oszlopainál” átadja õket a 
legfõbb istennek, míg végül a két hajónak köszönhetõen 
odaföntre nem kerül a világ fogságába esett minden fény. 
Ha földrajzilag kicsit is tágabban nézzük, látjuk, hogy itt 
voltaképp semmi sem hangzik egybe, hogy az asztrális mí-
toszokban minden szükségképp ide-oda imbolyog, hisz az 
asztrális mítoszok olyan terület, ahol az emberfia miszté-
riumának nem esett szere, s így távolról sem elég még a 
kereszténység asztrálmitikus redukciójához sem; ahhoz 
túlságosan is széttartanak az asztrális mítoszok. Csak az 
egyikben járnak kéz a kézben a régi nézetek, abban tud-
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niillik, amelyik arról szól, miképp jut el a szent ember a 
Napra, nem pedig, ahogy a kereszténységben, miként ol-
vad bele a Nap a Megváltó lényébe. Ha Ozirisz, a reggel 
nagy karvalya föltámad is, kalendáriumi istenségként még-
iscsak a tavaszhoz, a Nap nagyobbá és fényesebbé váltához, 
a természetes év történetéhez tér vissza; sõt, még a Mith-
ras-kultuszban sem isten kísérõjeként bukkan föl a Nap, 
inkább maga is istenként, és ha távolról nézvést olyan nagy 
alakok látszanak is föltûnni, mint az anya, Tüphón és a fiú, 
azért õk mégsem többek a Földnél, Éjszakánál és Napnál, 
úgyhogy, fejtetõre állítva a dolgot, itt, mind e természeti 
bálványok és hamis szentség övezte fogalmuk nehézkesen 
titokzatos vonulásában az emberi szimbolizálja az asztráli-
sat. Ha tehát a Nap még Jézus életét is végigkíséri, kezdve 
azon, hogy a téli napfordulón született, s ha mennybemene-
telét, egy föltámadó növényzet- és évisten mennybemene-
telét még inkább körülövezi is: ha alaposabban odanézünk, 
a megmentõ, a legfontosabb az, hogy mindez csak pogány 
örökség és elõ-ázsiai vegyesházasság, élesen különválva és 
különválaszthatóan a prófétáktól, az evangéliumtól, amely 
hisz nem a Napot, hanem az emberfiát, nem a világot, ha-
nem a világból való kivonulást hirdeti nekünk.

Látszólag persze mindenekelõtt a bárány hullajtja itt a 
vérét. És ugyanígy, aki exodus-veszély idején bárányvérrel 
festi meg a ház kapufélfáját, annak elsõszülöttjét elkerüli a 
halál. Kétségtelenül könnyû volt ehhez hozzákapcsolni a 
másik pészah-ünnepet, de nem pogányul beteg volt-e már 
ez a szöveghely is? Még Eszter és Mardokeus történetébe 
is befurakodott egy csillagmonda, és ami emezt a pészah-
ünnepet illeti, a késõbbi emlékezetben még épp elég ele-
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venen élt a bárányvér, a lemészárolt gida is, vagy a kútbeli 
József, az Egyiptomba eladott, a fehér bika és a gyermek 
Hórusz. Ha más összefüggésben hivatkozunk az írásokra, 
mindenekelõtt a Deutero-Ésaiásra, annak a bárányáldozat-
ról szóló szöveghelyével (Ésa. 53,4. sk.) – amely a tetejében 
inkább a halál módozatából, mintsem magából az objektív 
aktusból vezeti le a megváltást – a Deutero-Ésaiás késõb-
bi szava áll szemben, vagy a Trito-Ésaiásé, mindenesetre 
ugyanannak a prófétai komplexumnak a szava, tudniillik 
hogy „a ki bikát öl, embert üt agyon; a ki juhval áldozik, 
az ebet öl; a ki ételáldozattal jõ, disznóvért hoz elém; a ki 
tömjént gyújt, bálványt imád!”.151 És fõképp az áll szem-
ben, hogy Istenük, midõn nem aludt, de még Molok és 
valamiféle, a zsidók körében is virágzó politeisztikus csil-
lagkultusz idején, elutasította Izsák föláldozását Mórija he-
gyén – ahol, miként a szöveg kifejezetten mondja is, az Úr 
gondoskodik152 –, a megbékélés legfõbb ünnepének három 
sófárhangjáról való megemlékezés színhelyén. A föltétlen 
odaadás, az erkölcsi meggyõzõdés, melyet adandó esetben 
a halál pecsétel meg, a szenvedés használata a régi Ádám 
lerontására,153 ennek a valódi szenvedéselvnek a haszná-
lata: mindez mindenestül eltávolíthatatlan Jézus életébõl, 
egyáltalában minden kreatúraisággal szembeszegülõ for-
radalmi moralitásából; de: a helyettesítésképp, egyszer s 
mindenkorra megejtett áldozati halál maga, ez a földi-koz-
mikus mágia olyasmi, amit elõ-ázsiai évisten-kultuszokból 
merítve láthatólag Pál biggyesztett a dologhoz. Van tehát 
asztrálmitikus, „babiloni” épp elég mind az Ó-, mind az Új-
testamentumban; de legjobb esetben is csak héjként, több-
nyire kontrasztként.
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Mindaz, ami ilyenformán az éves körforgással keveredik, 
a múlté, a halottak tánca. Az a másik nem körülírható álta-
la, a nem elevenbõl nem bámul ránk több útmutatás, mint 
abból, ami a sajátunk, ahogy fokról fokra föltárult. Tán 
kézenfekvõ volna valami több is, ha mindenestül megta-
pasztaltuk volna a kövek hallgatását, amelyhez képest az 
emberi szemköztlét Te-je bár valami mély dolgot tûnik 
magában rejteni, de nem a legmélyebbet. Úgy akkor épp a 
legbevégzettebb Énnek a kövekhez kellene visszatérnie, és 
Makaria a Wilhelm Meister vándoréveibõl a misztikus szem-
lélet szferikus rendjében – a legnehezebben áthatolható 
külsõ léleknek, a fizikai és Nap-természet istenként hallga-
tó masszívumának Miskin hercegeként – magasan Miskin 
fölött állna. Akkor elkerülhetetlen volna a fordulat, hogy 
az ember és az emberfia is csupán kulcsként, csak mód-
szerül szolgál a legnehezebben nyitható zárhoz, a volta-
képpeni rejtett misztériumhoz, a fizika valami nem csupán 
heurisztikus, hanem tartalmi Betleheméhez; és a kulcsnak 
nem kell, hogy szubsztanciája legyen. Csakhogy mindev-
vel együtt: a problémák körét nem zárhatja le többé aszt-
rálmitikusan az, ami odakünt van, csak szótériologikusan 
a vég, és ez a befejezés minden kétséget kizáróan merõben 
a szubjektum és a történetfilozófia homogén tárgyain, a 
zene és etika parúsziáin nyugszik. Az emberfia lámpása át-
égette a kristályboltozatot is, az egész kalendáriumi épít-
ménnyel egyetemben, s az olyan helyet foglalt el, ahová 
nem való. Ahogy az új Jeruzsálem apokaliptikusa mondja: 
„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy 
világítsanak benne; mert az Isten dicsõsége megvilágította 
azt, és annak szövétneke a Bárány”.154 Ezért, bármennyire 
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szükséges volna is talán minden mélyebb természetû meg-
felelést elõbányászni a természetbõl, mely mintha maga is a 
keresztény misztériumokat ünnepelte volna öntudatlanul 
– mondom, ezért Mithras és a napisten egész hanyatlás- és 
önmagával bennünket is megmentõ, garantált följövetelmí-
tosza merõben metafizikai okokból távol tartandó Jézus-
tól. Ha bármit is kinyilatkoztat nekünk Jézus halála, akkor 
az voltaképpen az, hogy a Jézus-történet két szereplõje, 
az emberek és Isten, némák voltak, csõdöt mondtak, és a 
prófétát, aki Messiás lehetett volna, kiszolgáltatták a Sátán 
hozta halálnak; éspedig úgy, hogy az ezáltal semmiképp 
sem gyõzetett le, az ártatlan vér nem a világ gyûlöletébe 
öntetett bele, az emberek semmiképp sem vásároltattak 
meg a Sátántól ezzel a váltságdíjjal, szóval nem oly barát-
ságosan, mint azt egy skolasztikus vélte: „Mit cselekedett 
megváltónk a foglárunkkal? Csapdaként állította neki a 
maga keresztjét, és csalétekként a vérével kente be azt”, 
messze nem olyan elégedett pánlogizmussal, ahogy Nüsz-
szai Gergely beszél arról, hogy a Sátán, minthogy az isten-
emberben csak az embert látta, az ember volt csalétkével 
az istenség horgát is bekapta.155 Semmi sem volt a világban 
soha hiábavalóbb és – a meghaló, föltámadó évisten po-
gány analógiájaként – egyben apologetikusabb is az effajta 
világkormányzat szokott dolgait illetõen, mint a kereszt- 
és áldozatihalál-mágia helyettesítõ elégtétele.

Fontosabb és gyümölcsözõbb is ennélfogva, amirõl az 
élet, Jézus szava maga ad hírt a számunkra. Éspedig nem-
csak erkölcsileg, hanem, Pál nélkül, épp a legmélyebben 
logosztermészetû tartalmak ígéreteként. Ilyenformán 
az áldozati halált hirdetõ félig asztrális szöveg, amely 
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Krisztus evangéliuma helyébe a második evangéliumot, 
a Krisztusról mesélõ evangéliumot helyezte, a logosz 
szemszögébõl is figyelmen kívül hagyható nem is csak a 
morál, hanem a megismerés még mindig föltáratlan tiszta 
kereszténységében. Az persze magától értetõdõen mindig is 
kérdéses marad, vajon ez sikeredik-e valaha is mindennemû 
„járulék” nélkül, ám itt is létezik valamifajta nem konstruáló 
ontológia. Vagyis: az emberi lélek örök, mindentõl külön-
bözõ rangja; a jóság és az ima ereje, a legmélyebben meg-
okolt erkölcsi jó mint a szellem vetõmagja, életelve; a hír 
a lehetséges megváltásról, melyet a magunk körében vég-
zett szolgálat hoz el, az odaadás, a másikká válás, a magunk 
csurig töltése szeretettel mint a gyülekezet, a legegyeteme-
sebb önmagunkkal találkozás szellemével, a hír mindenek-
elõtt egy eddig ismeretlennek maradt istenség új aiónjáról 
Ahogy azt az eretnek Markión értette az idegen istenrõl 
szóló evangéliumában, s kivált ahogy utóbb az eretnek Joa-
chim da Fiore, akik jobban értették a dolgot, mint az urak 
egyháza156 a maga atyaistenével, Ammonra vagy Mardukra 
vagy akár Jupiterre hajazó úristenével. Csak így ér véget ez 
a mi sebzett, forró napunk, összegyûjtve erõit az Istenhez 
hasonlatosságra való minden vágyakozás elismeréséhez és 
beteljesítéséhez, összegyûjtve az ómegában mint végre jó-
vátett alfában – uralom nélkül, gyülekezettel, e világ nélkül, 
birodalommal.

Ám ennek bennünk kell megtörténnie, csak így válnak 
az emberek szabaddá, és csak itt találkozhatnak. „…és még 
nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; 
mert meg fogjuk õt látni, a mint van” – írja János az elsõ 
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levélben. Csak bennünk múlnak a gyümölcsözõ, történe-
ti órák, a legmélyebb lélekben magában kell kivirágoznia 
a kankalinnak. „Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan 
ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk… Mert 
meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztus-
sal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, 
akkor majd ti is, Õ vele együtt, megjelentek dicsõségben” 
– prédikálja a másik Pál, az, aki nem az áldozati halál, ha-
nem a szellem megidézése kedvéért kereszteltetett meg, 
a korinthusbeliekhez és kolossébeliekhez írt levélben.157 
De nemcsak a zavaros Ádám él bennünk, az, akinek a vá-
gyát rossz és jó tudására mindenesetre elcsitította Jézus, a 
megváltó és Aszklépiosz, a visszatért, fehér, fehérré vál-
tozott paradicsomi kígyó. Hanem, nála magasabban, ott 
él bennünk a zavaros Lucifer is, és az õ vágya, hogy olyan 
legyen, mint Isten, igazi isteni gyermek volta, isteni öröksé-
ge még Jézusban magában sem tért vissza, és híjával van 
még az igazolásnak, híjával voltaképpenisége Istent ma-
gát megvilágosító gyõzelmének. Csak ennek, annak, ami 
Jézusban titok maradt, ami titokban tartatott, késõbbre 
halasztatott, a végére, amikor föltárulkozhatik ez az arc, 
annak, ami azonban nyughatatlanná vált, amióta másod-
szor is elhagyatott, amióta hatástalanul halt el a kiáltás a 
kereszten, amióta másodszor is eltapostatott a kereszten 
csüngõ paradicsomi kígyó feje – csak ennek a Krisztusban 
elrejtett, antidémiurgikus valaminek köszönhetõen válik 
érthetõvé a lázadó emberfia valóban teurgikus mozzanata 
is. Annak köszönhetõen, ami ott rejlik a miatyánkban ma-
gában, annak kiddus hásémjében, a név semmiképp sem 
dicsõítõ, hanem megkövetelt megszentelésében: ébredj 
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hát, szenteltessék meg hát a te neved, jöjjön el hát a te or-
szágod, „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbo-
csátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket 
kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól” – csupa 
kérés Istenhez, ráolvasás, hogy végre elhagyjuk magunk-
ban Molok sötét alapzatát. Õ mondhatta, hogy „legyen 
világosság”, most a másik szó kezd el izzani, õ maga, az 
õ neve, az „igazság”, a cél neve, azé a célé, amelynek ked-
véért minden született, és amelyhez minden tart; hisz Fiú 
és Atya, mi több, még a Szentlélek is csak jelek itt, és az 
irány, amerre ez a nagy, az õskezdetet eloldó hívószó, kid-
dus hásém, a megdicsõülés, Isten nevének megszentelése, 
az abszolút megismerés legelrejtettebb verbum mirificuma 
tart. A görögök fölismerték a tragédiában, hogy az ember 
jobb, mint istenei; a keresztény misztikának nemritkán 
megvolt a maga kiddus hásémje, s aszerint a keresztény Is-
ten is a jézusi-luciferi fényre borított véka talán. A véka itt 
összetörik és semmivé foszlik, Isten, a könyve elnyeletik, 
és a gyülekezet alkotó tere köszönt ránk – ez a „fedetlen 
arc” igazából eszkatológiai, nem teológiai értelme. Vissza-
fordulva nem a szeretettõl, de a transzcendenciától lefelé, 
az emberhez, olyképp, hogy ennek az új testamentumnak 
legradikálisabb novumában épp az õ égi Jeruzsáleme „száll 
alá” Istentõl, és „elkészítve, mint egy férje számára feléke-
sített menyasszony”, nem pedig mint valami áldozati oltár 
vagy fedél.158
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Kitérõ – gát és tragédia az igazi öninvenció útján

Ha valaki botlik, az olyasmi elmúlik. Az már sokkal súlyo-
sabb, ha ehelyett vérezni kell.

Bár valaki azt találta mondani, itt egyáltalában nincs 
semmi, ami idõben történnék. Csak a dráma nézõje szorul 
elõkészületre, arra, hogy lelke a nyomasztó levegõben föl-
készüljön a nagy megtérés, a hõs ugrására.159 Még a halál, 
a látszólag heroikus bukás is csak az emberi-pszichológiai 
szemlélet kedvéért van. A tragikus emberek, Lukács sze-
rint, már rég halottak, mielõtt meghaltak volna, és a tra-
gikus ráébredés maga, az önleleplezés és lényegessé válás 
csak egy pillanat, amelynek nincs átélhetõ tartama.

Mármost kétségtelenül mindez, a bûn és a halál és a sors 
csak innen nézvést, mintegy formálisan-etikailag kifejthe-
tõ. A hõs így olyan, amilyen, a maga útját járja, és bûnössé 
válik. Ami annyit tesz, hogy önmagában érzékel mindent, 
semmi sem érkezik kívülrõl, saját cselekedetét olyasvala-
miként tapasztalja meg, ami meg kellett történjék vele. 
Igent mond mindenre, ami vele történik, és mert a maga 
tetteként és bûneként érzékeli, meghódítja azt, ismeri hát 
a sorsát, és önmagában ad körvonalat mindennek, ami tet-
tére és ígylétére vonatkozik. Továbbá a hõsnek meg kell 
halnia, harcának és erõfeszítésének végén porrá zúzódik, 
és elszenvedi a halált. De akkor hisz már minden elõre a 
véget vette célba, nem balszerencseként vagy büntetésként 
(hisz Gunther, mondja Lukács, Paul Ernstnél életben ma-
radhat, míg Brünhildének és Siegfriednek pusztulnia kell) 
és még kevésbé rémületesen értelmetlen, az élet folyását 
hirtelen elvágó valamiként. Hisz a tragikus halál a nagyság 
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elõjoga, mert voltaképp nem más, mint a tragikus csoda 
formája, vagyis minthogy a halál késszé formálja az éle-
tet, minden életek és csodák legevilágibbikának a formája. 
Hogy az ember meghal, az – úgymond – a lényeg látható-
vá tétele, mintegy a bíró termének nyitott ajtaja, az ember 
platonikus eszméjéhez szolgáló ajtó, melyet az önmagunk 
fölött tartott ítélkezés tár ki. A tragikus halál e nézet sze-
rint másképp nem is definiálható, csak a forma alapvetõen 
innen adódó, visszatérõ, immanens, mindenestül misz-
tikátlan kényszereként, a horosznak, az alaknak és az Én 
végérvényes terminusának kényszereként, ahogy hisz a 
tragikus pszichológia is csak a halálos pillanatok tudomá-
nya eleve, a tragédia etikájának pedig minden megkezdett 
dolgok egészen a halálig vitele a kategorikus imperatívu-
sza. Harmadszor – érvel Lukács – a hõs nem tér ki, körvo-
nala nem mosódik el, kiérdemli a sorsát. Még ami külsõleg 
nyomasztó és zavaros, azt is elfogadja, némán és büszkén, 
olyasmiként, ami számára lett, ami nem éri igaztalanul, 
amiben kiteljesedik, a legláthatóbban a „történelmi” drá-
ma érzékelhetõen kettõs anyagú történésében. Látnivaló, 
ami itt lényegessé lesz, az az, hogy végsõ fokon mégiscsak 
az emberek határozzák meg a sorsukat, bármilyen idegenül 
és öntörvényûen tûnik is az beteljesedni; nem pedig, mint 
még Shakespeare Macbethjében is, jövendõmondó boszor-
kányok és várt csodák határoznak a sorsról, nem mint a 
régi indiai, késõi görög vagy spanyol mese- és kegyelmi 
drámákban, Isten maga, aki lopva részt vesz a játékban, 
és így kormányoz embereket és sorsokat. Meztelen lelkek 
folytatnak itt magányos párbeszédet meztelen sorsokkal; 
avagy: csak ha egészen istentelenek leszünk, akkor lehetne 
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újra tragédiánk. A tragédia istenné válás, a már csak az em-
berben élõ, alvó Isten leleplezõdése, Isten monologizálása 
a kreatúrában, Isten leleplezõdése önmaga elõtt, csakhogy 
az immanens Isten kelti életre itt a transzcendens Istent. 
És mert – ahogy Lukács is fölismeri – az emberi lelkek 
még sohasem léptek oly elhagyatottan a maguk útjára, 
mert a természet és a sors sohasem volt olyan rémületesen 
lélektelen, mint máma, megint reménykedhetünk tragé-
diák születésében. Másképp szólva, Istennek el kell hagy-
nia a színpadot (hisz, tesszük hozzá mi, õ nincsen, õ csak 
érvényes, nem szabad másnak lennie, csak Istennek), de 
nézõnek meg kell még maradnia: valamiféle egyetlen még 
lehetséges új jámborság ez, a tragikus korok, a mennybolt 
nélkül való korszakok történeti, utópikus lehetõsége.

Szándékosan és elismeréssel ábrázoltuk részletesebben a 
dolgot, ezt a végsõ fokon, de csak végsõ fokon nagyon is 
szájunk íze szerint való megokolást. Látható, hogy benne, 
A tragédia metafizikája címû írásában Lukács milyen erõtel-
jesen szabadul meg a bûn és igazságosság minden kérdésé-
tõl, minden iskolássá halványult arisztotelészi fogalomtól, 
és sajnos minden transzcendálóan metafizikai gondolat-
formától is, legalábbis a klasszikus tragédiát illetõen, ha 
tetszik, Paul Ernsttõl Hebbelig, Alfieriig, Corneille-tõl és 
Racine-tól Szophoklészig mint a klasszikus tragédia ap-
riorikus csúcsáig. Szembeötlõ persze, hogy a hanyatlásnak 
ebbõl a rajzából hiányzik minden sötét szín, azok már 
korábban rátestáltattak az életre, ott minden kavarog, 
ott soha semmi sem virágzik föl valódi elevenségre, ám a 
dráma megengedi a gazdagságot, a dráma végre „valósá-
gos embereket” rajzol, és véget ér a félhomály anarchiá-
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ja. A szürkület eloszlik, nem mert ki van zárva a véletlen, 
amibõl csak a leglaposabb és leglendülettelenebb élet szü-
letnék, hanem mert a tragédiának immár nincs szüksége 
véletlenre, az mindenütt jelen van benne, és sehol sincs, 
azt egyszer s mindenkorra bekebelezte a maga világába, a 
szabadon lebegõ homogeneitás, a másikban való szükség-
szerû magunkkal-találkozás, a szükségszerûen kibomló és 
a karakterek elé gördülõ sors világába.

Csakhogy, muszáj ezt kérdeznünk, hova tûntek innen 
gyilkosság, halál és tragikus sötétség? És ezzel elérkeztünk 
ahhoz a ponthoz, ahol Lukács avagy az immanens út és a 
transzcendáló kérdésfölvetés kibékíthetetlenül elválnak.

Senki, aki maradéktalanul találkozott már önmagával, 
nem volna számunkra immár látható. Az ember e világon 
nem élheti még végig az életet, ha amúgy komolyan vesz-
szük is a színpadot. Nem teljesítheti ki magát belsõleg, a 
külsõ körülményeket pedig, ha annyiban jönnek is csak 
számba, hogy mit kezd velük a hõs, nem emelheti alakjának 
periferiális állványzatává, s kivált nem gyúrhatja egyenest 
önközvetítéssé, sorssá, életmegnyilvánulássá vagy látható 
életlehetõséggé a nyomort, csak hogy a színpad számára 
fönntartsa annak e világi természetét, a mûvészet számára 
pedig megõrizze annak definícióját, mármint hogy meg-
tisztult, a mindenestül immanens formák között is csaló-
dás nélkül való élet. Persze ha tragikusan elbukom, üt az 
órám, a magaménak tudhatom, a mély ember számára az 
ítélkezés órája ez a határt szabó, pecsétet ütõ halál. Az Én 
így fedésbe kerülne a sorssal: az egyik mindenestül magá-
val vonná a másikat, érzület és sors, mondja Novalis, két 
név egyazon fogalomra;160 ha van az embernek karaktere, 
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van egy olyan esemény is, amelyik örökké visszatér, így 
hangzik Nietzsche egy mély mondata,161 Hegel szerint pe-
dig csak tulajdon tetteinek gyümölcsét tépi le a tragikus 
individuum. Ám ha mármost mindezt komolyan gondoljuk, 
túl a finom, mély értelmû magunkra vonatkoztatottságon, 
túl a színpad különös immanenciáján is, egyszerre értve 
történetileg és vallásosan a dolgot, amihez Lukács maga ka-
lauzol el azáltal, hogy legalábbis erkölcsileg transzcendál, 
egyáltalán, hogy nála a tragédia rejtjelként használt formá-
járól az önkiteljesítés és az Istentõl való külsõ idegenség 
problémái olvashatók le: akkor a jelentõségteljes halál bár-
minemû lehetõségének, a halálnak mint a lezárás fenséges 
belsõ ceremóniájának, az önkiteljesíthetõségnek a tágabb 
összefüggése furcsa módon csak mint egyfajta karmatan 
gondolható el, amelynek szellemében persze minden élet 
immanensen értelmessé és homogénné fabrikálható, hisz 
ekképp preegzisztenciális magvunkra nézvést értelmé-
ben elmélyíthetõ és erre a magra vonatkoztatható a sors 
egész közömbös, értelemidegen kauzalitása. Persze Lu-
kács semmiképp sem így gondolja a dolgot; de legalábbis 
az az egyvalami vitathatatlan marad, hogy a tragikus em-
ber csak akkor maradhat szilárdan a talpán anélkül, hogy 
áttûnnék az õt körülvevõ világba, ha ez a világ – amely 
õt (a tragikusság formális-etikai immanenciájáról adott lu-
kácsi definíció szerint) egészében tulajdon föltárulkozott, 
szigorú, szoborszerû zártságába és önmagaságába szorítja 
vissza – alapjában véve semmit sem tehet ellene, mert vak 
és közömbös, mert napja egyaránt ragyog igazakra és ha-
misakra, és az igazakra sem ragyog kevésbé. A szabadság, 
mely az önmagunk fölött tartott ítélkezéshez szükségelte-
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tik, olyan rémisztõen sok, hogy már önmagában is, éppen 
mert hiányzik a külsõ és fölsõ és magasabb világból az erõ, 
mely hogy ne konvergáljon a tragikus sorssal, ahhoz szük-
ségeltetnék – mondom, már önmagában is pozitívan Is-
tennel teljesnek elõföltételezi ezt a világot, hogy tehát, ami 
elmaradhatatlan is, a tragédia történetileg és vallásilag vé-
giggondolt lukácsi immanenciája épp az önbeteljesítésnek 
e látszólagos formája révén a létezés barátságosságának és 
Istennel teljességének valamifajta, a tragédiával teljesen 
inadekvát transzcendentálfilozófiájára lyukad ki. Ha csak 
egyvalaki is láthatólag kiteljesíthette volna önmagát, cse-
lekvõen önmagát elérve, morálisan, akként a valakiként, aki 
õ maga, tehát nemcsak ahogy a képzõmûvészetben vagy a 
zenében, mintegy pusztán távolról megformálva, az ugrás 
elõtt még, szimbolikusan: akkor nemcsak õ volna ott a cél-
nál, õ, aki beteljesítette magát, hanem az egész világ is, és 
aktuális volna a kérdés, amely oly sok gondot kellett volna 
okozzon Schopenhauernek: a mindeneket átfogó megvál-
tás kérdése, ha egyetlen morálisan valóban sikeres önmeg-
váltásra akadtunk. Hisz a cselekvõ, tragikus játék minden 
irányban nyitott, nem hermetikus retorta, melyben az élet 
esszenciái zavartalanul csapódhatnak ki valamifajta meta-
fizikává, nem a legtisztább metafizika semmit át nem ható 
enklávéja a világfolyamat kellõs közepén. Ellenkezõleg, 
a tragédia azt a, ha tetszik, legoxigéndúsabb, legsûrûbb, 
jól megköltött helyet engedi fölismernünk a folyamatban, 
ahol fölizzhatik a valódi, külsõ-belsõ élet, a megvalósító 
morál, az apokaliptikus mag, és nem csak annak virtuális 
hangzásképe. Amiért is éppen a tragédia, éles ellentétben 
minden más mûvészettel, nem annyira az önmagunkkal 
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találkozás ábrázolása, mint épp a fenyegetõ valóságos, ab-
szolút önmagunkkal találkozás, a cél megértése okán adódó 
akadályokba ütközöttségünké, Sátánba ütközöttségünké.

Amiért is: a hõsnek mielõtt még igazán önmagára éb-
redne, valójában akkor kell meghalnia. És ugyanezért: a 
tragikus több, mint csak keserû játék, és benne a halálnak 
meg kell õriznie a szörnyûséget és sötétséget.

Veszedelmesen mocorog körülöttünk minden, körülöt-
tünk, akik sötétünket föl akarjuk robbantani. Éppenség-
gel közelebb tolakszik az a másik is, halkabb, kevésbé pla-
kátszerû lesz, és mégiscsak pontosan az, amit azon, hogy 
Gonosz és Isten, mindig is értettek. Egy hangsúlyból, egy 
beszélgetésbõl, egy megállt bécsi órából az utolsó ítélet 
mennydörgése hallik ki. Avagy: az élet eluntat minket, és 
a zörgõ ablak, a folyton füstölni kezdõ kályha, az amúgy 
egész csinoska íróasztal, amelyiknek mégis minden reggel 
fölszeletelt dugót kell a lába alá tenni, hogy billegés nélkül 
megálljon, az ellenség, a szakácsnõ rettenetes vámpíralakja 
Strindberg Kísértetszonátájában, mindezek az apró, perife-
riális és ezért mindenestül kúrálhatatlan, velünk abszolút 
nem egynemû mérgek képesek magukhoz vonzani a vérez-
ni kellés kvintesszenciáját, minden fény megöletését ebben 
a börtönben, tébolydában, hullaházban, a Földön. Cse-
rében persze a fenséges is, a felhõk fölött trónoló Krisz-
tus is megerõsíti állásait; és a szavak, melyekkel lezárják a 
szemünket: „aludj álomtalan álmot, s amikor felébredsz… 
fogadjon majd a nap, mely nem perzsel, az otthon, melyet 
nem lep be a por, a család, melyben nincs szégyen, a szere-
lem, amely felhõtlen…”162 – Strindbergnek ez a ránézvést 
halotti éneke az égnek azt a kitárultát képes lelkünknek 
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megmutatni, amely amúgy csak a háttér legpompázato-
sabban nagyvonalú és legnekiszabadultabb absztraktságá-
ban mutatkozott meg, ahogy a vég új, mélyebb, végérvé-
nyesen a morálisba ékelõdött transzcendenciájához illik. 
A hõs azonban ennek ellenére, sõt, épp a gyilkosság és 
fény észrevétlenebb közelsége miatt még mindig valami-
fajta föltöltött térben áll, van valami mögötte, és annak a 
villámszerû cselekvése dönt. A tisztán komikus hõs talán 
a részletekben él, és a regényben, mert a komikusság ál-
lapot: ám a tragikus egyetlen pillanat, és ezért egyedül a 
drámára tart igényt, ahol a dráma hõse úgy tart az utol-
só felvonás felé, mintha az valami falmélyedés vagy apszis 
volna, ahol a fölzavart alvó isten, a sorsisten egyszeri vil-
láma várja. A tragikus hõs, komolyan nekigyürkõzve, épp 
ezért drámai sûrûséggel összerántott háttér felé tart, a felé 
a háttér felé, amellyel összemérve a komikus mint refle-
xív, a tragikus mint konstitutív valami transzcendentálisan 
egyáltalában lehetségessé válik. Amiért akár el is fogadhat-
nánk, hogy az Istentõl való eltávolodottságnak és a benne 
mûködõ heroikus ateizmusnak ebben a korszakában igazá-
ból nagy tragédia születhetik; ám ez nem jelenti ugyanak-
kor, mint Lukácsnál, hogy a külsõ élet kábasága szükség-
képp erõtlen volna, hogy tehát szabad volna a külsõ oksági 
összefüggés emberellenességétõl, de legalábbis mocsaras-
ságától, kocsonyásságától, kiszámíthatatlanságától, bár-
hol, bármikor megrekedtségétõl, hamis bonyolultságától, 
szeszélyes, gonosz szerencséjétõl és hektikusságától min-
denestül eltekintenünk mint olyasmitõl, ami egyszerûen 
és minden ízében alogikus. Ellenkezõleg, az Istentõl el-
hagyatott világ nagyon is ténylegesen a játékba avatkozó 
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háttérré válhatik; olyképp, hogy a körülöttünk pergõ ho-
moknak minden kétségbeesett püfölése, a forgalomban, 
az emberi találkozás elveiben, a belsõ-belsõ fölötti fény 
kérgében ott rejlõ minden sötét elzárkózás azzá a tragikus 
harccá és perré értelmezõdik át, amely a lelkek kezdete óta 
folyik az ember és az Elsõ, az el nem múlt Elsõ, Lucifer és 
a Démiurgosz között a hatalomért. –

Persze valamikor ebbõl is kilépünk, mintha mi sem tör-
tént volna. Mert minden teremtmények közt egyedül mi 
tudunk nevetni, a nevetés, ez az egyszerre legkönnyedebb 
és – ha sok mindenen sikerül fölülkerekednie – legfensé-
gesebb esztétikai hangoltság, furcsa mód fölszabadít ben-
nünket. Egész alul ott a vicc, felületes, nincsenek komoly 
szándékai, éles elmével és a mélységet kerülve hoz össze 
játszva idegen dolgokat. Rá a humoros regény következik, 
és a még nem voltaképpeni komédia; vagyis hogy nem eszik 
olyan forrón a kását, de nem azért könnyebbedik meg itt a 
szívünk, mert valami túljár itt a gonosz élet, bíróság és fel-
sõbbség eszén, hanem mert a hivatali elöljáró történetesen 
nem király, bár azt állítja magáról, még csak nem is jó hi-
vatali elöljáró; a kicsinyítés komédiája ez, a pusztán kvan-
titatív megkönnyebbülésé, az értelmetlenség lefokozásáé 
vagy egyenesen a fölszínre tört tragikusság bagatellizálá-
sáé. Lényegénél fogva különbözik tõle, már csak bizonyos 
humortalan vonásaival is (hisz a humorosat nem szabad 
minden további nélkül összekeverni a komikussal), a vol-
taképpeni komédia, a komikus dráma és mindenekelõtt a 
nagy komikus regény. Itt a hõst arra tartják, hogy semmi 
más ne lebegjen a szeme elõtt, csak önmaga, hogy hamis, 
tehetetlen, legalábbis tehetségéhez mérten és ott és akkor 
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irreális, nem-konstitutív illúzióban éljen, ahol is persze 
ennek a lehetõleg nemes, sõt, fenséges, de sohasem kons-
titutív monomániának köszönhetõen kudarcot kudarcra 
halmoz, csapás csapás után éri õt, de tompán, elkerülhe-
tõen, rezonancia nélkül, szóval egyik megszégyenülés éri a 
másik után ezen a világon, de még a túlvilágon is. Ez min-
denestül fejtetõre áll, amint a hõs kanonikussá válik, tehát 
az igazi tragédia halálos szükségszerûségében, csakhogy 
a tragédia közben minden szétzúzott hõsét annak a Pro-
métheusznak egy szikrájával ruházza föl, aki egyszer majd 
gyõzedelmeskedik Zeusz fölött, vagy a kabbalista legenda 
Mózesére engedi hajazni, akinek akarata ellenére meg kell 
halnia, de miután a halál angyalát a nagy istennévvel elûzte, 
és ezért magának Jahvénak kell megjelennie, annak elõbb 
értetlenül, nem akarva megérteni a dolgot, a képébe sújt, s 
csak azután tér vissza az ígéret földje helyett az árnyak biro-
dalmába. Ezzel az ábrázolt emberi életnek vége is volna, ha 
nem kúsznék föl alulról egy fölöttébb jelentõs nyom, vala-
mi, ami humorként lassan elpárolgott az igazi komédiából, a 
tragédiában pedig egyáltalában nem volt helye. De megvan 
benne mindaz, ami az elbukó embernek is könnyebbséget 
szerez. Hogy ez lehetséges, hogy lehetséges a humor, nem 
annyi, mint könnyek között nevetni, abban az értelemben, 
hogy boldogan és elõkelõen élhetnénk újra és újra álmaink-
ba zárva, miközben a világ alapzata változatlan, valóban szo-
morú. Hanem ez a könnyebbség, fölemeltetés annyit tesz 
éppen – és itt egy finom, rejtélyes fénysugár, egy merõben 
belülrõl táplálkozó, megmagyarázhatatlan, semmivel alá 
nem támasztott, misztikus tudás hasít bele az életbe –, hogy 
a dologban valami nem stimmel, hogy a bennünk rejlõ meg-
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támadhatatlanság színe elõtt a könnyeket nem vehetni iga-
zán komolyan, bármilyen valóságosnak tûnjenek is a világ 
alapzatával egyetemben, melybõl fakadnak; hogy a goethei 
tétel – „Szép költemény, szép szivárvány / nem gyúl, csak 
sötét alap árnyán”163 – a legmélyebb megnyilatkozásokra tán 
igaz, de nem igaz a leglényegbevágóbb megnyilatkozások-
ra; hogy következésképp a jelentõs, ugyan megválaszolt, de 
semmiképp sem garantált könnyûség, a fölfoghatatlan öröm 
maga – közelebb áll az igazsághoz és valósághoz, amely hisz 
nem szükségképp kell a világ alapzata legyen, közelebb áll, 
mint a nyomasztó, dokumentálható, kétségbevonhatatlan 
faktikus körülmények és minden érzékileg nagyon is reális 
brutalitásuk. S mármost ez az érthetetlen könnyûség átala-
kulhat sejtéssé, a nagy komikus hõs is válhatik szerethetõ-
vé és érthetõvé. Akkor pedig mosoly fakad, csakhogy egy 
új megindultság névtelen mosolya. Finoman érintkezhetik 
akár a komikussal is, a humoros ezen a ponton beragyog-
hat egy újfajta, egészen más értelmû komikumot, ahol is a 
meggyötört, félreismert Én érzéketlenül hagyja átvonulni 
magán a dolgokat és embereket, és ilyenformán a végén 
nem, mint a komédiában, az Én kerül komikus feszültség-
be a világgal, hanem a világ az Énnel, komikussá válván, 
mint afféle utunkba álló lényegtelenség. Amely esetben az 
így értett „komikus” hõs a mélység új, majdhogynem ki-
fordított komikumával közelebb van önmagához, mint a 
tragikus, az elbukó hérosz, és vele a világ és sors túlságosan 
komolyan vétele és a démiurgikus világszellem meg a tra-
gikus hõs elszigetelt, pusztán egy pontszerûen vigasztaló 
reservatio mentalis révén gyõzedelmes, habár metafizikai 
beállítottságú szubjektivitása. Ahogy minden egyszerûsé-
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gével együtt is igazi skolasztikus mélyértelmûség, hogy 
Dante mûvét, mert nem kezdõdik jól, és nem fejezõdik 
be rosszul, hanem a pokolból egy persze még garantált, 
„nem komikus”, a létezés iróniája nélkül adott égbe visz, 
komédiának nevezték, újjászületett komédiának, amilye-
nek mind a kegyelmi eposzok és kegyelmi drámák, miáltal 
épp a humor mint a lelkiség teremtõ és valóságot tételezõ 
pragmatizmusa végre objektívvé válhatik, mi több, egyszer 
talán fölébe is kerekedhetik a sorsnak.

Amit megköltöttek, az valóságos, a költõi emberek mi 
magunk vagyunk a megformáltság kikalauzoló távolából 
nézve. A költõi emberek nem egyszerûen a színpadon 
ágálnak, vagy a fogalomban vagy az immanens formai tö-
kéletesség mûvészi látszatában, ahol nincs másfajta, csak 
csengõ-bongó, esztétikailag termékeny disszonancia. El-
lenkezõleg, a költészet nagy alakjai az ígylét furcsa tárgy-
elméleti menetében végigvonulnak a történelmen, a tör-
ténelem fölött, egyáltalán: az általunk lényeginek látottak 
sûrítetten megformált, utópikusan valóságos szintjén. 
Ezáltal a költészetnek ez a valóságossága a megalapozott 
legendai látszat valóságosságával érintkezik, ha a jelleg-
zetesen utópikus tárgyat és szférát illetõen grádicsok vá-
lasztják is el tõle; és így elkerülhetetlenné válik valamiféle 
fundamentális összefüggést látnunk a tragikus probléma és 
Krisztus halála között, aki ugyancsak veszedelmes veresé-
get mért a sorsra anélkül, hogy – mert a sors visszaüthetett 
– egészen elmenekülhetett volna elõle. A hõs nem azért 
bukik el tehát, mert lényegivé vált, hanem mert lényegi-
vé vált, azért bukik; csak ez teszi a komoly önmagunkhoz 
érkezést heroizmussá, az erõszakos sors és a tragédia kate-
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góriájává, amely tragédia midõn eltiporja, föl is magasz-
talja az embert, akit eltipor; és csak ez a szubjektumon túli 
összefüggés állítja a tragikusságot befejezetlenül befejezett 
kontextusokba, a félúton megsemmisült önbeteljesedés, 
öninvenció kontextusába, a világ fenntartójának és a világ-
vége balsejtelmének való régi, kegyetlen nekifeszülés pro-
métheuszi, krisztusi összefüggésébe.

A szaiszi kép

Így hát csak mi kapaszkodunk föl odalentrõl mindenhez.
Nem nyugszunk, míg újból mozgásba nem hozzuk a 

dolgokat, lentrõl bírva mozgásra mindent. Hadakozunk, 
kiabálunk, alkotunk, gyorsítunk, ráeszmélünk az ismeret-
len Hovára és a magra, míg csak az maga rá nem eszmél 
magára. Nincs más teendõ, mint föltörni a kérget és le-
tépni a nem-tudás maszkját körülöttünk.

De tisztátalanul sohasem sikerül a magasba markolni.
Csak mi, emberek lettünk szabaddá, bár persze ezzel ön-
zõvé is, és könnyen átejthetõvé. Amiért is túl korán nyo-
makszunk a magasba, éretlenül rá, hogy élvezzük az almát, 
bármilyen éretlen az maga is.

Ennélfogva hogy mit ér el az ember, attól függ, mifé-
le ember õ maga. Ha fölfelé visz az út, a legtöbb ember-
re fölöttébb különös félelem tör rá ezért. Szédül, a talaj 
megnyílni tûnik a lába alatt; az átszellemültebbeknél eh-
hez persze már a repülésbõl is elegyedik valami, de még 
mindig mintegy furcsán ide-oda hányódva az elutasított-
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ság és vonzás között. Ez volt érzékelhetõ a mûvész kettõs 
elborzadásában is: hogy nem elég jó, és nem hívõ elég-
gé ahhoz, amit szükségképp elõtalál. Szentségtörõ, bûnös 
kézzel, a puszta kíváncsiság sietségével nem lebbenthetõ 
föl a szaiszi kép fátyla. Az ifjú ott nem a végsõ igazságot 
látta meg; nem az rabolta el derûjét, nem az a borzalom 
vitte õt korán a sírba, nem az volt az az igazság, amelyhez 
bûne révén jutott, s amely nem tûnt szemében örvendetes-
nek. Önmagát látta meg ugyan, ahogy Novalis mondta a 
csodák csodájáról mély értelmûen,164 csakhogy a borzadály 
kettõs alakjában, ott, a transzcendáló bejárat elõtt. A szai-
szi ifjút a küszöb õrizõi fogadták, a magasabb Én elsõ meg-
pillantásának õrizõi, akik a tisztátalan tekintetektõl védik 
azt, s õ, a neofita, emiatt omlott össze. Tulajdon Énjét 
pillantotta meg, amely még a teremtményiség béklyóit vi-
selte, és a fénytõl való távolságot látta meg ebben, Énjét 
látta, ahogy teljes, megváltott, majdani glóriája ragyogná 
be, és ezzel megint csak a távolságot a létezõ sötétségtõl, 
az aktív hitetlenségtõl, az önmagával való nem-azonosság-
tól. A küszöb elsõ õreként heves haragjában istene jelenik 
meg elõtte; valamiféle mysterium tremendum; a küszöb má-
sodik õrizõjeként ellenben istene mint áhítat és szeretet 
mutatkozik meg, mint saját égi fenségességünk csodálatos 
szakadéka, mint mysterium fascinosum. Az ifjú a szaiszi kép 
elõtt ily módon a végsõ feszültség momentumát tapasztal-
ja meg, ahogy az itt, éppen ekkor megmutatkozik, mielõtt 
föltárulna, és hogy föltáruljon a végén a kapu. A szaiszi kép 
nagyon is bennünket érintõ alkotásként áll ott, magának a 
megkonstruálhatatlan létkérdésnek és ornamentumának 
a szimbólumaként, épp a nap fölvirradta elõtt.
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Ha másképp nézzük, rögtön nyilvánvaló ugyanakkor, 
mi ijesztett rá ennyire a türelmetlen ifjoncra, amikor föl-
emelte a fátylat. Valóban többet látott, mint csupán kettõs 
borzadállyal fölrémlõ saját magát. A küszöb õrzõi mögött 
sokkal rémisztõbb szakadék rejlett, ahonnan Gorgó nézett 
farkasszemet vele. Az ifjonc a küszöb abszolút õrizõjével 
találta szemben magát, a nagy hiábavalóság, a nyugo-
dalmat nem ismerõ örök halál, az abszolút meghiúsulás 
daimóniájával. A gyámoltalan neofita tetszhalottként látta 
magát viszont az örök sírban, megkövülve, érzékei teljes 
birtokában, céltalan vágyak tüzében égve a tökéletes semmi-
ben; Ízisz mögött mindenütt elterpeszkedve az örök halál, 
a kozmikus értelmetlenség még eltorlaszolatlan alternatí-
vája fenyeget. A szaiszi ifjú épp, mert azt találta kiáltani: 
„Mit tudok, ha mindent nem tudok?”,165 a mindenség he-
lyett, a fény ösztönétõl hajtva – a mindenestül tagadó vég-
kimenetelt és mindenek átalakulását és apokalipszisét pil-
lantotta meg, az apokalipszist mint puszta fejszecsapást és 
hiábavaló poklot. Krisztushoz hasonlatosként az adeptus 
egyáltalán nem akarta volna kész igazságként „meglátni” 
az igazságot, hisz annak fölkészítõ eleme a meleg, az em-
beri hang és eszmélkedés, birodalma pedig, a legmélyebb 
csodálkozás, nem errõl az elõtalált világról való.

Csak mi verekedjük át magunkat mindeneken keresztül a 
magasba is.

Hogy mik vagyunk, nem tudjuk, még nyugtalanok és üre-
sek vagyunk, és mintha el volnánk rejtõzve önmagunk elõl.

Ilyenformán mi magunk vagyunk kezdettõl adva, a sok, 
és nem, mondjuk, a világ vagy Isten. Ám csak az eljöven-
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dõn mérve lesz fölismerhetõ, mit kerestünk, vagy mik 
„voltunk”, mielõtt belebocsátkoztunk [eingingen] volna 
az idõbeli mozgásokba; amely aktussal elsorvadtunk [ein-
gingen], és tételeztük az idõt, világot, Istent mint kalau-
zunkat, mint „objektivitást”. Mindezek még mind nem mi 
voltunk, mert a kezdet tényleg csak a véggel történik meg 
végleg, és nem aggályos azt mondanunk, hogy a kezdet 
rejtélyes is; hisz mi magunk vagyunk, akiknek a kezdete 
rejtélyes marad, következésképp az átélt pillanat hozzánk 
oly közeli sötétje még mindig magában rejti a kezdet rej-
télyét, a világ létezésének rejtélyét a legmagasabb fokon, 
és épp ez magyarázza a Mi- és sötétértelmezés, az önma-
gára válaszként szert tevõ õsprobléma egész keresgélõ, a 
rejtvényt megoldani próbáló világfolyamatát. Ezért van 
rosszul föltéve a régi kérdés is, hogy hogyan vezethetõ le 
a sok az egybõl, rosszul, hisz ezzel nem mi magunk pro-
ponáltattunk, nem a sok, hanem Isten, a voltaképpeni egy 
proponáltatott causa suiként kezdetül, és így a mozdulat-
lanságnak, az önmagában elvileg rejtély nélkül valónak, a 
logika mindent birtokba vevõ menedékének kellett ma-
gába zárnia a legnagyobb rejtélyt; ahelyett hogy „Isten” a 
végén állna. Mi, csak mi hordjuk magunkban tehát a vég 
szikráját, ahogy menetelünk. Csak az idõben bontakozik 
ki, ezerszeresen megzavarva és gátolva, amire kezdettõl, 
amire mindig is gondoltunk: a leplezetlenül jelenvaló. 
A történelem ideje, amelyben ténykedünk, áthatja a Föld 
terét, ahol megjelentünk, ahol fölépítettük mûveinket, át-
hatja az emberországok geográfiáját, azok architektúrá-
ját és szellemi helyét; itt az engedély és a lehetõség, hogy 
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sejtsünk, hogy találjunk, értékeket realizáljunk, a priori le-
hetséges alkotásokat, és végül, még ha az az idõn kívül, a 
világon kívül van is tételezve, az idõ révén, a világ révén, 
az idõ és a világ ellenében mégis fölbukkanni késztessük a 
végsõt magát. Bizonytalan, meddig õrzõdhetik meg idõ és 
tér, melyekkel dolgozunk, s amelyeket mégis olyan para-
dox módon széttördelünk, színpadként és persze készséges 
rejtjelként a ritmikus idõ, az esztétikai vagy akár vallásos 
tér megformálásához. És ami ennél mélyebb, ismeretlen a 
számunkra, mikként fogunk mi, emberek, ha végre meg-
oldódik a titkunk, föltámadni, miféle befejezést tartogat 
önértelmezéseink, önmegvalósításaink közül a végsõ, az 
egyetlen abszolút; szemközt az utolsó ítélettel, a háznép 
napjával, a teremtés hetedik napjával, túl ennek a nem-vol-
taképpeni, nem igaz, apokalipszisre érett világnak eloszló 
köd-realitásain.

Ám aki igazán halad, magával viszi a teret is, ahol végre 
hajnalodni kezd. Velünk ébrednek föl a dolgok, minde-
nestül túl a maguk épp illetékes szabályán, és hajtanak ki a 
megvalósítható lehetõségek levegõjében. Ám a végnek ezt a 
szikráját mi magunk hordjuk magunkban, ahogy menetelünk, 
és utunk még nyitott, teli nem önkényes, objektív fantáziával. 
Ezért is uralkodik mindenben, amit alkotunk, amit mindig 
is alkottunk – végre elevenen, teli barokkal, zenével, ex-
presszióval, önmagunkkal találkozással, a filozófia birodal-
mi idejével –, valamifajta vihar, vihar, amely az emberi ter-
mészet mértéktelenségébõl fakad, és a szó szúrólángja felé 
sodor,166 a kimondott kimondhatatlan individuum felé, a 
függönyök széttépése felé nemcsak minden régi templom-
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ban; az eltorzulatlan utópia szelleme tûnik fölragyogni, az 
elrejtett emberé végsõ fokon.

Bár még mindig nincs, ami ezt befogná, itt, ahol ismeret-
lenként tévelygünk, belesüppedve a sötétbe. De elgondo-
lása a küszöbön; mert csak mi szikrázunk mindenben, ami 
mozog és gomolyog, sötéten, atomisztikusan, individuá-
lisan, szubjektíven, minden alkotás örökösen aláaknázó, 
megoldatlan, utópikus feszültségének szikrájaként. Hogy 
többé nem hagyjuk kiszúrni a szemünket, krisztusi-messi-
anisztikus elgondoltságunk a burjánzó létezésben, a sötét-
ben, a megélt, mindent elrejtõ pillanat õsproblémájában, a 
világnak a benne rejlõ makanthróposz szemszögébõl való 
újragondolása itt áll a küszöbön, hogy végre komolyan föl-
ismerjük magunkat mint azt a princípiumot, amely a vi-
lág minden átformálásának irányt szab, amely nélkül nem 
volna folyamat, és nem volna remény, nem volna problé-
ma, Isten és mennyország. A végre kimondott pillanat cél-
ja, hogy visszanyerjen bennünket a világból, hogy tiszta 
kézzel letörje az elzárkózó nem-tudás gonosz igézetét, a 
nem-tudásét, amely egyedül bûnös kõvé dermedtségünk-
ben, abban, hogy növényekké, állatokká, félszerzetekké, 
világképzõdményekké maszkírozódtunk a legkülönfélébb 
torzalakban, és a lélek halálos álomba merült, számûze-
tésbe vonult, elszigetelve a végre föltárult arc várakozó 
igazságától. Ha a világ a szfinx, amelyik a szakadékba veti 
magát, ha megfejtik a rejtvényét: akkor ez a rejtély nem 
a szfinx létrejöttségében rejlik (mert ez a világ tévedés és 
semmis, nincs az abszolút igazság színe elõtt máshoz joga, 
mint a pusztuláshoz), ellenkezõleg, a rejtély az igazi szai-
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szi képben rejlik, egyedül az az önmagunkkal találkozás 
alakzata, megélt pillanatának sötétje és az abszolút kérdés 
borzongása. A körülöttünk uralkodó nem-tudás a világ je-
lenségének végsõ alapzata, és épp ezért a tudás, a majdani 
fölismerés sötétünkbe és a megkonstruálhatatlan kérdésbe 
tévedhetetlenül becsapó villáma egyben óhatatlanul elég-
séges oka a másik világ megjelenésének, a másik világban 
való megérkezettségünknek.



karl marx,  a  halál

és az apokalipszis ,

avagy az utakról a világban, ahogy
a bensõ külsõvé válhatik, a külsõ pedig olyanná,

 mint a bensõ
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A lenti élet

Ilyen vagyok. Ilyenek vagyunk még.
De nem túlontúl sok is már mindez? Hisz aki segíteni akar, 
annak igenis vissza kell térnie, hogy újból ott lehessen.

Ismétlem: ennyi elég. Most nekünk kell elkezdenünk. 
Az élet a kezünkbe adatott. Magában véve réges-rég üressé 
vált már. Értelmetlenül tántorog, de mi szilárdan állunk, 
legyünk hát mi az ökle és a céljai. Újonnan és tágasan tá-
rulkozik föl ily módon, ami alattunk elterül.

Csakhogy mi magunk is benne vagyunk. Így tenyészik 
az ember, és mi is elszundítunk. Mi is voltunk csírák, let-
tünk növények és állatok, hisz nem tudjuk, mik vagyunk. 
Nem mintha növényekbõl és állatokból fejlõdtünk volna ki, 
és elõtte nem lettünk volna ott, odabent. Épp ellenkezõleg: 
az organikus képzõdmények mind csak azon az úton szület-
tek meg, amelyen az ember emberré formálódott, olyanná, 
amilyennek mindig is gondoltuk. Olyannyira nem a legké-
sõbb jelent meg az ember, és olyannyira nem mintha csak 
véletlenül jelent volna meg, hogy mindaz, ami elõtte kiala-
kult, puszta lárva, sõt, torzpofa és tévedés, melyet az igazi 
sejtésnek elõbb ki kellett magából akolbólítania vagy izzad-
nia. Az egyes teremtmények ugyan ha egyszer létrejöttek, 
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növényként beilleszkednek, vagy a fölépítésük és környe-
zetük diktálta taktusra mozognak, a környezetére, melyhez 
fölépítésük hozzáhangolódott. De persze a környezethez 
való puszta alkalmazkodásból még nyulak sem születhetné-
nek, hogy az oroszlánokat ne is említsük, még nyulak sem, 
ha minden csak a miliõ puszta lenyomatainak engedelmes-
ségére vallana, és nem volnának, akik gyõzedelmeskednek 
fölötte. Rejlik valami szabad, nyílt, nagyon is az embert 
keresõ vonás abban, ahogy alga és páfrány, tûlevelûek és 
lombos erdõk egymásra következnek a vízbõl a levegõbe 
tartó vándorlásban; vagy és kivált a kukac hüllõvé, madárrá 
és emlõssé való különös átváltozásában; a csontvázért és az 
agyért vívott harcban. Tapogatózva, és mintha valami külö-
nös sejtelem kormányozná, lebegõ lángnyelvként lobogva 
az egyes élõlények fölött, valamiféle kipróbálás, megtartás, 
elvetés, újrahasznosítás, tévedés, visszaesés, sikerülés dúl itt, 
a reflexek hozta megkönnyebbülés, ugrás az új formákhoz, 
számunkra nagyon is ismerõsen. A fény sóvárgása rejtõz-
ködik itt, de még álcák alatt és magának a nemnek soká át 
nem tört sorompói közé rekesztve, a nem sorompói közé, 
melynek az állatok a jobbágyai; csak az emberben válhatik 
tudatossá, és hordatható ki az a fény felé törekvés, amely 
minden teremtménynek a sajátja. Az állatok élete e mellett, 
ez alatt ott marad bebugyolálva, álca mögé rejtve; alkat és 
fej maguk is maszkok, és az oly nehezen változó, magában 
véve majdhogynem történelem nélküli faj és nem gúzsba 
köt, mint valamiféle majdhogynem elõre megírt sors. Hisz 
ezért is kellett megtapasztalni ily sok forma kísérletezõ egy-
másutánját, amíg végre ez a jellegzetesen nem kész valami: 
az ember megalkottatott. Az ember tehát, egyedül õ, a késõi 
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lény és mégis elsõszülött, csak õ törte át, haladta meg az ál-
latok körében oly hosszú idõre rögzített nemet. Szerszám-
készítõ, kerülõ utakra tért állat lett belõle, a pusztulás terhe 
mellett; a veleszületett reflexekbõl, addigi jelekbõl már nem 
élt meg. S minél régebb óta, annál inkább van ráutalva a 
tudatos tervezésre, a fészekrakásban és ami azzal összefügg; 
mesterségesen mindenestül és mégis legelöl a fronton.

Az alacsonyabb rendû testvérek várakozva mennek el 
mellettünk. A rög, a bozót, a féreg, a szelíd és a vad te-
remtmények: õk is csak alfajai valaminek, ami így nem lé-
tezik, ami körül van kerítve, ami még nem született meg. 
De az élet érverése, miután mindenekelõtt a munka révén 
sikerült az ugrás az egyetlen változtató élõlényhez, egye-
dül az emberekben kitapintható. Abban, amihez õk kez-
denek neki, organikusan nagyon is védtelenül, új kiindu-
ló- és nézõpontot keresve, most már történelemformáló 
nekibuzdulással. A sündisznó történelme nem volna iga-
zán érdekes tizenöt kötetben, még a teheneké sem. Igaz, 
az emberek oly veszélyesek a maguk fajtájára, mint semmi 
más állat. Ám éppígy képesek arra is, hogy olyan fénnyel 
ajándékozzák meg ezt a fajt és a helyet, amelyet elfoglal, 
amilyennel semmi más külsõ tûz nem képes.

A  S Z O C I A L I S T A  G O N D O L A T

Mindenekelõtt hát önmagunkra van szükségünk. Amihez 
elõbb a külsõ utat kell szabaddá tennünk.

De épp mert így van, nem túl sok mind a bensõség? Nem 
ernyesztjük-e el ezzel a magasra csapó bensõségességgel, 
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amely egyre emelkedõ kanyarulatokban, mind magasabb 
integrációs fokokon bejárta az önmagunkkal találkozás [te-
rét], mondom, nem ernyesztjük-e el azt az egyszerû erõt, 
amely hogy a társadalomhoz visszakanyarodjunk, hogy po-
litikailag helyesen cselekedjünk és gondolkodjunk, ah-
hoz szükségeltetik? Itt is hátralépünk tehát egy kicsit. Ám 
így sem kell kevésbé világosságot teremtenünk az orrunk 
elõtt. Épp aki ezer lépéssel elõbbre járt már, könnyebben 
és okosabban segít, mint aki vakon kúszik a többivel, s ah-
hoz ír utószót, ami amúgy is járható már.

Ezért megismételjük: ami most volt, alkalmasint hamar 
feledésbe merül majd. Csak üres, borzongató emléke ma-
radt a levegõben. Kiket védelmeztek? A lustákat, a nyomo-
rultakat, az uzsorásokat. Ami csak fiatal volt, el kellett es-
sék, rászorították, hogy meghaljon idegen, szellemellenes 
célokért, ám a nyomorultak megmenekedtek, ott ülnek a 
meleg szobában. Közülük senki sem veszett oda, de akik 
más zászlót lengettek, halottak, s halott velük oly sok vi-
rágzás, oly sok álom, oly sok szellemi remény. A festõk vé-
delmezték meg a közvetítõ kereskedõket, s tartották mele-
gen a hátországot a gyújtogatóknak. Soha háborús cél nem 
volt fénytelenebb, mint a császári Németországé; fullasztó 
kényszer volt, melyet a középszer szakasztott a nyakunkba, 
és a középszer tûrt el; az ostobaság gyõzelme volt, az osto-
baságé, melyet zsandárok õriztek, és olyan entellektüelek 
énekeltek meg, akik annyi agyvelõvel sem henceghettek, 
hogy abból akár csak frázisokra is futotta volna.

Megismételjük megint: és persze, mintha csak nem 
égettük volna meg eléggé magunkat, mindmáig minden 
ennyiben is maradt. A háború véget ért, megkezdõdött 
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a forradalom, s vele látszólag kinyíltak az ajtók. Ám úgy 
igaz, hamarosan be is csukódtak. Az üzér megmoccant, el-
terpeszkedett, és köré sodródott megint minden kivénhedt 
ócskaság. A kuporgató paraszt, a hatalommal bíró nagy-
polgár szakaszonként valóban kioltotta a tüzet, a megszep-
pent kispolgár pedig, mint mindig, hozzájuk kérgesedett. 
A nem-proletár ifjúság maga is olyan nyers és ostoba, any-
nyira behúzta a nyakát, mint soha azelõtt, az egyetemek 
a szellem igazi temetõi lettek, az ébredõ Németország 
melegágyai, a rothadás bûze árad belõlük, és a jeges el-
sötétülés. Ekképp a látszólag restauráltak mind csak azt 
húzzák, amire a reakció tanított száz évvel ezelõtt, akkor, 
amikor Niethammer, Hegel barátja már arról panaszko-
dott: „ahogy a giliszták, békák és más férgek kivirágzanak 
az esõben, úgy virágzanak ki Weiller és barátai abban a 
homályban, amely kezdi ellepni az egész civilizált vilá-
got”.167 Annak a kornak a restauratív elégedettségét maj-
molják, amikor a rögfrázisra esküdtek föl és a rendi állam-
ra, amikor a hazafias kultúra tradicionalizmusa dühöngve 
rontott rá az igazán keresztény, sõt, voltaképpen igazából 
középkori emberiségeszmére; amikor ránk köszöntött 
az az ösztönét vesztett romantika, amely megfeledkezett 
Münzerrõl, és annak a címeres gyülevész népségnek hó-
dolt, amelyik leverte az igazi német „népi” tradíciót, a pa-
rasztháborút, és újból csak lovagvárakat látott a holdfény 
sütötte varázslatos éjszakába meredni. A rosszullétig isme-
rõs irodalmár velük fékez megint, mi több, az expresszió 
valaha volt papjai – fölgyújtva, amit kevéssel ezelõtt még 
imádtak – sietnek támogatni a sátrat vert tudatlanokat ab-
ban, hogy hamisítványokat tákoljanak össze az ízléses múlt 
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romjaiból, elrekesszék az elevenen formáló jövõ-, város- és 
kollektívérzés útját, a reakció üzérkedõ szemfényvesztése 
számára valami jobb ideológiát hajtsanak föl, és abszolúttá 
tegyék nyomorúságos higiéniájukat, kétszer utánnyomott 
romantikájukat. Ahelyett hogy ez a nyomorúságos faj el-
szégyellné magát, mert jobbára kudarcot vall a mégiscsak 
sejtett elv, a teremtõ expresszió hajnalhasadásának posztu-
látuma elõtt, a tetejében még káromolja is a megsejtett, a 
történetfilozófiailag esedékes princípiumot magát, amiért 
az balszerencséjére ily nyomorúságos fajra talált. Eközben 
a Nyugat és milliónyi proletárja még nem hallatta a sza-
vát; eközben töretlenül áll Oroszország marxista köztár-
sasága, és égetnek vágyódásunk, vallásos lelkiismeretünk 
örök problémái, nem kevésbé töretlenül, abszolút köve-
telésükben nem kevésbé beváltatlanul. A tetejében: mi, 
szocialisták, legalább tanultunk abból a valóságra tapadó 
pillantásból, mely száz évvel ezelõtt ugyanígy fölvillant; 
Marx alaposan kitakarította a pusztán hamis, mindentõl 
eloldódottan absztrakt rajongást, a puszta jakobinusságot 
a szocialista számításból, Kant és Baader szellemét pedig 
végképp nem felejtettük el. Az újabb reakció romantiká-
ja ezzel szemben nem örökölt meg semmit, aminek keze-
lába van; nem tárgyilagos, nem is rajongó vagy egyetemes 
szellemû, egyszerûen csak tompa, dadogós, betokosodott, 
szellemtelen és keresztényietlen, „törzsökösségének” pá-
toszából pedig végsõ soron csupáncsak a Nyugat alko-
nyát képes elõcsiholni, mindenestül teremtményszerû 
korlátozottságában, vallástalan kihamvadtságában: elmúlt 
virág, amely a mának csak civilizatorikus hervadást tarto-
gat, egyetlen célként a haditengerészetet és a történeti be-
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jegyzésû pesszimizmust, Európa számára ellenben a közeli 
örök halált.

Következésképp a másképp megszerzett, a belsõ parázs 
itt végképp nem izzhatik csak odafönn, be kell járnia ke-
resztül-kasul a középsõ életet. Következésképp közvetle-
nül az önmagunkkal való találkozásnak ebbõl a helyébõl 
adódik, hogy az önmagunkkal találkozás mindenki számá-
ra az, önmagával találkozás legyen, a politikai-társadalmi 
vezetés tetthelye: az igazi személyes szabadság, az igazi 
vallási kötöttség kedvéért. Így tehát elérkeztünk a második 
ponthoz, ahol a „lélek”, a „Mi-szemlélet”, a lélek „szabad-
ságlevelének” tartalma felelõsséggel beáramlik a világba. 
Ily módon gyakorlatinak lenni, a hétköznapi élet építési 
szintjén ily módon segíteni és rendbe rakni, ily módon épp 
politikainak-szociálisnak lenni, ez nagyon is közel áll a lel-
kiismerethez, ez az utópiába igenis belekarcolt, forradalmi 
küldetés.

Bár eközben elhalványulással fenyeget a fénye. Ám ha 
ragyogása eleinte sötétebbre sikeredik is, ragaszkodnunk 
kell ahhoz, hogy ez a fény kivitessék a belsõ szobából a 
nagyvilágba. Némelyeknek ugyan ez a korlátozás sem elég 
a lemondásból, és megütköznek azon, ha nem elmozdítha-
tó és átváltható mindjárt minden fogalom, ha tehát az iga-
zi nagy gondolat persze elnyomhatatlan ultraibolyája nem 
föltétlenül ír azonnal kiáltványokat és pártstatútumokat. 
Csakhogy ettõl a látszólag távolabbi forradalmi fogalom 
azért nem „gyökértelen” még, nem olyasmi, ami a kapi-
talista korszakban „lehetetlen” vagy „absztrakt”; de csak 
az idõ tekintetében excentrikusan, a Kellés inventáriuma-
ként (azaz a történetileg adotton túl mutatkozó feladatok 
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inventáriumaként), és így történelemfölötti konkrétsággal 
ragadható meg mint a cél nagyon is konstruktív sejtése, 
tudása, hisz a gondolkodó szubjektum nem csak a saját ko-
rában létezik, és a kollektivitás, ahonnan megszólal, nem 
csak a társadalmi kollektivitás. Egészében mindenesetre 
elértük itt a helyet, ahol már – pusztán a magunk útja, az 
önmagunkkal találkozás merõben lelki tágassága, a pilla-
nat és kérdés bár legdirektebb alakja helyett – a konkréció 
egy másik, egy gyakorlati-példaszerû fokára kell töreked-
nünk. Ahol ráléphetünk az útra a magányos belsõ önma-
gunkkal találkozás ébren látott álmától az álomhoz, mely 
arra szólít, hogy legalább kevésbé terhessé gyúrjuk át a 
külsõ világot, locus minoris resistentiae-vé, netán egyenest a 
cél instrumentáriumává. És éppen ez, a „nyelveken szólás” 
„jövendölésként” való értelmezése, a metapszichikai lé-
nyeg társadalmi, végül kozmikusan metafizikai lényegként 
való értelmezése jelzi az átmenetet a lélek „világához”, 
amely nem errõl, nem is amarról a világról való, és még-
sem akozmikus és a kozmosztól elzárkózó, hanem olyasmi, 
ami fogékony a szubjektum-objektum-tér új, mindent át-
ható hatalmára. Ez az átmenet ezek szerint épp mint át-
menet visszakanyarodásra késztet, épp mert ellaposodik, 
válhatik naggyá, épp mert nívójában lesüllyed, tesz szert az 
utópia rezonáló erejére, épp mert a társadalmi állapotot is 
érinti, tarthat számot az üdvösséget célba vevõ, addig csak 
vertikális intenciójának megrendítõ kozmikusságára; hisz 
miképp létezhetnék bensõségesség, és mibõl érzékelhet-
né, hogy az, hogy szenvedés vagy igazán paradox öröm, 
ha megszûnnék lázadó és vigasztalan lenni, bármi adott-
ságról legyen is szó? Ha tehát itt, a nyelveken szólásnak 
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egy „világrendszer” még kidolgozatlan, egyelõre szociális 
fejezetébe való átmeneténél más anyaggal dolgozunk is, 
mint a megelõzõ öninvenciók birodalmában tettük több-
nyire: azért a társadalmi világ érce mégiscsak a célinvenció 
öntõformájának köszönhetõen kezd el fortyogni és azzá 
a folyamattá válni, amely épp a nyelveken szólás számára 
ver hidat Kanttól Hegelhez, hogy másfelõl a világstátusz 
természetes „hegelianizmusa” számára „Kanthoz” verjen 
hidat, az abszolút Kelléshez, az erkölcsi lények birodalmá-
nak problémájához.

Ám egyelõre okosabb kijózanodnunk. Csak ha a hamis le-
dõl, akkor élhet a valódi, és nem mindenki tudja, mi min-
den kényszert kell felednünk.

Épp az államról nem lehet elég kevéssé ünnepélyesen 
gondolnunk. Az állam semmi, ha nem enged üdvösen gaz-
dálkodni minket, és nem vénül meg, ahogy illik. Minden 
más, amivel az állam nyomaszt vagy dajkál minket, hull-
jék le végre, az unalmas dolgok rendezgetésétõl eltekintve 
mindent vissza kell okádnia. Ha elillan a félelem és a ha-
zugság, az államnak igencsak nehéz dolga lesz, hogy létez-
zék, azzal meg kivált, hogy rangosabb tiszteletet ébresszen 
önmaga iránt.

Azzal tenné tán, amit ereje megakadályoz? A törvény 
elõtt élvezett egyenlõség, mondja Anatole France, abban 
áll, hogy a törvény a szegénynek és a gazdagnak egyaránt 
megtiltja a falopást, vagy hogy a híd alatt háljon. Az igazi 
egyenlõtlenséget olyannyira nem akadályozza meg, hogy 
éppenséggel védelmezi. Avagy salamoni atyának kellene, 
hogy mutatkozzék az állam, annak révén, amihez az álta-
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lános joggyakorlatban hozzásegít? A gyöngék védtelenek, 
a dörzsöltek ellenben oltalmat élveznek, a nép bizalmat-
lanul tekint a bíróságra. Hiányzik a tartalomra fogékony 
érzékenység az emberek és esetek iránt; a papír, a pedan-
téria uralkodik, és az oltalmi jog látókörét módszerében 
is, tárgyában is a tulajdon szemellenzõje korlátozza. Hisz 
minthogy a juristák iskolázottsága merõben formális, eb-
ben a formalizmusban rokonlélekre lelnek épp a kizsák-
mányoló osztály képességei, a számolás, gyanakvás és a 
ravasz kalkuláció, még ha eltekintünk is attól, hogy a jog-
tudomány absztrakt amoralitásához ellentmondásmen-
tesen illeszkednek hozzá bármely tetszõleges gazdasági 
rend tartalmai. Nemcsak hogy a legtöbb ügyvéd bárkit 
fogad, aki beesik hozzá, mint valami bérkocsis vagy akár 
rosszabb, nemcsak hogy polgári perekben a bíró az ócska 
órához hasonlítható, amelyik csak akkor jár, ha a felek 
egyike bökdösi – anélkül, hogy becsvágya volna az igaz-
ság fölmutatása: a jog egésze, túlnyomórészt a büntetõ-
jog is, csak az uralkodó osztályok puszta eszköze, fönn-
tartandó az érdekeiket óvó jogbiztonságot. Még ahol nem 
a dörzsöltség ûzi szokott mesterkedéseit, és gyõz jogilag, 
ahol az állam a deliktum üldözését és vizsgálatát maga 
veszi kézbe, a büntetés ott is – távol attól, hogy a maga 
durva eszközeivel antitetikusan helyreállítsa az igazságot 
– megtorlásként erkölcstelen barbársággá válik, óvintéz-
kedésként pedig a legkificamodottabb prevencióvá és a 
legbalulsikerültebb pedagógiává, mely post festum csak 
kigondolható. Ha nincs tulajdon, nincs jog sem, nincs 
ürügy szögletes, üres kategóriáihoz; ami marad, az gyó-
gyászat vagy, „igazságosságként”, lelki vigasz.
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Csak hát a rossz kényszer még jutalmazni is szeretne, 
ajándékokat osztani. Ismer polgárokat, akik, úgymond, 
méltók hozzá, állampolgárokat tudniillik, és fõképp föl-
emeli az õ szolgáit. Így születik meg a bérjogi arcátlanság, 
a rangadományozás, az államklérus, az igény, hogy az ál-
lam földi istenség legyen. De mi másra lyukadhatna ki a 
bürokrácia, mint hogy benne a megfelelõ ember a megfe-
lelõ helyre kerüljön, egy merõben technikai igazgatásügy 
keretei között; míg ellenben a háború alatt és mindennemû 
fehérterrorok idején világosan bebizonyosodott, miféle is-
ten lakozik a tekintélyelvû állam belsejében. Avagy netán a 
polisz erkölcsi szubsztanciájáról kellene, hogy bizonyságot 
tegyen a szemünkben a börze, a dinasztia zsoldjában álló 
általános hadkötelezettség gyilkos kényszere, csak mert a 
történelem legszégyenteljesebb óráit éltük át, és az állam 
hál’ isten megint a dühöngésnek, a természeti katasztró-
fák logikájának az ugródeszkájául szolgálhatott? A dolog 
odáig fajult, hogy az állam végül még a vállalkozói érde-
kek hámjából is kicsusszant, holott a polgári országokban 
azok ügyvezetõ testülete lett belõle. Az állam mint kény-
szerintézmény, ahogy feudális-alogikus lényegéhez illik, a 
katonai államban csúcsosodik ki, az pedig olyan absztrakt 
hatalmi autonómiáról tett tanúbizonyságot, hogy hozzá 
mérve még a vállalkozói érdek, a korábbi kauzális alépít-
mény is valamifajta ideológiának tûnt – minden polgári 
felvilágosultságból, minden szocialista félreértésbõl csúfot 
ûzve, ily maradéktalanul leleplezõdött az állam mint sa-
játos, pogány, sátáni kényszerszörny. Ha bolsevista mód-
ra, szükséges átmeneti rosszként egy ideig mûködhetik is 
még, az állam igazsága bármely szocialista nézõpontból: 

A szocialista gondolat



392

Karl Marx, a halál és az apokalipszis

hogy elhal, nemzetközi fogyasztás- és termelésszabályo-
zássá változik, a lényegtelen fölött gyakorolt uralom nagy 
gépies organizációjává, melyben nincs már semmi, ami 
jelentõségteljes volna, és nem tud semmi ilyesmit magá-
hoz vonzani, tisztán igazgatástechnikai eszperantója pedig 
az egyes nemzeti kultúrák alá iktattatik be, amely nemzeti 
kultúrák talán a társadalmi összefüggés következõ érvé-
nyes kategóriái. A megértett állam ilyenformán nem több, 
mint a gazdaság-, némelykor a had-, illetve alapvetõen az 
igazgatástörténet viszonylag mozdulatlan kivágata; ezek-
nek a fokoknak egyikén sem rejt magában semmit, ami 
önálló, szellemi volna, ami több volna ideológiánál, ellen-
kezõleg, ezeknek a fokoknak mindegyikén, az utolsó fokon 
meg végképp, egyedül a logikátlan élet kellõs közepébe il-
lesztett módszerességének bonyodalmakat elhárító, olajo-
zott mûködése az, aminek létjogát, egyedüli, teljességgel 
instrumentális, negatív logikáját, szükségállami logikáját 
köszönheti.

Következésképp ássa csak bele bátran magát alulról 
ezekbe a dolgokba a helyes cselekvés oly józanul, amilyen 
józanul csak lehet, hogy kimozdítsa õket. Ezért is tanított 
arra Marx, hogy sohasem szabad több után kutatnunk, 
többel próbálkoznunk, mint amennyi éppen lehetséges: 
mert mindig csak a következõ lépésrõl van szó. Aminek a 
forradalmi cselekvésben az a tudott dolog felel meg, hogy 
ebben mindenekelõtt az elnyomott bérmunkás, a maga 
részérõl jogosult önzés láthatta önmagát hasznosnak és 
fontos föladatra elhivatottnak. Marx végre a nevén nevezi 
a többnyire legerõsebb hajtórugót, a magánérdeket, és: a 
proletár csak a láncait veszítheti; érdeke, mi több, puszta 
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létezése is, megértett létezése pedig még sokkal inkább, 
már a kapitalista társadalom fölbomlása. Itt már nem a ter-
mészet adta szegénység, nem, mint a feudális korokban, a 
jobbágyok mintegy merõben mechanikusan, a társadalom 
súlya révén, de azért még a társadalmon belül elnyomott 
rétege, hanem egy egészen új osztály lép föl, a társadalmi 
semmi, az emancipáltság egyáltalában. És épp erre az osz-
tályra, az õ a gazdaságot a priori forradalmasító osztályhar-
cára testálja Marx, nagyszerûen paradox összekapcsolással, 
a szabadság minden örökségét, az elõtörténetet lezáró vi-
lágtörténet kezdetét, a végre igazi összforradalmat, minden 
osztályharcok végét, az osztályérdekek materializmusától 
való megszabadulást egyáltalán. A szegények és gondolko-
dók szövetsége, a vis-à-vis de rien legélesebben föllobbanó 
egoizmusnak és a kommunizmus erkölcsi tisztaságának a 
szövetsége állítólag megköttetett már; avagy ahogy Marx 
megfogalmazta a dolgot: a filozófia nem valósítható meg 
a proletariátus megszüntetése nélkül, a proletariátus nem 
szüntetheti meg önmagát a filozófia megvalósítása nélkül. 
A maga sajátlagosságában szemügyre véve ez a szövetség 
Marx számára azért tûnik lehetségesnek, mert a proletár 
már önmagában a társadalom fölbomlását reprezentálja, 
mert a kapitalizmussal elérkeztünk a dialektikusan egyálta-
lában lehetséges, megszüntethetõ társadalmi formák közt 
a legutolsóhoz, és a szocializmus ilyenformán semmiféle 
látható osztályfeszültséget nem tételez, az ellentmondás 
semmiféle átcsapásra váró mozzanatát nem tételezi már. 
Ha általánosságban nézzük, az érdeknek és ennek az esz-
mének a szövetségét Marx egyáltalában nem vonta kétség-
be, még csak kérdésesnek sem látta; ám hogy egyáltalában 
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akár csak lehetségesnek is tûnik, az nyilvánvalóan azon 
nyugszik, hogy a boldogságkeresés emberi akarata nincs a 
velejéig megromolva, hogy az akarat mint forradalmi osz-
tályérdek már csak az akarás közösségének egyszerû tényébõl 
adódóan is könnyebben határozódik meg erkölcsileg, vagy 
legalábbis könnyebben válik erkölcsileg meghatározható-
vá; s hogy végül az érdeknek éppúgy szüksége van az esz-
mére, szenvedése, akarása kimondására, ha hatni szeretne, 
ahogy az eszme is rászorul a világ folyására mint önmaga 
végül megcáfolt, rászedett instrumentáriumára. A legfõbb 
ügyletek persze aligha intéztethetnek ilyen vaktában, az 
ész cselének ezzel a Hegeltõl átvett tanával: ellenkezõleg 
– és ezt egyformán látta a keresztény erkölcstan, Kant vagy 
Schopenhauer –, kreatúrai érdek és a jó paradoxona, a jó 
eszménye között ellentmondás feszül; csakhogy az elsõ 
fokra szemmel láthatólag csak kreatúrára valló kompro-
misszum árán hághatni abban a világban, amelynek eny-
nyire ajkáig ér a gonoszság, ahogy azt Marxnak a jó politi-
kai evidenciáját illetõ kételkedése diktálja is. Egyébként az 
arány, ahogy az érdeket mint voluntarisztikus és az eszmét 
mint, ha tetszik, gondviselésszerû, pánlogisztikus mozza-
natot Marx elegyíteni akarta, semmiképp sincs világosan 
meghatározva. Akarva akar cselekedni, és meg akarja vál-
toztatni a világot, ezért Marx nem egyszerûen várakozik a 
föltételek teljesültére, hanem azok megteremtésére tanít, 
az osztályharcot tételezi, és változtatható, az aktív beavat-
kozásra alkalmas elemeire bontja az ökonómiát. Ám más-
felõl Marxra is hat a romantikusok által, mindenekelõtt 
azonban – pompás ötlettel az objektum iróniájává fordítva 
át a szubjektum iróniáját – Hegel által restaurált okkazio-
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nalizmus, a mindent fölhasználó, ez esetben épp a szubjek-
tumokat fölhasználó világész tana; és ugyanaz a férfiú, aki a 
termelési folyamatból kiûzött mindennemû fétiskaraktert, 
aki a történelem irracionalitásait mint az osztályhelyzet, a 
termelési folyamat pusztán átlátatlan, megértetlen és ezért 
sorsszerûen ható homályosságait gondolta elemezni, exor-
cizálni, aki kiátkozott minden álmot, minden hatékony 
utópiát, minden vallásosan kísértõ teloszt a történelem-
bõl, a „termelõerõkkel”, a „termelési folyamat” kalkulu-
sával ugyanúgy túlságosan is konstitutívan garázdálkodik, 
ugyanazt a panteizmust, miszticizmust ûzi velük, ugyanazt 
a bennünket alattvalóként kormányzó erõt tulajdonítja ne-
kik, mint Hegel az „eszmének”, de még Schopenhauer is 
a maga alogikus „akaratának”. Hogy a „szubjektív” akarat 
és „objektív” eszme arányproblémája ilyenformán fölme-
rül, épp ebben mutatkozik meg, amit Marx elmulasztott: a 
probléma alapvetõ, metafizikai végiggondolásának a szük-
ségessége; a történelem kemény, zavaros utazás, csak le-
hetséges, hogy a makacs aktivitás mozzanata átváltson az 
idõbe, annak objektivitásába, azt valamiféle locus minoris 
resistentiae-vé, mi több, az objektivitás vele magával ro-
kon belsõ dinamikájává szabva vagy formálva át. Amivel 
szemmel láthatólag ugyanarra a problémaszintre léptünk, 
amelyen a tridentinum vitái is zajlottak szabadság és „ke-
gyelem” viszonyáról, elegyük arányáról és lehetséges szi-
nergizmusukról.

Eddig jobbára márkában, pfennigben számoltak min-
dent, vagy a másik oldalt szemügyre véve, a lélek mindig 
csak fölülrõl sütött be. A földi nyüzsgésen a kereskedõ de-
rül, a fogantyúk az õ kezében vannak; az eszmények biro-
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dalmában pedig egy félreértett Jézus buzdít bennünket, és 
próbál, hiába, szégyenérzetet ébreszteni avval, hogy ne állj 
ellent a gonosznak. Marx végre érzékennyé tett bennünket 
– külön-külön, hogy csak utóbb egyesítse a kettõt – a külsõ 
út iránt, amely oly könnyen kérgesít meg minket megint, 
és a jó ember iránt, aki úgy hiszi, már egymaga elhozza a 
szabadságot; tetteit együtt vezérlik, ha tetszik, a korbács 
Jézusa és az emberszereteté. A gonosz legyõzése néha 
csöndesebben is sikerül, ahogy a Boden-tó lovasának az-
zal, hogy nem látott,168 vagy, mélyebben, a szentnek külö-
nös helyzetekben a jóság csókjával, teremtõ ignoranciával; 
ám rendszerint úgy áll a dolog, hogy a léleknek bûnössé 
kell válnia, miközben elpusztítja a rossz fönnállót, nehogy 
az idillikus visszavonulás, az igazságtalanság látszatra jó 
tûrése még bûnösebbé tegye. Uralkodás és hatalom ön-
magukban is gonoszak, de elkerülhetetlen erõvel föllép-
nünk ellenük, kategorikus imperatívuszként revolverrel a 
kezünkben, ha és amíg másként el nem pusztíthatók, ha 
és amíg az ördögi ennyire hevesen zárkózik el a tisztaság 
(fölfedezetlen) amulettjétõl; hogy azután megszabadulhas-
sunk az uralkodástól, a jó „hatalmától” is, a megtorlásnak 
és a megtorlás jogának hazugságától, oly alaposan, ameny-
nyire csak lehet. Marx ily módon amolyan harmadik moz-
zanatként az azonos forradalmi fogalom eléggé komplikált 
érzületével és változatával áll elõ: hogy gondolkodjunk 
merõben gazdaságilag, a tõke fejével annak bûntette ellen, 
ahogy a detektív homogén a bûnözõvel – ott, ahol nincs 
más átgondolandó, csak ami gazdasági; s csak aztán gon-
doljunk a magasabb élettel, ha már kivívtuk az eszme terét 
és szabadulását, s a társadalom mindig is igaz volt és végsõ 
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fokon igaz eszméje kedvéért megsemmisíthetõk a mérték-
telen hazugságok, az önmagunk elõtt is rejtett szépítések, 
kifogások, felépítmények, a merõben ökonómiai funkciók 
változói. Különös, az egészrõl lemetszett eljárás jut ér-
vényre itt, amely nem spirituális eszközökkel, az „igazak 
szövetsége” révén akar meghatározni gazdasági viszonyo-
kat, ellenkezõleg, kiakolbólítja a spirituálisból a gazdaságit, 
és a spiritualitást vezeti le a gazdaságból, vagy ahogy ezt 
Marx az általa megalkotott tudományos szocializmus vol-
taképpeni maximájaként megfogalmazza: nem az emberek 
tudata, ami létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük 
az, ami a tudatot, az eszmék táptalaját meghatározza.

Végsõ fokon persze csak ennyivel a józan pillantás nem 
válthatik termékennyé, nemcsak kenyérrel él az ember. 
Bármily tág körben is fontos a külsõ, és bármennyire is 
tennünk kell róla, azért mégiscsak csupán kézenfekvõvé 
tesz dolgokat, nem teremt, hisz az emberek, nem a dol-
gok írják a történelmet, nem a dolgok súlyos történései, 
kívülünk és hamisan fölibénk kerekedve. Aminek gazdasá-
gilag jönnie kell, a szükségszerû gazdasági-institucionális 
változást meghatározta Marx, ám az új ember, az ugrás, a 
szeretet és a fény hatalma, az erkölcsiség maga nem ruház-
tatott föl még a kívánatos önállósággal a végsõ társadalmi 
rendben. Másképp fogalmazva: ha a szükségletek primitív 
kielégítése, a feudális, majd a kapitalista gazdálkodási mód, 
legalábbis ami a szférát illeti, meghatároztak valamifajta 
erkölcsi és kulturális életet, akkor hisz bizonyos erkölcsi 
és kulturális konzekvenciákkal kell járjon, valamiféle „he-
lyes”, apriorikus érzületet és kultúrát kell vonjon maga 
után a sajátlagosan ökonómiai komponensek eltûnése is, 
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tehát a szocializmus végül sikerre vergõdõ gazdálkodási 
módja, ez az érzület és kultúra pedig nem határozható meg 
csak úgy, minden további nélkül szabadgondolkodásként 
és banális ateizmusként, ahogy azt a burzsoázia szocialista 
részrõl átvett filiszter-eszményei diktálnák. Lehetetlen lett 
volna persze megalapozni a szocializmust, ha Marx bele-
törõdõen jámbor lett volna, ha a világ árkádiai állapotába 
csimpaszkodik, ahol az ésszerû elosztás mindenkinek meg-
adja, amire szüksége van, ha tehát Marx csak a fogyasztás, 
nem pedig mindenekelõtt a termelés gazdaságát szervezte 
volna meg – gyakorlatiasan érzékelve a föltartóztathatat-
lan iparosítást, romantikátlan hûvösséggel és a varázslatot 
erõszakosan szertefoszlató szigor materializmusával. Ám 
ha ez a koplalás túl soká tart, az ember épp gazdaságilag 
megint igába kell hajoljék, a nyomás enyhül csak, de nem 
szabadulunk föl alóla. Ahogy a termelés is újfent kisiklik az 
alattvalók, a nyomás elszenvedõi kezébõl, és tovább õröl 
az általánosságnak, a gazdaság menetének a gépezete, bál-
ványként és okkazionalisztikusan, elvonatkoztatottan, a 
jövõben is fölrobbanthatatlanul. Amivel egybevág, hogy 
Marx még ahol nem sápasztotta „forradalmi fejlõdéssé”, 
csapást ott is csak a kapitalizmusra mér – erre a viszonylag 
új, levezetett romlásra –, nem pedig mindennemû szol-
gaság, nyersesség és kizsákmányolás örök, õsöreg közép-
pontjára: a militarizmusra, feudalizmusra, egyáltalában a 
hierarchikus világra; ezzel már ellenségei tekintetében is 
megrövidítve, tévedésbe ejtve és ellaposítva az õsrégi szo-
cialista mozgalmat. Amint (s ez az elõbbiekkel szorosan 
összefügg, vallási tekintetben) nem lehet kétséges az sem, 
hogy a minden eszmét válogatatlan sújtó ideológiagyanú, 
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annak igénye nélkül, hogy magunk is valami eszmét ál-
modjunk magunknak, nemigen bátorít semmi fényeseb-
bet; hogy amit Engels is föltesz, a szabadság, egyenlõség, 
testvériség állapotának dialektikus-szintetikus helyreál-
lítása, ahogy az a hajdani kommunisztikus nemzetségek-
ben uralkodott, a társadalom megszerkesztésére fordított 
munkához viszonyítva nem vall különösebben világos és 
súlyos eltökéltségre az eszmények megszerkesztésének te-
kintetében. Szív, lelkiismeret, szellem, minden eleven lény 
kommuniója, testvéri közösség, philadelphia, minden el-
zárkózás vége hívebb földi tükörképre leltek a francia for-
radalomban, az eretnektörténetnek ebben az igazán nem 
pusztán „polgári” áttörésében. Végül pedig napjainkban, 
amikor Isten kétségbeesett alkonypírja már elegendõképp 
ott ragyog minden dologban, és sem Atlasz, sem Krisztus 
nem tartják napjaink egét, nem különösebb filozófiai ér-
dem, ha a marxizmus ateista mód megragad a status quónál, 
hogy ne tételezzen többet az emberi lélek számára valami-
fajta többé-kevésbé eudaimonisztikusan berendezett földi 
„mennyországnál” – híjával annak a zenének, amely a gaz-
daságnak és a társadalmi életnek ebbõl a fáradság nélkül 
funkcionáló mechanizmusából kellett volna, hogy fölhan-
gozzék. Amiért is azt mondhatjuk, hogy a (gazdaságilag) 
meghatározó mozzanatok erõs hangsúlyozása és a transz-
cendáló mozzanatok jelen lévõ, de még titokban maradó 
lappangása a marxizmust a tiszta ész egy olyan Kritikájához 
teszi hasonlóvá, amelyhez még nem írták meg A gyakorlati 
ész kritikáját. A gazdaság megszûnt, ám hiányzik a lélek, 
a hit, amelynek helyet kellene csinálni; a cselekvõen okos 
tekintet mindent lerombolt, sok mindent bizonyára jog-
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gal rombolt le, joggal rombolta le a szocializmus telepesei 
és szakadárjai dédelgette privát idilleket és semmit át nem 
fúró álmokat mind, azok idilljeit és álmait, akik a világ leg-
javából valamiféle szép mellékföldet szerettek volna lepá-
rolni, és hagyták kicsapódni a maradék földgolyó nyákját, 
és bizonyára okkal dezavuáltatott a túlontúl árkádiai, az 
absztrakt utópikus szocializmus is, amely a reneszánsszal 
az ezeréves birodalom szekularizált változataként újból 
fölbukkant, és gyakran mint nagyon is józan osztálycélok 
és gazdasági forradalmak szubsztanciátlan drapériája, ideo-
lógiája bukkant föl újból. Ám ezzel sem a mindezekben 
ott rejlõ utópikus törekvést nem értettük meg, sem csoda-
tévõ képeik szubsztanciáját nem ragadtuk és nem ítélhet-
tük meg, ahogy annak a vallásos õsvágynak sem mondtunk 
búcsút, amely hisz a világátépítés minden rezdülésében és 
céljában az életnek szeretett volna teret nyitni, hogy isteni 
módon átlényegüljön, hogy végre khiliasztikusan befész-
kelje magát jóságba, szabadságba, a fény teloszába.

Csak akkor kezdenek igazán remegni a csalók, akkor tû-
nik elõ az igazság. A szemfényvesztõk nem idéznek többé 
szellemet, az meg nem szed rá többé minket. Ám ehhez 
több kell a félbemaradt felvilágosodásnál, több annál a fel-
világosodásnál, amelyik a jobb életrõl szõtt régi eretnek 
álmokról megfeledkezik, ahelyett hogy számba venné és 
megörökölné õket. Csak így szorítható ki, nem pedig a 
vulgáris ateizmus szegényességével, az ideológiai levegõ 
a hõsökké avanzsált kereskedõkbõl, alkuszokból és hatal-
masokból, így torlaszolható el drapériáik tárháza. Csak aki 
nem pusztán a földrõl, hanem a hamisan föladott égbõl is 
prédikál ellene, az lesz valóban képes megfosztani varázsá-
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tól a burzsoá-feudális államideológia hazug játékát, való-
ban, tudniillik megtévesztés nélkül, s akkor a kommunis-
ta társadalomelméletekben többé nem, mint azt a porosz 
államteológus Stahl vélte, az „egyenlõ élvezet iránt táplált 
lelkesültség” lesz az egyetlen dolog, ami a szívet melen-
geti. Persze a szükség kényszere híján is dolgozni fogunk, 
sõt, sokkal jobban és termékenyebben fogunk, erre már 
csak az unalom – az ember végzete – is garancia, és hogy 
így legyen, ahhoz elégséges indítékként iktatható a haszon 
helyébe, mint már most a tanárok, hivatalnokok, politi-
kusok, mûvészek és kutatók esetében, a hozzáértés vagy 
legalábbis a tárgyszerû föladat öröme. Kivált ha számba 
vesszük ennek az indítéknak a társadalmi megítélését is, a 
megvetés vagy épp a tekintély, a tisztelet és hírnév hihetet-
len, a pénz vonzerejét mindenestül pótolni képes fokozha-
tóságát. Csak nagyon külsõdlegesen mutatkoznak ennek a 
„jövõ államának”, ennek az egyáltalában nem manchesteri 
valaminek veszedelmes vonzalmai: hegeli vonzalmakként 
Poroszországhoz vagy egyenest az egyetemes államhoz, 
az organizációhoz egyáltalán – s ettõl csak könnyebb, csak 
annál sürgetõbb a kötelesség, hogy Marxot a magasabb 
térbe helyezzük, a fölszabadított élet új, voltaképpeni ka-
landjának, társadalmisága Mi célbóljának közegébe, azaz: 
hogy a túlságosan is rövid pórázon tartott szociális konst-
rukciót visszahelyezzük Weitling, Baader, Tolsztoj utó-
pikusan magasabb rendû szeretetvilágába, Dosztojevszkij 
emberi találkozásainak új erõterébe, az eretnektörténet ád-
ventizmusába. Utópia távoli egésze ilyenformán egy öko-
nómiailag már semmiben sem kifizetõdõ építmény képével 
szolgál: ahol mindenki képességei szerint termel, minden-
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ki szükségletei szerint fogyaszt; ahol mindenki nyíltan, az 
általa nyújtott segítség foka, erkölcsi-szellemi prédikátor-
sága szerint talál „megértésre” az emberiség hazafelé tar-
tó, a világ sötétjét átszelõ útján.169 Így, egyedül így értendõ 
az új, radikálissá és ugyanakkor ortodoxszá vált élet, csak 
így fonódhatik össze a legpontosabb gazdaságelméleti rend 
és józanság a politikai misztikával, és legitimálhatja magát 
az utóbbinak köszönhetõen. Ez a politikai misztika eltöröl 
minden zavaró nyomorúságot, hogy azt, megszüntetve a 
gazdasági privátszférát, ráhagyja egy szövetkezett társada-
lomra; cserében engedi érvényre jutni az igazi személyes-
séget és a lélek egész társadalmilag megszüntethetetlen 
problematikáját, hogy azt – az építmény csak szocialista for-
mában becsületessé és tisztává lett magasában – az egyház, 
egy szükségszerûen és a priori a szocializmus után tételezett 
és új kinyilatkoztatásra fogékony egyház gondjaira bízza. 
Csak így van tere a közösségnek, magát szabadon választva, 
a pusztán csak a terheket a vállunkról levevõ társadalom és 
kommunisztikusan megszervezett szociális gazdaság fölött, 
egy erõszakmentes, mert már nem osztályszerû rendben. 
Ám a megváltozott egyház jóval láthatóbb célok hordozó-
ja; az életben a munkán túl van a helye, egy továbbra is föl-
buzgó tradíció és a véggel való összefüggés gondolati tere 
õ, és nincs oly sikerült rend, amely nélkülözhetné az Én és 
a végsõ Mi célból-probléma összefüggéseinek sorában ezt 
az utolsó láncszemet. Akkor az emberek végre majd elég 
szabadok lesznek ahhoz, hogy azokkal az egyedül gya-
korlati gondokkal és kérdésekkel foglalkozzanak, melyek 
amúgy csupán halálunk óráján várnak ránk, azután, hogy 
egész addigi nyugtalan életük alig is volt több a lényeg-
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tõl való elrekesztettségnél. Úgy áll a dolog, ahogy a Baal 
Sém mondta, hogy csak akkor jöhet el a Messiás, ha már 
minden vendég asztalhoz ült; ez az asztal elõször a munka 
asztala, túl a munkán, ám mindjárt rá az Úr asztala is – a 
Föld megszervezése a philadelphikus birodalomban leli föl 
végsõleg útbaigazító metafizikáját.

A  B I R O D A L O M  I G A Z I  I D E O L Ó G I Á J A

Ámde lenni szeretnék. Csakhogy a legvégére mi marad 
nekünk?

Nem épp most szökött-e túl magasra minden, ami ben-
sõ bennünk? Hisz meg kell halnunk, kurta a haladék, és 
a holttesteknek tán nem kell ekkora uszály, hogy minden 
hús útját bejárják. A testvéries bensõ gazdagság csak illé-
kony kísértet, fakéreggé foszlik, mint Rübezahl hamis kin-
csei: ha nem mutatkozik benne erõ, hogy még a halálnak 
is ellenálljon, hogy azt legyõzze, következésképp hogy 
ne csak alulról kezdje átrágni magát, hanem már magá-
ban véve is derekas fölsõbb rész legyen, és az örök életnek 
lényegi eleme. Ezért utoljára ismételjük meg, beváltandó 
a „szándékot”, amely itt persze többel néz farkasszemet, 
mint pusztán a cannae-i ütközetbõl horgászott frázisok-
kal,170 és utóbb a creator spiritus kioltásával: ilyen mélyre 
kellett süllyednünk, ilyen mélyre süllyedhettünk. Aki-
nek szekere rúdján ülsz, annak nótáját fújjad. De azért ez 
a tánc a borjú és egyben a borjúbõr körül, és hogy nincs 
mögötte semmi, az azért mégis meglepõ volt. Vagyis hogy 
nincs valóban szocialista gondolatunk. Szegényebbek let-
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tünk, mint az oktalan állatok; akinek nem a hasa, annak 
az állam az istene, minden más viccé és mulatsággá zül-
lött. Még mindig várakozva toporgunk, vágyaink vannak 
és rövid eszünk, de nincsenek tetteink, és ami a tettek hiá-
nyát részben meg is magyarázza, nincs tágasságunk, nincs 
kilátásunk, nincsenek céljaink, nincs belsõ küszöb, hogy 
megsejtve átléphetnénk, nincs velõnk, és nincs meg ben-
nünk az Egyáltalán egybegyûjtõ lelkiismerete. Ám itt, eb-
ben a könyvben éppenséggel egy kezdet tételezõdik, az 
elveszítetlen örökség újból birtokba veszi önmagát; ahogy 
a legbensõbb, az odaát újra fölragyog itt, abban az nem 
gyáva Mintha, amely a még-nemmel az Egyáltalánt is ta-
gadja, nem lényegtelen felépítmény, hanem az egy, a min-
dig is keresett, az egyetlen sejtés, az egyetlen lelkiismeret, 
az egyetlen üdvösség kerekedik itt minden maszk és min-
den lejárt kultúra fölé; mégiscsak meghasadatlan szívünk-
bõl, éber álmunk legmélyérõl, legvalóságosabbjából bon-
takozott ki: ez a legvégsõ, ami még megmaradt nekünk, 
az egyetlen, ami megérdemli, hogy megmaradjon. Ez a 
könyv – amely nem köt békét a világgal – elõször azonban 
még alkalmazni elmulasztott lényegünkhöz, titkos vezérlõ 
csillagunkhoz, alakunkhoz és csírázó összeszedettségünk-
höz kalauzolt el, teremtõ princípiumunk legközepébe; ez 
csendül föl, ez csendül föl már egy egyszerû korsó ma-
gyarázatából, ez értelmezõdik minden „képzõ”-mûvészet 
lappangó apriorikus témájaként, és – a középpontban – a 
zene minden mágiájának lappangó apriorikus témájaként, 
s végül ezt betûzzük ki a végsõként lehetséges önmagunk-
kal találkozásból, az átélt pillanat megértett sötétjébõl, 
ahogy a megkonstruálhatatlan, az abszolút kérdésben, az 
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önmagában vett Mi-problémában föltárul, és megérti ma-
gát. Ily mélyre, ezt kellett mondanunk, egyedül a belsõ út 
visz, melyet önmagunkkal találkozásnak is hívunk, a belsõ 
szónak az a megformálódása, amely nélkül minden kifelé 
tekintõ pillantás semmis marad, s nem mágnes, nem erõ, 
hogy a belsõ szót odakint is magához vonzza, hogy áttörni 
segítsen neki a világ tévedésén. Végül persze – ez után a 
belsõ függõleges után – föltárul a szélesebb áramlat, a tá-
gasság is, a lélek világa, a Mi-probléma szétcsapó, átható 
diapazonja, az utópia külsõ, kozmikus funkciója, szembe-
szegülve a nyomorral, a halállal és a fizikai természet héj-
birodalmával. Egyedül bennünk ég még ez a tûz, a végsõ 
álom, melyre Augustinus gondolt: „Deum et animam scire 
cupio. Nihilne plus? nihil omnio”;171 bennünk él, egyedül 
bennünk él még az abszolút fény, sigillum falsi et sui, mortis 
et vitae aeternae, s megkezdõdik a feléje tartó fantasztikus 
utazás, az út az ébren látott álom extern értelmezéséhez, 
az utópikusan elvi fogalom kozmikus használatához. Hogy 
ezt a fogalmat megtaláljuk, hogy megtaláljuk azt az igazi 
valamit, aminek a kedvéért érdemes élni, megszervezõdni, 
amire érdemes idõt szakítani, metafizikailag konstitutív 
utakra lépünk, metafizikailag konstitutív utakat törünk, 
elõkiáltjuk, ami nincs, légvárakat építünk, hisz a világ pe-
remén minden csupa légvár, magunkat építjük bele a lég-
várakba, és ott kutatjuk föl az igazat, a valóságosat, ahol a 
pusztán tényszerû eltûnik – incipit vita nova.

Ám ahogy élünk, nagyon is illanó még. Elfonnyadunk, mi-
nél inkább megérünk. Utána el is sárgulunk nagyon ha-
mar, rohadva fekszünk mélyen odalenn.
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Bár kipingáljuk magunknak, mi vár, eljátszunk vele, mi 
történhetik velünk azután. De nincs pillantás, amely föl-
érne a magasba, anélkül hogy rá ne esnék a mindent meg-
sápasztó halálra. Semmi sincs abban, ahogy vagyunk és ta-
pasztalunk, amirõl úgy tûnnék, átlendít, átröpít bennünket 
ezen a cezúrán.

Örökké odakint toporgunk, ez a különös eset onnan 
nem engedi föltárni magát. Némelyek, akik végül mégis 
visszatértek, azt, ami a körülöttük állók szemében görcs-
nek és borzalmas rángatózásnak tûnt, színes, ha nem egye-
nest boldog álomnak mondják. Ám egy régi zsidó fordu-
lat a halált annak legszelídebb formájában olyannak írja 
le, minthogyha egy hajszálat emelnének le az ajkunkról, 
gyakoribb, borzalmasabb formájában pedig mintha valami 
csomót tépnének ki a torkukból.

Ilyenformán elsõre kevés olyasmi áramlik át hozzánk, 
ami minket elkalauzolni és segíteni bírna. Ha a halál kö-
zeleg, a jámbor óhajok még csak a gondolatok szülõi sem 
lesznek, létezõ dolgok szülõi meg még kevésbé. Ezzel nem 
vehetik föl a harcot a körülöttünk körös-körül föllelhetõ, 
de magához a dologhoz a közmondásosságnál közelebb 
mégsem merészkedõ vigasztalások. Magában véve nem 
sokban különbözik, ha azt mondjuk: minden csúcs magá-
nyos (ahol is persze a szóban forgó összefüggés a hegycsú-
csok és Goethe között a továbbiakban mire sem kötelez), 
attól, ha a bábot meg a lepkét, a telet és tavaszt vonultatják 
föl elõttünk, az élet folytatódásának ezeket a külsõdleges 
hasonlatait, vagy azt citálják nekünk, hogy egy új Nap új 
partokra hívogat.172 Ám ha a haldoklást lezáró halál meg-
tapasztalhatatlan ugrás is, a látszat mégiscsak az, mintha 
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bennünk magunkban evidensebb módon volnának meg-
okolhatók annak kilátásai, ami maradandó, vagyis ami a 
cezúra innensõ és túlsó partján azonos marad.

Hisz érzékelhetõen ott kerengünk magunkban. Aminek 
tudatában is vagyunk, hallani a lépteket, még ha árnyszerû 
marad is az, aki kereng. Elháríthatatlan a benyomás, hogy 
bennünk valami kéz mozgatja a kesztyût, és azt talán le is 
vetheti.

Hogy tehát a halállal mindenestül vége mindennek, 
szánalmas látszat, s még nagyon keveset mondtunk vele. 
Tarthatnánk úgy is, a továbbiak tán nem kell, hogy ér-
dekeljenek bennünket, mintha az ugyan megérné, hogy 
hírt kapjunk az élet felõl, mely örökös változás, míg a halál 
mozdulatlan állapot, elég egyszer hírt kapni felõle. Ám ez 
a szkepszis távol van attól, hogy tényt rögzítsen; ha pedig 
Én voltunk teljes hanyatlásának állításával hozakodik elõ, 
vagy annak akár csak komolyan vett valószínûségével, az 
nem óvatos önkorlátozás, az anyag hiányából adódóan a 
fejezet végére kerülõ pont, hanem maga is elmélet vala-
mi ismeretlenrõl, elmélet, amellyel a személyes lerombol-
hatatlanság elméletei teljesen egyenlõ hipotetikus súllyal 
szegezõdhetnek szembe.

Éspedig nem egyszerûen abban a formában, hogy, így 
vagy úgy, hamarost megtapasztaljuk amúgy is, ám az oda-
átról azért mégsem tudhatnánk meg semmit. Hisz hogy 
semmit sem tapasztaltunk meg, az nem bizonyíték sem 
a nemre, sem pedig az igenre, míg ellenben a legcseké-
lyebbet is, ami megtapasztalható lehetne, eo ipso az igen 
számlájára kellene írnunk. Amibõl adódóan a számtalan, 
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bár hitelesítetlen híradás a tapasztalatokról, és mindenek-
elõtt a személyes élet folytatódásának az összes vallásban 
tökéletesen egybevágó tanfogalma mégiscsak valamifaj-
ta, noha csak regulatív plusszámba mehetne. Vagy ahogy 
Chesterton mondja: „Nem tudom, hogyan kapott lábra 
az az a sajátságos nézet, hogy a szkeptikusok hidegen és 
higgadtan vizsgálják a csodát, a hívõk ellenben valamely 
dogma alapján egyszerûen csak elfogadják azt. A dolog 
fordítva áll. A csoda hívõi (helyesen vagy helytelenül) el-
fogadják a csodát, mert bizonyítékuk van mellette. A csoda 
tagadói pedig tagadják (joggal vagy jogtalanul), mert egy 
tan van ellene. […] Egyenes és természetes volna hinni a 
kísértetlátó paraszt szavának, éppúgy, mint a földesuráról 
szóló paraszt szavának. Mivel paraszt, valószínûleg józan 
agnoszticizmussal nézi mindkettõt. Meg lehetne tölteni 
a British Museumot bizonyítékokkal, melyeket parasztok 
szolgáltattak kísértetek létezésérõl. […] Ha [ezeket] vissza-
utasít[om], … vagy a demokrácia fõ elvét tagadom, vagy a 
materializmus fõ elvét állítom: a csoda absztrakt képtelen-
ségét. Ehhez jogom van kétségbevonhatatlanul: csakhogy 
akkor én vagyok a hit elkötelezettje, a dogmatikus […] 
Hogy »a parasztok hiszékenyek«? De hát ki bizonyíthatná 
ezt másképp, mint körkörösen: »mert szellemeket látnak«; 
és az a tény, hogy a szellemek szeretik a sötétet, éppoly 
kevéssé szól a szellemek létezése ellen, mint a szerelem lé-
tezése ellen az, hogy a szerelmesek is szeretik a sötétet. 
Ha ön így szól: »Elhiszem, hogy Miss Brown a jegyesét 
mucuskának hívta, ha ezt megismétli tizenhét pszicholó-
gus elõtt«, én erre azt mondom: »Nos, ha az ön feltételei 
ilyenek, sohase gyõzõdik meg az igazságról, mert Brown 
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kisasszony ezt nem fogja megtenni.« Éppoly tudomány-
talan, mint amennyire nem filozófusra valló dolog meg-
lepõdni azon, hogy egy nem-homogén szférában bizonyos 
rendkívüli homogeneitások nem adnak hírt magukról.”173 
De még ha Miss Brown megtenné is, mi mindenesetre, 
joco intermisso, elvetünk minden tudományos próbálkozást, 
elvetjük tehát az érzékfölötti természetû materializációk 
lehetõleg experimentális föltárását célzó próbálkozásokat. 
Meglehet, valami megállapítható volna úgy is, egyébként 
manapság kevésbé, mint azelõtt, amikor az igazlátás még 
alaposabban volt gyakorolható. Akikben ma is megvan 
még ez a tehetség, élükön, mondjuk, a prevorsti látó asz-
szonnyal,174 és akik egyáltalában nem szellemi, szellemes, 
hanem bevallottan tompa, alvó lelkeket vélnek látni, épp 
mert az igazlátás immár nem ölelheti föl az összefüggé-
sek egészét, túlságosan is kevéssé beavatottak ahhoz, hogy 
különbséget tegyenek pusztán ideges és igazi látomások, 
ha tetszik, pusztán elemzetlen csillaghalmazok és igazi 
ködfoltok között. Még ha eltekintünk is attól a mindig 
fönnálló eshetõségtõl, hogy az okkult valóság szférájában 
is megcsalatunk, amennyiben – mint ezek a túlságosan 
is atavisztikus teremtmények maguk mondják – „alacso-
nyabb rendû lények”, a régi német mesék „koboldjai” és 
„kopogószellemei” adják ki magukat – rossz szokásuk ez 
– a holtak lelkeinek. Ám még ha nem kellene is tartanunk 
az ilyen megcsalatástól, mondjuk, mert a kísérletezõk 
a maguk legalábbis az alacsonyabb szellemeket illetõen 
fönntartott agnoszticizmusának köszönhetõen értenek 
hozzá, hogyan tartsák távol õket, azért mégiscsak vissza-
tetszõ a gondolat, hogy hajmeresztõvé tegyük azt, aminek 
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mélynek kellene lennie, ósdi, poros tücsköket-bogarakat 
fogdossunk, és az eszes lényeknek azt a magasabb birodal-
mát, melynek elismerésével Kant Az erkölcsök metafizikáját 
zárta, és amelynek elismerésével módszertanilag zárnia is 
kellett, a transzcendentális fiziológia szférájává lealacso-
nyítva lássuk. Adassék meg megsejtenünk, amennyit csak 
akarunk, valósuljanak meg mégoly meglepõ módon is né-
mely álmok, biztos, hogy nem a bennünk valóban ott rej-
lõ lény az, aki elõre látja a lottószámokat, sõt, lehet akár 
valami állandó álomvárosunk is, város, amelyben alaposan 
kiismeri magát az ember, szökõkutakkal, erkélyekkel és te-
rekkel, város, amelyet – Denvernek hívnak: azért transz-
cendáló használatban ez mégiscsak fölöttébb lényegtelen, 
mert itt nem azon fordul meg a dolog, hogy megkettõz-
zük, ami alacsonyan van, és mert több követelnivalónk van 
az odaáttól a városba érkezett magasabb rendû látogatók-
nak szánt illusztrált térképnél. Ez áll egy olyan tiszteletre 
méltó, méltatlanul elfeledett férfiúra is, mint du Prel,175 
aki az ugyancsak durva mágia, valamifajta úgynevezett ex-
perimentális metafizika eszközeinek hála találta igazoltnak 
vagy szerette volna igazolnak találni a Minthát, a föladot-
tat és morálisat, ennek a tárgysornak jelentékeny súlyú 
realitásfokát – a transzcendens mag nem verhet gyökeret a 
laboratóriumi piszokban.

Hisz már amúgy is úgy érezzük, testünkben is csak la-
kók vagyunk. Amiért is egy láb, egy kar eleshetik anélkül, 
hogy Énünket ezzel akár csak a legcsekélyebb veszteség is 
érné. Ilyenformán képesek vagyunk éppen hogy tapaszta-
latilag birtokba venni a legtávolabbit is, és fenomenoló-
giailag bizonyságot szerezni felõle. Ezért mondhatta egy 
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haldokló, különös módon, magáról, hogy persze ez az élet 
csak semmiség volt, de azon harsányan kellene nevetnie, 
ha netán másik élet meg nem volna egyáltalán. Egy francia 
nemesember pedig ugyanilyen ellenõrizetlenül és az értel-
met sértõ mélységgel azt találta mondani magáról: „sze-
retem a magam társaságát, de valahogy majdcsak ki fogok 
jönni nélkülem is”, amivel azt akarta mondani, hogy egy-
kedvûen fogadja a halált. És milyen könnyen halnak meg 
a kínaiak: leszúrják magukat az ellenségük házában, hogy 
bírósági kellemetlenséget okozzanak neki, a szegények 
kaphatók rá, hogy pénzért valaki más helyett kivégezni en-
gedjék maguk, gazemberek halnak meg olyan hidegvérû-
en, ahogy mi este lefekszünk, készen rá, hogy ugyanakként 
a valakiként újra fölébredjenek. Az indiaiak sem félnek a 
haláltól, voltaképp az élettõl félnek, a haláltól csak azért, 
mert a halál is az élet eleme, az élet fonnyadásáé, változ-
hatóságáé, ennek megfelelõen az életundor mindjárt az 
élettõl és vele a „haláltól” való megmenekültség, az örök 
nyugalom vágyába torkollik. És megfordítva: épp az élni 
akarás utalhat a halálra, persze másfajta halálra, a halálra 
mint a kötelékek eloldására, biztos tudatában annak, hogy 
elég erõsek vagyunk legyõzni õt, és mögötte elérhetjük a 
maradandót, a nyugalmat magát; ezért is meséli du Prel 
már az alvajárókról is: „minél mélyebben alámerültek a 
transzcendentális létezésbe, annál nagyobb bennük az el-
lenkezés, hogy az érzéki tudathoz visszatérjenek, és újból 
egyesüljenek a testtel, amelyet objektíve ott látnak maguk 
elõtt heverni. Csak az alvajárás alacsonyabb fokain ele-
ven még a halálfélelem (a mély álom »veszélyes állapotá-
nak« érzékeléseként); a mély álomban magában azonban, 
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amelynek kórtünetei nagyon emlékeztetnek a haláléra, az 
alvajárók gyakran ellenszegülnek delejezõjük akaratának, 
hogy fölébressze õket.” Ez az ellenkezés származhatik per-
sze más, a legyõzött halálfélelemnél, mi több, a halálvágy-
nál neurológiaibb karakterû forrásokból is, de ki az, akitõl 
idegen maradt volna a kíváncsiság, a tudásvágy, a nagy uta-
zás ébresztette paradox öröm, az élet transzcendens túlhab-
zásából fakadó halálvágy, a teret nyitó fölfedezõkedv, me-
lyet a csábító álomitalok foglalata, az új nap, a magunktól 
mégiscsak megtagadott dezertálás tûzszekere176 ébreszt? 
Persze, ez az olyannyira keresztényietlen bizonyosság túl 
sok mindennel ajándékozza meg a halált, nem véve észre 
a gonosz hatalmát benne, a paradoxont, hogy égi szárfák-
hoz kötöttsége egyáltalában véve csak lehetséges csupán, 
nem értve meg az ilyen copula spiritualis mélyen dialektikus 
szerepét; mégis, senkit sem gyûrhet le a félelem, aki bizo-
nyos a benne magában rejlõ romolhatatlanságban, akiben 
ott az odaátról való szeretet, akiben már önmagában véve 
is önmagával kapcsolódik össze a néki útravalóul adott és 
befogadásra kész non omnis confundar, túl minden testi és 
lehúzó világempírián. „Tudod-e – kiáltja erre gondolva, 
ezzel a legmélyebb önérzékeléssel Hölderlin Alabandája a 
Hüperionban –, miért nem törõdtem soha a halállal? Mert 
érzem, olyan élet él bennem, hogy ezt nem isten alkotta, 
s nem haladó nemzette. Azt hiszem, önmagunktól fogva 
létezünk, s csupán szabad kedvtelésbõl vagyunk oly bensõ-
séges kapcsolatban a mindenséggel”;177 de ha romlást hoz, 
a természetes kontraktus szabad kedvtelésbõl akár föl is 
mondható megint. Röviden: kérdéses lehet, vajon rálel-
hetnénk-e magunkban a halálra, ha körülöttük nem láttuk 
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volna korábban már, és ennek megfelelõen nem illesztettük 
volna bele empirikusan magunkat is a rendjébe. Az azon-
ban egészen bizonyos, hogy minden egyes utalást teremtõ 
aktust az „érzem, akarom, gondolom” összefüggése kísér, 
illetve nem is csak kísér, hanem tart fönn voltaképp, úgy-
hogy az Én, a szintetikus nézõpont csaknem mindig mint 
önmagában bizonyos ígylét ragyogja be a múló, feledhetõ 
nyüzsgést. Egy mag búvik meg itt, megsemmisíthetetle-
nül, az elleplezett Én tudniillik, minden önmagunkkal ta-
lálkozásunk sötétje, kérdése, tartalma, oka, centruma, akár-
ha árnyék volna a tudat aktusaként éppúgy, mint a tudat 
magamagát objektiválni akaró tárgyaként, és mégis mint 
személyiségünk legvalóságosabb támasza. Mert ez a tartós 
valami nagyon is adott a számunkra, és fenomenológiailag 
éppenséggel bármikor föllelhetõ, hogy magát evidens mó-
don jelenvalóvá tegye. Ellenben hogy meg kell halnunk, az 
csupán empirikusan adódik, és hogy minden esetben fönn 
kell állnia a pszichofizikai parallelizmusnak, hogy tehát a 
test halálával a lelki lény maga is elpusztulna, hogy nincs 
pszichikai élet korrespondeáló fiziológiai aktusok híján, az 
csupán a fiziológiai pszichológia Bergson óta szaktudomá-
nyosan is léket kapott munkahipotézise, amely már tisztán 
regionálisan is hátrébb van rangsorolva az önmagában vett 
lét, a lélekszubsztancia fenomenológiai evidenciájánál. 
Még ha a külsõ tapasztalattal nem is jutottunk messzire, 
ha az nem is kalauzolt át odaátra elég egyértelmûen, feno-
menológiailag legalábbis – pour être heureux ou malheureux 
il suffit de se croire tel178 – adekvát módon eruálható a lelki 
lény másléte, test fölé kerekedettsége, összemérhetetlen-
sége, végsõ érintetlensége, vagyis hát éppenséggel: az a va-
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lami, ami azonos marad a cezúrának ezen meg amazon az 
oldalán. Schelling próféciájának szellemében, a hüperioni 
megvilágosodásból erõt merítve: „Mert bizony azoknak 
a lelke, akik mulandó dolgokkal töltekeztek, nagyon ösz-
sze fog zsugorodni, és a közelében jár majd a megsem-
misülés állapotának; ám azok, aki már ebben az életben 
maradandó, örök és isteni dolgokkal töltekeztek, lényük 
nagyobbik részében örökkévalók lesznek.”179 A személy 
nem a test fogaskerekei közül pattan elõ, mint apostol a 
míves toronyóra gépezetébõl, arra ítéltetve, hogy együtt 
pusztuljon el annak empirikusan megragadható mecha-
nizmusával; ellenkezõleg, a lélek a maga eidetikusan reális 
lényegénél fogva romolhatatlannak van tételezve, a test, 
ahogy annak halála is, olyan ehhez a mindenen átcsendü-
lõ, hosszan zengõ [personant], személyforma [personhaft] 
valamihez mérten, mint valami üres színjáték, ahogy üres 
színjátéknak tûnik majd minden más is az adott empíria 
kontármunkáiban.

Gyakran már ennyire idegenül nézünk tehát tulajdon 
változásunkra is. És ennyiben mégiscsak õrzünk valami-
féle nem jelentéktelen mércét. Lehetetlen volna ennyire 
szenvednünk az alkalmatlanságtól, ha odabent nem ûzne 
valami bennünket tovább, ha nem hangoznék föl valami 
mélyebbrõl, és nem akarna túlkergetni minket minde-
nen, ami testi. Nem adatnék meg nekünk, nem adatnék 
meg arra várnunk az elõttünk álló felé fordított arccal 
(ahogy pedig mindig is tesszük, és aminek révén épp a 
még nem tudatos tudás, a sejtés és csodálkozás ereje iga-
zolódik bennünk magunkban), ami a rendeltetésünk, ha 
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nem úgy éreznénk magunkat, mint a gyermekek, ám egy 
nap kinyílik az eredetünk titkát rejtõ örökké zárt komód. 
A nekifeszülés súlyos és megingathatatlan akarati és ap-
percepciós tömege, az utópia igaz spiritus animalisa adja 
így tudtul munkálkodását. Õ is bûnös abban, hogy a fáj-
dalom olyan élesen, az öröm meg annyival halványab-
ban érzékelhetõ, és annyival nehezebb már megragadni, 
megformálni is. Ám õ az oka annak is, hogy annál pon-
tosabban, de legalábbis annál nagyobb súllyal rögzülnek 
életünk örömteli és értékes, nyereséggé vált elemei az 
emlékezetben, ebben az erõsen posztmortális, fölöttébb 
metafizikus adományban. Persze a nagy mérce ugyan-
így megmutatja valóban borzalmas nevetségességeinket, 
tökéletlenségeinket is, és mindenekelõtt önmagunk vér-
telenségét, végsõ értelemben: a szubjektum képtelenségét 
arra, hogy túlságosan távolba nyúló, túl hosszú távú célso-
rokat is kiálljon, hordozzon, garantáljon. Errõl a végsõrõl 
tehát – a szeretett lény megpillantásakor bármennyire is a 
lehetõ legbizonyosabbnak érezzük magunkat abban, hogy: 
ez a lélek nem illanhat el, vagy a belsõ rendeltetés lényegét 
szemlélve,180 hogy: az ember legbelsõbb lényét tekintve nem 
halhat meg –, arról, ami definitív, és hogy a halhatatlan lé-
lek miként viseli el a hozzá, ehhez a definitív valamihez vivõ 
utat, a legevidensebb fenomenológia sem tud semmit sem 
mondani. Mégis épp most, ebben mutatkozik meg világo-
san látható módon az ígért pont, ahonnan kezdve a halál 
kérdésére extenzíve is ráragyog az önmagunkkal találkozás 
[fénye], a halál, az akadályok és a világ végsõ hanyatlása 
ellenében idézve meg történeti-misztikus megmaradásunk 
problémáit.

A birodalom igazi ideológiája
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Itt, mindenekelõtt itt töretünk föl, a magában bizonyos 
Én most mindenestül elõmerészkedik. Ám míg koráb-
ban úgy tûnt, ez a fajta tágasság mintha csak alászállás-
sal, az ébren látott álomnak, a cél tudatának organikusan 
vagy szociálisan alkalmazkodó deklasszálódása árán volna 
megvásárolható, most ez ugrás: exitus-exodus magában a 
Miben, a maga szintjén tételezve. Az organikusság vagy 
társadalmiság körében az Én valami másnak az érdeké-
ben mûködött, azt erõsítette, kormányozta, valamit, ami 
csak rokon vele, úgy vált objektívvé, hogy mint valami húr, 
ezer elõtalált dologra, társadalmi tényállásokra, azok fél-
bemaradtságának és ürességének az alapzatára feszítette 
föl magát; amibõl adódóan persze maga is a hang nagyobb 
gazdagságára, tágasságára, mélységére tesz szert. Most 
azonban Sion lánya csak magamagával néz farkasszemet, 
önmagában, tulajdon fenyegetettségében, a legkomo-
lyabb de te res agiturban, mellyel épp a halál hívja ki a lélek 
metapszichikai-metafizikai maga-igazolását a világban, és 
a fönti világ rémületességeit. Itt tehát egyszerre érünk a 
legbelsõbb és a „legkülsõbb” ponthoz, a legközvetlenebb 
átjáróhoz egyikbõl a másikba, a lélek legközvetlenebb ki-
léptéhez a „világba”, a szabad ég alá, a nagyságba, jele-
netszerûségbe, a döntés színpadára, és végül ahhoz, ami 
a legvalóságosabb a metapszichikában; olyanformán, hogy 
a halál, a metapszichikainak a halállal megejtett kihívása 
egyben a metapszichikai legteljesebb szferikus kibontakozását 
kényszeríti ki. A belsõ fény itt mindenestül extenzívvé lesz, 
immár nem fénypászma a terepen, mint a szociológiában, 
hanem a kupolából érkezõ fénysugár; másképp: a halál, 
mert a bensõ benne, ellenében, rajta átlépve mindenestül 
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kilép a szabadba, mert ellenséges tüskéje, a pusztító ütés 
a bensõségesség legcentrálisabb alkalmazását és újjászüle-
tését involválja – mondom, a halál ily módon önmagunk 
vizsgája a vándorévek után. Elért magaslatainkat próbálja 
meg, a bensõ metapszichikai értékét, erejét, hasznát, ál-
lagát, alkalmasságát a mozgósításban és a legborzalma-
sabb valóságban; valamiféle szubjektumidegen tényezõt 
hoz magával, s ily módon a szubjektív ideális szférából, az 
ideális önmeghatározások szabadon lebegõ birodalmából 
közvetlenül a veszély „kozmikusságához” csábít át ben-
nünket, önmagunk szétszóródásához és végül magát még-
iscsak igazoló összeszedéséhez a halott világ nyüzsgésébõl 
– röviden, a halál kikényszeríti, hogy a metapszichikai erejébõl 
megszülessék a lélekvándorlás. Következésképp a kötelesség 
és a probléma itt az, hogy gyõzelemre segítsük a belátott 
maradandóságot bennünk az empirikusan ellenálló, az al-
kalmatlanság fölött, vagyis: hogy a lélekvándorlás hozta 
szétszóratás erejével és végül az apokalipszis mint az em-
berfia abszolút mûve révén legyõzzük a maga egészében 
átélhetetlen történelmet.

A sebezhetõ test

Ami körülöttünk hever, sokáig hátra marad még.
Csak mi állunk odébb, csak mi maradunk melegek, s még-
is, egyszer majd vakok és holtsápadtak leszünk azon a föl-
dön, amely itt ránk terül.

Így lélegzünk, és így halunk meg, olyan részletekben, 
amelyek egyáltalában nem is mi vagyunk. Bármilyen 
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egészségesnek érzi is magát az ember, olyan testet hur-
colunk magunkkal, amelyik több okból nem, vagy végsõ 
soron mégsem hasonlít ránk annyira, mint a virágok ha-
sonlíthatnának, vagy a szép kövek. Az állatok testileg léte-
zõk, és nem lépnek túl ezen, de az ember nem térhet vissza 
testének súlypontjához, nem azt találja meg, amikor önnön 
legközepébõl szeretne játszani, ha ugrik, ha táncol, akkor 
sem, akkor végképp nem azt a testet leli meg, amelyet el-
hagy inkább, és föltör. Hisz épp, aki úgy néz ki, amilyen, 
az átitatta a maga húsát, és tulajdon szeme által és tulajdon 
szemévé formálta azt. Ám épp az átlelkesített test képtelen 
elég messzire elkísérni azt, aki átlelkesítette õt, vagyis hát 
meghökkentõen kurtácska idõre marad csak a kíséretében.

Ránk hurkolódó ígylét, összeomlás

Azért mi mocorgunk benne, tehetjük hát fölegyenesedve is.
Csakhogy mi végre a magunk érzékelése, a történetesen 

nekünk adatott Én lerombolhatatlan ígyléte? Hisz csak 
kevesek találják örvendetesnek, hogy épp ezzel a gonosz 
szívvel és a tehetségnek épp ezzel a rögzített fokával szü-
lettek, s a tetejében a látszólag oktalanul elõnyben része-
sítettek iránt táplált irigység az öngyûlölõ számára szokás 
szerint méreg inkább, mintsem csillapítószer. S vajon az 
ilyesmi nem a voltaképpeni rejtélyhez kalauzol-e el, a föl-
háborodáshoz az ellen a konstelláció ellen, amely ebbe a 
„rendbe”, ezek közé a kilátások közé, ebbe a korba en-
ged bennünket születni? A legtöbb gyerekre, még mielõtt 
megszületett volna, ráakasztható már a sírfelirata, általá-
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ban annyira pontosan és hézagtalanul tartják rabságukban 
õket a házak, ahol látszólag véletlenül, valami minden tár-
sadalmi hullámveréstõl érintetlen okból fölbukkanni talál-
tak. A fölháborodás itt a semmibe markol: sem egyik vagy 
másik szülõ, sem a kapitalista társadalmi rend holt vagy 
eleven képviselõinek valamelyike nem nevezhetõ meg eb-
ben vagy amabban az esetben ennek a társadalmi réteget 
tekintve látszólag tetszõleges szóródásnak a maga személy-
ben bûnös okaként. Ha társadalmilag el is egyengettetnék 
egy s más, a magunkkal hozott és jóságát illetõen eltérõ 
milyenség és tehetség megmarad.

Ám akik társadalmilag, szellemileg jobban megúszták, 
azokban is gonosz kétely horgadhat; és az egészség meg 
az életerõ, amely nem enged a halálra gondolnunk, a leg-
többünknél csak a régi jámborság szekularizált maradvá-
nya, egy elmúlt vallásos kultúra transzcendens biztonsága 
által nyújtott hitel, amelynek a fölmondása régóta esedé-
kes már. Borzalmas dolog így élni és dolgozni, aztán meg 
a sírba hajítanak minket, legjobb esetben a képünk éli túl 
tulajdon halálunkat. Ám még ez a mû is csak másokban 
ragyog túl a síron is, másokban, akik maguk is meghalnak, 
nem magában eleven, szabadon lebegõ formája ez a lét-
nek, s ha az volna mégis, ebben az utóéletben a lélek nem 
birtokolja tulajdon létezését. Rövid idõre világosság lõn, 
rejtélyesen ígéretes felütés, erõs, benne magában végbe-
vihetetlen célösszefüggésekkel, aztán a kivérzett lárva szá-
mára az élet oly minden mértéken túl semmivé lesz, mint-
ha soha semmi sem lett volna azelõtt, mintha, még ha ezer 
felütést összeadna is az ember, a halál semmije elõtt akkor 
sem létezhetnék egyáltalában semmifajta személyes törté-
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net, mintha a halál semmijének színe elõtt nem állhatna 
meg a mû semmifajta emlékezete. Nemzedékek múlnak 
el egyszerûen, végtelen lerakódásokban hevernek elszá-
radva egymáson mindenütt, és még ha megfeledkezünk is 
a magány szentimentális érdekességérõl vagy elmúlásunk 
rettenetes szepszisérõl – az utókor emlékezetének, a re-
miniszcencia mintegy örökké új, a végtelenségbe tartó 
stafétáinak, fogatváltó postaállomásainak a gondolatában 
mégiscsak valamifajta vigaszt találva –, még mindig ott, 
akkor is ott van még, sõt, akkor van csak igazán ott a tárgyi 
probléma: ki éli meg az élet folytatódását, ki vagy mi éli az 
életet, az egész életet, a tágas, történeti, az „emberiségnek” 
egészében megadatott életet? Valóban mindig léteznének a 
történeti-kulturális emlékezet fogatváltó postaállomásai? 
Nem úgy van-e, hogy egyszer majd bár fönnmaradnak az 
amatik és stradivarik, de már senki sem tud játszani rajtuk, 
és a IX. szimfónia partitúrája olyan holtan hever egy másik 
kultúra szeme elõtt, mint a mi szemünk elõtt az inkák cso-
móírása? Vajon az egymásra következõ kultúrák, feledve 
most talán immanens összefüggésüket, nem azért váltak-e 
el önmaguktól, mert híján a problémák azonosságának, a 
megoldások maradandó érthetõségének átélhetetlenek vol-
tak már – nagyon is távol keveredve attól, hogy a népek, 
a kultúrák valamiféle fúgáját alkossák a tágas emberi szel-
lem nagy rendszerében? Létezésünk szánalmas rövidségét 
számba véve megéri-e egyáltalán nemcsak a gyerekekért 
és családért nyakunkba venni a munka terhét, meg a már 
most az individuumok fölött létezõ államalakulatért, ha-
nem azért az ennél tágasabb valamiért is, amit semmifajta 
lélek soha nem képes mint egészt valóságosan megragadni, 
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és ami csak a fogalmi realizmus szerint létezik mint tör-
ténelem vagy emberiség vagy más efféle objektivitás? És 
mit is jelent magában véve az, hogy emberi történelem, 
emberi kultúra, ha egyszer nemcsak az emberek, a népek 
süllyednek el újra meg újra benne, tûnnek el, mintha soha 
nem is léteztek volna, hanem a történeti summát is a végsõ 
összefüggéstelenség lehetõsége fenyegeti? A veszély, hogy 
csak okos állatok dörgölik a szemüket az univerzum egy 
poros sarkában, furcsa rendjelekkel tüntetik ki egymást, 
és agyuk villódzását megismerésnek tartják; a lehetõség 
tehát – és akkor a halál minden, csak nem múszagetész 
–, hogy még legmeggyõzõbb mûveink is, még emberileg 
legevidensebb önmegfogalmazásaink is csak sodródó ron-
csok egy névtelen folyamban, vagy céltalan hevernek sza-
naszét, mindössze annyi csak rólunk és nekünk szóló ad hoc 
értelemmel fölruházva, amennyit a kultúra lokálpatriótája 
bennünk egy, a dolog iránt tökéletesen érzéketlen univer-
zumban kifundálni talált magának.

A lélekvándorlás hozta szétszóratás hatalma

S mégis igen sokat jelent, hogy meghalhatunk. Van a do-
logban valami nagyvonalúság, amely legalább annyit 
megenged nekünk, hogy elutazzunk. Éspedig vagy örök-
re, vagy mint az eloszló, mégis körpályát leíró köd vagy 
a fellegek. Vagy azt föltételezhetjük tehát, hogy eltávo-
zunk egészen, és sohasem térhetünk vissza, vagy hogy 
újra meg újra megifjodott élet, elölrõl kezdett élet adatik 
nekünk, tárul föl elõttünk, töltetik poharainkba. Az elõb-

A birodalom igazi ideológiája



422

Karl Marx, a halál és az apokalipszis

bi, a keményebb, a mindent véglegesnek tételezõ válto-
zat alkotja a halhatatlan lélekrõl szóló egyszerû tanítás 
tartalmát.

Ezzel szemben arról, hogy vándorol a lélek, zsidók is, ke-
resztények is csak burkoltan, szinte egyáltalában nem be-
szélnek. Hisz zsidó részrõl az, ami odaát történik, amúgy 
is csak ritkán kerül szóba; Seól, az árnyak birodalma, elföd 
minden titkot. Ám ami rejtve a sorok között áll, vagy in-
kább magukban a sorokban, az néha mintha erre a másik 
tanra, vagyis a lélekvándorlás gondolatmeneteire utalna. 
Így Jób 1,21.-ben: „Mezítelen jöttem ki az én anyámnak 
méhébõl, és mezítelen térek oda, vissza.” Továbbá 1Móz. 
3,19.-ben: „míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétet-
tél”, 5Móz. 33,6.-ban (Onkelosz arameus fordítása sze-
rint): „éljen Rúben, és ne haljon második halált”; és a Préd. 
1,4., 9.-ben „Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljõ… 
A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, 
ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog 
a nap alatt.” Úgy tûnik továbbá, hogy 2Móz. 20,5.-nek ez 
a mondata: „mert én, az Úr a te Istened, féltõn-szeretõ 
Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, 
harmad és negyediziglen” – mondom, ez a mondat is a leg-
inkább úgy értelmezendõ, mint ami ugyanannak az Énnek 
szól, kivált ha azt a Jahvét idézzük emlékezetünkbe, aki 
hisz a tíz igaz ember kedvéért Szodomát sem akarta eltö-
rölni, és aki amikor nem találtatott tíz igaz ember, Lótot, 
asszonyát és két lányát angyalok által kimenekítette a vá-
rosból. Persze ez néhány sor csak, és ha másképp tesszük 
ki a hangsúlyokat, amitõl mintha ugyanannak a léleknek az 
odájáról, visszájáról és ízérõl esnék szó, az nem ruházza föl 
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õket nagyobb bizonyítóerõvel, még ha el is tekintünk attól, 
hogy a szavaknak ezt a másfajta hangsúlyt csak a késõbbi 
kabbalisztikus értelmezés adta. Minthogy ezeket a kérdé-
seket Jézus is mindenestül kifejtetlenül hagyta, és csak a 
végsõ feltámadásról szólt az utolsó napon – néhány célzás 
dacára, amilyen Mát. 11,14.-é, amely szerint János talán az 
újjászületett Illés, és bár az egyháznak utóbb hosszabb idõ-
re kellett berendezkednie –, az Újtestamentum szövegébõl 
adódóan is a halhatatlanságtan maradt a keresztény egy-
ház esszenciális dogmája, a lélekvándorlástannak ez a meg-
kurtított, Jézusnál az utolsó ítélet közvetlen közelségével 
számoló formája. Annál élénkebben emlékeztek viszont 
a Krisztus után élt rabbik a lélekvándorlásra, a halál fö-
lött gyõzedelmeskedõ szikrának már a mindenségen belül 
megnyilatkozó erejére. Rabbi Meir ben Gabbai egy mon-
data, bármily rövid is, magában foglalja ennek a tannak 
egész intenzív-etikai megokolását, fehér mágiánknak ezt a 
már e világon gyökeret eresztõ és hatékony posztulátumát 
a halál fekete mágiája ellenében: „Tudnod kell, hogy ez az 
a rendelés (a lelkek többszöri hurcolkodása) Isten irgal-
masságáról tanúskodik Izráel iránt, hogy így a fény lelkei 
méltókká váljanak a legfõbb világosság fényére, és mint ál-
dott emlékezetû rabbijaink mondták, egész Izráelnek része 
legyen az örök életbõl.” Ennélfogva mindenütt, ahol csu-
pán az Útközben beavatott férfiúi szólalnak meg, nem pe-
dig a „Messiás”, aki persze véget vet minden történésnek, 
mi több, a világ összes titkos tanában, nemcsak a buddhis-
ta tanban, de Szudán legmélyén sem különben, a druida 
Írországban, a szufiknál, a kabbalában, a katharoknál, az 
egész régi keresztény rózsakeresztességben ez a második, 
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igazságosabb, szeretetteljesebb tanítás: a lélekvándorlás, a 
halhatatlanságnak ez a tagoltabb, komplikáltabb formája 
volt a neofiták legutoljára megismert tantétele s egyben 
a misztériumok szokott, komparatíve föltárható árkánu-
ma. Így akkor, a többszörös élet aspektusából, amint arra 
(jellemzõ módon Az emberi nem neveltetésében) Lessing is 
rábökött,181 nem áll az, hogy kissé túl sok a halálból és vég-
bõl, hogysem egyedül elviseljük.

A halál értelmét továbbá életünk folytatódása talán kel-
lõképp megfoghatóvá teheti. Ám mi végre – hogy min-
den másról hallgassunk egyelõre – a születés, a kezdetektõl 
megteremtett lélek alászállása, melyrõl hisz a halhatatlan-
ság dogmája maga is beszél? Miért kellene, ha annyi már 
megengedtetett, hogy egyetlenegyszer megesett ilyesmi, 
ebben a maga egyszeriségében ragaszkodnunk a megteste-
süléshez, és mi kényszerít rá, hogy ennek az egyszeriség-
nek a kedvéért ragaszkodjunk a konzekvenciájához is, tud-
niillik hogy a lelkek örökké egyazon számosságát görgeti 
magával makacsul a világ? Ám ha nincs semmi, ami határt 
szab a lelkeknek, csak az utolsó nap, akkor persze arra kö-
vetkeztethetünk: a világ akkor szûnik meg, amikor Isten 
akarja, vagy inkább hogy megszûnik, azt Isten kezdettõl 
fogva így gondolta el, úgyhogy tényleg a megfelelõ órában 
szûnik meg, és a világban mind fölhasználtatott és meg-
testesült mind a lélek, amint már nincs rá semmi szükség. 
Csakhogy érvelhetni éppenséggel fordítva is, és minden 
teremtett dolgok tetszõlegességének fényében talán több 
joggal: ha az utolsó nap kell határt szabjon a lelkeknek, ak-
kor a lelkek száma is határt szab az utolsó napnak, azaz ez 
a nap akkor adódnék fogalmából következõen, ha a lelkek 
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számának mit sem jelentõ rossz végtelenségét egyszeri szü-
letésük végül kimerítené, úgyhogy utána – ami tûrhetetlen 
volna – a betelt kvantum tisztán matematikai fogalma tele-
pednék a katasztrófa természetfilozófiai fogalmának vagy 
az isteni misztériumban adódó ugrás metafizikai fogal-
mának a helyébe. Ám az e világian transzcendáló eszme, 
értékeszme: a lélekvándorlás értelmében a lelkek puszta 
száma rég kitelt már; ami még várat magára, és így persze 
mélyebb problémákat tételez a kvantum problémáinál, az 
a lelkek érettsége, és csak az determinálja a véget.

Következésképp ha meg van engedve nekünk, hogy el-
hagyjuk a Földet, ellentétben a dolgokkal, amelyek itt ma-
radnak, ellentétben az állatokkal, melyeknek Én nélkül, 
emlékek nélkül, mûvek nélkül, dilettáns módra kell meg-
halniuk: akkor valamiféle ennél is mélyebb jogra vall, hogy 
szabad újból erre a Földre lépnünk. Akkor magunkkal 
hurcoljuk magunkat, úgy, amilyenné lettünk, és amilye-
nekként birtokba vettük magunkat, bensõ valónkban, ki-ki 
amilyen, még nem kész valakikként és anélkül, hogy ismer-
nénk magunkat. Gyakran azonban oly messzire nyújtózik 
innen a lélek, hogy bár a voltaképpeni halál elõtti állapot 
alig is elviselhetõ, mégiscsak átgondolhatjuk, miféle belsõ 
poggyásszal készüljünk a szörnyû útra, a bizonytalan vitor-
lájú szénfekete bölcsõbe. „Az élet tébolyult vadászata vége 
felé jár… Gyere! Nézzük meg, ég-e a tûz a kályhában!” 
– mondatja C. F. Meyer a holtsápadt Huttennel,182 és ez 
az a bensõ, amit átviszünk odaátra, ennek a visszhangja, 
reflexfényei töltik ki az odaát terét. „Álmomban jobb volt” 
– kiáltotta egy szent már idelent, de annyi legalább marad, 
az érvényben marad legalább, amit Jean Paul mesél ennek 
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az életnek az utolsó órájáról: „Ha a megtört szellemben 
minden elvirágzik és meghal, a költés, gondolkodás, igye-
kezet, öröm, végre kihajt a hit éjszaka nyíló virága, és illa-
ta erõt ad a végsõ sötétségben.”183 És még mélyebben ott 
ragyog egy nem múló és kudarcot vallanunk nem engedõ 
mosoly, valami ránk tekintõ szem, amelybõl fényt merít-
hetünk a halálban; gazdagon transzcendál a hang, mely 
minket már élõkként is „megborzongatott”, a haldoklót 
pedig fölkászálódni és a magasba fülelni kényszeríti:

Sie vernahmen’s umher und wussten nicht, was sie ver-
nahmen.
Aber der Seraph ergriff das seelenvolle Gewebe
Seiner Saiten und noch in den süssen Qualen der Freude
Irrt’ er mit wankender Hand die strahlenden Saiten her-
unter184

– énekli Klopstock a Messias tizenkettedik énekében Má-
riának, Lázár nõvérének a haláláról, aki azért halt meg, 
mert megtört szíve képtelen volt elviselni az égi hang éb-
resztette elragadtatását. Bizony mondom: a halál itt valami 
mély hallást szabadít föl bennünk, amelynek köszönhetõ-
en megragadható, amelynek köszönhetõen életünk gyõze-
delmesen szövõdik bele a halálba, melyet az odaát adott 
árnyékállapotában erkölcsileg egyetlen Mostként szelnek 
át a testtõl megszabadultak. Ha tudnák az emberek, kik 
õk, semmiség volna csak, hogy az újból testet öltöttek köny-
nyedén visszaemlékezzenek korábbi létezésükre; de persze 
nem ismerjük magunkat a létezésben, nem ismerjük az al-
vót az átélt pillanat sötét kamrájában, és így nincs mérték, 
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hogy általa lelkünket a másikban, korábbiban fölismerjük, 
ugyanaz voltáról bizonyságot szerezzünk, ahogy Hein-
rich von Ofterdingen pillantotta meg a barlangi remeté-
nél önnön örök alakváltozásának ábrázolását. És az utolsó 
képek még ott is sötétek és érthetetlenek voltak, még ha 
álmának némely alakja bensõséges elragadtatással lepte is 
meg a lelkét: ahogy az embereknek általában is hiányzik 
mindenütt a fogódzó a döntõ rekognícióhoz, amikor ma-
gukra vélnének visszaemlékezni „késõbbi korokban”; úgy 
hívnak, Senki, mondta Odüsszeusz Polüphémosznak, és 
persze, ha végsõ dolgokat kell azonosítanunk, a zavaros 
igazság szerint máig ez a neve az embernek. Végül meg 
mindeközben, bár mintha megtagadtatott volna tõlünk 
a mélyebb belátás, és kivált, hogy fölismerjük magunkat 
a vándorlókban, azért mégiscsak létezik az a mindent le-
hengerlõ ragyogás, melyrõl a belátás és emlékezés jó né-
hány tanúságtétele mesél nekünk, és még mindig föltûnik 
minden jelentõs esemény oldalán ama bizonyos delphoi 
áldozati ajándék, melynek megpillantásakor Püthagorasz 
félájultan így kiáltott föl: a pajzsom!, pedig az Akhilleusz 
pajzsa volt. Már magában az emlékezet is fölöttébb különös 
adomány, benne az átélt másodperc benseje õrzõdik meg 
valami más alkalomra, és Epimétheusz és Prométheusz egy-
ségeként a lélekvándorlás fogalma alkalmas rá, hogy ehhez 
az adományhoz ellentmondásmentesen hozzáfûzze még a 
reményt is, ezt a magasabb metapszichikai rejtélyt. Ezért 
száguldanak el életveszélyben szemünk elõtt mind a múlt 
képei, ezért dicsekedett Periklész halála óráján azzal, hogy 
senki polgárral nem bánt igaztalanul, ezért lép a mély 
kabbalisztikus hagyomány szerint, amikor a vég közeleg, 
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a halál angyalaként ugyanaz az angyal a halálos ágyhoz, 
mint aki valaha lángocskaként lobogott a magzat feje fö-
lött, és az anya terhessége idején körbekalauzolta a ma-
gasabb birodalmakban a lelket, az ember pedig fölismeri 
kettõs oltalmazóját, és ráébred õt, kezdet és vég szörnyû 
szintjelzõcölöpét látván, mennyire hanyatlott alá, meny-
nyire került közelebb, mekkora adósságba verte magát éle-
tével a maga õsképéhez mérten, vagy mennyit törlesztett 
netán. A tettem a birtokom, mondja Buddha, a tettem az 
örökségem, a tettem az anyaöl, amely megszül; a tettem 
az egyetlen nemzetség, melyhez tartozom, tettem a me-
nedékem. Minden régi beavatás átmenetelünkrõl, ván-
dorlásunkról szól: „[a] halál határán jártam (a látszólagos 
koporsó ez, Lázár koporsója), Proserpina küszöbét tapos-
tam (itt fölismeri magát az alvilág, Plutón, a múlt, az anyag 
által elrabolt lélek), végigmentem az összes elemeken, s 
visszatértem; láttam éjfélkor hófehér fényben szikrázni a 
Napot (szegénység, szenvedés, a fény fenyegetõ kialvása, 
a világ teljes decemberi éjszakája, Hórusz, Mithras, Krisz-
tus, a Messiás születése)”185 – amit Apuleius az eleusziszi 
misztériumokról itt elmesélt, az halálmisztika formájában 
minden összehasonlító ezoterika velejét fogalmazza meg, 
ideértve a kereszténységet is.

Ám az eltávozott lelkeknek meg kellene ifjodniuk, és 
meg kellene testesülniük, keresnek bennünket idelent, és 
a keblek, a virágzó test az eszközük, hogy fölöltsenek min-
ket, hogy fölöltözködjenek. A szeretõk ölelése a híd, me-
lyen a halottak átlépdelnek az életbe, õk a meghívottak és 
a házigazdák, a meg nem születettek akarata érezhetõen 
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hozzáelegyül – ha azt nem is meríti ki – a férfi erejéhez, 
a nõ csábításához. A mégannyira megvilágosodott lelkek 
sem hagyják el ezek szerint az e világi körforgást, épp õk 
nem szeretnék elhagyni, a szent is visszatér, és éppenség-
gel testileg tér vissza, beleérik az elevenek sorsába; a szent 
áldozatot hoz, mondja megint csak Buddha, amikor eszik: 
a lemondást gyakorolja azzal, hogy még itt van, hogy még 
tanít, hogy még a nem tudás szintjein idõzik; sõt, már a 
véletlenektõl mintegy megszabadult, szubjektivitásukat 
mintegy levetett nagy zsenik is tulajdon, egyetlenegy élet-
ben el sem nyerhetõ, mindenestül diszkontinuus érettsé-
gük örököseiként lépnek a történeti pástra. Amivel miti-
kusan nagyon is rokon a betérõ istenfiak tanonckodásának 
motívuma; és épp Krisztus születése lehetett volna az em-
berhez hajló isteninek, az Istenben élõ emberfiának a meg-
testesülése, kísértése, mindent átható földet bebarangolá-
sa, ha az emberek is, Isten is nem vallottak volna kudarcot 
ezzel a legfõbb reinkarnációval, az egész ég és az egész föld 
érintkezésével. Ilyenformán a lelkek egészen a végig ezt a 
közös felelõsséget teremtõ körforgást élik itt és ott között, 
amely körforgásban az ott nem odaát igazán, ha benne az 
itt nem mutatkozik meg végül mindenestül; és mindvégig 
annak a nagy lélekvándorlásnak, annak a kozmikus önmeg-
ismerésnek a szervei, amely az eltévedt, széttépett, isme-
retlen lélekisten vagy Szentlélek sorsa a lélekvándorlástan 
voltaképpeni gnózisa szerint. A világban mint önnön útján 
és az emberekben mint a világ koronájában, mint a fölké-
szülés és föltámadás végsõ helyében, a még nem megtalált 
világeszme forró problémakeringésében.
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Az ottlét reményei és konzekvenciái

Mármost arról volt szó, hogy túlságosan is jól õrzött foglyai 
vagyunk önmagunknak. A születés foglalkoztatott minket, 
és hogy olyannyira véletlenül születünk a körülmények 
konstellációinak valamelyikébe, meg az élet rövidsége és 
az a beláthatatlanul távolabbi valami, amibe beletorkollik 
az élet. Mindenekelõtt pedig fölvetõdött az a probléma, 
hogy ki éli meg ezt az életet egészében, és hogy lehet-
séges-e e fölé az így szabott létezés fölé valami olyasmit 
emelni, ami mindig is érintett bennünket, és a tetejében 
közös, végsõ fokon mindenki számára látható. S közben be 
kellett bizonyosodjék, hogy a mi rövid idõnk és az átél-
hetetlen történeti idõ ellentmondásának leghatékonyabb 
ellenszere a lélekvándorlás tanítása, a Mi bizonyosságának 
átütõ alkalmazása a világ alaktalan folyására.

Persze kívánatos-e egyáltalán kitaposnunk egy ösvényt, 
amelyik ennyire kanyargós? Vajon van-e annyira tiszta 
a külsõ élet, hogy bér és büntetés kimérése, mi több, hi-
bátlan kimérése rábízható? És mindenekelõtt: elég morá-
lis-e a fönti, valóban oly bölcsen kormányoznak-e minket, 
akarjuk-e egyáltalán, hogy ilyen bölcsen és patriarchálisan 
kormányozzanak bennünket, hogy karmánk penzumként 
diktáltassék nekünk, penzumként, melynek negatív mér-
lege a késõbbi életben ránk váró visszaesés és baj bünteté-
sének terhe mellett pedánsan és iskolásan kiegyenlítendõ? 
Nem jámborabb dolog-e a rendezetlen élethez tartanunk 
magunkat, mintsem ahhoz a kíméletlen porkoláb-pedagó-
giához, melyet szenvedésnek, megigazulásnak és boldog-
ságnak ez a legáttörhetetlenebb fajta kauzalitása képvisel? 
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Végül meg, ha már használt a lelkünk, és az individuum ott 
veszi föl munkája fonalát, ahol preegzisztensen elejtette, va-
jon ebbõl azok számára, akik a pincében laknak, és akik hisz 
maguk sem kezdték késõbb, nem a nyakát behúzó kétség-
beesés adódik-e szükségszerû következményképp, azok szá-
mára a jobban kikerekített lények számára pedig, akik sze-
mében így minden: szerencse, tehetség és kiválasztottság, 
valóban „örökségüknek” tûnik, nem „rendjük” legridegebb 
farizeussága? Olyanformán, hogy tehát csak a középszerû 
emberek remélhetnek szebb napokat a karmatantól, és hall-
hatnak ki belõle valamiféle vigaszdalt, azok, akiknek élete 
langyosan és zavarosan csordogál, egyszerre éjbõl és napból 
kikeverve? Sok minden megáll ezekbõl az ellenvetésekbõl, 
ám itt annak a gondolatnak kell megoldásul szolgálnia, hogy 
a vándorlást semmiképp sem a külsõ körülmények rótták 
ránk heteronóm módon, és a tetejében valami isten.

Nem is csak arról van szó, hogy a halált, ahogy öreg-
szünk, mi mindannyian számba tudjuk venni. Elsõ óránk-
tól fogva történeti ritmizáltsággal lélegezzük be a halál le-
vegõjét, voltaképp abban tudunk csak megérni. Ez tagolja 
számunkra az életet, ez szüli a stádiumokat, ez ad színt, 
dolgozza ki a tartást és arcot, ez ment meg a mozdulatlan 
gyermektõl vagy ifjonctól. S ez a számításba vétel igazá-
ból tovább is megy: a dobogó mag bennünk nagyobb ívû 
pályákon is maga mögött hagyta a halálos ütést, a mara-
dékkal egyetemben. Ami visszamarad, koszos eléggé, ám 
nincs, ami kevésbé tartozhatnék hozzánk, mint a kifosztott 
hulla, amelyet ezért a halál rettenetes hasmenése után saj-
nálat nélkül leöblíthetünk. Nemcsak annyiban menekül-
tünk meg így, hogy a becsapódó ajtó immár csak kabátunk 
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szárnyát tudta becsípni, kabátunkét, amely amúgy is csak 
mint hüvely tartozik hozzánk, vagy õsállapot; mert a meg-
semmisítéshez túl késõ volt már, és a lélek ugrása, indivi-
duális, történeti lélekké való átváltozása már megesett; ám 
arra is képesek voltunk, hogy a nemzéshez hasonlóan or-
ganikusan levezethetetlen halált fényességünk szolgálatá-
ba vonjuk, oly módon, hogy az több mint felerészt erõnkre 
vall, nem nyomorúságunkra. Nemcsak ebben az életben hat 
már a halálból-élet,186 nemcsak ebben az életben kénysze-
rítettük már a halál némely sötét energiáit arra, hogy az 
az ördög legyenek, aki templomocskát kell építsen Szent 
Mártonnak, aki szolgálatkészen az önmegújulás motorjává 
válhatott, az önösség megsemmisítõjévé, szerelmi éjszaká-
vá és tagjaink megszabadulásává, épp a világ halálává ben-
nünk. Hanem a halálból, annak leges-leggonoszabb, leg-
borzalmasabb hatalmából, ebbõl a legalábbis önmagában 
tragikus, sátáni szándékú villámcsapásból, amely leterít 
minden emberit, jelentõségteljesen emberit – mondom, a 
halálból lepároltuk, s ez már ennek az egy életnek a túl-
partját érinti, a többszöri kezdet eszméjét, a boszorkány-
konyha italát, Énünk tágas, eltûnõ és visszatérõ, vagyis 
erõteljesen pulzáló szétszóródását az egész történelemben, a 
lélek különbözõ történeti egzisztenciákká való kialvását, fölvil-
lanását, annak az álomnak a kíséretében, hogy magunk vé-
gül gyõzedelmesen, beérve vagyunk jelen a világ végénél. 
Ezért, hogy itt minden egyedül az Énbõl, nem pedig kí-
vülrõl meghatározható, ezért, hogy a vándorlás és a karma, 
és hogy mi magunk lehetünk eljövendõ életünknek (ért-
sük meg jól: az élet merõben karakterszerû habitusának) 
oka, instrumentális kijátszása a külsõnek és a fölsõnek, a 
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világ összefüggéstelenül maradt automatonjának, nem pe-
dig az, aminek eleinte tûnhetett, nem a reális véletlen-, 
szerencse- és sikermasinéria egész Desdemona kendõjéig 
menõen mindent átfogó, zárt pánlogizmusának a maga ér-
telmetlenségével megbotránkoztató rendszere. Bár a lélek 
karmája semmiképp sem határozza meg kauzálisan a vi-
lág folyását, semmiképp sem a sorsnak, a tükhének és az 
automatonnak, nem a történés puszta mechanizmusának 
az erkölcsi-pánlogisztikus igazolása vagy fedezete, mégis 
a lélek csak vándorlásának köszönhetõen tesz szert arra a 
hatalomra, mellyel térdre kényszerítheti a külsõ sorsot, ki-
használhatja, ironikusan magához szabhatja azt, a halálhoz 
hasonlatosan a maga nagyon is nem világi céljainak instru-
mentáriumává teheti, értelemmel fölfoghatóvá gyúrhatja 
az empíria kellõs közepén, az empírián keresztülrágva ma-
gát. Visszakanyarodva tehát: ezért, hogy alakra formáljuk 
nem ugyan a velünk született, de a kifejezésteljes testet. 
Ezért, hogy látszólag érinthetetlen karakterünk az, amin, 
ahogy az idõben, az örökkévalóságban is jócskán van tör-
ténetileg még mit változtatnunk. Ezért, hogy mintha nem 
minden társadalmi vagy másnemû sors, minden hamis 
vagy elmulasztott, ránk szabott vagy bennünket akadályo-
zó találkozás számíthatna egyszerinek és döntõnek a lélek 
sorsára nézvést; hanem mintha a velünk született akció-
rádiusz, legalábbis szubjektíve, távolabbra nyúlnék, mint 
a mindenkori társadalmi differenciálódás, s ezért mindig 
készen állna arra, hogy azt ne végsõ valamiként tisztelje 
a csupáncsak egyszeri ottlétben. Akkor érvényben volna: 
semmi sem egyszeri az életben, semmi véletlen nem visz-
szavonhatatlan, az öt bolond szûz éjfél után is hozzájuthat 
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még az olajhoz,187 a status viae messze túl van a halálon, 
amely semmiképp sem a ránk kõkeményen bélyeget ütõ 
status termini; és ha, tekintve minden itteni megvalósulás 
átmenetiségét, kiirthatatlan volna is az organikus és tár-
sadalmi pesszimizmus, azért az, hogy az igazi emberfián 
bennünk formálni tudunk, az értelemnek ez a „sorsból” 
kioldható enklávéja, épp mint ami individuálisan érint 
bennünket, tulajdon nem ugyanaz, ugyanaz voltunk vissza-
tértének szemszögébõl nézvést nincs eltorlaszolva elõlünk.

Ezzel azonban kezd nagyon közel kerülni hozzánk, hoz-
zánk, akik újra meg újra élünk, az a végsõ valami, amit nem 
féltünk megpillantani. Nekünk kell a váltókat állítanunk, 
miénk az irány megszabásának kínja, de magunk is úton 
vagyunk, mint mi magunk vagyunk úton, nem csupán 
mint az emlékezetünk, a helyes, az eleven úton, a cél út-
ján a végig, hisz mi magunk vagyunk ez az út. Wieland 
Herkulese, aki választott, és aki a tettet választotta, egy-
általában nem érezte magát olyan bolondnak, „aki azért 
halt meg, hogy ha már többé nincsen, más bolondok ajká-
ról érzékeletlen létet lopjon”;188 hanem a kõ lefelé hullik, 
ám a tudat, ha egyszer megszereztük, a magasba lobog föl, 
mind magasabbra hajítva aranyát. Ha mindvégig kérdéses 
maradt volna, mi az a maradandó valami, ami egészében 
tapasztalja meg ezt az életet: nos, az élet folytatását, ami-
kor csak hûek maradunk önmagunkhoz, és ragaszkodunk 
a maghoz önmagunkban, nagyon is mint mi magunk éljük 
meg; nem élünk mindig, de kialudva-föllobbanva s minde-
nekelõtt annak a végén mi éljük az életet, s az egész életet 
mint tágas, történeti, az „emberiségnek” egészében kisza-
bott életet éljük. Vagy másképp szólva: ha többször vissza-
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térünk, létezésünk végighúzódhatnék a történelmen, sõt, 
számunkra, emberek számára lehetségessé válhatnék, hogy 
ugyanazokként az emberekként játsszuk el szerepünket kü-
lönbözõ évszázadokban, lehetséges volna számunkra, hogy 
– még ha, minthogy legmélyebb szubjektumunkat sohasem 
tudjuk megtapasztalni, ezt nem kísérné is önnön identitá-
sunk emlékezete – tulajdon történelmünket éljük meg, és 
ennyiben, amire a halottak föltámadása már az egyszerû 
halhatatlanságdogmában is utal, a történelem végsõ törté-
nésénél szubjektivitásunkban legyünk jelenvalók, mint akik 
soha nem is távoztak az élõk karából.189 Minden elmúlhat-
nék, de az emberiség házának hibátlanul meg kell õrzõdnie, és 
megdicsõülten kell állnia, hogy majd amikor odakint a hanyatlás 
tombol, ott lakhassék, és segítségünkre lehessen, amit kivívtunk: 
és ez épp a lélekvándorlásból következõen az igazi társadalmi, 
történeti kulturális ideológia értelméhez kalauzol bennünket. El-
gondolhatatlan volna, miképp érthetnénk meg egyáltalán 
elmúlt korokat, vagy miként dedukálhatnánk eleven, tehát 
individualisztikus és absztrakt, tehát teológiai korok törté-
neti-ritmikus visszatértét, ha nem léteznék valamiféle vál-
takozó föllépte, mintegy póluscseréje két ilyenformán kü-
lönbözõ szellemiségnek a történelemben, váltakozás, amely 
most Görögországot, mondjuk, és a reneszánszt tõlünk 
idegenebb emberek mûvének mutatja, a primitív mûvésze-
tet, Egyiptomot, a gótikát és mindenekelõtt a csak az al-
kalmatlanság által megszakított barokkot pedig testvéreink, 
mi több, tulajdon valónk mûveként engedi értelmeznünk. 
Ekképp a lélekvándorlás már a történelmet is pontosan 
két térre osztja; egy lenti, földi térre és egy föntire, látha-
tatlanra, melyek között a két csoport és kor rotációja zaj-
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lik, amennyiben tudniillik az eljövendõ korszak történelme 
vagy tipológiája a fölsõ térben, az eltávozottak terében, az itt 
és ott köztes birodalmában kapja meg lényegi kauzális min-
tázatát. És mindenekelõtt persze, túl a számunkra mindig 
megismételhetõ, értelmesebben eljátszható történelmen, a 
lélekvándorlásnak köszönhetõen minden szubjektum egy-
szerre lehet jelen, igazoltan lehet jelen a történelem végén, 
és szavatoltnak láthatjuk az „emberiség” fogalmát annak 
majdani, nagyon is konkrétan hiánytalan, abszolút entitá-
sában. Amit az emberek kergetnek, az a világ férfikora, és 
koruk, a lelkek körforgásának kora, a történeti idõ a maga 
messze nyúló, legalábbis a szubjektumban alaposan és mé-
lyen megokolt céljaival az igazi, konstitutív misztériumszín-
pad: a víz fölbuzog, a Föld tûzfolyama kialudt, az organikus 
világ nagy változásaiból is rég elszállt az erõ, ám az emberek 
kitartottak a munkájuk mellett, és õk, a mûvek190 zárják le a 
tágas, történeti, szubjektív metafizikát, õk vezetik Isten ne-
vének a nyomára a mindent utolérõ, eget ostromló idõ éle-
tét és annak életét, aki a szellem és személyiség szférájába 
való áttörést példázza nyughatatlanul.191

Az egyetemes önmagunkkal találkozás alakjai,
avagy: eszkatológia (1918)192

Körös-körül túl sok minden tart még változatlanul, mi 
meg végsõ fokon még mindig nem vagyunk.

Csak legbelül nem érinthetne meg bennünket maradan-
dóan semmi sem, bent más útra léptünk, és saját házat épí-
tettünk magunknak.
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Ám a legtöbben anélkül dolgoznak, hogy tudnák, mit is 
csinálnak, munkájuknak csak lapos, alacsonyrendû célokat 
szabnak. Ekképp lázas közös fáradozásainkat nem sarkan-
tyúzza más, mint a profitgazdaság szelleme, soványka, bar-
bár tartalom, hamarost bele is fullad majd önnön termé-
ketlenségébe. Amin nem sokat segít, hogy mutatkoznak 
más, eszményibb törekvések is; mert amíg nem ruházzuk 
föl õket azzal az erõvel, hogy lényegbevágó módon vál-
toztathassanak, hogy lényegbevágó módon használtassa-
nak, ahogy az értelmetlenül rekordokat döntögetõ üzlet, 
a közösséges, a szellemi is puszta tetszõlegesség marad. 
Az egyik merõben gyomorkérdés, a másik üzleti ügye-
ket takargató hazugság, vagy ha az éhség már csillapult, 
és hozzáférhetõvé lett a luxus, sport, bohóckodás, tréfa és 
mulatság, önmagában vett tudomány, a szúnyog lelkének 
kutatása, vagy ahogy Dosztojevszkij mondja gúnyosan, 
tanulmány Hanau jelentõségérõl a Hanza-városok ke-
reskedelmében, valamint azokról a sajátos és tisztázatlan 
okokról, miért is nem tett szert Hanau ilyesfajta jelentõ-
ségre a maga idején egyáltalán – következésképp a szellem 
talajvesztett és alapjában véve züllött frázissá válik. Persze, 
egyetlen fordulat, és szétdarabolt ténykedésünk éjszakája 
átláthatóvá válnék és világossá; az emberek arca még el-
bambultukban is egyfelé néz, s õk maguk lepecsételt pa-
ranccsal is a szabadság megvalósításán munkálkodnak.

Hisz ránk köszöntött a fáradhatatlan körültapogatódzás 
ideje, és hogy hagyjuk magukban dolgozni a gépeket, és él-
vezzük a mechanikus erõk vas-szolgálatát. És ránk köszönt 
majd az emberek technika szülte megszabadulása is, és a 
technika immár föltartóztathatatlan áldása az életre néz-
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vést, a szegénység lehetséges leküzdése tudniillik, és amit a 
forradalmi proletariátus kényszerít ki: hogy az ember meg-
szabadul az ökonómia kérdéseitõl. Ránk köszönt továbbá 
az idegen szokások és fenomenológiák mind messzebbre 
érõ és nem a gyarmati politika meghatározta bevonása egy 
közös nézõpont látóterébe, a küldetésgondolat régi prog-
ramjának szellemében. Ránk köszönt maguknak a népek-
nek a többé meg nem hiúsítható föderatív közeledése, egy 
távoli csillag parallaxisa, a világköztársaság multiverzuma, 
hogy megszûnjék az elzárt kultúrák elpocsékolása, és való-
ban megszülessék embertársunk, akit a morál emlegetett. 
Végül elkövetkezik egy polisztalan, paraklétoszi átitatott-
ságú egyház újjászületése, újra fölidézve a testvériességet 
az emberben, õrizve újból az emberi útitárs volt, spirituális 
konföderáció tûzjelét, az összetartozás jelét. A szabadság, 
hogy önmagunkká váljunk, mint már látható volt, nem 
arra kanyarodik ki, hogy könnyebb legyen elaludnunk, 
vagy hogy egyetemessé tétessenek a mindenkori fölsõbb 
osztályok kedvtelései; nem azért küzdünk, hogy jó esetben 
szert tegyünk még valamicske Dickensre vagy a viktoriá-
nus Anglia valamicske kandallómelegére. A szocialista ideo-
lógia eminensen praktikus célja, fundamentális indítéka: 
hogy a munkán túl is idõt ajándékozzon mindenkinek, sa-
ját szükséget, unalmat, szegénységet, ínséget és sötétséget, 
mindenkit megajándékozzon tulajdon eltorlaszolt hívó fé-
nyével, élettel a szó dosztojevszkiji értelmében, hadd jöj-
jön tisztába önmagával, saját erkölcsi pártállásával, mire 
leomlanak a test, a világtest falai, melyek a démonoktól 
óvtak, mire lerontatnak tehát a földi berendezkedésû bi-
rodalom erõsségei.
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Mármost mindezt távoli vajúdás hirdeti, a lélek földerül, 
megelevenedik az igazán teremtõ gondolat. Ami itt elhi-
vatottnak mutatkozik arra, hogy tevékenyen közbeavat-
kozzék, az bizonnyal jókor érkezik, történetfilozófiailag 
idejekorán, jó idõben még akkor is, ha szemtanúi nem az 
épp most élõ emberek lesznek, csak ami elõtte áll az idõ-
nek. Ami ebben a könyvben mocorog, a tudás, hogy mit 
kell tennünk, és hogyan kell föltárnunk az Én-világot, ho-
gyan vethetünk véget a „világrejtéllyel” való erkölcstelen 
játéknak és a világrejtély látszólagos, merõben könyvízû 
megoldásainak, hogyan illeszthetjük az etikát és az irdat-
lanra nyitott filozófiát a teremtés hetedik napjának kons-
titutivitásába: a rendszernek már ezek a kezdeti vázlatai 
sem az épp most élõ publikumnak íródtak, hanem, más-
képp szolgálva, másképp kalauzolva, lelkiismeretesen, tör-
ténetfilozófiai diktálásra, az emberi szellemnek bennünk, 
Isten lelkének e kor állapotában, az isteni szellem szint-
jelzõ vonalaként; és bár volna a maga lenni-kellésében, 
a maga a priorijában minden könyvnek, bár volna ennek 
az utópiakönyvnek az ereje is mint két kéz, amely kelyhet 
ölel, amely a kelyhet, az önmagunkkal találkozások és a 
zene italával teli kelyhet, a világ robbantószereivel és a cél 
tropikus esszenciáival teli kelyhet elviszi a végig, magas-
ba emelve azt Istenhez. Csak ekképp illeszthetõ keretbe, 
ekképp kaphat plaszticitást egyáltalán a szellemi alkotások 
magában vett haszontalansága, anarchikussága és túl erõs 
objektivitása, irodalmisága, annak a történeti-teológiai 
háttérnek köszönhetõen, amely lehetõvé teszi, hogy amit 
csak emberek mûben maguk fölé emelnek, annak folyást, 
áramlást, irányt, üdvértéket és metafizikai helyet jelöljünk 
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ki. Egy másfajta próba, nyughatatlan mozgósítás helyét, az 
igazi szocialista ideológiáét, a civilizáció és kultúra nagy 
haditervének helyét, a hadjáratéét az emberi közönséges-
ség, a világ mindent összevissza hányó ostobasága, érték-
idegensége ellen – a birodalom lelkiismeretének vezény-
lete alatt.

Túl a közönséges halálon itt semmi sem ölelhet ma-
gához bennünket soká. De persze az örökké buzgólkodó 
ellenség épp ezért oly utakat keres, amelyeken a lélek-
vándorlással megmenekült lelket is föllelheti, becsaphatja 
és megzavarhatja. Pontosan mert belül, az általunk emelt 
tornyok árnyékában semmi sem tud bennünket lesújtani, 
vándorlásunk és teljes emancipációnk négyszáz éve óta 
a vég rossz lelkiismerete megpróbálja a folyamatot leg-
alább lelassítani. A gonosz ezért elsõre immár nem is ke-
vélységként férkõzik hozzánk, hanem épp ellenkezõleg, 
álomként, elszürkülésként, az Én elfátyolozódásaként és 
a túlvilág eltorzulásaként, vagyis sokkal borzalmasabban: 
hisz hogy már nem hiszünk az ördögben – Isten ezzel épp 
fordítva van –, hogy szemünk már képtelen észrevenni a 
rangfosztott transzcendenciát, épp ebben rejlik ellenlába-
sunk legvoltaképpenibb triumfusa, és megkönnyíti bosz-
szúszomjas vállalkozását. Ilyenformán mindenekelõtt két 
pont van, ahol a bennünket gyûlölõ, bosszúszomjassá vált, 
általunk meghaladott mozzanat, az Istenben rejlõ Sátán 
kibontakozik, és mindkét pontban épp az igazság filozófiai 
fölismerésének kritériumára támad. Elõször is megkérge-
sítheti a szívünket, és arra ösztökélhet, hogy elzárkózzunk 
felebarátunktól. Így aztán alaposabban beleavatkozhatik a 
dolgainkba, és olyan rövidre szabhatja lenni akarásunkat, 
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oly könnyen formálhat kielégültté minket, hogy abban 
minden végérvényesebb tûz kialszik. És úgy tûnik, hogy 
a ridegség mérgezett, lélegzetakasztó köde nemcsak a szí-
veket képes annyira megkérgesíteni, hogy ott tanyát ver 
az irigység, a megátalkodottság, a sértettség, képmás vol-
tunknak és minden világosságnak a véres visszautasítása, 
mindaz, amivel az ember elkövetheti az igazi eredendõ 
bûnt, azt, hogy nem akar olyanná lenni, mint Isten. A vég 
rossz lelkiismerete ért a szellem ellankasztásához és kiszik-
kasztásához is, olyannyira, hogy abban megteremhet az 
eredendõ bûn másik fele is, a csalás, a világgal való elége-
dettség, az állam mint öncél, az ördögi imádásából fakadó 
világbíró hatalom, és ilyenformán kõbe vésheti a távolság 
tûrését, azt, hogy nem akarunk olyanná válni, mint Isten, 
azaz a kereszténység tagadásának voltaképpeni és tudatos 
formuláját. Ám nem ez az ellenisten tulajdonképpeni tromf-
ja: ehhez még nem száradt ki eléggé a lélek, túl sok el-
lenerõ is keveredik hozzá; ehhez valamifajta túlságosan is 
feszítõ keserûség lobbant föl mégiscsak az utolsó pillanat-
ban minden hatalmassággal, csalárd apparátussal, a gonosz 
poénú vagy sírboltba záró mûvekkel szemben; ehhez végül 
is tehát túl hevesen horgad föl az abszolút lelkiismeret a ri-
degség és mindennemû pompázatos zárkózottság ellen; a 
fosztogatás betör a kép, a mû hazug templomába, és rátör a 
kultúra minden holtkézi birtokára. Ám épp annak a révén, 
hogy radikális fényünk a magasban erõsebben kezd világí-
tani, kezdi átégetni a világot és a csalárdságot, megmutat-
kozik – végsõ, legborzasztóbb, abszolút ellencsapásként –, 
milyen más, régóta számba sem vett erõket kell megszelí-
dítenünk, az akadályozás és kudarcba fojtás micsoda ereje 
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mûködhetik még az egyszerûen csak értékidegen, Istentõl 
elhagyott kauzalitás ostobaságában is, mennyire ért hozzá 
a másikon bosszúra gerjedt démiurgikusság, hogy vissza-
húzódjék legsajátabb, erõs-semmis mûvébe, oda, ami még 
mindig nekünk is terünk, és a halál és a halálos eszközök 
micsoda borzalmas végsõ, abszolút fajtái rejlenek még a 
fizikai természetben: birodalmunk érzéketlen színterén.

Már kiveckölõdtünk belõle, egyedül az odalent elrekesz-
tettek közül. Ám hogy így cselekedtünk, attól az odalenti 
világ lelketlenül zakatol tovább, a fogaskerekek változat-
lanul forognak, és a vak, üres taszigálás marad ennek az 
életnek a szabálya. Bármikor ránk törhet, kudarcot, halált 
vagy szerencsétlenséget hozva; a lenti élet már épp elég 
idegennek hat, gyakran már-már bosszúszomjasnak is, az 
elveszett levéllel, a rossz orvossal, aki épp a közelben la-
kik, a pohár borral, melyet már nem kellett volna meg-
innia a mozdonyvezetõnek a katasztrófa elõtt, bár persze 
a gõz gépezetet hajt, hetet-havat, szerencsétlenséget és 
szolgálatkészséget összehordva – ilyen ostobán, ilyen go-
noszul tetszõleges ennek a világnak a kauzalitása. Magunk 
is ebben gázolunk szügyig, véletlenül, ezerszeresen össze-
zavarva, befonva és kiszolgáltatva a véletlenek affinitásá-
nak, a véletlenekének, melyeket túlságosan megtisztelõ 
akár csak véletleneknek is nevezni – hisz nevezhetjük-e 
akár csak vaknak is az irdatlan követ, a természetet, amely 
kicsúszott a kezünkbõl, és most a szakadékba való aláhul-
lás értékmentes pályájára tért? Flaubert ennek a mi élet-
kínunknak, a kín idétlenül bénító ostobaságának a költõje; 
a világ foglyot õrzõ torony, és ezt a tornyot nem lehet be-
látásra bírni; a világ Ixión kereke, amelyre az ember föl van 
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szögezve, nem pedig mint azt a pogányok bamba asztrális 
mítosza vélte, Krisztus-közeli állatöv, melyre rátestálható 
volna a zodiákus, a makrokozmikus ember úgy, hogy egész 
mélységét megõrzi. Habár a reggellel, estével, tavasszal és 
nappal a külsõ természet tompán és otrombán megelõle-
gez némely belsõ misztériumokat, a csontkamrából szín-
padot ácsol a szellemnek, mintha a külsõ nap mögött va-
lóban Krisztus bújnék meg valahogy; ám mindez a legjobb 
esetben is csak gúnykép, a természet nyarán nincs ünnep, 
csak karácsony körül világlik fényesen a szellemi Nap, a 
kereszténység maga a paradoxon a kreatúra és természet 
szemszögébõl, az ég úgy takarodik el az apokalipszisben, 
mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik,193 a kabbala 
pedig nem ok nélkül tanítja, hogy épp a természet romjai 
közül keltek ki az emberi birodalmat pusztulással fenyege-
tõ gonosz démonok. A puszta fizikai természet önmagá-
ban merõ zavarodottság; beomlott ház, ahol az ember meg 
sem fordult, a becsapott, halott, romlott, eltévelyedett és 
fölfordult élet szemétdombja, Edom országa, olyan, ami-
lyen az volt, amilyen az ma is kívül Izráelen, az emberek 
népén, a szellemi birodalmon, és örökké fenyegetõ vesze-
delme az elsietett hanyatlásnak, a korán érkezett apokalip-
szis ahrimani ellencsapásának.

Most csöndben inogni kezd a talaj, mely többé nem tûnt 
fölérni hozzánk. Ám egyáltalában nem menekültünk meg 
még tõlük egészen, tõlük, azoktól a titokzatos történések-
tõl, melyek az alattunk elterülõ, bennünket hordozó tere-
pen minden jel szerint megesnek. Ami a héliumtól az ólo-
mig lejátszódik, az a súlycsökkenés és az a lefelé, egészen 
az elektromos töltések depozítumaiig ható explózió, az 
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pontosan a valaha volt összefogottság kigöngyölítése, dez-
integrációja, egészében véve elsõ kémiailag megragadható 
jele annak a fizikailag már régóta érvényesülõ entrópiának, 
mely arra készülõdik, hogy a régi, merészen ívelõ fizikai 
építményt lerombolja és eltakarítsa. Amibõl immár kihall-
ható a vég figyelmeztetõ csöngetése, valami halk, távoli re-
megést érezni itt; apró, különös, sosem látott felhõ hirdeti 
a közelgõ vihart, s ekképp valahol a hátunk mögött, már 
nem is csak az entrópiának, a hõtan második fõtételének, 
hanem a radioaktivitásnak a föld alatti történéseiben is 
összeomlik a fizikai természet. Mármost eléggé nyugodtan 
és közömbösen nézzük persze, ahogy mindez megesik: ám 
nem kellene, hogy ebben az olyannyira a vég után ácsingó-
zó történésben helyet találjon magának az ugrás? Az ent-
rópikus kihûlés egymaga aligha járulhatna hozzá a fizikai 
véghez, ez az órasúly csak apránként ereszkedik alá, a po-
tenciál rendkívül lassú süllyedése ez, mindenestül a vég-
telen fizikai idõ mértékéhez igazodik még, és a tetejében 
önmagában véve, pusztán az univerzum rugójának lejárta-
ként igencsak távol áll minden explozív ugrástól. Ám attól 
egészen eltekintve is, hogy a radioaktív bomlás csak most 
lépett föl, tehát történetileg elrendelt valami, sõt, talán 
még valamiféle funkcionális összefüggésben is áll a jelen-
kori emberi munka történeti helyével: vajon épp amikor a 
talaj megingása olyasvalaminek ígérkezik, ami megtagadja 
az összefüggést a mi egész másfajta idõnkkel, az ilyen disz-
kontinuitás nem olyasmi-e, ami talajtalanná tesz mindent, 
ami veszedelmesen eltávolítja egymástól a két pillanatot, a 
tûnõ anyagét és a vallásos megérettségét? Ami ily módon 
egyben a természetet is, ezt a már alig is ünnepélyes vala-
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mit, ezt a sírkövet, a világoknak ez az izzadságos, halálosan 
egyértelmû romhalmazát, melyet a kabbala szerint Isten 
azért zúzott porrá, mert nem volt benne az ember föllel-
hetõ – ami ezt az irdatlan, fejetlen kulisszát, ezt a kemény, 
elsalakosodott, istentelen héjat kiteszi minden gonosz me-
tafizikai közbeavatkozásnak anélkül, hogy azzal az égbõl 
szembeszállnának? Tudjuk, definíció szerint tudhatjuk, 
ahogy kezdete, vége is van a világnak mint folyamatnak 
az idõben; a nem-tudás, amely a maga fortyogó relaciona-
litásában megtartja õt, nem tartós állapot, és szükségképp 
meg kell találja a maga metakozmikus határpontját vagy az 
abszolút hiábavalóságban, vagy valamiféle abszolút Egy-
általánban. Hitvánnyá és keszeggé válik tehát minden, ami 
nem bennünket segít át a tüzes ködön, az ezredik év ré-
mületessége nem adatik ajándékba nekünk, és a pusztulás 
számtalan idõközben fölbukkant, újra meg újra csalódott 
hirdetõje nem kompromittálhatta a vég szúrólángját, Jé-
zusnak az ítéletnapról szóló szavait. A döntõ csapás még 
várat magára, és a cél felé tartó, végül már nem kiporci-
ózható ellenmozgás nyilvánvalóvá teszi, milyen szörnyû-
séges fenyegetést rejt még magában az anyag lehetséges 
halála, a matéria betegsége, az embert nélkülözõ, idegen, 
a maga dolgára még el nem hivatott, ki még nem virág-
zott természet, miféle fenyegetését tartogatja számunkra 
a mérgezésnek és robbanásnak, az apokalipszis voltaképp 
lenti, a beérés napjával elvileg összeférhetetlen explóziójá-
nak, természeti aktusának.

Hisz ha meghalunk, még akkor is, ha, mint mindig, 
olyasvalakiként halunk meg, akinek még sok élet kellene 
ahhoz, hogy „készen” legyen, a Föld mégis megmarad, 
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és tovább lehet adni a fegyvereket. Ám ha megfojtanak 
minket,194 és mi megfulladunk, minden hegy és sziget he-
lyébõl elmozdíttatik, és az ég eltakarodik, mint mikor a 
papírtekercset összegöngyölítik; ha megvonatik tõlünk 
a levegõ és a föld, a nap feketévé lesz, mint a szõrzsák, és a 
hold egészen olyan lesz, mint a vér,195 ha mi, akik nem va-
gyunk készen, akiknek nincs menedékünk, megfosztatunk 
ily módon minden világidõtõl, ha elfogy szemünk elõl a 
világ arca a világéj tomboló, ördög vezényelte viharában, 
minden erõdítmény és firmamentum fölmérhetetlen ösz-
szeomlásában: akkor pucéran állunk a vég elõtt, félszegen, 
langyosan, zavartan és mégis „befejezetten”, a tragikus 
szituáció értelmében befejezetten, még ha egész más vá-
gyakból, összefüggésekbõl és idõmértékek szerint adódik 
is a vereségünk, nem tulajdon mûvünknek és nem is az 
õ a Sátántól fáradságosan kicsikart idejének a vágyaiból, 
összefüggéseibõl és idõmértéke szerint; ellenkezõleg, a 
Sátán apokaliptikus pillanata uralkodik most, és ebben az 
elsietett, sátánian tetszõleges, de mégis visszavonhatatlan 
befejezésben semminek sincs súlya, csupán megszerzett 
tisztaságunk és fölszerelkezettségünk gazdagságának, lelki 
birtokunknak és szellemi eszmélkedésünknek, egyáltalában 
vett megszületettségünknek, nevünk hívó tudásának, annak, 
hogy ismerjük Isten végre megtalált nevét, nehogy minden 
hiába legyen, nehogy utunk célját veszítse, és úgy elpusz-
tuljanak mind a gyógyulások: élet, lelkek, mûvek, szerelmi 
világok, hogy még hírmondójuk se maradjon a kozmikus 
elfuseráltság porában. Csak a jó, eszmélkedõ, kulcsot tartó 
ember idézheti föl a reggelt a megsemmisülésnek ebben 
az éjszakájában: ha nem szívják el erejét azok, akik tisztá-
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talanok maradtak, és a Messiást hívó kiáltása elég ihletett 
ahhoz, hogy mozdulásra bírja a megmentõ kezet, hogy 
bizonyságot szerezzen a megérkezés kegyelmérõl, hogy a 
sabbatbirodalom lélegzetet fölszabadító, kegyelmet árasz-
tó erõi fölébredjenek, következésképp hogy az apokalip-
szis nyers, sátáni, lélegzetrabló égését mindjárt gyõzelem-
re váltsuk, és fölébe kerekedjünk.

Ám itt végképp nem arról van szó, vajon beengednek-e 
minket, vagy sem. Ki volna az, aki beenged vagy eluta-
sít, ki ítél rólunk úgy, nil inultum remanebit,196 hogy maga 
meg ne ítéltessék? Hogy kudarcot vallunk, és kudarcot vall 
egy isten is, ez az egyetlen ítélet fölöttünk és fölötte, és 
meglehetõsen szörnyû ítélet. Amiért is, bármily szomja-
san fordul is tekintetünk a kinyilatkoztatás felé, Szent Já-
nos Jelenéseinek törvényszéke kölcsönösségre szólít, hogy 
igazságos lehessen. Ivan Karamazov társaságában magunk 
is szívesebben megmaradnánk megbosszulatlan szenvedé-
seinknél és forró, csillapíthatatlan haragunknál, mintsem 
hogy magunk is végignézzük, hogyan kellett mindenkinek 
szenvednie, hogyan kellett az ártatlan kisgyermekeknek is, 
hogy ezen az áron megvétessék az örök harmónia. Miért 
kevertettek bele õk is, kérdi Ivan Karamazov, õk, akiknek 
a legcsekélyebb közük sem lehet a felnõtteknek a bûnnel, 
megtorlással, kiengesztelõdéssel akadt bonyodalmaihoz, 
miért kevertettek bele õk is abba a trágyába, amely meg-
termékenyíti valakinek a számára az eljövendõ harmóniát? 
„Ó, Aljosa, nem káromolom én az Istent! Hisz értem én, 
hogy szükségképpen mennyire megrázza majd az egész 
világmindenséget, ha az égben és a föld alatt egyetlen ma-
gasztaló szólamba olvad össze minden, és így kiált fel min-
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denki, aki él vagy élt: »Igazságos vagy Te, Urunk, mert 
megmutattad a Te utaidat!« Ha majd az anya összeölelke-
zik azzal a hóhérral, aki szétmarcangoltatta a fiát a kutyái-
val, és mind a hárman sírva ezt kiáltják: »Igazságos vagy 
Te, Urunk« – az persze a megismerés koronája lesz, és 
minden megkapja a magyarázatát.”197 De Dosztojevszkij 
nem akar sírva így kiáltani, a gyermeki könnyek kiárusítat-
lanok maradtak, kiárusíthatatlanok, sem bosszú, sem meg-
bocsájtás nem egyenlítheti ki õket, nincs oly lény, akinek 
joga volna, hogy a könnyeket ebben a maga teremtette vi-
lágban megbocsájtsa, s ha a gyermekek szenvedései szük-
ségeltetnek ahhoz, hogy kikerekedjék a szenvedéseknek az 
az összege, amely az igazság megvásárlásához maga is nél-
külözhetetlen, akkor az igazság nem éri meg, és becsületes 
emberként Ivan Karamazov visszautasítja az örök harmó-
niához szóló belépõjegyet. Vagyis meglehet, látnunk kell 
mindent, és meglehet, ott lehetünk magunk is, amikor 
megesik a világfinálé csodája az örök harmóniára váltás 
pillanatában, a csoda, mellyel csordultig telik minden szív, 
amely elcsitít minden vonakodást, amely vezeklés minden 
ember elkövette szörnyûségért, vezeklés az emberek által 
kiontott vérért, és elegendõ nemcsak a megbocsájtás lehe-
tõségéhez, de még mindannak az igazolásához is, ami az 
emberekkel történt – de Ivan Karamazovnak van ereje, és 
nekünk is van erõnk, hogy ezt ne fogadjuk el, hogy Dosz-
tojevszkij hallatlanul mély értelmû szavai szerint higgyünk 
Istenben, de elvessük Isten világát, ahogy a végeredményt 
is, a pánlogisztikus ítélet és megbocsájtás napját.

Ezért is nem akarunk abban hinni, aki van, aki széthul-
lott, csak akinek érvényessége van. Nem akarhatja és nem 
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is imádhatja az ember a világot és a világ urát is, meg azt 
is, aki kigyógyítja a világot, vagy a világból kigyógyít min-
ket. Igazán furcsán illenék ahhoz a torz szabályozáshoz, 
amely a fennálló, természetszerû dolgok forgalmát vala-
hogy mégiscsak irányítja, ha tûrné mind a fölrengéseket, 
hajótöréseket, háborúkat, és csak az emberi szívek bûnös 
eltévelyedése nyugtalanítaná. Eleinte egyetlen, az ember 
homályos képe irányította áramlás létezett csak; ám Ádám-
mal, Jézussal fölhorgadt az irányban rejlõ kettõs lényegi-
ség: a világ mind érzékelhetõbben Sátánná, ellenlábassá és 
hebegéssé váló Istene, és a majdani mennybemenetelnek a 
maga útját Jézussal, Luciferrel járó Istene, a belsõ ragyo-
gás, a Sekhina avagy az igazi isteni glória lényege. Ami itt 
kontár, késõbb bosszúvágyó markában szorongat minket: 
béklyózva, üldözve, ámítva, a pók, ez a jobb-ha-esszük-
mintha-õ-esz, skorpió, öldöklõ angyal, a véletlen, baleset, 
halál démona, minden értelem hontalansága, ez a kövér, 
banális, alig is megmászható hegyvonulat, amely elrekeszt 
minket minden gondviseléstõl, a „jámbor” pánlogizmus 
varázslója – mondom, ami a markában szorongat minket, 
nem lehet ugyanaz a princípium, mint amelyik majdan íté-
letet akar ülni, utána meg azt állítja magáról, hogy kifür-
készhetetlen, az észt meghaladó úton-módon már régóta 
óv, és réges-rég a szívébe zárt bennünket, feledve kevély-
ségünket, amely miatt „bûnbe esett” a világ. Ez a kettõs Én 
ott rejlik Istenben mint tulajdon mélységünkben, eleinte 
összekeveredve, tisztázatlanul, eldöntetlenül, utóbb vilá-
gosan önmagára eszmélve és külsõvé téve; éspedig annak 
arányában, ahogy az emberek a jobban tudni akarás útjára 
léptek, ahogy a kígyó visszatért Jézussal, és közelebbrõl is 
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hallhatóvá tette az igazi kinyilatkoztatást, szembefordulva 
a démiurgosz haragjával – következésképp ahogy lucife-
ri lényegünk a bábeli toronyépítéssel fizikailag, a bûnbe-
eséssel és az angyal bukásával pedig eszmeileg is föllázadt 
a világ tévedékeny, embertelen, fizikai eredetének princí-
piuma ellen, s kivált, hogy a próféták, maga Krisztus is az 
egykori úgynevezett „eredendõ bûnt” hirdették legfõbb 
posztulátumként, azt, hogy úgy akarjunk alkotni, vagy úgy 
akarjunk tudni, vagy olyanok akarjunk lenni, mint Isten. 
Amely posztulátum azonban éppenséggel a bennünk rejlõ 
heroikusságból származik, a lázadó és végül hazatérõ Lu-
cifertõl, a szubjektum jobban tudni akarásából, a cél rebel-
lisétõl, az intenzitás magvából és a rejtõzködõ szubjekti-
vizmus hercegétõl, akirõl fölismertük, hogy nem közvetítõ, 
hanem a gyõztes, a paraklétosz csírája, fölismertük Mihály 
zászlajáról és Krisztus glóriájáról; s hogy vele a gyönge, tá-
voli végsõ Isten is gyõzedelmeskedik, az utópikus eszme, a 
jó eszméje, õ, aki már nem harcol Lucifer ellen, nem úgy, 
mint a megfeketedett Nap, a démiurgosz igazi éjszaka-
alakja, az, aki igazán elbukott, és aki, bár magáról kellene, 
Luciferrõl mondja, hogy Sátán. Ám ennek a harcnak a célja 
az persze, hogy a fizikai világ eltûntetését majdan megtisz-
tult lélekkel fogadjuk, a lelkek végre föllelt Egyáltalánjával, 
a legbensõbb, a háznép paraklétoszi szellemében, a lényeg-
bõl merített szóval, annak a szentléleknek a hívószavával, 
amelyik már magában véve is úgy szeretné eltüntetni a ter-
mészetet, a tévedéseknek ezt a szemétdombját, hogy sem a 
gonoszok, sem a Sátán számára nem volna immár szükség 
még csak sírkõre sem, nemhogy pokolra. Igaz, a lelki élet 
túllibben a testen, létezik valamiféle lelki csíraplazma, és a 
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transzfiziológiai halhatatlanságot nem érinti a test elvesz-
tése. Ám hogy a lelki élet túllibbenjen még a világ pusztu-
lásán is, ahhoz a legmélyebb értelemben el kellett „készül-
nie”, és köteleit szerencsésen kellett a túlvilág kikötõjének 
bakjára vesse, nehogy az örök halál szakadékába rántassék 
még a csíraplazma is, és elhibáztassék a cél, amely a földi 
élet megszerkesztésekor a legfõbb: koronánk, az örök élet, 
a föltárva megszületett háznép, a kozmoszokat is átszelõ 
halhatatlanság, a lelkek birodalmának egyetlen valósága, a 
szentlélek plérómája, az in integrum alapítás, kiszabadulva 
a világ labirintusából.

A Z  A K A R A T  L Á T O M Á S A

Élünk, és nem tudjuk, mi végre. Meghalunk, és nem tud-
juk, hová.

Könnyû megmondani, mit akarunk most és azután. Ám 
senki sem tud rámutatni, mit is akarunk egyáltalán, ebben 
a mégiscsak oly célszerû létezésben. Meglep, hogy boldog 
vagyok, mondja egy régi fölirat az ajtó fölött.

És mégis, nekünk, akik szenvedünk, és sötétek vagyunk, 
itt távolba nyúló remélnivalóink akadnak. Ha elég erõs ma-
rad, megtisztul, eltántoríthatatlanul magára eszmél, nem 
engedi megcsúfolni magát, akkor bennünket sem hagy 
megszégyenülni a remény. Hisz az emberi lélek fölölel 
mindent, fölöleli azt az odaátot is, amelyik még nincsen is. 
Egyedül õ, a lélek az, amit akarunk, õt szolgálja a gondol-
kodás, õ annak egyedüli tere, mondandója és tárgya, szét-
szóratva a világ négy sarkába, elrejtve az átélt pillanat sö-
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tétjében, megígérve az abszolút kérdés alakjában. És mert 
ami van, az elgondolhatatlan, az csak újragondolható, a 
lelki dolgok alakjára hozható, s mert a jámbor kívánságok, 
ahogy szülõi a gondolatoknak, a dolgoknak, az egyedül 
igazi dolgoknak is szülõi lehetnek. A gondolkodásnak és 
a nem-létezésnek, még-nem-létezésnek emiatt a végsõ fokon 
tényidegen, világellenes, világbíró homogeneitása miatt a 
teremtõ fogalom számára immár az empirikusan ténysze-
rû és annak logikája mutatkozik hozzáférhetetlennek vagy 
transzcendensnek, mi több, a Kant által megtiltott „meta-
fizikának”, nem pedig ami utópikusan tényszerû, fantaszti-
kusan konstitutív. Ami nem úgy értendõ, minthogyha csak 
annyi volna bizonyítható, hogy az odaát „lehetséges”; hisz 
hogy egy folyó befagyhat, az lehetséges, föltételesen le-
hetséges, vagy hogy a növények éreznek, az hipotetikus 
föltételekkel lehetséges, ha tudniillik elõföltételezünk bi-
zonyos, még nem igazolt premisszákat, vagy hogy talán 
vannak sivatagi szellemek, az problematikus föltevések 
mellett lehetséges, olyan, még ismeretlen premisszákat 
elõföltételezve, amelyek talán egészen a tapasztalható-
ság aktuális körén kívül esnek; ám hogy üdvözülünk, hogy 
létezhetik mennyország, hogy az emberi lélek álmainak evi-
dens módon belátott tartalma tételezi is magát, hogy korrelál 
vele valamiféle valóság, bárhogy is legyen meghatározva az, az 
nemcsak elgondolható, vagyis formálisan lehetséges, ha-
nem egyáltalában véve is szükségszerû, messze túl létezésé-
nek minden formális vagy reális dokumentumán, bizonyí-
tékán, engedélyén, premisszáján, a dolog természete által 
a priori posztuláltan és ebbõl adódóan az utópikus, intenzív 
hajlandóság által pontosan megszabott, esszenciális reali-
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tással fölruházva. Mármint a megvilágosodott, szent, szép, 
idõtlen lélek fogalmában, a lélekében, melyet hogy a gon-
dolkodás módszereivel, a hit tárgyait illetõen értelmezzen 
és prédikáljon, ez a könyv egyedül azzal próbálkozott meg: 
„A ki gyõz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki an-
nak nevét az élet könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl 
az én Atyám elõtt és az õ angyalai elõtt.”198 Így hát a jó-
akaratnak nincs határa, és az igazi gondolat az egy, egyet-
len varázsszót idézi föl, a szót, melyet keresünk, amely-
nek elhangzásakor minden teremtmény elhajítja a fátylát, 
amelynek hangjára az Istennel terhes lélek föltárja álmát, 
a sejtés álmát, az álmot, mely végül az egész világ igazsága 
lesz. Ezért befejezésül: amikor elgondoljuk a szenvedést és 
a vágyat, mi magunk belsõ tükrünkbe lépünk. Eltûnünk a 
mesebeli palota apró festett ajtaja mögött, és soha többet 
nem látnak minket sem ezen, sem a másik világon; elérke-
zett és ránk köszöntött a mindent mozgásra bíró, mindent 
elrejtõ pillanat, az idõ mozdulatlanul áll, az abszolút lelep-
lezõdés, az abszolút jelen belsõ terében. Krisztus visszatérte 
messianisztikusan éppenséggel erre is utalt, és az odakünn, 
az utunkban álló, a haláldémon Sátán, a világ kérges ritar-
dandója egyetlen robbanásban repül darabokra, darabokra 
repül minden, ami nem tõlünk, a sok egyestõl, magában re-
ménykedõtõl, égi fenségességünktõl való, vagy éppenséggel 
ellenére tesz; miközben odabent, az önmagunkkal találko-
zás gótikus szobájában ez az egész széles és látszólag annyira 
valóságos világ egyszer majd maga is az ártalmatlan emléke-
zés képeként lóg a falon.

Ám ha semmi egyebet nem akarunk, csak a lelket, ab-
ban egyben maga az akarás is feltárulkozik. Ami nógat, az 
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a maga mélységében egyben a tartalom is, iparkodásunk 
egyetlen célba érkezése, fedésbe kerülése. Ahogy filozó-
fiája még egyszer végigsöpör a világon, mindenütt kitárja 
Krisztusnak, azaz az ember-vágy önmagához való adekvá-
ciójának a kapuit, s egyben föltárja a titkos embert, a min-
dig is gondoltat, utópikusan mindig is jelenlevõt, egyszerre 
minden morális-misztikus szimbolikus intenciónak ezt az 
azonos szubsztanciáját. Így hát a vándorok is mi vagyunk, 
meg az iránytû is: a végére önmagukkal egybevágó inten-
zitások, ahogy a kategória elõtt a rejtvény voltak, a kategó-
ria után õk a mindig is elgondolt, egyedüli, még az eszme 
eddigi legmagasabb transzcendenciájánál is magasabban 
elõtûnõ megoldás. Ha tehát a magábanvaló dolog annak 
mutatkozik, ami még nincs, ami a legmélyebb remény és 
csodálkozás tartalmaként növekszik és álmodik az átélt sö-
tétben, a tárgyak actualiter csak álom álmában, de minden 
gondolat mögött is, akkor most – intenzitás és fény végsõ 
egységéhez mint azok önfeltárulkozásához híven – ponto-
sabban is definiálható, tudniillik mint a magunk látomásá-
nak akarata és végül mint akaratunk látomása.

Ez az, amihez új nekibuzdulással átverekedjük magun-
kat, a legbensõbbet kívülre kényszerítve. Egyetlen alkotá-
sunknak sem szabad többé önállósulnia, többé nem hagy-
hatja az ember, hogy fölszippantsák tulajdon eszközei és 
önmaga hamis tárgyiasulásai. Ahogy a gépet és az államot 
is le kell törni, a puszta tehermentesítés állapotában kell 
megtartani, a szellemi alkotásoknak is már csak mint a lé-
lek tárolóeszközeinek vagy az invenciót szolgáló logikai 
eszközeinek szabad megteremniük, viselve a lélekké való 
visszaalakíthatóság vagy átalakíthatóság terhét. Minden, 
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ami elidegenült az embertõl, értéktelen, minden kultu-
rális objektivitás csak mint tandíj vagy assignata érdekes, 
hisz Isten nevében, akinek tisztaságunkkal tartozunk, és 
aki megváltásunkkal tartozik nekünk, az utolsó napon csak 
az etika és a metafizika bírhatnak aranyfedezettel. „Tudd 
– mondja a Zóhár egy régi kézirata épp errõl –, tudd, hogy 
minden világot kétféleképpen lehet nézni. Az egyik lát-
vány a világok külsejét mutatja, a világok általános törvé-
nyeit külsõ formájuk szerint. A másik ellenben a világok 
belsõ lényegét mutatja, az emberi lelkek foglalatát. Ezért 
a tettnek is két foka van, a mûveké és az imáé; a mûvek 
arra szolgálnak, hogy külsejét illetõen tökéletesítsenek a 
világon, az imák pedig, hogy az egyik világot belefoglalják 
a másikba, és a magasba emeljék.” Ha a birodalom aka-
rása egyesíti õket, a tehermentesítésnek és szellemnek, 
marxizmusnak és vallásnak ilyen feladatbeli egymásba fo-
nódásában összegzõdik mind a mellékáramlatok végsõ és 
fõ rendszere: a lélektõl, a Messiástól és ami a teljességben 
való fölébredés aktusa, az apokalipszistõl származnak a 
cselekvés és megismerés végsõ impulzusai, õk az a priorijai 
minden politikának és kultúrának. Arrafelé tartunk, hogy 
mindent mi színezzünk át, gyorsítsunk föl és döntsünk el, 
nincs semmi készen, semmi sem zárult le, semmi nem to-
lakodhatik a középpontba; a föladat, hogy összegyûjtsük a 
lehasadt alsóbb részeket, fejünket magasabbra dugjuk ki a 
történelembõl, a testvérek közösségének kíséretébe szorít-
suk az államot, s végül elhordjuk az önmagunkkal találko-
zás búzáját az apokalipszis rettenetes aratási ünnepére: „mi 
pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal 
szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl 
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dicsõségre, úgy mint az Úrnak Lelkétõl.”199 Hisz hatalma-
sak vagyunk: csak a gonoszak köszönhetik létezésüket a 
maguk istenének, az igazak – ha róluk van szó, Isten az, aki 
általuk létezik, az õ kezükbe adatott a név megszentelése, 
Isten fölkenése, Istené, aki bennünk mocorog és növek-
szik, sejtett kapu, legsötétebb kérdés, túláradó bensõ, nem 
faktum, hanem probléma – az õ kezükbe, Istent megidézõ 
filozófiánk és az igazság mint ima kezébe.
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U T Ó S Z Ó K É N T  ( 1 9 6 3 )

Az Olvasó kezében tartott könyv 1916–17-ben íródott, 
1918-ban jelent meg elõször, majd, részben megváltoztatva, 
1923-ban. Az utóbbi kiadás szolgált alapul az újnak, az össz-
kiadás harmadik kötetének. Egyet s mást kihúztam, elsõsor-
ban az így világosabb vonalvezetés kedvéért. A szövegszerû 
(nem tartalmi) átdolgozások jórészt a húszas évek végérõl 
származnak; már akkor egy újabb kiadás számára készültek. 
Egyebekben a dolog érdemét tekintve ez az ifjúkori mû is 
változatlanul kerül a nyomdába: az elsõ fõmû kísérleteként, 
expresszíven, barokkosan, jámboran, központi tárggyal. 
A lélek tárnájában szövõdõ zene, mint Hegel mondja, de 
feszültséggel terhes, „lõpor” a szubjektum-objektum-vi-
szonyban. Mindenütt a sarktétel lapul: „A világ nem igaz, 
de haza szeretne jutni, az embernek és az igazságnak kö-
szönhetõen.” Ennyit errõl a Sturm-und-Drang-könyvrõl, 
amely a háború ellen született viharos éjszakákon, ennyit 
a megkezdett utópikus filozofálásnak a nos ipse köré épült 
elsõszülöttérõl; a helye anticipáció maga is. Forradalmi ro-
mantikája (ez igaz a Thomas Münzer-monográfiára is) a 
Das Prinzip Hoffnungban és a rákövetkezõ könyvekben lel 
mértékre és meghatározásra. Így körvonalazódik igazán, 
ami Az utópia szellemének sajátja, ami a gonosznak is, a gyó-
gyulást hozónak is meghitten ismerõs: a forradalmi gnózis.
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1 Vagy: A Nyugat alkonyát – az 1923-ban tetemesen ki-
bõvített Szándék szövege utalhat akár Oswald Spengler el-
képesztõen népszerûvé vált könyvére is.

2 A borjú természetesen az aranyborjú, a borjúbõr a 
háborúra, a militarizmusra utal: dem Kalbfell folgen / zum 
Kalbfell schwören a. m. katonának állni.

3 Anthony A. Nassar, Az utópia szellemének angol for-
dítója emlékeztet rá, hogy Bloch a Gewissen (lelkiismeret) 
szóban néha hallja, aminek fordításaként született, a latin 
conscientiát, illetve annak másik jelentését, azt, hogy közös 
tudás, többek tudomása; talán ez magyarázza a jelzõt (sam-
melndes Gewissen).

4 A néha terminusként használt többes szám elsõ sze-
mélyû személyes névmás a magyarban egybecseng a mi-
csoda jelentésû mivel, amely egyébként ugyancsak elõkerül 
Blochnál a das Was des Ausdrucks kifejezésben; a hangsúly, 
illetve a komikus félreértések elkerülése érdekében a mit, 
ha nem egyszerûen csak személyes névmás, nagy kezdõ-
betûvel írjuk, a das Was des Ausdrucks mijét pedig Mitnek (a 
kifejezés Mit-jének) fordítjuk.

5 Az 1923-as kiadásban: „Ahol vagyok”.
6 A korsó, amelyrõl ebben a szakaszban szó van, németül 

der Krug; a szó ivót, csárdát is jelent, ebben az értelemben 
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szerepel a Nobiskrugban; a bizonytalan etimológiájú szó a 
XVI. században már a poklot, a pokol tornácát jelenti: volta-
képp az utolsó fogadó a pokolra vezetõ úton, ahová a lélek 
betér, és ahol a fogadós, maga az ördög, néha lelki üdvü-
kért kockázik a vendégekkel.

7 A sorsistennõk egyike a germán mitológiában.
8 Hans Pölzig (1869–1936) építész, a német expresszio-

nista építészet fõ képviselõje; egyebek mellett õ építette át 
Max Reinhard számára a Berlini Nagyszínházat 1918–19-
ben.

9 Hogy megfejthetõbbé tegyük a mondatot, az 1918-as 
változathoz nyúltunk.

10 A szõnyeg fogalma a késõbbiekben is többször elõke-
rül, A zene történetfilozófiájának problémája címû szakaszban 
Bloch a szerzõt is megemlíti, akihez Az utópia szellemének 
megírásakor szoros barátság fûzte, és akitõl a fogalmat köl-
csönözte, tudniillik Lukács Györgyöt. Minthogy a fogalmat 
Bloch sehol nem fejti ki, talán nem haszontalan hosszab-
ban idéznünk a Heidelbergi mûvészetfilozófiát: „A következõ 
fejtegetések megértésének megkönnyítése végett utalok itt 
a szõnyegre mint a megformálási mód [az ornamentika] 
paradigmájára […]; mégis hadd utaljunk már most arra, 
hogy az itt vázolt stilizálási folyamaton pl. a festészetben a 
tiszta felületmegformálást, a költészetben a tisztán formá-
lis szómûvészetet – ritmika, rímtechnika stb. – értjük. Azt 
azonban, hogy ennek a megformálási elvnek mi a jelen-
tõsége a különbözõ mûvészeti ágakban, és minden egyes 
esetben hogyan viszonyul a többi megformálási elvhez, 
magától értetõdõen csak a mûvészetek teljes rendszerében 
lehet tisztázni. A[z ornamentikusság] paradoxon[a] abból a 
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már említett ténybõl származik, hogy a megalkotandó mû 
egynemûvé vált elemei nem képesek csupán önmagukból 
és az elvont »nézõpontra« való puszta vonatkozásukból 
kiindulva összekapcsoló viszonylatokat, tehát koherenciát 
kialakítani, másrészt pedig a koherenciából, mint a tiszta 
élményjelleg posztulátumából, amelyet a befogadó állít fel 
a mûvel szemben. […] [A] paradoxon feloldásához szüksé-
ges coincidentia oppositorum a következõ: az egynemûvé 
tett elemek koherenciája és folytonossága, ami egyrészt 
nem más, mint az elemek merõben technikai, tehát – a 
megformálandó anyagiság szemszögébõl nézve – elvont-
formai összekapcsolása, ami azonban másrészt a befogadó 
számára valamely elvont beteljesülés – ugyancsak elvont 
– általában vett sémáját nyújtja. 

Az utóbbi fogalom értelme, amely mintha ellentmonda-
na minden esztétikum alapkövetelményének, az esztétikai 
képzõdmények konkrét lényegének, s amely az elvontság 
és átélhetõség egybeesése jóvoltából mintha még imma-
nens ellentmondást is rejtene magában, csak a második, 
az elsõvel szorosan összefüggõ paradoxon megoldása ré-
vén tisztázódhat. Itt ugyanis a következõképpen vetõdik 
fel a kérdés: hogyan képesek olyan viszonylatok, amelyek 
összekapcsolják egymással az elemeket, dologszerûségük-
kel szemben azonban teljesen semlegesek maradnak, ko-
herenciát teremteni közöttük? A paradoxon lényege, egy-
szersmind azonban feloldásának útja is a viszonylatoknak 
ebben a semleges jellegében rejlik; nem találhatnak sem 
empirikus, sem szimbolikus dologszerûségre, és nem te-
remthetnek dologi elemek között kapcsolatokat vagy ren-
det, tehát arra az általában vett összekapcsolhatóságra 
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vonatkoznak, amely e halványan és homályosan dolog-
szerû elemek között található. […] Az elemek kapcsola-
tait megteremtõ elvont [tudniillik mintegy matematikai] 
viszonylatok arra törekszenek, hogy tiszta vonatkozások 
önmagában zárt rendszerét hozzák létre, olyan világot 
építsenek fel, amelynek szubsztanciája jelek egynemû, a 
lehetõ legtartalmatlanabb koherenciájából képzõdik, jele-
kébõl, amelyek sem önmagukban, sem önmagukon kívül 
nem kell hogy bármit is jelentsenek, hanem érvényessé-
güket és valóságosságukat kizárólag tiszta jellegük, a kö-
zöttük lehetséges vonatkozások korlátlansága és végtelen-
sége s a közöttük megvalósult vonatkozások harmóniája és 
lezártsága hordozza. Ám a viszonylatok elvontsága ezzel 
elveszítette elvont jellegét, hisz e jelleg is csak jelek és vi-
szonylatok egy meghatározott, minõségét tekintve általuk 
mégis inadekvátan kifejezett valósághoz való viszonyát nyil-
vánítja ki; ha a stilizálás felszámolja egy ilyen, a jelekhez ké-
pest transzcendens valóság lehetõségét, azaz, ha bármiféle 
valóságra vonatkoztathatják is ezt a jelvilágot, e vonatkozás 
mégis mindig és mindig ugyanazzal az abszolút szükségsze-
rûséggel szubjektív-reflexív, akkor a jelek és kapcsolataik sui 
generis világgá válnak, amelyben egységes, egyetlen közép-
pontra irányuló mozgás során kizárólag beteljesülések le-
hetségesek. […] Ez átalakulás révén […] olyan világ kelet-
kezik, amely abszolút harmonikus, tiszta beteljesülésjellege, 
a konkrét tartalom meghatározottságának hiánya, ennek 
következtében bármire való vonatkoztathatósága (még ha 
ez a vonatkozás szubjektív-reflexív is) jóvoltából bármilyen 
elképzelhetõ vagy megáhítható utópikus valóság képmása 
lehet, az átélhetõ beteljesülés általában vett sémája. […] a 
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megformálás matematikai elvei szempontjából az egésznek 
a részekhez való aránya, az összkompozíció mérete min-
dig irracionális, és sohasem vezethetõ le a részekbõl; ez a 
méret »adva« van a számunkra, és a megformálásnak az a 
feladata, hogy ennek az adottságnak a szükségszerûség, az 
aprioritás látszatát kölcsönözze […] mintha kimondhatatlan 
törvények uralkodnának itt olyan dolgok felett, amelyeket a 
törvény meg nem érinthet, amelyek idegenek maradnak a 
törvények számára, és mégis készségesen és mint a táncban 
engedelmeskednek parancsaiknak. És a jelekké vált dolgok 
vonatkozásai ugyanerre a tiszta, világos és mégis kimondha-
tatlan törvényszerûségre tesznek szert: ha egy rímhívó szóra 
egy tõle – jelentését tekintve – teljesen idegen szó hangzik 
fel, szükségszerû, egyetlen lehetséges válaszként, ha a kép 
felületkompozíciójában az emberek mozdulatai rejtélyes, de 
magától értetõdõ ornamentikát alkotnak a fákkal, hegyek-
kel és a felhõkkel, ugyanolyan szükségszerû és ugyanolyan 
titokzatos, ahogy a dolgok ilyen rendszerekben választ kap-
hatnak, s ahogy e rendszerek felépülhetnek a dolgokból. 
Ez a szõnyeg mélysége és szépsége […] – A könnyedség itt 
tetté vált: a törvényszerûségeknek a dolgokkal ûzött szabad 
játékává, a dolgok vonatkozásaikban felszabadult, játékká 
és tánccá vált kötöttségévé. Az ornamentika e fogalmával, 
amely a rend és a játék, valamint a dolgok ornamentálisan 
megformált felszínének a szintézise, amibe minden irra-
cionalitás befogadást nyerhet, és amiben mindent szigorú 
törvények tartanak fogva, ahol azonban a törvények me-
revsége feloldódik, anélkül hogy szükségszerûségükbõl 
veszítenének, és ami feloldhatatlan, világossá és könnyû-
vé válik, anélkül hogy sekélyes érthetõségben veszne el, e 
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megformálás célhoz ért, és minden paradoxonja feloldó-
dott: létrejött minden utópikus valóság képmása. 

Ez a megformálási elv a legmélyebben és legsajátabban 
mûvészi: egészen forma, szó szerinti értelemben »tiszta« 
forma, és olyan mûvet teremt, amelybe minden kívánsá-
ga tiszta beteljesüléshez közelíthet, olyan mûvet, amely 
az igazi földi paradicsom, amelyben minden ellentét egy-
beesik és egyesül, hogy paradicsomi világot építsen fel. 
Ez a világ azonban nem rendelkezik valósággal; elvont, 
képmás, allegória, olyan távoli beteljesülések visszfénye, 
amelyekre a megvalósulások csak szubjektíven-reflexíven 
vonatkozhatnak; e világot elemeinek szubsztanciájává vált 
tartalmatlansága hordozza, és abban a pillanatban szétpat-
tanna, sugárzó felszíne összezavarodna, ahogy a tartalmat-
lan könnyedséggé varázsolt dolgok újra ráeszmélnének 
magukra és dologszerûségükre. Pedig ennek be kell kö-
vetkeznie. A szõnyeg lehetõsége egészen egyedülálló, sze-
rencsés eset, ahol e megformálás lehetõségei végérvényes 
megformálássá válhatnak; különben a megformálás célja és 
a megformálás anyaga mindenütt egyforma erõvel szegül 
szembe e paradicsomi, ám elvont tökéllyel. Csak a tánc, 
a mese és a zene bizonyos fajtái hasonlíthatók a szõnyeg-
hez, de ezek már átmeneti fokozatok is más megformálási 
elvekhez. És nincs kép, amely csupán tiszta és szép felület 
maradhatna, hanem a maguk anyagiságában megformált 
dolgok foglalatává kell válnia, és minden szómûvészet el-
lene szegül ama tendenciának, hogy minden értelmetlen 
ritmusban, rímben és hangzásban oldódjék fel. Ez a pa-
radiso terrestre így a mûvészet elveszett és újra keresett 
paradicsomává válik: minden megformáló, valóságteremtõ 
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mûvészet arra törekszik, hogy az elért valóság után, benne 
és számára újra elnyerje emez ornamentális otthonát, ame-
lyet elhagyott a valóság kedvéért. Ez a forma így minden 
megformálás nagy korrektívumává válik: »minden mûvé-
szet szüntelenül zenévé akar válni«, mondta Walter Pater, 
és ez a tétel sokkal több, mint szellemes és finom, ha zenén 
ezt a játékká vált, szabad és felszabadító kötöttséget értjük. 
E korrektívum-szerepben azonban e forma túlemelkedik 
eredeti empirikus lehetõségein: a megformált valóságnak 
vissza kell térnie a tiszta formába, de mint ilyenbe; újra 
»tiszta« formát kell elérni, de olyat, amely levetett min-
den elvontságot, amellyel szemben ezért minden távolság 
is újra elveszett, és újra distanciává változott át.” – Lukács 
György: A heidelbergi mûvészetfilozófia és esztétika, ford. 
Tandori Dezsõ, Magvetõ, Budapest 1975, 99–109. o. 
– A szõnyeg fogalma fölbukkan Lukács ugyancsak 1912-re 
keltezett, Elõadás a festészetrõl címû kéziratában is – Lukács 
György: Ifjúkori mûvek, Magvetõ, Budapest 1977, 808. o. 

Az utópia szellemének angol kiadása a szõnyeg egy másik 
elõfordulására utal Lukácsnál, aki A tragédia metafizikájá-
ban, Paul Ernst tragédiái kapcsán írja az alábbiakat: „De 
mégis vagyon rejtve rend e világban, valami kompozíció 
zavaros egymásba-fonódásában, vonalaiban. De olyan de-
finiálhatatlan e kompozíció, mint valamely szõnyegé vagy 
táncé: lehetetlenségnek látszik értelmét megfejteni, de 
még lehetetlenebb lemondani magyarázásáról. Úgy tet-
szik, mintha e vonalak borzas szövevénye egyetlen szó-
ra várakozna csak, hogy világos és egyértelmûen érthetõ 
legyen. És mintha e szó mindig nyelvünk hegyén volna 
– és mégis soha senki e szót még ki nem mondta. A tör-
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ténelem úgy látszik, valami mély szimbóluma a sorsnak: 
törvényszerû véletlenségének, végül mindig igazságos 
önkényének és zsarnokságának. A tragédia harca a törté-
nelemért – nagy hódító hadjárata az élet ellen; a kísérlet, 
hogy a maga értelmét – mely a közönséges élettõl meg-
közelíthetetlen messzeségben van – megtalálja az életben, 
és kiemelje mint rejtett magvát. A történelem valamely 
értelme mindig az élethez leghasonlóbb szükségszerûség. 
A puszta történés súlyában jelenik meg a szükségszerûség 
formája, a dolgok folyásának ellenállhatatlan erejében. Ez 
a mindennek mindennel való összefüggésének szükségsze-
rûsége. Értéktagadó szükségszerûség ez: minden szüksé-
ges, és minden egyformán, nincsen különbség kicsiny és 
nagy, jelentõs és mellékes között.” – Lukács György: Ifjú-
kori mûvek, 510. o.

11 Bár mint épp abból a szövegrészbõl kitetszik, amely-
hez a jegyzetet illesztettük, Bloch legalábbis máshová teszi 
a hangsúlyokat, mint Lukács, a tiszta forma-transzcendáló 
(az 1918-as változatban még Blochnál is transzcendentális) 
forma itt használt fogalompárja is a Heidelbergi mûvészetfi-
lozófiából való: „A mûvészi képzõdmény szimbolikus való-
ságát […] az jellemzi, hogy mind a matéria, mind a forma 
összeolvadni törekszik egymással; a megformálás igyekszik 
elmerülni a szimbolikus anyagkezelésben és azt úgy fel-
tüntetni, mint ami szervesen önmagából nõtt ki és csupán 
önmagán nyugszik; az anyag viszont a szimbolikus kezelés 
révén azt a szerepet kapja, hogy egyszerû fogalmától és 
mindennapi élményjellegétõl látszólag idegen jelentéseket 
vessen felszínre. Tehát mind a forma, mind az anyag túl-
lép önmagán, de mégsem transzcendálódnak, hanem lát-
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szólagos összeolvadásuk révén – amely szétválaszthatatlan 
összevegyülés, de nem abszolút egyesülés, s így a lehetsé-
ges vonatkozások lezárt, intenzív végtelenségét hozza létre 
– gazdagodva és kiteljesedve térnek meg magukba. A szim-
bolikus megformálás immanenciája ezért csak abban a ne-
gatív értelemben valóban immanens, hogy valóságjellege 
csupán saját megformálási elvein nyugszik, és nem vonat-
koztatható semmire, ami rajtuk kívül van; csak abban az 
értelemben, hogy e valóság lényeges konstitutív alapjai, 
amelyek mind formáját, mind anyagát transzcendálják, 
mégsem hajtják õket túl rajta, hogy a transzcendálódás 
minden tendenciája újra feltartóztattatott, immanenssé 
tétetett. Ezekben a szimbólumokban tehát olyan valóság 
keletkezik, amely rendelkezik valamely valóság minden 
ismertetõjegyével: a befogadó szubjektumtól való függet-
lenséggel, önmagában való zártsággal, teljességgel, végte-
lenséggel, s ezek a legszigorúbban összetartoznak; az ilyen 
képzõdményeket konstituáló formákat tehát joggal nevez-
hetjük transzcendentális formáknak, a valóság formáinak. 
Mivel mármost itt olyan valóság keletkezik, amely sem 
Kell-ként, sem problémaként, sem pedig adiaphoronként 
nem ismer semmit, ami rajta kívül állna, megszûnik min-
den idegenség a konstitutív forma és az adott anyag között, 
és mindent egynemû, egy középpontból kiinduló vonatko-
zások kapcsolnak össze. […] Csupán ebben az értelemben 
– hogy ti. bizonyos matériák magukban hordják bizonyos 
szimbolikus feldolgozások (de csak ezek) lehetõségét – be-
szélhetünk a matéria és forma objektív harmonia praesta-
bilitájáról, arról, hogy az élményvalóság bizonyos elemei, 
amelyek magában az élményvalóságban, persze, sohasem 
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fordulnak elõ tisztán, mintha egészen meghatározott meg-
formálásokra volnának predesztinálva, hogy tehát – az át-
élõ ember vágyának megfelelõen – már az élményvalóság 
elemeit tartalmazzák bizonyos utópikus beteljesülések le-
hetõségét. Az ilyen objektív utópialehetõségekbe vetett hit 
áll a befogadónak a mûvel szembeni készenléte mögött, az 
a hit, hogy van olyan, magában a valóságban benne rejlõ, 
annak távolságát leküzdeni és mûvé válni törekvõ tenden-
cia, amely azután a mûvészi alkotásban valósul meg, és ezt 
a harmonia praestabilitát az a szükségszerûség kapcsolja 
össze azzal, amelyik a formává vált mû és a készenlét for-
mái között áll fenn, hogy e készenlét és vágy beteljesülésé-
nek kell lennie. A mûalkotásforma objektív megfelelése a 
matériának ezzel még konkrétabb és törvényszerûbb meg-
határozottságot nyer, s egyúttal még inkább eltávolodik az 
élményvalóságtól: minél jobban megközelíti a mû a hatás 
posztulátumait, egy valóra váltott utópia látszatát, annál 
rejtettebb vonatkozásokat kell megfelelõképpen nagyobb 
energiával és teljesebben felszínre hoznia, olyan tenden-
ciákat, amelyeket csak a befogadó vágya vár el a valóságtól, 
éppen mert nyomuk sincsen benne. […] 

A »tiszta« formánál mindent felületté tettek, elhalvá-
nyítottak dologszerûségében, hogy létrejöjjön az elvont 
beteljesülés statikus egynemûsége s vele vehikuluma, 
a könnyedség, minden dolgok táncszerû egyesülése; a 
transzcendentális formánál viszont az értelem és az egy-
ség ugyanabból a feszültségbõl származik, amely betel-
jesíti minden dolog saját dologszerûségét, a nagy egység 
tehát nem lehet más, mint a tömegszerûség és a súly, a mû 
dinamikus egynemûsége, a konkrét beteljesülés, az utó-



469

Jegyzetek

pikus valóság egysége. Ezzel azonban nincs felszámolva 
A »tiszta« forma, ellenkezõleg, beteljesülten visszatér: a 
dinamikus egynemûség nem a statikus egynemûség szét-
robbantása, és ez a súly nem e könnyedség ellentéte; mert 
azáltal, hogy ez a tömegszerûség a dolgok fajsúlyának és 
az anyag általános súlyának kiegyenlítõdésébõl jön létre, 
benne is eleven minden díszítõ tendencia, és dologszerû-
séggel telített »tiszta« formára, és a dologi vonatkozások 
ornamentikájára törekszik. Amit ott elvontan értek el, az 
allegóriának szimbólummá kell válnia: A »tiszta« forma 
mindig minden mûvészet célja és minden megformálás 
örök korrektívuma marad. […] 

[…] az ornamentika után nincs további út, nincs út va-
lamiféle valósághoz, még a naturalizmust is csak úgy lehet 
felfogni, mint A »tiszta« forma felmondását, ellene való 
lázadást. Mert az ornamentika nem a pszichológiai alkotó-
folyamat idõbeli lefolyásában, hanem fogalma következté-
ben áll a valóság után: csak valóság nélküli, vagy valóságot 
betetõzõ ornamentika gondolható el. Valóságot azonban 
csak a transzcendentális forma hozhat világra, »tiszta« 
forma sohasem. […] A »tiszta« forma elve a mû lényegé-
nek – mely veleszületett a zsenivel, a szubjektuma nincs is 
tudatában –, a technika és a valóság teljes egybeesésének 
köszönheti tudattalan helyesbítõ szerepét, e negatív be-
avatkozását a fenomenológiai alkotófolyamatnak. És ami 
a szubjektum szemszögébõl nézve kegyelem volt, a mû 
szemszögébõl szükségszerûségként jelenik meg.” – Lukács 
György: A heidelbergi esztétika és mûvészetfilozófia, 94–97. 
o., 141–142. o., 154. o.
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12 Blochot talán megcsalta az emlékezete: a német szö-
vegben ech áll, noha a halál pillanatában madár alakjában 
Ozirisz ítélõszéke elé repülõ lélek ba.

13 „»Én alig lépek, s a távolság már minõ!« – »Fiam, no 
lásd: itt térré vált az idõ. «”– Kereszty István fordítása, Ri-
chard Wagner: Parsifal, I. felv. 

14 Theodor Däubler: Der neue Standpunkt (Esszék, 
1916), magyarul uõ: Az expresszionizmus, ford. Koczogh 
Ákos, in Koczogh Ákos (szerk.): Az expresszionizmus, Gon-
dolat, Budapest 1981, 174. o.

15 Zsolt. 118,22.: „A kõ a melyet az építõk megvetettek, 
szegletkõvé lett! Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi sze-
meink elõtt!”

16 Azaz elfátyolozottsága, és hogy ami a fátyol mögött 
van, rémületes – mármint ha Blochnak Schiller Az elfátyo-
lozott saisi kép címû verse járt az eszében, hisz ezt a szim-
bólumot novalisi változatában is idézi A szaiszi kép címû 
fejezetben.

17 Az ideogram föltehetõen csak elírás, ebben a szöveg-
összefüggésben a szó blochi átköltése, a sajátkezûségre 
utaló idiogram szokott fölbukkanni.

18 Azaz az ember alakú kozmosz nyoma.
19 Az önmagunkkal szembelovaglás Hugo von Hof-

mannsthal Reitergeschichtéjének (1898) motívuma; Sesen-
heim Goethe és Friedrike Brion szerelmének színtere, 
Goethe Sesenheimi dalainak megjelenése pedig az irodalom-
történet idõszámítása szerint a Sturm und Drang kezdete.

20 Johannes Ockeghem (1410 k.–1492).
21 Johann Mathesius: Luther doktor háztartásáról, eré-

nyeirõl és az õ szépséges beszédeirõl, in: Martin Luther: 
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Asztali beszélgetések, ford. Márton László, Helikon, Buda-
pest 1983, 8. o.

22 Aranyvíz, az alkimisták nagyra tartott, bár vitatott re-
ceptúrájú gyógyitala, amelyrõl, ugyancsak az alkimisták 
szerint, bár burkolt formában, de a Biblia is több helyütt 
megemlékezik

23 Eduard Hanslick: A zenei szép. Javaslat a zene esztétiká-
jának újragondolására, ford. Csobó Péter, Typotex, Buda-
pest 2007, 38. skk.

24 Bloch hozzávetõlegesen idézi Nietzschét (Friedrich 
Nietzsche: Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines 
Psychologen, KSA 6. Hrsg. Giorgio Colli und Mazzino 
Montinari, de Gruyter, München 1988, 423. o.). Magya-
rul lásd: Nietzsche contra Wagner. Egy pszichológus per-
iratai, ford. Zoltai Dénes, Holmi 2001. március, 364. o.

25 Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok, I. felv. 
3. szín, Várady Antal fordítása; a szöveget a mondathoz 
igazítottuk.

26 Heinrich von Kleist: Szent Cecília, avagy a zene hatal-
ma. Legenda. In: uõ: Elbeszélések, ford. Antal László é. m., 
Jelenkor, Pécs 2001, 191–201. o.

27 A mondat talán érthetõbb, ha számításba vesszük, hogy 
a kötelék (Bindung) eredetileg (az 1918-as változatban) ív 
(Bogen) volt; a szakasz elsõ mondata így szólt: „Ezért egy 
ívet kell vonnunk mindannyiunk köré. Ez az ív…”

28 Tudniillik Lukács Györgyé, ahogy az a Heidelbergi 
mûvészetfilozófiában (1912) megfogalmazódott.

29 Lásd a 10. jegyzetet.
30 A német zenei irodalomban bevett mûfaji megjelölés-

nek számító Spieloper, illetve Handlungsoper terminusoknak 
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nemigen van elfogadott fordításuk, legföljebb hozzávetõ-
leges körülírással kiválthatók: a Spieloper a zárt számok-
ból építkezõ német vígopera, míg a Handlungsoper a zárt 
számokat folyamatos drámai mozgalmassággal felváltó s 
ennyiben végigkomponált operatípus a XIX. században. 
A fordítások általában meg szokták tartani az eredeti né-
met kifejezést, mi is ehhez a szokáshoz igazodtunk. 

31 Weltlich klein bewegt – a fordulat értelme nehezen 
kibogozható, megpróbáltuk a legkevésbé következmény-
terhes változatot választani; ez áll a geistig klein bewegt for-
dulatra is.

32 Az 1923-as átdolgozás törölte A „csak”-ot, a fordítás-
ban azonban megtartottuk, mert talán világosabbá teszi a 
szakasz szerkezetét.

33 Tulajdonképpen róluk emlékezik meg (die sich ihrer 
erinnert), ami némiképp talányosnak tûnik – lehet, hogy 
az 1918-as szöveg átdolgozásakor (egy húzásnál) elõadó-
dott tollhiba; az 1918-as szöveg tudniillik így szól: „…ví-
zióként, amely a mozarti preegzisztenciából bukkan föl, és 
az amúgy tiszta forma minden játékossága, játékszerûsége 
és lapos paradicsomisága mögött rá, a mozarti preegzisz-
tenciára emlékszik vissza.”

34 Körperseele, a hermetikus irodalom anima corporalisá-
nak fordítása.

35 Winkler Lajos fordítása.
36 Minthogy az alanyra csak a sie utal, és nemcsak az 

Ausdrucksform, hanem a Gemeinde is nõnemû, a mellék-
mondat érthetõ úgy is (az angol kiadás így is fordítja), hogy 
a gyülekezet az, ami „a történés túlpartján van otthon”; a 
folytatás azonban már inkább a kifejezésformáról szól, és a 
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mondatszerkezetben nincs nyoma ennek a váltásnak; az 
angol változat egy pontosvesszõvel ketté is választja itt a 
mondatot.

37 A mondat kétértelmû szintaxisa miatt szólhatna így is: 
Ez a stílus pedig, melodikus vagy jobban mondva meliz-
matikus találmányként megnehezített körülmények között 
alaposan le kellett hogy gyöngítse (esetleg: megnehezített 
körülmények között kellett, hogy legyöngítse) a dallam 
zavartalan, zárt stb.

38 A rátalálás találgatás, az eredetiben a megfejthetetlen-
nek tûnõ von einer auftreffenden Beziehung (rálelõ viszony?) 
áll; az angol fordításban: reverse correlation.

39 Föltehetõleg; a szövegben csak „die dramatische” áll, 
az 1918-as változat azonban így szól: „…melyekben tudni-
illik az ént föloldó drámai mozgalmasság és nem, mondjuk, 
az azon újból áttörõ személyes-lírai mélység a lényegi cél.”

40 …mit der bei der Fuge ganz unmöglichen Ungeduld 
im Einschlag – a fordításban az angol kiadás megoldását 
követtük.

41 A szintaktikai kétértelmûség miatt a mondat így is 
szólhat: Már Bach világosan fölismerhetõvé teszi, minde-
nekelõtt partitái bevezetõ darabjaiban, az ellentétnek egy 
második témában kifejezésre jutó princípiumát mint a szo-
nátaforma õsképét.

42 A talányos kezdõmondatok helyén az 1918-as válto-
zatban: „Persze el sem maradhattak a derék urak. Kevéssel 
ezelõttig ilyenek éltek a zenei tanintézetekben, méltatlan, 
még ha nem is érdemtelen utódai a maga Brahmsa mögé 
fölsorakozott rosszindulatú átlagnak. Õ persze, Brahms, 
mindent jobban kedvel a duruzsolásnál vagy annál, hogy 
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rajongjon. Õ inkább túl sok, mint túl kevés, ám ez sem a 
beethoveni nyom. A megszokott sors ismétlõdik itt: köve-
tõk és korcsok születnek, akik annak kis, nem belsõ, bár 
romantikusan rendbe szedett formájában szeretnék föl-
fogni az eredeti nemzõerejét. A biedermeier és a második 
rokokó puszta zárt dalnokait említetlenül hagyjuk itt. Min-
denekelõtt a késõi, legkésõbbi Schubertet, aki gyûlölte…”

43 Friedrich Gottlieb Klopstock: Dem Unendlichen 
(1764); a verset Franz Schubert megzenésítette.

44 Paul Bekker: Beethoven, Schuster & Loeffler, Berlin 
1911.

45 August Halm: Von zwei Kulturen der Musik (1913), 
Klett, Stuttgart 1947, 38–81. o. 

46 Das Gesicht – esetleg arc, az angol fordításban azo-
nosság.

47 …aus Verzweifelung und nicht in Permanenz – az 
angol fordító szerint: kétségbeesésében, amely nem akar 
örökös kétségbeesés lenni.

48 …in dem der zur Brüderlichkeit aufgeteilte Welt-
grund widerklingt und das Es dieses musikalischen Ge-
schehens zum individuellen Multiversum definierbar wird 
– a vonzatokkal sajátosan bánó mondat vége az angol for-
dító értelmezésében így szól: …melyben a testvériesen 
megosztott világ fundamentuma visszhangzik, és mint in-
dividuális multiverzum válik meghatározhatóvá ennek a 
zenei történésnek a tárgya.

49 A halottak szigete Arnold Böcklin 1880 és 1886 között 
több változatban is megfestett olajképe; lehangoló rep-
rodukciója egy idõben ott lógott minden polgári otthon 
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falán; Max Reger Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin 
címû darabjában (op. 128, 1913) tényleg „megzenésítette”.

50 …er is nicht mühelos – ha az er a komolyságra vo-
natkozik, a fordulat úgy is fordítható, hogy: Igaz, ez a ko-
molyság nem minden erõltetettség nélkül való.

51 Karl Theodor Piloty (1826–1886), elsõsorban törté-
neti tárgyú képeirõl elhíresült, a müncheni Akadémia fejé-
vé kinevezett és nemesi címmel honorált német festõ.

52 Karl Grunsky: Anton Bruckner, Engelhorn, Stuttgart 
1922.

53 August Halm: Die Symphonie Anton Bruckners, Müller, 
München 1913.

54 Blochot megcsalta az emlékezete: a megjegyzés a he-
tedik szimfóniára vonatkozott.

55 Az 1923/1964-es szövegnek ez a mondata nyelvtanilag 
zavarba ejtõ, talán a húzás pongyolasága miatt; az 1918-
as szövegben ez áll: „Ekképp tehát a három erõ: a kiáltás 
avagy a magunkban dúdolás megkerült szõnyege, a szin-
kópa avagy a primitív tánc megkerült szõnyege, a drámai-
lag alkalmazott harmónia avagy a kamarazenei finomság 
és a szerafikus fényû akkord megkerült szõnyege – a szim-
fonikus használatban végül révbe juttatták a melizmatikus-
ságot, azaz az emberi lelket, a végtelen melódiát.”

56 Friedrich Nietzsche: A tragédia születése avagy görög-
ség és pesszimizmus, ford. Kertész Imre, Európa, Budapest 
1986, 184. o.

57 Blum Tamás és Horváth Ádám fordítása.
58 Friedrich Hebbel: Én és te, ford. Tótfalusi István, in: 

Szerelmes kalendárium. Háromszázhatvanöt költõ három-
százhatvanöt verse, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 
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1962, 465. o.; a verset többek közt Hans Pfilzner is meg-
zenésítette.

59 „In dem wogenden Schwall, / in dem tönendem 
Schall, / in des Weltatems / wehendem All – / ertrinken, 
/ versinken / unbewusst – / höchste Lust!” – A szöveg a 
Trisztán és Izolda zárósorait parafrazeálja.

60 Például Az ördög s az õ három arany haja szála címû 
mesében, Jacob és Wilhelm Grimm: Gyermek- és családi 
mesék, ford. Adamik Lajos és Márton László, Magvetõ, 
Budapest 1989, 130. skk.

61 Bloch talán Franz Rolf Schröder Untersuchungen zur 
Hálfdanar Saga Eysteinssonar címû munkájára utal, Nieme-
yer, Halle 1917.

62 Prózafordításban: Amint a nappal üres látszatából 
a Nap boldogan kiválik. Mathilde von Wesendonck: Im 
Treibhaus, a harmadik azok közül a Wesendonck-versek 
közül, amelyeket Wagner Fünf Gedichte für eine Frauen-
stimme und Klavier címmel megzenésített.

63 Friedrich Hebbel: Két vándor, ford. Kardos László. 
A vers nem idézett kezdõsorai: „Egy néma barangol a föl-
dön. / Üzent vele az Ég…”; az ugyancsak nem idézett má-
sodik versszak: „Egy süket az Ég szavára / A földön utra 
kél, / Ennek a füle dugva, / Annak az ajka csukva, / Mig 
utjuk egybe nem ér.” In: Német költõk antológiája, Magyar 
Könyvklub, Budapest 2000, 204. o.

64 Wilhelm Jordan (1819–1904) költõ, mûfordító, poli-
tikus, 1867–74-ben Nibelunge címmel két kötetben jelen-
tette meg hazafias szellemû germán hõseposz-átköltéseit. 
– Felix Dahn (1834–1912) jogászprofesszor, író, számtalan 
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történelmi regény, egyebek közt a germán elõidõkben ját-
szódó Odhin’s Trost (1880) szerzõje.

65 A misztikus irodalomban sokszor használt kép ere-
dete: „Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen 
világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem 
látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökkévaló a 
hatalom.” 1Tim. 6,16.

66 Friedrich von Hausegger: Die Musik als Ausdruck, Ko-
negen, Wien 1885.

67 Richard Wagner: Beethoven, in: uõ: Mûvészet és forra-
dalom, ford. G. Alexander Erzsi és Radványi Ernõ, átdolg. 
Berényi Gábor, Seneca, Budapest 1995.

68 Ferruccio Busoni: Vázlatok a zenemûvészet új esztétiká-
jához, ford. Kenessei Sándor, Athenaeum, Budapest 1920.

69 Carl Spitteler (1845–1924) Nobel-díjas (1919) svájci 
író és kritikus, legismertebb mûvei az eposz megújításával 
próbálkoztak: Prometheus und Epimetheus (1881); Olympi-
scher Frühling (1900–1905). 

70 Prózafordításban: zavart az elmém, és ez elgyöngíti a 
szüzeket.

71 Prózafordításban: szívem az üdvözítõ végre vágyik; 
az eredetileg valamilyen szerelmes vers megzenésítésé-
nek szánt dalt Hans Leo Hassler komponálta 1601-ben, 
csak késõbb kezdték Christoph Knoll vallásos szövegével 
(1599) énekelni.

72 Bach Máté-passiójában: „O Haupt voll Blut und Wun-
den…” – a költõ Paul Gerhardt (1656), a kezdõsort Wink-
ler Lajos fordításában idézzük.

73 …oly epe[dõn] – Vidor Dezsõ fordítása.
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74 Prózafordításban: hallani sem akarok, tudni sem aka-
rok rólad, bûnös bujaság, nem ismerlek.

75 Tóth Eszter fordítása.
76 Richard Strauss: Vier Gesänge für Singstimme mit Be-

gleitung des Orchesters, III. Hymnus („Daß du mein Auge 
wecktest”) – a költõ azonban nem Friedrich Schiller, ha-
nem kevésbé híres, de Schiller által is nagyra tartott kor-
társa, Friedrich Gustav Schilling (1766–1839).

77 Friedrich Theodor Vischer–Karl Reinhold Köstlin: 
Aesthetik der Musik, in: F. Th. Vischer: Aesthetik oder 
Wissenschaft des Schönen. Kunstlehre, Bd. III., 2. Teil, Carl 
Mäcken’s Verlag, Stuttgart 1857, 790. skk.

78 A mondat a Faust egy sorának („Csak szép beszéd te-
szi a szónokot”) parafrázisa – Johann Wolfgang Goethe: 
Faust, Európa, Budapest 1974, A tragédia elsõ része, ford. 
Jékely Zoltán, 25. o.

79 A mondat már korábban egyes számról többes számra 
vált, föltehetõleg a mûrõl és a karmesterrõl van szó.

80 Johann Wolfgang Goethe: Faust, A tragédia második 
része, ford. Kálnoky László, id. kiad. 226. o.  – Az eredeti-
ben: „aus luft’gen Tönen quillt ein Weißnichtwie”, a hoz-
závetõleges erre rímel.

81 A verwirklichen (megvalósít stb.) vonzat nélkül áll, vol-
taképp jelenthet egyszerûen csak annyit, hogy „más-más 
módon valósítja meg, ami a kottában áll”; de az 1918-as 
szövegben ez a fejtegetés az itt két oldallal késõbb követ-
kezõ bekezdésbe ékelõdik, az pedig kézenfekvõvé teszi a 
fordításban adott értelmezést.
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82 …ob er ins bloß Sinnfällige oder ins Sinnhafte hinein-
führt – az angol fordításban: into the merely intelligible or 
into the meaningful.

83 Friedrich Schiller: Über Egmont, Trauerspiel von 
Goethe, in: Schillers Sämmtliche Werke, IV. Band, J. G. 
Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart 1879.

84 Ernst Theodor Hoffmann: Johannes Kreisler mester-
levele (Kreisleriana 7.), in: E. T. A. Hoffmann válogatott ze-
nei írásai, szerk. és ford. Várnai Péter, Zenemûkiadó, Bu-
dapest 1960, 247. o.

85 Minden bizonnyal Hermann Kretzschmar Führer 
durch dem Konzertsaal (1886) címû hangversenykalauza, a 
kor talán legnépszerûbb ilyen jellegû munkája.

86 Adolf Bernhard Marx: Ludwig van Beethoven. Leben 
und Schaffen I–II., Janke, Berlin 1859.

87 Uhrmann György fordítása.
88 Friedrich Nietzsche: A tragédia születése avagy görögség 

és pesszimizmus, 173. o.
89 Utalás Johann Wolfgang Goethe Pandora címû egy-

felvonásosára: Epimetheusz, amikor az hívására túl közel 
lép hozzá, nem ismeri föl jelenésként fölbukkanó lányát, 
Elporét, aki az ember minden vágyának és reményének 
beteljesültét ígéri.

90 „Minden emberi fölfelétörésnek / hû tükre ez. Gon-
dolkozz el s jegyezd meg: / színes visszfényében miénk az 
élet” – Johann Wolfgang Goethe: Faust II., 170. o.

91 Uõ: Faust I., 27. o.
92 Arnold Schönberg: Harmonielehre, Universal, Leip-

zig–Wien 1911.
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93 William Shakespeare: Antonius és Kleopátra II. felv. 
5. szín, ford. Vas István, in: Shakespeare összes drámái III. 
kötet, Új Magyar Könyvkiadó, Budapest 1955, 901. o.

94 Utalás a következõ mondatban föl is emlegetett Jo-
hann Joseph Fux mûvének címére: Gradus ad Parnassum 
sive manuductio ad compositionem musicae regularem: methodo 
nova, ac certa nondum ante tam exacto ordine in lucem edi-
ta. Van Ghelen, Wien 1725. 

95 Ernst Kurth: Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 
Drechsel, Bern 1917.

96 Fluchthaft – a fuga tudniillik futás, menekülés (lat.).
97 Friedrich Schiller: Wallenstein halála, ford. Áprily 

Lajos, II. felv. 2. szín, in: uõ: Drámák II. kötet, Európa, 
Budapest 1980, 207. o.

98 Jean Paul: Leben des Vergnügten Schulmeisterlein Maria 
Wutz in Auenthal. Eine Art Idylle (1793), Insel, Frankfurt 
am Main 1984.

99 Uõ: Levana oder Erziehlehre (1806), Erstes Bänd-
chen, 2. Bruchstück, 4. Kapitel, 39. §. In: uõ: Sämtliche 
Werke, Abteilung I, Band 5, Zweitausendeins, Frankfurt 
am Main 1996.

100 Erwin von Steinbach (1244–1318), a strassburgi szé-
kesegyház egyik építõmestere, akit a romantika korában 
a székesegyház voltaképpeni megalkotójának tartottak, 
noha nem volt az, de akinek a mûve a gótika legragyogóbb 
teljesítményei közé számít.

101 William Shakespeare: A velencei kalmár, V. felv. 1. 
szín, ford. Vas István, in: Shakespeare összes drámái IV. kö-
tet, 92. o.

102 Richard Wagner: Beethoven, 111. o.
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103 William Shakespeare: A velencei kalmár, i. h. 
104 Talán Peter Singer (1810–1882) ferences szerzetes, 

akinek nevét elsõsorban találmánya, a pansymphonicon 
nevû hangszer, a zongora és az orgona keresztezése tette 
ismertté.

105 Hermann Abert: Die Musikanschauung des Mittelalters 
und ihre Grundlagen, Niemeyer, Halle 1905.

106 Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet, 
ford. Tandori Ágnes és Tandori Dezsõ, Osiris, Budapest 
2002, 3. könyv 52. §, 314. skk.

107 Und dazu unterhält der Mensch in der Musik starke 
korrespondierende Gegenstandsbeziehungen – az erede-
ti jóval kevésbé fellengzõs, mint a fordítás, de csak mert 
nagyvonalúan összeolvasztja a kapcsolatokat ápolni és a 
tárgyra vonatkoztatottság/vonatkozás kifejezéseket; a meg-
fogalmazásnak ezt a csavarát próbáltuk meg a talán kicsit 
harsányra sikeredett mondattal visszaadni.

108 A szöveg nemcsak a Bibliára, hanem a Karamazov 
testvérekre is utal, tudniillik a Zoszima sztarec beszédei és 
tanításai között szereplõ, Egy és más az urakról és a szol-
gákról és arról, hogyan lehet úr és szolga lelki testvére 
egymásnak címû szakaszra.

109 Gottfried Wilhelm Leibniz: Újabb értekezések az em-
beri értelemrõl, ford. Boros Gábor é. m., L’Harmattan–
Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, Budapest 
2005, 105. o.

110 Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet, 
340–341. o., jegyzet.

111 Matthias Claudius: Ein sonderlicher Kasus von har-
ten Talern und Waldhorn (Asmus omnia sua secum por-
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tans, oder Sämtliche Werke des Wandsbecker Bothen, 
1775–1812), in: uõ: Der Wandsbecker Bote, Insel, Frankfurt 
am Main 1975.

112 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Johannes Kreis-
ler mesterlevele, 246–247. o.

113 Uõ: Az arany virágcserép, ford. Horváth Zoltán, in: 
uõ: Brambilla hercegnõ, Európa, Budapest 1959, 62–63. o.

114 Jean Paul: Selina oder die Unsterblichkeit, in: uõ: 
Historisch-kritische Gesamtausgabe der Preußischen Akade-
mie, II/4, 316. o.

115 A lámpás (illetve fáklya) mutatta az utat a mondabeli 
Hero szerelmesének, Leandernek, aki éjszaka a Hellészpon-
toszon átúszva jutott el kedveséhez; amikor a lámpás egyszer 
kialudt, és Leander a tengerbe veszett, Hero maga is a ten-
gerbe ölte magát. A történetet Muszaiosz, Ovidius, Schiller 
és Grillparzer is földolgozták, az, hogy a szövegben Hero 
lámpása szerepel, talán arra utal, hogy Grillparzer Des Meeres 
und der Liebe Wellen címû drámája járt Bloch eszében.

116 Devahan: a védikus istenek birodalma, ahol mielõtt 
reinkarnálódnának, a lelkek is idõznek; néha mint minden 
ízében zenei világ bukkan föl.

117 Johann Wolfgang Goethe: Faust I., 43. o.
118 Jean Paul: Titan (1802), 22. Jobelperiode, 94. Zykel, 

Insel, Frankfurt am Main 1983.
119 „Senkise szállt még más e vízre, mint én…” Babits 

Mihály fordítása, Dante Alighieri: Isteni színjáték, Para-
dicsom, II. 7. Dante Összes Mûvei, Magyar Helikon, Buda-
pest 1962, 825. o.

120 Az 1918-as változat megfelelõ szakasza elõtt egy rövi-
debb, A belsõ beszéd címet viselõ részlet áll, majd az 1923-as 
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kötetben hátrébb került Grund der Liebe egy korábbi ver-
ziója; a „vagy ennyire szeretnek?” nyilvánvalóan erre utal 
vissza – illetve utalt vissza az 1918-as szövegben. 

121 Jak. 4,17.
122 Jel. 21,5.; 2Kor. 5,17.; Ésa. 43,19.
123 Jel. 1,9–11.
124 Az eredetiben meglehetõsen sejtelmes mondat (… son-

dern ein Anderes zieht unserem Leben echt vor) elsõ, 1923-as 
megfogalmazásában talán áttekinthetõbb: „van valami más 
is zavaros életünk fölött fölkelõben”.

125 Esetleg: lelkiismerete.
126 A mondat Franz Baader mûvének címére utal: Über 

Kants Deduktion der praktischen Vernunft und die absolute 
Blindheit der letzteren (1796).

127 1918: „…csak valamifajta, nekünk még prédikálandó, 
számunkra még érvényes világon túli szféra…”

128 Hogy mi a mondat alanya, az 1963-as változatból 
nem egészen világosan kihámozható – ebben a formában 
leginkább talán a gondolat jöhetne számba, de hogy egy 
névmás szerepel alanyként, abból úgy tûnhetik, a mondat 
voltaképp visszautal, amely esetben az elõzõ mondatban 
szereplõ („ennek a formális-metafizikai logikának az”) 
igazsága kínálkoznék megoldásként, csakhogy Bloch az er 
névmást használja, a die Wahrheit ellenben nyelvtanilag 
nõnemû; az er azonban talán mégiscsak visszautal, ha meg-
engedjük, hogy az átdolgozás során keletkezett technikai 
botlásról van szó, tudniillik az 1918-as elsõ változatban, 
de az 1923-as, átdolgozott szövegben is ez állt: „Ezért, a 
szubjektumnak emiatt a szubsztanciává változtatása miatt 
a megértés eszközei is, tehát az ítéletelmélet belsõ formál-
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logikai összefüggései is gátlástalanul ráerõltetnek az objek-
tumelmélet reállogikai összefüggéseire. Jellemzõ módon a 
formális logika maga is csak a hegeli formális-metafizikai 
logika végén bukkan föl, és ennek a formális-metafizikai 
logikának a menete veti le magáról újból a leplet a val-
lások és filozofémák sorának lezárultakor, a rendszer vé-
gén. Ama gondolatként tehát, amely tudja, mi õ, Hegelnél 
egyedül a munka befejezte után létezik…” – Ebbõl a válto-
zatból úgy tûnik, a formális-metafizikai logika menete (der 
Lauf) az idézettekre következõ mondat alanya, rá bátran 
utalhatott az er, mármint nyelvtanilag, hisz Bloch amúgy 
okkal korrigálta a menetet igazságra.

129 Vajda Károly fordítása, in: Immanuel Kant: Prekriti-
kai írások, Osiris–Gond, Budapest 2003, 484. o.

130 „…durch tausend Tore” – Rainer Maria Rilke: Die 
Kinder (1897).

131 A szabólegény Gottfried Keller Ruha teszi az embert 
címû elbeszélésének hõse (ford. Ottlik Géza, in: Gott-
fried Keller: Seldwylai emberek, Kriterion, Bukarest 1974, 
262–306. o.), a Zendelwald lovag a Sieben Legenden (1872) 
egyikében (Die Jungfrau als Ritter), a szivárványtálacska 
pedig a Martin Salanderben (1886) bukkan föl.

132 A félõrültség („félõrült zagyvalék”) Goethe Költészet és 
valóságának 12. könyvében szerepel, bár nem a Téli utazás 
a Harz-hegységben, hanem azoknak a „furcsa himnuszok-
nak, dithyrambusoknak” a kapcsán, amelyek közül „egy ma 
is megvan, A vándor vihardala címû”. – Johann Wolfgang 
Goethe: Életembõl. Költészet és valóság, ford. Szõllõsy Klá-
ra, Európa, Budapest 1982, 468. o. – A káosz csodálatos fia 
Mefisztó a Faust I. részének dolgozószoba-jelenete szerint. 



485

Jegyzetek

133 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov test-
vérek, ford. Makai Imre, Európa, Budapest 1982, II. kötet, 
265. o.

134 Johann Wolfgang Goethe: Menyegzõi dal, ford. Kál-
noky László, in: Goethe versei, Európa, Budapest 1973, 90. o.

135 A Grimm-mesékben többször is visszatérõ fordu-
lat, amelynek fordítását (Adamik Lajos és Márton Lász-
ló) a Füstmenyasszony, Hómenyasszony címû mesébõl vettük 
át: Jacob és Wilhelm Grimm: Gyermek- és családi mesék, 
497–500. o., bár Bloch nem ezt, hanem talán a Die Spring-
wurzelt idézi, noha ott nem egy öregember – õ valóban 
a Füstmenyasszony, Hómenyasszony címû mesében szerepel 
–, hanem történetesen egy királykisasszony figyelmezteti a 
fiút, hogy ne feledkezzék meg a legbecsesebbrõl.

136 Vagy: a csodálkozás értékeit – Erstaunens-Werte.
137 William Butler Yeats: The Philosophy of Shelley’s 

Poetry, in uõ: Ideas of Good and Evil, A. H. Bullen, Lon-
don 1903.

138 A bekezdés, amelyben Baszilidész (kb. 85–150) azt 
tárgyalja, mi volt a teremtés elõtt, csak Hippolytus Refuta-
tio omnium haeresium címû munkájában maradt fönn.

139 Bloch a prédikációt apróbb kihagyásokkal és talán sti-
lisztikailag a szövegbe belenyúlva idézi; modern kiadásban: 
Meister Eckehart: Predigt 57.: Dum medium silentium te-
nerent omnia et nox in suo cursu medium iter haberet etc., 
in: uõ: Deutsche Predigten und Traktate, hrsg. Josef Quint, 
Diogenes, Zürich 1979, 422. o. 

140 Mát. 2,2. – Meister Eckehart: Predigt 58.: Ubi est qui 
natus est rex Iudaeorum?, in: uõ: Deutsche Predigten und 
Traktate, 425–431. o.
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141 „Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor 
majd ti is, Õ vele együtt, megjelentek dicsõségben.”

142 Objektseite: Bloch angol fordítója, Anthony A. Nassar 
szerint optikai metaforáról van szó: az optikai szerkezet 
túlsó, a nézõtõl távolabbi felén.

143 Az utalások Novalis Heinrich von Ofterdingen (1802) 
címû regénytöredékére vonatkoznak.

144 Welträtsel: Ernst Haeckel (1834–1919) német orvos, 
biológus és filozófus 1899-ben megjelent népszerû mun-
kájának címe. 

145 Søren Kierkegaard: Literarische Anzeige, Gesammelte 
Werke, szerk. E. Hirsch é. m., Düsseldorf 1951– 64, Abt. 
17., 82. sk.

146 „In te, Domine, speravi: non confundar in aeter-
num”, a Te Deum befejezõ sorai, amelyben a 71. zsoltár 
kezdete tér vissza: „Te benned bízom, Uram! Ne szégye-
nüljek meg soha.”

147 Talán utalás Jel. 19,17– 18.-ra: „És láték egy angyalt 
állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden 
madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: 
Jöjjetek el, és gyûljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; 
– Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatal-
masok húsát, és lovaknak és rajtok ülõknek húsát, szabado-
két és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.”

148 Mát. 19,17.; Márk 10,18.; Luk. 18,19.
149 Talán a legmélyebb csodálkozás – csak egy es szerepel 

a mondat alanya gyanánt, ahogy csak egy er az elõzõ tag-
mondatban (azt látja maga elõtt elvonulni), illetve a folyta-
tásban (Nem is csak az eszményinek adott…).

150 2Kor. 3,18.
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151 Ésa. 66,3.
152 1Móz. 22,12–14.
153 Utalás Róm. 6,6.-ra („…a mi ó emberünk õ vele meg-

feszíttetett, hogy megerõtlenüljön a bûnnek teste, hogy 
ezután ne szolgáljunk a bûnnek”), illetve Kol. 3,9–10.-re 
(„…mivelhogy levetkeztétek az ó embert, az õ cselekede-
teivel együtt, – És fölöltöztétek amaz új embert, melynek 
újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki te-
remtette azt.”) – az „ó ember” der alte Adam a Luther-Bib-
liában.

154 Jel. 21,23.
155 Az „egy skolasztikus” valójában Ágoston, az utalás a 

Patrologia Latina-kiadás 38. kötetére, a CXXX. prédikáció-
ra vonatkozik; a Nüsszai Szt. Gergely-utalás annak Nagy 
kateketikus beszédére, in: Vanyó László (szerk.): A kappadó-
kiai atyák, Szent István Társulat, Budapest 1983, 542. o.

156 Herrenkirche – a szó tulajdonképpen építészeti meg-
különböztetést takar, a templomi karzatot jelöli, szemben 
a gyülekezet világi-póriasabb felének helyet adó „föld-
szinttel”, a Leutekirchével; itt persze nem ebben az érte-
lemben szerepel.

157 1Kor. 15,51.; Kol. 3,3–4.
158 Jel. 21,2.; 2Móz. 25,17–40,20.
159 Lukács György: A tragédia metafizikája, 492–518. o.
160 Novalis: Heinrich von Ofterdingen, in: uõ: Schriften. 

Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Herausgegeben 
von Paul Kluckhohn und Richard Samuel, Kohlhammer, 
Stuttgart 1960–1977, Band 1., 328. o.

161 Friedrich Nietzsche: Túl jón és rosszon 70., ford. Tatár 
György, Ikon, Budapest 1995, 54. o.
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162 August Strindberg: Kísértetszonáta, ford. Kúnos 
László, in: uõ: Drámák, Európa, Budapest 1984, 481. o.

163 Johann Wolfgang Goethe: Közmondásmódra, ford. 
Rónay György in: Goethe versei, 272. o.

164 „Lám, egynek sikerült! lebbenti a saisi fátylat; / ám 
mit lát? A csodák teljét: látja – magát.” – Novalis: Lám, 
egynek sikerült!, ford. Tandori Dezsõ, in: Novalis és a né-
met romantika költõi, Európa, Budapest 1985, 57. o.

165 Friedrich Schiller: Az elfátyolozott saisi kép, ford. 
Haraszti Miklós, in: Schiller versei, Európa, Budapest 1977, 
130. o.

166 Talán utalás Csel. 2,2–4.-re: „És lõn nagy hirtelenség-
gel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és el-
telé az egész házat, a hol ülnek vala. – És megjelentek elõt-
tük kettõs tüzes nyelvek és ûle mindenikre azok közül. – És 
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni 
más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”

167 A levél 1815 novemberében kelt; a teológus és filo-
zófus Niethammer szerepet játszott a bajor oktatásügy 
megreformálásában, a konzervatív katolikus von Weiller 
ebben a kérdésben volt elkeseredett ellenfele. – Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel: Sämtliche Werke. Neue kriti-
sche Ausgabe, hrsg. Johannes Hoffmeister, Bd. XXVIII., 
Felix Meiner, Hamburg 1953, 59. o. 

168 Utalás Gustav Schwaab (1792–1850) Der Reiter und 
der Bodensee címû balladájára, amelynek hõse éjszaka gya-
nútlanul keresztülvágtat a befagyott tavon, hogy másnap, 
amikor megtudja, mit is csinált, belehaljon a rémületbe.

169 A begriffen sokértelmûsége miatt a mondat vége így 
is fordítható: …ahol mindenki nyíltan, az általa nyújtott 
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segítség foka, erkölcsi-szellemi prédikátorsága szerint az 
emberiség hazafelé tartó, a világ sötétjét átszelõ útján ta-
láltatik.

170 Karl von Moor panaszkodik korára, erre A „tinta-
nyaló század”-ra Schiller Haramiákjában azzal – egyebek 
közt –, hogy „zöldfülû kisdiákok frázisokat horgásznak a 
cannae-i ütközetrõl” (ford. Déry Tibor és Devecseri Gá-
bor, in: Friedrich Schiller: Összes drámái I. kötet, Osiris, 
Budapest 2002, 14. o.), és bár Bloch Schillert idézi, a cél-
zás nem Schillerre vagy a Haramiákra vonatkozik, hanem 
Alfred von Schlieffen porosz tábornagyra, a német had-
sereg fölvonulási tervének kiagyalójára, illetve az õ Cannae 
címû könyvére – vagyis az elsõ világháborúra.

171 „Istent és a lelket vágyom megismerni. Semmi töb-
bet? Nem, egyáltalán nem.” – Aurelius Augustinus: Be-
szélgetés önmagammal I. 2, 7, in: uõ: Fiatalkori párbeszé-
dek, ford. Ladocsi Gáspár, Szent István Társulat, Budapest 
1986, 205. o.

172 Johann Wolfgang Goethe: Faust I., 30. o.
173 Gilbert K. Chesterton: Igazságot! (Orthodoxy), ford. 

Hévey Gyula, Szent István Társulat, Budapest é. n., 194–
196. o. Bloch a szöveget finoman átírva és kivonatosan 
idézi, a fordítást a német szöveghez igazítottuk.

174 A prevorsti látó asszony Friederike Hauffe, akit az 
okkultista tanulmányok iránt fölöttébb érdeklõdõ orvos 
és költõ Justinus Andreas Christian Kerner vett magához 
megfigyelés és gondozás céljából, és örökített meg Die Se-
herin von Prevorst címû regényében (1829).

175 Karl du Prel báró (1839–1899), számtalan a miszti-
cizmus történetével és tudományos igazolásával foglal-
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kozó könyv, egyebek közt a Philosophie der Mystik (1885) 
szerzõje.

176 Johann Wolfgang Goethe: Faust I., 30. o.
177 Friedrich Hölderlin: Versek. Hüperion, ford. Szabó 

Ede, Európa, Budapest 1993, 322. o.
178 Hogy boldogok vagy boldogtalanok legyünk, ahhoz 

elég annak hinnünk magunkat.
179 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: System der Ge-

sammten Philosophie und der Naturphilosophie insbe-
sondere, in: uõ: Sämmtliche Werke, Cotta, Stuttgart–Augs-
burg 1856–1861, Abt. 1., Bd. 6., 566. o.; Ján. 12,25.: „A ki 
szereti a maga életét, elveszti azt; és a ki gyûlöli a maga 
életét e világon, örök életre tartja meg azt.”

180 Másképp értelmezve az innerer Sinnt: a belsõ érzék 
lényeglátása révén, hogy…

181 Gotthold Ephraim Lessing: Az emberi nem nevelése, 
93. § skk., ford. Boros Gábor, Magyar Filozófiai Szemle 
1992/5–6, 981–1012. o.

182 Conrad Ferdinand Meyer: Huttens letzte Tage, LXI. 
fejezet, in: uõ: Sämmtliche Werke, Winkler, München 
1968, Bd. 2., 446. o.

183 Jean Paul: Levana oder Erziehlehre, Erstes Bändchen, 
4. Bruchstück, 9. Kapitel, 74. §.  

184 Prózafordításban: Mindenki érezte, de senki sem 
tudta, mit érez. Ám a szeráf a húrok érzékeny fonadéka 
után nyúlt, és még az öröm édes kínjai közepett a fénylõ 
húrokon lesiklik remegõ keze.

185 Apuleius: Az aranyszamár, ford. Révay József, Ma-
gyar Helikon 1971, 252. o.
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186 Johann Wolfgang Goethe: Üdvözült vágy, ford. Vas 
István, in: Goethe versei, 309. o.

187 Mát. 25,1–13.
188 Christoph Martin Wieland: Die Wahl des Herkules, 

verses dráma Anton Schweitzer zenéjének partitúrájával, 
Weimar 1773.

189 Johann Wolfgang Goethe: Faust II., 420. o.
190 A németben csak annyi áll, hogy ezek (diese), a többes 

szám inkább utalna az emberekre, mint az egyes számban 
álló Werkre (a fordításban: munkájuk), de az emberekre 
kézenfekvõbb volna sie-vel utalni, és a folytatás is inkább 
szól a fordításban választott megoldás mellett.

191 …und diese führen nun die breite historische, sub-
jektive Metaphysik zu Ende, das Leben der alles überho-
lenden, gegen den Himmel donnernden Zeit und ihres 
ruhelosen Exempels auf den Namen Gottes. – Az amúgy 
is rejtelmes mondat talán az átdolgozás miatt mintha rej-
telmesebb volna, mint amennyire lenni akart, legalábbis 
úgy tûnt, nem értelmetlen kitoldanunk az 1918-as válto-
zatból, ahol idõ helyett Durchbruchsgeschichte in die Geistes- 
und Persönlichkeitssphäre áll: hihetõbbnek tûnt, hogy aki 
példázza (talán: maga az ember), ezt példázza.

192 Bármire is utal, hogy a második kiadás jelzi a szakasz 
születésének (az elsõ változat megjelenésének) dátumát, 
semmiképp sem arra, hogy változatlanul kerül volna át az 
újabb kiadásba; ellenkezõleg, a szerzõ alaposan átírta ezt is.

193 Jel. 6,14.
194 ….wenn wir erwürgt werden – talán mert a pusztító 

angyal németül Würgeengel.
195 Jel. 6,12.
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196 Celanói Tamás Éneke az utolsó ítéletrõl címû költemé-
nyének (Dies irae) egy sora, Babits Mihály fordításában: 
„mi sem marad megtorlatlan” (Babits Mihály versfordításai, 
Európa  –Szépirodalmi, Budapest 1961, 203. o.).

197 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov test-
vérek I. kötet, 362. o.

198 Jel. 3,5.
199 2Kor. 3,18.
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Mintha maga Nostradamus írta volna saját kezûleg 
– mondja Bloch könyvérõl, tán némi gúnyt is vegyítve a 
csodálathoz, Theodor W. Adorno,* amikor arról a két 
mûrõl beszél, amelyek indulását meghatározták (a másik, 
mondhatnánk: magától értetõdõen A regény elmélete volt 
Lukácstól), de persze nemcsak a fiatal Adornót kápráztatta 
el Ernst Bloch ifjúkori fõmûve: amit a kezedben tartasz, 
Olvasó, az az új utakra lépett XX. századi mûvészet szán-
dékainak, és nem is csak merõben mûvészeti szándékainak 
filozófia foglalata, és nem is csak ennyi – ám mielõtt to-
vább bonyolódnék ez a mondat, hadd rontom félbe, mert 
nem gondolom, hogy tisztem volna instruálni az olvasót, 
hacsak nem a fordítást illetõ ügyekben; vagyis ami a mûfajt 
illeti, ez itt: a magam mentsége.

Mindenekelõtt: amit Adornótól idéztem, voltaképp Az 
utópia szellemének elsõ, 1918-as kiadásáról szól – Adorno a 
Duncker és Humblot-féle kiadás õsöreg könyveket idézõ 
piszkosbarna borítójáról és vastag papírjáról is megemlé-
kezik: ezek is, bár csak a háború okozta nyomor lenyomatai 
voltak, mintha azt sugallták volna, egy másik világban szü-

* Henkel, Krug und frühe Erfahrung, in: Theodor W. Adorno: Noten zur 
Literatur, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974, 556. o.
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letett jövendölések beszélnek itt egy egészen más világról; 
és egyáltalán, Bloch maga a hírét-nevét ennek a kiadásnak 
köszönheti. Kézenfekvõ lett volna hát ennek, az 1918-as 
változatnak a fordítását a magyar olvasó kezébe adni, aki 
azonban most nem azt tartja a kezében, éspedig épp a szer-
zõ miatt nem, és nem is csak azért nem, mert amikor föl-
merült az új kiadás lehetõsége, Bloch alaposan átszerkesz-
tette-írta a könyvet, a filológia pedig a szerzõ javítgatásait 
általában is tiszteletben szokta tartani. Hanem mert Bloch 
határozottan elvetette a korábbi változatot; az 1923-as ki-
adás (Paul Cassirer Verlag, Berlin) 5. oldalán tudniillik ez 
áll: „Ez a könyv másodszor lát most napvilágot. A szerzõ 
1915 áprilisában kezdett bele, 1917 májusában fejezte be, a 
könyv 1918 nyarán jelent meg. Az a kiadás azonban pusz-
tán ideiglenes lejegyzésnek, kinyomtatott tervezetnek te-
kintendõ. Csak ezzel az új kiadással jelenik meg Az utópia 
szelleme végleges, szisztematikus formában.” Egy ennyire 
megfellebbezhetetlennek hangzó szerzõi útmutatást arra 
nézve, a változatok közül melyik tekintendõ az „igazinak”, 
végül is nem illik figyelmen kívül hagyni. Még akkor sem, 
ha Bloch késõbb már nem mutatkozott ennyire engesztel-
hetetlennek: mûvei összkiadásában, annak 16. köteteként, 
1977-ben újra megjelent az elsõ változat.

És akkor sem, ha – félreértés ne essék – az 1923-as könyv 
is pont olyan, mintha maga Nostradamus írta volna saját ke-
zûleg; illetve, ha magunk sem szeretnénk elsiklani a blochi 
megjegyzés fölött, mármint hogy a korábbi változat csak 
„ideiglenes lejegyzés”, mondhatnánk úgy is: még sokkal in-
kább olyan. Ha van a lényeget érintõ különbség a két változat 
között, talán csak annyi, hogy a második változat harapósabb: 
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a fejtegetésekre árnyékot vet az a képtelen eshetõség, hogy az 
új mûvészet kudarcot is vallhat akár, és Bloch nemigen lep-
lezi, hogy „az expresszió valaha volt papjai” fölbõszítették. 

Ugyanakkor: amikor az új kiadáson, illetve változaton 
dolgozva Bloch hozzányúlt az 1918-as kiadás szövegéhez, 
az átdolgozás valóban nem hagyott követ kövön: A zene 
filozófiájának lapjaitól eltekintve, amelyeket a változatás 
vihara kevésbé tépázott meg, húzások, kiegészítések írtak 
át minden bekezdést, fejtegetések, egész szakaszok tûn-
tek el, és bukkantak föl esetenként más helyütt stb. Bár 
a magyar kiadás lehetõségein tûnõdve fölmerült, a mon-
dottak miatt majdhogynem képtelenség lett volna nyo-
mon követhetõvé tenni a két változat különbségeit egy 
kötetben, ahogy, mondjuk, a Kant-kiadások némelyike 
teszi A tiszta ész kritikájának A és B változatával. Majd-
hogynem; de a prókat és kontrákat mérlegelve – tudniillik 
hogy a fordításnak valamikor mégiscsak el kellene készül-
nie, és hogy a mondatok bújócskájának látványa az olvasó 
számára talán nem olyan mulatságos, mint amilyennek a 
fordító véli  – végül is elálltunk attól, hogy jelezzük a két 
fogalmazvány eltéréseit. (Van persze két fontos kivétel, 
ahol a húzás szembeötlõ: Az ornamentum megalkotása és 
A zene filozófiája közé ékelt Der komische Held és A zene 
filozófiáját követõ Über die Gedankenatmosphäre dieser Zeit 
címû fejezeteket Bloch mint fejezeteket egészében tö-
rölte, igaz, mindegyikbõl megtartva, amire szüksége volt: 
az elõbbibõl a Lukáccsal folytatott vitát,* az utóbbiból a 

* Az 1923-as kiadásban ennél többet is, bár már csak a vita függelékeként; 
utóbb Bloch a maradékot is elvetette.



496

A fordító utószava

Kant-Hegel-alfejezetet* – ez a veszteség talán elég ok, 
hogy egyszer majd az 1918-as könyv is megjelenjék ma-
gyarul.) És bármennyire csábító volt is, hogy ha egészében 
megmenteni nem is tudjuk az elsõ kiadást, legalább né-
hány fejtegetést megpróbáljunk átmenteni, hisz minden-
képp érdeklõdésre tarthatnak számot – szó volt róla már, 
az 1918-as kiadás alapozta meg (már az 1918-as kiadás 
megalapozta) Bloch hírnevét –, végül is csak ott nyúltunk a 
korábbi változat szövegéhez (vagy úgy, hogy fölhasználtuk 
a fordításhoz, vagy úgy, hogy idéztük is: a jegyzetekben), 
ahol úgy találtuk, a kíméletlen húzások imitt-amott már-
már megfejthetetlenül rejtelmessé tették a gondolatmene-
tet, és egy-egy törölt részlet föltámasztása tán segítségére 
lehet az olvasónak. 

Vagyis: a könyv, amelyet a kezében tart az olvasó, Az 
utópia szellemének második, 1923-as változata, ahogy azt 
szerzõje 1963-ban az összkiadás számára átfésülte – az át-
fésülés ez esetben azonban valóban kimerült néhány ki-
sebb húzásban, apróbb belefirkálgatásban (ahogy arról az 
utószóban Bloch is beszámol).

Az utópia szellemében nem találhatók jegyzetek (sem az 
elsõ, sem a második kiadásban), a magyar kiadás azonban 
nem lehetett ilyen nagyvonalú: legalább az idézetek ma-
gyar fordítóit mindenképpen illett föltüntetnünk, nekem 

* Az Über die Gedankenatmosphäre dieser Zeit 5. pontjának Kitérõje (Ex-
kurs: Der Alexanderzug), alaposan átdolgozva, ugyancsak átkerült abba a feje-
zetbe, amely 1918-ban az Über die Gedankenatmosphäre dieser Zeitet követte, 
és 1918-ban is azt a címet viselte, hogy A megkonstruálhatatlan kérdés alakja; 
a Symbol: die Juden címet viselõ szakasz pedig az 1921-ben megjelent Durch 
die Wüste címû kötetben lelt új otthonra.
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pedig mint fordítónak illett jeleznem, ha valahol belenyúl-
tam a szövegbe, és kitoldottam azt a korábbi változatból; 
ha pedig már amúgy is lettek jegyzetek, megpróbáltuk 
megkönnyíteni az olvasó dolgát, abból a megfontolásból, 
hogy nem föltétlenül magától értetõdõ, ami kilencven év-
vel ezelõtt a német olvasó számára az volt. Kötetünk jegy-
zetei ebbõl adódóan egytõl egyig szerkesztõi-fordítói ma-
gyarázatok és megjegyzések; és bármennyire udvariatlan is 
lapozgatásra kényszeríteni az olvasót, a kötet végére kerül-
tek: disszonánsan festettek volna egy olyan mûnek a lap-
jain – az oldal aljára rekesztve is –, amelyiknek a szerzõje 
ennyire nem gondolta, hogy mondandója komolyságáról a 
sûrû hivatkozások volnának hivatva meggyõzni olvasóját. 
A jegyzetek elkészítésekor fölhasználtuk a mû angol nyel-
vû kiadásának (The Spirit of Utopia, Stanford University 
Press, Stanford, California 2000) jegyzetanyagát.

Bár mindig van, aki szívesen látna több jegyzetet, és min-
dig akad olyan is, akit a meglevõk is csak bosszantanak, azt 
hiszem, magyarázatra igazából talán csak azok a terjedel-
mesebb jegyzetek szorulnak, amelyek azokon a pontokon 
bukkannak föl, ahol Bloch A heidelbergi mûvészetfilozófiára, 
Lukács György korai és töredékben maradt esztétikájának 
a fejezeteire hivatkozik, illetve nem annyira hivatkozik, 
mint inkább hagyatkozik voltaképp; itt sem azért, hogy 
pedánsan jelezzük a vélelmünk szerint méltatlanul elma-
radt hivatkozásokat – Lukács maga is megértéssel szokta 
volt idézni Molière-t: onnan veszem el, amire szükségem 
van, ahol épp találom –, hanem mert Bloch olyan magá-
tól értetõdõen hagyatkozik és annyira minden magyarázat 
nélkül Lukács fejtegetéseire (egy töredékben maradt, il-
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letve voltaképpen két töredékben maradt, és csak a 70-es 
években megjelent szövegre), mintha pár perce vagy leg-
följebb órája beszélgettek volna róla, vagy váltottak vol-
na róla levelet, mármint õk ketten, Bloch meg Lukács, és 
mi, olvasók, mind tanúi lettünk volna az eszmecserének; 
amiért is legalábbis azok számára, akik nem õrzik élénken 
az emlékezetükben, mirõl is beszél Lukács a Heidelbergi 
esztétikában, érthetetlen kell maradjon Bloch mondandója 
maga is – nem gondoljuk persze, hogy pár oldalnyi idé-
zetbõl fölfejthetõ egyetértésük és vitájuk gubanca, de ta-
lán érthetõbbé válik a szöveg. Az idézeteket Kardos And-
rás bányászta ki számomra a Heidelbergi mûvészetfilozófia 
mondattárnáiból – köszönet és hála.

Eddig, amit a fordítói utószavakban a szokás elõre ven-
ni rendel, hadd következzék most amivel kedvem sze-
rint kezdtem volna: eszem ágában sem lett volna ebbe a 
fordításba akár csak belevágni is, ha nem reménykedem 
benne, hogy avatott kontrollszerkesztõket sikerül keríte-
nem a fordításhoz; csak remélhetem, hogy a könyvön ez 
már nem látszik, de akadt a blochi szövegben rejtelem és 
bonyodalom elég, hogy úgy találjam, nem is csak embert 
próbálóbb munka vár rájuk, mint amennyi kontrollszer-
kesztõktõl szokásosan elvárható, de – és számomra persze 
ezen fordul meg a dolog – a gyalázatból kell kivakarniuk 
engem; hogy tehát a fordítás a számítógépbõl a nyilvános-
ság elé merészkedhetik, abban múlhatatlan érdeme van 
Ábrahám Zoltánnak és Csobó Péternek, érdem, amelyet 
persze igazán csak én, a fordító tudok fölmérni, de amely-
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nek pertraktálásához azt kellene – hosszan – ecsetelnem, 
mi mindenhez nem értek, s mert ildomtalanság volna ef-
fajta vallomásokkal nyaggatni az olvasót (vagy: mert épp 
nem fûlik az önostorozáshoz a fogam), a részleteket hadd 
hagyjam homályban. Azért – félretéve a bohócsipkát – kö-
szönöm nekik. Már csak azért is, mert némelykor tõlük 
tudtam meg, milyen érdekes is, amit lefordítottam. Ahogy 
köszönet jár – és eszemben sincs ezt megtakarítani – Szé-
kely Máriának, aki nemcsak a végsõ simításokat végezte el 
a kéziraton – fogalmam sincs, miért nevezik simításnak azt 
a dühödt fúrást-faragást, ami ahhoz szükségeltetik, hogy 
nyomdakész legyen egy kézirat –, de menet közben már 
a fordítás elsõ olvasója (értsd: lektora) volt, és ha szemre 
vagy inkább fülre valamennyire is tetszetõs a szöveg, nem 
kis részt tudható be annak, hogy épp õ volt (a fordítás elsõ 
olvasója). Köszönettel tartozom továbbá Karlheinz Wei-
gandnak, a ludwigshafeni Ernst-Bloch-Zentrum igazga-
tójának, amiért postafordultával megküldte a Magyaror-
szágon föllelhetetlen 1923-as kiadás kópiáját – grátisz. És 
még valakit köszönet illet, amiért segített Blochot annyira, 
amennyire megfejtenem, bár õ még kevesebbre megy a 
köszönetemmel, mint akiket eddig terheltem vele: Antho-
ny A. Nassart, Az utópia szellemének angol fordítóját; nem 
tudom persze megítélni, hogyan „szól” a fordítása, de nem 
maradt kétségem felõle, hogy érti Blochot, és jó volt, hogy 
a szövegéhez fordulhattam, amikor magam a magam latin-
jából már kifogytam (az utószóban engedtessék meg ennyi 
germanizmus), vagy ha kontrollálni akartam magam; és 
néha már az a megnyugvás is kapóra jött, melyet az ember 
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abból merít (bármilyen rossz fényt vet is ez a jellemére), ha 
látja: azért másnak is rossz.

Ennyit az érdemekrõl; a baklövések a fordítónak rovan-
dók föl – bár azért hozzátenném, hogy akinek ennyi jó 
kevés…

Budapest, 2007. december 6.
Mesterházi Miklós
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