
A nyelv angyali természetével
B a k a  I s t v á n  T r i s z t á n  s e b e  c í m ű  v e r s c i k l u s á r ó l '

az „ eg z isz ten c iá lis  rettenet" ellen

Trisztán sebe című ciklusnak mint szerepjá
téknak és szerepváltozatok füzérének a sze
repek látszólagos széttartása ellenében meg

valósuló poétikai koherenciáját az adja, hogy a nyelv 
általi én a nyelv performativitásából adódóan szerep
kereső mássá válásaiban teremtődik, és ezáltal ma
ga is kultúrát, irodalmat teremt. Az Aeneas és Didó, 
a Fredman szonettjeiből és a Trisztán sebe szerepválto
zatok, a Yorickhoz hasonló fiktív alakok sajáttá tevé
sei, amelyek úgy olvashatók, mint A z Apokalipszis sza
kácskönyvéből kozmikus szorongásának egyéni válto
zatai, amelyek a világtörténelem, a világirodalom által 
egyénített személyek történetét maszkként mondják 
el. A versek a végzetes szerelem érzéséhez és a halál
lal való szembenézés tapasztalatához kötve intertex- 
tuális utalások szövegterében jelölik ki azt a közeget, 
amelyben megszólalhat az egyén szorongása, kimond
hatja önmagát a szerepként konstituálódott én. A cik
luson belüli versenkénti/kisciklusonkénti szerepcserét 
a beteljesedés elmaradása miatti hiányérzetből fakadó 
fájdalom magyarázza, és a szenvedés az a teremtő erő, 
amely szereptől szerepig haladva teremti Baka István 
későmodern poétikáját. S bár mindegyik maszk más
más kultúrtörténeti kontextust idéz fel és teremt, ab
ban közösek, hogy mindegyik a vég felől tekint a lét
re. A centrális helyzetben levő Fredman szonettjeiből 
című kisciklusban megfogalmazódó halálközelség ta
pasztalata kisugárzik a másik két, végzetes szerelem
történetet feldolgozó verstrilógiára, vissza- és előre

utal arra a szenvedéssel teli szenvedélyre, ami szintén 
a halálközelség fogalmával rokon. A háromszor há
rom) versben kibontakozó szenvedésélmény abban is 
közös, hogy Aeneasnak lehetetlen a párbeszéd Didó
val,2 Fredmannak a Világ Urával és Trisztánnak Izol
dával, és mindhárom búcsúversben az élni akarás drá
máját a tiltakozás hatja át, tiltakozás a költői szóval 
mint egyetlen lehetséges eszközzel a halállal szemben.3

Az Aeneas és Didó című szonett-triptichon nem
csak a görög mitológiai történetet idézi meg,4 hanem 
a Baka-költészet szonett-hagyományához illeszkedve, 

„egy lassúbb, méltóságteljesebb, epikusabb (a próza
írás hozadékát is használó) szonettet teremtve, sajá
tos mitopoétikai háttérrel és a műforma »emlékeze
tével« alakítva”,5 Joszif Brodszkij Didó és Aeneas cí
mű, Baka fordította versét is parafrazálja, megfordít
va annak címét. Míg az orosz költő versében harma
dik személyben szólal meg a mitológiai történet, addig 
a Baka-versben Aeneas szólal meg egyes szám első sze
mélyben, belépve a mottóban három ponttal megnyi
tott („így hát a nagy ember / elhagyta Karthágót.. .”) 
Brodszkij-vers idejébe: „Didó, királynőm, nem látlak 
soha.”6 Ezzel a gesztussal egy régi-új mítosz teremtő
dik újjá, amellyel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi
ként alkotja, teremti újjá az ént.7

A Baka-vers mottójából (is) következik, hogy a tró
jai hős elhagyta Karthágót, az 1-es szonett idejében 
tehát Didó halott, Aeneas hozzá szólva emlékezik 
a tengeren, ugyanakkor gondolataiban a haza, a nép
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labirintusban élő szörnyetegként metaforizálódik 
(„népem // tán Minotaurusszá változik bús nászunk 
után”), akárcsak annak oka, a Didóhoz kötődő ero
tikus-szenvedélyes szerelem, amely gyűlöletet keltett 
Róma és Karthágó népe között: „hisz labirintus / be
járatául tárult szép öled, / s mi összebogzott, a gyű
lölet // fonalaként fog visszagombolyodni / néped 
kezébe népemnek kezéből.” S bár Aeneas a Didó
tól való végleges elszakítottságot egy ígérettel igyek
szik felfüggeszteni8 („s a vér-iszamós csatatereken / 
is vágytól síkos öled keresem”), a halált idéző csata
térnek az erotikus asszociációkat keltő síkos öl ké
pével való összekapcsolása azt sugallja, a testi-lelki 
egyesülés csak vágyképzet marad.9 Ezt támasztja alá 
a 2-es számú versben Aeneas monológjának ironi
kus, szenvtelen tonalitása, „érzékeltetve, hogy szere
tet és gyűlölet belső diszkrepanciája feszíti, kiszolgál
tatottnak mutatja magát Aeneas, az istenekre hárítja 
(...) a történteket”:10 „Vérünk bárha forr, / jó tudni: 
fenn, Olimpuszon mi újság; // különben fuccs a bor
nak és a kéjnek”. Az isteneknek való kiszolgáltatott
ság ugyanakkor mintha felmentést is jelentene, a vers 
befejezése azonban inkább önfelmentésnek minősül, 
a tehetetlenségből fakadó dühöt szenvtelenséggel ál
cázó közöny fejeződik ki („Máglyára lépsz, ha el
hagylak? Na és?! / Nem én akartam — égi rendelés.”), 
hogy aztán a 3-as szonett magyarázatot adjon az elő
ző két monológ vershelyzetére („Mellettem alszik már 
Lavinia”), amelyet a mitológiai történet folytatása ké

pez.11 Baka Aeneasa továbbra is ironikus marad, ami 
itt új feleségére vonatkozik, folytatva az elérhetetlen 
beszélgetőtárshoz, Didóhoz intézett monológját, aki 
élőbb számára, mint Lavinia.12 Blaszfémikus beszéde 
(„keményebb húsú, ifjabb, mint te voltál; / de az a tűz, 
amely a húsból oltárt / varázsol, benne nem lángolt 
soha”) egyrészt annak alkalma, hogy összehasonlítá
sában Lavinia és a jelen értéktelenségét hangsúlyoz
za, másrészt annak, hogy Didóhoz beszélve megélhes
se teljesebb szellemi-lelki énjét. A tercinákban azon
ban ismét az isteni végzet és az emberi vágy ellenté
te válik hangsúlyossá, és kifejezi, hogy mi számára 
a legfőbb érték: „S bár oldalamról annyian kidőltek, 
// miért csak azt az egyet -  hervatag / szépasszonyt: 
téged hívlak napra nap? / Didó, királynőm, gyűlö
löm e földet.” A vers utolsó sora többértelművé teszi 
a befejezést: „jelentheti a föld a felső parancs szerint 
meglelt Itáliát, a későbbi Római birodalmat, jelenthe
ti az »eltaszított« szerelem hiányát, de legáltalánosab
ban (...) e földi létet, a világbavetettséget, magát az 
életet abban a formájában, ahogy élnünk adatik/ada- 
tott.”13 A költeménynek ez a létértelmező vonása a fel- 
öltött maszk, a szerepben megformált sors és az ezzel 
összefüggő beszédmód okán keretet alkot a Trisztán 
sebe című (szintén) drámai monológgal, amely mot
tójával Richard Wagner Tristan und Isolde című ope
ráját idézi meg („Noch ist kein Schiff zu sehn!”, azaz: 

„Még nem látni a hajót!”), a teljes mű pedig a közép
kori mondát14 és annak feldolgozásait.15

A mottó a két szerelmes végleges elválasztását 
megelőző pillanatot jeleníti meg. M intha fehérke
zű Izolda hangját hallanánk, aki letagadja a gyógyí
tó szert hozó aranyhajú Izolda érkezését, így szakít
va el Trisztánt szerelmétől, ezzel férje halálát okozva. 
Ez teremti meg az 1-es szonett vershelyzetét. A hal
dokló Trisztán beszél, „lázas képzelgéseiben össze
folyik az őt körülvevő mindenség és saját beteg tes
tének képe — így válik a személyiség, az én betegsé
ge, pusztulása világnyi méretűvé”:16 „Sebemből rom
lott éjszaka szivárog / s a holdfény gennye; átvérzem 
a reggel / gézeit”. A képzelgésben nemcsak a betegség 
ölt kozmikus méreteket, hanem Izolda nőisége is:17 

„Reád köszöntőm — félig már vakon — / Isten borát, 
mely habzik-forr előttem: // a tengerár sós-keserű vi
zét, / mely elválaszt és mégis összeláncol / véled, Izol
da”. A soráthajlásokkal sodrást és szaggatottságot ér
zékeltető versbeszéd lehetővé teszi, hogy a szerelme
seket elválasztó és összeláncoló tenger Isten bora, te
hát Trisztán és Izolda sorsa isteni elrendelés legyen, 
illetve a tenger (azaz a nyelv dinamikus természeté
ből adódó metaforizálódás mint az azonosságok és 
különbségek állandó elmozdulásában megragadha
tó poétikai folyamat) hullámzásának ritmusát kö
vetve Izoldává változzék: „tajtékos öled // örvénylik 
benne, nyílik és bezárul...” Ezzel a metaforikus át



helyezéssel lesz Isten bora női princípiummá, a ten
ger a nő megtestesítőjévé. Trisztánnak a halálra mint 
beteljesülésre való vágyakozása így kap erotikus je
lentést, amennyiben a nő öleként megjelenített ten
gerben válhat eggyé a mindenséggel. A 2-es szonett 
az előző folytatásaként már olyan látomásként értel
mezhető, amelyben a költői kép metatetikus, vagyis 
megfordítja az 1-es vers első szakaszának képépítke
zését, és Trisztán a saját sebét látja meg a nőben, de 
ez a seb nem halált hozó, hanem a halál legyőzéséhez 
segít hozzá:18 „Öled a halálon ütött seb, résre / nyitott 
kapu egy más szabású létbe, / (...), // s nappalnak, éj
szakának egy a tétje: / a kéj.” A külön sorba tördelt 

„kéj” azt az eksztatikus állapotot és időtlenséget jelöli, 
amely a költészet időtlensége is. Ez, a szerelmi szenve
délyként is értelmezhető alkotói kéj mint a minden- 
ség iránti elragadtatást megtestesítő költői szó lendí
ti tovább a verset („Jó kapitányod -  valid meg! -  vol
tam é n ”), de a vers záró tercinájában mintha meg
szűnne ez az eksztatikus állapot, és rájönne, hogy el
ragadtatása csak lázálom volt. Verbálisán megidézi 
a monda mozzanatait, ami nyomorúságos élete iro
nikus tudomásulvételének, szerepjátékai kudarcá
nak a kifejeződése. Ez az irónia egyszerre vonatkoz
tatható a mondabeli Trisztánra és önreflexiós eljárás
ként Baka-Trisztánra, Baka szerepjátékos költészetére, 
amelyben a különféle maszkkísérletek fölött is ítéle
tet mond: „Voltam teérted bélpoklos, lovag, / pojá
ca, koldus, legvégül halott. / S nincs még hajó a ten
ger felszínén.” A 3-as szonettben a kudarc felismeré
séből fakadó ironikus magatartás a tragikumot lét
rehozó halálközelség tudatában formálódik tovább: 

„Ha jössz is, késve érkezel, Izolda.” „Kornwall órájá”- 
nak döccenése a szerelem, az alkotás, az emberi lét
idő kiteljesülése meghiúsulásának válik a metaforá
jává, amely az ember elől rejtőzködve létező Istent és 
annak sátáni mesterkedéseit feltételezi. Trisztán sza
vai a halál felől nyitnak perspektívát a létre, szólaltat
ják meg a hamleti vágyat az idő kizökkentésére, hogy 
a befejezésben a halál mint a szerelmi egyesülés vá
gya, az újrakezdés esélye szólaljon meg:19 „Akárho- 
vá is hívsz, követlek önként. / ( . . .) /  halálomnak ki
mondalak.” A halálba készülő Trisztán Izolda hiányát 
saját halálaként metaforizálja: az én a te kimondásá
ban, vagyis a költői szó révén transzcendentálódik. 
Itt nemcsak a szerelem, hanem a művészi, a költői 
tevékenység hatalma is szemben áll a halál hatalmá
val, ami Baka poétikájának önértelmező reflexiója
ként, ars poeticájaként olvasható.20

A ciklusban a halállal való szembenézés, a léttel, 
költészettel való számvetés és az önértelmezés betű

form áit a Fredman szonettjeiből című verstrilógia ar
tikulálja. A benne megszólaló halálközelség élménye 
előre- és visszautal a két, végzetes szerelemtörténe
tet feldolgozó verstrilógiára, és bár mindhárom kis-

ciklusban az a szenvedés oka, hogy a megszólított el
érhetetlen a beszélő számára, abban tragikusabbnak 
vélem a Fredman szonettjeiből versvilágát, hogy a lí
rai én magára hagyottabb. Kozmikus árvasága abból 
fakad, hogy nem segítik az emlékek, a hús-vér eroti
ka, a megszólított nem ebből a világból való, de be
lőle való a világ, felelős (lenne) a világért, az ember és 
a költő (mint szerep) tőle függ, de nem megfogható, 
úgy sem, mint isteni nyelv. Jelenléte mégis érezhető, 
hiszen fölötte áll létnek, költészetnek. Ennek tudatá
ban és a múlandóság szorongatásában Fredman-Baka 
a létezéssel és költészetével néz szembe, megelőlegez
ve a kései számvetés típusú versek beszédmódját is,21 
kifejezve, hogy a költői szó az egyetlen, ami szembe
helyezkedhet az elmúlással. Fredman mint Carl Mi
chael Bellman svéd költő alteregója ugyanakkor annak 
is bizonyítéka, hogy Baka István számára „a műfordí
tás újabb és újabb költői magatartásforma és kód ki
alakulásának lehetőségét hordozza magában.”22 Baka 
műfordító munkája során találkozik Bellman műve
ivel, amelyeket Villon, Burns és Csokonai verseihez 
köt,23 de költészetét utóbbinál frivolabbnak gondol
ja, és kevésbé tartja filozofikusnak.24 A címben sze
replő Fredman Bellman alteregójaként valóban lé
tezett személy, egy elzüllött, alkoholista stockholmi 
órásmester, aki költőként jegyzi Bellman verseit, az 
életművének csúcspontját jelentő Fredman episztolá
it (1790) és a Fredman dalait (1791). Bellman a bor
dal hagyományát idéző költeményeiben a részeges
bölcs órásmester-költő szemszögéből láttatja Stock
holm világát. A kisciklus szerepjátékosa olyan, mint 
Yorick: Baka előtt mindkettőt használták -  Fredmant 
Bellman, Yorickot Kormos István. Az alteregó felöl
tése egyszerre teszi sajáttá a már egyszer voltat, illet
ve a felöltőit maszk távolítja, textualizálja a Baka Ist
ván nevet, leválasztva az életrajziság külső körülmé
nyeiről.25 (Fredman színrelépése ilyen értelemben (is) 
Pehotnij előzménye.)

A szonetthármas a létet átmenetiségként meg
konstruáló vendégség-világ alapmetaforán alapszik, 
és „Fredman világából csupán az örök vendég-léttel 
mint életfelfogással kapcsolatos elképzelést veszi át”,26 
amelyben a végpont dominál: „Vendég vagyok még 
e világban, ám / a házigazda sűrűn sandít már az / órá
ra;” „későre jár talán, // búcsúzni kéne”. Kosztolányi 
Dezső Hajnali részegség című versének befejezéséhez 
képest, amelyben a lírai én az otthontalanság létérzé
séből ébred,27 Baka versének felütésében a Kosztolá- 
nyi-költemény végkövetkeztetése premisszaként jele
nik meg, és annak visszájára fordításaként értelmezhe
tő: az „otthonos világ elhagyása (...) rémisztő lehető
ségként tűnik fel”,28 akárcsak a kései Gecsemáné című 
versében. A frivolság álarca mögé bújt Fredmannak 
orosz haláltudata van, vagyis annak bizonyossága gyöt- 
ri, hogy a halál mindig közel van,29 és nincs lehetőség



megmenekülni. Bellman-Fredman-Baka emberi-köl
tői méltóságát az adja, hogy sajáttá téve a bibliai ha
gyományt, rezignáltan szembenéz helyzetével. A vers 
alaphelyzete a jézusi példázat (Mt 22, 2-14; Lk 14, 
16—24) nagy lakomája, amelyben a költőként defini
álható lírai én elhivatottsága és kiválasztottságának 
tudata (Mt 22, 14) szólal meg, aminél azonban erő
sebb a halálfélelem, hiszen mivel a példázatbeli me
nyegző a földi terrénumba került át, a búcsú a ha
lált jelenti,30 ezért a költő-alteregó, Fredman búcsú
zik, menne is, de nem tud, mert mint embert vissza
tartja a földi lét gazdagsága („a kerevet meg / az asz
talon a sültek, serlegek”), költőként nem engedi őt 
a költészet mint létforma. A költőként létezés rette
netét -  akárcsak Ady Endre A z ős Kaján című versé
ben — a menni vagy maradni bizonytalansága, a köl
tői identitásnak maszkokban való megsokszorozódá
sából adódó meghatározhatatlansága, az isteni nyelv 
elérhetetlensége és a beteljesülés hiánya miatti undor 
adja. Innen vezethető le az Ady-vers mozzanatait át
író Bellman-Fredman-Baka költőszerep öniróniája, az 
iszákos Fredman nyelvhasználatának biblikus vonásai
ból fakadó blaszfémia is.31 Az első szonett végén a há
zigazdát Istennek látó mámoros Fredman profán vers
beszéde monológból dialogikus jellegűvé alakul át, de 
mivel az Istenhez fordulás egyoldalú marad, a rezig
nált hangnemet önironikus és vádló hangvétel váltja 
fel: „megártott óborod: / Te is megháromszorozódsz 
előttem.” A megháromszorozódás jelentheti azt, hogy 
a lírai én mámorossága ellenére tudatában van annak, 
hogy az Űr Szentháromság egy Isten, és értelmezhető 
az öntudatos lírai én önreflexivitásaként, aki a része
gek éleslátásával mentegetőzik istenkáromló gondo
latai miatt.32 Ezzel a tudatossággal hozható összefüg
gésbe az a gondolat, amely szerint a mámor Jézus el
fogadásának örömét is jelentheti.33 A „Fiad menyeg
zőjére jöttem” jelenre vonatkozó kijelentés ugyanis 
a Szentírásban egy később eljövendő alkalomra utal 
(Mt 25, 1-13), amelyben a menyegző az éberek, a Jé
zus eljövetelére mindig készek jutalmának az allegóri
ája, Jézus pedig a vőlegény, akivel bemenni a menyeg
zőre egyet jelent az üdvözüléssel. A világ vége eljöve
telének időpontját azonban senki nem ismeri (Mt 24, 
36), váratlanul következik be (Tessz 5, 1), ezért Jézus 
állandó éberségre int (Mk 13, 37). Mintha Fredman 
lenne a lakomán az egyedüli, aki a „Világ Urá”-hoz 
beszélve részegségében is követi a jézusi parancsot, 
mámorosságával blaszfemizálva is az Urat. Ez a blasz
fémia ugyanakkor a költői tudatosság saját(os) hangja, 
amely az új költészetet, Bellman-Fredman-Baka bibli
a i t  írja, a második szonettben rámutatva, hogy a la
komán34 nemcsak az Úr, hanem a lírai én is meghá
romszorozódik, újabb evangéliumi, a mennyországról 
szóló példázatokat (Mt 13, 31-32; Mt 13,33) vonva 
be a versbeszédbe: „Vagyok, akár a mustármag, me

lyet / szádból kiköptél”, „Vagyok, mint a kovász, mit 
három mérce / liszthez kevertek”. Harmadikként van 
a hús és vér szégyenébe hozott ember. Az teszi külö
nössé Baka versét, amiben és ahogyan eltér az evan
gélium szövegétől: „míg Jézus a mennyek országához 
keresi a hasonlatot, addig Baka az önmeghatározásá
hoz, mely ilyen módon nem nélkülözi a kimondás 
törvényére épülő költői öntudat kellékeit: az Isten
hez hasonlóan szólal meg: »Vagyok«”.35 Amennyiben 
a lírai én kovásszá válása, üdvösség iránti vágyódása 
a „Vagyok” költői öntudatának a része, akkor a szo
nettet záró könyörgés („hadd üljek még terített aszta
lodnál”) nemcsak a haláltól való menekvés, az élethez 
való ragaszkodás, az Isten iránti szeretet kifejeződése, 
hanem az alkotás folytatására, az isteni-költői nyelv
be való eljutásra vonatkozó kérés is. A kisciklus szin
tézisét jelentő No. 3 szonett indokolja ezt a kérést: az 
Úrhoz szólva az idő leteltéről, a halál közeledtéről be
szél („Virrad már”), ugyanakkor a „meghasadt az égi 
kárpit” metafora kifejezi, hogy amint Jézus halála
kor is meghasadt, és a Megváltó az Atya színe elé lé
pett, úgy az én is Isten színe elé léphetne, de ezt a re
ményt megkérdőjelezi a „gyulladt szemed szigorúan 
világít / reám” kijelentő mondata.36 A lét éjszakájának 
átvirrasztása a „Világ Urá”-n is rajta hagyta nyoma
it, antropomorf lénye azt sugallja a lírai énnek, hogy 
Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléhez fordul
jon vigaszért. A vers a költői elhivatottság és kiválasz
tottság jegyében a szeretethimnusz részleteit (1 Kor 
13, 1; 1 Kor 13, 12) mondja újra, átértelmezve Szent 
Pál szavait: „Te látod lelkemet, Uram, / s nem tükör 
által, nem homályosan, / / de  színről színre, hogy sze
rettem én / élni -  ha bűnben is! -  e sártekén”. A lírai 
én a szeretetet életszeretetként interpretálja, a teljesség 
szerint való látást, az isteni nyelv birtoklását pedig az 
Úrnak hagyja úgy, hogy a kurzívval írt „színrőlszínre" 
megengedi a világ mint színpad, színház jelentést és 
az egyhangúsággal szembeni színes lét lehetőségét is, 
a kései Zsoltár című vershez hasonlóan rámutatva ar
ra, hogy aki a teljességet látja, annak meg kell látnia, 
hogy a szeretetben ott van a bűn is.37

A vers befejezése visszakapcsol az előző két szonett 
vendégség-lakoma képéhez és verszárlatához („Az asz
talvégre húzódnék szerényen, / csak még ne küldj el 
innen, Istenem”), majd határozott kéréssel fordul az 
Úrhoz: „és bort is tégy elébem! Ügy legyen!” Az ima
formulában a bor képe egyszerre idézi meg a profánt, 
Fredman kocsmáját és a szentet, a szenvedést és a meg
váltást szimbolizáló Krisztus vérét. A könyörgés azon
ban nem csupán a puszta lét követelése,38 hanem arra 
vonatkozó kérés is, hogy a költészet mint létforma egy
szerre hordozza a földi örömeket és a transzcendens 
vigaszt, a bűnök megbocsátását és a költészet megtisz
tító erejét, amely a szerepekben való megszólalásokon 
keresztül elvezet az autentikus, angyali nyelvbe,39 hi-
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szén erre egyedül a szó általi teremtő játék, a művé
szet képes.40 így juthat el Bellman-Fredman-Baka Jé
zus szavainak felöltése révén a megbocsátásig, a tiszta 
esztétikumot teremtő angyali művészetig.

A bor motívum és a költői szó kapcsolatáról, a köl
tői szóba vetett hitről szólva ugyanakkor nem lehet fi
gyelmen kívül hagyni a bor, tehát a költészet dionü- 
szoszi oldalát sem. Bombitz Attila szerint ugyanis Ba
ka poétikájában az apollóni nyugodtságot és lemon
dást tükröző álarc mögött ott tombol Dionüszosz fé- 
kezhetetlen gyönyöre, vágya, fájdalma és kínja, mert 
hiába „szétmart és szétzuhant istensége, mégis száz és 
száz maszkban lép újra elő, és példázza a mindenkori 
egyetlen, az individuum rettenetét, mert övé a mámor, 
amelyben feloldódhat a szétzuhant vagy szétesett egy
kori egész.”41 A költészetben oldódhat tehát fel a szét
esés, a költészet jelentheti a teljességet. Ez a különbö
ző maszköltések magyarázata, és bár mindegyik más
ként szólaltatja meg a rettenetét és a teljességre való 
vágyakozást, a maszkok váltogatása arra utal, „a má
mor ideje korlátozott, elmúltával annál kínzóbb éhség 
gyötri a Dionüszosznak hódolót; makrokozmoszi apo
kalipszissé változik az individuum rettenete.”42 Ez az 
apokaliptikus rettenet (is) artikulálódik a költői vég
rendelet következő ciklusában, a Szaturnusz gyerme
keiben, amelyben a Trisztán sebéhez hasonlóan a tes
tamentum központi fogalom.43
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