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RÀba Gy´rgy

HOGYAN CSALJUK A VILçGOT?
HÃsz¢vesen ´tvenesen
azutÀn meg Ãgy v¢nesen
de kezdettûl palÀstolom
ig¢kkel ¢s gesztusokkal
fûk¢nt tettel igen sokkal
folyton-folyvÀst elkendûz´m
napjaimmal lÀncra fogom
napvilÀgra ki ne t´rj´n
dÃlÂ kedvü fenevadam
agyarÀt ne csattogtassa
ne vehesse ¢szre senki
û az Ãr enn¢l a hÀznÀl
nekem vend¢gjÀt¢k jut ki
ahogy ¢lem minden Âra
kikent-kifent bohÂcmÂka
akkor is ha patetikus
akkor is ha teÀtrÀlis
akkor is ha ironikus
r´pÁtse bÀr griffmadÀr is
csak a mancsot meg ne lÀssÀk
csak a karmot meg ne less¢k
ne d´bbenjenek rÀ ¢he
lÀgyhÃsokba marna n¢ha
higgy¢k tovÀbb vagyok ¢n is
tisztes lajstromba szedhetû
tÀrsas ideigleness¢g

K°T DIALñGUS
Azt mondta Mit gondolsz
(mert ifjabbk¢nt letegezett
mint valami kihallgatÂ tiszt)
mit gondolsz csakugyan
van olyan orszÀg ahol
benyitsz egy ajtÂn s j´ssz mÀris
kezedben Ãtlev¢llel

1208 ã RÀba Gy´rgy: Versek

Kedvezm¢nyes jeggyel
elutaztam a B¡kkbe
f¡ggûÀgyat feszÁtettem a fÀk sudarÀra
¢s faltam-ittam
a balesetet szenvedett pilÂta
Saint-Ex hûs¢nek k¡zdelm¢t a sivataggal
Â nemcsak a tÃl¢l¢s¢rt
helytÀllÀssal a f¢rfi tisztess¢g¢rt
Mire azt felelte
°s majd Ársz onnan egy k¢peslapot
s megk´sz´n´d nekem
hogy megakadÀlyoztam k¡lf´ldi utadat
Elundorodtam a betüktûl
meg a betütisztogatÂktÂl
de fûk¢nt a betütisztogatÂk faragÂitÂl
inkÀbb Ãgy pongyolÀn hÀzi ´lt´z¢kben
Àtszaladtam a szomsz¢dba
a padlÂra kucorodtam barÀtom
¢pÁtûkockÀval jÀtszÂ kisfia mell¢
¢s megk¢rdeztem Az istÀllÂban ki-mi tanyÀzik
Egy f¢l zsirÀf ä vÀlaszolta
Hol a mÀsik fele ä dadogtam
Kis¢tÀlt a Szent IstvÀn k´rÃtra
megkeresni Gyurka bÀcsi nyakkendûj¢t

SZEMBEN°Z°S
Ezek a k¢sei
szemben¢z¢sek ´nÁt¢lkez¢sek
naponta ism¢tlûdû ´sszecsapÀsai
folytatÀsokban f´lkoncolom
minden f´llobbanÂ ÀbrÀndomat
duruzsolÂ rem¢nyemet
sz¢delgû ´nÀltatÀsom
a kim¢rt idû hiÀnybetege
gyûztesen Ágy leszek
egyre szeg¢nyebb egyre vesztesebb

RÀba Gy´rgy: Versek ã 1209

AZ ¹REG SZOMSZ°D
Meghalt szomsz¢dom az ´reg
¢lt egy hÁjÀn kilencven ¢vet
aki rÀvÀgja eleget
nem hiszi k´nnyen l¢kbe l¢phet
Àtveszem az eltÀvozott
postÀjÀt Àtadom fiÀnak
s vÀrakozÀsra Át¢lve lesem
ki k´lt´zik be a lakÀsba
hült szerep ezt osztjÀk nekem
¢n leszek akkor az ´reg
¢s a szomsz¢dnak titulÀlnak

ZçRñRA: KIEGYEZ°S
F´lhalmozÂdott szÀmos t¢ved¢sem
megrettent ahogy rendre f´lid¢zem
hebehurgya d´nt¢sem vetve latra
mi minden fordulhatott volna jobbra
Àlmatlanul pÀrnÀmon forgolÂdom
a megbÀnÀs kialvatlannak Âlom
pÀr Âra alvÀs a korosnak ¢let
s vedd a SzodomÀbÂl menek¡lûket
sÂvÀ mered aki fordulna hÀtra
zÀrom szemem a lelkifurdalÀsra
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HatÀr Gyûzû

çGYRA JçRñ EMBERIS°G
hegdesrûl szusz¢krÂl
szekr¢nyrûl fiÂkrÂl
Àlmodozik a dobozlakÂ
(Àlomvers ä 1959)

çlmomban nem hat- de hatvanhatmilliÀrd lakosa volt a F´ldnek. A szorosan egymÀs
mellett ÀllÀs ä egymÀs szÀjÀban ¡l¢s ä ¢letformÀvÀ vÀlt. °jszaka ÀgyfiÂkokban hÀlt az
emberis¢g. çgyfiÂkozatok v¢gtelen sora, ameddig a szem ellÀt, ugyanakkor padsormagassÀgÃ ÀgyfiÂkemeletek egymÀs f´l´tt, hegy¢n-hÀtÀn, fel-fel, az ¢gig
akire rÀker¡lt a sor, mert az û turnusa volt, elhenteredett rajta; f¢l szemmel rÀpislogott
a varÀzsszemes szenzorra, ¢s lassÃdad lÂdulÀssal, vele is, mint a t´bbivel, az ÀgyfiÂk
betolÂdott: be, be- (ezt hÁvjÀk beljebbez¢snek) -be-be-be, a fiÂkozat felhûkarcolÂ falÀba,
s û is egy lett az elhÀlÂkbÂl a betolt fiÂkmilliÀrd gombtalan-f¢nyes mezej¢n.
AkÀrcsak a halottaskamra langal¢ta jegelûfiÂkozatai ä Ãgy nyÁltunk-csukÂdtunk; azzal
a k¡l´nbs¢ggel, hogy fagyalÂ hideg helyett ¢letÀporodott meleg, ¢s nem a halottat,
hanem az eleven ¢lût: azt fogadta magÀba az ÀgyfiÂk ÀlmosÁtÂ hûs¢ge. így az alvÂ megszabadult a termitÀrium hangyazsivajÀtÂl, amely a hatvanhatmilliÀrd eleven ¢lû szuszogÀsÀval/szellent¢s¢vel, bugyborgÀsÀval/bûg¢s¢vel, gaga gurgulÀzÀsÀval/gege gÀgogÀsÀval/gargarizÀlÀsÀval, lefetyel¢s¢vel/harÀkolÀsÀval, vihorÀszÀsÀval/medved´rm´g¢s¢vel bet´lt´tte a F´ldet ä a F´ldet, amelyen addigra mÀr minden talpnak csak f¢l
talpalat jutott, ¢s nem volt talpalatnyi hely, amelyet valamif¢le talp/talpancs/tappancs,
azon szûrpamatosan, vadhÃs-csomÂival/tyÃkszemeivel be nem t´lt´tt volna
rÀm is rÀm ker¡lt a sor, ¢reztem a sÃrlÂdÀson, amerre laffogÂ lafancaival a kincstÀri
egyencsuhÀba bÃjtatott hÃstestek, a szarxok sodornak: szentatyÀm/Buddhusom/J¢zusom/Mohamedicske-ducskÂm, Habakuk ä ez az ¢n turnusom, a d¢lutÀnosok, mind a
huszonk¢tmilliÀrd! nosza hanyatt vÀgÂdtam rajta, ¢s rÀsandÁtottam a szenzorra. Alig
vettem ¢szre, mikor tolÂdtam be, oly nesztelen volt; ¢pp csak azon, hogy ami addig
volt ä a sztratokumuluszok magassÀgÀban Ãszva rep¡lû halog¢nf¢nyÀr bolygÂvilÀgÁtÀsa eltünt, s benyelt a fiÂkom m¢lye ä
vaks´t¢t ¢s sÁri csend, akÀrha HalÀlanya m¢he lett volna ä az fogadott, Befogadott ¢s
enkapszulÀlt. Elûbb csak benne voltam a gubÂban, majd ¢n voltam a gubÂ
itt voltam hÀt, benne voltam. ý bennem ¢s ¢n ýbenne ä a megnyugtatÂ, elringatÂ,
mindent felejtetû, minden-eget-verû, Diadalmas EnkapszulatÂriumban... M¢gis
hÀnykolÂdtam nyughatatlan, s mind csak gy¡rk¢ltem markomban a pÀrnaciha cs¡csk¢t: mi lesz, ha reggelre a szel¢ncellÀs szenzor àgombjaÊ elromlik? Ha a varÀzsszem
lÀtÂkÀja a s´t¢tben nem àlÀtÊ, ¢n hiÀba pislogok rÀ, sandÁtok arrafele, ´k´llel p¡f´-
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l´m-verem, ordÁtozom a vak-s¡ket senkinek a fiÂkozat-felhûkarcolÂ vilÀgnagy semmij¢ben, de nem j´n senki, ¢s a fiÂk nem nyÁlik ki velem: szentatyÀm/Buddhusom/J¢zusom/Mohamedicske-ducskÂm, mi lesz...?!
de ahogy ott a k¢t felhÃzott lÀbammal s oldalt fordult embriÂpozitÃrÀban a fejem alÀ
gyürtem a kispÀrnÀt, iparkodtam a sz¢pre-jÂra ´sszpontosÁtani, a holnapi nap szerencsesorozatos ´sszboldogsÀgÀra ä csak hogy csillapÁtsam felzaklatott idegeimet. A szenzor be¢pÁtett RomolhatatlansÀgi T¢nyezûj¢re gondoltam, amely az elromlÀs valÂszÁnüs¢g¢t nullÀra cs´kkenti
megnyugodtam
csak akkor nem nyÁlik ki, amikor nem szabad neki: ha a szenzor (a szarx kihül¢s¢n
vagy a hÃstest rigor-mortis mozdulatlansÀgÀn) meg¢rzi, hogy a hÀlÂvend¢g az¢rt nem
f¢szkelûdik, mert mÀr halott. Halott a szentem. A legÀtolt (àblokkosÊ) ÀgyfiÂk v¢szjelvillogÀsÀra ott teremnek az ¡rÁtûalakulatok, ¢s k¡l´nleges àz´ldÊ pislogÀsukkal a fiÂk
tartalmÀt a tetemtartÂba ¡rÁtik, amely azonnal zÀr/halottk¢mlel/halÀlmegÀllapÁt/felizzik/szenesÁt/hamusÁt, ¢s a hamuhodÀsrÂl hivatalos v¢nyen ki¢rtesÁti a hozzÀtartozÂkat
ä felt¢ve, hogy vannak arra ig¢nyt tartÂ ilyenek, ill. olyanok
t´bbsz´r´s biztonsÀggal szÀmolhatni
kiel¢g¡ltem
elpetyh¡dtem
l¢legzetem lelassult, szÁvem, mely eladdig a torkomban dobogott, most visszat¢rt a hely¢re, ¢s ott l¡ktetett, ahol mindig is szokott; inambÂl, ahova szÀllt, bÀtorsÀgom lassan
visszakapaszkodott agyf¡ggel¢kembe, ahol a l¢lek lakozik, ¢s snapszlizni kezdett vele.
BÀrmennyire szerette volna, az Àlomnak nem siker¡lt elker¡lnie, mÀris j´tt a szememre, az ¢n turnusom volt, s Àlomra hajtott fejjel addig bÂbiskoltam, amÁg el nem aludtam. çlmomban nem hat-, de hatvanhatmilliÀrd lakosa volt a F´ldnek ä ä ä
*
R¢szletezz¡k k´zeln¢zetbûl, pontosÁtsunk: milyen az ÀgyfiÂk ¢jszakÀja, az ¢jek h¢tk´znapjai ä hogyan hÀl az Àgyra jÀrÂ emberis¢g?
HÀrom turnusban alszunk mi hatvanhatmilliÀrd, egyszerre huszonk¢tmilliÀrd-magammal, az ÀgyfiÂkok rÀpillantÀsra nyÁlnak, szemlehunyÀsra zÀrnak. A lepedûtûl a
pÀrna- ¢s dunyhacihÀkig minden, de minden: vÁzmentesen ´blÁtûdik-mosÂdik-szÀrad, ¢s vasaltan, amire kell, a ciha rÀhÃzza magÀt. Az Àgynemü ´ncser¢lû, az Àgy ´nÀgyazÂ a fiÂkozatokban, a pÀrnapufizÂ turnusvÀltÀsra mük´d¢sbe l¢p
az alvÂ fiÂkok ¢jszakÀja por- ¢s l¢gvonatmentes, a l¢gnedvess¢g ideÀlisra ÀllÁtott ¢s ´nbeszabÀlyozÂ. Az ¡r¡l¢k ¢s vizelet eltÀvolÁtÀsÀrÂl ´nmük´dû sz¢klettelenÁtû/vizelettelenÁtû, porlasztÂ ¢s eltÀvolÁtÂ PurifikÀtor Müvek gondoskodnak, nemzetk´zi egyezm¢nyek alapjÀn. A mikturÀlÀs-defekÀlÀs ingere az alvÂt nem zavarja ÀlmÀn, hÀla az
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ingertelenÁtû klÁmaberendez¢snek. KorgÀsok-borborygmÀk, büz- ¢s zajÀrtalom ellen
ÀrtalomtalanÁtÂ Àgensek, permetek ¢s illÂolajok vannak a levegûben. Ereszt¢k-megereszked¢sre, nyikorgÀs avagy vÀratlan fiÂkbecsapÂdÀs megelûz¢s¢re csikorgÀs- ¢s
csattanÀsmentesÁtû rejtett olajf¢kek lÀtjÀk el a szolgÀlatot
a szabadidûbûl idût nem rabol az ¢tkez¢s ÂmÂdi rossz szokÀsa; a tÀplÀlkozÀsrÂl dÃsÁtott
tÀplÀl¢kesû-telÁt¢s gondoskodik m¢lyalvÀs idej¢n, a magas kalÂriatartalmÃ, pempûsÁtett, koleszterolmentes lÂtuszillatkÀsa a pÂrusokon Àt, ozmÂzissal tÀplÀlja a hÃstestet;
a szÀjperemre alkalmazott, Àttetszûleges s Ágy nem lÀthatÂ ragtapasz zÀrÂfilm elej¢t
veszi az Àlom rÀgÂmozgÀsÀnak, ¢s a ptialin-kiszÀradÀs a szÀjban a hasnyÀlmirigyre is
jÂt¢kony-megt¢vesztûleg hat
a haladÀs t´k¢letlens¢geit felvÀltotta a t´k¢letesÁtett RÀtÀjolÀs az ¹ssz-C¢lra: idÀig t´k¢letesedt¡nk. A f´ldkereks¢g immÀr huszonk¢tmilliÀrd fiÂkÀgy felhûkarcolÂja, mely
az Àgyra jÀrÂ emberis¢g minden tagjÀnak jÀr ¢s rendelkez¢s¢re Àll: olyan automatizÀlt
V¢gsû T´k¢ly-NetovÀbb, amely a benne alvÂt ´nk¢ntelen¡l ¡des¢gre hangolja, ¢s felfriss¡lt ¢bred¢sre k´telezi
a mi minûs¢gi vilÀgunkban az alvÀs individuÀlis. A hÀzaspÀrok k¡l´n hÀlÀsÀnak fel¢pÁtett reflexe mÀr az embriÂban g¢nszerelve, vilÀgraj´vetelkor, kisdedeinkben benne
van, a hÀzas¢let lebonyolÁtÀsa sz¢p ¢s nemes. Orgazmusok/ejakulÀciÂk mü-mÁka kapszulÀkban, irÀnyÁtÂszÀmmal, borÁt¢kolva ¢rkeznek ki-ki cÁm¢re, s ma mÀr nincs olyan,
hogy valaki a posta hibÀjÀbÂl mell¢ejakuÀl (de bel¢ sem: olyan sincs, tekintve müvi,
anyatesten kÁv¡li terhess¢geinket, ami ma mÀr nagyvÀllalkozÀs). Egy¢barÀnt k¢zhezv¢teli el¢lvez¢skor a hajnalpÁr hûhullÀma futja el az arra illet¢kes orcÀkat (olyikunk
nagyot nyel, de nem mutatja).
Az evûeszk´z´k megszünt¢vel/elfeledt¢vel a mosogatÀs cs´r´mp´l¢se ¢s csurgatÀsa a
legisleg´regebb nemzed¢k r¢mÀlmaiban cs´r´mp´l csupÀn ä ha elfelejtik Àlommatrixukra rÀhangolni az ÀlomtalanÁtÂ tenzort
a t´megfintorgÀs elÀrulja a korrekt k´zv¢lem¢nyt, ma mÀr mindenki tudja, a hÀzak
t´mkelege milyen irdatlan nagy helyet foglalt el, kisajÀtÁtva a java talpalatot; s ma mÀr
bÁzvÀst mondhatni, hogy a hÀzmentesÁtett bolygÂn az Àgyra jÀrÂ emberis¢g, respektÁve
àfiÂklakÂkÊ, zavartalanul k´zlekednek a lapos-simÀra gyalult kontinensek aszfaltÂceÀnjÀn
az egyenpapucsok/(mamuszok) bevezet¢se megoldotta a F´ld lÀbbeliprobl¢mÀit. A
minden haladÀst meghaladÂ Àlomsebess¢g a boldogsÀg illÃziÂjÀval ajÀnd¢kozza meg
az arra t´rekvût. Az alvÀs fiÂkosÁtÀsa kik¡sz´b´lte a r¢gi vilÀgbeli sumÀkolÀst/cs¡r¡szk´l¢st, szuszmÀkolÀst/gy¡szm¢kel¢st; az emelûmÀgnes-lapsÁkon iramlÂ papucsÀrmÀdia arra iramlik az aszfalttengereken, amerre neki tetszik. Az ¡res, kifejez¢stelen tekintet, a karikÀs szem a mÃlt¢
a torlÂdÀs/t¡leked¢s term¢szetes ÀllapotÀban a F´ld eg¢sz lakossÀga az à´sszetalÀlkozÀsÊ stacioner helyzet¢ben ¢s ÀllapotÀban leledzik; ki-ki mindenkinek (minden mÀs
ki-kinek) mintegy àadva vanÊ, ott, a szeme-szÀja ¡gy¢ben, teljes tudatÀban annak,
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hogy olyik-olyik valaki valamije (elûtte-m´g´tte) egyn¢mely mÀsvalaki valamij¢vel
´ssze¢r; s nincs is, de nincs Àm, olyan Descartes-ivad¢k, aki a hepciÀskodÀs-l´kd´sûd¢s
dandÀrjÀban, k¢pen t´r¡lve, lesÀntulva, a mÀsika objektÁv valÂsÀgÀban k¢telkedn¢k;
ugyanakkor az à´sszek´sz´n¢sÊ bumfordisÀga, a sz¡n´s-sz¡nhetetlen egymÀs ¡dv´zl¢se, szia/csaÂ/alÀszolgÀja ¢s mÀs, hasonlÂ id¢tlens¢gek barbÀr szokÀsa ma mÀr, ebben
a Nagy Egy¡ttl¢tben mondhatni ismeretlen
Ágy lesz a leszbûl a lûn, a sz¡ks¢gbûl er¢ny, a csapÀsbÂl ÀldÀs, a hajl¢ktalanbÂl a beutalt
fiÂklakÂ, a mi HaladottsÀgi Fokunkon, az Àgyra jÀrÂ emberis¢g. AbbÂl, hogy hatvanhatmilliÀrd lakosa van a F´ldnek

°LET-HALçL
ä à°n-uram-kirÀlyom! Egy-¢letem, egy-halÀlom!Ê
ä (egy-¢letem, egy-halÀlom... lÀm, a nyelv a nyÁlt titkok tudÂja)
ä (mi nem tudunk semmit. Mindent û tud, a Megszem¢lyesÁthetetlen °des-Egy: az
anyanyelv)
ä (mi a semmin¢l is kevesebbet tudunk, mi csak ´sszevissza besz¢l¡nk. MetafizikÀrÂl, transzcendentÀliÀkrÂl: ujjunkbÂl szopott tÃlontÃli mÀsodfel´nt¢s¡nkrûl hordunk
´ssze hetet-havat. De a nyelv a tudÂja, hangos meghirdetûje, fej¡nkre olvasÂja: ez az
egy ¢let¡nk az egy-¢let¡nk, ¢s ez az egy halÀlunk az egy-halÀlunk)
ä (Ãgy Àm, ¢n-uram-kirÀlyom)
ä (egyszer, ha ¢lt¡nk ¢lt¡nk, ¢s ha egyszer meghaltunk meghaltunk over and out)
ä (de mi m¢gis k´tj¡k ezt az egy-eb¡nket ahhoz az egy-karÂnkhoz. Konokul hozzÀÀlmodunk. HozzÀ, a folytatÀst, a tÃl¢l¢st, a mÀsod¢letet; ezt az egy szem ¢let¡nket megfejelj¡k a k¢t¢ltüs¢g kompon-kolompjÀval ¢s az ´r´kk¢valÂsÀg ÃtilapujÀval)
ä (fiktÁv absztrakciÂk/absztrakt fikciÂk diadalhiedelme! ä emezekben dÃskÀlunk s
¢delg¡nk amazokban)
ä (¢s feltalÀljuk a k¢t¢ltüs¢get/´r´kk¢valÂsÀgot szanszkritul/g´r´g¡l/koptul/szÁr¡l,
h¢ber¡l/jorubÀul/azt¢kul-tolt¢kul ¢s matabele n¢ger¡l)
ä (mindje: a hazugsÀgok-hazugsÀga)
ä (a bel¢nk vert hazugsÀg. A hazudozÀs, amelynek pempûj¢vel ¢tetnek benn¡nket fogatlan-csecsemû korunktÂl fogatlan-halÂ porunkig. Annak a savas f¡rdûje, amiben
benne Àznunk k¢nytelenÁttetik egy ¢leten Àt, s ez az, amivel szaturÀlnak, mÁglen magunk is azzÀ nem lesz¡nk ä savval marÂ hazudozÂvÀ; mÁglen azzÀ nem lesz¡nk magunk is: a meghazudott hazuggÀ)
ä (de az¢rt van a nyelv, a Kegyetlen-°des! Hogy a szÀd, amivel kimondod, keser¡lje
igazsÀgÀt! Az anyanyelv Aki annak a TudÂja. Ahogyan a lett dolgok vagynak ¢s voltanak igazÀndibÂl ä annak. Egy-¢letem, egy-halÀlom. Vale!... over and out)
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ä (¢s de m¢g vannak, akik ebbûl a versengve hazudozÀsbÂl meg¢lnek, tiszteletet aratnak, rangot kapnak, hivatalt t´ltenek)
ä (vagy maguk is hisznek benne, s Ágy elÀmÁtottak; vagy mesterhazudozÂk ¢s megr´gz´tt ÀmÁtÂk, a hazuglÀri bitang vilÀg egy-egy tÀmasza ¢s talpk´ve)
ä (szervezked¢s!/´sszeesk¡v¢s!/vigyÀzat: a hazudozÀsra felesk¡dûk esk¡dt ellens¢gei az igazmondÀsnak)
ä (¢s lûn tisztes foglalkozÀs az elÀmÁtÀs, ¢s mi, mi, ki¢rdemes¡lt elÀmÁtottak a becs¡letbeli hazudozÀs k´teless¢g¢tûl kerg¡lten ¢s kÀbÀn: mi m¢g hozzÀadjuk a magunk¢t!
P¢nzelj¡k elÀmÁttatÀsunkat, viselj¡k elmecsonkolÀsunk k´lts¢geit, ¢s adakozunk: csak
min¢l vastagabban a felt¢glÀzott bankÂk´teg-rakaszokat a hazudozÀs oltÀrÀn ä ¢getnivalÂnak!)
ä (de a nyelv, a mese nyelve, az °des Anya-mese nyelve tudja az igaz valÂt, ¢s az, Benne
¢s çltala, szÀmon tartatik:)
ä à°n-uram-kirÀlyom! Egy-¢letem, egy-halÀlom!Ê
ä (egy-¢letem, egy-halÀlom)
ä (tudjuk meg hÀt, mely immÀron nyÁlt titok, ¢s fogadjuk magunkba az ig¢t. Mivelhogy
megszÀmlÀltatunk egy¡tt ¢s egyenk¢nt k¡l´n-k¡l´n)
ä (hogy az egy-¢let szÀma: egy; ¢s amely lezÀrja ezt az egyet, az is, û is: egyetlenegy.
Nagy szÂtlankodÀs van k´r¡l´tte, holott lezÀrja; s akkoron, ¢n-uram-kirÀlyom. Over
and out)

A KARKASSZBAN (3)
a palota fenntartÀsa m¢regdrÀga, ami nem csoda, a lÀrmavilÀgban; ¢pp ez¢rt m¢regdrÀga a bel¢pti dÁj is, de meg¢ri
a Csend PalotÀja, kiterjed¢s¢re: hat futballpÀlya ¢s tizenk¢t kirÀlyi palota. ögyszÂlvÀn minden van benne, ami a lÀrmavilÀgban van; azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy mÁg
emezt bet´lti tulajdon lÀrmÀja, ¢s a lÀrmacs´r´mp´l¢s t¢sztaforma gyÃrmÀban megduggatja minden h¢zagjÀt-ereszt¢k¢t-f¡lelyukÀt ¢s segge-labirintusÀt, amazt a csend
t´lti be. De nem mint a Szentek-Szentj¢t a szents¢g ä nem a Csendek-Csendje. Hanem.
Mindk´z´ns¢gesen. Csend formÀjÀban
a csend ä tulajdon szf¢rÀjÀban
a k´r¡lf¡st´l¢s, a szenteltet¢s: a teremt¢s elûtti. A l¢ttelen ûscsend
*
akinek nem telik a àgy¢mÀntpatkÂÊ operahÀzas, aranybrokÀt kirÀlyi k¢nyelm¢re az
aranyfoglalatÃ pÀholycsend homÀlyÀn; akinek nem telik a Csendterem bÁborbÀrsony
kÀrpitos, arany karossz¢kes elsû sorÀnak zs´lly¢ire, az be¢ri a karzattal hÀrom emelkedû kar¢jban, s tÀn m¢g a negyedikkel is. Vannak csendrajongÂk, akik szerint a kar-
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zaton jobb a csend crescendÂja; mÀsok meg a kakas¡lûre esk¡sznek, hogy ott sempre
forte: m¢g teljesden-teljesebb a csend
az Ányencek a csendmüv¢szet oldalsÂ tÀrlÂit keresik fel, s bÀr a csend filozÂfusai
szerint a csendnek nem volt feltalÀlÂja, mert mind az ûseredeti csend egy-t´mbj¢rûl
vÀlt le ä az¢rt vannak, akik lepattintottak a meteoritrÂl egy szilÀnkot, ¢s f¢lt¢kenyen
ûrzû kivillantÀssal-elûmutogatÀssal maguknak tulajdonÁtjÀk az elsûs¢get ¢s egyedinek
a mutatvÀnyt
monogrÀfusaiktÂl elvÀrjÀk, hogy rangban a tüz feltalÀlÂjÀval egy sorba helyezz¢k
ûket
*
a tolongÀsnak elej¢t veendû, a vesztib¡l´k, elûcsarnokok v¢get nem ¢rû kolonnÀdsorÀn barokkosan alÀlÂgÂ aranytÀblÀkon csendet parancsolÂ szilencium! felÁrÀsok ûrzik
a barlangn¢masÀgot. Az emblematikus girlandokon a felkiÀltÂjelet angyalok tartjÀk
fennen lebegve ä lepisszegû mozdulattal s rÂzsaujjal ajkuk elûtt: csitt legyen
a csittparancs hatalmasan ¢rv¢nyes¡l palotahosszat
az oldalbenyÁlÂkban ki-ki be-bekukkanthat a kismesterekhez, ha kedve tartja; a
sznobok elûpisszegûi leintik a csoszogva csatlakozÂkat, a vallÀsos rajongÂk a lÀrmakerepl¢s ä b´mbit¢s ä robajlÀs àels´t¢t¡l¢s¢benÊ felfedezni v¢lik azt, akit kerestek; Àm
az istenlÀtÀs elragadtatÀsa csillapÁthatatlan csendvÀggyal ¡li meg, ami marad¢k lelk¡k
m¢g van, a t´bbi a csendre vÀltott jubilusok
az egyik, egyiptomias bejÀrat f´l´tt a hÁvogatÀs:
a mÀsik, asszÁr szÀrnyasbika dÁszkapu bejÀrat f´l´tt a hÁvogatÀs:
a harmadik, belenyilazott ¢pÁtûk remekelte kirÀlysÁrbejÀrat f´l´tt
a negyedik, az ´t´dik, a tizen-, a huszon´t´dik
a hÁvogatÀs:
jertek csendre vÀgyÂk/ÀhÁtozÂk/szomjÃhozÂk: Ámhol nyiladoznak folyosÂrÂl folyosÂra a nagy elcsendes¡l¢sek!
van: g´mb´lyü csend. Kockacsend
sÁkcsend. Sima csend (a csend bisszoszfÀtylas k´r¢nk simulÀsa)
reszelûcsend (¢rdes oroszlÀnnyelv, mely csontig leszedi a hÃst, an¢lk¡l hogy beleharapna)
vakrozsda csend (a lÀrma visszat¢rhetetlen megfenekl¢se)
fertûtlenÁtett csend (zengettyük-zÃgattyÃk bacilusaival beletokosodva)
aszk¢ta csend. ParÀzna csend. Robajcsend
´ld´klû csend
a Mindencsendek CsatÀja
az ´regcsend ´regharangja
a csendkÃt visszhangtalansÀga
a hang negatÁvja ä csendben ä a visszcsend: oly irtÂzatos szÁvÀsÃ csend, amilyenre
ä hangban ä csak a tengerm¢lyvÁz¢g egymÀst hÁvogatÂ deli bÀlnÀi k¢pesek
csend a metafizika hatvÀnyain: transzcendenciÀja magasrÂl lehugyozÂ ä immanenciÀja bel¡lrûl sz¢tmarÂ; igen kÁm¢letlen
van: csendorkÀn; ¢s van: a csendorkÀn torkÀra fojtott csend
van: csontcsend (osszuÀriumban) ¢s szÁn-csend (cinteremben)
van: ûscsend; ¢s van: a àcsak-az-im¢ntÊ
pontcsend a zajgÀsban: a mücsend ÃjdÀndisÀga
*

1216 ã HatÀr Gyûzû: A karkasszban (3)

idûnk¢nt megt´rt¢nik, hogy a v¢szkijÀrati folyosÂk v¢g¢n ki-be csapÂdik ¢s lapog a
csapÂajtÂ. Ilyenkor meglebbennek a bûrleffentyük, s az ujjnyira felnyÁlÂ hasÁt¢kon bebes¡vÁt a k¡lvilÀg, a KARKASSZ lÀrma-tompedonja:
ye-ye-ye!
duhog, d´ng, d¡bb´g ¢s doblogol. IrtÂzatos interpenetrÀciÂ ez a hÃssal, a csontban
veleremegû velûvel, a koponyafalnak nekiloccsanÂ agyrÀzkÂdÀssal:
ye-ye-ye!
de csak addig tart, amÁg a sz¢lfogÂ lappantyÃk egymÀsra nem csukÂdnak. Akit rajtakapnak, hogy nincs jegye ä a potyÀzÂt ilyenkor dobjÀk vissza a KARKASSZBA; a
t´bbi l¢lekroncs ä rokkantja, g´cs´rt´se ä visszakuporodik a csendbe, az ellenûr is
¢s helyreÀll a csittparancs hatalma
*
a beillatosÁtott csend term¢ben a lÀrmÀban csalÂdottak keresnek gyÂgyulÀst: a megduggatottak
magukba hullottan f¡lelnek a csendillatÀrban, ¢s csalÂdottsÀgot elûlegezve, hÀphÀp ä asztmatikus hÀpogÀssal szÁpjÀk-szipogatjÀk: hiÀba keresik benne a lÀrma aromatikus negatÁvjÀt
a bÁborcsend lÀrmakarmazsin term¢ben a lÀrmatü rabjai vezekelnek ä azok, akik a
karkasszlÀrma elûl a decibelmÀmorban kerestek mened¢ket. Mint a Bûg¢s magukra
hagyottjai ä kalitkÀbÂl dongÂkat bocsÀtanak el, s ha elsorvadt dobhÀrtyÀjuk a l¢gyz¡mm´g¢st se hallja mÀr: rÁva fakadnak
az ez¡st csend kamaraterm¢ben azok tÀmolyognak kamarasz¢keik fel¢, akik t´rv¢nyes felelûss¢g¡k tudatÀban lÀrmaellenes Àlmokat mer¢szeltek Àlmodni arrÂl, hogy
a metakozmeionban az ür ä a csillagk´zi ürben a term¢szet ´regje: ´r´kcsendben van
ä ahol gomolyog! °s felÀmolyogva az intergalaktika sztalagmitjaira ä t¡nd´k´lve tünûdnek a holdlÀngcsend ez¡st´l¢s¢n
*
az aszk¢ta csend kazamatÀiban a hÁvek beÀllnak a hallgatÂf¡lk¢be, ¢s szobrot Àllva ä
visszacsend¡lnek, mÁglen homorÃra nem vÀlik benn¡k az ´nhang, ¢s akkor meglÀthatjÀk a lett dolgok alÀzuhogÀsÀnak n¢mavÀltozatÀt
a parÀzna csendben a befizetûk rÀpirulnak hÁmvesszûj¡kre, ajakszirmuk elszederjesedik; p¢niszek-vaginÀk riadtan szenvedik egymÀst: nem ¢rtik, mi volt a pornÂ felhajtÀs lÀrmacsattanÂja
a g´mbcsendi g´mb´lyget¢sre csendg´mb´c¡kbe belekuporodÂk mint a gubÂban:
elûsz´r nem lelik ä majd oldalt henterednek, ¢s molto placentabile megtalÀljÀk ´nmagukat: ez a hangtalan jajongÀs ä ez is jaj, de hangtalan
a kockacsendben sz´gletes szem´ld´kszigorral m¢regetik t¡k´rk¢p¡ket, ¢s n¢ma
szÀjsz´glet-szitkozÂdÀssal lehordjÀk, mivel belsû cs´r´mp´l¢s¡k hogy elfojtsa, immÀr
sehol: nem megmondatott, hogy vÀltoztasd meg ¢lted?!
akit a robajcsend nem silÀnyÁt tetüv¢, az az ´ld´klû csendben ´ntetv¢v¢ lapul. A
reszelûcsendben csontig vetkûzve, morbid gy´ny´rüs¢g¢t leli e sÁri megsz¢gyen¡l¢sben; de ä ha egyszer befizetett, nincs visszaÃt
akire rÀszakad a csend ´regharangja: lekuporodik, ¢s megadja magÀt a megalÀzkodÀs tizenn¢gy stÀciÂjÀnak an¢lk¡l, hogy a kÁnokra megnyikkanna: itt, a csend´z´n
dimenziÂin mindenki ´nk¢nt fesz¡l keresztj¢re, ¢s magÀra veszi a vilÀg megvÀlthatatlansÀgÀt, büneibûl
de m¢g ha befizetett is, lett l¢gyen ûgyelgû kÁvÀncsi, kalandkeresû naiv, pop-sznob
avagy vallÀsnimfomÀniÀs, akad, aki nem bÁrja v¢gig
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a csendbomba kartÀcsa rÀfr´ccsenti ¢lete cafatait a falra, s ha oly szerencs¢s, hogy
akad ´sszekanalazÂja, a csendkÃt visszhangtalansÀgÀn mÀr nem û ä csak hasadÀsos
tudati ¢nje potyog alÀ: ami eddig oly meghitt-vigasztalan volt, mÀr a kongÂ k´zhely
sem kong
kifogÂ vedr¢ben hahogy m¢g bÀgyadoz, az elevenholtat nyakon hugyozza a csend
transzcendenciÀja, mÁg immanenciÀja oly perforÀlÂ, mint v¢rhassal fertûz´tt bel¢nek
kilenc m¢ter hascsikarÀsa. Fel¡v´lt a kifele ä a visszafele kÁvÀnkozÀstÂl:
ye-ye-ye!
a csendÀrtalom Àldozata
mÀr oly menthetetlen csupa lÀrma û, hogy nem bÁrja; testest¡l-lelkest¡l KARKASSZ-martal¢k
a palotaporoszlÂk a helyszÁnre ¡getnek, nyakÀnÀl elkampÂzott d´g¢vel v¢gignyargalnak az ¡rÁtûfolyosÂkon, ahol a csendÀrtalom menthetetlenjeit az ¡r¡l¢k lÀrmazsilipein Àt ¡rÁteni szoktÀk; ¢s eltÀvolÁtjÀk, vele ¡rÁtve a bel¢pti dÁjat
az ´blÁt¢s utÀn amÁg a szelep nyitva, a vastag csût´mlûk´n bet¡remlik a KARKASSZ
lÀrmavilÀga, ¢s mÁg csak az ´blÁtûhuzat be nem rÀntja, a Csend PalotÀja pincecsendj¢n
berobban, v¢giggurul, ¢s inge mocskÀt duhajul nyakig hÃzva, megmutatja pocs¢ksÀgait a KARKASSZ kitakart lÀrmavilÀga:
ye-ye-ye!
*
ahogyan a pocsolyÀk àmedveÀllatocskÀiÊ az esûben: hÃsszorosÀra dagadnak, ¢s ¢letre
horgadnak, Ãgy ezek is, akÀr a tardigradÀk, a lÀrmavilÀg paideumÀjÀnak felhûszakadÀsÀn a KARKASSZBAN:
gurgulÀzÂ ¡v´lt¢ssel ululÀzva elnyÃlnak ¢s ÃjjÀ¢lednek: magukhoz t¢rnek a csendÀrtalom Àldozatai. °s megesik, hogy olyik meg¢l
de vilÀg¢let¢re megb¢lyegzett marad, ¢s a csendre vÀgyakozÂk c¢dulÀinak faroksz¢gyen¢t vonszolja maga utÀn ä Ágy k¢ri, el¢b¡k hullakodva, megp´kd´s¢s¢t az elhaladÂktÂl a KARKASSZBAN

Utassy JÂzsef

LENG AZ °G, RENG A F¹LD
SegÁts, Uramisten,
k´ny´r¡lj meg rajtam,
leng az ¢g f´l´ttem,
reng a f´ld alattam.
Uramisten, segÁts,
magamra maradtam,
itt Àllok egyed¡l,
k´t¢l a nyakamban.
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Nagy piros szivednek
ÀgÀhoz k´t´ttem:
t´r´ld el büneim,
büneim t´r´ld el!
Reng a f´ld alattam,
leng az ¢g f´l´ttem.

AKIT LILçRA VERT çTKOM
çttünûdni
Isten rosszindulatÀt jÂvÀ,
¢s nem f¢lni a nagy talÀlkozÀstÂl.
Remegni
´ntudatlanul, mimÂza mÂdra, fÀjÂn,
de nem f¢lni a nagy talÀlkozÀstÂl.
Erdûk aljÀn,
hol a t´preng¢s Àgya bÀrsony,
ott sem f¢lni a nagy talÀlkozÀstÂl.
Vonulni
Àlomban Àtal a f¢lvilÀgon,
Àm nem f¢lni a nagy talÀlkozÀstÂl.
Harang ha bong,
m¢ly¡l a g´dr´k ´ble, tÀtong:
nem f¢lni, nem, a nagy talÀlkozÀstÂl.
Mert bün´s ý,
ezerszer az! LilÀra verte Àtkom.
F¢lsz, ugye f¢lsz, Isten, a nagy talÀlkozÀstÂl?!
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HorvÀth Elem¢r

SZEM°LYAZONOSSçGI
t¡relmem hindu teh¢n¢
se dicsûs¢g se hatalom
s egy gyerek Àll a kezdet kezdet¢n
aki ´r´kre egyidûs velem
kezdetben volt a forradalom

BöCSö A PIROS MñKUSTñL
el¢be tett sÂt kenyeret
¢s ´sszekulcsolt k¢t kez¢n
nyugtatva ÀllÀt szÂtlanul
n¢zte n¢zte az idegent
aki egyszer ismerte ût
hideg csillagok n¢znek Ágy
t¢li ¢jben ¢s leopardinÀl
amikor mÀr fÀradt a szÁv
s mindenre nagyon k¢sû van
hihetetlen hogy valaha
fiatal volt ¢s szeretett
¢s v¢gzetesen gy´ny´rü
hogy mÀsk¢pp t´bb¢ nem lehet

M°RF¹LDKý
most mÀr csupÀn magadnak mondhatod
menj¢l tovÀbb
a tÀrsak meghaltak vagy haza¢rtek valahol
tegezheted magÀnyodat
lehetsz el¢gikus fatalista panaszkodÂ
vagy ki¢getten sztoikus
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f´lm¢rheted ami m´g´tted van
ami elûtted van nem tudhatÂ
mindegy nem lesz az bizonyos
ne keress felt¢tlen¡l kedvezû akusztikÀt
s ker¡ld a t¡kr´ket
a vilÀg n¢lk¡led is elk¢pesztû labirint
nyitott a v¢gtelen fel¢
add hozzÀ magadat ahogyan eddig is
s menj¢l tovÀbb

MÀndy IvÀn

A PUHAKALAPOS VISSZAN°Z
FiÂkokat hÃzogatott a konyhÀban. A villÀk, k¢sek, kanalak, kiskanalak inger¡lten z´r´gtek. Hiszen m¢g ÀlmukbÂl vert¢k fel ûket. A z´rg¢s egyre vadabb. çtugrottak egymÀs rekesz¢be, de olyan d¡h´dten. Mit akar tûl¡nk ez a nû ezen a kora reggeli ÂrÀn?
ý pedig majdnem rÀjuk kiÀltott. Hol vannak mÀr a kora reggeli ÂrÀk? Gyer¡nk az
asztalra! RÀzta, rÀzta a fiÂkokat. Hirtelen elfÀradt. Olyan m¢lys¢ges fÀradtsÀg fogta
el. Le¡lt egy hokedlire. A fiÂkok Ãgy maradtak f¢lig kihÃzva. A k¢sek lassan elcs´ndesedtek. A villÀk ¢s a kanalak ´sszekeveredtek. A villÀk k´z¡l kibÃjt egy v¢kony peng¢jü kis k¢s. Egy pillanatra Ãgy tünt, siker¡l meglÂgnia. De aztÀn megint csak elkeveredett abban a felbolydult t´megben.
Az arc lassan f´l¢j¡k hajolt. Lehet, hogy k´z¢j¡k akarja vetni magÀt. A k¢sek ¢let¢t
¢li. BelevÀg egy kiss¢ zsÁros hÃsba. Olykor majd valaki kiveszi. Elmosogatja. Lehet,
hogy napokig nem ker¡l elû. Vagy talÀn soha t´bb¢.
Egy borÃs hang a fiÂkok rÀngatÀsÀban. Esk¡sz´m, hogy itt volt m¢g egy k¢s... egy olyan
meglehetûsen ¢letlen...
A nû terÁtût dobott a reggelizûasztalra. Valahogy mintha ´nmagÀt hajÁtotta volna
oda.
TeÀzott. Belehajolt a tea gûz¢be.
F´ln¢zett.
MegrÀndult az arca.
Az a cs¢sze vele szemben! Az a mÀsik cs¢sze. De hiszen ez mÀr felesleges. AkÀrcsak
a kistÀny¢r a vajas pirÁtÂssal.
Valaki elsurrant mellette, szinte ¢szrev¢tlen¡l. Nem is lehetett meghallani. InkÀbb
csak Ãgy meg¢rezte.
Egy k¢k ruhÀs lÀny az asztal mellett. Egy olyan elhajÁtott lÀny. Bandi elhajÁtotta ¢s
ottfelejtette. Vagy egyszerüen nem is akart elmenni. Hirtelen m¢gis elunta magÀt.
VÀrni valakire, aki mÀr nincs?
ä Kezit csÂkolom.
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ä Szervusz, TÁmea.
Nos, hÀt itt a kis Timi. ýt mindig felvitte abba a kis emeleti szobÀba. ýt, ¢s senki
mÀst.
A FaragÂ Panni is szeretett volna bejutni. De hÀt neki nem siker¡lt. Bandi az ajtÂban
kapta el. KipenderÁtette.
Az asszony k´zben megitta a teÀjÀt. Valahonnan a magasbÂl hallotta TÁmeÀt.
ä T´ltsek m¢g egy cs¢sz¢vel?
ä Nem, k´sz´n´m. ä Majdnem hozzÀtette. ä Mi¢rt nem ¡lsz le?
Vagy m¢gis hellyel kÁnÀlta? Olyan kellemes, otthonos hangon? Ugyan! OstobasÀg!
Az az ¡res cs¢sze szemben az asszonnyal. Senki se ivott belûle. °s nem is ¡lt elûtte
senki. Az asszonynak nincs asztaltÀrsa.
A lÀny az ¡res cs¢sze m´g´tt. Oly f¢l¢nken kuporgott. Keze v¢gigcsÃszott a cs¢sze
f¡l¢n. K´zelebb hÃzta magÀhoz. TÀvolabb tolta. Egy hang az asztal tÃlsÂ fel¢rûl:
ä JÀtszol, Timik¢m?
MegrÀzta a fej¢t.
Az asztal alÀ rejtette a kez¢t.
TÁmea, alig hallhatÂan:
ä A Bandi prÂbÀra ment, d¢lelûtti prÂbÀra.
ä °s ezt komolyan mondod?
A lÀny meg se hallotta. Vagy nem akarta meghallani? Lassan az ajtÂ fel¢ hÃzÂdott.
Majd megint az asszony f´l¢ hajolt.
ä Nem szerette azt a darabot. UtÀlta. HÀnyingert kapott tûle.
ä HÀt az biztos.
ä Tetszett olvasni?
ä K¢pzeld! Nekem is megmutatta.
ä HÀt persze, az csak term¢szetes.
ä Igen, Timi. Az csak term¢szetes.
ä Az eg¢szet a PuhakalaposbÂl emelt¢k Àt. Tiszta utÀn¢rz¢s.
UtÀn¢rz¢s. Ezt a BanditÂl hallotta. Az asszony vÀrt. Figyelt. TalÀn kibukik m¢g valami a lÀnybÂl, amit a BanditÂl kapott. N¢hÀny szÂ vagy mondat...
ä Tetszik tudni, a Bandi d¡hrohamot kapott.
A nû bÂlintott. Majd vÀratlanul bedobott egy k¢rd¢st:
ä °s addig?
ä Mi az, hogy addig?
ý meg, mint egy szigorÃ tanÀrnû.
ä A roham elûtt? ¹sszebÃjt veled? Az ´l¢be vett? Az orrodat csavarta?
ä HÀt igen. Az orromat csavargatta.
ä °s te hagytad.
ä Hagytam.
SivÁtÀs a hÀz m¢ly¢bûl. Pillanatnyi cs´nd. Majd ahogy egy gyerek felzokog. RÀzza
a zokogÀs. FÀjdalmas ¡v´lt¢s. H¡pp´g¢s. Hosszan elnyÃjtott ny¡szÁt¢s. El-elcsuklÂ sÁrÀs. Ez mÀr a kimer¡lts¢g. De az¢rt nem hagyta abba. Nem tudta abbahagyni.
A lÀny r¢m¡lten elkapta az asszony vÀllÀt.
ä Ezt nem lehet! így verni egy gyereket!
ä Ez a GolyÂ.
ä A GolyÂ?
ä A Szabadi¢k kutyÀja.
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ä °s Ágy verik?
ä Senki se veri. MagÀra hagyjÀk.
ä ögy tetszik ¢rteni, hogy bezÀrjÀk a lakÀsba?
ä ögy tetszem ¢rteni. Reggel elmennek, ¢s csak valamikor k¢sû este j´nnek haza.
Bizalmatlanul n¢zte azt a kezet a vÀllÀn.
TÁmea meg¢rezhetett valamit. LecsÃsztatta a kez¢t. K´zben mintha megt´r´lte volna valamiben. LÀthatatlan t´r´lk´zûk lÂgtak a levegûbûl.
ä ý pedig nagyon szereti a gazdÀit. °s nagyon nem szereti, ha egyed¡l hagyjÀk egy
bezÀrt lakÀsban.
ä Nem lehetne valahogy kiszabadÁtani? Ha mondjuk a hÀzmestern¢l lenne egy olyan
kulcs?
ä A hÀzmestern¢l nincs egy olyan kulcs. °s l¢gy szÁves, ne csinÀlj nekem terveket.
ä Persze, bocsÀnat.
ä °s ne k¢rj ´r´kk¢ bocsÀnatot.
K´nnyed futÀs a gangon. LÀgy nevet¢s.
ä Apu! Kriszti! Hol vagytok?
GolyÂ v¢gigrohan az elûszobÀn sz¢dÁtû iramban. Egy lÀthatatlan, de annÀl f¢lelmetesebb ellenf¢l. Hirtelen leÀll, mint aki t´bb¢ mozdulni se tud. °s most mÀr csak Ãgy
´nmagÀba csavarodva.
ä ElÀrulnÀd, hogy m¢g meddig nyomogatod az orrodat?
A lÀny az asztal k´r¡l jÀrkÀlt, az orrÀt nyomogatta. Hirtelen megÀllt.
ä HÀt ezt az¢rt nem lett volna szabad!
ä Mirûl besz¢lsz?
ä Mirûl! Mirûl! ArrÂl a szem¢trûl! ä KifÃjta magÀt. ä De hiszen el tetszett olvasni.
ä Ezt mÀr megbesz¢lt¡k.
ä F¢rcmü.
Az asszonyban felderengett valami fÀjdalmas mosoly. F¢rcmü. ý mondta Ágy.
ä Valami Winkler B¢la Árta! írta? ¹sszelopkodta!
ä HÀt akadnak ilyen Winkler B¢lÀk.
ä Akadnak.
Cs´nd ereszkedett a szobÀra.
ä Bandi nem is jÀtszotta el a hotelportÀs szerep¢t. Egy-k¢t prÂba utÀn visszaadta.
ä Vagy mÀr az se ¢rdekelte. Csak nekem mondta, hogy az¢rt m¢g ben¢z. Lehet, hogy
csak nekem mondta?
ä HÀt...
Hallgattak mind a ketten. Majd TÁmea, olyan lelkesen;
ä Az a szerep igazÀn nem volt m¢ltÂ hozzÀ! Tetszik tudni, a Puhakalapos sikere
utÀn!
ä Na persze! HÀt egy olyan siker utÀn...!
ä Ki akartÀk vinni AngliÀba! Igen! Igen! Szerzûd¢st kapott! A darab nem izgatta
ûket! Csak a Bandi!
ä IgazÀn?
ä AmerikÀban is ¢rdeklûdtek.
ä Persze, persze. ä BÂlintott. °s megism¢telte: ä Csak a Bandi.
ä De hÀt...
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ä Azt hiszem, ezzel be is fejezt¡k.
A lÀny megrÀndÁtotta a vÀllÀt, ¢s valami olyan pimaszsÀggal.
ä Az¢rt hadd mondjak el egy mes¢t.
ä Mes¢t? Mif¢le mes¢t?
ä Majd meg tetszik hallani.
ä TalÀn te Ártad?
ä M¢g az is lehet. ä Majd olyan kislÀnyos hangon. ä Ki van a dunsztos¡vegben? Egy
fÀradt sz´rnyeteg? MÀr kimÀszni sincs ereje, ¢s egyÀltalÀn...
ä HÀt itt sz¢pen abbahagyod. Nem ¢rdekel a sz´rnyeteged.
ä A Bandi biztosan meghallgatnÀ.
ä ý mÀr nem hallgat meg semmit.
Eln¢mult.
Nesztelen¡l kinyÁlt az ajtÂ.
Bandi nem j´tt be. °ppen csak beszÂlt.
ä A halÀlesetem... azt kell pontosÁtanom.

KÀnyÀdi SÀndor

N°GY RIADT SOROCSKA
n´vekvûben a v¢rszomj
n´vekedûben az Âdaig¢ny
mi lesz veled szeg¢ny
szeg¢nyleg¢ny

VçRATLAN SçRGA
MÀrkos AndrÀs UNERWARTETES GELB
cÁmü k¢pe alÀ
elegyes rÁmekkel g¢pi betükkel
tizenn¢gy sor legf´nnebb tizenk¢t cicero

vÀratlan megjelent a
vÀratlan sÀrga
s belesÀrgult a menta
¢s v¢regyveleg¡
vÀratlansÀgba
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elhernyÂztak a feket¢k
s ´sszegubancolÂdtak
hanyatt esett egy T bet¡
feket¢n¢l is feket¢bb
lett mikor lezsidÂztak
vÀllamon eddig egyezer
¢vet cipeltem g´rbeteg
s lettem vÀratlan n¢gyezer
esztendûsn¢l is ´regebb
KolozsvÀr, 1993. jÃnius 23.

TOJçSH°J-F¹LIRAT
kezdem sz¢gyellni a nevem
mert mint a halÀl kitakar
m¢g elsuttogni sem merem
mennyire ûsi ¢s magyar
m¢g fenek¡k´n a kakukktojÀsh¢j de mÀr turulok
magyar uraim ¢n maguk
k´z´tt lenni mÀr nem tudok
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OrbÀn OttÂ

ERK°LYEMRýL A KILçTçS
Vak Pali, Vak Pali
mindent lÀt,
szem¡vegen Àt
kutya valagÀt,
a fekete pulikutya
vili-valagÀt.
çt, Àt, Àt,
vivÀt, vivÀt, vivÀt!
A puli fekete
vili-valagÀt.
NahÀt, nahÀt!
(VÀrosi folklÂrsz´veg
a RÀkÂczi-indulÂra)

1. AZ öJ ELIT
MohÂ ¢s müveletlen. Ezen a f´ld´n az ÀllamkincstÀr
nyelve-szakasztott bronzharangk¢nt, szÀzadok Âta kong az ¡ress¢gtûl
(ha nem, gyorsan kiraboljuk, k´zadakozÀsbÂl
eml¢kmüvet emeltet¡nk magunknak, hogy dicsûs¢g¡nk ´r´k idûkre fennmaradjon,
s nyomÀs a korona¢kszerekkel Sztambul vagy New York fel¢)...
A f´l¡l ker¡lû tehÀt k´ny¢kig nyÃl a faz¢kba, amit ma megehetsz, az a ti¢d! ä
fiatal m¢g a szerz¢sben, vagy ¢ppens¢ggel tÃl ´reg,
¢s azt hiszi, hogy mÀr Ãgyis mindenrûl lek¢sett...
HajigÀlÂdzhat az eszme a forradalom lÀngcsÂvÀjÀval, a tüz nem fogja a tartÂszerkezetet.
A jogÀllam szem¢rmes szüz, de szorgosan tanul a maffiÀtÂl,
¢s bÀr g¢pfegyver¢t paragrafusok dÃs bokrÀba rejti,
û is szitÀvÀ l´vi vesz¢lyess¢ vÀlÂ vet¢lytÀrsait;
cuius religio, eius regio, susogja:
ki igaz urat szolgÀl, az¢ a zsozsÂ...
2. A K¹ZN°P
Vel¡k ki ¢rne rÀ t´rûdni? Nekik nem hoznak vÀltozÀst
a forradalmak ¢s a rendszervÀltozÀsok.
ýk lenn sz¡letnek ¢s lenn is maradnak;
szÀmon kÁv¡l, mint Ixion az alvilÀgban,
´r´k´s hÀnyingerrel k¡szk´dve h¢tk´znapjaik bûsz kerek¢n;
rÂluk szaval mindig is Isten k¡ld´tte, a honmentû, mik´zben
t´rv¢nyt hoz ä krokodilk´nnyet hullatva ä ellen¡k.
Mit szÀmÁt nekik az, hogy vers siratja el ûket,
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mint halottaikat a falusi ravatalozÂban
a fekete fejkendûs, sikoltozÂ ´regasszonyok?
°let¡k p´tty egy katicabogÀron;
az gondol egyet, szÀrnyra kap, elrep¡l ä
csikorgÂ csontjaikat egy-k¢t ¢vszÀzad megûrli...
S´t¢t, ameddig ellÀthatsz, l¢lek, s´t¢t...

Boris Maruna

ARS POETICA II
HÀlÀtlan Ãrnût szolgÀlok, hasztalan fecs¢rlem adÂmat.
Hajtok mint az ûr¡lt, ker¡lgetem a vÀrosi rendûrt.
TÃlmunkÀt vÀllalok hogy fizessem szesz¢lyeit,
Hogy elker¡ljem villÀmlÂ szeme pogÀny nyelve haragjÀt,
Hogy el ne hagyjon, f´l ne pakolja hÀztartÀsomat.
Hallom olcsÂ kocsmÀkban biliÀrdozik ¢jszakÀnk¢nt.
Feslik a varrÀsoknÀl, t´bbet eszik a kellet¢n¢l.
FulladÀsra, szÁvgyenges¢gre panaszkodik folyton.
Ha valamit mondok, biztos hogy megs¢rtem vele.
N¢ha egy ÀllÂ h¢tig nem Àll szÂba velem.
N¢ha h¢t nap ¢s h¢t ¢jszaka nem j´n haza.
K¢ts¢gbees¢semben a hajamat t¢pem ilyenkor,
Nem alszom, nem fekszem le ¢s nem kelek fel; szÀmadÀst
K¢szÁtek, a legrosszabbra gondolok. Ugyanott
Tartom a revolvert meg az Âvszert, a pÀrnÀm alatt.
AztÀn megÀll az ajtÂban, mintha mi se t´rt¢nt volna.
JÀtssza a ringyÂhajlamÃ d¢vaj nagysÀgos asszonyt.
°n meg rohanok mint a bolond ital¢rt virÀg¢rt,
Noha jÂl tudom, hogy tÃl fog ¢lni ez a boszorkÀny,
°s ¢ppoly nyomorÃsÀgosan v¢gzem, mint elûdeim.
K´zt¡nk r¢g nincs szerelem, ha volt is egyÀltalÀn,
Csak m¢rhetetlen keserüs¢g tÀtong mint szÀraz szakad¢kszÀj:
Ama m¢rhetetlen t¢rs¢gek csillagzÂ pora
°s ez a lelki ¡ress¢g amit a szavak pÂkhÀlÂja fon Àt
V¢ge¢rhetetlen sÂhajok lÀthatatlan f¡ggûhÁdjak¢nt.
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MARX HALOTT
Marx halott
Nietzsche utoljÀra
Kopogtatott a kapukon
Lenin f´lszÀllt egy gyorsulÂ vonatra
A szomsz¢dasszonyom nyirkos
LÀbk´zzel ¢bred mindazonÀltal
Azt ÀllÁtja hogy Àlmai
CÀfoljÀk Freudot
V¢g¡l Mao is ÀtÃszta
A SÀrga-folyÂt
Rockefeller gyanÃs
K´r¡lm¢nyek k´z´tt kiszenvedett
Hamarosan elmegy Sartre
Hamarosan Krle¥a is befordul
A sarkon
Az ûszi sz¢l hamarosan
Bes´pri avarral
Az utolsÂ fiÀkert.
°n meg az Àgyban reggelizem
A Playa Mazatlan hotelban
°s hallgatom hogy csordogÀl
A langyos szubtrÂpusi
Esû az ablakon
A kaktuszok k´v¢r hÃsÀn
Bej´n a szobalÀny ¢s zavartan nevetg¢l
ögy tünik akar valamit
Azt mondja Rosa AlbÀnak hÁvjÀk
°n hermanitÀnak szÂlÁtom
Eszem a reggelimet
LÀbÀt ¢letkorÀt mell¢t latolgatom
°s azon vÁvÂdom magamban
Tegyek
Vagy
Ne tegyek
Neki ajÀnlatot
Nekem m¢g nem j´tt el
Az idûm.
CsordÀs GÀbor fordÁtÀsai
(Boris Maruna 1940-ben sz¡letett ZÀgrÀbban; 1960ä1990 k´z´tt emigrÀciÂban ¢lt.)
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Italo Calvino

A JAGUçR-NAP ALATT
Sz¢nÀsi Ferenc fordÁtÀsa

OaxacÀt UahakÀnak kell ejteni. A szÀllÂ, amelyben laktunk, egykor Santa Catalina kolostora volt. Egy k¢pre figyelt¡nk fel elûsz´r; a presszÂ elûtti kis teremben f¡gg´tt. A
presszÂt Ãgy hÁvtÀk: Las novicias. S´t¢t tÂnusÃ festm¢ny volt, fiatal apÀcÀt ¢s idûs papot
ÀbrÀzolt; egymÀs mellett Àlltak, kez¡k, melyet kiss¢ tÀvol tartottak t´rzs¡ktûl, csaknem
´ssze¢rt. Merev tartÀsuk nem Settecento-k¢pre vallott: a koloniÀl stÁlus sete-suta bÀjÀval megfestett alakjuk zaklatottsÀgrÂl, g´rcs´s, elfojtott szenved¢srûl Àrulkodott.
A k¢p alsÂ, s´t¢t sÀvjÀn hosszÃ magyarÀzÂ sz´veg feh¢rlett, sürü sorokban rÂtt, szÀlkÀs, dûlt betükkel. Az ÀbrÀzolt alakok ¢let¢t ¢s halÀlÀt besz¢lte el Àjtatos szavakkal; a
pap¢t, aki a kolostor kÀplÀnja volt, s az apÀcÀ¢t, aki a priorissza tiszt¢t t´lt´tte be (nemesi csalÀd leÀnygyermekek¢nt tizennyolc ¢vesen l¢pett be a rendbe). Az¢rt ´r´kÁtett¢k meg ûket egy¡tt, mert Ágy kÁvÀnta az a k¡l´nleges szeretet (a szÂ a fennk´lt spanyol
sz´vegben f´ld´ntÃli vÀgyat jelentett), amely az apÀtnût ¢s gyÂntatÂjÀt harminc ¢ven
Àt egybek´t´tte; az a pÀratlanul erûs szeretet (a sz´vegk´rnyezet itt is magasztos r¢giÂkba emelte, de mÀr nem zÀrta ki az ¢rz¢kis¢get), amely a pap halÀlakor a hÃsz esztendûvel fiatalabb apÀtnût oly m¢ly bÀnatra indÁtotta, hogy egyetlen nap alatt megbetegedett, s szÂ szerint belehalt szeretet¢be (itt mÀr valamennyi jelent¢sÀrnyalat Àts¡t´tt a sz´vegen); ekk¢ppen sietett gyÂntatÂja utÀn a mennybe.
Olivia, aki jobban tud spanyolul, mint ¢n, segÁtett kibogozni a t´rt¢netet, rÀvezetett
egy-egy homÀlyosabb kifejez¢s ¢rtelm¢re, s enn¢l t´bbet nem is besz¢lt¡nk olvasÀs
k´zben, ¢s utÀna sem, mert az a m¢ly tragikum vagy ha Ãgy tetszik boldogsÀg, amely
a sz´veg m´g¡l f´lsejlett, nem kÁvÀnt semmif¢le magyarÀzatot; s volt benne valami,
ami f¢lelemmel, sût szorongÀssal t´lt´tt el, vagy m¢g inkÀbb: nyomasztott benn¡nket.
Ha megprÂbÀln¢k szÀmot adni ¢rz¢seimrûl, azt mondhatnÀm, valami hiÀny, valami
em¢sztû ür tÀmadt bennem, Àm hogy Olivia mit ¢rzett, azt nem tudhatom.
AztÀn Olivia m¢giscsak megt´rte a cs´ndet. ä Chiles en nogadÀt enn¢k ä mondta. S
mint k¢t holdkÂros, aki cs´ppet sem biztos abban, hogy a f´ld´n jÀr, elindultunk az
¢tterem fel¢.
Ekkor vÀratlanul, ahogyan az emberi egy¡tt¢l¢s legszebb pillanataiban t´rt¢nni
szokott, megvilÀgosodtak elûttem Olivia gondolatai, szavak n¢lk¡l is meg¢rtett¡k egymÀst. Mert ugyanazok az eml¢kk¢pek kavarogtak az ¢n fejemben is, csak ¢pp kuszÀbban, homÀlyosabban, s Ágy Olivia n¢lk¡l el sem jutottak volna tudatomig.
MexikÂi utunk ekkor mÀr t´bb mint egy hete tartott. PÀr nappal azelûtt TepotzotlÀnban jÀrtunk, s egy ottani ¢tteremben, amelynek asztalai szint¢n egy kolostor kertj¢ben, narancsfÀk alatt voltak felÀllÁtva, apÀcÀk eredeti receptjei szerint k¢sz¡lt ¢telekbûl vÀlogathattunk (legalÀbbis ezzel csÀbÁtottak). TamÀl de elot¢t rendelt¡nk, azaz
hÀnccsal egy¡tt pÀrolt kukoricakorpa fûzel¢ket, sert¢svagdalttal ¢s csÁpûs paprikÀval,
utÀna pedig chiles en nogadÀt, azaz v´r´sesbarna ¢s kiss¢ rÀncos bûrü aprÂ paprikÀkat
z´lddiÂ-mÀrtÀssal, melynek p¢pes masszÀjÀban ¢desk¢ss¢ szelÁd¡ltek a pikÀns ¢s fanyar Ázek.
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AttÂl fogva, ha apÀcÀkra gondoltunk, mindig ez a gondosan kimunkÀlt ¢s mer¢sz
konyhamüv¢szet jutott esz¡nkbe, amely az Ázek k¡l´nleges polifÂniÀjÀt hozza l¢tre,
megh´kkentû modulÀciÂkat ¢s akkordokat teremt, olyan disszonÀns hangzatokat,
melyek a sohasem volt ¢s a soha meg nem ism¢telhetû benyomÀsÀt keltik, s t´k¢letesen
uraljÀk ¢rz¢keinket.
Amikor Olivia az apÀca-Ányesmesterek receptjeirûl k¢rdezûsk´d´tt, mexikÂi barÀtunk, akit Salustiano VelazcÂnak hÁvtak, halkabbra fogta hangjÀt, mint aki takargatni
valÂ titkokat Àrul el. Megszoktuk tûle ezt a hangot, azazhogy megszoktuk ezt is, mert
amikor nekibuzdult, ¢s mes¢lni kezdett (orszÀga t´rt¢nelm¢rûl, szokÀsairÂl, tÀjairÂl
kiapadhatatlanul ontotta az ismereteket), olyan h¢vvel szÂnokolt, mintha toborzÂbesz¢det tartana, vagy olyan gÃnyos ¢llel sorolta a tudnivalÂkat, mintha c¢lzÀsok ¢s utalÀsok eg¢sz hÀlÂjÀt szûn¢ k´r¢j¡k.
Olivia megjegyezte, hogy ilyesfajta ¢telek k¢szÁt¢se t´bbÂrai munkÀba ker¡l, s
hosszas kÁs¢rletez¢st, ezernyi aprÂ mÂdosÁtÀst felt¢telez. ä Vagy tÀn ´r´kk¢ a konyhÀban foglalatoskodtak ezek az apÀcÀk? ä k¢rdezte hitetlenkedve, s elgondolta, hÀny ¢s
hÀny ember¢let kell ahhoz, hogy kigondoljÀk az adal¢kanyagok egy-egy Ãj kever¢k¢t,
megtalÀljÀk a helyes arÀnyt, t¡relmesen v¢gigprÂbÀljÀk az ´sszes variÀciÂt, s v¢g¡l az
Ágy szerzett pontos ¢s minden r¢szletre kiterjedû tudÀst tovÀbb´r´kÁts¢k.
ä TenÁan sus criadas, vel¡k voltak a csel¢deik ä felelte Salustiano, s elmes¢lte, hogy
a nemeskisasszonyok csel¢dlÀnyaikat is magukkal hoztÀk, amikor bel¢ptek a rendbe;
ha tehÀt az apÀcÀk a torkossÀg e vilÀgi ¢lvezet¢nek akartak hÂdolni ä mÀrpedig mÀs
e vilÀgi ¢lvezetnek nem hÂdolhattak ä, ser¢ny ¢s fÀradhatatlan kuktÀk eg¢sz hada Àllt
rendelkez¢s¡kre. Nekik csak annyi dolguk volt, hogy megÀlmodjÀk, kidolgozzÀk, ellenûrizz¢k ¢s t´k¢letesÁts¢k receptjeiket, falak k´z¢ szorÁtott fantÀziÀjuk lelem¢nyeit;
fantÀziÀjuk pedig igen sokfel¢ Àgazott, mert volt k´zt¡k szelÁd ¢s lobban¢kony, zÀrkÂzott ¢s ellentmondÀsos term¢szet; olyan, aki a teljess¢gre vÀgyott, mert k´nyveiben
rajongÂ hitrûl ¢s vÀratlan szÁnvÀltozÀsokrÂl, ´nfelÀldozÀsrÂl ¢s szenved¢srûl olvasott;
olyan, aki ellent¢tes vÀgyak k´zt hÀnyÂdott, mert ereiben konkvisztÀdorok ¢s indiÀn
hercegkisasszonyok vagy ¢pp rabszolganûk v¢re keveredett; de Ágy vagy Ãgy, mindegyik¡k dÃs levü ¢s tÀplÀlÂ salÀtÀk ¢s gy¡m´lcs´k eml¢k¢t hozta magÀval, m¢g ha a
napszÁtta fennsÁkokrÂl j´tt is.
°s nem szabad megfeledkezni az egyhÀzi ¢pÁt¢szetrûl sem, amelynek dÁszletei k´z´tt az apÀcÀk ¢lete zajlott: ugyanaz a belsû erû üzte-hajtotta ezt is a szertelens¢g fel¢,
amely a konyhamüv¢szetben a legcsÁpûsebb csili paprikÀk t¡z¢vel is a zabolÀtlan Ázeket
kereste. Ahogyan a koloniÀlbarokk tobzÂdott a dÁszekben, s istent ezÀltal v¢gletes ¢s
tÃlÀradÂ ¢rzelmek gondosan kiszÀmÁtott ´nkÁv¡let¢ben jelenÁtette meg, ugyanÃgy a
minden ¢telhez aprÂl¢kos gonddal megvÀlasztott, negyvenk¢tf¢le ûshonos paprika
t¡ze is lÀngolÂ eksztÀzisrÂl tanÃskodott.
TepotzotlÀnban megn¢zt¡k azt a XVIII. szÀzadi templomot, amelyet a jezsuitÀk
¢pÁtettek szeminÀriumukhoz (Àm alighogy felszentelt¢k, el kellett hagyniuk, mert
´r´kre kiüzt¢k ûket MexikÂbÂl): aranyban ¢s ¢l¢nk szÁnekben pompÀzÂ, forgatagosmutatvÀnyos barokk dÁszlettemplom volt, szÀrnyas angyalokkal, girlandokkal, virÀg¢s csigadÁszekkel telezsÃfolva. De hÀt a jezsuitÀk az azt¢kokkal akartak versenyre kelni,
akiknek templom- ¢s palotamaradvÀnyai ä Quetzacoatl kirÀlyi palotÀja! ä sz¡ntelen¡l
azt hirdett¢k, hogy a grandiÂzus ÀbrÀzolÂmüv¢szet magÀval ragadÂ erej¢re eg¢sz birodalmat lehet ¢pÁteni. A szÀraz, magaslati levegûben a hajdani verseng¢s szelleme
¢rzûd´tt, a d¢l-amerikai ¢s a spanyol kultÃra ´r´k vet¢lked¢se: melyik¡k k¢pes kÀp-
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rÀztatÂ ig¢zet¢vel erûsebben hatÀsa alÀ vonni az ¢rz¢keket; s ez a verseng¢s az ¢pÁt¢szetrûl a konyhamüv¢szetre is Àtterjedt, oda, ahol a k¢t kultÃra mÀr ´sszefonÂdott,
helyesebben ahol az anyaf´ldben termett füszerek erej¢vel a legyûz´ttek¢ kerekedett
fel¡l. Feh¢r apÀcaujjak ¢s cserzett laikusnûv¢r-kezek az Ãj spanyoläindiÀn kultÃra
konyhamüv¢szet¢t is hadszÁnt¢rr¢ vÀltoztattÀk; a fennsÁk ûsi isteneinek vadÀllati kegyetlens¢ge ¢s a barokk kori vallÀs tÃlburjÀnzÂ mÁvess¢ge harcolt az Ázekben...
A vacsoramen¡ben hiÀba kerest¡nk chiles en nogadÀt (a gasztronÂmiai szÂkincs vÀrosonk¢nt vÀltozott, ÃjabbnÀl Ãjabb nevek, mÀs ¢s mÀs Ázek vÀrtÀk az utazÂt), talÀltunk
viszont guacamol¢t (azaz avokÀdÂk´rt¢bûl ¢s hagymÀbÂl k¢sz¡lt sürü, kr¢mszerü p¡r¢t, melyet ropogÂs tortilladarabkÀkkal kellett kimÀrtogatni; MexikÂ nemzeti gy¡m´lcs¢nek, a vilÀgszerte torzÁtott n¢ven, avokÀdÂk¢nt ismert aguacat¢nak hÃsos lÀgysÀga ¢s a tortilla szikkadt kem¢nys¢ge keveredett benne, rÀadÀsul a tortilla nemcsak
kontrasztot adott, hanem a maga szÀzf¢le aromÀjÀval egyszersmind a semleges Áz ¢rzet¢t keltette); s talÀltunk guajolote con mole poblanÂt is (azaz pueblai mÀrtÀssal k´rÁtett
pulykÀt: ez a mÀrtÀs a legnemesebbek k´z¡l valÂ ä MontezumÀnak is ezt tÀlaltÀk fel
ä, rendkÁv¡l munkaig¢nyes, elk¢szÁt¢se legalÀbb hÀrom napba telik, s igen sokf¢le
alapanyagbÂl Àll: n¢gyf¢le paprika kell hozzÀ, azonkÁv¡l fokhagyma, v´r´shagyma,
fah¢j, szegfüszeg, bors, k´m¢nymag, koriander, szezÀmfü, mandula, mazsola, amerikai mogyorÂ ¢s egy csipetnyi kakaÂpor); s v¢g¡l talÀltunk quesodillast is (ami szint¢n
tortillaf¢les¢g); keltt¢szta-formÀra hizlalt sajtbÂl, darÀlt hÃsbÂl ¢s s¡lt babbÂl k¢sz¡l).
Olivia egyszerre mintha megfeledkezett volna a rÀgÀsrÂl, ÀllkapcsÀt v¢gtelen lassÃsÀggal mozgatta, s tekintet¢t egyetlen pontra szegezve minden idegszÀlÀval befel¢ figyelt. MexikÂi utunkon ¢tkez¢s k´zben figyeltem meg arcÀn ezt a fesz¡lt vÀrakozÀst;
ajkÀtÂl indult ki, s tÀgulÂ-szük¡lû orrcimpÀjÀra terjedt Àt. (Az orr, k¡l´n´sen ha olyan
kecses ¢s finom vonalÃ, mint OliviÀ¢, kev¢ss¢ mozg¢kony; ha picik¢t megnyÃlik,
mindjÀrt keskenyebb lesz, ha pedig kitÀgul, Áv¢bûl veszÁt.)
SzavaimbÂl arra lehetne k´vetkeztetni, hogy Olivia ev¢s k´zben tudomÀst sem vett
a k¡lvilÀgrÂl, teljesen Àtadta magÀt az Ázek ¢lvezet¢nek, holott valÂjÀban minden rezd¡l¢s¢bûl sugÀrzott a vÀgy, hogy beavasson abba, amit ¢rez, hogy valamik¢pp besz¢ljen: az Ázek nyelv¢n velem vagy mindkettûnk Ázlelûszervei nyelv¢n az Ázekkel.
ä °rzed? °rzed ezt? ä k¢rdezte Àtszellem¡lten, mintha metszûfogaink egyszerre vÀjtak volna ugyanabba a falatba, s nyelv¡nk receptorai ugyanazt az aromÀt ¢rz¢kelt¢k
volna. ä Xilantro. Ez csak xilantro lehet. ä Azt a z´lds¢gf¢l¢t emlegette, amelyet ottani
nev¢rûl nem tudtunk teljes bizonyossÀggal azonosÁtani (talÀn kapor volt?), de azt tudtuk, hogy ha egy m¢goly v¢konyka szÀl ker¡l is kanalunkba, orrunkat mÀris mÀmorÁtÂ, enyh¢n csÁpûs bizserg¢s jÀrja Àt.
JÂlesett, hogy Olivia igyekszik megosztani velem ¢lm¢nyeit, mert igyekezet¢bûl azt
olvastam ki, hogy n¢lk¡l´zhetetlen vagyok neki, s hogy az ¢let ´r´meit csak velem
egy¡tt tudja ¢lvezni. LÀm, gondoltam magamban, egy¢nis¢g¡nk m¢giscsak a hÀzastÀrsi sz´vets¢gben teljesedik ki. °s ez az Ãjabb bizonyÁt¢k most k¡l´n´sen jÂkor ¢rkezett, mert amiÂta MexikÂban voltunk, testi pÀrbesz¢d¡nk alÀbbhagyott, azt is mondhatnÀm, elcsitult; persze az ilyesmi mÃlÂ jelens¢g, nem kell nagy jelentûs¢get tulajdonÁtani neki, a szokÀsos ¢rzelmi hullÀmzÀshoz tartozik, amely minden tartÂs egy¡tt¢l¢sre jellemzû. °s azt is ¢szre kellett vennem, hogy Olivia jellegzetes megnyilvÀnulÀsai
ä nekihev¡l¢sei ¢s ellankadÀsai, vÀgyai ¢s izgalmai ä ÃjbÂl f´ltÀmadnak, s a r¢gi hevess¢ggel jÀtszÂdnak le szemem elûtt, csak ¢pp nem a hÀzastÀrsi Àgy, hanem a terÁtett
asztal a szÁnter¡k.
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Egy-k¢t napig azt hittem, hogy ¢gû szÀjpadlÀsunk elûbb-utÂbb t´bbi ¢rz¢kszerv¡nket is f´lt¡zeli majd. T¢vedtem. No igen ä gondoltam ekkor (s egyÀltalÀn, amit most
mondok, mind akkori ´nmagunkra ¢rv¢nyes, nem tudom, mit gondoltak volna mÀsok vagy akÀr mÀs lelkiÀllapotban mi magunk) ä, afrodiziÀkum ez a konyha, annyi
szent, de csakis a maga hatÂk´r¢ben, vagyis olyan vÀgyakat ¢breszt, amelyek kizÀrÂlag
ott keresnek kiel¢g¡l¢st, ahonn¢t szÀrmaznak: Ãjabb ¢s Ãjabb ¢telek fogyasztÀsÀban,
hogy ettûl azutÀn m¢g inkÀbb f´llÀngoljanak.
A legjobb Ãton haladtunk tehÀt ahhoz, hogy meg¢rts¡k, milyen term¢szetü lehetett
a priorissza ¢s a kÀplÀn szerelme, amely a vilÀg szem¢ben ¢s ´nmaguk elûtt is a legszüzibb szeretetnek lÀtszhatott, Àm a szem¢rmes ¢s rejtûzk´dû cinkossÀggal Àt¢lt k´z´s
Áz¢lm¢nyek nyomÀn m¢rhetetlen ¢rz¢kis¢g gyülhetett f´l benne.
CinkossÀg: mihelyt kimondtam magamban a szÂt, s nemcsak az apÀcÀra ¢s a papra,
hanem ´nmagunkra is ¢rtettem, lelki egyensÃlyom helyrebillent. Mert ha Olivia csakugyan cinkostÀrsat keres bennem mindinkÀbb elhatalmasodÂ gasztronÂmiai szenved¢ly¢hez, akkor minden aggodalmam f´l´sleges, egyenjogÃ viszonyunk nem ker¡lt
vesz¢lybe. Az volt ugyanis az ¢rz¢sem, hogy az utÂbbi napok Ázelemz¢sei k´zben Olivia
statisztaszerepet osztott rÀm, az elmaradhatatlan szolga szerep¢t, aki, ha kell, tanÃk¢nt, ha kell, bizalmask¢nt, ha kell, ´r´m¢ben osztozÂ kerÁtûk¢nt Àll mellette Ányeskapcsolataiban. Elüztem hÀt ezt a nyugtalanÁtÂ gondolatot, amely ki tudja hogyan f¢szkelte be magÀt agyamba; hiszen a mi cinkossÀgunk nem is lehetett volna teljesebb,
¢ppen az¢rt nem, mert mÀs ¢s mÀs mÂdon ¢lt¡k Àt ugyanazt a szenved¢lyt, Ãgy, ahogy
alkatunk diktÀlta: Olivia fog¢konyabb volt a rejtett finomsÀgokra, ¢s eml¢kezet¢ben
is tisztÀn ¢s vilÀgosan elk¡l´n¡ltek a r¢szletek, ¢n pedig, a szavak ¢s fogalmak embere,
helyette is megfogalmaztam ¢lm¢nyeinket, felvÀzoltam a f´ldrajzi Ãtvonallal pÀrhuzamos belsû utak vonalÀt.
Az egyik megÀllapÁtÀsom ä amit azutÀn Olivia is nyomban magÀ¢nak fogadott el
(de az is lehet, hogy ¢ppen û sugallta, s ¢n a sajÀt szavaimmal csak megism¢teltem) ä
¢pp az volt, hogy az igazi utazÀs, minthogy egy àrajtunk kÁv¡liÊ, mindennapi k´rnyezet¡nktûl elt¢rû vilÀg befogadÀsÀt jelenti, magÀban foglalja a tÀplÀlkozÀs gy´keres
megvÀltoztatÀsÀt is, az idegen orszÀg flÂrÀjÀnak, faunÀjÀnak ¢s kultÃrÀjÀnak mohÂ
habzsolÀsÀt (nemcsak a mÀsfajta fûz¢si ¢s ÁzesÁt¢si szokÀsok¢t, hanem p¢ldÀul a gabona
ûrl¢s¢re vagy az ¢tel kavarÀsÀra hasznÀlt mÀsfajta eszk´z´k¢t is), ¢ppens¢ggel Ãgy,
hogy szÀnkon, nyelûcs´v¡nk´n Àt bekebelezz¡k. ManapsÀg, amikor az ember a t¢v¢
jÂvoltÀbÂl karossz¢kben ¡lve is megismerheti a lÀthatÂ vilÀgot, az utazÀsnak csak Ágy
van ¢rtelme. (°s ne mondja senki, hogy ennyi erûvel akÀr nagyvÀrosaink egzotikus
¢ttermeibe is bet¢rhet¡nk, mert ezek az ¢ttermek oly m¢rt¢kben meghamisÁtjÀk azt a
konyhÀt, amelynek nev¢t viselik, hogy az Ágy szerzett ¢lm¢nyt m¢g csak nem is dokumentumfilmhez, hanem inkÀbb stÃdiÂdÁszlethez hasonlÁthatnÀnk.)
Mindez persze nem jelenti azt, hogy utunk sorÀn ne n¢zt¡nk volna meg minden
fontos lÀtnivalÂt (s bizony, jutott belûl¡k elegendû, mennyis¢gre ¢s minûs¢gre is). A
mÀsnapi programban p¢ldÀul a Monte AlbÀn-i ÀsatÀsok megtekint¢se szerepelt, s az
idegenvezetû a megbesz¢lt idûben le is f¢kezett kis buszÀval a szÀllodÀnk elûtt. Ezeken
a napszÁtta, kietlen tÀjakon nûnek a mezcalt ¢s a tequilÀt termû agÀv¢k, a napalok (azaz
f¡gekaktuszok) s a t¡sk¢s cereusok ¢s a k¢k virÀgÃ jacarandÀk. Az Ãt hegyek k´zt kÃszik
a magasba. Monte AlbÀn romtemplomok, dombormüvek, hatalmas l¢pcsûsorok ¢s
emberÀldozatra emelt pÂdiumok egy¡ttese, hegyek ´vezte v´lgykatlanban. Mindazt,
ami benne borzongatÂ, magasztos ¢s misztikus, jÂszerivel elnyeli a turizmus, amely
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elûÁrÀsos viselked¢sre, a hajdani rÁtusok szelÁdebb vÀlfajÀra k¢szteti az utazÂt. A l¢pcsûsort bÀmulva megprÂbÀljuk magunk el¢ k¢pzelni a kûk¢st emelû papokat s a f´lhasÁtott mellkasokbÂl bugyogÂ forrÂ v¢rt...
Monte AlbÀnban hÀrom civilizÀciÂ ¢p¡lt egymÀsra ugyanazokbÂl a k´vekbûl: a zapot¢kok az olm¢kok ¢pÁtm¢nyeit romboltÀk f´ldig ¢s ¢pÁtett¢k Ãjra, a mixt¢kok pedig
a zapot¢kok¢t. Az ûsi mexikÂi tÀrsadalmak kûbe v¢sett naptÀrai ciklikus ¢s fatalista
idûszeml¢letrûl Àrulkodnak: a vilÀgnak ´tvenk¢t ¢venk¢nt v¢ge szakad, az istenek
meghalnak, a templomok elpusztulnak, minden ¢gi ¢s f´ldi teremtm¢ny Ãj nevet kap.
Meglehet, hogy az a hÀrom n¢p, melyet a t´rt¢nelem Ãgy tart szÀmon, mint e f´ldter¡let egymÀst k´vetû gazdÀit, valÂjÀban egy ¢s ugyanazon n¢p volt, csak ¢pp t´rt¢nelm¢t hÀromfel¢ szabdaltÀk a dombormüveken meg´r´kÁtett v¢rzivatarok. LÀm, itt
sorakoznak, hieroglifÀkba v¢sve, az elfoglalt telep¡l¢sek, mellett¡k isteneik ÀbrÀja, fejjel lefel¢; amott meg a lÀncra füz´tt foglyok s a levÀgott fejek lÀthatÂk...
Vezetûnk, akit az utazÀsi iroda mell¢nk rendelt, egy Alonso nevü, olm¢k (mixt¢k?
zapot¢k?) figurÀra eml¢keztetû, t´mpe arcÃ ÂriÀs, sz¢les gesztusokkal igyekszik szeml¢ltetni, mit ÀbrÀzol a vilÀgszerte TÀncolÂkk¢nt ismert dombormü. Tulajdonk¢ppen
csak n¢hÀny figurÀja tÀncol (Alonso tesz n¢hÀny tÀncl¢p¢st), az ÀllÂ alakok, akik szemellenzût formÀlva kez¡kbûl az ¢gboltot f¡rk¢szik, inkÀbb csillagÀszok lehetnek (Alonso
utÀnozza mozdulatukat), a t´bbiek pedig mind vajÃdÂ vagy sz¡lû asszonyok (Alonso
szeml¢letes pÂzba ereszkedik). Megtudjuk, hogy ez a templom a k´nnyü sz¡l¢s¢rt fohÀszkodÂk temploma volt, s a dombormüvek minden bizonnyal engesztelû ÀbrÀk.
Ami pedig azt illeti, a tÀnc mÀgikus erej¢t is felhasznÀltÀk a sz¡l¢sek megk´nnyÁt¢s¢re,
fûleg amikor a cs´pps¢g lÀbbal elûre sz¡letett (Alonso igyekszik bemutatni a mÀgikus
erût). Egy jeleneten csÀszÀrmetsz¢st is meg´r´kÁtettek, az eg¢sz Àbra egyetlen hatalmas m¢h ¢s m¢hk¡rt (Alonso, ha lehet, m¢g az eddigiekn¢l is k´z´ns¢gesebb: a teljes
nûi anatÂmiÀt demonstrÀlva bizonygatja, hogy az eff¢le seb¢szi beavatkozÀs a sz¡let¢st
a halÀllal egyesÁtette).
Idegenvezetûnk szeml¢letes elûadÀsÀban minden jelenetsor m´g´tt kegyetlens¢get
¢rezt¡nk, mintha az Àldozati templomok hangulata minden emberi gesztusba, minden gondolatba beivÂdott volna. Mindenrûl a v¢res szertartÀsok jutottak esz¡nkbe: a
csillagok ÀllÀsÀbÂl ÀllapÁtottÀk meg a legalkalmasabb idûpontot, ´r´mtÀnccal kÁs¢rt¢k
az aktust, s mintha m¢g a sz¡let¢sek is a fogolyszerzû hÀborÃkhoz szolgÀltattak volna
Ãjabb katonÀkat. Hiszen a futÂ, birkÂzÂ, labdÀzÂ alakok sem b¢k¢sen versengû atl¢tÀk,
hanem hadifoglyok, akik az¢rt vet¢lkednek, hogy eld´nts¢k, melyik¡k l¢pjen az oltÀrra elsûnek.
ä Azt ÀldoztÀk f´l, aki a versenyben alulmaradt? ä k¢rdem AlonsÂtÂl.
ä Dehogy ä feleli sugÀrzÂ arccal. ä Azt, aki gyûz´tt! Ha valakinek obszidiÀnk¢s hasÁthatta f´l mell¢t, azt nagy kit¡ntet¢s ¢rte! ä s mint az olm¢kok jeles leszÀrmazottja,
k´teless¢g¢nek ¢rezte, hogy most mÀr ne csak az ûsi n¢pekrûl szerzett tudomÀnyos
ismereteit fitogtassa, hanem fennen szÀrnyalÂ hazafiÃi lelkesed¢ssel Àradozzon arrÂl,
mik¢nt mutattÀk fel a napnak a m¢g l¡ktetû emberi szÁvet, hogy minden reggel elj´jj´n ¢s beragyogja a vilÀgot.
Ekkor szÂlt k´zbe Olivia. ä °s mit csinÀltak az Àldozatok test¢vel? ä k¢rdezte.
Alonso elhallgatott.
ä Arra gondolok ä magyarÀzta Olivia ä, hogy vajon mit kezdtek azokkal a testr¢szekkel, zsigerekkel, amelyeket annak rendje ¢s mÂdja szerint f´lajÀnlottak az isteneknek. El¢gett¢k ûket?
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Nem, nem ¢gett¢k el.
ä Az isteneknek szÀnt adomÀnyt m¢gse f´ldelhett¢k el; nem hagyhattÀk, hogy elrothadjon...
ä Los zopilotes ä felelte Alonso ä, a keselyük: ûk tisztÁtottÀk meg az oltÀrokat, ûk vitt¢k
f´l az ¢gbe az Àldozati ajÀnd¢kokat.
A keselyük... ä Minden egyes alkalommal? ä faggatÂzik tovÀbb Olivia ¢rthetetlen
makacssÀggal.
Alonso hÁmez-hÀmoz, igyekszik mÀsra terelni a szÂt, sietve megmutatja a f´ld alatti
ÀtjÀrÂkat, melyeken a papok, r¢mÁtû Àlarcaikat fel´ltve, Àtmehettek a templomokba.
Volt ebben a nagy pedagÂgiai buzgalomban valami visszatetszû, mert arrÂl Àrulkodott,
hogy tanÁtÂmester¡nk leegyszerüsÁtett tananyagot kÁvÀn a mi egy¡gyü ¢s avatatlan
koponyÀnkba verni, mik´zben û maga t´bbet tud, olyasvalamit, amit f¢lt¢kenyen ûriz,
amit titkol elûl¡nk. Ezt ¢rezhette Olivia is, alighanem ez¢rt nem szÂlt t´bb¢ egy Àrva
szÂt sem az eg¢sz kirÀndulÀs alatt, s hazafel¢, a z´ty´gûs dzsipben sem.
A kanyargÂs Ãton ä egymÀssal szemben ¡lt¡nk ä igyekeztem elkapni Olivia tekintet¢t, de vagy az¢rt, mert a dzsip nagyokat z´kkent, vagy az¢rt, mert az ¢n ¡l¢sem
alacsonyabb volt, szeme helyett mindig a fogaira t¢vedt pillantÀsom (t´prengû arcÀn
ajka picit sz¢tnyÁlt), s elûsz´r fordult elû, hogy fogai nem felragyogÂ nevet¢s¢t jelentett¢k nekem, hanem puszta rendeltet¢s¡ket: hÃsba vÀjÂ, darabolÂ, t¢pû alkalmatossÀgot. S mintha csak szem¢bûl prÂbÀlnÀm gondolatait kiolvasni, Ãgy bÀmultam ¢les,
erûs fogait, s valami fojtott vÀgyat, valami vÀrakozÀsf¢l¢t ¢reztem.
Amikor vissza¢rt¡nk a szÀllÂba, s elindultunk szobÀnk fel¢, amely a mÀsik ¢p¡letszÀrnyban volt, ez¢rt a nagytermen Àt (az egykori kolostorkÀpolnÀn Àt) vezetett hozzÀ
az Ãt, furcsa morajra lett¡nk figyelmesek: mintha milliÂ patakbÂl, ´rv¢nybûl, sz´kûkÃtbÂl csobogott, bugyogott, zubogott volna a vÁz. S amint k´zeledt¡nk, ez az egybemosÂdÂ moraj mindinkÀbb csipogÀsbÂl, csivitel¢sbûl, madÀrf¡ttybûl ¢s trillÀbÂl hangszerelt egyvelegre szakadozott, mintha egy r´ptetûbe zÀrt, verdesû madÀrsereglet vÀrt
volna rÀnk. A k¡sz´brûl azutÀn (a folyosÂ ¢s a terem k´zt pÀr l¢pcsûfoknyi szintk¡l´nbs¢g volt) tavaszi szÁnekben pompÀzÂ kalaperdû tÀrult szem¡nk el¢: a terÁtett asztalokat v¢ges-v¢gig kalapos h´lgyek ¡lt¢k k´r¡l.
MexikÂban eln´kvÀlasztÀsi kampÀny folyt, s a hivatalos jel´lt feles¢ge impozÀns m¢retü tead¢lutÀnon lÀtta vend¢g¡l Oaxaca elûkelû h´lgyeit. A tÀgas, visszhangos boltÁvek alatt hÀromszÀz mexikÂi asszony terefer¢lt; az û zsibongÀsuk, no meg a teÀscs¢sz¢kben cs´r´mp´lû kanalak ¢s a tÀny¢rokhoz koccanÂ tortak¢sek keltett¢k a rendkÁv¡li, lenyüg´zû hanghatÀst. Egy transzparensrûl kerek arcÃ, sima, fekete hajÃ asszony
hatalmas, szÁnes arck¢pe tekintett le, k¢k ruhÀjÀnak begombolt gall¢rjÀval nem sokban k¡l´nb´z´tt Mao Ce-tung eln´k k´zismert portr¢jÀtÂl.
Ahhoz, hogy kijussunk a kerengûbe, a l¢pcsûhÀzunkhoz, utat kellett t´rn¡nk az
asztalok k´z´tt, s amikor mÀr a terem v¢g¢ben jÀrtunk, egy maroknyi f¢rfitÀrsasÀg
egyik tagja f´lugrott az asztal mellûl, ¢s tÀrt karokkal sietett fel¢nk. Salustiano Velazco
barÀtunk volt, aki az eln´ki stÀb emberek¢nt a kampÀny valamennyi szÀmottevû esem¢ny¢n megjelent. AmiÂta elj´tt¡nk a fûvÀrosbÂl, nem talÀlkoztunk vele, Ágy hÀt tÃlÀradÂ ´r´m¢ben, hogy viszontlÀthat benn¡nket, ¢s alaposan kik¢rdezhet (no meg egy
percre kiszakadhat abbÂl a k´rbûl, amely nûuralmÀval megingatta f¢rfifensûs¢gen
nyugvÂ gÀlÀns magabiztossÀgÀt), odahagyta dÁszhely¢t, s ÀtkÁs¢rt benn¡nket a kerengûbe.
çm k¢rdezûsk´d¢s helyett r´gt´n elkezdte sorolni, mi az, amit biztosan nem lÀttunk
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kirÀndulÀsainkon, mert bizonyos dolgokat csak akkor lÀthattunk volna, ha û is vel¡nk
van. Pontosan Ãgy besz¢lt, ahogy a szenved¢lyes honismerûk szoktak lÀtogatÂba ¢rkezû barÀtaikkal, s neki sem jutott esz¢be, hogy az eff¢le jÂ szÀnd¢kÃ buzgalom k´nynyen elveheti az utazÂtÂl kisebb-nagyobb Ãti felfedez¢seinek ´r´m¢t. A tiszteletre m¢ltÂ nûegylet zsibongÀsa a kerengûbe is elkÁs¢rt benn¡nket, minden mÀsodik szavunkat
elnyelte, Ágy aztÀn sohasem lehettem biztos abban, hogy Sebastiano barÀtunk nem azt
k¢ri-e ¢pp szÀmon rajtunk, amirûl egy perccel elûbb mes¢lt¡nk neki.
ä Ma pedig Monte AlbÀnban voltunk ä siettem tudtÀra adni, jÂ hangosan ä ...a l¢pcsûsorok, a dombormüvek, az Àldozati oltÀrok...
Salustiano szÀja el¢ kapta kez¢t, majd hirtelen meglÂdÁtotta; ez k´r¡lbel¡l annyit
jelentett nÀla, hogy el sem tudja mondani, mennyire ´r¡l. AprÂl¢kos r¢g¢szeti ¢s n¢prajzi fejteget¢sekbe fogott, s ¢n szÁvesen hallgattam volna magyarÀzatÀt, de a zsÃr zenebonÀja elnyomta szavait. Taglejt¢seibûl ¢s elkapott mondatt´red¢keibûl meg¢rtettem, hogy az emberÀldozatokrÂl besz¢l, szent borzongÀssal ¢s ÀhÁtatos Àt¢l¢ssel bÀr,
m¢gis mÀsk¢pp, mint faragatlan idegenvezetûnk, mert a kulturÀlis hÀtteret is hozzÀfüzi.
Olivia, aki f¡rge ¢szjÀrÀsÀval jobban tudta k´vetni Salustiano kiselûadÀsÀt, ekkor
egy k¢rd¢st tett f´l, ha jÂl ¢rtettem, ugyanazt, amit d¢lutÀn AlonsÂnak is f´ltett: ä
...amit a keselyük otthagytak... azzal mi lett?
Salustiano gyors szemvillanÀssal jelezte, hogy ¢rti a k¢rd¢st, ¢s ekkor ¢n is rÀeszm¢ltem v¢gre, mi rejlik m´g´tte; segÁtett ebben az is, hogy Salustiano a jÂl ismert
bennfentes-bizalmas hangnemre vÀltott, bÀr meglehet, csak az¢rt, hogy suttogÀsÀval
k´nnyebben Àthatolhasson a sürü zajf¡gg´ny´n.
ä Ki tudja... A papok... Ez is hozzÀtartozott a rÁtushoz... Persze keveset tudunk...
Titkos szertartÀsok voltak ezek... No igen, a rituÀlis lakoma... A pap eljÀtszotta az isten
szerep¢t... vagyis az Àldozat mint isteni eledel...
Ide akart volna kilyukadni Olivia? Ezt akarta volna kiszedni belûle? Mindenesetre
ennyivel nem ¢rte be: ä °s mit tudunk arrÂl, hogy a lakoma...?
ä Mondom, csak felt¢telez¢seink vannak... Alighanem r¢szt vettek rajta a fûurak, a
harcosok... Az Àldozat ekkor mÀr az istens¢g r¢sze volt, isteni erût k´lcs´nz´tt... ä Salustiano most picit kivÀrt, aztÀn b¡szk¢n, fennk´lt drÀmaisÀggal tette hozzÀ: ä Csak
az a harcos nem nyÃlhatott a hÃshoz, aki az Àldozatot foglyul ejtette... MagÀba roskadva ¡lt, ¢s zokogott...
Olivia m¢g mindig nem hagyta annyiban: ä °s a hÃs, amit megettek, a konyha, a
szakrÀlis konyha, az elk¢szÁt¢s mÂdja, az Ázek, ezekrûl mit tudunk? ä Salustiano ´szszevonta szem´ld´k¢t. A teÀzÂ h´lgyek odabent m¢g hangosabb purparl¢ba kezdtek,
Salustiano pedig egyszeriben tÃl ¢rz¢kenny¢ vÀlt a hanghatÀsokra: a terem fel¢ intett,
jelezv¢n, hogy ilyen zajban nem tudja folytatni. ä Persze, biztosan megvolt mindennek
a rendje... Ilyen ¢telt nem lehetett megfelelû ceremÂnia n¢lk¡l elfogyasztani... meg
kellett tisztelni... becs¡lni kellett benne a nagy rem¢nyü ifjÃ Àldozatot... becs¡lni az
isteneket... nem olyan hÃs volt ez, amit csak Ãgy, ´nmagÀ¢rt ettek, mint mÀs, k´z´ns¢ges ¢telt... Ami pedig az Áz¢t illeti...
ä ögy tartjÀk, hogy rossz eledel volt...?
ä ögy tartjÀk, hogy furcsa volt az Áze...
ä NetÀn füszerezni kellett... valami csÁpûssel...
ä TalÀn inkÀbb el kellett nyomni azt az Ázt... TehÀt a t´bbi Áz csak arra kellett, hogy
ezt az egyet semlegesÁtse...
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Mire Olivia: ä M¢gis... a papok... nem hagytak hÀtra valami ÁrÀst... ÃtmutatÀst errûl
a konyhÀrÂl...?
Salustiano a fej¢t rÀzta: ä Rejt¢ly az û vilÀguk... Ezernyi rejt¢ly...
çm Olivia, Olivia mintha sugallni akarna neki valamit: ä Nem lehet, hogy az az Áz...
minden mÀs Ázen Àt¡t´tt...?
Salustiano szÀjÀhoz emelte ujjait, mintha csak meg akarnÀ szürni, amit mond: ä
SzakrÀlis konyha volt... az elemek harmÂniÀjÀt kellett hirdetnie, Àldozatok ÀrÀn el¢rt
iszonyÃ, ¢gû, izzÂ harmÂniÀt...
Hirtelen elhallgatott, mint aki Ãgy ¢rzi, tÃlsÀgosan messzire mer¢szkedett, s mintha
a lakoma emleget¢se k´teless¢g¢t juttatta volna esz¢be, mentegetûzni kezdett: nem
maradhat tovÀbb vel¡nk, el kell foglalnia hely¢t az asztalnÀl.
Az est leszÀlltÀig ki¡lt¡nk egy kÀv¢zÂ ÀrkÀdja alÀ, a zÂcalÂra, azaz a n¢gyzet alakÃ
kis t¢rre, amely minden gyarmatvÀros szÁve; k´r¡l´tt¡nk gondosan ´nt´z´tt almandrÂk z´ldelltek, melyek csak nev¡kben eml¢keztettek mandulafÀkra. A kormÀnypÀrt
eln´kjel´ltj¢t ¡nneplû papÁrzÀszlÂcskÀk ¢s transzparensek ¡nnepi hangulatot prÂbÀltak k´lcs´n´zni a zÂcalÂnak. Oaxaca elûkelû csalÀdjai az ÀrkÀdok alatt korzÂztak. Amerikai hippik mezcalt ÀrusÁtÂ ´regasszonyra vÀrtak. Szakadt gÃnyÀjÃ vÀndorkereskedûk
teregett¢k a f´ldre szÁnes sz´veteiket. Egy k´zeli t¢rrûl v¢rszeg¢ny ellenz¢ki gyül¢s
megafonfoszlÀnyait hozta a sz¢l. F´ld´n kuporgÂ k´v¢r asszonysÀgok tortillast ¢s z´lds¢gf¢l¢ket s¡t´ttek.
A t¢r k´zep¢n, a pavilonban zenekar jÀtszott, a lÀtvÀny eurÂpai kisvÀrosi est¢k meghitt eml¢k¢t id¢zte f´l bennem, r¢g volt idûk r¢g elfeledett eml¢keit. A f´lvillanÂ k¢pek
azonban ¢rz¢ki csalÂdÀst keltettek: picit jobban k´r¡ln¢zve rÀj´ttem, hogy megsokszorozzÀk a tÀvolsÀgot, t¢rben ¢s idûben. A s´t¢t ruhÀs, nyakkendûs indiÀn zen¢szek
rezzen¢stelen arccal szÂrakoztattÀk a szedett-vedett turistasereget, a fiatalnak ´lt´z´tt,
ragyogÂ fogsorÃ idûs urakat ¢s ¢ltes dÀmÀkat, akik mintha ´r´kk´n-´r´kk¢ nyÀrban
¢ltek volna, meg a hajlott hÀtÃ, semmibe r¢vedû fiatalokat, akik mintha mind arra
vÀrtak volna, hogy szûke szakÀllukat ¢s dÃs f¡rtjeiket belepje a d¢r, s durva sz´v¢sü
´lt´z¢k¡kkel ¢s batyuikkal Ãgy festettek, mint r¢gi kalendÀriumokban a t¢l hÁrn´kei.
ä ögy lÀtszik, v¢g¢t jÀrja az idû, a nap belefÀradt abba, hogy reggelente f´lkeljen;
Kronosz, aki nem fal f´l t´bb Àldozatot, lassank¢nt kiszenved; ´sszemosÂdnak az ¢letkorok, az ¢vszakok.
ä Vagy tÀn csak benn¡nk hal meg az idû ä felelte Olivia ä, benn¡nk, akik f´lfaljuk
egymÀst, s Ãgy tesz¡nk, mintha ¢szre se venn¢nk, mintha mÀr nem is ¢rezn¢nk az
Ázeket...
ä Csak nem azt akarod mondani, hogy az Ázek... hogy itt az¢rt hasznÀlnak csÁpûsebb
Ázeket, mert tudjÀk... mert ûk r¢gen embert...
ä AkÀrcsak mi, mind a mai napig... Csak mÀr ¢szre se vessz¡k, nem merj¡k tudomÀsul venni, Ãgy, ahogy ûk tett¢k egykoron... ýk nem misztifikÀltÀk a dolgot, nyÁltan
folyt a sz´rnyü rÁtus, addig lakmÀroztak, amÁg lerÀgnivalÂ maradt a csontokon, ez¢rt
aztÀn az Ázek...
ä Azok, amelyek elnyomtÀk azt a mÀsikat? ä k¢rdeztem Salustiano gondolatmenet¢t
k´vetve.
ä TalÀn nem is lehetett elnyomni, ¢s talÀn nem is kellett... Hisz k¡l´nben Ãgy
¢rezhett¢k volna, hogy nem azt eszik, amit esznek... A füszerez¢snek talÀn ¢pp az volt
a szerepe, hogy kiemelje azt a bizonyos Ázt, hogy m¢ltÂ k´rnyezetbe illessze, megtisztelje...
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Amikor idÀig ¢rt, pillantÀsom ism¢t a fogaira t¢vedt, pontosan Ãgy, ahogyan d¢lutÀn, hazafel¢, a dzsipben. S ekkor ajka k´z¡l elûvillant nyÀlban f¡rdû nyelve, mintha
egy nem l¢tezû ¢telt Ázlelne meg. OliviÀnak mÀr a vacsoramen¡ jÀrt esz¢ben.
Ez a men¡ ä valamivel k¢sûbb, amikor hullÀmrÀcsos ablakÃ hÀzikÂk k´zt s¢tÀlva
rÀbukkantunk egy ¢tteremre ä k¢zmüvespohÀrban tÀlalt rÂzsaszÁnü l¢vel kezdûd´tt;
Ãgy hÁvtÀk, hogy sopa de camarones (rÀkleves), ¢s a belefûz´tt Ãjabb csilif¢les¢g, talÀn a
hÁres-nevezetes chile jalapeÄo, irgalmatlanul csÁpûss¢ tette.
EzutÀn cabrito k´vetkezett, azaz s¡lt g´d´lye, amelynek minden egyes falata
meglepet¢ssel szolgÀlt, mert n¢melyik ropogott, n¢melyik meg puhÀn sz¢tolvadt
fogunk alatt.
ä Nem eszel? ä szÂlt rÀm Olivia, aki lÀtszÂlag belefeledkezett az Ázek ¢lvezet¢be, Àm
valÂjÀban most is mindenre odafigyelt, ¢n viszont elgondolkodva bÀmultam ût. Az jÀrt
a fejemben, hogy milyen ¢rz¢s lenne, ha fogai belevÀjnÀnak hÃsomba, s mÀr ¢reztem
is, hogy nyelv¢vel szÀjpadlÀsÀhoz emel, nyÀllal von be, majd pedig hegyes szemfogai
alÀ l´k. Szemben ¡ltem vele, m¢gis Ãgy ¢reztem, hogy l¢nyem egy darabkÀjÀt vagy
tÀn az eg¢szet szÀjÀban forgatja, Ázekre t¢pi, sz¢tmorzsolja. Szerepem m¢gsem volt teljesen passzÁv, mert mik´zben a fogai k´zt ûrlûdtem, ¢reztem, hogy ¢n is hatok ûrÀ,
olyan ¢rzeteket keltek benne, amelyek ¢rz¢kelû szem´lcseibûl eg¢sz test¢be ÀtsugÀroznak, s Ágy belûlem indul ki minden belsû rezd¡l¢se. K´lcs´n´s ¢s eg¢sz valÂnkat
bet´ltû kapcsolat volt ez, elragadott benn¡nket, ¢s vitt, sodort.
Magamhoz t¢rtem, magunkhoz t¢rt¡nk. Nagy ¢lvezettel fogyasztottuk a fokhagymÀval, korianderfüvel, z´ldpaprikÀval, olajjal, ecettel ÁzesÁtett gy´nge levelü kaktuszf¡ge-fûzel¢ket (ensalada de nopalitos), az utÀna k´vetkezû rÂzsaszÁnü ¢s p¢pes maguey
nevü ¢dess¢get (agÀv¢bÂl k¢sz¡l), a kancsÂbÂl t´lt´getett tequila con sangritÀt s a vacsora v¢gezt¢vel a fah¢jas feketekÀv¢t.
Kider¡lt azonban, hogy ennek az ¢tel k´zvetÁtette kapcsolatnak, amelyet el sem lehetett volna k¢pzelni mÀsk¢ppen, mint terÁtett asztal mellett, ¢s amelyben ¢n Olivia
vÀgyainak beteljes¡l¢s¢t lÀttam, maga Olivia cs´ppet sem ´r¡l, s m¢g a vacsora alatt
ki is fakadt ellenem.
ä Ha tudnÀd, milyen unalmas vagy ilyenkor ä mondta, ki tudja, hÀnyadszor vetve
szememre, hogy hallgatag vagyok, hogy mindig neki kell ¢bren tartania a besz¢lget¢st.
Fûleg ¢tteremben, egy¡tt elk´lt´tt eb¢dn¢l hangzott el ez a vÀd, pontokba szedve; ¢s
bÀr igazsÀgmagvÀt nem vonhattam k¢ts¢gbe, hÀzassÀgunk ´sszetartÂelem¢t is f´lfedeztem benne, nevezetesen azt, hogy Olivia sokkal t´bbet lÀt azonnal, sokkal t´bbet
fog fel ¢s fogalmaz meg gyorsan, ez¢rt ¢n fûk¢pp rajta kereszt¡l kapcsolÂdom a vilÀghoz. ä Folyton magadba s¡ppedsz, k¢ptelen vagy egy¡tt ¢lni a t´rt¢n¢sekkel, k¢ptelen vagy megnyÁlni mÀsok elûtt, nincs benned egy szemernyi lelkesed¢s, ¢s a mÀsok¢t
is folyton lehüt´d; rideg vagy, k´z´ny´s ä ¢s gyarlÂsÀgaim leltÀrÀt ezÃttal egy Ãj jelzûvel is megtoldotta, vagy legalÀbbis olyannal, ami szÀmomra Ãj jelent¢st kapott ä,
azonkÁv¡l sÂtlan!
No lÀm csak, gondoltam magamban, sÂtlan vagyok, a mexikÂi konyha mer¢szs¢ge
¢s fantÀziÀja pedig arra kell OliviÀnak, hogy kedv¢re lakmÀrozhasson belûlem; a legt¡zesebb Ázeket füszernek hasznÀlja, sût n¢lk¡l´zhetetlen kommunikÀciÂs eszk´znek,
aff¢le hangosbesz¢lûnek, hogy l¢nyembûl tÀplÀlkozhasson.
ä Lehet, hogy neked sÂtlan vagyok ä v¢dekeztem ä, csakhogy vannak a paprikÀ¢nÀl szelÁdebb, m¢rt¢ktartÂbb Ázek is, ¢s a finomabb aromÀk ¢szlel¢s¢hez k¡l´nleges
¢rz¢k kell.
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ä A konyhamüv¢szet arra valÂ, hogy az Ázeket mÀs Ázekkel hangsÃlyozza ä vÀgott
vissza Olivia ä, de ha egyszer az alapanyag szeg¢nyes, nincs az a füszer, ami Ázt adhatna neki.
Salustiano Velazco azt Ág¢rte, hogy mÀsnap maga visz el benn¡nket a turistaforgalmon m¢g kÁv¡l esû ÀsatÀsokhoz.
Egy alacsony kûszobrot n¢zt¡nk meg, amely mexikÂi r¢g¢szeti zarÀndokÃtjainkrÂl
mÀr jÂl ismert, jellegzetes alakot ÀbrÀzolt: f¢lig ¡lû, f¢lig fekvû chac-mool figurÀt: a
majdhogynem etruszk pÂzban heverû, hasÀn tÀlcÀt tartÂ alak jÀmbor, esetlen bÀbunak
lÀtszott, pedig ilyen tÀlcÀn kÁnÀltÀk fel egykor az isteneknek az Àldozatok szÁv¢t.
ä Mi az, hogy az istenek k¡ld´nce? ä prÂbÀlom megtudakolni SalustianÂtÂl, mit
jelent pontosan az Ãtik´nyvben olvasott kifejez¢s. ä Olyan szellem, akit az istenek k¡ldtek a f´ldre, hogy f´lvigye nekik az Àldozati eledelt, vagy ¢pp az emberek titkos megbÁzottja, aki maga keresi fel tÀlcÀjÀval az isteneket?
ä Nem tudjuk... ä felelte Salustiano, s t¢tovÀn n¢zett maga el¢, mint mindig, ha
megoldhatatlan probl¢mÀval talÀlkozott; ilyenkor mintha befel¢ f¡lelt volna, s mint
aff¢le tudomÀnyos k¢zik´nyveket, a belsû hangokat hÁvta volna segÁts¢g¡l. ä TalÀn
maga az Àldozat, aki az oltÀron fekve f´lkÁnÀlja az isteneknek belsû szerveit... Vagy aki
a szertartÀst v¢gzi, s utÀna az Àldozat pÂzÀba merevedik, mert tudja, hogy legk´zelebb
û k´vetkezik... E f´lcser¢lhetûs¢g n¢lk¡l az emberÀldozatot el se lehetett volna k¢pzelni... Mindenkivel megeshetett, hogy f´lemeli a k¢st, ¢s mindenkivel megeshetett,
hogy a k¢s el¢ tÀrja mell¢t... Az Àldozat az¢rt vÀllalta az Àldozat szerep¢t, mert a harcok
sorÀn û is ejtett foglyokat...
ä Vagyis az¢rt lehetett megenni ûket, mert ûk maguk is emberevûk voltak? ä prÂbÀlom levonni a k´vetkeztet¢st, de Salustiano mÀr a kÁgyÂrÂl besz¢l, a vilÀg ´r´k folyÀsÀnak szimbÂlumÀrÂl.
S ekkor megvilÀgosodik elûttem valami. Ott k´vettem el OliviÀval a hibÀt, hogy azt
hittem, û tÀplÀlkozik az ¢n hÃsombÂl, pedig alighanem, sût biztosan fordÁtva volt: mindig is ¢n tÀplÀlkoztam az ´v¢bûl. °s annak a hÃsa a legkÁvÀnatosabb, aki maga is emberhÃson ¢l. Csak akkor nem leszek OliviÀnak sÂtlan, hogyha mohÂn falom ût.
Ezzel a szÀnd¢kkal ¡ltem vele asztalhoz aznap este. ä Mi van veled? Olyan furcsa
vagy ma ä kapta f´l a fej¢t, mert mindent azonnal ¢szrevett. Az ¢telnek, amit felszolgÀltak, gorditas pellizcadas con manteca volt a neve, ami szÂ szerinti fordÁtÀsban szaggatott vajas puffancsot jelent. Minden egyes hÃsgombÂcot k¢jes vÀggyal, vÀmpÁrszomjÃsÀggal ragadtam fogam k´z¢, mintha Olivia ezerf¢le zamatÀt szÁvnÀm magamba; Àm
egyszer csak arra eszm¢ltem, hogy az OliviaähÃsgombÂcä¢n hÀromsz´gkapcsolatba
befurakodott egy meghatÀrozÂ negyedik elem is: a hÃsgombÂc neve. A gorditas pellizcadas con manteca nevet Ázlelgettem ¢n legmohÂbban, ezt akartam magammal eggy¢
l¢nyegÁteni, magam¢vÀ tenni. S ez a n¢vmÀgia m¢g akkor is hatÀsa alatt tartott, amikor
vacsora utÀn szobÀnkba zÀrkÂztunk. °s mexikÂi utunk sorÀn elûsz´r megt´rt a gonosz
varÀzslat, a hÀzas¢let¡nket oly sokszor meg¢desÁtû szelÁd sugallat ÃjbÂl rÀnk k´sz´nt´tt.
MÀsnap reggel chac-mool tartÀsban, merev kûszoborarccal ¡lt¡nk Àgyunkon, ¢s az
´l¡nkben tartott tÀlcÀrÂl eszegett¡k a nevenincs szÀllodareggelit, amelyhez, hogy a
helyi Ázeket id¢zz¡k, mangÂt, papayÀt, chirimoyÀt, guayabÀt k¢rt¡nk, csupa ¢des levü, de
fanyar, keserny¢s mell¢kÁzü gy¡m´lcs´t.
Utunk a mayÀk f´ldj¢n folytatÂdott. Palenque ûserdûk f´l¢ magasodÂ, z´ldellû hegyek ´vezte templomainÀl, gy´k¢rt´rzsü, hatalmas fikuszok, aguacat¢k ¢s lila lombÃ
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maculÁk k´z´tt, fÀkra tekeredû liÀnok, kÃszÂ- ¢s f¡ggûn´v¢nyek sürüj¢ben. A Feliratok
TemplomÀnak meredek l¢pcsûsorain, lefel¢ j´vet, sz¢d¡l¢s fogott el. Olivia nem szeretett l¢pcsût jÀrni, inkÀbb lenn maradt, ¢s elvegy¡lt a lÀrmÀs, tarka turistacsoportok
k´z´tt, melyeket sürün ontottak magukbÂl ¢s nyeltek el a kirÀndulÂbuszok a templomok k´z´tti t¢ren. Egyed¡l kaptattam hÀt f´l a Nap-templomra a JaguÀr-Nap dombormüh´z, a Lapkereszt Templomra a quetzÀl (kolibri) reliefhez, s v¢g¡l a Feliratok
TemplomÀra, amelyet nem el¢g egyszer megmÀszni (term¢szetesen oda-vissza), mert
hatalmas k¡lsû l¢pcsûsorÀt kieg¢szÁti egy belsû is, amelyen a f´ld alatti kriptÀba lehet
leereszkedni (s persze utÀna visszamÀszni). A kriptÀban van a papkirÀly sÁrja (ennek
t´k¢letes mÀsÀt pÀr nappal azelûtt, a mexikÂvÀrosi R¢g¢szeti MÃzeumban sokkal k¢nyelmesebben megn¢zhettem); bonyolult ÀbrÀjÃ kûlapjÀn a kirÀly lÀthatÂ, amint fantasztikus reg¢nybe illû masinÀt mük´dtet, mai szemmel rak¢takil´vûnek n¢zn¢nk, pedig csak azt ÀbrÀzoltÀk a kûlapon, hogy hogyan szÀll alÀ a test a f´ld alatti istenekhez,
s hogyan sz¡letik ÃjjÀ a term¢szetben.
Leereszkedtem, aztÀn visszakapaszkodtam a JaguÀr-Nap szikrÀzÂ f¢ny¢be, a n´v¢nyzet nyirkos tengerz´ldj¢be. Forgott k´r¡l´ttem a vilÀg, a papkirÀly k¢se ÀtvÀgta
a torkomat, lekecskebukÀztam a hosszÃ l¢pcsûsoron a filmfelvevûs, sombrerÂs turistasereg k´z¢, a napenergia sürü v¢r- ¢s klorofillereken Àramlott a f´ldre, ¢s ¢n benne
¢ltem ¢s haltam minden egyes rostban, melyet majd megrÀgnak ¢s megem¢sztenek,
¢s minden egyes rostban, amely elnyeli, megem¢szti ¢s magÀba szÁvja a napot.
TalÀlkozÂhely¡nk´n, egy folyÂparti ¢tterem szalmalugasÀban lassan, egy ¡temre
kezdt¡k mozgatni Àllkapcsunkat, s ÀthatÂ kÁgyÂpillantÀsokat vetett¡nk egymÀsra. KÁgyÂra ismert¡nk magunkban, mert g´rcs´sen igyekezt¡nk befalni egymÀst, Àm azt is
tudtuk, hogy ek´zben mindkettûnket befal egy mÀsik kÁgyÂ, amely a nyel¢s ¢s az
em¢szt¢s ´r´k kannibÀlrÁtusÀval, a szerelem elmaradhatatlan kell¢k¢vel mindenkit
f´lem¢szt ¢s magÀval eggy¢ l¢nyegÁt, elt´rli a hatÀrokat test¡nk ¢s a sopa de frijoles k´z´tt, test¡nk ¢s az huacinango a la veracruziana k´z´tt, test¡nk ¢s az enchiladas k´z´tt...
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EGY POSZTMODERN ESZT°TIKA
V°DELM°BEN
Italo Calvino: HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ
KirÀly Edit fordÁtÀsa
1
A szubjektum halÀla?
A szubjektum halÀla? BÀrhogyan tett¢k is f´l eddig ezt a k¢rd¢st, ¢s bÀrmik¢ppen
hangzott is rÀ a vÀlasz: akÀrcsak az àirodalom halÀlaÊ ¢s az àeszt¢tika halÀlaÊ kifejez¢sek, ez a halottÀ nyilvÀnÁtÀs sem n¢lk¡l´zi a pÀtoszt, ez¢rt gyanÃt kelt, ¢s a visszÀjÀra
fordÁtja a k¢rd¢st: voltak¢ppen mi is az, aminek a halÀlÀrÂl besz¢l¡nk? E k¢rd¢sf´ltev¢s atyjÀnak ma mindenekelûtt Nietzsch¢t tartjÀk; û fokozta le a szubjektumot àpuszta
fikciÂÊ-vÀ, a grammatika tÀplÀlta àn¢pi elûÁt¢letÊ-t¢: àaz ego, amit az egoizmust bÁrÀlva
emleget¡nk, valÂjÀban nem l¢tezikÊ. Ha a szubjektum nem t´bb, mint fiktÁv azonossÀg ¢s
szabÀlyossÀg egy polimorf emberi term¢szetben, akkor àeg¢sz Ãgynevezett ´ntudatunkÊ
is csupÀn àegy nem tudott ¢s nem is tudhatÂ, legf´ljebb csak ¢rzett sz´veghez füz´tt t´bb¢-kev¢sb¢
fantasztikus kommentÀrÊ.1 A k¢p nem hagy k¢ts¢get filolÂgiai term¢szet¢t illetûen: a hatalom akarÀsa mint Ãj, v¢gsû instancia maga is csak àsz´vegÊ ä bÀr nem tudhatÂ ä, tudata àfantasztikus kommentÀrÊ, az egys¢get teremtû ego pedig àpuszta fikciÂÊ. E fikciÂ ¢s
a realitÀs ontolÂgiai szembeÀllÁtÀsa filolÂgiai term¢szetü, m¢gpedig a szÂ hagyomÀnyos ¢rtelm¢ben; az ´nmagÀra vonatkozÀs elsûbbs¢ge az ¢n ¢s a k´z´s vilÀg egymÀsra
vonatkozÀsÀval szemben pedig idealista ä szubjektumfilozÂfiai ¢rtelemben ä, jÂllehet
Nietzsche ¢ppen ezt kÁvÀnja cÀfolni. Nincs sz¡ks¢g Ego ¢s Alter egymÀsra vonatkozÀsÀra, a tudatalatti nem tudhatÂ sz´veg¢t csupÀn az ¢let tudÀsÀnak ¢s akarÀsÀnak, az
°n ¢s ´nmaga circulus vitiosusÀban ¢rtelmezi, s az Ágy konstituÀlÂdÂ szubjektumot
mint illÃziÂt, mint àpuszta fikciÂtÊ int¢zi el. A szubjektumfilozÂfiÀt bÁrÀlva Nietzsche
nem l¢p tÃl bÁrÀlatÀnak tÀrgyÀn, m¢gsem fedezi f´l e fikciÂ pontos leÁrÀsÀban rejlû
lehetûs¢geket: szÀmÀra a fikcionalitÀs az ´ntudatlan akarat Àlarca, amely elrejti ût a
szuver¢nnek v¢lt szubjektum elûl.
MÀr ebbûl az elsû leÁrÀsbÂl is kitünik, hogy a szubjektum halÀlÀrÂl szÂlÂ ä eredet¢ben nietzschei ä t¢tel f´lveti ugyan a fikcionalitÀs probl¢mÀjÀt, de ä v¢lem¢nyem szerint ä a tovÀbbi elemz¢ssel adÂs marad. Ha tovÀbbÀ figyelembe vessz¡k, hogy a szubjektum ´ntudatlan ´nmagÀhoz ¢s az ´nmagÀban rejlû MÀsikhoz ä mint a MÀshoz (k´rnyezû vilÀg), s mint a MÀsikhoz (k´z´s vilÀg) ä valÂ viszonyÀban Âhatatlanul megteremti a fikcionalitÀs k¢pzet¢t, ¢szre kell venn¡nk az elm¢let egyik sÃlyos fogyat¢kossÀgÀt. Alapvetû egocentrizmusa ellentmond az ismert, mÀr-mÀr triviÀlisnak szÀmÁtÂ
antropolÂgiai ¢s grammatikai szubjektivitÀselm¢letek megÀllapÁtÀsainak. Az, hogy a
szubjektum a besz¢dben °n-nel jel´li ´nmagÀt, s k´zben utal egy Te-re, illetve felt¢telezi, hogy az a Te egy mÀsik °n-k¢nt azonosÁtja ´nmagÀt, korÀntsem àn¢pi elûÁt¢letÊ,
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hanem a kommunikÀciÂ alapvetû felt¢tele a mindenkor itt ¢s most pragmatikus besz¢dhelyzet¢ben.2 A nyelvi perspektÁvÀk k´lcs´n´ss¢ge egybecseng azzal az antropolÂgiai t¢nnyel, hogy az ¢n-szerüs¢g pÀrhuzamosan alakul ki a k´lcs´n´s egymÀsra utalÀssal: àMinden °nnel szemben ott a mÀsik °n. A primitÁv egocentrizmust mÀr csak ez is lehetetlenn¢ teszi. Az ember Ãgy ragadja meg a mÀsikban a MÀsikat, mint ´nmagÀt, mert ´nmaga
a MÀsik is.Ê3 Sem Benveniste, sem Plessner nem szentel k¡l´n figyelmet ennek az alapvetû fikcionalitÀsnak, amely lehetûv¢ teszi az °n ¢s az ´nmaga kapcsolatÀt ä k´lcs´nhatÀsban a MÀsikkal. MegszÁvlelve Wolfgang Isernek a fikciÂ mük´d¢smÂdozatainak
meghatÀrozÀsÀra tett javaslatait,4 a k´vetkezûket mondhatjuk el a szubjektivitÀs konstituÀlÀsÀnak probl¢mÀjÀrÂl:
Ha igaz a magÀnyos szubjektumra, hogy àminden egyes ember l¢tezik, de ´nmagÀt nem
birtokoljaÊ, akkor a fikcionalitÀs Ãgy jelentkezik, mint àszervezû ürÊ; az °n tÃll¢p sajÀt
fizikai l¢t¢hez füzûdû megt´rt viszonyÀn, ¢s szÀmba v¢ve tapasztalatait, illetve lehetûs¢geit, szubjektumk¢nt t¢telezi ´nmagÀt. S ha ugyanakkor Plessner szÀmÀra igaz,
hogy az °n ´nmagÀt mint szubjektumot àcsak a mÀsokon Àt vezetû ker¡lû Ãton s nem AkÀrkik¢nt (birtokolhatja)Ê,5 akkor a fikcionalitÀs v¢gsû soron nem mÀs, mint az Ego ¢s az
Alter k´z´tti k´lcs´nhatÀs mük´d¢si elve. Mindk¢t sÁkon t¢ved¢s volna e szervezûk¢pess¢get egyszerüen a àfikcionalitÀs ÀlarcÀÊ-nak tekinteni, amely m´g´tt ott rejlik a
tulajdonk¢ppeni realitÀs vagy talÀn egy ´nmagÀban szubsztanciÀlis ´nn´nvalÂsÀg ä a
hatalom akarÀsa. A fikciÂ itt nem egy tudattalan sz´veghez Árt kommentÀr, hanem
maga is a lehets¢ges sz´vegek egyike, s ebben rendezi meg Ãjra ¢s Ãjra magÀt egy
´nmagÀban sosem teljesen megragadhatÂ ´nn´nvalÂ. W. Iser magyarÀzatÀt mind´ssze azzal eg¢szÁten¢m ki, hogy a szubjektivitÀs konstituÀlÀsa szempontjÀbÂl a megrendez¢s elsûsorban ´nmagunk megrendez¢se a MÀsik vagy a MÀsok szÀmÀra. A mÀsik kizÀrÀsÀval t´rt¢nû ´nmegrendez¢s fikciÂjÀt ¢n szem¢ly szerint t´rt¢nelmileg k¢sûi
hatÀresetnek tartom. Rousseau, aki a VALLOMçSOK -ban ezt az utat jÀrja, bizony drÀga
Àrat fizetett ¢rte: az ´nmagÀban teljesen Àttetszû, autonÂm szubjektum fikciÂja t¢vk¢pzett¢ fajult, hiszen ez a szubjektum nemcsak mindenki MÀstÂl k¡l´nb´zik, hanem
ä ¢pp ez¢rt ä mindenki MÀs ¡ld´zi is. Aki visszautasÁtja a ker¡lût, amely a MÀsikon
vagy a MÀsokon Àt vezet, aki ´nmagÀt nem akarja egy MÀsikban viszontlÀtni, az v¢gsû
soron csak Valakinek tarthatja magÀt, de semmik¢ppen sem Individuumnak, mert
az ä Novalis sz¢p kifejez¢s¢vel ¢lve ä eredendûen Dividuum.6
E tanulmÀny a fikciÂ mük´d¢smÂdjaival kapcsolatos felt¢telez¢seket kÁvÀnja elemezni egy jeles posztmodern sz´veg alapjÀn, amely elfogadta a szubjektum proklamÀlt halÀlÀt mint kihÁvÀst, s eleddig jÀratlan utakon prÂbÀlta Ãjra megtalÀlni az elveszett Te-t. A szÂban forgÂ k´nyv, Italo Calvino HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü
reg¢nye, valÂsÀggal kÁnÀlja magÀt a fikcionalitÀs hÀromszintü hasznÀlatÀnak meghatÀrozÀsÀra, amelyek egymÀssal ÀllandÂan interferÀlnak: egyr¢szt ÁrÀs ¢s olvasÀs kapcsolata, amely felt¢telezi az Árott ¢s nem Árott vilÀg k´z´tti egymÀst kieg¢szÁtû kapcsolatot, mÀsr¢szt a szerzû, az olvasÂ ¢s a reg¢nybeli olvasÂ k´zti (lettore che legge e lettore
che ª letto) kapcsolat, harmadszor ´nmagunk mÀsok szÀmÀra valÂ megrendez¢se, olvasÂ ¢s olvasÂnû °n-Te kapcsolata, amely fiktÁv diszkurzusok k´lcs´n´s elsajÀtÁtÀsÀval
szÀmtalan lehets¢ges vilÀghorizontot tÀr f´l.
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Az ÁrÀs ¢s olvasÀs k´z´tti ür
K¢rd¢sfeltev¢s¡nk szempontjÀbÂl k¡l´n´sen tanulsÀgos a reg¢ny nyolcadik fejezete,
Silas Flannery naplÂja. E k´zbe¢kelt sz´vegben (àmise en abymeÊ) az ÁrÂi °n elm¢lkedik
a produktÁv ¢s receptÁv munka fikcionalitÀsÀrÂl. Silas gondjai egy sor paradoxonban
foglalhatÂk ´ssze. Ezek k´z¡l az elsû olvasÀs ¢s ÁrÀs antinomikus viszonya: a k¢rd¢s,
amelynek Jean-Paul Sartre a MI AZ IRODALOM? legfontosabb lapjait szentelte.*7
Sartre szerint az irodalmi sz´veg eredete ¢s hatÀsa k´z´tt tÀtongÂ ürt a szerzû nem
tudja Àthidalni: ànem ÏtÀrhatok felÎ ¢s teremthetek egyszerre. A teremtm¢ny l¢nyegtelenn¢ vÀlik
az alkotÂ tev¢kenys¢ghez viszonyÁtva. A l¢trehozott tÀrgy, m¢g ha d´ntûnek ¢s l¢nyegtelennek tünik
is mÀsok szÀmÀra, szÀmunkra sohasem az: bÀrmikor mÂdosÁthatunk rajta egy-egy vonÀst, Àrnyalatot vagy szÂt; vagyis sohasem k¢nyszerÁti rÀnk magÀtÊ. (55. o.) Az ÁrÂi alkotÀs ¢s az olvasÂi
befogadÀs egymÀst kizÀrÂ tev¢kenys¢gek. Minthogy az alkotÂ k¢pzelete tÀrgyÀt tervezve ¢s elvetve, sorrÂl sorra folytonosan megvÀltoztathatja, ez¢rt az szÀmÀra mindig
f¡ggûben marad; ahhoz, hogy tÀrgynak, irodalmi münek tekints¡k, mÀs szem, olvasÂi
szem sz¡ks¢ges. Ez¢rt az ÁrÂnak meg kell Àllnia a munkÀban ahhoz, hogy ´nmagÀt
olvashassa: a produkciÂ ¢s produktum k´z´tti ür nem türi, hogy Árjon ¢s olvasson
egyszerre. Ha az ember csak magÀnak Árna, a mü sosem vÀlna befejezett tÀrggyÀ: àAz
ÁrÀs müvelete dialektikus k´lcs´nhatÀsk¢nt magÀban foglalja az olvasÀs¢t [...] Az ÁrÂ ¢s az olvasÂ
k´z´s erûfeszÁt¢se hozza l¢tre a szellemi alkotÀst, ezt a konkr¢t ¢s k¢pzeletbeli tÀrgyat. Müv¢szet
csak mÀsok¢rt ¢s mÀsok Àltal van.Ê (58. o.)
Ez a gondolatmenet nemcsak Paul Val¢ry provokatÁv kijelent¢s¢nek ä àverseimnek
az az ¢rtelm¡k, amit adnak nekikÊ ä ad konkr¢t hermeneutikai ¢rtelmet, hanem egyben
megelûlegezi a hatvanas ¢vek befogadÀs- ¢s hatÀselm¢let¢t is. Az ÁrÂ ¢s olvasÂ °n k´lcs´nhatÀsÀnak Sartre-f¢le dialektikus meghatÀrozÀsa megnyitja a àcr¢ation dirig¢eÊ,
a produktÁv befogadÀs jÀt¢kter¢t az olvasÂ elûtt: à...az olvasÂ tudatosan ÏfeltÀrÎ ¢s alkot
egyszerre, alkotva ÏfeltÀrÎ, ¢s ÏfeltÀrÀsaÎ r¢v¢n alkot.Ê (58. o.) A fikcionalitÀs mint rendezûelv itt k¢t horizont k´lcs´nhatÀsak¢nt mük´dik: az alkotÀs nyitott horizontja a befogadÀs zÀrt horizontjÀvÀ lesz, mintegy sajÀt jÀt¢kteret hagyva az olvasÂnak. Tev¢kenys¢ge irÀnyÁtott ugyan, de nem determinÀlt, egyszerre befogad ¢s alkot. Az olvasÀs
irÀnyÀt ugyanis Ãtjelzûk szabjÀk ki, k´zt¡k ür, megk´vetelve, hogy a hiÀtusokat az olvasÂ sajÀt maga t´ltse ki, s a megadott jelent¢sben megkeresse a feladott ¢rtelmet:
àK¢ts¢gtelen, hogy vezeti az ÁrÂ, de csak vezeti; a leszÃrt jelzûkarÂkat, melyek k´zt nincs semmi,
az olvasÂnak kell ´sszek´tnie, s neki kell tÃll¢pnie rajtuk.Ê (60. o.) A fikcionalitÀs mük´d¢si
elve felt¢telezi az egy¡ttmük´d¢st, egy àpacte de g¢n¢rosit¢ entre l'auteur et le lecteurÊ-t,
azaz az olvasÀs sajÀtos ethoszÀt, ¢ppen erre utal Sartre a g¢n¢rosit¢ (nagylelküs¢g) kifejez¢ssel: az eszt¢tikai ¢rtelemalkotÀs ´nk¢ntess¢g¢re: àEkk¢pp az olvasÀs nemeslelküs¢gen alapulÂ megÀllapodÀs a szerzû ¢s az olvasÂ k´z´tt: mindegyik bÁzik a mÀsikban, mindegyik
szÀmÁt a mÀsikra, s legalÀbb annyit k´vetel tûle, mint ´nmagÀtÂl [...] Ily mÂdon az ¢n szabadsÀgom, mik´zben megnyilvÀnul, feltÀrja a mÀsik szabadsÀgÀt.Ê (69. o.)
Hogy Calvino itt Sartre elm¢let¢t elevenÁti-e f´l, mÁg az °criture ´nel¢g¡lt Ãj metafizikÀja ezt r¢g meghaladottnak v¢lte, nem a mi feladatunk eld´nteni. Silas naplÂja
* Az id¢zetek alapjÀul a magyar kiadÀs szolgÀlt; Jean-Paul Sartre: MI
dÁtotta Nagy G¢za, Vigh çrpÀd. (A szerk.)

AZ IRODALOM?

Budapest, 1969. For-
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azonban az ÁrÀsrÂl ¢s olvasÀsrÂl szÂlÂ sartre-i dialektika, illetve ennek akkor m¢g elûre
nem lÀtott k´vetkezm¢nyeinek po¢tikai kidolgozÀsak¢nt olvashatÂ. F´lismer¢s¢t, miszerint az ÁrÀs folyamata nem eshet egybe az olvasÀs folyamatÀval, mÀr a reg¢ny elej¢n
egy bonyolult helyzet szeml¢lteti. Mik´zben Silas Ár, tÀvcs´v¢n egy villa nyugÀgyÀban
olvasÂ nût figyel. A f¢rfit egyre jobban zavarja sajÀt ÁrÀsÀnak ¢s a nû olvasÀsÀnak egyidejüs¢ge. Egyszer csak abszurd kÁvÀnsÀga tÀmad: àhogy a mondat, amit ¢ppen leÁrok, azonos legyen avval, amit a nû olvas ugyanabban a pillanatbanÊ.8 Az ÁrÀs ¢s elolvasÀs egybeolvadÀsÀnak erotikus fikciÂja nem vÀlhat valÂra. De e beteljes¡letlens¢g megt¢veszti Silast magÀnyos tev¢kenys¢g¢nek igazsÀgÀt illetûen: àOlykor abba az ÀbrÀndba ringatom
magam, hogy a nû az ¢n igazi k´nyvemet olvassa, azt, amit mÀr r¢gÂta meg kellett volna Árnom,
de sohasem leszek k¢pes megÁrni.Ê (182. o.) Az utol¢rhetetlen¡l igaz k´nyv illÃziÂja arra a
dialektikus elvre ¢p¡l, hogy a fikciÂ igazsÀga csupÀn az ÁrÀsbeli MÀsik, vagyis az olvasÂ
r¢v¢n teljesedhet ki. MÁg a befejezett mü az ÁrÂ szÀmÀra el¢rhetetlen, addig a m¢g
nem k¢sz ä a konstruktÁv fikcionalitÀs mük´d¢si elve alapjÀn ä az olvasÂnû szÀmÀra
az. Ha az olvasÂnû az ÁrÂ vÀlla f´l´tt leselkedne, akkor û ä jegyzi meg Silas ä k¢ptelen
volna tovÀbb Árni (183. o.).
Az egyetlen lehetûs¢g az ÁrÂ ¢s az olvasÂ °n k´zt tÀtongÂ szakad¢k ÀthidalÀsÀra az,
hogy a szerzû mÀsolÂvÀ lesz, ¢s Ágy egyszerre olvas ¢s Ár! Silas hozzÀ is lÀt a BþN °S
BþNHýD°S elej¢nek lemÀsolÀsÀhoz, hogy megfejtse a ma szinte elk¢pzelhetetlen mÀsolÂi hivatÀs rejt¢lyes vonzerej¢t. àA mÀsolÂ k¢t idûsÁkban ¢lt egyszerre: az olvasÀs¢ban ¢s az
ÁrÀs¢ban: a toll elûtt tÀtongÂ ür sz¢d¡lete n¢lk¡l Árhatott; s olvashatott a n¢lk¡l a szorongÂ ¢rz¢s
n¢lk¡l, hogy cselekv¢se anyaggÀ, tÀrggyÀ konkretizÀlÂdik.Ê (191. o.) Calvino itt f´lveszi Borges hÁres kÁs¢rlet¢nek, a PIERRE M°NARD , A DON QUIJOTE SZERZýJ°-nek a fonalÀt, ¢s
egy l¢p¢ssel tovÀbbviszi. MÁg Borges a mÀsolÂ DON QUIJOT° -jÀval azt kÁvÀnta megmutatni, hogy az ism¢tl¢s, m¢g a szÂ szerinti ism¢tl¢s sem azonos az eredetivel, mert
az ism¢tl¢s az idûeltolÂdÀs miatt Ãj ¢rtelmet ad a münek, addig CalvinÂnÀl Silas f´lfedezi a plÀgium eleddig nem sejtett magasabb eszt¢tikai ¢rt¢k¢t. MaranÀtÂl, irodalmi
¡gyn´k¢tûl megtudja, hogy egy japÀn c¢g birtokÀba jutott reg¢nyei alapk¢plet¢nek,
¢s ennek alapjÀn elsûrendü Ãj Flanneryket ÀllÁtott elû. A kÀrvallott Silast elsû d¡he
mÃltÀn k¡l´n´s izgalom kerÁti hatalmÀba: elk¢pzeli ût, aki à¢nem japÀn vÀltozataÊ,
amint àvalamelyik t´rt¢netemet eszeli ki ¢ppenÊ, ¢s k¢nytelen bevallani magÀnak, hogy ezek
az olcsÂ mÀsolatok àolyan kifinomult ¢s titkos b´lcsess¢g hordozÂi is, melynek az igazi Flannery-müvek teljes hÁjÀval vannakÊ. (192. o.)
A hamisÁtvÀny korÀntsem egyszerüen a fikcionalitÀs Àlarca, hanem inkÀbb v¢gsû
k¢plete, a misztifikÀciÂ misztifikÀciÂja ä s ugyan mi mÀs volna az irodalom mint misztifikÀciÂ ä, aff¢le àmÀsodik hatvÀnyra emelt igazsÀgÊ. így ¢rvel Marana, a civilizÀciÂ Ãj,
elektronikus korszakÀnak titkos csÀbÁtÂja ¢s elûhÁrn´ke, aki szerint az autentikus ¢s a
reprodukÀlt valÂsÀg, term¢szet ¢s müv¢szet, technizÀlt ¢letvilÀg ¢s a m¢dia müv¢szi
vilÀga k´z´tti k¡l´nbs¢g el fog tünni. Mivel pedig az elbesz¢lû Hom¢rosz Âta kitalÀlt
szem¢ly, Ágy Silas minden tovÀbbi n¢lk¡l a t´k¢letes apokrifek megalkotÂjÀvÀ, az eszm¢nyi posztmodern szerzû megtestesÁtûj¢v¢ vÀlhatna, vagyis àolyannÀ, aki f´loldÂdik a
vilÀgot beborÁtÂ fikciÂk sürü felleg¢benÊ. (193. o.) Ebben az ¢rthetetlen ¢s kusza vilÀgban,
ahol a fikcionalitÀssal nem szegezûdik szembe semmi, ahol Ermes Marana az àApokrif
Hatalom Szervezet¢nekÊ megalapÁtÂjak¢nt minden jelet ´sszezavar, ¢s a misztifikÀciÂ
eg¢sz vilÀgot behÀlÂzÂ ´sszeesk¡v¢se v¢g¡l a t´k¢letes rendûrÀllam abszolÃt cenzÃrÀjÀvÀ silÀnyul, àa labirintus kihÁvÀsaÊ9 egyarÀnt ¢rinti az ÁrÀst ¢s az olvasÀst. Marana, a
misztifikÀciÂ fû¡gyn´ke a kerett´rt¢netben megkÁs¢rli elcsÀbÁtani Silast ¢s az olvasÂ-
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nût. Hogy v¢g¡l mi¢rt veszÁti el m¢gis a fogadÀst? Mik¢nt tudja egy szerzû Àtadni °nj¢t egy Te-nek, azaz az olvasÂnak ¢s az olvasÂnûnek? °s hogyan fedezi f´l az ÁrÀsban
a nem Árott vilÀg sokf¢les¢g¢t? V¢g¡l mik¢nt gyûzedelmeskedik Ludmilla, az ideÀlis
olvasÂnû? ä mindez nem csupÀn a t´rt¢net sokÀig ûrz´tt titka, hanem egyben Calvino
olvasÀsapolÂgiÀja is a HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ-ban.
3
írott ¢s nem Árott vilÀg k´z´tti k´lcs´nhatÀs
àMilyen jÂl Árn¢k, ha nem voln¢k! Ha a feh¢r papÁrlap s a pezsgû, bugybor¢kolÂ szavak meg a
formÀt ´ltû ¢s leÁrÀs n¢lk¡l semmibe tünû t´rt¢netek k´z¢ nem tolakodna az a k¢nyelmetlen vÀlaszfal, ami a szem¢lyem!Ê (183. o.) Mi¢rt gondolja Silas, hogy ezzel a paradox kÁvÀnsÀggal megmenek¡lhet Marana, a Cagliostro redivivus csÀbÁtÀsÀtÂl? Az ÁrÂ °n autonÂmiÀjÀnak feladÀsa nem okvetlen¡l jelenti azt, hogy a szerzû szertefoszlik azoknak a fikciÂknak a k´d¢ben, amelyek ma megismerhetetlenn¢ teszik a vilÀgot. FennÀll az a lehetûs¢g is, hogy k´zvetÁtse a àleÁrÀsra vÀrÂ leÁrhatÂt, azt az elmes¢lhetût, amit senki se mes¢lÊ.
(183. o.) S ez ism¢t f´lveti az Árott ¢s nem Árott vilÀg k´z´tti kapcsolat k¢rd¢s¢t, amely
Calvino eszt¢tikai elm¢let¢nek magja s egyik essz¢j¢nek t¢mÀja is.10
Az essz¢ a kortÀrs filozÂfia egyik alapvetû ellent¢tpÀrjÀbÂl indul ki: abbÂl a t¢telbûl,
hogy szÀmunkra egyed¡l a nyelv megragadhatÂ, mÁg a vilÀg l¢te megragadhatatlan,
valamint abbÂl az ellent¢telbûl, hogy a k´znyelv nem ¢rtelemf´ltÀrÂ, s a vilÀg kimondhatatlan. Az irodalomnak adatott meg a lehetûs¢g, hogy a nyelv mint vilÀg, illetve a
nyelv n¢lk¡li vilÀg ellent¢t¢t eszt¢tikai ereje szerint ä a nem Árott vilÀg ÁrÀsbeli f´lfedez¢se r¢v¢n ä Àthidalja. Az irodalom ezt ma teheti meg elûsz´r, amikor a fikcionalitÀst
mÀr nem mimetikus, hanem konstruktÁv k¢pess¢gnek tekintj¡k. A k´nyvbeli vilÀg
eredendûen mindig rendezett vilÀg, amely lehetûv¢ teszi, hogy Át¢letet mondjunk
igazrÂl ¢s hamisrÂl, igazsÀgosrÂl ¢s igazsÀgtalanrÂl, kellemesrûl ¢s kellemetlenrûl ä
nem Ãgy, mint a valÂsÀgos vilÀgban, amely rendezetlen, ÀllandÂan vÀltozik, ¢s a szÀmtalan ¢rthetetlen esem¢ny miatt teljesen Àttekinthetetlen. A szenved¢lyes olvasÂ szÀmÀra, aki az ¢brenl¢t ÂrÀit nagyobbr¢szt az Árott vilÀgban t´lti ä àtele vÁzszintes sorokkal,
melyekben egymÀst k´vetik a szavak, s minden mondatnak biztos helye vanÊ ä, az Àtmenet a
nem Árott vilÀgba ä a hÀrom dimenziÂ ¢s ´t ¢rz¢k vilÀgÀba, amelyet milliÂ ¢s milliÂ
k¢p n¢pesÁt be ä minden egyes alkalommal fel¢r a megsz¡let¢s traumÀjÀval. Mai vilÀgunk paradoxona ¢ppen abban rejlik, hogy bÀr e vilÀg nem Árott, m¢gis mintha olvastuk volna, mielûtt m¢g l¢tezett volna szÀmunkra. Az olvasÀs szokÀsa a homo sapiensbûl az ¢vszÀzadok sorÀn homo legenst varÀzsolt, aki mÀr nem k¢pes ¢rz¢kelni
mindazt, amit nem olvasÂ ûse m¢g lÀtott ¢s hallott. çtt´rni a szavak ¢s fogalmak hÀlÂjÀt, hogy Ãjra lÀssuk a minket k´r¡lvevû vilÀgot, mintha csak elûsz´r tÀrulna f´l
elûtt¡nk ä ¢ppen ebben rejlik az irodalom sajÀtos ¢s pÂtolhatatlan feladata. A nem
Árott vilÀg Árott pÀrjak¢nt a k´nyv nem el¢gedhet meg azzal, hogy ismert ¢s k¢zenfekvû
dolgokat ¡ltessen Àt ÁrÀsba. Azt kell megÁrnia, amit nem tudtunk, hogy ily mÂdon a
nem Árott vilÀg Àltalunk szÂvÀ vÀlj¢k.
Ezt mondja Calvino essz¢je, amely kritikusan szembehelyezkedik a ma uralkodÂ
pÀnszemiotikai elm¢lettel. HasonlÂ kritikÀjÀt Umberto Eco nemr¢giben a k´vetkezû
t´m´r formÀban fogalmazta meg: àA k´z¢pkor t¢vedett, amikor a vilÀgot sz´vegk¢nt ¢rtel-

1244 ã Hans Robert Jauss: Egy posztmodern eszt¢tika v¢delm¢ben

mezte, a modern kor t¢ved, amikor a sz´veget vilÀgnak tekinti.Ê F¡ggetlen¡l attÂl, hogy ki
szavatolja a vilÀg olvashatÂsÀgÀt a kinyilatkoztatÀs, a t´rt¢nelem vagy a term¢szet
k´nyv¢ben: az isteni Teremtû vagy modern korunkban csupÀn egy ismeretelm¢leti
rendszer, netÀn egy genetikai kÂd ä a vilÀg szÀmunkra m¢g mindig t´bb ¢s mÀs, mint
egyszerüen sz´veg. MÀsfelûl m¢g a t´k¢letes sz´veg sem ens causa sui, nem ´nmagÀban kerek vilÀg, amelynek horizontja nem utal tovÀbb mÀs horizontokra. A vilÀg mint
k´nyv ¢s a sz´veg mint vilÀg egyarÀnt az Árott ¢s nem Árott vilÀg ´sszef¡gg¢s¢ben kap
¢rtelmet, s az olvashatÂsÀgot mindenekelûtt ez szavatolja, akÀr Isten mük´dik k´zre
mint elsû, akÀr az autonÂm szubjektum mint v¢gsû ÁrÂ. Calvino elm¢lete revideÀlja a
àcl³ture du texteÊ alapt¢tel¢t: az irodalom fikcionalitÀsa mÀr az imitatio naturae hagyomÀnyÀban is tÃll¢pett a mim¢zis ¢s anamn¢zis zÀrt horizontjÀn. Az Árott vilÀg mind az
utÀnzÀsban, mind a konstrukciÂban àmegÁrt ellenpontja kell hogy legyen a meg nem Árt vilÀgnakÊ, anyaga àmindaz, ami nincs ¢s nem is lesz, csupÀn akkor, ha megÁrjÀk, de aminek a
hiÀnyÀt a meglevû dolgok is ¢rzik halvÀnyan, ´nn´n t´k¢letlens¢g¡kbenÊ. (184. o.) A àzÀrt sz´vegÊ csak lÀtszÂlag teljes ´nmagÀban, mivel Árott vilÀgk¢nt a fikcionalitÀs horizontvÀltÀsÀban mindig utal egy mÀr Árott vilÀgra, amelyet megÃjÁt, s ugyanakkor egy nem
Árott vilÀgra is, amelynek ¢rtelm¢t egyetlen sz´veg sem k¢pes teljesen kimerÁteni.
De Silas naplÂja m¢g egy l¢p¢ssel tovÀbbmegy. A szerzû meglepû mÂdon szavÀn
fogja a csÀbÁtÂt, ¢s semmiv¢ foszlik a m¢diavilÀg fikcionalitÀsÀban: à°n is szeretn¢m elt¡ntetni magam, s mÀs-mÀs ¢nt talÀlni valamennyi k´nyvem szÀmÀra ä mÀs hangot, mÀs nevet:
ÃjjÀsz¡letni; de az igazi c¢lom: foglyul ejteni a müben az olvashatatlant: a k´zpont n¢lk¡li, ¢n
n¢lk¡li vilÀgot.Ê (193. o.) A szubjektum f´ladÀsa egyÀltalÀn nem teszi okvetlen¡l szeg¢nyebb¢ a vilÀgot: a vilÀg a k´z¢ppontjÀban ÀllÂ °n n¢lk¡l, az ût birtokÀnak tekintû
Egyetlen n¢lk¡l sosem sejtett tÀvlatokat nyit meg a fikcionalitÀs elûtt. Az ÁrÂ, aki àmeg
akarja semmisÁteni magÀt, hogy hangot adjon a k¡lvilÀgnakÊ (194. o.), mik´zben v¢get vet
az ´ntelt °n-nek, Ãjrakezd valamit: Àtalakul, Sokf¢l¢v¢ vÀlik, s Ágy Ãjabb ¢s Ãjabb °n-ek
Ãjabb ¢s Ãjabb lehets¢ges vilÀgokhoz talÀlnak utat.11 Silas itt egy k´nyvre hivatkozik,
amely sz¡ks¢gess¢ tette, hogy a àgondolkozniÊ ig¢t szem¢lytelen harmadik szem¢lyben hasznÀlja. Az ÁrÀs mint ÁrÀs (az ¢criture) szubjektuma mint szubjektum nem lehet
t´bb¢ a àgondolomÊ, hanem a àgondoljaÊ alak lesz. Calvino itt DerridÀra utal, s nem
marad adÂs a L'°CRITURE ET LA DIFF°RENCE kritikÀjÀval: àFelt¢ve, hogy az ÁrÀsnak mint
ÁrÀsnak (az ¢criture-nek) siker¡l tÃll¢pnie a szerzû korlÀtain, ¢rtelm¢t csakis Ãgy ûrizheti meg,
ha az egyes ember olvassa [...] A vilÀgegyetem mindaddig k¢pes lesz kifejezni magÀt, amÁg van,
aki azt mondja: ÏOlvasok, tehÀt Ár.ÎÊ (188. o.) Aki a sz´veget mint ´nmagÀban zÀrt vilÀgot
elvÀlasztja a megÁrÀs ¢s a befogadÀs mozzanatÀtÂl (àaprªs-texteÊ), ¢s egy ´nmagÀban
kerek àproductivit¢ textuelleÊ v¢gtelen regresszusÀba helyezi, az valÂjÀban visszat¢r ahhoz a tiszta idealizmushoz, amelyet szubjektum kiiktatÀsÀval kÁvÀnt meghaladni. A
nem idealisztikus, nem olvashatÂ vilÀg mint szubjektum n¢lk¡li vilÀg ÁrÀsban csak akkor ragadhatÂ meg, ha az ÁrÀs nem ´nmagÀban àlebegÊ ä akÀr a szellemek ¢neke a
vÁz f´l´tt ä, hanem egy olvasÂ szubjektumnak van cÁmezve.
Ha Silast az a becsvÀgy füten¢, hogy ÁrÀsba foglalva a nem Árott vilÀgot, megragadja
a vilÀg teljess¢g¢t, akkor k¢t Ãt kÁnÀlkozna szÀmÀra, akÀrcsak Borges BçBELI K¹NYVTçR -Àban: àVagy megalkotja az egyetlen k´nyvet, azt, amelyik magÀba foglalja a mindens¢get;
vagy minden k´nyvet megÁr, s Ágy a r¢szletek ÃtjÀn ered nyomÀba a mindens¢gnek.Ê (194. o.)
Hogy mi¢rt jÀrhatatlan az elsû Ãt m¢g a fikcionalitÀs legÀtfogÂbb formÀjÀban is, azt
Silas egy KORçN-legendÀval szeml¢lteti: àMohamed hallgatta Allah szavÀt, s lediktÀlta az
Árnokainak. Egyszer ä mes¢lik a prÂf¢ta biogrÀfusai ä, amint egy Abdullah nevü Árnoknak diktÀlt,
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f¢lbehagyott egy mondatot. Az Árnok ´szt´n´sen folytatta. A prÂf¢ta isteni kinyilatkoztatÀsk¢nt
elfogadta, amit Abdullah mondott. Az meg annyira megbotrÀnkozott ezen, hogy elhagyta Mohamedet, s hit¢t is elvesztette.Ê (194. o.) Hogy mi¢rt kellett Abdullahnak elveszÁtenie a hit¢t?
Nem az¢rt (mint Calvino ä szerintem k´vetkezetlen¡l ä v¢li), mert elveszÁtette volna
hit¢t az ÁrÀstudÂkban, hanem mert a SZENTíRçS abszolÃt ¢rv¢ny¢ben kellett csalÂdnia.
A kinyilatkoztatott szÂ ÁrÀsban is megûrzi transzcendens voltÀt, tovÀbbra sem rendelkezhet¡nk vele, m¢g akkor sem, ha hiÀnyzik a mondatv¢g. A mindentudÂ szerzû mindent ÀtfogÂ k´nyve tÃl van alkotÀs ¢s megalkotott mü emberi fikcionalitÀsÀn. A prÂf¢ta
az¢rt mondja tollba a kinyilatkoztatott szÂt, mert a KinyilatkoztatÀs k´nyve mÀr eleve
¢s v¢g¢rv¢nyesen meg van Árva, m¢g akkor is, ha nincs leÁrva. Ez¢rt Silas szÀmÀra
egyetlen Ãt marad: megÁrni az ´sszes lehets¢ges szerzû k´nyv¢t, Ágy mÀshol ¡tk´zik
bele a lehetûs¢gek v¢gsû hatÀrÀba. E sz¡ks¢ghelyzetben zseniÀlis megoldÀshoz folyamodik. ElhatÀrozza, hogy olyan reg¢nyt Ár, amely csupa reg¢nykezdetbûl Àll: àÂ, ha
olyan k´nyvet tudn¢k Árni, amely csupÀn incipit, mely v¢gig megûrizn¢ a kezd¢s, a tÀrgytalan
vÀrakozÀs fesz¡lts¢g¢tÊ (189. o.), s ily mÂdon kinyitja az Árott vilÀg zÀrt horizontjÀt a nem
Árott vilÀgra ä a lehets¢ges vilÀgok tÀvoli horizontjaira.
4
A szerzû, a valÂsÀgos ¢s a reg¢nybeli olvasÂ kapcsolata
E megoldÀssal Silas nemcsak a klasszikus, az elej¢tûl a k´zep¢n Àt a v¢ge fel¢ haladÂ
elbesz¢l¢s teleolÂgiÀjÀt (a àcl³ture du texteÊ narratÁv elv¢t) ker¡li el, hanem az ´n¢rv¢nyesÁtû szubjektivitÀs csapdÀjÀt is: az identitÀsÀt ÁrÀsban, az ÁrÀs Àltal megjelenÁtû °n
immanens teleolÂgiÀjÀt. EzÃttal is Sartre elemz¢se a legtisztÀbb: az ÁrÂ egyfelûl ÀllandÂan f¡ggûben tartja tÀrgyÀt, mÀsfelûl egyre t´bb tapasztalatot gyüjt ´nmagÀrÂl. MÁg
a meg nem Árt, a leendû mindaddig nem bizonyos, amÁg a szerzû a befejez¢s elûtt Ágy
vagy Ãgy ÀtalakÁthatja m¢g ezt a j´vendût, vagyis ä Sartre megfogalmazÀsÀban ä nem
l¢nyegi, addig az ÁrÂi szubjektum maga m¢g terveiben is mindig l¢nyegi marad ´nmaga szÀmÀra: az eltervez¢sben megtalÀlja identitÀsÀnak egy darabjÀt. A müv¢szi alkotÀs kiel¢gÁti a müv¢sznek azt az ig¢ny¢t, hogy ´nmagÀt a vilÀgra vonatkoztatva l¢nyeginek ¢rezze. Csakhogy az ÁrÂ Silasnak ä ¢pp fordÁtva ä az a becsvÀgya, hogy egy
°n n¢lk¡li, k´z¢ppont n¢lk¡li, az ÁrÂi szubjektum teleolÂgiÀjÀt n¢lk¡l´zû vilÀgot tartson l¢nyeginek. Mintha szÀmÀra az volna fontos, hogy az ÁrÂi szubjektum szuverenitÀsÀt Àtadja a besz¢d egy mÀsik r¢sztvevûj¢nek. E mÀsik r¢sztvevû pedig ä s ez a szerzû
mÀsodik zseniÀlis hÃzÀsa ä senki mÀs, mint maga az olvasÂ, akinek a tÃlnyomÂr¢szt
mÀsodik szem¢lyben megÁrt reg¢nyben k¡l´nleges szerep jut.
Ellent¢tben a modern reg¢ny klasszikusaival, amelyek elûsz´r szerepeltett¢k magÀt
az olvasÂt (mint a DON QUIJOTE , a TRISTRAM SHANDY , a MINDENMINDEGY JAKAB ),
Calvino UTAZñ -jÀban nem csupÀn az olvasÂ vÀrakozÀsai ker¡lnek bele a sz´vegbe, s
az olvasÂ mint besz¢lgetûpartner nem pusztÀn arra szolgÀl, hogy a szerzû a cselekm¢ny
esetlegess¢geirûl ¢s morÀlis kazuisztikÀjÀrÂl tÀrsaloghasson vele. Itt az olvasÂ kezdettûl
fogva r¢szt vesz az ÁrÀs minden r¢szlet¢ben, majd fokozatosan mindinkÀbb az Árott
vilÀg szubjektumÀvÀ vÀlik. Itt ä ha jÂl lÀtom, itt elûsz´r12 ä veszi Àt az olvasÂi Te az
anonim elbesz¢lûi °n szerep¢t, aki mind a tÁz t´rt¢netben elszenvedi a szubjektum
halÀlÀt, majd a k´vetkezû t´rt¢netben Ãj alakban tÀmad f´l. A nyÀjas olvasÂ, aki mint
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valÂsÀgos olvasÂ (lettore che legge) szabadon megvÀlaszthatja, hogy melyik k´nyvet
Âhajtja elolvasni, itt nem tudja Ãgy megûrizni tÀvolsÀgÀt az olvasottakhoz, mert valÂsÀgos olvasÂbÂl reg¢nybeli olvasÂvÀ vÀlik, s mint fiktÁv olvasÂ (lettore che ª letto) Àtveszi
az anonim °n megrendezett szerepeit.13 A Te megszÂlÁtÀstÂl a n¢v ¢s tulajdonsÀg n¢lk¡li, f´lcser¢lhetû, mert csak grammatikai °n-szem¢lyen Àt szinte ¢szrev¢tlen¡l bonyolÂdik bele egy izgalmas, sût olykor kalandos cselekm¢nybe, ¢s akarva-akaratlan
egy ÀtlÀthatatlan t´rt¢n¢s szereplûj¢v¢ vÀlik, amelybûl a szerzû maga ä Ãgy tünik ä
kivonult. A reg¢nykezdet, illetve az elsû t´rt¢net p¢ldÀjÀn szeretn¢m bemutatni, hogyan j´n l¢tre a szerzû, az olvasÂ ¢s a reg¢nybeli olvasÂ kapcsolata.
àItalo Calvino Ãj reg¢ny¢t, a HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ-t kezded ¢ppen olvasni.
Engedd el magad. Szedd ´ssze magad. SzÀmüzz¢l most minden egy¢b gondolatot. Hagyd, hogy
k´rnyezeted, a vilÀg, semmiv¢ vÀlj¢k.Ê (5. o.) Az elsû fejezet bevezetûj¢ben a szerzû mÀsodik
szem¢lyben megszÂlÁtja az olvasÂt, majd az elsû reg¢nykezdet k´vetkezik ¢n-alakban.
Ezt a mintÀt k´veti az eg¢sz mü (kiv¢ve a 8. fejezetet, Silas naplÂjÀt, a 11ä12. fejezetet
¢s a kÂdÀt). Mivel a tÁz bevezetû r¢sz ´nÀllÂ kerett´rt¢nett¢, olvasÂ ¢s olvasÂnû t´rt¢net¢v¢ kerekedik, mÁg a vÀrt reg¢ny tÁzszer kezdûdik el, ¢s tÁzszer marad f¡ggûben,
ez¢rt a kompozÁciÂ eg¢sze a zÀrt ¢s a nyitott forma ellent¢t¢re ¢p¡l, hol elindul, hol
megtorpan, az egys¢gre t´rekvû t´rt¢nettel szemben mindig ott a nyitÀs a Sokf¢les¢gre (az ALEF alaps¢mÀjÀhoz hÁven, amelyet Calvino Borgestûl vett Àt).14 A fiktÁv Te Ãgy
vÀltja valÂra a mÀsodik szem¢lyü besz¢dbûl kifejlûdû reg¢ny programjÀt, hogy ez az
olvasÂi Te egyÃttal az olvasÀsrÂl valÂ olvasÀst is ÀllandÂan reprezentÀlja: az UTAZñ
mint aff¢le posztmodern àreg¢ny a reg¢nyrûlÊ egyszersmind a lektür´n bel¡li lektür
t¡kre, s ugyanakkor az ´sszes kurrens olvasÀselm¢let summÀja is, amelyeket Calvino
mint v¢rbeli poeta doctus roppant szÂrakoztatÂan tÀlal.
Az UTAZñ azzal mÃlja f´l¡l az idevÀgÂ elm¢leteket, amelyek t´bbnyire a cÁm kivÀltotta olvasÂi vÀrakozÀsokkal indÁtanak, hogy perbe hÁvja az olvasÀs elûtti, eg¢szen az
olvasÀs megkezd¢s¢ig terjedû idût. A kezdet kezdete ez, az eddig m¢g soha kellûk¢ppen nem ¢rt¢kelt nullapont, az egyelûre m¢g ¡res lÀtÂhatÀr, amikor egy Ãj k´nyv megvÀsÀrlÀsa elûtt, a k´nyvesbolt k¡sz´b¢n Àtl¢pve megnyÁlik, kibomlik elûtt¡nk az Árott
vilÀg eg¢sz f´lm¢rhetetlen gazdagsÀga, ¢s elrendezi az Egyetlen ¢s m¢gis Ãj k´nyv keres¢s¢t, majd a k´nyv kivÀlasztÀsa utÀn, de m¢g az olvasÀs megkezd¢se elûtt tartogat
egy àelûbb m¢gÊ-et ä mindezt a pragmatikus olvasÀskutatÀs nem tartja az elm¢let
szempontjÀbÂl fontosnak. Ez az a jÂl ismert, Àmde talÀn egyetlen reg¢nyben nem emlÁtett s rendszeres formÀban nem tÀrgyalt helyzet, amelyben az olvasÂ k¢jesen nekik¢sz¡lûdik, hogy bel¢pjen az Árott vilÀgba, s mik´zben a legk¢nyelmesebb pozÁciÂt keresi, minden mozdulatÀval jelzi: ¢n most hÀtat fordÁtok a h¢tk´znapoknak. S itt nem
v¢letlen¡l hasznÀltam a àrendszeresÊ szÂt. Mert az olvasÀst megelûzû tem¢rdek aprÂsÀg ä akÀr az olvasÂ helyzet elfoglalÀsakor, akÀr a k´nyvesboltban vagy hazafel¢ ä csak
elsû lÀtÀsra hat burleszksorozatnak. àHelyezkedj el a lehetû legk¢nyelmesebben; ¡lj, heveredj,
fek¡dj, g´mb´ly´dj ´ssze. Fek¡dj hanyatt, hasmÀnt, az oldaladra.Ê (stb. 5. o.) K¢sûbb ¢szrevessz¡k, hogy a szerzû megprÂbÀl minden elk¢pzelhetû lehetûs¢get felsorolni (bele¢rtve a legmegh´kkentûbbet, a lÂhÀton valÂ olvasÀst is), s ek´zben a strukturÀlis szemantika taxonomikus mÂdszer¢t k´veti ¢s ironizÀlja egyszersmind. Rabelais a v¢gtelen lajstrom szÀnd¢kolt rendetlens¢g¢vel keltett komikus hatÀst, Calvino ¢pp ellenkezûleg: a korÀbbi rendezetlens¢gben teremt fiktÁv rendszert, s Ágy ¢ri el ugyanazt. A
àM¢g Nem OlvasottÊ leÁrÀsakor mintegy a geometria mÂdszer¢vel csoportosÁt, k¡l´nÁt
el Ãjabb ¢s Ãjabb k´nyvkategÂriÀkat: àK´nyvek Amelyek OlvasÀsÀrÂl K´nnyü SzÁvvel Le-
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mondhatsz [...] Azok A MÀr Olvasott K´nyvek Melyeket Ki Se Kell Nyitni Mert Abba A Csoportba Tartoznak Melyek MÀr Elolvastattak Mielûtt MegÁrattak Volna [...] Azok A K´nyvek
Melyeket El Akarsz Olvasni De Elûbb MÀsokat Kellene M¢g Elolvasnod [...] Azok A K´nyvek
Melyeket Mindenki Olvasott így Mintha Te IsÊ stb. stb., s v¢g¡l: àK´nyvek Melyek VÀratlan
Frenetikus °s Nehezen IndokolhatÂ KÁvÀncsisÀgot Keltenek Fel BennedÊ (7ä8. o.), az utÂbbi
kategÂriÀbÂl vÀlasztja ki az olvasÂ a boltban Calvino Ãj k´nyv¢t, mÁg a polcokon a t´bbi
k´nyv rÀn¢z àt¢vetegen ä a kutyÀk bÀmulnak Ágy ki a vÀrosi sint¢rtelep ketreceibûl, amikor kivÀltani j´tt gazdÀja pÂrÀzÀn elvonulni lÀtjÀk volt sorstÀrsukatÊ. (9. o.) Ha a k´nyvkeresked¢s
ä Borges Alef-definÁciÂjÀnak adaptÀlÀsÀval ä àaz a hely, ahol mindenf¢le k´nyv megtalÀlhatÂ, de nem ´sszekeverve, hanem minden oldalrÂl jÂl megszeml¢lhetûenÊ,15 akkor CalvinÂnÀl
a fikcionalitÀs szerepe kettûs: egyr¢szt v¢gtelen szÀmÃ t´rt¢netre sz¢lesÁti lÀtÂmezûnket, mÀsfelûl a v¢ges szÀmÃ n¢zûpontbÂl Àttekinthetûv¢ teszi ûket, s Ágy vÀlik felismerhetûv¢ a Sokban az Egy, a R¢giben az öj, az öjban a R¢gi. A horizont sz¢lesÁt¢s¢nek
¢s szükÁt¢s¢nek ezen elve nemcsak az Árott ¢s nem Árott vilÀg kapcsolatÀra ¢rv¢nyes,
hanem a k´z¢ppontjÀban ÀllÂ, klasszikus szubjektumra is. Mivel a tÁz t´rt¢net hûs¢nek
nincs neve, se jelleme, àÁgy megmaradt a n¢vmÀsok elvont ÀllapotÀban, bÀrmi tulajdonsÀgra
¢s cselekv¢sre k¢szenÊ (152. o.). A szubjektum mint sokf¢les¢g CalvinÂnÀl ä akÀrcsak kortÀrsainÀl, PessoÀnÀl, MachadÂnÀl, Borgesn¢l ¢s NabokovnÀl16 ä megnyitja a klasszikus
szubjektum egys¢ges horizontjÀt egy sor egy¢b horizontra, a meg nem Árt vilÀg potencialitÀsÀra.
Calvino e (v¢lem¢nyem szerint) posztmodern programot a mÀsodik szem¢lyben Árt
k´nyv¢vel vÀltotta valÂra, amely àegy ÀltalÀnos f¢rfi te-hezÊ fordul, àmeglehet, a k¢pmutatÂ
¢n testv¢r¢hez, hasonmÀsÀhozÊ (151. o.). Az °n-Te viszony az UTAZñ -ban ennek megfelelûen nem k¢t-, hanem hÀrompÂlusÃ: a szerzûvel, aki °n-j¢t Àtadja az olvasÂi Te-nek,
megint csak egy kettûs Àll szemben: a valÂsÀgos ¢s a reg¢nybeli olvasÂ. Ha a kapcsolat
csak k¢tpÂlusÃ volna, akkor az olvasÂi Te ä amennyiben azonosÁtja magÀt a tÁz reg¢nykezdet àk¢pmutatÂ ¢nÊ-j¢vel ä elker¡lhetetlen¡l reg¢nyfigurÀvÀ vÀlna, s a szerzû teremtm¢nyek¢nt nem tehetne egyebet, mint amit az implikÀlt olvasÂ mindenkori szerepe
szÀmÀra elûÁr. Ezt elker¡lendû àa k´nyv [...] gondosan ¡gyelt arra, hogy az OlvasÂ szÀmÀra,
aki olvas (lettore che legge), nyitva hagyja az azonosulÀs lehetûs¢g¢t azzal az OlvasÂval, aki
olvastatik (lettore che ª letto)Ê. (151. o.) S ezzel egy¡tt azt is, hogy ne (vagy t´bb¢ ne)
azonosÁtsa magÀt vele. Mert àa te, mely Àttevûdik az OlvasÂnûre, egyik mondatrÂl a mÀsikra
megint reÀd mutathat. MegmaradtÀl a lehets¢ges te-k egyik¢nekÊ. (157. o.) Csak a valÂsÀgos
¢s reg¢nybeli olvasÂ kettûse mutatja meg az olvasÂi Te szabadsÀgÀt a àk¢pmutatÂ °nÊ
zsarnoksÀgÀval szemben.
A t´rt¢netek °n-je az¢rt Àlszent, mert az olvasÂi Te-nek mint tulajdon àhasonmÀsÊÀnak felkÁnÀlja az °n-elbesz¢lû szuverenitÀsÀt, majd titokban Ãjra visszaveszi tûle azt.
Mert az anonim °n (akivel az olvasÂi °n azonosulhatna) kev¢sb¢ mindentudÂ, mint
az eltünt szerzû. Egy t´rt¢net szubjektumak¢nt, amely paradox mÂdon egyÃttal egy
idegen t´rt¢nete is, ott talÀlja magÀt egy idegen vilÀg kellûs k´zep¢n, s nem tudja,
honnan j´n ¢s hovÀ megy. Az olvasÂi Te elfogadhatja a felkÁnÀlt °n-t, ¢s k´zben ä az
olvasÂ ¢s a reg¢nybeli °n megkettûzûd¢s¢nek hÀla ä megûrizheti a reflektÀlÂ ´ntudat
szabadsÀgÀt. Akkor a szerzû ¢s az olvasÂ k´z´tti klasszikus dialÂgus (a megcsalt vÀrakozÀsok jÀt¢ka ¥ la Diderot) a valÂsÀgos ¢s a reg¢nybeli olvasÂ k´z´tti magÀnbesz¢dd¢
vÀlik, a szerzû pedig a hiÀba k¢rdezett, hiÀnyzÂ harmadik, aki hivatalosan ugyan kibÃjt
a felelûss¢g alÂl, de m¢gis minduntalan beavatkozik ä mintegy f¢lhivatalosan ä, ha
vesz¢lyben lÀtja ä Sartre kifejez¢s¢vel ä a ànemeslelküs¢gen alapulÂ megÀllapodÀstÊ (pl.
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232. o.: àMeddig tür´d m¢g, hogy egy rendûrÀllam bÀbuk¢nt kezeljen?Ê). Az olvasÂi ¢s reg¢nybeli °n megkettûz¢se a reg¢ny a reg¢nyben t¢mÀjÀt id¢zi; a szubjektum ¢s a vilÀg
horizontja a szem¡nk lÀttÀra vÀlik sz¢t, majd k´zeledik egymÀshoz Ãjra: az olvasÂi °n
nyÁlt horizontja a reg¢nybeli °n zÀrt horizontjÀhoz, illetve az egyre terjeszkedû ÁrÀsbelis¢g szük¡lû horizontja a meg nem Árt lehets¢ges vilÀgok Àttekinthetetlen sokf¢les¢g¢nek hÀtter¢hez. Az °n-Te kapcsolat fikcionalitÀsa Calvino mÀsodik szem¢lyü reg¢ny¢ben azt a k¡l´nleges ¢lm¢nyt nyÃjtja az olvasÂnak, hogy az anonim °n ¡res hely¢re l¢phet, ¢s jÀt¢kosan magÀra ´ltheti Ãjabb ¢s Ãjabb szerepeit, persze azzal a vesz¢llyel is, hogy egy¡tt vesznek el, ha az olvasÂi Te f´ladja az eszt¢tikai tÀvolsÀgtartÀst,
¢s magÀra veszi egy mÀsik, idegen °n sorsÀt.
5
Az elsû reg¢nykezdet elemz¢se
àVasÃtÀllomÀson kezdûdik a reg¢ny, mozdony p´f´g, a fejezet nyitÀsÀt dugattyÃsziszeg¢s t´lti be,
f¡stfelleg takarja az elsû bekezd¢s egy r¢sz¢t.Ê (13. o.) Az id¢zet mintha csak a hÁres reg¢nykezdetek sorÀt akarnÀ gyarapÁtani. PÀlyaudvar ¢s k´nyv k¢pzet¢nek, a mozdony indulÀsÀnak ¢s a fejezet kezdet¢nek ´sszekever¢se t´bb mer¢sz metaforÀnÀl. Itt az àÀllomÀsÊ miliûje ¢s a sz´veg anyaga egymÀsban t¡kr´zûdik, s ezzel az ÁrÀs folyamata az
ÁrÀs tÀrgyÀn vÀlik lÀthatÂvÀ. Ilyenkor, amikor a leÁrt tÀrgy megragadÀsa maga vÀlik a
leÁrÀs t¢mÀjÀvÀ, a nyomtatott szÂ anyagi term¢szete jelzi a nem Árott vilÀg anyagi
term¢szet¢t, mint p¢ldÀul a k´vetkezû r¢szletben is: àAz elbesz¢l¢s szÀmÀra nem ¢rt v¢get
a hÁd: ür tÀtong minden szÂ alatt.Ê (89. o.) Ez az ´nreflektÀlÂ szerkezet a mü visszat¢rû,
Calvino Àltal f´ltalÀlt sajÀtossÀga (àmise en abymeÊ). Szerepe nyilvÀnvalÂ: Àtt´ri a
megszokott egydimenziÂs olvasmÀnyok fikciÂalkotÀsÀt, ¢s arra k¢nyszerÁti az olvasÂt,
hogy az olvasÀs sorÀn odafigyeljen az olvasÀs folyamatÀra. S az t´bbek k´zt k¢nytelen
elt´prengeni rajta, hogy ki besz¢l itt tulajdonk¢ppen, illetve ki ¢szleli a dolgokat ¢ppen Ágy.
Az elbesz¢l¢s szubjektuma kezdetben rejtve van. Csak aprÀnk¢nt l¢p elû, ahogy ¡res
hely¢t mindig mÀs ¢s mÀs szÂ t´lti be: àValaki ben¢z a pÀrÀs ablakon, majd benyit az
¡vegajtÂn. [...] Esûs este; a f¢rfi bel¢p a b¡f¢be, kigombolja Àtnedvesedett, gûz´lgû kabÀtjÀt [...]
az asztaloknÀl ¡lû kÀrtyÀsok szem¡gyre veszik a j´vev¢nyt [...] A vasÃtÀllomÀsok mind hasonlÁtanak egymÀsra; [...] jÂl ismered ezt a k´rnyezetet.Ê (13ä14. o.) Az absztrakt valakitûl a f¢rfin
Àt a pÀlyaudvari kÀv¢zÂba bet¢rû j´vev¢nyig fokozatosan konkretizÀlÂdik az ¢jszakai
utas alakja, aki ugyanakkor nyilvÀnvalÂan az olvasÂ alteregÂja is, amint ezt a harmadik
mondat a àpÀrÀs ablakÊ ¢s a àk´nyvlapÊ pÀrhuzamba ÀllÁtÀsÀval sejteni engedi: à¹reg
vonat ablakainak pÀrÀja borÁtja a k´nyv lapjait, a mondatokon f¡stfelhû lebeg.Ê A leÁrÀs szubjektuma tehÀt az¢rt marad rejtve, mert magÀnak az olvasÂnak kell a hely¢re l¢pnie.
Ez akkor vÀlik nyilvÀnvalÂvÀ, amikor a harmadik szem¢lyü ismeretlen olvasÂi mÀsodik
szem¢lyre vÀlt. Az eg¢sz Ãgy kezdûdik, mintha egy ismerûs helyzetre k´sz´nne rÀ (àjÂl
ismered ezt a k´rnyezetetÊ), de mindjÀrt eml¢keztetik rÀ, hogy csupÀn egy elolvasandÂ
helyzetrûl van szÂ: àögy tetszik, az ÀllomÀs f¢nyeinek s a mondatoknak, melyeket most olvasol,
inkÀbb a s´t¢ts¢gbe ¢s a k´dbe burkolt dolgok feloldÀsa s nem bemutatÀsa a feladatuk.Ê (19. o.)
Ha elûsz´r ý-bûl lett Te, Ãgy most a Te-bûl lesz °n: àElûsz´r szÀlltam le ezen az ÀllomÀson,
¢s mÀris Ãgy ¢rzem, mintha itt t´lt´ttem volna eg¢sz ¢letemet.Ê így lesz °n az (ûs)valamibûl,
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csakhogy itt ä ellent¢tben Freuddal ä a Te ker¡lû ÃtjÀn! A megszÂlÁtott Te szokatlan
helyzetben (meg¢rkez¢s az ÀllomÀsra) ismerkedik meg ´nmagÀval egy besz¢lget¢s sorÀn, de Ãgy, mintha csak elûsz´r t´rt¢nne meg vele, hiszen az olvasmÀnyban az, ami
ezerszeresen ismert, ism¢t vadonatÃjnak hat. Mi sem k¢zenfekvûbb, mint a k´vetkeztet¢s: à°n vagyok az a f¢rfi, aki ide-oda caplat a b¡f¢ meg a telefonf¡lke k´z´tt. Pontosabban
az, akit Ï¢nÎ-nek hÁvnak, s mÀst nem is tudsz rÂla, amik¢ppen ennek az ÀllomÀsnak is csupÀn
ÏÀllomÀsÎ a neve.Ê (14. o.) Egy anonim °n grammatikai funkciÂjÀnak k´sz´nhetûen magÀhoz vonta az olvasÂi Te-t: ezzel megt´rt¢nt a vÀltÀs az olvasÀsba m¢lyedû (k¡lsû) ¢s
a reg¢nybeli (belsû) olvasÂ k´z´tt!
Az olvasÂ persze nem volna m¢ltÂ szerzûj¢hez, ha csak passzÁvan elfogadnÀ a t´rt¢netet, amelynek r¢szese lett, amikor a biztos tÀvolsÀgbÂl, a valÂsÀgbÂl bel¢pett az
¢rintett °n fiktÁv lÀtÂk´r¢be. MagÀban hadakozik bekebeleztet¢se ellen: àJ´v´k, megyek,
t¢r¡l´k-fordulok: csapdÀba estem, amaz idûtlen ¢s elker¡lhetetlen csapdÀba, melyet az ÀllomÀsok
ÀllÁtanak.Ê (14. o.) De mÀr beleesett, s az ÀllomÀs csapdÀja m´g´tt f´lismeri az olvasÀs
idûtlen csapdÀjÀt: àVigyÀzz: ez a mÂdszer minden bizonnyal arra szolgÀl, hogy lassank¢nt belevonjon a dologba, hogy ¢szrev¢tlen¡l a t´rt¢net rabjÀvÀ tegyen; vagyis csapda.Ê (15. o.) Csakhogy nem akÀrmilyen csapda, ezt azonban mÀr û sem veheti ¢szre, mert az °n t´rt¢net¢ben, amelybe belebonyolÂdik, a Boileau-Narcejac teremtette krimi szabÀlyai szerint az elbesz¢lûi szubjektum maga a mit sem sejtû Àldozat.
A reg¢ny kettûs csapdÀjÀt egy °n ÀllÁtotta, aki arra csÀbÁtja az olvasÂt, hogy egy r¢szt
magÀbÂl adjon k´lcs´n a reg¢nybeli °n-j¢nek, jÂllehet az olvasÂ ezt nem tudja, àhiszen
e szem¢ly mÃltja ¢s j´vûje ¢ppÃgy rejt¢ly, mint a csomagja, amitûl olyannyira szabadulni kÁvÀnÊ.
(18. o.) A k´zvetett ´r´m, amit az olvasÀsrÂl szÂlÂ olvasÀs, illetve ä Sterne ¢s Diderot
modorÀban ä az olvasÂ vÀrakozÀsainak leleplez¢se ¢s megker¡l¢se nyÃjt, a àf¢lelem
k¢j¢Ê-vel pÀrosul. MÁg a klasszikus àreg¢ny a reg¢nyrûlÊ tudatosÁtja a t´rt¢n¢s fikciÂ
voltÀt, m¢gpedig Ãgy, hogy megcsalt vÀrakozÀsainkrÂl besz¢l, ¢s lehets¢ges alternatÁvÀkat kÁnÀl, v¢lem¢nyt v¢lem¢nyre halmoz, ¢s k´zben a cselekm¢nyt magÀt szinte semmiv¢ zsugorÁtja, addig Calvino sz´vege, jÂllehet a t´rt¢net minden fordulatÀnÀl felt´ri
a t´rt¢net ´nmagÀban zÀrt fikciÂjÀt, mindezt mÀs c¢llal teszi. P¢ldÀul amikor az ismeretlen f´lbukkan a pÀlyaudvari kÀv¢zÂban: àOlvasÂi figyelmed most teljesen erre az aszszonyra ´sszpontosul, igen, k´r¡l´tte forgolÂdol mÀr n¢hÀny oldal Âta, nem, ¢n forgolÂdom...
nem, a szerzû forgolÂdik k´r¡l´tte.Ê (23. o.) Ebben az egymondatnyi pÀrhuzamban f´lcser¢lhetûv¢ vÀlik az elbesz¢l¢s szubjektumÀnak hÀrom lehets¢ges k¢pviselûje, mintha
mindhÀrmuktÂl ä az olvasÂi Te-tûl, a reg¢nybeli °n-tûl ¢s a szerzûtûl ä egyformÀn
f¡ggene, hogyan folytatÂdik a cselekm¢ny. Sterne ¢s Diderot ilyen esetekben szerzûi
´nk¢nyhez folyamodik, kihasznÀlja az alkotÂ szubjektum f´l¢ny¢t a befogadÂival
szemben. Calvino ellenben megfordÁtja a helyzetet, elûbb azzal a szokvÀnyos ¢rvvel,
miszerint à¢pp a te olvasÂi vÀrakozÀsod l´kd´si fel¢je a szerzûtÊ, k¢sûbb az olvasÂi Te reg¢nybeli °n-n¢ vÀltoztatÀsÀnak paradoxonÀval: às ¢n is, kinek merûben mÀs gondolatok
rajzanak a fejemben, ¢n is k´nnyelmüen tÀrsalogni kezdekÊ. (23. o.) A paradoxon az à¢n magam isÊ kifejez¢sben rejlik: mintha az elbesz¢lûi °n egyszerüen k´vetn¢ az olvasÂi Te
akaratÀt, s ha berzenkedve is, de igyekezne megfelelni az olvasÂ vÀrakozÀsainak: besz¢dbe elegyedik a sz¢p idegennel; holott elbesz¢lûi °n-k¢nt v¢gsû soron ¢ppen û az,
aki e vÀrakozÀsokat keltette. ValÂsÀgos ¢s reg¢nybeli olvasÂ kapcsolatÀban a Te ¢s °n
fikcionalitÀsa k´rben forog, az elbesz¢lûi °n Àlszent, mert Ãgy tesz, mintha az elbesz¢lt
t´rt¢netet nem ismern¢, ¢s minden l¢p¢sn¢l vÀlasztania kellene, bÀr a t´rt¢netmes¢l¢s
logikÀja szerint az elbesz¢lûi szubjektumot ¢ppen az hatÀrozza meg, hogy pontosan
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ismeri a t´rt¢net elej¢t, k´zep¢t ¢s v¢g¢t. A szerzû szabaddÀ tette az olvasÂi Te-t, hogy
elbesz¢lûi °n legyen, ¢s ezzel ä Sartre kifejez¢s¢vel ¢lve ä szabadsÀgra Át¢lte. Az alkotÂi
szubjektum szuverenitÀsa illÃziÂnak bizonyul. A fikciÂ elûjoga, nevezetesen, hogy az
elbesz¢l¢sben szabadon rendelkezik az idûvel, bele¡tk´zik a mindennapi valÂsÀgba,
ahol a j´vû bizonytalan, a mÃlt pedig megfoghatatlan. A t¢li ¢jszaka utasa egy betoppanÂ idegen, aki elûtt mindaz rejtve marad, amit mindenki mÀs tud. RÀ¢bred, hogy
à¢letem minden perce Ãj esem¢nyek halmazÀt s annak k´vetkezm¢nyeit hozza magÀval, Ágy min¢l
inkÀbb igyekszem visszat¢rni a nulla perchez, amelybûl elindultam, annÀl tÀvolabb ker¡l´k tûleÊ.
(19. o.) A fikciÂ lehets¢ges horizontja, amely Ãjra ¢s Ãjra megnyÁlik az olvasÂ elûtt (p¢ldÀul 15. o.: àideje volna, hogy megtudd v¢gre, vajon ez az ÀllomÀs, ahol egy k¢s¢sben levû vonatrÂl leszÀlltam, egy valamikori ÀllomÀs-e avagy egy mostaniÊ), mindegyre bezÀrÂdik a fenyegetû helyzet t¢nyhorizontja elûtt. BÀr kezdetben m¢g persze bizonytalan, hova fog
szegezûdni az utas pillantÀsa: egy r¢gi kerek pÀlyaudvari Âra mutatÂjÀra vagy egy
n¢gysz´gletes ablakban lehullÂ szÀmjegyre, ahol àmintha a percek guillotine-bÀrdokk¢nt
csapnÀnak le rÀmÊ (16. o.), a v¢g¢re egyetlen horizontra szük¡l a lehetûs¢gek k´re; m¢g
elûtte azonban f¢lbeszakÁtja a t´rt¢netet egy esem¢ny, amely t¢nyleg Ãgy zuhan rÀ az
utasra, mint a nyaktilÂ: àBerobog a gyors. LassÁt, megÀll, elt¡ntet a fel¡gyelû tekintete elûl,
mÀr indul is.Ê (27. o.)
Hogy a gyorsvonat magÀval vitte-e az utast vagy sem, sosem fogjuk megtudni,
ahogy az utas a fel¡gyelû szeme elûl, Ãgy tünik el az olvasÂ lÀtÂmezûj¢bûl a t´rt¢net
alanya is. A t´rt¢net rejtett logikÀja szerint meg kellett halnia. AkÀr Boileau-Narcejac
bün¡gyi t´rt¢neteiben, az olvasÂ itt is csak a legv¢g¢n j´n rÀ, hogy nem adatott meg
neki Hercule Poirot rendkÁv¡li k´vetkeztetûk¢pess¢ge ¢s m¢g csak a tettes n¢zûpontja
sem (mint Patricia Highsmithn¢l), hanem bizony az Àldozat szemsz´g¢bûl kÁs¢rte v¢gig a t´rt¢netet. A halÀlra Át¢lt t´bbnyire befejezetlen t´rt¢net¢t, amit eddig a mÀsik
oldalrÂl szenvtelen¡l figyelt, most egyszer csak megfoghatatlan f¢lelemmel t´lti el,
ahogy fokozatosan belehelyezkedik egy ismeretlen °n szerep¢be, mÁg v¢g¡l maga is
elszenvedi a v¢dtelen Àldozat halÀlÀt. ý a kirekesztett harmadik, aki nem tudja, mi
keresnivalÂja van e csakis az û szÀmÀra ismeretlen valÂsÀgban: àMeg¢rkezv¢n, talÀn valamif¢le kapcsolatot kellett volna itt talÀlnom, alighanem ¢pp e csomaggal ´sszef¡gg¢sben, e csomaggal, mely mintha nagyon is aggasztana.Ê (16. o.) Legf´ljebb csak sejti, mit tudhatnak
rÂla mÀsok, mit vÀrnak tûle, vagy mit terveznek vele: àhisz nyilvÀnvalÂ, hogy mÀsoktÂl
f¡gg´k, nem Ãgy festek, mint aki k¢jutazgat vagy a sajÀt ¡zleti ¡gyeit int¢zi: inkÀbb aff¢le parancsv¢grehajtÂnak lehetne engem n¢zni, gyalognak egy igen bonyolult jÀtszmÀbanÊ. (17. o.) A
jÀtszma szabÀlyai szerint azonban ¢pp a legfontosabb figura nem ismeri e szabÀlyokat,
¢s nem tud olvasni az intû jelekbûl, jÂllehet a beavatottak mÀr r¢g f´lismert¢k azokat:
a k¢nyes tartalmÃ bûr´nd, a szûrmekabÀtos nû figyelmeztet¢se, a jelszÂ, a fel¡gyelû,
egy titokzatos szervezet, amely megÀllÁttatja a gyorsvonatot. A jelszÂ: àEleai Z¢nÂn gyûz´ttÊ, megt¢vesztû, mert rejtett ¢rtelme ¢pp fordÁtott: aki belemegy, veszÁt (akÀrcsak
Akhilleusz a teknûsb¢kÀval versenyezve).
Az elsû reg¢nykezdet izgalmÀt azonban nem az ¡gyn´kreg¢nyek Âsdi klis¢i adjÀk,
hanem a szerzû, a valÂsÀgos ¢s a reg¢nybeli olvasÂ ´sszjÀt¢ka. Calvino itt ä akÀr a t´bbi fejezetben ä egy elcs¢pelt müfaji s¢mÀt emelt az eszt¢tikai reflexiÂ legmagasabb
szintj¢re. Mint annyi mÀs posztmodern mü, egyfajta szimbiÂzist hoz l¢tre t´megkultÃra ¢s magaskultÃra k´z´tt, s ezzel kiel¢gÁti egy Ãj eszt¢tikai korszak posztmodern
ig¢ny¢t. E korszak par excellence mük´d¢si elve a fikcionalitÀs. A kommunikÀciÂ m¢diumak¢nt ugyanis nemcsak a k¡l´nb´zû horizontÃ diszkurzusok k´lcs´n´s elsajÀtÁ-
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tÀsÀt teszi lehetûv¢, hanem Ego ¢s Alter, ember ¢s embertÀrs dialogikus kapcsolatÀt is.
Hogy az °n-Te viszonyban mire k¢pes a fikcionalitÀs, azt bizonyÀra Calvino müve mutatta meg eddig a legmeggyûzûbben. Az UTAZñ -ban a szerzû ¢s az olvasÂ szerepcser¢je
r¢v¢n nemcsak elk¢pzelhetûv¢ vÀlik Ego ¢s Alter interakciÂja, hanem a n¢vtelen °n
¡res hely¢re l¢pû olvasÂi Te mintegy eljÀtssza szubjektumhalÀlÀt, s ezzel azt a bevezetûben megfogalmazott t¢telt is igazolja, hogy a szubjektumot mindenekelûtt ´nmagunknak a MÀsik vagy a MÀsok szÀmÀra valÂ megrendez¢se teremti meg.
Amikor az utas fels¡l a botcsinÀlta ¡gyn´k szerep¢ben, egyÃttal csûd´t mond a fikciÂ is a valÂsÀgos ¢s reg¢nybeli olvasÂ °n-Te viszonyÀban. UgyanÁgy hamis k´rbe ker¡l
a fikciÂ, amikor az olvasÂi Te az elbesz¢lûi °n-ben olyan Alterre talÀl, aki csupÀn alter
ego, s aki àmeglehet, a k¢pmutatÂ °n testv¢reÊ, illetve hasonmÀsa (151. o.). A fikcionalitÀs
csak akkor ker¡lhet ki a szolipszisztikus ´nmegjelenÁt¢s k´r¢bûl, ha az ´nmegtapasztalÀs egyik formÀjak¢nt a MÀsik ¢lm¢ny¢vel bûv¡l ä ha az olvasÂi Te nem csupÀn egy
n¢vtelen elbesz¢lûi °n-t, hanem egy nevezetes Te-t talÀl, azaz LudmillÀt, az olvasÂnût,
s megrendezett °n-je lÀttÀra hajÂt´r¢st szenved. Mint Calvino mondja: àIdeje, hogy e
mÀsodik szem¢lyben Árt k´nyv immÀr ne csupÀn egy ÀltalÀnos f¢rfi te-hez [...] szÂljon, de k´zvetlen¡l hozzÀd is, aki a mÀsodik fejezetben valÂ feltün¢sed Âta harmadik szem¢lyk¢nt szerepelsz, s
akire sz¡ks¢g van ahhoz, hogy [...] l¢trej´jj´n valami a mÀsodik szem¢lyü f¢rfi ¢s a harmadik
szem¢lyü nû k´z´tt, ´lts´n alakot, bontakozz¢k ki vagy romoljon el az emberi sorsok vÀltakozÀsa
szerint.Ê (151. o.)
6
OlvasÂ ¢s olvasÂnû
(FiktÁv diszkurzusok k´lcs´n´s elsajÀtÁtÀsa)
Ha az UTAZñ eg¢sz¢ben egy t´rt fikcionalitÀs mük´d¢si elv¢t k´veti is, s ez a valÂsÀgos
¢s reg¢nybeli °n kapcsolatÀban ÀllandÂan tetten ¢rhetû ä nehogy megfeledkezz¡nk
rÂla, hogy reg¢nyt olvasunk ä, maga a kerett´rt¢net ennek ellen¢re idealizÀlt fikcionalitÀst f´lt¢telez. Ebben a mÀsodik fejezettûl kezdve az olvasÂ mell¢ egy harmadik
szem¢ly l¢p, às mindkettûnek el kell szakadnia az egyes ¢s t´bbes szÀmÃ harmadik szem¢lyek
t´meg¢tûlÊ (158. o.), az Ãj szereplû egy megk¡l´nb´ztetett MÀsik vonÀsait viseli ä û Ludmilla, az olvasÂnû. OlvasÂ ¢s olvasÂnû dialogikus viszonya f´lnyitja a monologikus k´rt
valÂsÀgos ¢s reg¢nybeli °n k´z´tt, Ágy °n ¢s Te fikcionalitÀsa egyszerre lesz pozitÁv ¢s
idealisztikus. TalÀn mosolyoghatunk rajta, hogy a n¢vtelen °n ä egy àtulajdonsÀgok
n¢lk¡li emberÊ ä olvasÂk¢nt ¢pp egy olyan nûben talÀlja meg a nevezetes, konkr¢t ¢s
m¢gis titokzatos individuumot, a MÀsikban lakÂ ideÀlis Te-t, aki egy olvasÂnû minden
er¢ny¢vel rendelkezik, ¢s tarthatjuk visszal¢p¢snek a r¢gi, idealista reg¢ny prestabilizÀlt harmÂniÀjÀba, de f´l kell tenn¡nk a k¢rd¢st, vajon mi¢rt rendezte meg Calvino
a szerelmi t´rt¢netek klasszikus happy endj¢t olvasÂ ¢s olvasÂnû lehets¢ges t´rt¢netek¢nt. Ami itt f¢rfiÃi °n ¢s nûi Te k´z´tt lejÀtszÂdik, az nem egyszerüen a k¢pzeletbeli vÀgyteljesÁt¢s ûsi sz¡ks¢glete, hanem az °n-Te kapcsolat idealizÀlÀsa, mely
Àt¡ltethetû olvasÂ ¢s olvasÂnû kapcsolatÀra is, ¢s kifejezi a szerelem ¢s barÀtsÀg ¢lm¢ny¢t alapvetûen meghatÀrozÂ fikciÂt. A àt´k¢letess¢g megelûlegez¢s¢Ê-nek hermeneutikus elûf´ltev¢se, a MÀsik eszm¢nyesÁt¢se, amit aztÀn MÀssÀga sz¢tt´r, korrigÀl
vagy netÀn f´l¡lmÃl, meg¢lhetûv¢ teszi szÀmunkra azt az ¢rz¢st, hogy ä Montaigne
kifejez¢s¢vel ä àmi¢rt ¢ppen û, s mi¢rt ¢ppen ¢nÊ.

1252 ã Hans Robert Jauss: Egy posztmodern eszt¢tika v¢delm¢ben

àMilyen vagy, olvasÂnû?Ê (151. o.) ä A MÀsikat fokozatosan ä a k¢pzelet vÀzlatait folytonosan tesztelve ä fedezz¡k f´l a fiktÁv mÀsodik szem¢lyben. AttÂl a pillanattÂl fogva,
hogy àa k´nyvespolctÂl elszakadvaÊ alakot ´lt´tt, àakÀrha a k´nyvek sokasÀga sz¡ks¢gess¢ tette
volna egy olvasÂnû jelenl¢t¢tÊ (152. o.), az àigaz k¢pÊ, amely Ãgy ÀbrÀzolja otthonÀt, mint
a helyet, amely àelÀrulhatja nek¡nk, milyen helyet foglalnak el ¢letedben a k´nyvekÊ, eg¢szen
odÀig, hogy a àtestek k´lcs´n´s olvasmÀnyÀÊ-rÂl besz¢l, amelyeket v¢g¡l a hitvesi Àgy foglal magÀba mint a pÀrhuzamos olvasÀs szÁntere (276. o.), az °n-Te kapcsolat ¢let ¢s
olvasÀs, k¢pzeletbeli ¢s meg¢lt tapasztalat k´lcs´n´s megvilÀgÁtÀsÀban az Árott ¢s meg
nem Árt vilÀg k´z´tti jÀt¢kt¢rben bontakozik ki. A reg¢ny elsû megszakadÀsakor ismerkedik meg az olvasÂ az idegen nûvel: àaz olvasandÂ reg¢nynek f´l¢be helyezkedik egy
esetleges mÀsik, egy ¢lni valÂÊ. (36. o.) A k´nyv vonzerej¢t csak n´veli az a gondolat, hogy
olvasÂk¢nt nincs t´bb¢ egyed¡l, mert van egy olvasÂnû, aki ugyanabban a pillanatban
ugyanazt a k´nyvet ¡ti f´l. A k´z´s olvasmÀny egyben k´z´s k¢pzeletbeli sorsot is jelent. Amikor a k´nyv f¢lbeszakad, a folytatÀs irÀnti vÀgy meghozza a k´z´s ¡gyet, a
kutatÀst az apokrifek t´meg¢ben eltünt eredeti mü utÀn, olvasÂ ¢s olvasÂnû cinkosokkÀ vÀlnak, mintegy helyreÀllÁtjÀk a ànemeslelküs¢gen alapulÂ megÀllapodÀstÊ, amelyet ellenfel¡k, Ermes Marana kit´r´lt az egyetemes misztifikÀciÂval. Ebbûl a szempontbÂl
az UTAZñ egyszerre az olvasÀs elm¢let¢nek ¢s apolÂgiÀjÀnak a reg¢nye.
Az olvasÀs ´r´m¢t t´rt¢netek p¢ldÀzzÀk, amelyek az egyetlen univerzÀlis t´rt¢nettel
szemben fenntartjÀk az elbesz¢l¢s jogÀt lehets¢ges vilÀgok kezdet¢nek kijel´l¢s¢re, s
ily mÂdon t¢pik sz¢t a vilÀgunkat k´rbefonÂ ÀltalÀnos misztifikÀciÂ hÀlÂjÀt. Az elveszett
k´nyvet keresve olvasÂ ¢s olvasÂnû belekeveredik egy Ãj, gnosztikus elemekkel Àtszûtt
mÁtoszba: egy teljesen el¡zletiesedett vilÀg vÁziÂjÀba, ahol igaz ¢s hamis, k¡lsû ¢s belsû
t´bb¢ nem k¡l´nb´ztethetû meg, ahol forradalom ¢s ellenforradalom hamisÁtvÀnyokkal harcol egymÀssal, de m¢g mindig az utolsÂ k´nyv, a mÃlt relikviÀja a leg¢rt¢kesebb
Àru. Ez¢rt versengenek egymÀssal a szuperhatalmak, mindenekelûtt az àApokrif Hatalom SzervezeteÊ, illetve alapÁtÂja, Marana, aki nem tudja megakadÀlyozni a szervezet
k¢t frakciÂra szakadÀsÀt: egyfelûl a àF¢ny SzÀrnyÊ, amit a F¢ny Arkangyala vezet, mÀsfelûl az àçrny¢k SzÀrnyÊ, amelyet a S´t¢ts¢g ArkhÂnja vez¢nyel. A vÁziÂ cenzÃra ¢s szellem apÂriÀjÀban csÃcsosodik ki, amelyet Arkadian Porphiritsch, az irkÀniai çllambiztonsÀgi Lev¢ltÀr FûigazgatÂja (az int¢zm¢ny Borges BçBELI K¹NYVTçR-Ànak furcsa
pÀrja: benne minden k´nyv megtalÀlhatÂ ä a cenzÃra szolgÀlatÀban!) Ágy fogalmaz
meg: àHiszek abban a pÀrbesz¢dben, melyet a SZEllem folytat mindegyre ´nmagÀval. S ¢rzem,
amint ezt a pÀrbesz¢det a tiltott iromÀnyokat f¡rk¢szû tekintetem hozza l¢tre. A REndûrs¢g is
szellem, s az çLlam, amit szolgÀlok, ugyancsak, amik¢ppen az a CEnzÃra, valamint a sz´veg,
ami f´l´tt a hatalmunkat gyakoroljuk.Ê (252. o.) A misztifikÀciÂvÀ z¡ll´tt fikciÂ lÀtszÂlag
t´k¢letes circulus vitiosusÀt ek´zben egy ellenûrizhetetlen, teljesen soha nem manipulÀlhatÂ erû teszi k¢rd¢sess¢: àaz olvasÀs gy´ny´rüs¢geÊ, amelyet titokban çrkÀdiÀn is
megÁzlel est¢nk¢nt, kihalt irodÀkban, nemk¡l´nben Ludmilla, aki k´nyvrûl k´nyvre
¢l, ¢s a cenzort a k´vetkezû vallomÀsra k¢szteti: àVan az olvasÀsban valami, ami f´l´tt
nincs hatalmam.Ê (255. o.) Mert à´r´kk¢ kÁvÀncsi, telhetetlen betüfalÀsa r¢v¢n siker¡lt igazsÀgokat f´lfedeznie a leghitvÀnyabb hamisÁtvÀnyban is, s gyalÀzatos hamissÀgokat a magukat szÁntiszta igazsÀgnak felt¡ntetû sz´vegekbenÊ. (255. o.) ý e posztmodern mitolÂgiÀban a nûi
princÁpium, aki a f¢rfiprincÁpiummal, MaranÀval, az apokrifek ´sszeesk¡v¢s¢nek fûn´k¢vel szemben megnyeri a fogadÀst, ¢s ezzel, akÀr egy olvasÂ Beatrice, bevezeti az
igencsak egyszerü ¢szjÀrÀsÃ olvasÂt ä aki aff¢le àkorunk Candide-jaÊ17 ä a k´z´s olvasmÀnyok (testi-lelki) paradicsomÀba.
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Ludmilla alakjÀval Calvino hÂdolattal adÂzott a nûi nemnek, ¢s a tÁz t´rt¢netben is
t´bbnyire ¢rezhetû a nûalakok f´l¢nye a f¢rfiakkal szemben, Ludmilla kit¡ntetett
helyzet¢t azonban elsûsorban egy eszt¢tikai minûs¢gnek: olvasÂnûi kvalitÀsainak k´sz´nheti: àHogyan tudsz majd l¢p¢st tartani ezzel a nûvel, aki az ¢pp kez¢ben levû k´nyv´n
kÁv¡l mindig egy mÀsikat is olvas?Ê ý mindig legalÀbb egy l¢p¢ssel a naiv olvasÂ elûtt jÀr,
nem mintha mindent tudna mÀr ä mint Dante Beatric¢je ä, hanem mert falja a k´nyveket, hogy megtanulja, amit m¢g nem tud. (222. o.) MÁg a passzÁv olvasÂ minden Ãj
t´rt¢netbe belebonyolÂdik, ¢s akarva, nem akarva minden nûszereplûben Ludmilla
vonÀsait keresi, addig az olvasÂnût aktÁv magatartÀs jellemzi. Ha a reg¢ny f¢lbeszakad,
û az olvasottakrÂl alkotott Át¢let¢t mindig a k´vetkezû k´nyvvel szembeni vÀrakozÀs
formÀjÀban fogalmazza meg: àJobban szeretem azokat a reg¢nyeket, amelyek r´gt´n magukkal
ragadnak: egy olyan vilÀgba, ahol jÂl f´lismerhetû, mert ¢lesen k´rvonalazott minden. K¡l´n´s
el¢gt¢tellel t´lt el, ha tudom, hogy a dolgok pontosan ilyenek ¢s nem mÀsmilyenek, a k´z´mb´s
dolgok is, azok, amik jelent¢ktelennek tünnek az ¢letben.Ê (33. o.) Calvino tehÀt nem az anonim olvasÂban, mÀsodik szem¢lyü reg¢ny¢nek fûszereplûj¢ben, hanem a mell¢je rendelt olvasÂnûben valÂsÁtotta meg azt a r¢gi terv¢t, hogy az olvasÂt a k´nyv szubsztanciÀjÀnak r¢szes¢v¢ tegye, azaz nem utÂlagosan a befogadÀs, hanem az ÁrÀs folyamatÀban.18 A reg¢nykezdet bezÀrulÂ elvÀrÀshorizontja ism¢t kitÀrul a passzÁv olvasÂ
elûtt, amikor az aktÁv olvasÂnû Ãj elvÀrÀsokat fogalmaz meg az ismeretlen szerzûvel
szemben. A ànemeslelküs¢gen alapulÂ megÀllapodÀsÊ szenvedne persze csorbÀt, ha ilyenkor a szerzûnek nem volna mÀs vÀlasztÀsa, mint hÁven teljesÁteni Ludmilla elvÀrÀsait,
ig¢nyeit ¢s kÁvÀnsÀgait. Ezek azonban minden Ãjabb folytatÀs eset¢ben inkÀbb f´lkÁnÀlt lehetûs¢gek, mintsem szigorÃ ¢rtelemben kiszabott f´ladatok. Hogy a szerzû mik¢nt fogja Ludmilla mindenkori elvÀrÀsait k´vetni ä mind egy-egy po¢tika diÂh¢jban
ä, az nem vezethetû le Ludmilla premisszÀibÂl, mint ahogy az sem, milyen elbesz¢lûmüfajt fog a szerzû Ludmilla po¢tikai elk¢pzel¢seire rÀhÃzni, hogy egy sui generis
stÁluselvet hozzon l¢tre. A MALBORK VçROSPEREM°N cÁmü r¢szben a csalÀdrege archaikus müfaja ä nemzets¢gek k´zti hÀborÃskodÀs egy lÀny miatt, pÀrviadal stb. ä szolgÀltatja a v¢gzetes esem¢nysor vÀzÀt, amelyet àegy lengyel paraszthÀz testi r¢szletei ä mintegy a scho©blintsjia nevü ¢tel savanykÀs szaga t´lt kiÊ. Ism¢t egy elcs¢pelt müfaji s¢ma
megnemesed¢s¢nek lehet¡nk tanÃi a kifinomult leÁrÂ mÂdszernek hÀla, ¢s ezzel klis¢
¢s eszt¢tikai ¢szlel¢s hasonlÂ szimbiÂzisa j´n l¢tre, mint az elsû reg¢nykezdet eset¢ben.
A t´meg- ¢s magaskultÃra ´sszefonÂdÀsa a posztmodern eszt¢tika egyik sajÀtossÀga, ezt tÀmasztja alÀ a zenekultÃra legÃjabb, a àm¢diaforradalomÊ-mal kezdûdû korszaka is. A reprodukciÂs technikÀk gyûzelm¢vel ugyanis fordulat t´rt¢nt a r¢gi monocentrikus zenekultÃrÀtÂl egy Ãj, policentrikus zenekultÃra fel¢, amelyben a àfolk,
pop ¢s komolyzene ¢rintkez¢seÊ f´l¡lmÃl minden eddigit, jÂllehet eddig sem volt ez teljesen
ismeretlen (gondoljunk csak a folklÂrelemekre a b¢csi klasszikusok zen¢j¢ben, vagy
mondjuk Liszt ¢s Sztravinszkij r¢gi mesterek müveibûl k¢sz¡lt f´ldolgozÀsaira), csak
nem volt jellemzû.19 Ugyanez elmondhatÂ az irodalomban a posztmodern müvek intertextuÀlis kapcsolÂdÀsairÂl. Ezt a hagyomÀnnyal szembeni Ãj elfogulatlansÀgot, a
demontÁrozÀst, amely a mÃlt megÃjÁtÀsÀval jÀr kar´ltve akÀr id¢zet, akÀr parÂdia, akÀr
travesztia stb. formÀjÀban (Genette PALIMPSESTES ä LA LITT°RATURE AU SECOND DEGR° , 1982), m¢g nem siker¡lt korszakhoz k´t´tten megragadni, elûbb f´l kell ismern¡nk a posztmodern müvek fikcionalitÀsÀban azt a mük´d¢si elvet, amely lehetûv¢
teszi korÀbban k¡l´nvÀlasztott diszkurzusok interakciÂjÀt. Calvino, aki az UTAZñ-ban
a legk´vetkezetesebben vitte v¢gig ezt az elvet, joggal tiltakozik az ellen, hogy müv¢t
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pasticciÂnak vagy parÂdiÀnak nevezz¢k. Szerinte inkÀbb a ànarratÁv varÀzslatÊ megannyi àtÁpusÀrÂlÊ, megannyi àvilÀghoz valÂ viszonyÊ-rÂl van itt szÂ. Ha van valami k´z´s
ezekben a t´bb¢-kev¢sb¢ zÀrt, de a fenyegetû v¢g elûtt megszakadÂ t´rt¢netekben,
Ãgy a helyzet az, amit a reg¢nyben a mÀsodik t´rt¢netre visszatekintve Ágy jellemeznek: àLÀm, ennek az ¢rdekfeszÁtû izgalmas anyaggal teli reg¢nynek a t´m´r felszÁne egyszer csak
beomlott, feneketlen szakad¢kok tÀtonganak elûtted, mintha az ¢letszerü teljess¢gig¢ny most leleplezn¢ a m´g´tte ÀsÁtÂ ürt.Ê (46. o.) Az olvasÀs ´r´me, melyet az aktÁv olvasÂnûben sajÀt
elvÀrÀsai keltenek, a passzÁv olvasÂban a f¢lelem ä a szubjektum halÀlÀtÂl, az °n n¢lk¡li
vilÀgtÂl valÂ f¢lelem ¢rz¢s¢v¢ vÀlik. Ludmilla az¢rt nem f¢l, mert ä ellent¢tben az olvasÂval ä nem nyugszik bele abba, hogy a vilÀg olyan, amilyen, hanem mindig kÁvÀncsi,
minden olvasmÀny utÀn egy Ãjabbat akar kiprÂbÀlni, f´lfedezni a k´nyvben a meg
nem Árt vilÀgot, egy mÀsik hangot hallani, amely egy mÀsik °n-t f´lt¢telez. Ludmilla
po¢tikÀja szembe tud helyezni valamit a szubjektum halÀlÀval. így hÁvja f´l erre az
olvasÂ figyelm¢t: àKi merne a te elveszt¢s¢re Át¢lni? Hiszen az legalÀbb olyan borzalmas szerencs¢tlens¢g, mint az ¢n elveszt¢se.Ê (158. o.)
K¡l´n elemz¢st ig¢nyeln¢nek (s erre itt mÀr nem fogok sort kerÁteni) a tÁz kezdetbûl
ÀllÂ reg¢ny finom ¢s mer¢sz stÁlus´tv´zetei, amelyek a fiktÁv diszkurzusok k´lcs´n´s
elsajÀtÁtÀsÀt jelzik. Itt csak annyit, hogy vÀlaszul kritikusainak Calvino sorra vette a
narratÁv varÀzs tÁpusait. Ezek Ludmilla po¢tikÀjÀt k´vetik, ¢s ellent¢tpÀrokba vannak
szedve, mintha csak minden kiel¢gÁtett olvasÂi ig¢ny menten egy mÀsikat sz¡lne. Az
elsû ellent¢tpÀrrÂl volt mÀr szÂ: az (I)-ben àa valÂsÀg elv¢sz, akÀr a k´dbenÊ, a (II)-ben
àa tÀrgyi vilÀg rendkÁv¡l precÁz, testi ¢s ¢rz¢kiÊ. Az (III)-ban az à´nvizsgÀlat ¢s befel¢ fordulÀs
az uralkodÂÊ: az ¢rz¢keny naplÂÁrÂ egy ¢szaki tengerparton f´lismeri, hogy a vilÀgegyetem t´k¢letes rendj¢ben helyrehozhatatlan t´r¢s keletkezett: àT¡st¢nt ¢reztem, hogy r¢s
tÀmad a vilÀgegyetem t´k¢letes rendj¢n, t´bb¢ ´ssze nem varrhatÂ szakadÀs.Ê (72. o.) A (IV)-ben
àa t´rt¢nelem, a politika ¢s a cselekv¢s ´rv¢nye ragadja el az °n-t: az az ¢rz¢s, hogy egy m¢g
n¢vtelen, alaktalan ÀtalakulÀs r¢szese [...], amely f´l fogja borÁtani a testek ¢s nemek hatalmi
rendj¢tÊ. Ez a f´lfokozott ¢rz¢s uralja a politikai forradalom krÂnikÀjÀt, mÁg °rosz ¢s
Thanatosz szertartÀsaiban t´nkre nem megy. Az (V)-ben egy zsivÀnyt´rt¢net leplezetlen cinizmusa adja meg az ironikus vÀlaszt a t´rt¢nethalmozÀs irÀnti vÀgyra, àan¢lk¡l,
hogy egy vilÀgn¢zetet akarna rÀd erûltetniÊ; mÁg a (VI)-ban àrejtett f¢lelmek vermeÊ tÀrul f´l
a kaliforniai professzor elûtt a reggeli kocogÀs k´zben, amikor arra gondol, hogy telefonon k´vetik mindenhovÀ. A (VII)-ben ezzel szemben àminden titkot ¢s f¢lelmet megszür az ¢rtelemÊ, de k´zben maga is elt¢ved az ¡zleti vilÀg t¡k´rlabirintusÀban (amely
Athanasius Kircher polidiptikus szÁnhÀzÀnak mÀsa). Majd az àerotikus-perverzÊ csÀbÁtÀs
(VIII) ker¡l szembe az àirodalmi-ûseredetiÊ-vel (IX); az elûbbi egy tÀvol-keleti helyszÁnen
kÁs¢rli meg legalÀbb az ÀtlÀthatÂsÀg lÀtszatÀt k´lcs´n´zni àaz emberi kapcsolatok sz´vev¢ny¢nek, mely enn¢l s´t¢tebb, kegyetlenebb ¢s perverzebb mÀr nem is lehetneÊ; mÁg az utÂbbi D¢lAmerikÀban, a SZçZ °V MAGçNY helyszÁn¢n (Amaranta alakjÀval hÂdolva GarcÁa MÀrqueznek!), az anyakeres¢s, a hasonmÀs ¢s a pÀrviadal motÁvumaival igyekszik teljesÁteni Ludmilla vÀgyÀt àvalami elementÀris, ûseredeti, f´ldszerü erûÊ irÀnt. (259. o.)
A tizedik s egyben utolsÂ reg¢nykezdettûl Ludmilla azt vÀrja, hogy àa vilÀgv¢ge utÀni
vilÀgnak adja meg az ¢rtelm¢t, azt, hogy a vilÀg mindannak a v¢ge, ami a vilÀgon van, hogy a
vilÀgon nincs is mÀs, csak a vilÀgv¢geÊ. (258. o.) Az apokalipszis a Nyevszkij sugÀrÃton
¢ri utol az emberis¢get, elt´rli a vilÀg ´sszes mellûzhetû elem¢t, s a v¢g¢n egyed¡l
FranciskÀt, az olvasÂnû utolsÂ fiktÁv alakvÀltozatÀt hagyja meg; ûhozzÀ füzûdik a rem¢ny, hogy az egyetlen papÁrlapra redukÀlÂdott vilÀg (utalÀs Mallarm¢ra?) Ãj ¢letre
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kelhet. A v¢g¢hez k´zeledû mÀsodik ¢vezred apokaliptikus vÀrakozÀsÀnak cÀfolata korÀntsem szimpla optimizmus, hanem Árott ¢s meg nem Árt vilÀg calvinÂi dialektikÀjÀn
alapul. Hiszen az elk¢pzel¢s, miszerint a vilÀg mindannak a v¢g¢t jelenti, ami a vilÀgon
van, a megÁrt vilÀgv¢ge csak lÀtszÂlag olthatja ki a meg nem Árt lehetûs¢geket. Ez¢rt
a Sokf¢les¢g apokaliptikus redukciÂja egyetlen v¢gre, ami persze nem foglalhat magÀba mindent, nem lehet az utolsÂ szÂ, m¢g egy mÀsodik kÂda k´veti, amely a fiktÁv
diszkurzusok Sokf¢les¢g¢nek meglepû, po¢tikus ¢rtelmet ad.
A 11. fejezetben Candide redivivus vilÀg k´r¡li utazÀsa, amely egyik k´nyvtûl a mÀsikig vezette, egy nagy k´nyvtÀrban ¢r v¢get. Itt valamennyi olvasÂ ´sszegyülik, hogy
megismerje a k´nyv titkÀt ä akÀr egy Agatha Christie-krimiben, ahol Hercule Poirot
az ´sszes ¢rintett felet egybehÁvja, hogy fellebbentse a titokrÂl az utolsÂ fÀtylat is, ¢s
leleplezze a gyilkost.20 Itt azonban nem az UTAZñ olvasÂszereplûi gyülnek ´ssze: nincs
jelen se Ludmilla nûv¢re, Lotaria, a hetvenes ¢vekben uralkodÂ ideolÂgiakritikai olvasÀs szatirikus ellenalakja, se Irnero, a szenved¢lyes nem olvasÂ, hogy megtudjÀk,
vajon ÁrÀssal teli vilÀgunk milyennek is tünhet olyasvalaki szÀmÀra, aki nem tanult
meg olvasni, se Uzzi-Tuzzii, a kimmer irodalom professzora, akit kizÀrÂlag a holtak
szÂtlan nyelve ¢rdekel, se Don Cavedagna, a kiadÂi tÂtumfaktum, aki mindent olvasott mÀr, ¢s nosztalgikus vÀgyakozÀssal gondol vissza gyerekkorÀra, amikor m¢g a
tyÃkÂlban kellett elbÃjnia egy-egy k´nyvvel, se Ermes Marana, a misztifikÀciÂ genius
malignusa, aki minden eredeti olvasmÀnybÂl gÃnyt üz, ¢s Silas Flannery sem, aki k¢ptelen megÁrni az egyetlen igaz k´nyvet, mert ideÀlis olvasÂnûje csak mint szerzût, mint
valamif¢le ÁrÂ-alkalmazottat kedveli, s nem mint szem¢lyt. A 11. fejezet k´nyvtÀrÀban
ä mintha csak Calvino ebben az utolsÂ Alefben az olvasmÀnyok kimerÁthetetlen vÀltozatossÀgÀt akarnÀ megjelenÁteni ä h¢t, egy¢bk¢nt magÀban a reg¢nyben nem szereplû olvasÂtÁpus van jelen. ýk azok, akik platÂni dialÂgust folytatnak az olvasÀsrÂl,
s ebben az UTAZñ olvasÂjÀnak igen szer¢ny szerepe egyetlen panaszra korlÀtozÂdik:
àÃgy r¢mlik, mÀr csak f¢lbemaradt, Ãtk´zben elveszÁtett t´rt¢netek vannak ezen a vilÀgonÊ. (273.
o.) Amikor v¢g¡l f´lszÂlÁtjÀk, hogy az EZEREGY°JSZAKA (az UTAZñ klasszikus ûse) egyik
apokrif t´rt¢net¢nek adjon cÁmet, egy nagykorÃsÀga fel¢ tett hatalmas l¢p¢ssel meglepûen talÀlÂ k¢rd¢st fogalmaz meg. A k¢rd¢s ugyanis beilleszkedik azoknak a cÁmeknek a sorÀba, amelyeket hiÀba keresett a k´nyvtÀrban, m¢ghozzÀ oly mÂdon, hogy a
tÁzszer megszakadt reg¢ny korÀbban ´ssze nem f¡ggû kezdeteibûl ä akÀr a summatio
lÁrai alakzatÀban, amikor az egymÀst k´vetû p¢ldÀk pÀrhuzama az utolsÂ versszakban
´sszekapcsolÂdik ¢s bezÀrul ä vÀratlanul valami eg¢sz kerekedik:
àHA EGY T°LI °JSZAKçN EGY
MALBORK VçROS PEREM°N,

UTAZñ,

F¹L°BE HAJOLVçN A MERED°LYNEK,
NEM F°LV°N SZ°LV°SZTýL °S SZ°DºLETTýL,
LETEKINT A M°LYBE, HOL HOMçLY SþRþS¹DIK,
EGYMçSBA FUTñ VONALAK HçLñJçBAN
EGYMçST KERESZTEZý VONALAK HçLñJçBAN,
LEHULLOTT LEVELEK HOLDF°NYES SZýNYEG°N EGY ºRES G¹D¹R K¹RºL,
ÏHOGYAN V°GZýDIK?Î ä
K°RDEZI , °S TºRELMETLENºL VçRJA, HOGY HALLHASSA A T¹RT°NETET.Ê
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A cÁmekbûl ÀllÂ vers, amely a fiktÁv diszkurzusok prÂzai sorÀt egyetlen Eg¢szbe foglalja, v¢g¡l maga is egy nyitott k¢rd¢sben v¢gzûdik, majd a klasszikus reg¢nybefejez¢sen tÃl a testek ¢s a lelkek pÀrhuzamos olvasmÀnyÀban folytatÂdik az egybekelt olvasÂi pÀr szÀmÀra. A r¢gi àvilÀgv¢ge utÀni vilÀg ¢rz¢s¢Ê-t f´lvÀltja a mindig lehets¢ges
Ãjrakezd¢s Ãj ¢rz¢se. A k´nyv igazi titka ä s ez Calvino utolsÂ szava a fikcionalitÀsrÂl
ä nem a v¢g¢ben, hanem az elej¢ben rejlik.21
7
UtÂlagos megjegyz¢sek
J¡rgen Habermas nemr¢giben a NACHMETAPHYSISCHES DENKEN (A METAFIZIKA UTçNI GONDOLKODçS, Frankfurt, 1988) cÁmü k´nyv¢ben az IRODALOM -E A FILOZñFIA °S
A TUDOMçNY? k¢rd¢s¢rûl szÂlva foglalkozott Italo CalvinÂval, s k´nyv¢nek zÀrÂmegjegyz¢s¢ben utalt az ¢n ¢rtelmez¢semre is. Minthogy a k¢tf¢le ¢rtelmez¢s eszmecser¢re ´szt´n´z, hely¢nvalÂnak lÀtszik, ha magam is hozzÀfüz´k n¢hÀny gondolatot a
filozÂfus irodalomelm¢leti kiruccanÀsÀhoz. Szeretn¢m lesz´gezni, hogy m¢lys¢gesen
egyet¢rtek Habermas kritikÀjÀval, ami a szubjektumfogalom minden konnotÀciÂjÀnak elt´rl¢s¢t, a nyelvnek a korszak k¡ldet¢ses sorsak¢nt valÂ hiposztazÀlÀsÀt, a logika
¢s retorika, komoly ¢s fiktÁv besz¢d k´zti hatÀr elmosÀsÀt vagy a jel´lûk kavalkÀdjÀban,
a hatalom anonim diszkurzusaiban, egy ÀltalÀnos, k´ltûk ¢s tudÂsok vez¢nyelte sz´vegt´rt¢n¢sben valÂ elt¡ntet¢s¢t illeti. De ha igaza van is abban, hogy ez a radikÀlis
kontextualizmus inkÀbb eszt¢tikai tapasztalatra tÀmaszkodik, mint filozÂfiai ¢rvel¢sre, Calvino eset¢ben e tapasztalat inkÀbb Habermas, mintsem az ellenkezû oldal
mellett szÂl.
Az ¢n ¢rtelmez¢semben Calvino, aki megkÁs¢rli, hogy àaz irodalom olvasÂi elsajÀtÁtÀsÀt
az irodalom r¢sz¢v¢ tegyeÊ, csak az¢rt ismerteti meg az UTAZñ olvasÂjÀt a kontextualizmussal, hogy azutÀn ä ¢pp egy kommunikÀciÂelm¢leti megk´zelÁt¢s r¢v¢n, amelyet a
szerzû, a valÂsÀgos, illetve a reg¢nybeli olvasÂ ¢s az olvasÂnû kapcsolata jelez ä kivezesse ût a kontextualizmus csapdÀjÀbÂl. àMagÀban az irodalmi gyakorlatban akarja megmutatni a fikciÂ ¢s valÂsÀg k´z´tt hÃzÂdÂ hatÀrvonal lÀtszÂlagossÀgÀt, amelyet maga a sz´veg
hoz l¢tre ä ¢s ezt a sz´veget (mint minden mÀs sz´veget is) egy ÀltalÀnos sz´veg, egy ûssz´veg
t´red¢k¢nek akarja f´lt¡ntetni, amely ûssz´veg m¢g nem ismer hatÀrokat, mert a lehets¢ges hatÀrvonalak dimenziÂit, a teret ¢s az idût m¢g csak ezutÀn fogja kibocsÀtani magÀbÂl.Ê E leÁrÀs
illik ugyan a Marana/Derrida uralta cselekm¢nyszÀlra, de nem Àll Calvino posztmodern eszt¢tikÀjÀnak ellenkezû irÀnyÃ mozgÀsÀra, Ludmilla pedig v¢g¡l is ennek k´sz´nhetûen nyeri meg a versenyt.
De nemcsak a reg¢ny fiktÁv alakjai, hanem a reg¢ny alapjÀul szolgÀlÂ Calvino-f¢le
elm¢let l¢nyeges pontjai is megk¢rdûjelezik ¢s elvetik a radikÀlis kontextualizmust. A
Silas Flannery reg¢nyt´red¢k¢ben f´lid¢zett, mindent magÀba foglalÂ sz´veg r¢mk¢p¢nek mÀr az is ellentmond, hogy e t´red¢kek a posztulÀlt àûssz´vegÊ-gel egyre Ãjabb
kezdetek potencialitÀsÀt sz´gezik szembe. Ellentmond ennek a mondo scritto/mondo non
scritto dialektikÀja: Calvino reg¢ny¢ben ¢pp az¢rt nem vÀlhat a fikciÂ ¢s valÂsÀg k´zti
hatÀrvonal puszta lÀtszattÀ, mert a kettû k´zti k¡l´nbs¢g minduntalan szÂba ker¡l.
Az UTAZñ ´nmagÀban t´rt fikcionalitÀsa, azazhogy benne ä mint az elsû fejezet p¢ldÀjÀn lÀthattuk ä a nem Árott valÂsÀg megÁrÀsa az olvasÂ szeme lÀttÀra megy v¢gbe, ¢s
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a fikciÂ mint vilÀghorizont minduntalan bele¡tk´zik az ût k´r¡lvevû ¢letvilÀg ellenÀllÀsÀba ä megakadÀlyozza, hogy a valÂsÀgos olvasÂ f´loldÂdj¢k a reg¢nybeli olvasÂ fikciÂjÀban. Calvino t¢tele ellentmond az ´nmagÀt ÁrÂ k´nyv elk¢pzel¢s¢nek: àOlvasok,
tehÀt Ár.Ê Az Árott vilÀg csakis olvasott vilÀgk¢nt l¢tezhet. Az olvasÀs az ÁrÀsban fedezi
f´l a vilÀg sokf¢le olvasatÀt egy kezdûdû t´rt¢net mindig Ãj horizontja elûtt. S a horizonttÂl horizontig haladÂ olvasÂi tapasztalat sohasem eshet teljesen a fikciÂ belsû t´rv¢nye alÀ, hiszen a fikciÂ büvk´r¢t mindig Àtt´ri a sz´veg vilÀgfeltÀrÂ mük´d¢se.
ValÂ igaz, hogy amit Calvino a reg¢nnyel akart megmutatni, azt a reg¢nyben kellett
ÀbrÀzolnia (mÀsk¡l´nben hol ¢s hogyan tehette volna ezt?): ànevezetesen a reg¢ny ¢s az
¢let k´z´tti Àtmenetet, az ¢letet mint olvasÀst. Calvino LudmillÀban azt a szem¢lyt ÀbrÀzolja,
akinek az olvasÀs az ¢leteÊ. De Ludmilla egyben az a szem¢ly is, aki¢rt ¢s akivel az olvasÂ
tanul ä a kezdetben naiv olvasÂ, a tiszta lap fokozatosan a mindennapokban, illetve
annak hatÀrain tÃl szerzett kettûs tapasztalataival k¢nytelen megt´lteni e lapot, hÀla
a fiktÁv diszkurzusok k´lcs´n´s elsajÀtÁtÀsÀnak, amelyek a MÀsik vilÀgÀnak megannyi
horizontjÀt tÀrjÀk f´l elûtte az Ãjabb ¢s Ãjabb, OlaszorszÀgtÂl LengyelorszÀgig, KaliforniÀtÂl D¢l-AmerikÀn Àt KÁnÀig ¢s LeningrÀdig terjedû szÁnhelyeken. OlvasÂ ¢s olvasÂnû k´lcs´n´s ´nmegrendez¢se valÂdi kommunikÀciÂs folyamat; annÀl is inkÀbb
az, mert nem marad meg a k´nyvesbolt, kiadÂ, egyetem ¢s a hitvesi Àgy Àltal kiszabott
¢letvilÀg zÀrt ter¢ben, hanem, magÀba foglalva a sz´veg fiktÁv diszkurzusait, a mai,
illetve a sz´vegen tÃli elmÃlt vilÀgokrÂl is besz¢l. A tÁz t´rt¢net, amelybe olvasÂ ¢s olvasÂnû a MÀsikat keresve belebonyolÂdik, nemcsak az¢rt ¢pÁti magÀba a ponyvairodalom tucatmüfajait, hogy elûsegÁtse az ¢lvezetes ¢s ´nfeledt fogyasztÀst. Az UTAZñ
inkÀbb csal¢tekk¢nt veti be ûket, hogy visszahÂdÁtsa a magaskultÃra szÀmÀra e narratÁv
varÀzst, ¢s hozzÀf¢rhetûv¢ tegye az eszt¢tikai reflexiÂ szÀmÀra. Ez¢rt bizony a valÂsÀgos olvasÂ is indÁttatva ¢rezheti magÀt, hogy bÁrÀlja àa sz´vegben megfogalmazott ¢rv¢nyess¢gig¢nyeketÊ. ValÂ igaz, hogy az irodalmi mü nem rendelkezik ugyanazzal a àk´telezû erûvelÊ, mint egy filozÂfiai vagy vallÀsos sz´veg. De vajon azt a k´vetkeztet¢st kell-e
ebbûl levonni, amit Habermas von le, hogy tudniillik àA mondott szÂ jelent¢se ¢s ¢rv¢nyess¢ge k´z´tti belsû kapcsolat csak a reg¢nyalakok, a harmadik szem¢lyek, illetve a harmadik szem¢lly¢ vÀltoztatott mÀsodik szem¢lyek ä a reg¢nybeli olvasÂ ä eset¢ben Àll f´nn, mÁg a valÂsÀgos
olvasÂ eset¢ben nemÊ? Vajon nem Calvino maga nyitotta-e ki a valÂsÀgos ¢s a reg¢nybeli
olvasÂ k´z´tti jÀt¢kteret, hogy az eszt¢tika Át¢let¢re bÁzza az eszt¢tikai jelent¢s ¢s erk´lcsi ¢rv¢nyess¢g k´z´tti hÁdver¢st? Vajon az eszt¢tikai Át¢let, csak mert felt¢telezi az
eszt¢tikai meg¢rt¢s ´nk¢ntess¢g¢t, nem tarthat-e ig¢nyt semmif¢le ¢rv¢nyess¢gre? S
az ¢let mint olvasÀs, mÀrpedig Calvino reg¢ny¢ben az eszt¢tikÀnak errûl kell Át¢letet
mondania, nem volna m¢giscsak megbecs¡lendû eszk´z a kommunikatÁv cselekv¢s
elm¢let¢hez?
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J¡rgen Habermas

IRODALOM-E A FILOZñFIA
°S A TUDOMçNY?
KirÀly Edit fordÁtÀsa
1
A jogÀsz Savigny, a t´rt¢n¢sz Burckhardt, a pszicholÂgus Freud, a filozÂfus Adorno
egyÃttal jelentûs ÁrÂ is volt. A N¢met Nyelvi ¢s K´lt¢szeti Akad¢mia minden ¢vben
dÁjjal ¢rt¢keli a kivÀlÂ tudomÀnyos prÂzÀt. Kant vagy Hegel nem fejthett¢k volna ki
gondolataikat megfelelûen, ha nem alakÁtottÀk volna Àt teljess¢ggel szakter¡let¡k hagyomÀnyos nyelv¢t. A filozÂfiÀban, a humaniÂrÀkban a kijelent¢sek propozicionÀlis
tartalma m¢g annyira sem vÀlaszthatÂ el a kifejez¢s retorikai formÀjÀtÂl, mint a fizikÀban, jÂllehet, mint Mary Hesse kimutatta, az elm¢let ott sem boldogul metaforÀk
n¢lk¡l, ha Ãj modelleket, Ãj lÀtÀsmÂdot, Ãj probl¢mafelvet¢seket akar nyilvÀnvalÂvÀ
tenni (s ilyenkor ´szt´n´sen a k´znyelvben bejÀratott elûzetes meg¢rt¢s eszk´zeihez
nyÃl). A megr´gz¡lt tudÀsformÀkkal ¢s tudomÀnyos megszokÀsokkal valÂ ÃjÁtÂ szakÁtÀs nem lehets¢ges nyelvÃjÁtÀs n¢lk¡l: ez az ´sszef¡gg¢s aligha vitathatÂ.
Freud nagy ÁrÂ is volt. Amikor ezt mondjuk, term¢szetesen nem arra gondolunk,
hogy tudomÀnyos zsenialitÀsa remek prÂzÀjÀnak nyelvteremtû erej¢ben nyilatkozik
meg. Nem jellegzetesen ÁrÂi k¢pess¢gek jÀtszottak szerepet abban, hogy egy Ãj f´ldr¢szt fedezett fel, inkÀbb elfogulatlan klinikai szeml¢lete, spekulatÁv ereje, ¢rz¢kenys¢ge ¢s mer¢szs¢ge, amely szkeptikus ´nvizsgÀlÂdÀsait jellemezte, ÀllhatatossÀga ¢s kÁvÀncsisÀga, vagyis az alkotÂ tudÂs er¢nyei. Senki sem tartja k¢ptelens¢gnek, ha a
Freud-sz´vegeket irodalomnak is tekintj¡k ä de vajon csak azok-e vagy elsûsorban
azok? Nemr¢g m¢g biztosak voltunk a vÀlaszban; egyre t´bbet halljuk azonban az ellenvet¢st. Vajon az igazsÀgk¢rd¢sek kutatÀsa megfelelû ism¢rv-e a tudomÀny ¢s irodalom k´z´tti hagyomÀnyos hatÀrkijel´l¢shez? A nagy hatÀsÃ dekonstrukciÂs iskola
megk¢rdûjelezi a megszokott müfaji hatÀrokat. A k¢sûi Heidegger m¢g k¡l´nbs¢get
tesz gondolkodÂ ¢s k´ltû k´z´tt. De Anaximander ¢s Arisztotel¢sz sz´veg¢t ugyanÃgy
kezeli, mint H´lderlin ¢s Trakl sz´vegeit. Paul de Man Rousseau-t ugyanÃgy olvassa,
mint Proustot ¢s Rilk¢t, ¢s Derrida sem tÀrgyalja mÀsk¢nt Husserlt ¢s Saussure-t, mint
Artaud-t. Nem illÃziÂ-e azt gondolni, hogy egy Freud-sz´veg bizonyos jegyek alapjÀn
mÀs osztÀlyba sorolhatÂ, mint egy Joyce-textus, s hogy ezek a jegyek az egyiket mintegy eleve elm¢lett¢, a mÀsikat pedig eleve fikciÂvÀ avatjÀk?
Az ÃjsÀgokban ¢s kulturÀlis folyÂiratokban m¢g mindig k¡l´n helyen tÀrgyaljÀk a
szakk´nyvet ¢s az irodalmat. A skatulyÀk k¡l´nb´znek: elûbb a fikciÂ, aztÀn az igazsÀgkeres¢s, el´l a k´ltûi ¢s ÁrÂi müvek, hÀtul a filozÂfusok ¢s tudÂsok munkÀi (mÀr
amennyiben egyÀltalÀn k´z¢rdeklûd¢sre tartanak szÀmot). ValÂsÀgos demonstrÀciÂ
volt, amikor a Frankfurter Allgemeine Zeitung irodalmi mell¢klet¢nek elsû oldalÀt egy
filozÂfus k´nyv¢nek szentelte (F. Schirrmacher: DAS LACHEN VON LETZTEN WORTEN .
H ANS B LUMENBERGS àDIE SORGE GEHT ºBER DEN FLUùÊ. FAZ, 1987. november 17.),
rÀadÀsul nem is egyik kitünû szellemt´rt¢neti tanulmÀnyÀnak, hanem k´tetbe gyüj-
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t´tt aforizmÀinak ¢s f´ljegyz¢seinek. A recenziÂ ÁrÂja, F. Schirrmacher nem maradt
adÂs a magyarÀzattal: àEzentÃl az orszÀg vezetû ÁrÂirÂl szÂlva Blumenberg nev¢rûl sem szabad
megfeledkezn¡nk. Müve egybefüz glosszÀt, anekdotÀt ¢s filozÂfiai t´rt¢netet, azaz: egy vilÀgt´rt¢nelmi illÃziÂveszt¢s folytatÀsos t´rt¢neteit; legjobb darabjai Jorge Luis Borges paradox essz¢ihez
m¢rhetûk.Ê Engem nem annyira a nagyk¢pü minûsÁt¢s ¢rdekel, mint inkÀbb a müfaji
megk¡l´nb´ztet¢s elt´rl¢se. MÀr a f¡lsz´veg is ezt sugallta: eszerint a szerzû àami sz´vegei lehets¢ges müfajÀt illeti, bÁzik annak meghatÀrozatlansÀgÀbanÊ.
Tempora mutantur. Amikor egy nemzed¢kkel ezelûtt megjelent Adorno MINIMA
MORALIA cÁmü müve, m¢g se szerzû, se olvasÂ nem t´rte a fej¢t müfaji probl¢mÀkon.
Az a t¢ny, hogy egy jelentûs filozÂfus, aki egyszersmind ragyogÂ ÁrÂ is, maximÀit ¢s
reflexiÂit adja k´zre, akkoriban m¢g nem akadÀlyozta meg a recenzenst abban, hogy
az aforizmagyüjtem¢nyt mint fontos filozÂfiai munkÀt ajÀnlja az olvasÂk figyelm¢be.
Mert senki sem k¢telkedett abban, hogy mindegyik t´red¢kben megmutatkozik az
elm¢let eg¢sze. Vajon k¢t k¡l´nb´zû esettel van-e dolgunk vagy ugyanannak a dolognak megvÀltozott ¢rtelmez¢s¢vel?
2
A müfaji k¡l´nbs¢gek elegyenget¢se filozÂfia ä illetve tudomÀny ä ¢s irodalom k´z´tt
olyan irodalomf´lfogÀst t¡kr´z, amely maga is filozÂfiai vitÀk term¢ke. E vitÀk a tudat¢s nyelvfilozÂfia k´zti vÀltÀshoz illeszkednek, m¢gpedig a nyelv¢szeti fordulatnak azon
vonulatÀhoz, amely k¡l´n´sen radikÀlisan szakÁtott a szubjektumfilozÂfia ´r´ks¢g¢vel. Csak ha a filozÂfiai alapfogalmak megszabadulnak az ´ntudat, az ´nrendelkez¢s
¢s ´nmegvalÂsÁtÀs valamennyi konnotÀciÂjÀtÂl, akkor k¢pes a nyelv (a szubjektivitÀs
hely¢re l¢pve) annyira ´nÀllÂsulni, a korszak sorsszerü l¢tvonatkozÀsÀvÀ, a jel´lûk kavalkÀdjÀvÀ, a diszkurzusok egymÀst kiszorÁtÂ verseny¢v¢ vÀlni, hogy a szÂ szerinti ¢s
metaforikus jelent¢s, logika ¢s retorika, komoly ¢s fiktÁv besz¢d k´z´tti hatÀr eltünik
egy ÀltalÀnos sz´vegt´rt¢n¢s sodrÀban, amelyet ¢ppÃgy inspirÀlhatnak ä minden
megk¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡l ä gondolkodÂk, mint k´ltûk. E gondolatmenet elûzm¢nyei
n¢mi leegyszerüsÁt¢ssel a korai Heidegger, a strukturalizmus ¢s a k¢sûi Heidegger.
MÀr Fichte is figyelmeztetett arra a hamis k´rre, amelybe az ´nmagÀt megismerni
vÀgyÂ szubjektum ker¡l, mert amennyiben ´nmagÀt teszi tÀrgyÀvÀ, elv¢ti ´nmagÀt,
mint spontÀnul megnyilatkozÂ szubjektivitÀst. Heidegger a L°T °S IDý-ben a vilÀgban
l¢t elemz¢s¢vel kit´r ebbûl a k´rbûl. Az elm¢letet vagy tÀrgyiasÁtÂ gondolkodÀst û az
eredetibb, a vilÀgban valÂ gyakorlati tev¢kenyked¢s levezetett mÂduszÀnak tekinti;
k¢sûbb Ãgy v¢li, az objektivizmus nem egy¢b, mint egy ´n¢rv¢nyesÁt¢s¢ben megmerevedett szubjektivitÀs mÀsik oldala. Az Ãjkori metafizika t´rt¢net¢ben az elk¢pzelû
¢s rendelkezû gondolkodÀs hely¢t Descartes ¢s Nietzsche k´z´tt jel´li ki. E kritikÀt
f´lfoghatjuk Ãgy, mint az eldologiasodÀs Marxra ¢s Max Weberre viszonyulÂ materialista bÁrÀlatÀnak idealista ellenpÀrjÀt. Minden kÁs¢rlet a szubjektumk´zpontÃ tudatfilozÂfiai gondolkodÀs fogalmi b¢klyÂinak levet¢s¢re a nyelvi paradigmÀra valÂ Àtt¢r¢st hasznÀlja ki, amely az analitikus filozÂfiÀban az instrumentÀlis ¢sz kritikÀjÀtÂl teljesen f¡ggetlen¡l v¢gbement. E kÁs¢rletek irÀnya azonban elt¢r az alapul vett nyelvkoncepciÂtÂl f¡ggûen; mÀrpedig ¢pp ezen mÃlik, hogy a Kant ¢s Hegel Àltal kifejtett
¢szfogalom normatÁv tartalmÀt pusztÀn ÀtalakÁtjÀk-e vagy t´bb-kevesebb hatÀrozottsÀggal teljesen el is vetik.
A kommunikÀciÂelm¢leti megk´zelÁt¢s Humboldttal a nyelvi meg¢rt¢s modellj¢bûl in-
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dul ki, ¢s Ãgy haladja meg a szubjektumfilozÂfiÀt, hogy az ´ntudat, az ´nrendelkez¢s
¢s ´nmegvalÂsÁtÀs fogalmak à´n-Ê tagjÀban megmutatja az egymÀsba fonÂdott perspektÁvÀknak ¢s a k´lcs´n´s elismer¢seknek szubjektumok k´z´tt kirajzolÂdÂ szerkezet¢t. DekonstruÀlja a szubjektumnak mind ismeretelm¢leti, mind gyakorlati ´nmagÀra vonatkozÀsÀt, de Ãgy, hogy a hagyomÀnyos reflexiÂfilozÂfiai fogalmak Àtalakulnak az egy¢nek k´z´tti megismer¢s, a kommunikatÁv szabadsÀg ¢s a tÀrsadalmasodÀs
Àltali individuÀciÂ fogalmaivÀ.
A strukturalista megk´zelÁt¢s a nyelvi szabÀlyrendszer saussure-i modellj¢t veszi kiindulÂpontul, ¢s Ãgy l¢p tÃl a szubjektumfilozÂfiÀn, hogy a megismerû ¢s cselekvû,
illetve besz¢lû egy¢n teljesÁtm¢nyeit a nyelvtan alapvetû szerkezeteibûl ¢s generatÁv
szabÀlyaibÂl vezeti le. EzÀltal a szubjektivitÀs elveszÁti spontÀn vilÀgteremtû k¢pess¢g¢t. L¢vi-Strauss a gondolatmenetet az antropolÂgia irÀnyÀba fejlesztette tovÀbb; a
àvad gondolkodÀsÊ t¡kr¢ben leleplezi a szubjektumfilozÂfiÀt mint a modern tÀrsadalmak illuzÂrikus ´n¢rt¢kel¢s¢nek alapk¢plet¢t. A destrukciÂ persze itt nem ¢rinti
m¢g magÀt a megfigyelût, a n¢prajztudÂst, akinek pillantÀsa a megszokott jelens¢gek
m´g¢ hatol, ¢s ott t¢vedhetetlen¡l f´lfedezi egy ´ntudatlanul mük´dû szellem n¢vtelen müv¢t.
A posztstrukturalistÀk feladjÀk a szcientista ´nmeg¢rt¢st ¢s ezzel az Ãjkori ¢szfogalom
utolsÂ elem¢t is. A k¢sûi Heidegger nyomÀn abbÂl indulnak ki, hogy a nyelv az igazsÀg
megt´rt¢n¢se. A szubjektumfilozÂfiÀt pedig Ãgy haladjÀk meg, hogy a modern vilÀgmagyarÀzatot a vilÀgon bel¡li t´rt¢n¢seket egyszerre prejudikÀlÂ ¢s ugyanakkor lehetûv¢ tevû korszakos diszkurzus esem¢ny¢nek tekintik: Derrida egy c¢lra irÀnyult
metafizikat´rt¢net keret¢ben, Foucault a hatalmi ¢s tudÀsformÀciÂk v¢letlenszerü vÀltozÀsaival ´sszef¡gg¢sben. A k¢sûi Heidegger a nyelvet az ´nmagÀt k¡ldû l¢t hÀzÀnak
nevezte; ezzel a l¢tmeg¢rt¢s k¡l´nb´zû szakaszai megûrzik transzcendÀlÂ vonatkozÀsukat arra a l¢tre, amely mindig ´nmaga marad. Foucault azonban a t´rt¢netfilozÂfiai
igazsÀgvonatkozÀsnak m¢g emez utolsÂ gy´nge konnotÀciÂjÀt is kiiktatta. Az ¢rv¢nyess¢g ig¢nye mindig a diszkurzuson bel¡l Àll f´nn. Egyfelûl bevonÂdik a vaktÀban
zajlÂ diszkurzusok egyik¢nek eg¢sz¢be, mÀsfelûl ki van szolgÀltatva egymÀs k´zti k¡zdelmeik àhazÀrdjÀt¢kÀnakÊ. E koncepciÂ Âhatatlanul f´lÀldozza a àmegismerû szubjektumotÊ, a tudomÀny hely¢re pedig a genealÂgiÀt teszi. àEszerint a genealÂgia az¢rt
teszi fel a talaj, az Àltalunk besz¢lt nyelv ¢s t´rv¢nyeink k¢rd¢s¢t, hogy napvilÀgra hozza azokat
a heterog¢n rendszereket, amelyek ¢n¡nk ÀlarcÀban minden azonossÀgot megtiltanak nek¡nk.Ê*
A transzcendentÀlis szubjektivitÀs bukÀsa utÀn az elemz¢s tÀrgya a nyelvi t´rt¢n¢s,
amely n¢vtelen vilÀgokat termel ki ¢s nyel magÀba, f´l¢rendelûdik mindenf¢le ontikus
t´rt¢nelemnek, minden vilÀgbeli gyakorlatnak, ¢s Àthatol mindenen: az °n, a szerzû
¢s müve porÂzussÀ vÀlt hatÀrain. àA szÀrmazÀs elemz¢se lehetûv¢ teszi az °n ´sszetevûinek
sz¢tvÀlasztÀsÀt ¢s a mÀr-mÀr veszendûbe ment, feled¢sbe mer¡lt ezernyi esem¢ny megsokszorozÀsÀt
az °n ¡res szint¢ziseinek k¡l´nf¢le pontjain.Ê** Foucault, Derrida ¢s a posztstrukturalistÀk
szÀmÀra nem f¢r k¢ts¢g hozzÀ: àA filozÂfiai szubjektivitÀs felbomlÀsa, sz¢tszÂratÀsa egy nyelvben, amely megfosztja hatalmÀtÂl, ¢s a hely¢n tÀmadt ürben megsokszorozza, ez a kortÀrs gondolkodÀs egyik legalapvetûbb szerkezete.Ê A strukturalizmussal vÀllvetve ez az irÀnyzat
nyomtalanul elt¡ntette a transzcendentÀlis szubjektivitÀst, olyannyira, hogy vele egy¡tt
eltünik lÀtÂk´r¡nkbûl a magÀban a nyelvi kommunikÀciÂban fellelhetû vilÀgvonatko** M. Foucault: NIETZSCHE, A GENEALñGIA °S A T¹RT°NELEM. Ford.: T´r´k GÀbor. öj írÀs, 1991. oktÂber. 71. o.
** Uo. 64. o.
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zÀsok, besz¢lûperspektÁvÀk ¢s ¢rv¢nyess¢gig¢nyek rendszere is. E vonatkoztatÀsi
rendszer hiÀnyÀban azonban a valÂsÀgszintek, azaz a fikciÂ ¢s valÂsÀg, a mindennapi
gyakorlat ¢s a nem mindennapi tapasztalat, illetve az ennek megfelelû sz´vegfajtÀk ¢s
müfajok k´zti megk¡l´nb´ztet¢s is ¢rtelmetlenn¢ vÀlik. A l¢t hÀzÀt elragadja az irÀnyavesztett nyelvÀradat ´rv¢nye.
Ez a radikÀlis kontextualizmus egy foly¢konnyÀ vÀlt nyelvvel dolgozik, amely nem
Àll mÀsbÂl, csak az Àram mÂduszÀbÂl, s Ágy minden vilÀgbeli mozgÀs e folyÂbÂl tÀmad.
Ezt a gondolatot nemigen tÀmasztja alÀ a filozÂfiai diszkurzus. Elsûsorban eszt¢tikai,
pontosabban: az irodalom ¢s az irodalomelm¢let ter¡let¢rûl szÀrmazÂ tapasztalatokon
nyugszik.
3
Italo Calvino, aki nemcsak gazdag k¢pzelettel megÀldott elbesz¢lû, de egyÃttal kitünû,
elsûsorban a francia vitÀkban megszÂlalÂ elemzû is, a àValÂsÀgsÁkok az irodalombanÊ
k¢rd¢s¢t egy szerzû p¢ldÀjÀn vizsgÀlja, aki elûtt a k´vetkezû mondat Àll: àLeÁrom, hogy
Hom¢rosz elbesz¢li, hogy Od¡sszeusz Ágy szÂl: Hallottam a szir¢nek ¢nek¢t.Ê Calvino sorra veszi
a k¡l´nb´zû valÂsÀgszinteket, amelyeket az ÁrÂ azÀltal teremt, hogy a) reflexÁv mÂdon
utal az ÁrÀs aktusÀra, b) kitalÀl egy mÀsik elbesz¢lût, aki c) az elbesz¢l¢sben szereplû
figurÀval elmondatja annak d) tartalmÃ ¢lm¢ny¢t. A b) ¢s d) sÁkok müv´n bel¡li, azaz
kitalÀlt valÂsÀgsÁkok. E r¢szlet nem rendelkezik egy t´rt¢nelmi beszÀmolÂ, dokumentum vagy tanÃvallomÀs hiteless¢g¢vel, hanem àaz irodalmi sz´veg azon sajÀtos hiteless¢g¢vel, amely az olvasÀsban rejlik, egy zÀrÂjelbe tett hiteless¢ggel mintegy; a mÀsik oldalon ennek
az az olvasÂi magatartÀs felel meg, amelyet Coleridge Ïsuspension of disbeliefÎ-nek nevezettÊ.*
Az irodalmi sz´veg sajÀtossÀga ¢ppen abban Àll, hogy nem a valÂsÀgos esem¢ny dokumentÀlÀsÀnak ig¢ny¢vel l¢p f´l; fokozatosan m¢gis bevonja az olvasÂt egy k¢pzelt
esem¢ny büvk´r¢be, mÁg az Ãgy olvassa a t´rt¢netet, mintha valÂsÀg volna. Az olvasÂnak a k¢pzelt valÂsÀgot is valÂsÀgosnak kell meg¢lnie ä k¡l´nben a reg¢ny nem reg¢ny.
Az irodalmi sz´veg Ágy hidalja Àt a k¡l´nbs¢get fikciÂ ¢s valÂsÀg k´z´tt. CalvinÂt
azonban az ¢rdekli, vajon lehet-e egy sz´veg oly mÂdon reflexÁv, hogy Àthidalva a realitÀsbeli k¡l´nbs¢get ´nmaga mint jelhalmaz ¢s ´nn´n k´rnyezet¢nek empirikus felt¢telei k´z´tt is, mintegy minden valÂsÀgot magÀba foglal. A sz´veg Ágy ÀthÀghatatlan
totalitÀssÀ tereb¢lyesedne. °s ¢ppen ez a müben ´nmagÀt abszolÃtnak t¢telezû, mindent magÀba foglalÂ nyelvi realitÀs az, ami Calvino gondolatmenet¢t szÀmunkra fontossÀ teszi. Ahhoz, hogy a k¢pzelt vilÀg ilyen totalitÀssÀ vÀljon, elûsz´r is reflexÁven
magÀba kell gyüjtenie az ût meghatÀrozÂ hÀromf¢le vilÀgvonatkozÀst: egyr¢szt a kapcsolÂdÀst ahhoz a vilÀghoz, amelyben a szerzû ¢l ¢s Ár; mÀsr¢szt a fikciÂ ¢s a valÂsÀg
´sszef¡gg¢s¢t; harmadr¢szt az elbesz¢lt valÂsÀg vonatkozÀsÀt, amelynek legalÀbb a valÂsÀg lÀtszatÀt kell keltenie. A sz´veg a hozzÀ k¢pest k¡lsû valÂsÀggal a k´vetkezû hÀrom ponton ¢rintkezik: ott, ahol a sz´veg elt¢r a szerzû gondolataitÂl, majd ott, ahol
k¡l´nbs¢get tesz fiktÁv vilÀg ¢s a valÂsÀg k´z´tt, v¢g¡l ott, ahol a sz´veg hihetû volta
azon mÃlik, hogy az olvasÂ az elbesz¢l¢sben ÀbrÀzolt vilÀgot egy Àltala reÀlisnak t¢telezett,
a sz´vegtûl f¡ggetlen vilÀgra vonatkoztatja.
Ad (a). A sz´veg ¢s a szerzû k´zti tÀvolsÀgot a sz´veg Ãgy tudja Àthidalni, ha ¢n-el* A hitetlenked¢s felf¡ggeszt¢se. (A ford.)
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besz¢lûk¢nt be¢pÁti a szerzût. Az emlÁtett p¢ldamondat s¢mÀjÀra Calvino az àAzt Árom,
hogy...Ê elemet egy hÁres p¢lda alapjÀn elemzi: àAz a Gustave Flaubert, aki Gustave Flaubert ´sszes müv¢nek szerzûje, kivetÁti magÀbÂl annak a Gustave Flaubert-nek a k¢p¢t, aki a MADAME B OVARY szerzûje, aki megint csak kivetÁti magÀbÂl egy roueni polgÀrasszony, Emma Bovary alakjÀt, aki viszont azt az Emma Bovaryt vetÁti ki magÀbÂl, akinek Àlmodja magÀt.Ê A
v¢g¢n sz´veg ¢s szerzû k´zt be kell zÀrÂdnia a szemantikai k´rnek, m¢gpedig Flaubert
klasszikus mondata szerint: àBovaryn¢ ¢n vagyok.Ê Egyed¡l a szerzû tekintendû f¡ggetlen vÀltozÂnak teremtm¢nyei sorÀban: àVajon az °nbûl, aki a figurÀkat alkotta, mennyi
valÂjÀban az °n, amelyet figurÀi alkotnak? Min¢l tovÀbb jutunk az ÁrÂ ¢nj¢t adÂ k¡l´nf¢le r¢tegek elk¡l´nÁt¢s¢ben, annÀl vilÀgosabban lÀtjuk, hogy e r¢tegek jelentûs r¢sze nem az ÁrÂ individuumÀnak, hanem a k´z´s kultÃra, a t´rt¢nelmi kor vagy a faj m¢lyr¢teg¢nek lerakÂdÀsa.Ê
Calvino k´vetkeztet¢s¢t akÀr Foucault vagy Derrida is papÁrra vethette volna: àAz elsû
lÀncszem, az ÁrÀs igazi elsû szubjektuma egyre tÀvolibbnak, egyre halovÀnyabbnak, egyre elmosÂdottabbnak tünik: talÀn nem is egy¢b, mint ¢n-kÁs¢rtet, ür vagy hiÀny.Ê
Ad (b). A sz´veg magÀba foglalhatja a szerzûn kÁv¡l a valÂsÀg ¢s a fikciÂ k¡l´nbs¢g¢t
is, ha lÀthatÂvÀ teszi az Ãj vilÀg megalkotÀsÀnak müvelet¢t. Calvino ezt p¢ldamondatÀnak mÀsodik elem¢vel illusztrÀlja: àAzt Árom, hogy Hom¢rosz elbesz¢li...Ê Az elbesz¢lû
alkothat egy szereplût, aki k¡l´nb´zû vilÀgok ¡tk´z¢s¢t ¢li meg ¢s dolgozza f´l magÀban: àDon Quijote alakjÀban k¢t ellent¢tes nyelv, sût k¢t minden k´z´s vonÀst n¢lk¡l´zû irodalmi
vilÀg: a lovagreg¢ny csodÀs ¢s a pikareszkreg¢ny komikus vilÀga talÀlkozik ¢s ¡tk´zik ´ssze.Ê
Ezzel Cervantes nemcsak Ãj dimenziÂt teremt, hanem k¢t irodalmilag preformÀlt vilÀg metsz¢spontjÀban, egy figura elvÀrÀshorizontjÀn megalkotja a vilÀg Don Quijote-i
olvasatÀt. Ebben a szereplûben ¢ppen az a vilÀgf´ltÀrÂ mozzanat t¡kr´zûdik, amely a
sz´veget irodalmi sz´vegg¢ avatja.
Ad (d). Calvino a p¢ldamondat utolsÂ eleme ä à...hallottam a szir¢nek ¢nek¢tÊ ä segÁts¢g¢vel tÀrgyalja egy v¢gsû hÁdver¢s lehetûs¢g¢t. A sz´veg akkor is egy hozzÀ k¢pest
k¡lsû valÂsÀgba ¡tk´zik, amikor fiktÁv tÀrgyra vonatkozÂ tapasztalatot ¢s cselekedetet
besz¢l el; ahhoz, hogy a sz´veg hihetû legyen, az olvasÂnak objektÁvnak kell t¢teleznie
a vilÀgot, amelyre a szereplûk utalnak, az ÀbrÀzolt vilÀgot pedig valÂsÀgosnak kell tartania. Calvino itt spekulÀciÂkba bocsÀtkozik, mert elûtte olyan ür tÀtong, amit a sz´veg
nemigen tud elf´dni. Ahhoz, hogy a sz´veg a mindenkori valÂsÀggal szemben tÀmasztott elvÀrÀsoknak megfeleljen, szabÀlyoznia kellene olvasÂinak ontolÂgiai elvÀrÀshorizontjÀt. A szerzû kortÀrsa a sz´veg¢nek, ez¢rt mÀsk¢nt ¢li meg hatÀsÀt, mint az az
olvasÂ, aki mÀs korban, mÀs helyzetben talÀlkozik a szÀmÀra idegen sz´veggel, amelyhez semmif¢le belsû hatÀst´rt¢neti szÀl nem füzi. Ez ellen csak az jelenthet v¢delmet,
ha a sz´veg reflexÁven ´nmagÀba zÀrul ä azaz az eg¢szet egy r¢szlet t¡kr´zi: àMit ¢nekelnek a szir¢nek? Joggal felt¢telezhetj¡k, hogy ¢nek¡k nem mÀs, mint maga az ODºSSZEIA .Ê
A szemantikai tartalom reflexivitÀsa mint v¢dekezûreakciÂ mÀr magÀt az olvasÂt
helyezi elût¢rbe. A k¢rd¢st ugyanis, hogy a sz´veg mik¢nt ¢pÁtheti magÀba az elbesz¢lt
t´rt¢net valÂsÀgkrit¢riumait is, csak az olvasÂ segÁts¢g¢vel lehet megoldani. Az û valÂsÀgkrit¢riumaitÂl f¡gg ugyanis, hogy a sz´veg hatÀsÀra f¢lreteszi-e a hitetlenked¢st.
Ad (c). Nem emlÁtettem eddig a sz´veg olvasÂi vonatkozÀsÀt, a vilÀgvonatkozÀsok
k´z¡l a negyediket. Calvino ezt p¢ldamondatÀnak harmadik eleme alapjÀn vizsgÀlja
(egy¢bk¢nt nem tÃl meggyûzûen): àOd¡sszeusz Ágy szÂl:...Ê Utal a kerett´rt¢net elv¢re,
amely fiktÁv olvasÂkat ¢s hallgatÂkat von be az elbesz¢l¢sbe. Azok a h´lgyek ¢s urak
azonban, akik 1348-ban BoccacciÂnÀl a pestis elûl Firenz¢bûl egy bukolikus vid¢ki birtokra menek¡lnek, nem k¢pviselik a n¢met olvasÂt 1888-ban, sem a japÀn olvasÂt 1988-
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ban; bizonyosan nem k¢pviselik a hitelesÁtû ontolÂgiai elûzetes meg¢rt¢s tekintet¢ben,
amellyel az olvasÂ hozzÀfog a sz´veg olvasÀsÀhoz. A briliÀns elemz¢st Calvino v¢g¡l
igencsak Âvatosan zÀrja. Mint irodalomteoretikus nem enged a csÀbÁtÀsnak, hogy a
fiktÁv vilÀgok egymÀsbaÀgyazÂdÀsÀbÂl egy olyan modellt alkosson, amely a nyelvet ideiglenesen a v¢gsû hatalom rangjÀra emeln¢: àAz irodalom nem ismeri a valÂsÀgot, hanem
csak a valÂsÀgsÁkokatÊ, vagyis a fiktÁv valÂsÀgsÁkokat azon Árott szavak univerzumÀban,
amelyekbûl az irodalmi müvek àsajÀtos hiteless¢geÊ fakad.
MÀsk¢nt jÀr el Calvino, az ÁrÂ. Egyik reg¢ny¢ben szerepel egy ÁrÂ, aki ¢pp a posztstrukturalista nyelvgondolatot fejtegeti naplÂjÀban. Szeretn¢ Àtadni magÀt egy n¢vtelen, mindent ÀtfogÂ ¢s alattomosan elnyelû nyelvi t´rt¢n¢s ´rv¢ny¢nek: àAz ÁrÂ, aki
meg akarja semmisÁteni magÀt, hogy hangot adjon a k¡lvilÀgnak, k¢t Ãt k´z´tt vÀlaszthat: vagy
megalkotja az egyetlen k´nyvet, azt, amelyik magÀban foglalja a mindens¢get; vagy minden k´nyvet megÁr, s Ágy a r¢szletek ÃtjÀn ered nyomÀba a mindens¢gnek.Ê (194. o.)* Calvino az ideÀlis
ÁrÂ Àltala teremtett alakjÀval, Silas Flanneryvel egyetemben elveti az elsû, metafizikus
elgondolÀst, ¢s egy radikÀlis nyelvt´rt¢netis¢g mellett voksol: àAz egyetlen, a mindens¢get
tartalmazÂ k´nyv nem lehetne mÀs, mint a SZENTíRçS , a kinyilatkoztatott, teljes ige. De ¢n nem
hiszem, hogy a teljess¢g beszorÁthatÂ a nyelvbe; szÀmomra a kÁv¡l rekedt r¢sz a probl¢ma, a le
nem Árt, a le nem ÁrhatÂ. Nem marad mÀs hÀtra, meg kell Árnom minden k´nyvet, valamennyi
lehets¢ges szerzû valamennyi lehets¢ges k´nyv¢t.Ê (194. o.) A reg¢nnyel, amelybûl az id¢zet
szÀrmazik (HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ), Calvino irodalmi kÁs¢rletet tesz arra,
hogy az irodalom olvasÂi elsajÀtÁtÀsÀt az irodalom r¢sz¢v¢ tegye. MagÀban az irodalmi
gyakorlatban akarja megmutatni a fikciÂ ¢s valÂsÀg k´z´tt hÃzÂdÂ hatÀrvonal lÀtszÂlagossÀgÀt, amelyet maga a sz´veg hoz l¢tre ä ¢s ezt a sz´veget (mint minden mÀs sz´veget is) egy ÀltalÀnos sz´veg, egy ûssz´veg t´red¢k¢nek akarja f´lt¡ntetni, amely ûssz´veg m¢g nem ismer hatÀrokat, mert a lehets¢ges hatÀrvonalak dimenziÂit, a teret
¢s az idût csak majd ezutÀn fogja kibocsÀtani magÀbÂl.
4
A HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü reg¢ny tÁz reg¢nykezdetbûl Àll. Ezeket egy
kerett´rt¢net fogja egybe, amely k¢t olvasÂrÂl szÂl, egy nûrûl ¢s egy f¢rfirÂl, akik a
t´red¢kek folytatÀsait, az elveszett eredetit kutatjÀk. Ebbe a metaelbesz¢l¢sbe Calvino
mesterien sz´vi bele a hetedik reg¢nykezdet szerzûj¢nek metareflexiÂit, ¢s az ideÀlis
szerzû ¢s ideÀlis olvasÂnû pÀrbesz¢d¢ben a szerzû szÀjÀba adja azokat az indÁt¢kokat,
amelyek e sokszorosan ´nmagÀra vonatkozÂ sz´veg megszerkeszt¢s¢ben ût magÀt vez¢relt¢k. Elûsz´r a felszÁni okokat veszi sorra: TÀn nem dob-e f¢lre minden Ãjabb reg¢nyt az elsû harminc oldal utÀn a tÃltelÁtett olvasÂ? S ami m¢g rosszabb: Vajon nem
tÀmad-e alig n¢hÀny oldal utÀn a szerzûnek az az ¢rz¢se, hogy mindent elmondott
mÀr? Egy reg¢ny, amely tÁz tovÀbbi reg¢ny nyomÀra vezeti olvasÂjÀt, nem cs´kkenthetn¢-e az egyre n´vekvû k´nyvÀradat Àttekinthetetlens¢g¢t? A komolyabb okok csak
ezutÀn k´vetkeznek: Calvino olyan gyakorlatnak kÁvÀnja alÀvetni az olvasÂt, mint
egy¢bk¢nt csak a folytatÀsos reg¢nyek szoktÀk. TÁzszer k¢nyszerÁti rÀ, hogy a mindennapokbÂl Àtl¢pjen egy idegen, fiktÁv vilÀgba, majd a fesz¡lts¢g tetûfokÀn mindany* Az id¢zetek alapjÀul Telegdi PolgÀr IstvÀn fordÁtÀsa szolgÀlt. In: Italo Calvino: HA
Bp., EurÂpa, 1985.
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nyiszor kiszakÁtja ebbûl az illÃziÂbÂl, amely addigra amÃgy sem illÃziÂ mÀr; s mind a
tÁzszer barÀtsÀgtalanul visszaejti a mindennapok triviÀlis vilÀgÀba, an¢lk¡l hogy kiel¢gÁten¢ kÁvÀncsisÀgÀt a t´rt¢netet illetûen: àElkap a kezd¢s izgalma ä jegyzi f´l Flannery ä,
a kezd¢st szÀmtalan szerteÀgazÂ t´rt¢net k´vetheti... A reg¢nyes varÀzslat, amely olyan sok k´nyv
elsû fejezeteinek elsû mondataiban ÏvegytisztÀnÎ van jelen, csakhamar semmibe foszlik a folytatÀsban;... Â, ha olyan k´nyvet tudn¢k Árni, amely csupÀn incipit, mely v¢gig megûrizn¢ a kezd¢s,
a tÀrgytalan vÀrakozÀs fesz¡lts¢g¢t!... Illeszkedjenek sorra egymÀshoz az elbesz¢l¢skezdetek, mint
az EZEREGY°JSZAKç -ban?Ê (189. o.)
A l¢nyegig azonban csak a k´vetkezû gondolatmenet jut el: à°n is szeretn¢m elt¡ntetni
magam, s mÀs-mÀs ¢nt talÀlni valamennyi k´nyvem szÀmÀra ä mÀs hangot, mÀs nevet: ÃjjÀsz¡letni; de az igazi c¢lom: foglyul ejteni a müben az olvashatatlant: a k´zpont n¢lk¡li, ¢n n¢lk¡li
vilÀgot.Ê (193. o.) A szerzû azonosÁthatÂ szem¢lye, a münek (amelynek egy¢bk¢nt van
eleje ¢s v¢ge) a helyhez ¢s idûh´z k´thetû egys¢ge, az Árott szÂ k´tûd¢se keletkez¢s¢nek
k´r¡lm¢nyeihez ä e lÀtszÂlagos individuÀciÂ csupÀn elfedi az irodalom igazsÀgÀt, egy
olyan k´nyvnek az igazsÀgÀt, amely àmegÁrt ellenpontja kell hogy legyen a meg nem Árt vilÀgnakÊ. (184. o.) àMilyen jÂl Árn¢k, ha nem voln¢k! Ha a feh¢r papÁrlap s a pezsgû, bugybor¢kolÂ szavak meg a formÀt ´ltû ¢s leÁrÀs n¢lk¡l semmibe tünû t´rt¢netek k´z¢ nem tolakodna az
a k¢nyelmetlen vÀlaszfal, ami a szem¢lyem! Ha csak egy k¢z voln¢k, egy csonka k¢z, mely fogja
a tollat ¢s Ár... Ki mozgatnÀ azt a kezet? A n¢vtelen t´meg? Az idûk szelleme? A kollektÁv tudatalatti? Nem tudom. Nem az¢rt szeretn¢m megsemmisÁteni magam, hogy valami meghatÀrozhatÂ
dolog szÂcs´ve lehessek. CsupÀn az¢rt, hogy k´zvetÁteni tudjam a leÁrÀsra vÀrÂ leÁrhatÂt, azt az
elmes¢lhetût, amit senki nem mes¢l el.Ê (183. o.) Az ÁrÂ vÀgya, hogy megszabaduljon minden
szubjektivitÀstÂl, k¢tf¢le ¢rz¢sbûl tÀplÀlkozik: egyr¢szt a vilÀg feltÀrÀsÀnak, a nyelvi innovÀciÂnak ûszinte ¢lm¢ny¢bûl; mÀsr¢szt abbÂl a vÀgybÂl, hogy az eszt¢tikai tapasztalatot kiterjessze a nem mindennapi vilÀggal valÂ kapcsolatra, s k´zben a mindennapi
vilÀgot magÀba olvassza. A vilÀgban f´lhalmozÂdÂ minden probl¢ma, akÀr megoldÂdik, akÀr elm¢rgesedik, Ãjabb ¢s Ãjabb elvÀrÀshorizontokat ¢s szeml¢letmÂdokat nyit
meg. Ennek a szeml¢letnek csak egy olyan k´nyv koncepciÂja felel meg, amely maga
Árja ´nmagÀt: àOlvasok, tehÀt Ár.Ê (188. o.)
A nyelvi müalkotÀs vilÀgf´ltÀrÂ k¢pess¢g¢nek t¢ny¢t Calvino olyan nyelvf´lfogÀssÀ
tÀgÁtja, amely nem v¢letlen¡l egyezik Derrida elm¢let¢vel. Az elm¢let a titokzatos mÂdon eltünt folytatÀsok utÀni nyomozÀs formÀjÀt ´lti; az olvasÂk rem¢nye szerint ezek
a folytatÀsok majd kieg¢szÁtik a fennmaradt t´red¢keket, ¢s visszaadjÀk eredeti, csorbÁtatlan formÀjukat ä jÂllehet ezzel eddig sem rendelkeztek, mi t´bb, ezutÀn sem fognak. Ludmilla, a k´nyvbeli olvasÂ, aki boldogan veti bele magÀt minden Ãj reg¢nybe
¢s minden Ãj vilÀgba, Ãgy tünik, meg¢rtette, hogy a szerzû szem¢ly¢nek kev¢s k´ze
van a szerzû szerep¢hez, s hogy a k´nyvek term¢szetes mÂdon keletkeznek, vagyis az
ÁrÂ àÃgy termi a k´nyveit, Ïmint bokor a bogyÂjÀtÎÊ. (202. o.) A folytatÀsok utÀni hajtÂvadÀszat azonban arrÂl Àrulkodik, hogy az ideÀlis olvasÂnû egyvalamit m¢gsem fogott
f´l: hogy eredeti soha nem is volt. Ezt kizÀrÂlag Marana tudja, az ÀrmÀnyos fordÁtÂ,
aki minden k¢ziratot meghamisÁt. Marana az apokrifek ´sszeesk¡v¢s¢rûl Àlmodozik,
s ezzel leleplezi az igazsÀgot az irodalmat illetûen.
Marana az ellen a gondolat ellen hadakozik, hogy àminden k´nyv m´g´tt ott Àll valaki,
aki szavatolja az ´tletek ¢s kitalÀlt alakok igazsÀgÀt ä egyszerüen azzal, hogy sajÀt igazsÀgÀval
ruhÀzza fel ûket, a szavak ¢pÁtm¢ny¢t ´nmagÀval azonosÁtjaÊ. àEgy olyan irodalomrÂl ÀbrÀndozott, amelyben csak apokrif müvek vannak, utÀnzatok, hamisÁtvÀnyok, pastiche-ok.Ê (170. o.)
Marana/Derrida rendszeresÁti a bizonytalansÀgot müvek, szerzûk ¢s keletkez¢st´rt¢-
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netek azonossÀgÀt illetûen. ý gondoskodik rÂla, hogy k¢t t´k¢letesen egyforma reg¢nyp¢ldÀny k¢t teljesen k¡l´nb´zû reg¢nyt tartalmazzon, s hogy a sikeres Flannery
neve alatt hamisÁtvÀnyok ker¡ljenek forgalomba, amelyek hajszÀlpontosan megegyeznek az eredeti müvekkel. Elcser¢li a k¢ziratokat, ´sszekeveri a szerzûket, nyelveket ¢s
keletkez¢si helyeket. Egyed¡l û ismeri a titkot, amelyre Calvino rÀ akarja vezetni az
olvasÂt: hogy az oldalak ÀllandÂan az egyik k´nyvbûl a mÀsikba vÀndorolnak. Calvino
az elveszettnek hitt k´nyvek utÀni nyomozÀst olyan f´ladvÀnnyÀ vÀltoztatja, amelynek
megoldÀsa nem mÀs, mint az igazsÀg az irodalmat illetûen: azazhogy eredetik nincsenek, csak nyomaik vannak, nincsenek sz´vegek, csak olvasatok vannak, ¢s nincsenek
fiktÁv vilÀgok, amelyekkel szemben a valÂsÀg Àllna.
De ha a sz´veg az apokrif sz´vegek utÀni nyomozÀssÀ vÀlik, akkor nincs benne semmi maradandÂ, legf´ljebb a befogadÀs mÃlÂ aktusa. A k´nyv egyed¡l az olvasÀs pillanatÀban ¢l. A befogadÂ hozza l¢tre. Az ÁrÂ, aki f´lismeri az igazsÀgot az irodalmat
illetûen, ¢s kit´rli ´nmagÀt mint szerzût, csatlakozÀst keres olvasÂja Àramk´r¢hez. àA
nû, akit messzelÀtÂn figyelek, talÀn tudja, amit Árnom kellene; vagy nem tudja, mert ¢pp tûlem
vÀrja, hogy leÁrjam, amit nem tud... Bizonyosan csak a vÀrakozÀsÀt tudja, azt az ürt, amit
szavaimnak kellene kit´lteni¡k.Ê (183. o.)
Ezeket a befogadÀseszt¢tikai n¢zeteket ¢pÁti be a reg¢ny¢be Calvino, ellÀtva ûket
metareflexÁv kommentÀrokkal. Az eszt¢tikai tapasztalatra ¢p¡lû elm¢letnek, amely
ugyanakkor messze tÃlmutat az eszt¢tika hatÀrain, elûsz´r ä s itt Calvino k´vetkezetesebb, mint Derrida ä az eszt¢tikai gyakorlatban kell bizonyÁtÀst nyernie. Csak ha siker¡l k´vetkezeseten v¢gigvinni a mÀsodik szem¢lyben Árt reg¢ny kÁs¢rlet¢t, akkor tudja Calvino megmutatni, hogy reg¢ny ¢s olvasÂ kapcsolata a sz´veghez k¢pest nem okvetlen¡l k¡lsûleges. A gyakorlatban kell bizonyÁtania, hogy az irodalmi sz´veg, amikor
magÀba foglalja tulajdon befogadÀsÀt, egyszersmind a mindennapokkal szemben
megfogalmazott identitÀsÀt is feladja ä s ezzel bevÀlthatja az irodalom egyetemess¢gig¢ny¢t. Ha a kÁs¢rlet siker¡lne, t´bb¢ nem besz¢lhetn¢nk szigorÃ ¢rtelemben vett
elm¢letrûl. Mindaz, amit kezdetben elm¢letnek neveztem, az irodalom r¢sze volna,
akÀr a reg¢nyben. Irodalom ¢s irodalomelm¢let egymÀsba olvadnak.
5
A mÀsodik szem¢lyben Árt reg¢nyben az olvasÂ k´zremük´dûv¢ vÀlik, ott lebeg egy
fiktÁv vilÀg ¢s sajÀt valÂsÀgos vilÀga k´z´tt, s egyszerre talÀlja magÀt bent ¢s kint: bent
mint a fiktÁv szereplûk egyike, kint pedig az¢rt, mert a reg¢nybeli olvasÂ a valÂsÀgos
olvasÂra, azaz egy k´nyv´n kÁv¡li vonatkoztatÀsi pontra utal. Amikor a reg¢ny az olvasÂhoz valÂ viszonyÀra reflektÀl, sajÀtos mÂdon rÃgja f´l a fikciÂ korlÀtait ä a fikciÂ
eszk´zeivel.
A reg¢ny hatÀrÀt àazÊ olvasÂval valÂ talÀlkozÀs kezdete ¢s v¢ge alkotja. Ezt a k´r¡lm¢nyt Calvino be¢pÁti reg¢ny¢be. Calvino HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü
reg¢nye azzal kezdûdik, hogy az olvasÂ egy k´nyvesboltban megveszi Calvino HA EGY
T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü k´nyv¢nek m¢g nyomdaszagÃ p¢ldÀnyÀt, ¢s csakhamar belemer¡l az olvasÀsba, ami a szÂ szoros ¢rtelm¢ben a k´nyv utolsÂ mondatÀval
¢s utolsÂ oldalÀval ¢r v¢get. Calvino kettûs kapcsolatot alakÁt ki olvasÂjÀval. Elbesz¢li,
hogyan talÀlkozik àazÊ olvasÂ egy olvasÂnûvel, hogyan keverednek k¡l´nf¢le kalandokba (az elveszett k´nyveket kutatva), hogyan szeret bele ek´zben a nûbe, hogyan
hÂdÁtja meg, csÀbÁtja el ¢s veszi v¢g¡l feles¢g¡l. Ennyiben mindketten Àtveszik a re-
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g¢nyalakok szokÀsos szerepeit, akiken a szerzû korlÀtlanul uralkodik. A szerzû abszolÃt szuverenitÀsÀt itt azonban legalÀbb nyelvtanilag korlÀtozza, hogy mÀsodik szem¢lyben megszÂlÁtja a valÂsÀgos olvasÂt, aki Ágy akÀr vÀlaszolhatna is. Az olvasÂ autonÂmiÀja megnû a szerzû-olvasÂ viszony e hÀromszoros t´r¢s¢vel.
A szerzû, aki azonos a keretbe foglalt reg¢nykezdetek ¢n-elbesz¢lûj¢vel, k¢zen fogja
az olvasÂt, ¢s rafinÀlt mÂdon vezeti be a reg¢nyt´red¢kek fiktÁv vilÀgÀba. A reg¢nybeli
olvasÂ vilÀga sz¡rreÀlis mÂdon keveredik az olvasÀs k´zben f´ltÀrulÂ vilÀggal, ¢s a kettû egy¡tt ÀllandÂsÁtja azt a stÀdiumot, amikor az olvasÂ rÀhangolÂdik ¢s belemer¡l a
mÀsodrendü fiktÁv t´rt¢n¢sbe. A reg¢nybeli elsû reg¢ny ezekkel a szavakkal kezdûdik:
àVasÃtÀllomÀson kezdûdik a reg¢ny, mozdony p´f´g, a fejezet nyitÀnyÀt dugattyÃsziszeg¢s t´lti
be, f¡stfelleg takarja az elsû bekezd¢s egy r¢sz¢t... Valaki ben¢z a pÀrÀs ablakon, majd benyit az
¡vegajtÂn...Ê (13. o.) A reg¢nybeli ¢s a valÂsÀgos olvasÂ egyszerre hallja a szerzût: àOlvasÂi figyelmed most teljesen erre az asszonyra ´sszpontosul, igen, k´r¡l´tte forgolÂdol mÀr n¢hÀny oldal Âta, nem, ¢n forgolÂdom... nem, a szerzû forgolÂdik k´r¡l´tte...Ê (23. o.)
A reflexiÂ k´vetkezû szintj¢n a szerzû beavatja az olvasÂt annak a müv¢szi szerkeszt¢smÂdnak a rejtelmeibe, amellyel bevonja ût a reg¢nybe. A szerzû teszem azt megszÂlÁtja LudmillÀt, akivel ä Ãgy is mint rokon l¢lekkel ä àazÊ olvasÂ idûk´zben mÀr
megismerkedett: àMilyen vagy, OlvasÂnû? Ideje, hogy e mÀsodik szem¢lyben Árt k´nyv immÀr
ne csupÀn egy ÀltalÀnos f¢rfi te-hez ä meglehet, a k¢pmutatÂ ¢n testv¢r¢hez, hasonmÀsÀhoz ä
szÂljon, de k´zvetlen¡l hozzÀd is, aki a mÀsodik fejezetben valÂ feltün¢sed Âta harmadik szem¢lyk¢nt szerepelsz, s akire sz¡ks¢g van ahhoz, hogy... l¢trej´jj´n valami a mÀsodik szem¢lyü f¢rfi ¢s
a harmadik szem¢lyü nû k´z´tt, ´lts´n alakot, bontakozz¢k ki...Ê (151. o.) A befogadÂi sÁknak
´nÀllÂ ¢letre kell kelnie, hogy a reg¢nyben f´ll¢pû magÀnyos olvasÂ ne maradjon a
v¢g¢n pusztÀn a szerzû t¡k´rk¢pe.
OlvasÂ ¢s olvasÂnû persze csak a reflexiÂ harmadik szintj¢n kap annyi ´nÀllÂsÀgot,
hogy a mÀsik f¢l gondolataira igennel vagy nemmel vÀlaszoljanak ¢s sajÀt n¢zeteket
vallhassanak. AutonÂmmÀ k¡l´n´s mÂdon csak akkor vÀlnak, amikor nem a mÀsodik
szem¢ly szerep¢ben talÀlkoznak CalvinÂval, a szerzûvel, hanem az ÁrÂ Flannery (Calvino teoretizÀlÂ alteregÂjÀnak) naplÂbejegyz¢seiben szerepelnek harmadik szem¢lyk¢nt. °rdekes mÂdon az olvasÂ ¢s az olvasÂnû nem a hÀromszoros keretbe foglalt reg¢nyfigurÀk rÀjuk osztott nyelvtani szerep¢nek k´sz´nhetik ´nÀllÂsÀgukat, hanem az
ÁrÂ besz¢lgetûpartnereik¢nt bet´lt´tt tÀrsadalmi szerep¡knek, amely egy ¢rvel¢s, mÀrmÀr irodalomtudomÀnyi vita r¢szeseiv¢ teszi ûket. Calvino tehÀt nem irodalmi eszk´z´kkel igyekszik el¢rni c¢ljÀt: az olvasÂ, illetve az olvasÂviszony be¢pÁt¢s¢t a sz´vegbe,
hanem Ãgy ¢s csak annyiban, hogy valÂsÀgos olvasÂit siker¡lj´n kellûk¢ppen motivÀlnia, hogy a reg¢ny vilÀgÀrÂl megfeledkezve, a benne szereplû fiktÁv alakok ¢rveit mint
¢rveket komolyan vegy¢k. A reg¢ny t´rv¢nyeit kell hatÀlyon kÁv¡l helyeznie ahhoz,
hogy a k´rnyezû vilÀgot, azaz egy olvasÂ lehets¢ges reakciÂit be¢pÁtse a reg¢nybe. Mert
csak a vitapartner szerep¢ben vÀlik az olvasÂ ä vagyis az, akit Calvino olvasÂk¢nt elk¢pzel ä tetszûleges olvasÂvÀ.
Az ¢les elm¢jü Calvino persze pontosan lÀtja a megoldandÂ probl¢mÀt. A reg¢nybeli olvasÂnak egyr¢szt elvont helytartÂnak kell lennie, hogy minden valÂsÀgos olvasÂ
hely¢t biztosÁtsa. àAzÊ olvasÂnak ez¢rt nincs neve. K¢rd¢s persze, hogy a szerzû nem
szabja-e mÀr eleve tÃl speciÀlisra, tÃl szükre az olvasÂ szerep¢t azzal, hogy az illetû
f¢rfi, hogy ¢pp Calvino nyomdÀbÂl kiker¡lt reg¢ny¢t veszi meg, illetve a vÀrosi k´rnyezettel, alkalmazotti foglalkozÀssal stb. MÀsr¢szt àazÊ olvasÂnak egy¢ni vonÀsokkal
kell rendelkeznie, ¢s minden Âvint¢zked¢s ellen¢re ki kell l¢pnie n¢vtelens¢g¢bûl, hi-
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szen mint reg¢nyfigura Ãgysem tudja megakadÀlyozni, hogy a t´rt¢net r¢szese legyen.
Calvino azzal igyekszik megoldani a probl¢mÀt, hogy az olvasÂi szerep tartalmi felosztÀsÀt egy n¢vtelen f¢rfi ¢s egy plasztikusan ÀbrÀzolt nûi szereplûre egyszersmind
nyelvtani munkamegosztÀssÀ teszi. A 151. oldalon a szerzû k´zli àazÊ olvasÂnûvel: àEz
a k´nyv mindeddig ¡gyelt arra, hogy az OlvasÂ szÀmÀra, aki olvas, nyitva hagyja az azonosulÀs
lehetûs¢g¢t azzal az OlvasÂval, aki olvastatik: ez¢rt nem kapott nevet, az automatikusan egyenlûv¢
tette volna egy harmadik szem¢llyel (t¢ged ellenben, harmadik szem¢ly l¢v¢n, meg kellett nevezni:
Ludmilla lett¢l); Ágy megmaradt a n¢vmÀsok elvont ÀllapotÀban, bÀrmi tulajdonsÀgra ¢s cselekv¢sre k¢szen. LÀssuk most, vajon belûled, OlvasÂnû, siker¡l-e a k´nyvnek valamif¢le igaz k¢pet
kialakÁtania, a keret felûl mind beljebb ¢s beljebb szorÁtva, valÂsÀgossÀ, k¢zzelfoghatÂvÀ tennie
k´rvonalaidat.Ê
Mindez siker¡l is a szÁnesen fabulÀlÂ CalvinÂnak, aki egyik fesz¡lts¢gÁvet a mÀsik
utÀn teremti (¢s hagyja f¡ggûben), de azon az Àron, hogy a Ludmilla büvk´r¢be ker¡lt
fiktÁv olvasÂt l¢p¢srûl l¢p¢sre meg kell fosztania n¢vtelens¢g¢tûl. A befogadÂ szintj¢n
az elbesz¢l¢s egyre inkÀbb polarizÀlÂdik. Egyfelûl az olvasÂ absztrakt Te voltÀt egyre
erûsebben individualizÀlÂ, az egyes szÀmÃ àteÊ ¡res hely¢t mindinkÀbb hÃs-v¢r figurÀval kit´ltû, a mÀsodik szem¢lyü n¢vmÀst mindinkÀbb szem¢lyn¢vhez k´zelÁtû dinamika, mÀsfelûl a k¢ts¢gbeesett igyekezet, hogy àazÊ olvasÂ grammatikai fikciÂjÀt megÂvja az ¢letbeni konkretizÀlÀstÂl, a Ludmilla irÀnti szerelem, a vele t´lt´tt elsû ¢jszaka,
a hÀzassÀg gondolata min¢l halvÀnyabb szÁneket kapjon, mintegy zÀrÂjelbe t¢ve szerepeljen, legjobb esetben is csak a mÀs sÁkon jÀtszÂdÂ pÀrhuzamos cselekm¢ny visszf¢ny¢vel megvilÀgÁtva. A reg¢ny nem jut tÃl a reg¢ny hatÀrain.
Az ´nmagÀt meghaladÂ fikciÂ a fikciÂ t´rv¢nyeinek van alÀvetve. Amit Calvino a
reg¢nnyel akart megmutatni, azt a reg¢nyben kell ÀbrÀzolnia, nevezetesen a reg¢ny ¢s
az ¢let k´z´tti Àtmenetet, az ¢letet mint olvasÀst. Calvino LudmillÀban azt a szem¢lyt
ÀbrÀzolja, akinek az olvasÀs az ¢lete. Az Árott szÂ ¢let f´l´tti hatalmÀt mutatja meg, amikor Ludmilla mell¢ odaÀllÁtja ellent¢tek¢nt a nûv¢r¢t, aki hiÀba v¢dekezik a sz´vegt´rt¢n¢s f´ltartÂztathatatlan Àradata ellen. A 68-as Lotaria tÀvolsÀgtartÂan ironikus,
posztmodern megvilÀgÁtÀsba ker¡l. Az irodalmat idûpocs¢kolÀsnak tartja, a kor uralkodÂ Àramlatainak hÂdol, szeretne m¢g àprobl¢mÀkat megoldaniÊ. MÁg v¢g¡l ût is elsodorja tulajdon szÂ-listÀinak ´rv¢nye, a jel´lûk kavalkÀdja. M¢g Irnerio, az elvbûl nem
olvasÂ sem menek¡lhet a k´nyvek vilÀgÀbÂl, Ludmilla k´nyveibûl k¢szÁtett papÁrmas¢
szobrai mükritikusok kez¢be, majd müv¢szeti katalÂgusok lapjaira ker¡lnek. àAzÊ olvasÂnak pedig ezt sÃgjÀk a f¡l¢be: àAz olvasÀsra ´sszpontosÁtod a figyelmedet, igyekezv¢n a
reg¢nybe Àthelyezni a lÀnyra vÀrÀst, mintegy rem¢lve, hogy Ludmilla egyszer csak a k´nyv lapjai
k´z¡l l¢p el¢bed.Ê (150. o.)
Azaz Calvino olyan t´rt¢netet besz¢l el, amelynek jelenetei a szÂ szoros ¢rtelm¢ben
a k´nyv vilÀgÀban jÀtszÂdnak ä k´nyvesboltokban ¢s kiadÂkban, irodalomtudomÀnyi
szeminÀriumokon, ÁrÂk dolgozÂszobÀiban, k´nyvespolcok elûtt avagy hitvesi Àgyakban, amelyekben buzgÂn hÂdolnak az ¢jszakai olvasÀsnak. V¢g¡l m¢gis a szerzû marad e vilÀg egyetlen rendezûje, f´l¡lrûl pillant le az olvasÂra ¢s olvasÂnûre, akik mÀsodik szem¢lyben is csak harmadik szem¢lyek maradnak. A szerzûi szuverenitÀsnak
senki nem parancsolhat megÀlljt: àMost hÀt f¢rj ¢s feles¢g vagytok, OlvasÂ ¢s OlvasÂnû. Sz¢les hÀzastÀrsi Àgy a pÀrhuzamos olvasÀstok szÁnhelye.Ê Ludmilla becsapja a k´nyvet, ¢s azt
k¢rdezi szÁve olvasÂjÀtÂl: àNem fÀradtÀl m¢g bele az olvasÀsba?Ê Ezen az utolsÂ lapon az
¢n p¢ldÀnyomban nem szerepel oldalszÀm. TalÀn ez is csak egy utolsÂ ä hiÀbavalÂ ä
kÁs¢rlet volna a k¢t vilÀg k´zti k¡l´nbs¢g elmosÀsÀra?
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Erre utal az is, hogy a k´nyv m¢g LudmillÀt is elengedi a h¢tk´znapok vilÀgÀba. A
nem mindennapival valÂ kapcsolat csupÀn ideiglenes, sem ÀllandÂsÁtani, sem kiteljesÁteni nem lehet. Az irodalmi sz´vegek tovÀbbra is a mindennapok Àltal behatÀroltak.
Az e sz´vegekkel v¢gzett eszt¢tikai kÁs¢rletek nem tÀmasztjÀk alÀ azt a felt¢telez¢st,
miszerint a nyelv egy ÀltalÀnos, fikciÂ ¢s valÂsÀg k´z´tt minden k¡l´nbs¢get elmosÂ,
minden vilÀgban l¢vût magÀba ´lelû sz´vegt´rt¢n¢s. De akkor mi az, amire az irodalom utal, an¢lk¡l hogy magÀba foglalnÀ? Milyen ¢rtelemben hatÀroljÀk be a mindennapok az irodalmat?
A mindennapi kommunikÀciÂban a besz¢daktusok olyan k¢pess¢ggel rendelkeznek, amit az irodalmi sz´vegekben elveszÁtenek. Ott cselekv¢s-´sszef¡gg¢sekben hatnak, amelyek r¢sztvevûi helyzeteket vagy ä akÀr ä probl¢mÀkat k¢nytelenek megoldani, mÁg itt a befogadÀs helyzet¢ben, amely az olvasÂt f´lmenti a cselekv¢s alÂl: a
helyzetek ¢s probl¢mÀk, amelyekkel szembe talÀlja magÀt, nem k´zvetlen¡l a sajÀtjai.
Az irodalom nem k¢nyszerÁti olyanfajta ÀllÀsfoglalÀsra az olvasÂt, mint a mindennapi
kommunikÀciÂ a cselekvût. Ez is, az is t´rt¢netekbe bonyolÂdik, de mÀsk¢nt. A k¡l´nbs¢g t´bbek k´z´tt jelent¢s ¢s ¢rv¢nyess¢g kapcsolatÀval magyarÀzhatÂ.
MÁg a h¢tk´znapok prÂzÀjÀban a kijelent¢sek igazsÀgÀra, a normÀk helyess¢g¢re,
a kifejez¢sek ûszintes¢g¢re ¢s az ¢rt¢kek sorrendj¢re vonatkozÂ ig¢nyek ¢ppÃgy ¢rintik a besz¢lût, mint a cÁmzettet, addig az irodalmi sz´vegekben az ¢rv¢nyess¢g ig¢nye
csak a benn¡k szereplûkkel szemben fogalmazÂdik meg, a szerzûvel ¢s olvasÂval szemben nem. Az ¢rv¢nyess¢g megszakad a sz´veg hatÀrÀn, ¢s a kommunikÀciÂs kapcsolaton kereszt¡l nem terjed az olvasÂig. Ebben az ¢rtelemben az irodalmi besz¢daktusok elvesztik illokÃciÂs ¢rv¢ny¡ket. A mondott szÂ jelent¢se ¢s ¢rv¢nyess¢ge k´z´tti belsû
kapcsolat csak a reg¢nyalakok, a harmadik szem¢lyek, illetve a harmadik szem¢lly¢
vÀltoztatott mÀsodik szem¢lyek ä a reg¢nybeli olvasÂ ä eset¢ben Àll f´nn, mÁg a valÂsÀgos olvasÂ eset¢ben nem.
°pp e k¡l´nbs¢g miatt nem tesz f´l az olvasÂ bizonyos k¢rd¢seket a sz´vegnek: p¢ldÀul azt, hogy Flannery reg¢nyeinek japÀn vÀltozatai, amelyeket a reg¢nybeli fordÁtÂ,
Marana k¢szÁtett, s k´zben hamisÁtvÀnyoknak nevez, csakugyan hamisÁtvÀnyok-e. Az
olvasÂ tudja, hogy amit a szerzû àhamisÁtott FlannerykÊ-nek nevez, valÂban hamisÁtott
Flanneryk. Az olvasÂnak ugyanis nem Àll mÂdjÀban àa szerzûi szerep f´l¢ kerekedniÊ.
Hogy mi ¢rv¢nyes ¢s mi nem, azt egyed¡l a szerzû d´nti el; ¢s csakis û ÀllÁthatja meggyûzûen, hogy àa hamisÁtÀson kÁv¡l nincs igazsÀgÊ. (206. o.) Mihelyst a szerzû megengedi,
hogy az olvasÂ maga Át¢lje meg, vajon igaz-e az, amit Flannery mond LudmillÀnak,
illetve amit Ludmilla erre vÀlaszol, abban a pillanatban f´ladja az irodalmi szerzû auktoriÀlis pozÁciÂjÀt, s ezzel egy mÀsfajta sz´veget alkot. Az az olvasÂ, aki Ãgy viszonyul a
sz´vegen bel¡li ¢rv¢nyess¢gig¢nyekhez, mint àodakinnÊ a h¢tk´znapokban, a sz´vegen Àtl¢pve egy dologhoz ¢r ä ¢s sz¢tfoszlatja a fikciÂt.
így viszonyul az olvasÂ a filozÂfiai ¢s tudomÀnyos sz´vegekhez. Azok kritikÀra ´szt´nzik a sz´vegben megfogalmazott ¢rv¢nyess¢gig¢nyekkel szemben. Az eszt¢tikai
sz´veggel ellent¢tben az olvasÂ kritikÀja itt nem a sz´vegre ¢s annak vilÀgf´ltÀrÂ k¢pess¢g¢re vonatkozik, hanem arra, ami a sz´vegben a vilÀgrÂl Àll. Bizonyos m¢rt¢kig
az elm¢leti sz´veg is f´l van mentve a cselekv¢s k´telezetts¢ge alÂl, de mÀsk¢nt tÀvolodik el a mindennapi gyakorlattÂl, mint az irodalmi sz´vegek, az ¢rv¢nyess¢g ig¢nye
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nem szakad meg ott, ahol a sz´veg v¢get ¢r, ¢s nem menti f´l az olvasÂt a sz´vegben megfogalmazott ¢rv¢nyess¢gig¢nyek cÁmzettj¢nek szerepe alÂl.
A filozÂfus ¢s a tudÂs szerzû lemond az irodalmi szerzû auktoriÀlis magatartÀsÀrÂl,
aki e magatartÀs¢rt cser¢be egy mÀsfajta f¡ggûs¢ggel fizet. Az irodalmi szerzû a nyelvi
megismerûk¢pess¢gtûl f¡gg, ami azonban nem Àll a rendelkez¢s¢re, hanem a nem
mindennapival ¢rintkezve Àt kell adnia magÀt neki ä errûl szÂl Calvino k´nyve. Ettûl
a f¡gg¢stûl a tudomÀnyos, de m¢g inkÀbb a filozÂfus szerzû sem szabadulhat teljesen.
Adorno a csattanÂs aforizmÀt tartotta a legmegfelelûbb kifejezûeszk´znek; az aforizma
mint forma ugyanis k¢pes kifejezni Adorno titkos megismer¢seszm¢ny¢t, azt a platÂni
gondolatot, amelyet az ¢rvelû besz¢d nem vagy legalÀbbis nem ellentmondÀsmentesen fejez ki: nevezetesen, hogy a megismer¢snek voltak¢ppen sz¢t kell robbantania a
diszkurzÁv gondolkodÀs b´rt´n¢t, hogy tiszta szeml¢lett¢ vÀljon. Blumenberg vonzÂdÀsa az anekdotikus formÀhoz mÀs irodalmi mintÀkra vezethetû vissza, talÀn Georg
Simmelre, de semmik¢ppen nem Nietzsch¢re. Irodalmi forma ¢s filozÂfiai meggyûzûd¢s itt is ´sszef¡gg egymÀssal: aki az elm¢let ¢letvilÀgbeli eredet¢t ´sszef¡gg¢s¢ben
¢rtelmezi, az ezt az igazsÀgot az elbesz¢l¢s hasonlatrendszer¢ben szeretn¢ viszontlÀtni.
De m¢g Blumenberg àfilozÂfiai elbesz¢l¢seiÊ ¢s reflexiÂi sem t´rlik el teljesen a müfaji
k¡l´nbs¢geket. Ugyanis ezek is igazsÀgk¢rd¢sek ment¢n rendezûdnek. MÁg irodalmi
müvek eset¢ben egyik sz´veg a mÀsikat parodizÀlja, eltorzÁtva ism¢tli ¢s kommentÀlja,
addig egy filozÂfiai sz´veg legf´ljebb bÁrÀlhat egy mÀsik filozÂfiai sz´veget. Blumenberg p¢ldÀul Ágy bÁrÀlja AdornÂt, an¢lk¡l hogy megnevezn¢: àAhogy lassank¢nt eltünik
tudomÀny ¢s tudatlansÀg pÀrharca, ¢s a tudomÀny eredm¢nyei mÀr nem talÀlnak olyan elûÁt¢leteket, amelyekkel f´l kellene venni¡k a harcot, megszünik a valamitûl valÂ megszabadulÀs akut
k¢nyszere. Ez egy¢rtelmüen megmutatkozik abban, hogy a tudomÀnnyal szembeni bizalmatlansÀg
elsû jeleire a tudomÀnybÂl ¢lûk egy ÏutolsÂ kÁs¢rletetÎ tettek arra, hogy a tudomÀnyhoz ¢s a k¡l´nf¢le tudomÀnyÀgakhoz odabiggyesztve a ÏkritikaiÎ jelzût olyan benyomÀst keltsenek, mintha
m¢g mindig egy rejtettebb ¢s alattomosabb ellenlÀbassal ÀllnÀnak szemben.Ê A MINIMA MORALIç -bÂl kitalÀlhatÂ, hogyan vÀlaszolt volna Adorno erre a metakritikÀra.
P. S. Idûk´zben recenzens¡nk, aki ä ugyanazokon a hasÀbokon egy f¢l ¢vvel k¢sûbb
ä Karl KrausrÂl ¢rtekezett, maga is belÀtta a tudomÀny ¢s filozÂfia hamis irodalmasÁtÀsÀnak k´vetkezm¢nyeit, ¢s Âvott ezektûl. àA fecseg¢s, amit Kraus m¢g csak a sajtÂban
¢szlelt, mÀra ellepte a tudomÀnyt, a racionalitÀs szÁnter¢t. FilozÂfusok ¢s t´rt¢n¢szek, ÀltalÀban
az eszmet´rt¢n¢szek Ãgy gondoljÀk, lemondhatnak az ¢rvekrûl, ¢s nekilÀtnak fikciÂt Árni.Ê (F.
Schirrmacher: WIE WORTE TATEN GEB®REN. FAZ, 1988. mÀrcius 29.)
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V´r´s IstvÀn

VíZPARTON
B¢kÀsmegyer f´l´tt, a kavicsbÀnyÀnÀl
a Holt-tenger jutott eszembe.
A g´dr´s Ãton autÂk reflektora
vilÀgÁtotta meg a felvert port,
¢s a drÂtkerÁt¢s m´g´tt
egy betonkeverû kocsi oldalÀban
valaki t¢v¢t n¢zett.
öt az idû belsû jÀrataiban,
szÁvÂdni f´l, mint a permetl¢nek,
a mütrÀgyÀnak a fak¢reg alatt.
Ahogy ebben a csenev¢sz
fÀban is valÂszÁnüleg megk´t
a beton. Mondom, Ãt ez,
egy ¢r az arcbûr
alatt, megrÀngÂ ideg.
A beduinok sÀtrai a sivatag
¢s a müÃt sz¢l¢n, az Àrny¢kban
szÂdavÁz, a f¢lhomÀlyban
szines t¢v¢.
Itt egy fa az Àrokparton,
kicsi ¢s ´reg.
KivÀgni se ¢rdemes.

A CSAPDA °S LAKñJA
JÂformÀn fuldokolva vÀrom.
Hadd ter¡ljek sz¢t, mint olajcsepp
a vÁzen. Hadd legyek jelen
magamtÂl tÀvol is. Az arcom
szorÁtÀsa alÂl kiszabaduljak,
a koponyÀm pr¢se alÂl kiszabaduljak.
Mint tü jÀrjam Àt a valÂsÀgot,
¢s nyomjelzû c¢rna f¢rcelje hozzÀm,
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ahol mÀr egyszer ott voltam.
A ketyeg¢s meg a l¢legzetem
szembeÀramoljanak, mint a partnÀl
a hullÀmok. °s ne legyen madÀr,
aki Àtrep¡l f´l´tt¡nk. A levegû
lejÀrjon hozzÀm a vÁz alÀ, ahol
mÀr eg¢sz jÂl berendezkedtem.
SzÂ szÂt k´vessen a bÃtorokrÂl,
a k´nyvekrûl, a kilÀtÀsrÂl.
JÂformÀn fuldokolva vÀrom.

TÂth Krisztina

DOMBORZAT °S VíZRAJZ
Vincze ZsuzsÀnak

GalambÀrny¢k r´pt¢t vetÁti
¢gûsÀrga tüzfalra aztÀn
tovÀbbmegy f¢nyes, pontos ÃtjÀn
a d¢lutÀn. Hogy rend legyen.
S¢tÀlni mennek a h¡ly¢k,
fogjÀk a hurkos madzagot.
A PÀllottszÀjÃ ¢s a VÁzfejü
egymÀs m´g´tt megyen.
V¢gighÃzzÀk a juj de hosszÃ
kerÁt¢sen a kez¡ket:
egy rÀgott k´rmü keskeny ¢s
egy t´mpe v¢rtelen.
ZebrÀhoz ¢rnek ¢s megÀllnak.
Nagyon piros van, hÀt ´r¡lnek.
A PÀllottszÀjÃ ¢s a VÁzfejü
az Ãton Àtmegyen.
ä Tudok egy ¢neket,
a tied¢n¢l szebbet,
szÂl a PÀllottszÀjÃ,
s mÀris ¢nekelget:
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àHentespapa ne menj az ¢gbe!
Ki fogja kinyitni a boltot,
kicsi kutyÀnkat lÀnccal verni,
ha lepisil egy bokrot?Ê
ä °n is tudok egyet,
m¢g enn¢l is jobbat,
felel a VÁzfejü,
¢s mÀris dÃdolgat:
àSakÀlmama elment az ¢gbe,
itt hagyott SakÀlnagyanyÂval.
Ki fogja selymes hajikÀmat
f¢s¡lni ¢gû vasalÂval?Ê
Mennek tovÀbb,
hegy-v´lgy´n, Àrkon-bokron,
borotva¢les f¢ny kaszÀlja
nyomukban ÀrnyakkÀ a tÀrgyakat.

A K°Sý D°LUTçNI ñRçKRñL
Elalszol, kÀba k¢zzel f´lveszed
ruhÀdat, alvajÀrÂ d¢lutÀn
vez¢nyel Àt a pÀrÀllÂ DunÀn,
lassÁtva l¢pegetsz a vÁz felett,
olyan puhÀn, hogy ¢szre sem veszed
hovÀ haladsz, csak k´veted butÀn,
ahogy kanÂck¢nt v¢gig¢g BudÀn
a jÀrda ¢s a hÀzig f´lvezet,
pupilla-pilla n¢lk¡l n¢z a hold
a trÂpusvillogÀsu parkra,
megÀll a fellocsolt ¢s elhagyott
parkolÂ k´v¢n egy labda,
¢s k¢kes robbanÀsban bÀmulod,
ahogy forogsz egy ¢gû testbe varrva.

ã
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SajÂ LÀszlÂ

OEUVRE
Pedig milyen jÂl indult minden.
Rokonok, ismerûs´k, barÀtok,
ismeretlenek ä mind
bolyongtak ´sszes termeimben
a megnyitÂn. Persze a k¢pek mÀr ott,
akkor sem ¢rdekeltek senkit,
de dics¢rtek, mert Ãgy illett, anyÀmnak.
Pezsgût ittak ¢s szendvicset zabÀltak. ä
Egy alig ¢szrevehetû alak,
ki v¢gig valahol hÀtul Àllt,
elsûk¢nt gratulÀlt
anyÀmnak, s legtovÀbb û maradt.
Most ¡res minden terem.
Az egyik sarokban
anyÀm k´t, olvas, szendereg,
¢n meg cser¢lgetem
a k¢peket naponta.
Nem j´ssz te sem, hiÀba mondtad.
AnyÀm azonnal megigazÁt,
port t´r´l ä s mintha engem
lÀtna, nem ismeretlen
lÀtogatÂk rÀm vet¡lû Àrnyait,
s nem ´nmagÀt, amint
engem n¢z a k¢p¡vegben.
Mintha valaki jÀrt
volna itt, mindig
f´lmossa a padlÂt, ablakot nyit, tisztÁt,
hogy a vak is lÀssa,
mint t¡kr´zûdik a tÃlvilÀg
egyetlen ablakvillanÀsban ä ä ä
ääääääääääääääääää
Teremtett l¢lek nem j´n ide.
Dermedt rovar a pÂkhÀlÂmennyben ä anyÀm a sarokban lehunyt
szemmel mered magÀba. Ki-be
mÀszkÀlÂ macskÀk, patkÀnyok.
Egy¢bk¢nt ¡res a m(a)uz(Âl)eum.
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A kit´rt ablak keret¢ben k¢pek:
FÃj a sz¢l, Nap s¡t, Kihajt az Àg,
FÀk a havon, FÀkon a hÂ...
A kiÀllitÀst, a termek ajtajÀt
megnyitja egy idet¢vedt,
f¢nyben hunyorgÂ lÀtogatÂ.
Az utolsÂk¢nt tÀvozott ¢rkezett.
T¢glalapok, n¢gyzetek ä
koszkeretben s´t¢tlenek
a falakon a nincsk¢pek.
Elbontja az ÀllandÂ kiÀllitÀst. Remek
müvei tovÀbb bomlanak a pinc¢ben.

Szentkuthy MiklÂs

NAGY REG°NYT¹RED°K (I)
°jszaka az erk¢lyen
Valaki j´tt hozzÀ, ¢s engem kik¡ld´tt az erk¢lyre.
Nagy neh¢z f¡gg´ny vÀlasztotta el a szobÀt a terasztÂl, mintha nem is valami lÂgÂ,
agÂnia-etikettes sz´vetvitorla lett volna, hanem olvadÂ, egymÀsba n´vekvû oszlopok;
minden hullÂ ¢s ingÀzÂ rÀnc ¢s hullÀm egy-egy dÂr t´rzs, mely Àzva szaporodik vagy
´lelkezik. Alig tudtam megk¡zdeni vel¡k: Àtmenetet alkottak az ember nagysÀgÃ
pajzzsal ellÀtott gyalogos katonÀk ¢s a hullÀmok k´z´tt, melyek hajÂk m´g´tt mind
hegyesebb ¢s hegyesebb V-kbe tolakodnak ´ssze. S m¢gis, mikor kiker¡ltem kozmoszrÀncai k´z¡l az erk¢lyre, nem az volt a benyomÀsom, hogy egy velem keresztbe helyezett vÀszonr¢teget metszek der¢ksz´gben, hanem inkÀbb Ãgy ¢reztem, hogy az irÀnyommal egybeesû, orrom elûtt a v¢gtelenbe nyÃlÂ kÁgyÂvonalat tolok c¢ltalanul elûre. Az ¢jszaka vÀratlan ¡ress¢ge, a t¡dût szÁnbe vakÁtÂ nyÁltsÀga, dimenziÂ-nonchalance-a l¢legz¢sem szabÀlyos oxig¢nmintÀi k´z¢ ¢ppoly vibrÀlÂ l¢legz¢scifrasÀgot ejtett,
mint ahogy a v¢letlenbûl villanÂ napf¢ny z´ld ¢s lila virÀgokat rajzol a szemh¢j b¢l¢sek¢nt. A hold elhÃzott feh¢rs¢ge, pÃderesen tÃl¢rett cs´ndje...
(Ãgy fesz¡lt a l¢tez¢s emez optimumÂrÀjÀn bel¡l,
mint a visszatartott levegû a t¡dûben: Ariel ¢s
¢rreped¢s egyszerre)
...m¢gis sokkal sÃlyosabbnak ¢rzûd´tt, mint a f¡gg´ny muzeÀlis ´z´nvize. Noha minden nyitott volt, mint egy frissen vÀgott alma, ¢s belÀttam a l¢tez¢s maghÀzÀba, csupa
levegû, csupa k¢k, csupa hold, csupa semmi maghÀzÀba, m¢gis Ãgy hullt rÀm, f¡gg´nykeresztelt homlokomra ez a nem sejtett, nûiesen intrikus ¢jszaka, mint egy kifordÁtott ÂlomhordÂ.
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Mikor ennyi hasonlatot mondok, akkor tulajdonk¢ppen elûlegezek, mert balkoni
tapasztalataimnak a hasonlat a l¢nyege!
Mi volt a legmeglepûbb, legÀrulÂbb ebben a ruhÀtlan, pornogrÀful ´nazonos ¢jszakÀban? Mi¢rt hatott rÀm hajÂm alattomos, k¢s alakÃ Àrny¢ka, mint egy titokban ellesett jelszÂ, mely menthetetlen¡l kihullt az ´sszeesk¡vûk zÀrt h¢ja m´g¡l a lÀbam el¢?
A megszokott tÀrgyak mi¢rt ingereltek Ãj elnevez¢sekre? ä mintha minden ismerûs
vonÀsuk s ¢ppen a leg¢rz¢kletesebbek (szÁnek, szagok, m¢retek) csak elhervadt maskarÀk, kilyukasztott ¢s bepiszkolt gubÂk volnÀnak, melyekbûl pillangÂgûggel ¢s pillangÂ¡gyetlens¢ggel emelkedik ki, mint v¢gc¢l: az Ãj Nomen.
ñ, SzÂkrat¢sz, ha most lÀttÀl volna, talÀn m¢g jobban utÀltÀl volna, mint tetted legutÂbb, mikor egy¡tt voltunk: annyira szem¢rmetlen¡l ÀtgrammatizÀltam, csak-grammatizÀltam a tÀjat, szÂt szÂ¢rt, dideregve mind az empÁriÀtÂl, mind az igazsÀgtÂl. De
mi¢rt akart Ágy minden lev¢l n¢vv¢ magasztosulni? Az ismerûs´k? Viszont az ismeretlen, tÀvoli dolgok, f´ldrajz ¢s babona sunyi keresztezûd¢sei egyszerre rokonaim lettek,
hÁzelegtek, talpamat nyaltÀk, mint a lÀbnyomom.
Zuhatagf¡gg´ny ¢s paradoxon
A neh¢z zuhatagf¡gg´ny kis szem¢remzsebkendû volt a rep¡lû ¢jszaka probl¢madiszkosza mellett. BarÀtja voltam a paradoxonoknak, mert orvosaim is mondtÀk, hogy
szÁvem egyÃttal nem-szÁv is, szÀjam egyÃttal nem-szÀj is ä ¢s ha ilyen az anatÂmiÀm,
mi¢rt ne lenn¢k barÀtjuk? De most nem az¢rt mondom, hogy ¢ppen az ¢jszaka legfelsû
nyitottsÀga Àrulta el a f´ldi ¢let zÀrtsÀgÀt, gyÂgyÁthatatlan vaksÀgÀt. A horizont kerÁtû
legyezûje: fojtogatÀs; a csillagok, csillogÀsukban kifutÂ tejk¢nt sz¢t´mlû csillagok lesz´geznek: az a papiruszk¢nt k¢ken sz¢tg´ngy´lt nagy anyam¢h m¢giscsak b´rt´n,
mert v¢gtelen nyitottsÀga semmi egy¢b, mint v¢gtelen k¢rd¢ss¢ tÃlzÀsa, ¢s a k¢rd¢s:
halÀl, fogsÀg.
Ez a k¢rd¢salakÃsÀg, mely hajÂm Àrny¢kÀbÂl, a tenger szÂrakozott, p¢nzcs´rget¢sre eml¢keztetû apÀlyÀbÂl ¢s a fÀk el¢rhetetlen nevekk¢ bomlÀsÀbÂl oly f¢lre¢rthetetlen¡l el¢m Àradt, ez a k¢rd¢s mÀr nem volt megfogalmazhatÂ, ezt te nem is lÀtnÀd,
hallanÀd, SzÂkrat¢sz. TalÀn m¢gis megÁrom neked egy lev¢lben, mert szeretn¢lek elz¡lleszteni, de Ãgy hiszem, hiÀba. Nevezhetem-e a bizonytalansÀg kiszÀmÁtott orgiÀjÀnak az ¢jszaka eme vÀratlanul ellenem ¢rlelt perc¢t?
SzÀmomra a f´ldbûl nincs kiÃt: ezt mindig gondoltam, mindig ¢reztem, de m¢g
sohasem ¢ltem Àt. °ppen mert minden tÀrgy, minden nû, minden orszÀg, minden
matrÂz ¢s perzsa nagyÃr oly abszolÃtan idegen volt szÀmomra, ¢ppen ez¢rt vagyok
ezeknek a nûknek, matrÂzoknak, tÀrgyaknak, Àrnyaknak rabja. A k¢zenfekvû valÂszÁnüs¢g az volna, hogy a f´ldi tÀrgyaknak folytonos NON-jÀba valÂ harapÀs majd àf´lemelÊ e f´ldrûl, Àtvezet egy magasabb, abszolÃtabb vilÀgba, a rekompenzÀciÂk platÂni
asztalÀhoz ä pedig nem volt Ágy soha, mert ¢reztem, hogy k¢rd¢s ¢s felelet nem igazÀn
´sszetartozÂ dolgok, vagy ha ´sszetartoznak, akkor Ãgy, mint ¢let ¢s halÀl: ha halÀl
van, akkor mÀr nincs ¢let, ha k¢rd¢s van, akkor mÀr nincs vÀlasz. °s mikor kil¢ptem
az ¢jjeli balkonra, mert szeretûmh´z valami asszony ¡zenettel ¢rkezett, akkor minden
k¢rd¢s alakÃ volt: k¢rd¢s, mely nem nyelvtani, nem logikai, nem lÁrai, lelki, hanem
egyszerüen a f´ldi l¢t hatÀrainak, konkr¢t hatÀrainak ijesztû tapintÀsa. A tÀj sz¢p volt
ä teologikusan ¢s az ´r´kk¢ folytatÂdÂ csigavonal feslett v¢gtelens¢grendje szerint
sz¢p ä, ¢s ¢ppen ez a provokÀlÂ csak-sz¢ps¢ge volt az igazi k¢rd¢s, az igazi halÀl.
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A v¢gtelens¢g: gy´ny´rü k¢k fal
Istenhez emelkedetts¢gemben ¢reztem a f´ldh´z k´t´tts¢get: szememmel lÀttam,
hogy az imÀk imÀja (¢s most valÂban ima volt minden porcikÀm) nem f¡ggûleges nyÁl,
hanem hosszÃ, Ávelû hÁd, melynek elsû pill¢re ¢n vagyok, a tÃlsÂ pill¢r a horizont sz¢p
àv¢gtelens¢geÊ, de ez a àv¢gtelens¢gÊ csak szÂ, metafora, a v¢gtelens¢g gy´ny´rü k¢k
fal, szf¢rÀs b´rt´n, v¢g. Az k¢ts¢gtelen volt, hogy ez a k¢k, cs´ndes, Àtszellem¡lt v¢gtelens¢g¢rz¢s a legt´bb, amire mint metafizikÀs l¢ny k¢pes vagyok ä ez pedig a titok
l¢legz¢se, az enigmÀk vak l¡ktet¢se bennem. Nem ¢rtem, mi¢rt nem ûr¡lnek meg
mind az emberek, egytûl egyig.
A titok Ãgy Àrad minden¡nnen, mint pillanatok alatt hatÂ sugÀrzÂ ragÀly: a karfa
karcsÃ, nûi lÀbakra eml¢keztetû oszlopai nagyobb ellens¢geim, mint bÀrki emberfia,
akivel valaha harcoltam. S hiÀba menek¡ln¢k elhagyatottsÀgommal kagylÂk vagy virÀgok, dajkaszoknyÀk vagy orfikus amforÀk k´z¢, az ellens¢g minden¡tt egyformÀn
van jelen: a k¢rd¢s, a titok minden¡tt kivillantja gyilkos kis m¢rg¢t. °s a hasonlat ¢ppen ezt jelenti: a f´ldi l¢tnek, mint zÀrt, ´nmagÀbÂl ki nem vezetû titoktestnek ´nkÁnzÂ
´nfertûz¢se, aszk¢zise, alÀzata, hiÀba-vÀdja. Egyik tÀrgy vezet a mÀsikhoz, az a harmadikhoz, negyedikhez, mindig k´rbe ¢s mindig sz¢pen. ñ, negÀciÂ k¢t pÀrkÀja: k´r ¢s
sz¢ps¢g.
ögy Àllt ¢letem a boldogtalansÀg k´zep¢n, mint szeretûm k´ld´ke a hasÀn: az az
icike-picike m¢lyed¢s volt szÀmomra a nûi test-virÀg visszafejlûd´tt kelyhe, ¢s az eg¢sz
test ezen csenev¢sz kehely k´r¡l heverû tÃlfejlûd´tt sziromkar¢j benyomÀsÀt keltette,
a centralitÀs legszebb paradigmÀja volt. K´r¡l´ttem minden titok, tehÀt a szenved¢s
forrongÂ-leskelûdû lehetûs¢gei: hova menek¡ljek?
A szeretet abszolÃtuma
Ekkor ¢reztem, hogy minden szeretetben a szeretett tÀrgy jelent¢ktelen, csak a relÀciÂ
fontos. A szeretet mintegy ¢rzi, atavisztikus ÂvatossÀggal, hogy t¢mÀja titok, tehÀt az
´r´k Non egyik szerepe, a szenved¢s bÀrmikor tÃlcsordulÂ vad pohara. Mert az ¢jszaka meglepet¢se nem logikai volt, hanem szerelmi meglepet¢s: minden tÀrgy titok
volt, de szerelmi titok, nem ismeretelm¢leti titok. Minden m¢ly gondolat aljÀn r´gt´n
ez lÀtszik meg, mint a Holt-tengerbe ejtett feh¢r kark´tû, atlantiszi makacs àsouvenirÊ,
a szeretet probl¢mÀja. Minden ismer¢s-h¢j alatt a csÂk otromba univerzalitÀsa tombol.
K¢rd¢s-fa, k¢rd¢s-Àrny¢k, k¢rd¢s-het¢ra, k¢rd¢s-k¢rd¢s: hogy szeresselek titeket?
Nûk, Àrny¢kok, tengerek csak mÃlÂ, durva zÀporok, ¢s a szeretet a k¢sûi szivÀrvÀny
felett¡k, az irrealitÀs nevets¢ges pÀvÀskodÀsa?
Mi¢rt ennyire abszolÃt a szeretet a vilÀgban, ¢s mi¢rt ily abszolÃt lehetetlen? Vagy
talÀn a àszeretetÊ ¢lm¢nye semmi egy¢b, mint a vilÀg ellens¢ges àNonÊ-szerkezet¢nek
tehetetlen, g¢pies, negatÁv utÂk¢pe a l¢lekben? A szeretet bambÀn t¢mÀra ¢hezik, pedig û maga a t¢mÀtlansÀg koronatanÃja ¢s foghatÂ bizonyÁt¢ka? A szeretetnek ilyen
tragikus korlÀtoltsÀggal-univerzalitÀssal valÂ felvet¢se nem g´r´g. A szeretetre nagyÁtÂ¡veget a kereszt¢nys¢g tett elûsz´r, mikor odadobta azt egyr¢szt az ´rd´g´k martal¢kÀul, bün ¢s betegs¢g fullasztÂ utcÀjÀba, ¢s odadobta mÀsr¢szt angyalok martal¢kÀul, platÂni istenhez emelked¢s agyonlelkizett technikÀjak¢nt. A szerelem-szeretet
azÂta problematikus ´nmagÀban is: nemcsak szerencs¢tlen szerelmi t´rt¢netek vannak
(a partnereket elvÀlasztja vÁz, halÀl, mÀsik partner:
boldog epikum!),
hanem szerencs¢tlen szerelmek is. Ha tehÀt a szerelem belsû Non-jÀt akarom ÀbrÀ-
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zolni, akkor ¥ corps perdu kereszt¢ny vilÀgba kell vetnem magamat. Lehet, hogy
visszatalÀlok Alkibiad¢sz holdtÂl besztaniolozott ÀlarcÀhoz, lehet, hogy nem.
Narcisszusz: a virÀgok ¢rt¡nk l¢teznek
LÀssunk egy esk¡vûi hajnalt, lÀssuk benne a vûleg¢nyt: Narcisszuszt egyed¡l. A nap
m¢g nem kelt fel, ¢ppen hogy pirkad. Narcisszusz egyed¡l fekszik virÀgok k´z´tt egy
kis sz¡rk¢sk¢k tÂ partjÀn. A tÂ vilÀgosabb, mint a tÀrgyak, a levegû vagy az ¢g. PartjÀn
bolyhos k¢k virÀgok: mindegyik olyan, mintha nem is tÀrgy volna, hanem szemh¢jon
bel¡li kÀprÀzatfolt, kis zsinÂrokra, pÀlcÀkra akasztva.
A l¢nyeges k¡l´nbs¢g a virÀgok nappali ¢s hajnali Àllapota k´z´tt az, hogy mÁg nappal m¢gis valahogy Ãgy tünik, a virÀgok ¢rt¡nk, fel¢nk l¢teznek, szÁn¡kben van valami
lappangÂ irÀny, Ãgy hajnalban ¢ppen ez az irÀny hiÀnyzik. DimenziÂtlan An-sichba
hÃzÂdik vissza mindegyik. Hogy ezt hogy csinÀljÀk, megfejthetetlen: hiszen a F¡r-unsjelleget ¢ppen a lÀthatÂsÀguk adta meg vilÀgos nappal; a virÀg ¢ppen rendkÁv¡li àobjektivitÀsaÊ Àltal kapcsolÂdott, sût tolakodott hozzÀnk, ¢s hajnalban ezen objektivitÀsbÂl semmi sem veszett el. Noha a nap m¢g nem sugÀrzik, minden virÀgr¢sz pontosan
lÀthatÂ, vagyis a helyzet ugyanaz, mint nappal, ¢s m¢gis: a virÀg ¢s k´zt¡nk ür van,
hÁdnak nyoma sincs. Ilyenkor vessz¡k ¢szre, hogy nappal a tÀrgyak àdirigÀlnakÊ minket: a legfeslettebb dÀlia, f¢lreismerhetetlen F¡r-uns tulajdonsÀgai Àltal, precÁz dimenziÂtÀmaszt nyÃjt lÀbainknak. Hajnalban viszont nem tudjuk, hovÀ menj¡nk, minden
szirom (noha precÁz) behÃzta ezeket az antropomorf csÀpokat, mint egy megijesztett
csigÀt.
Esk¡vû elûtti hajnal: àmaÊ a vilÀg legelvontabb szava
Narcisszusz tudja, hogy a katedrÀlisban ma lesz az esk¡vûje, de ez a àmaÊ a vilÀg legelvontabb szava, melyet most hajnalban kiejthet. Egy nap hajnala ¢s ama nap k´zt a
leghalvÀnyabb ´sszef¡gg¢st sem lehet talÀlni, a hajnal nem a nap fel¢ halad. Lassank¢nt vilÀgosodik: ezt nagyon term¢szetellenesnek talÀlja Narcisszusz. Az este term¢szetes, a hajnal term¢szetellenes: a beesteled¢st az ember mindennap lÀtja, a hajnalt
sokkal ritkÀbban, Ãgyhogy ha valamilyen homÀlyt lÀtunk a term¢szetben, k¢pzelet¡nk
azt automatikusan csak a tovÀbb-s´t¢ted¢s fel¢ tudja folytatni, a vilÀgosodÀs fel¢ ritkÀbban. A hajnal tehÀt mindig hiba benyomÀsÀt kelti, valami ¢ppen fordÁtva t´rt¢nik,
mint ahogy kellene, eg¢szen ´nk¢nyes dolog. Az este az egyetlen komoly alap ¢s ¢talon, a hajnal tÀvolrÂl sem egyenrangÃ vele, mindig csak az est¢hez viszonyÁtva ¢r valamit.
Narcisszusz, a vûleg¢ny feln¢z az ¢gre: felhûk ¢s f¢nyek szÁnei alkonyatiak; ha nem
tudnÀ, hogy most a vilÀgossÀg fel¢ halad a term¢szet, Ãgy biztosan azt hinn¢, este van.
Ha a vilÀgosodÀs t¢ny¢re gondolunk, k¢nytelenek vagyunk azt az este realitÀsÀval
szemben valami irrealitÀsk¢nt felfogni. Ellenben ha az ¢g szÁneit n¢zz¡k, ¢ppen azt
kell megÀllapÁtanunk, hogy m¢g egyszer este van: az ¢jszakai vaks´t¢t elmÃlt, de nem
az¢rt, hogy elûrejussunk az idûben egy Ãj nappal fel¢, hanem hogy visszat¢rj¡nk, zenei ism¢tl¢sk¢nt, az elûzû est¢hez.
Hajnal-t¢r ¢s nappal-idû
A hajnal (ha nem egy hosszabb periÂdust, hanem csak egyetlen idûpontot vesz¡nk
tekintetbe) tisztÀn àlogikaiÊ valami: az ¢g teljesen esti, ¢s bÀr mi esetleg tudjuk, hogy
ez mÀr reggel ä lÀtÀsÀrÂl szÂ sincs. °rdekes az ¢g f¢lhomÀlyÀnak ¢s a f´ld, virÀgok
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f¢lhomÀlyÀnak k¡l´nbs¢ge: a felhûk m´g´tt cs´ndesen izzÂ v´r´s foltok optikai vilÀgossÀgot jelentenek, mÁg a f´ld k´zvetlen felszÁn¢n l¢vû vilÀgossÀg àfilozofikusÊ, valahol a gnoszeolÂgiÀban szerepelhetne. Az àÀlomÊ t¢ny¢nek k¡l´n´s Áze van ilyenkor.
ä Mi az Àlom? ä k¢rdezte a vûleg¢ny ä, talÀn ¢ppen az, hogy a virÀgok ilyen s¢rtetlen
teljess¢gben, a realitÀs thomista sz¡zess¢g¢ben maradtak a s´t¢ts¢gben is? TehÀt a fantasztikumnak ¢ppen az ellent¢te? A virÀgok pontosan lÀthatÂk: Àlomszemüek-e vagy
ÀlomtagadÂk? K´zben folyton vilÀgosodott: ez a vilÀgosodÀs fokozatosan t´rt¢nik,
´r´k Àtmenetekkel, ¢s m¢gis minden pillanatnyi ÀllapotÀt v¢glegesnek, ¢lesen k´r¡lhatÀroltnak ¢rezz¡k, mint egy billentyüvel szigetelt hangot a zongorÀn. Minden pillanatban megk´nnyebb¡lten sÂhajtott fel: ä most t´k¢letes a vilÀgossÀg ä ¢s a k´vetkezû pillanatban (a lehetetlent k´nnyed¢n megcÀfolva) m¢g t´k¢letesebb lett.
Mi is van azzal a klasszikus àbefejezetts¢gÊ irÀnti ¢rz¢kkel? Ami a vilÀgossÀgot illeti:
minden k¢pzelhetû pillanatban r´gt´n kiel¢g¡l. Ma lesz az esk¡vûje, ma lesz, ma, ma!
De hol van ez a àmüÊ? VilÀgosodik, de ennek semmi k´ze az idûh´z: nem az idû halad,
hanem csak a lÀtÂt¢r tÀgul: a hajnal t¢rk¢rd¢s, nem idûk¢rd¢s. Ahelyett, hogy mindig
k´zelebb ¢rezte volna magÀt a katedrÀlishoz, nûh´z, d¢lhez, mindig tÀvolabb ker¡lt
onnan, mert a vilÀgosodÀs Àltal mindig tÀvolabbra tolÂdott a horizontja, melyben hamarosan elveszett az ¢j s´t¢tj¢ben m¢g oly fixnek k¢pzelt idûpont ¢s esem¢ny. Ha valaki virraszt vagy legalÀbbis nagyon korÀn kel fel: az t¢rbe ¢bred, szinte az eg¢sz vilÀgteret hozza magÀval hozomÀnyul.
NÀsz a virÀgok k´z´tt
Ebbûl a hajnal-t¢rbûl lehetetlen az Àtmenet a nappal-idûbe: Narcisszusz el volt veszve.
De Narcisszusz a hajnal n¢lk¡l is el volt veszve: nem volt semmi k´ze menyasszonyÀhoz
ä hiszen ez¢rt hÁvjÀk Narcisszusznak. Menyasszonya sok mindent jelentett neki, csak
¢ppen nÀsztÀrsat nem. Szinte r¢szeg volt hÀzassÀga ¢rtelmetlens¢g¢nek tudatÀtÂl:
nonsens, tragikum ¢s pÀrka-triumfÀlÀs eg¢szen elsz¢dÁtett¢k, ¢s Ãgy gondolta, hogy
nem ¡nnepelheti ¢s gÃnyolhatja jobban esk¡vûje napjÀt, mint ha hajnalban kimegy
egyed¡l a szem-k¢k virÀgok k´z¢, ¢s ´nmaga tartja meg nÀszÀt: testtel, sorssal, egekkel
¢s virÀggal. A fü hideg volt, mint a j¢g, de ha beteg lesz tûle, annÀl jobb, annÀl stÁlusosabb az Àldozat.
Itt r´gt´n az ´nz¢srûl kell szÂt ejteni: Narcisszusz tisztÀban volt azzal, hogy a szeretet
teljess¢g¢t csak ´nmaga irÀnt ¢rezheti, minden nû, menyasszony stb. csak parÂdiÀja
lehet annak a m¢lys¢ges etikai lÀzongÀsnak, melyet szereteten ¢rtett, ¢s melyet maga
irÀnt ¢rzett. àMaga irÀnt ¢rzett?Ê ä ez csak a nyelv ¡gyetlens¢ge ä hiszen nem ´nmagÀt
szerette, hanem egyszerüen csak egyed¡l ¢rezte (mind testileg, mind lelkileg) a sors
irÀnti misztikus hÂdolatot ¢s az ember irÀnti hullÀmzÂ-morajlÂ r¢szv¢tet, mely szÀmÀra a szeretet-szerelmet jelentette. AzonkÁv¡l a szerelem teljess¢g¢hez sz¡ks¢ges a szerelem tÀrgyÀnak valamilyen m¢ly ismer¢se ¢s valamilyen m¢ly ismeretlens¢ge. Ismer¢s ¢s
titokzatossÀg varÀzslatos kevered¢s¢t, isteni arÀnyÀt az ember csak ´nmagÀval szemben ¢rzi; nûket-mÀsokat vagy nagyon ismer, vagy nagyon nem ismer, vagy a kever¢s
rossz.
R¢szv¢t ´nmaga irÀnt: en¢lk¡l nincs szerelem
Ki vagyok ¢n? ä k¢rdezte Narcisszusz v¢gign¢zve magÀn ¢s t¡k´rk¢p¢n a k¢k virÀgok
r´pk´dû vattaajkai k´z´tt. Izmainak minden hajlÀsÀt, idegeinek minden rakoncÀtlansÀgÀt jÂl ismerte: k´z¢rzet¢ben ¢s ´ntudatÀban a megszokottsÀg abszolÃtuma f¢sz-
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kelt kimozdÁthatatlanul. Viszont mindez m¢gis csak jÀt¢kszer, a sors kil´k´tt enigmÀja:
biztos ¢rtelme nincs. S itt szeret otthont vÀjni magÀnak az ¢rosz: ûsi megszokottsÀg ¢s
´r´kk¢ z¡mm´gû irracionalitÀs vÀlyÃiban. R¢szv¢t: en¢lk¡l nem volt szerelem Narcisszusz szÀmÀra, ¢s ezt teljesen csak magÀval szemben ¢rezhette. ¹nz¢s? semmi k´ze
hozzÀ! ä talÀn soha olyan ÀltalÀnosan ¢s elvontan nem ¢rezte embernek magÀt, mint
mikor kizÀrÂlagosan magÀval t´rûd´tt. A hipochondria teteje: a szubjektivitÀs halÀla.
Hipochondernek lenni ¢ppen ez: minden egy¢ni fizikai vagy lelki rezd¡l¢sben r´gt´n
àaz emberÊ sorsÀt meg¢rezni; a hipochonder sohasem magÀval t´rûdik, hanem ¢pp
ellenkezûleg: ´nmagÀt mindig mint az àemberi ¢letÊ, a àsorsÊ stb. szimbÂlumak¢nt
kezeli, ¢s ¢pp ez¢rt szenved. K¢ptelen ´nmagÀval t´rûdni, r´gt´n az egyetemess¢gekbe siklik. Ha a gyomra fÀj, r´gt´n testi l¢t, halÀl, szenved¢s univerzÀlis probl¢mÀiban
talÀlja magÀt.
NarcisszuszrÂl k¢t dolgot szoktak mondani: 1) hipochonder ¢s 2) hiszt¢riÀs. Hiszt¢riÀs, amennyiben hol szeret, hol gyül´l, hol aszketikus, hol ¢rz¢ki rohamai vannak,
hol mÀmoros, hol spleenes. De vajon mi mÀs ez a àhiszt¢riaÊ (ha az), mint radikÀlis
megvalÂsulÀsa, konkr¢t eljÀtszÀsa annak a realitÀsnak, hogy tulajdonk¢ppen minden
¢rzelmi attitüd, minden dolog irÀnt, lehetetlen: nincs egy¢rtelmü tÀrgy a vilÀgon, sem
szeretetre, sem gyül´letre nincs igazi ok a vilÀg nûiben, k´nyveiben, virÀgaiban. Az
emberek betegesnek szoktÀk mondani, ha valaki ok n¢lk¡l hirtelen szeret vagy gyül´l.
Pedig, egyr¢szt, nem is ok n¢lk¡l csinÀlja ezt, mÀsr¢szt az az igazsÀg, hogy ¢rzelmeknek, in ultima analysi, sohasem lehet oka. Vannak tÀrgyak ¢s vannak Ãn. ¢rzelmek,
vagyis lelki mozgÀsok. Hogy e k¢t csoport hogyan akad ´ssze, tiszta v¢letlen k¢rd¢se;
vonzÀsrÂl (plÀne àigazolhatÂÊ, jogosult vonzÀsrÂl) szÂ sem lehet. TehÀt mind a hipochondria, mind a hiszt¢ria nagyon is er¢nyes ¢s intellektuÀlis tulajdonsÀgok ä a l¢tez¢s
legm¢lyebb sÁkjÀban hajÂznak.
A magÀnyos hajnali nÀsz: mint Laokoon-k¡zdelem. Leselkedûk
Mikor Narcisszusz elhatÀrozta, hogy hajnalban egyed¡l tartja meg nÀszÀt, azt valamik¢pp Àldozat bemutatÀsÀnak ¢rezte: sorsnak vagy szerelemnek, a kettû egy volt szÀmÀra. A testi NÀrcisz-¢roszkodÀs messzirûl Laokoon-k¡zdelemnek lÀtszhatott; valahogy az is volt, azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy mÁg Laokoon szabadulni akart a kÁgyÂtÂl,
addig Narcisszusz Ãgy akarta gyürni, csavarni ¢s szorÁtani test¢t, mÁg v¢gre egy kÁgyÂ,
a testi ´r´m, megsz¡lethetik belûle.
Az esk¡vû hajnalÀn Narcisszusz k¡l´ncs¢gbûl ¢s egy àutolsÂÊ szerelmi àegyÊ-¡ttl¢t
irÀnti kÁvÀncsisÀgbÂl kelt fel, de mi sem term¢szetesebb, hogy apja hÀzÀnak nem egy
szolgÀja volt mÀr ¢bren, k¢sz¡lûdni a nagy ¡nneps¢gre. Ketten, akÀrcsak ZsuzsannÀt
a v¢nek, a tÀvolbÂl n¢zt¢k a magÀnyos vûleg¢nyt. De Narcisszusz ´nmagÀban viaskodÂ
teste nemcsak a leskelûdû szolgÀkra tette valami nyavalyat´r¢s vagy kÁgyÂval valÂ k¡zdelem benyomÀsÀt. Narcisszusz ´nmaga is tudta, hogy itt harcrÂl van szÂ, de olyan
harcrÂl, mely nem sz¢tdarabolja a test¢t, hanem inkÀbb koncentrÀlja, kompozÁciÂba
foglalja. SzÀmÀra az ´nszerelmesked¢s ¢rt¢kes volt, mert a szeretet v¢gtelens¢g¢t a
testkompozÁciÂ v¢gtelens¢g¢vel egyesÁtette: a gy´ny´rüs¢g rendkÁv¡li ¢pÁt¢szeti harmÂniÀt adott tagjainak. Nem a hedonistÀk bamba lelki kiel¢g¡l¢s¢rûl volt szÂ, hanem
a szÂ szoros ¢rtelm¢ben vett m¢rn´ki kompozÁciÂ¢rz¢srûl s ennek a ä szinte zokogÂ
r¢szv¢ttel valÂ ä azonosulÀsÀrÂl. A gy´ny´rüs¢g keres¢se Ãj anatÂmia, Ãj bordÀzat keres¢se volt: talÀn az egyetemes emberi sors traverzeinek diagnosztikus c¢lzatÃ kitapogatÀsa sajÀt szervezet¢n bel¡l. Sic nascitur geometricus: lÀbait mÀskor is pÀrhuzamosak-
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nak talÀlta, ha v¢gigfek¡dt a r¢ten, de most, mikor a gy´ny´rüs¢g vÀzolt kÁgyÂi kezdtek laokooni precizitÀsra t´rni, ezt a pÀrhuzamossÀgot az Anank¢ ¢gû monogramjÀnak lÀtta, illetûleg a k¢j nem volt egy¢b, mint teste rajz- ¢s sÃlybeli szabÀlyossÀgÀnak
az isteni akaratba valÂ transzponÀlÀsa.
Metafizikai szimmetriamÀmor
A testnek k¢t mindennapi rendje van: k¢t kar, k¢t lÀb, k¢t szem jobbra-balra valÂ megfelel¢se ¢s a belsû biolÂgiai mük´d¢sek bizonyos ´sszhangja. Az ´nnÀsz ezekkel szemben valami metafizikai szimmetriamÀmort vÀltott ki a testbûl, pontosabban (ha ugyan
van itt a pontossÀg szÂnak ¢rtelme) a szimmetrikussÀg orfikus ¢lm¢ny¢t vajÃdta ki, amit
ekkor a metafizika egyetlen lehets¢ges formÀjÀnak ¢rzett. K´z¢ppont ¢s kÁs¢rû szÀrnyak ä ez a k¢t elem tombolt Narcisszuszban.
°pÁt¢szetbe burkolÂdzÀs
Mindezt leÁrni ä valljuk be ä el¢g idiotikus dolog. Mert ha egyszer: sic nascitur geometricus, akkor fel kell ¢pÁteni. így elûsz´r: ovÀlis alaprajzÃ szoba, mint egy domborÃ lencse keresztmetszete. A k¢t szemben ÀllÂ koromfekete fal k´z¡l az egyik elûtt ÂriÀsi emberi lÀb hever szÁnezett szoboranyagbÂl, mint valami parthenoni t´red¢k. A mÀsik fal
mellett v¢rv´r´s pamlag hÃzÂdik v¢gig (egyik v¢ge a lÀbszÀr Àgy¢kba futÂ v¢g¢t, mÀsik
a lÀbujjakat ¢rinti), ef´l´tt az ÂriÀsi heverû ä t¢rdben kiss¢ felemelt ä szoborlÀbnak
pontos kontÃrjai feh¢r vonallal kihÃzva a fekete falon. Ott, ahol a dÁvÀnyÁv az Àgy¢kr¢szt metszi, emelkedik szÀz ¢s szÀz neoncsûbûl ´sszetett libatollk¢nt a plafonig ¢rû
vilÀgÁtÂtest: itt serkent ki NarcisszuszbÂl a gy´ny´rüs¢g f¢lig Âlmos, f¢lig elektrikus
sz´kûkÃtja. Az ¢pÁt¢szetbe burkolÂdzÂ-leleplezûdû...
(àaz ellent¢tes szavak egybekovÀcsolÀsa
rutinnÀ vÀlik nÀlaÊ)
...onÀniaÀbrÀzolÀs m¢g mindig jobb, mint az epikailag agyonstilizÀlt ÀbrÀzolÀs.
Egy t¢mÀt egy stÁlusban v¢gigÁrni?
Mikor int¢zûdik mÀr el v¢gre a müfajok k¢rd¢se? ProustizÀlÂ hajnalleÁrÀs, pszicholÂgiai tanulmÀny-abortuszok hipochondriÀrÂl ¢s hiszt¢riÀrÂl, sematikus Narcisszusz-figura, kedv a RabelaisäGoya-f¢le szem¢rmetlen karikatÃrÀkhoz, ¢pÁt¢szetbe ¡tk´z¢s:
csupa lehetûs¢g, csupa stÁlus ¢s müfaj, mi lesz vel¡k? SzÀmomra a leg¢rthetetlenebb
titok, hogyan tud valaki egy t¢mÀt egy stÁlusban v¢gigÁrni vagy v¢gig¢pÁteni. Ehhez a
k´vetkezetess¢ghez nekem valami szellemi tetanuszba kellene merevednem, hiszen a
t¢mÀval mindig mÀs ¢s mÀs viszonyban vagyok, ¢s ez a legalapvetûbb realitÀs; mihelyt
csak a t¢mÀt akarom tovÀbb folytatni a megkezdett modorban, a hozzÀ valÂ viszonyom
¢rz¢keltet¢s¢nek kizÀrÀsÀval, Ãgy az a t¢ma oly nevets¢gesen mesterk¢lt, esztelen¡l
szigetelt ¢s hazug benyomÀst kelt, hogy ´ssze kell t¢pnem, ki kell tagadnom.
Egy t¢ma, ha kitalÀltam, mindenesetre bennem van: lelkemben, agyamban, beleimben ä szervezetem alkotÂr¢sze, mint egy em¢sztûdû ¢tel. Mikor kifejezni kezdem, azt
a formÀjÀt r´gzÁtem, amilyen formÀban szervezetemben ¢ppen jelen van: a t¢ma ¢s
eg¢sz k¡lsû-belsû szervezetem egyetlen egys¢ges dolog. Idûvel abbahagyom a kifejez¢s
munkÀjÀt, ¢s, mondjuk, d¢lutÀn àfolytatniÊ akarom. Az ablakon mÀsk¢pp s¡t be a nap,
bûr´mben eg¢szen Ãj, idegen melegs¢gÁzt ¢rzek, ez a melegs¢g mÀsk¢pp zsilipezi vagy
erjeszti v¢remet, gyomromban Ãj ¢telek dagÀlya ¢s apÀlya dolgozik: mindez term¢szetszerüleg magÀval vonja a àt¢maÊ, illetûleg intonÀlt stÁlusÀnak teljes elvÀltozÀsÀt is
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ä hiszen a t¢ma nem rajtam kÁv¡l Àllt a levegûben, hanem beleimben, szÁvemben ¢s a
hormonok intrikÀlÂ torpedÂiban. Mindig az eg¢sz test alkotÂr¢sze, sût szerve a t¢ma
¢s stÁlusa; a test pedig ÀllandÂan hullÀmzik.
Az irodalmi k´vetkezetess¢g: e vilÀgi dolog
Felvetûdik az ÁrÂi aszk¢zis k¢rd¢se: a nagy ÁrÂ ¢ppen az, aki legyûzi a test Àltal ´r´kk¢
transz- ¢s deformÀlÂdÂ t¢mavÀltozÀsokat, ¢s v¢rzû erûfeszÁt¢ssel a rajta kÁv¡l ÀllÂ müh´z hü, nem pedig az û test¢ben levû àtestmimikrihezÊ. SzÀmomra ez lehetetlen, mert
müvek nem ¢rdekelnek: az irodalom mint irodalom teljesen idegen. Nem tudn¢k egy
pillanat milliomodr¢sz¢ig sem egy müre figyelni ä mert a mü (az ¢lû ÁrÂi szervezetbûl
kit¢pett mü) nem Àll v¢gtelen k´zels¢gben az ¢letben pillanatrÂl pillanatra adÂdÂ, a
biolÂgiai, belsû testi àide-odaÊ Àltal nyugtalankodÂ Istenhez. Az irodalmi vagy ¢pÁt¢szeti k´vetkezetess¢g e vilÀgi dolgok: mialatt ¢n azon t´r´m racine-i szÁvÂssÀggal a fejem, hogy a cselekm¢nyt hogyan szorÁtsam-kerekÁtsem a mÀsodik felvonÀsban, noha
lelkem m¢ly¢n a cselekm¢ny (p¢ldÀul az elûbb emlÁtett d¢lutÀni naps¡t¢s hatÀsa alatt)
mÀr r¢gen egy pÀr papagÀj szÁn-legyezûj¢v¢ ¢s kÀrogÀsÀvÀ olvadt: akkor szinte Szentl¢lek ellen valÂ bünt k´vetek el, mert emberi tervhez ragaszkodom az àisteniÊ helyett,
l¢v¢n, hogy szervezetem àszesz¢lyesÊ k´z¢rzethangulatai Isten k´zvetlen teremt¢se.
VigyÀzzunk: itt nem azt ÀllÁtom, hogy az emberi szervezet minden àszesz¢lyeÊ kinyilatkoztatÀs, hogy hangulataink megvÀltÂ ¢s vez¢rlû igazsÀgok, melyekben hinn¡nk
kell ä nem. A romantika t¢ved¢se ¢ppen az volt, hogy ezekben a biolÂgiai szesz¢lyekben (pl. a visszafojtott szerelmi vÀgy handabandÀs cikcakkjaiban) àprogramotÊ lÀtott,
az ¢let à¢rtelm¢tÊ stb. °n nem lÀtok benn¡k semmi intellektus f´l´tti ¢rt¢ket, m¢g
kev¢sb¢ bÀrmif¢le cselekv¢sre vagy erk´lcstan-fogalmazÀsra ihletû tendenciÀt: egyszerüen mÀsolom, lesem, k¢rdezem ¢s kÁs¢rem ûket az alÀzat aggÀlyÀval ä hÀtha egyszer
kider¡l valami belûl¡k. LegtÀvolabbi c¢ljaim k´z´tt sem szerepel valamif¢le müv¢szi
vagy tudomÀnyos àalkotÀsÊ: Árok ¢s ¢pÁtek jobb hÁjÀn, Ágy ûrizve meg leselked¢seimet
az emberi szervezetrûl. A k¢t pÂlus: vagy a mü, vagy ¢n ä ha tetszik, mÀs szavakkal:
vagy àe vilÀgÊ (ez a mü), vagy Isten (ez szervezetem biolÂgiai hullÀmzÀsa). Itt csak
akkor lesz valami ¢rtelmes eredm¢ny, ha szigorÃ kizÀrÂlagossÀggal az egyiket vÀlasztom, ¢s nem prÂbÀlom ´sszevissza kevergetni a kettût. S az eredm¢ny, ha m¢g irodalom vagy ¢pÁt¢szet, Ãgy mindig paradox, ´nellentmondÂ, szinte ´ncÀfolÂ: csak biolÂgiÀbÂl ¢s teolÂgiÀbÂl tÀplÀlkozik, ¢s azok fel¢ halad; meg¢rt¢s¢hez nem az àirodalomÊ,
nem szerkesztett mü vagy àk´nyvÊ segÁt, hanem a legelemibb Àllatok mozgÀsa s az
Isten erk´lcsi terve az emberrel.
T¢ma nem tud a k¢prûl ä k¢p sem tud a t¢mÀrÂl
Vegy¡nk egy t¢mÀt, voltaire-i, swifti vaskos, gÃnyosat: Narcisszuszt esk¡vûje reggel¢n
´reg, kiss¢ bolond dajkÀja f¡r´szti egy park tavÀban ä azt hiszi, hogy Narcisszusz m¢g
mindig az û gondjai alÀ tartozÂ tudatlan-szüz kisgyerek.
Elûbb elmondtam valamit arrÂl, hogy mi¢rt lehetetlen k´vetkezetesen elûadnom
valamit egy müfajban homog¢n stÁlussal. Ehhez m¢g ennyit: van egy t¢mÀm, azt figyelem, ¢s a figyelem minden Àrnyalatnyi ingadozÀsÀval vÀltozik a t¢ma. P¢ldÀul: swifti hangulatban l¢v¢n, leÁrni egy onanizÀlÂ vûleg¢nyt az esk¡vû reggel¢n. Mikor a t¢ma
eszembe jut, eg¢szen mÀs k¢p (ha egyÀltalÀn van valami k¢pszerü elem benne) lebeg
csukott szemem elûtt, mint mikor valÂban le¡l´k az asztalhoz a papÁr ¢s a tinta mell¢,
¢s kezdem a t¢mÀt k´zelrûl n¢zni. Hol ¢s hogyan kezdjem? Ekkor kider¡l, hogy nem
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is k´zelrûl kezdem n¢zni az elûbb kitalÀlt t¢mÀt, hanem egyszerüen valami teljesen Ãjat
kell kitalÀlnom, ha el akarom kezdeni t¢mÀm kifejt¢s¢t. P¢ldÀul jelen esetben jÂl meg
kell erûltetnem az agyamat, hogy elk¢pzeljem, mondjuk a meztelen Narcisszuszt: mikor a t¢mÀt kitalÀltam, akkor egy ilyen k´zeln¢zeti k¢prûl szÂ sem volt. Most kierûszakolom magambÂl: a meztelen Narcisszusz! De ahogy a t¢ma nem tudott a k¢prûl,
Ãgy a k¢p sem tud a t¢mÀrÂl, amely tehÀt mindenekfelett ´nzû. ¹nz¢se r´gt´n abban
nyilvÀnul meg, hogy a meztelen test, mint intonÀlÂ k¢p, nem sejti, hogy valami gÃnyos-swifti t´rt¢nethez tartozik, ¢s Ágy mint k´ltûi test, mint sz¢p Narcisszusz jelenik
meg fantÀziÀmban: magÀval hozva g´r´g mitolÂgia, Val¢ry-versek, Greco-k¢p, nÀrcisz virÀg, holttest, tÂ ´sszes asszociÀciÂaromÀjÀt, melyeket k¢ptelen vagyok elüzni, s
melyek a tervezett àswifti gÃnytÊ term¢szetesen egyszer s mindenkorra lehetetlenn¢
teszik.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
(àNagy reg¢ny [t´red¢k], tÀn PRAE elûtt, 1930-as ¢vek? Rendez¢skor, csak Ãgy belen¢zve, nem tudom azonosÁtani. 1968. januÀr 22. Szentkuthy MiklÂsÊ ä ez Àll a Petûfi Irodalmi MÃzeumban ûrz´tt k¢zirat tÀblÀs
fedel¢n. A szerencse most mell¢m szegûd´tt, azonosÁtani tudtam, ugyanis egy kis r¢sz ebbûl a reg¢nybûl megjelent a Kerekasztal cÁmü folyÂiratban, 1936-ban, amikor Szentkuthy m¢g pontosan eml¢kezett az ÁrÀs
dÀtumÀra: 1933. TehÀt a PRAE befejez¢se utÀn ¢s megjelen¢se elûtt egy ¢vvel Árta ezt a reg¢nyt, melybûl
szÀzhatvan nagyalakÃ k¢ziratoldal k¢sz¡lt el. ä Tompa MÀria.)
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A K¹LTý H°T BORDçJA
KÀlnoky LÀszlÂ: ¹sszegyüjt´tt versek
Magvetû, 1992. 764 oldal, 450 Ft
°ppen k¢t ¢vtizeddel ezelûtt levelet kaptam
leghüs¢gesebb barÀtomtÂl, aki, mint mondani szokÀs, àvid¢ken folytatta tanulmÀnyaitÊ.
MÀr nem eml¢kszem, mi okozta rossz k´z¢rzet¢t; valamelyik¡nk mindig rosszul ¢rezte
magÀt akkoriban; lev¢lvÀltÀsaink, ritka kiv¢tellel, egyfajta àrosszkedvcser¢nekÊ voltak tekinthetûk. Arra a megrend¡l¢sre viszont
pontosan eml¢kszem, amely KÀlnoky LÀszlÂ
Àltala k´lcs´nvett sorai olvastÀn tÀmadt bennem; Ãgy ¢reztem, barÀtom minden eddigin¢l pontosabban k´z´lte velem rosszkedv¢nek (rosszkedv¡nknek) mibenl¢t¢t. Ezt a
versszakot id¢zte:
àLelkem ¡res t¢rben lebeg;
kinyÃjtott kezek el nem ¢rnek;
fenyegetnek vagy f¢ltenek,
de m¢zes hangok is dics¢rnek.
Egyetlen szavukat se hidd:
amelyben ¢lek, n¢zd e fertût!
SÁrd tele ¢rtem k´nnyeid
vadviz¢vel az ûszi erdût.Ê
Csak jÂval k¢sûbb szereztem tudomÀst arrÂl, hogy a vers a harmincas ¢vek elej¢n sz¡letett, s hogy szerzûje hozzÀnk hasonlÂ fiatalember volt akkor. A k¡l´nbs¢g à¢ppen csakÊ
annyi volt, hogy neki siker¡lt ¢rv¢nyesen
kimondania f¢lelm¢t, tÀrstalansÀgÀt, magÀnyos szorongÀsait, menek¡lhetn¢kj¢t a rÀ vÀrÂ rengeteg szenved¢s ¢s csalÂdÀs elûl, siker¡lt kimondania kamaszos s¢rtûd´tts¢g¢t,
amellyel a vilÀgra tekintett, ¢s nosztalgikusan
¢rzelmes tÀrskeres¢s¢t, amelyben az ´nsajnÀlat mellett ott ¢lt a tiszta vÀgyakozÀs, ´nmagÀt
megmutatni. Mi pedig ezekbe az ¢vtizedekkel korÀbban lejegyzett sorokba kapaszkodtunk; egy k´ltû soraiba, akinek a nev¢t sem
hallhattuk a k´z¢piskolÀban, s akinek irodal-

mi hovatartozÀsÀt, kezdû magyar szakos l¢temre, csak igen hozzÀvetûlegesen tudtam
volna meghatÀrozni. Ha jobban ismerem, talÀn eszembe jut, amit ugyanez a fiatalember
Árt Baudelaire-rûl:
à...mily ¢ji ÂceÀnt borÁt f´l¢d a holt
idû Àramlata, mÁg bennem megteremnek
e verssorok, s nekik a Belûled kivont
fluidum ¢letet ¢s keserü erût ad.
A holt szÁv f¡veket ekk¢nt term¢kenyÁt...Ê
Azt az ifjÃ embert a harmincas ¢vekbûl valÂban elborÁtotta mÀr a holt idû ÂceÀnja; Àm a
k´ltû m¢g ¢lt; nem sejthett¡k, talÀn û maga
sem sejthette, hogy csak eztÀn Árja majd meg
¢letmüve talÀn legjelentûsebb darabjait, hogy
¢letre kelti a àmagÀnzÂtÊ, HomÀlynoky SzaniszlÂt, hogy hûstettek sorÀt k´vetendi el a
hetvenes ¢vek à¡lûkÀdjÀbanÊ, megteremtve
egy csakis rÀ jellemzû versbesz¢det.
Az id¢zett nyolc sor (a B ALLADA AZ ýSZI ERDýKRýL cÁmü vers AJçNLçS-a) vonzereje abban a sajÀtos vibrÀlÀsban rejlett, amelyet a
k´ltem¢ny hangnemi, hang¡t¢sbeli, technikai stb. szintjei k´z´tti fesz¡lts¢g indÁtott be.
Az ifjÃ k´ltû ugyanis nem a sajÀt hangjÀt prÂbÀlgatja itt (bizonyos ¢rtelemben persze a vilÀg minden k´ltûje mindig sajÀt hangjÀval kÁs¢rletezik; a k¡l´nbs¢g intencionÀlis: vÀlaszt-e valaki àidegen hangotÊ k´zvetÁtû¡l
vagy sem). K¢sû romantikus stÁlusgyakorlat
ez a vers, nem is annyira Victor Hugo, mint
inkÀbb KosztolÀnyi Hugo-fordÁtÀsainak modorÀban. Ma sem tudok mÀst mondani: mestermunka; ha valaki jÀt¢kbÂl becsemp¢szn¢
egy Victor Hugo-vÀlogatÀsba, alig hiszem,
hogy akadna szak¢rtû, aki ¢szrevenn¢ a kakukktojÀst. Ezen a àszakipariÊ t´k¢letess¢gen
tÃlmenûen is van azonban egy-k¢t figyelemre
m¢ltÂ vonÀsa a versnek. Legelsûbben is az,
ami majdnem ¢szrev¢tlen¡l megbontja a szÀnd¢kosan avÁttas XIX. szÀzadi modellt, vagyis
a vÀltÀs a rejtûzk´dû ÀltalÀnossÀgbÂl a k´zvetlen, tegezû szem¢lyess¢gbe. A àvÀltÀsÊ szÂt
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az¢rt emelem ki, mert lÁrat´rt¢neti szempontbÂl talÀn ezen lehetne a legjobban ¢rz¢kelni az elmozdulÀst. Egyazon k´ltem¢nyen
bel¡l, l¢nyeg¢ben Àtmenet ¢s k´zvetÁt¢s n¢lk¡l megszÂlaltatni egy mÀsik hangot: ez valami Ãjnak a csÁrÀja. ValÂban: megkockÀztathatjuk az ÀllÁtÀst, hogy nem ugyanaz a hang
mondja: ànincsen r¢mÁtûbb az ûszn¢lÊ, mint
amelyik a àSÁrd tele ¢rtem...Ê felszÂlÁtÀst int¢zi
valakihez, aki ugyanakkor aligha konkr¢t
szem¢ly, hiszen mitikus dimenziÂkat ´lt,
k´nnyei vadvizekk¢nt cs´rgedeznek sz¢t,
mintegy maga lesz a megkÁnzott, teremtûj¢tûl magÀra hagyott term¢szet. (Persze, KÀlnokynak itt is van àalibijeÊ: az ajÀnlÀsforma
fedezi ¢s disszimulÀlja a hangvÀltÀst.)
A mÀsik ¢rdekess¢g az, ahogyan a jÂl ismert retorikai megoldÀsok vattÀjÀba csomagolja a legfontosabb (a mÃlt szÀzadban m¢g
elk¢pzelhetetlen) motÁvumot, a t¢r azonosÁtÀsÀt a semmivel, az ¡ress¢ggel. àA t¢r mint
nagy, fekete lyuk...Ê, mondja az elsû versszakban; majd az AJçNLçS-ban: àLelkem ¡res t¢rben
lebeg.Ê Ez bizony a l¢t hÀtborzongatÂ idegens¢ge, az ¢rthetetlen ür k´zep¢n vergûdû l¢lek, amely csak szenved¢s¢vel, unalmÀval, viszolygÀsÀval tud hÁrt adni magÀrÂl, arrÂl,
hogy rejtelmes okokbÂl l¢tezik, ¢s otthonra
vÀgyik. Heidegger Unheimlichkeitje ¢s Sartre
Naus¢e-ja (a kettûnek minden k¡l´nb´zûs¢g
ellen¢re tagadhatatlanul sok k´ze van egymÀshoz) dereng fel itt, egykorÃ, autentikus
magyar megfogalmazÀsban. (TalÀn egyetlen
disszonÀns elem akad, amely disszonancia
ugyanakkor igen fontos a k¢sûbbi KÀlnokymüvek meg¢rt¢se szempontjÀbÂl. Az àamelyben ¢lek, n¢zd e fertût!Ê felkiÀltÀs azt a s¢rtûd´tten moralizÀlÂ hangnemet ¡ti meg, amely
k¢ts¢gkÁv¡l mindv¢gig jellemzûje marad a
k´ltû vilÀgÀnak, noha a hetvenes ¢vektûl
eg¢szen mÀs po¢tikai funkciÂban t¢r vissza.
A àfertûÊ term¢szetesen igen jÂl rÁmel az àerdûreÊ, ¢s k¢pileg is folytatja a mocsaras, nyirkos Àzal¢k vonulatÀt; KÀlnoky, ez irodalomt´rt¢neti k´zhely, a Nyugat sz¡l´tte, ott
botlik, ahol egy ànyugatosÊ k´ltûnek botlania
illik. Hagyja, hogy a nyelv, a forma vezesse
¢s n¢ha f¢lrevezesse. De ez mÀs lapra tartozik.)
Az Ãgynevezett àmesters¢gbeli tudÀsÊ regisztrÀlÀsa inkÀbb akadÀlyoz, semmint segÁt
abban, hogy KÀlnoky nagysÀgÀnak k´zel¢be

f¢rkûzhess¡nk. Mert hogy a nagysÀg jelen
van ebben az ¢letmüben, azt talÀn minden elfogulatlan olvasÂ ¢rzi ma mÀr; Àm ez a nagysÀg nem magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel
´tlik szem¡nkbe; nagyon is kik¡zd´tt, megszenvedett, csak t´bbsz´r´s szürûn Àt ¢rz¢kelhetû sugÀrzÀs ez. Hihetetlen rÀ¢rzû- ¢s
imitÀciÂsk¢szs¢ge (amely müfordÁtÂi bravÃrjainak alapjÀul szolgÀlt) talÀn inkÀbb nehezÁtette, mint k´nnyÁtette k´ltûi ´n¢pÁt¢s¢t.
àHogy mi¢rt k´nyveltek el sokan, hosszÃ idûn Àt
egyversü k´ltûnek (a SZANATñRIUMI EL°GIA volt
az a bizonyos ÏegyetlenÎ vers), mÀsok mi¢rt tartottÀk k´lt¢szetemet csupÀn fordÁtÂi munkÀm mell¢kterm¢k¢nek, arra itt nincs ¢rtelme kit¢rniÊ ä Árta
¹SSZEGYþJT¹TT V ERSEI -nek 1980-bÂl szÀrmazÂ utÂszavÀban. SzÀmunkra is tÃl fogas
k¢rd¢s ez, nem is vÀllalkozhatunk a vÀlaszadÀsra; annyit azonban bÁzvÀst ÀllÁthatunk,
hogy n¢hÀny felejthetetlen sor (àhullaarcÃ t¢li
d¢lutÀnok!Ê, ¹T NAP) ¢s k¢ts¢gbevonhatatlan
versremekl¢s (K ¹V °REK A FºRDýBEN, hogy az
egyik kedvencemet emlÁtsem ä magam nem
tartom olyan nagyra az EL°GIç-t) ellen¢re
valamif¢le fesz¡lts¢g ¢rz¢kelhetû k¢pess¢gei
¢s k´ltûi produkciÂja k´z´tt. Ahogy fiatalkorÀban erûfeszÁt¢s n¢lk¡l tudott KosztolÀnyiäHugo-verset Árni, ugyanolyan k´nnyed¢n szÂlalt meg ûsz fejjel tandoriul vagy pilinszky¡l (itt csak utaln¢k AZ ARC HOMçLYA cÁmü t´k¢letes Pilinszky-szimulÀkrumra). Ezek
is KÀlnoky-versek persze, m¢ghozzÀ nagyszerüek; a àmintaÊ Àrny¢ka azonban rÀjuk vet¡l,
s legalÀbbis jÂmagamnak nehezemre esik ¢ppen belûl¡k kih¡velyezni a KÀlnoky-rejt¢lyt.
Az mindenesetre majdnem bizonyosnak
lÀtszik, hogy jelentûs k´ltûbûl a legÃjabb magyar lÁra t´rt¢net¢nek meghatÀrozÂ figurÀjÀvÀ ¢let¢nek utolsÂ mÀsf¢l ¢vtized¢ben, a magÀnzÂ- ¢s a HomÀlynoky-versekkel l¢pett elû.
Ekkor alakÁtotta ki ama sokak Àltal m¢ltatott
epikus-lÁrai versbesz¢det, amely megfelelû
k´zeget teremtett szÀmÀra ahhoz, hogy a
ànagy müÊ megalkotÀsÀnak nyomasztÂ felelûss¢g¢tûl megszabaduljon. Olyan k´zeget,
amelyben feloldÂdhatott minden g´rcs´s fesz¡lts¢g, amely egy ¢leten Àt gÀtolta abban,
hogy megÁrja a teljes eg¢sz¢ben sajÀt nev¢n
szignÀlhatÂ remekmüveket. Mert lehetetlen
nem ¢szrevenni, hogy ez a g´rcs´s fesz¡lts¢g
mÀr a kezdet kezdet¢n, a betegs¢get, a hÀborÃt, a politikai okokbÂl valÂ hÀtt¢rbe szorÁt-
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tatÀst jÂval megelûzûen jelen volt k´lt¢szet¢ben. Most, k´ltûi ¢letmüv¢nek gyüjtem¢nyes
kiadÀsÀt lapozgatva persze nem neh¢z meglÀtnunk, hogy csÁraformÀban mÀr az elsû k´tetben felbukkan a majdan megoldÀst hozÂ
àhomÀlynokysÊ besz¢dforma. Az ýSZI K°PEK
KISVçROSBñL ciklusra gondolok itt, s azon bel¡l is az ilyesfajta verskezd¢sre: àOktÂberben temett¡k el / nagyn¢n¢m f¢rj¢t, egy s´t¢t / napon...Ê
Majd n¢hÀny strÂfÀval k¢sûbb: àDe nem is ezt
akarom ¢n / pÀr szÂval itt elmondani...Ê KÀlnokynak tehÀt valahol a zsigereiben volt az a tudÀs, mik¢nt lehet àcsak ÃgyÊ mes¢lni, sût
anekdotÀzni versben is a lÁrai jelleg ÀtalakulÀsa (de nem megszün¢se) r¢v¢n. Ebben a
mutÀlÂ hangÃ kÁs¢rletben term¢szetesen egy
nagy Ávü hasonlattal kell igazolnia az anekdotikus kit¢rû jogosultsÀgÀt; po¢tikailag kell
ments¢get talÀlnia mes¢lûkedv¢re, arra,
hogy magÀt a t´rt¢netet is el kÁvÀnja mondani, nemcsak az ¢lm¢ny k´ltûileg megszürt,
desztillÀlt vÀltozatÀt tartja meg. MintÀnak
persze erre is ott lehetett KosztolÀnyi hÁres
verskezd¢se:
àElmondanÀm ezt n¢ked. Ha nem unnÀd.Ê
EzÃttal azonban inkÀbb a sajÀt alkatÀnak
megfelelû megszÂlalÀs lehetûs¢ge utÀn tapogatÂzik, s nem annyira mintÀt k´vet, legalÀbbis ¢rz¢sem szerint. De hÀt ott volt a
szÀmtalan egy¢b besz¢dmÂd, besz¢dmodor
is, ¢s szemlÀtomÀst magÀt KÀlnokyt is megh´kkenti vagy tanÀcstalannÀ teszi, hogy
annyif¢lek¢ppen k¢pes megszÂlalni.
K´zben telnek az operÀciÂkkal, csonkulÀsokkal ¢s ´ncsonkÁtÀsokkal terhelt ¢vtizedek.
H¢t bordÀjÀt tÀvolÁtjÀk el egy operÀciÂ sorÀn;
term¢szetesen megÁrja versben, hogy szÀnalmat koldulhasson szerelme tÀrgyÀtÂl. A vers
megtalÀlhatÂ a k´tetben, de vajon mi lett a
sorsa KÀlnoky bordÀinak? A k¢rd¢s f¢ligmeddig komoly; Roland Barthes francia ÁrÂt
nagyjÀbÂl a magyar k´ltûvel egy idûben operÀljÀk hasonlÂ okokbÂl egy svÀjci klinikÀn;
azutÀn maga is ¢veket t´lt a tuberkulotikusok
vilÀgÀban, àa gyÂgyulÀs hegy¢nÊ. Neki csak
egy bordÀjÀt für¢szelik el, Àm a svÀjci orvosi
etika szempontjÀbÂl egy¢rtelmü, hogy ez a
csontdarab test¢nek elidegenÁthetetlen r¢sze,
egyszÂval az û tulajdona. Barthes tehÀt ¢vekig
engedelmesen ûrzi sajÀt bordÀjÀt egy dunsz-

tos¡vegben a szekr¢ny tetej¢n, mÁgnem egyszer elfogja a d¡h, ¢s az eg¢szet kivÀgja az
ablakon, à´r´m¢re valamilyen kÂbor kutyÀnakÊ.
Megszabadult a test statikus, tulajdonosi felfogÀsÀtÂl. Magyar sorstÀrsÀnak ezzel a k¢rd¢ssel
nem kellett megk¡zdenie; neki az operÀciÂ
azt jelenthette, hogy akit e tÀjon üzûbe vesz
a balsors, annak semmije sem marad: m¢g a
teste sem az ´v¢. Ezt a keserü tapasztalatot
foglalja ´ssze ¢lete legv¢g¢n, az immÀr letisztult, higgadt nagysÀgot sugÀrzÂ T°LI NAPLñ
egyik darabjÀban:
ERýSZAK (II. 20.)
Aki csikland, nevetni k¢nyszerÁthet
rosszkedvemben, ¢telt t´mhet bel¢m
jÂllakottan, t´lcs¢rt nyomhat a szÀmba,
s itathat borral, vÁzzel fulladÀsig.
MegalÀzza a gy´ng¢t az erûsebb,
karjÀt csavarva t¢rdre k¢nyszerÁti,
hogy bocsÀnat¢rt k´ny´r´gj´n
az ût magÀt ¢rt, megbocsÀthatatlan
s¢rt¢sek¢rt. Tetsz¢s szerint
formÀlhat belûle aljas besÃgÂt,
hitetlen pr¢dikÀtort
vagy esk¡vû elûtt kiher¢lt vûleg¢nyt,
s¡ketn¢mÀt, vakot, ¢lûhalottat.
(HÀt igen, azt hiszem, ezt nevezik a t´rt¢nelmi tapasztalatok k¡l´nb´zûs¢g¢nek; lehet,
hogy t´rt¢nelmi l¢tez¢s¡nk a test¡nkh´z valÂ
viszony kialakulÀsÀval kezdûdik? Nem hiszem, hogy fel kell tennem a k¢rd¢st: melyik
a jobb? F¢lig bosszankodni, f¢lig nevetni a
svÀjci gyÂgyÀszok polgÀri pedant¢riÀjÀn,
vagy eleve megfosztatni e nevet¢s ¢s bosszankodÀs lehetûs¢g¢tûl? Ettûl a nagyon formÀlis,
nagyon csek¢ly s v¢geredm¢nyben teljesen
f´l´sleges szabadsÀgtÂl? Van-e f´l´sleges szabadsÀg? Hadd k¢rdezzem meg tehÀt ¢vtizedek mÃltÀn, teljesen f´l´slegesen: mi lett a
sorsa KÀlnoky h¢t bordÀjÀnak? Mif¢le kutya
szagolgatja ûket àvalahol a seholbanÊ? Nos, nekem van egy tippem: visszaker¡ltek HomÀlynoky SzaniszlÂ testetlen test¢be, àelÃszÂ,
disszonÀnsÊ dallammÀ vÀltak vele egy¡tt.)
Az itt-ott elhullajtott kisebb remekmüvek,
az egyre finomodÂ, m¢ly¡lû nyelvi vilÀg nem
elegendû a felgy¡lemlû keserüs¢g (mint
mondtuk: a szinte pszichikai karakterjegyk¢nt jelen l¢vû s¢rtûd´tts¢g) feloldÀsÀhoz. Ki
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lÀthatta volna elûre, hogy KÀlnokybÂl v¢g¡l
elûl¢p HomÀlynoky SzaniszlÂ, magÀra v¢ve a
k´ltûi ¢n minden gyarlÂsÀgÀt, s hogy az û
¢gisze alatt v¢gre azok a sz´vegek is teljes f¢ny¡kben ragyognak fel, amelyek nem az û
groteszk¡l k´r¡lm¢nyesen elûadott t´rt¢neteinek diskurzusÀt vÀlasztjÀk terep¡l. (Meglehet, k¢nyes f¡lüeknek n¢ha bÀntÂ a àdiskurzusÊ irodalomelm¢leti fogalmÀnak hasznÀlata, m¢g akkor is, ha nemigen tudnak helyette jobbat mondani; a HomÀlynoky-versek
eset¢ben azonban aligha lehet az; itt valÂban
àdiskurÀlÀsrÂlÊ van szÂ a szÂ legh¢tk´znapibb ¢rtelm¢ben.) Ez a der¢k SzaniszlÂ
egy¢bk¢nt rejtelmesebb figura, mint gondolnÀnk. A legrejt¢lyesebb maga a ciklus sz¡let¢se: mi¢rt volt sz¡ks¢ge àa magÀnzÂ eml¢kirataitÊ lejegyzû KÀlnokynak erre a fiktÁv alakra? Aki rÀadÀsul sokÀig megk¡l´nb´ztethetetlen a àmagÀnzÂtÂlÊ, vagyis attÂl a lÁrikusnarrÀtortÂl, akit a k´ltû ifjÃkora t´rt¢neteinek elmondÀsÀra felhatalmazott? A
visszat¢rû kezd¢sen tÃl (àdunÀntÃli sz¡let¢sü
k´ltûtÀrsamÊ) a HomÀlynoky-ciklus darabjainak àdiskurÀlÂjaÊ semmivel sem àszaniszlÂsabbÊ a magÀnzÂnÀl. Mif¢le maszk hÀt ez?
Hiszen a àmegszÂlalÀsigÊ, ¢s azon tÃl is, eg¢szen az elhallgatÀsig hasonlÁt a magÀnzÂra,
vagyis arra a k¢pre, amelyet maga a k´ltû
alakÁtott ki ´nmagÀrÂl olvasÂiban? Mif¢le
maszk ez, amelynek maszk mivoltÀra szinte
maga mutogat ujjal?
TÃl sovÀny magyarÀzatnak lÀtszik azt
mondani, hogy ezzel a megoldÀssal lehetûv¢
tette az egyes szÀm harmadik szem¢lyben valÂ mes¢l¢st, amivel m¢giscsak elidegenÁtette
magÀtÂl mind a mes¢lût, mind pedig a t´rt¢netet. Az¢rt hibÀdzik valahol ez az indoklÀs,
mert hisz ¢ppen ez az eltÀvolÁtÀs a minimÀlis
a SzaniszlÂ-t´rt¢netek t´bbs¢g¢ben. Nem tagadom persze, hogy ennek is lehetett szerepe: KÀlnoky n¢mi joggal tartott a d¡h´dt
vagy jÂindulatÃ olvasÂi levelektûl; lehettek e
t¢ren kellemetlen tapasztalatai. TalÀn k´zelebb ker¡l¡nk a valÂdi okokhoz, ha a figurÀt
a bÃcsÃzÂ SzaniszlÂ felûl vessz¡k szem¡gyre.
A T °LI NAPLñ-ban valÂban megt´rt¢nik HomÀlynoky le- vagy elvÀlasztÀsa: egyr¢szt mitikus magassÀgokba emelkedik, mÀsr¢szt hangsÃlyozÂdik a besz¢lûtûl valÂ tÀvolsÀga. Ha jÂl
meggondoljuk, nem mÀs ez, mint sz¡l¢si folyamat. HomÀlynoky szem¢ly¢ben KÀlnoky

megsz¡lte egyik k´ltû-´nmagÀt; megsz¡lte,
vagyis exteriorizÀlta, k¡lsûv¢ tette. Kiker¡lt belûle, akÀr ama h¢t borda (s ez az ´noperÀciÂ
nem ÂrÀkig, de hosszÃ ¢vekig tartott), Àm ezt
senki sem vehette el. S ezÀltal lehetûv¢ vÀlt,
hogy megszabaduljon tûle, hogy ÃtjÀra bocsÀssa.
Mert meg kellett tûle szabadulnia. Az elsû
magÀnzÂ-, illetve HomÀlynoky-verseket sokadjÀra olvasva arra kerestem a vÀlaszt, hogy
vajon mi okozza azt a kiss¢ kÁnos ¢rz¢st,
amely a tetsz¢sen ¢s elismer¢sen (¢s a remek
szÂrakozÀson) tÃl k¢ts¢gtelen¡l fel¢bredt
bennem? AztÀn rÀj´ttem, ¢s megprÂbÀltam
neki nevet adni; nos, a kicsinyes mizantrÂpia
¢s az oly gyakran vele jÀrÂ slemils¢g sajÀtos kever¢ke az, ami m¢g ebben az ironikus sz´vegÀramlatban is gyakorta zavarÂ volt. Az emberek nemcsak komikusak, hanem jobbÀra
csÃnyÀk e k´ltem¢nyekben, ¢l¡k´n magÀval
SzaniszlÂval. (Van persze kiv¢tel: a lelki sz¢ps¢g n¢ha megjelenik, mint a magÀnzÂciklus
szÀmomra oly kedves remekl¢s¢ben, az ERETNEK A SZçZADFORDULñN cÁmüben, ahol a zÀrÂk¢p, a kutyÀkat szentelt ostya gyanÀnt keny¢rh¢jjal etetû ´reg pap rokon vÁziÂja egyben arra is p¢lda, mik¢nt t¢r vissza ugyanabban a dikciÂban, ugyanabban a diskurÀlÂt´rt¢netmondÂ besz¢dmodorban ä a legsürübb lÁraisÀg.) Persze KÀlnoky nem bÀnhat
kesztyüs k¢zzel SzaniszlÂval, akinek csetlûbotlÂ l¢nye m¢g Ágy is irgalmatlan intellektuÀlis ¢s (bizony) erk´lcsi magassÀgokban szÀrnyal a t´bbiekhez k¢pest. Le is kell fokoznia
a t´rt¢netek jelentûs¢g¢t, hangsÃlyoznia kell
kisszerüs¢g¡ket, mÀsk¡l´nben àfelbillenne a
pÀlyaÊ, SzaniszlÂ idû elûtt bolygÂk´zi pÀlyÀra
t¢rne. çltalÀban ki kell alakÁtania a mell¢kes,
nem mell¢kes, a l¢nyeges ¢s a nem l¢nyeges
elemek Ãjfajta viszonyÀt. ögy, ahogy a
SZNOBJAINK JOBBJAINAK cÁmü versben figyelmeztet rÀ:
àFontos-e a mell¢kes? Meglehet.
Sût meglehet, hogy a legfontosabb.
Mellesleg szÂlva, a mell¢kes Ãj
mell¢keseket s a mellesleg is
Ãj melleslegeket sz¡l. Nem szabÀly ez,
csak k´vetkezm¢ny, mÀr-mÀr k´vetelm¢ny,
mit a k´ltûnek tudni illen¢k.
[...]
...¢s rÀadÀsul
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tudni illik, hogy a k´zpontozÀs
egyenrangÃ a mondanivalÂval,
sût n¢ha m¢g t´bb. Term¢szetesen
mindennek az ellenkezûje is
igaz...Ê
Ennek az intelemnek a f¢ny¢n¢l mÀr lÀthatÂvÀ vÀlik a KÀlnoky-f¢le àepikolirizmusnakÊ az ¢pÁtkez¢si mÂdja, fûleg a verszÀrlatok
logikÀja. A sok, egymÀshoz csak lazÀn ä metonimikusan ä kapcsolÂdÂ t´rt¢netszegmentum vonala hirtelen, k¡l´n´sebb elûk¢szÁt¢s
n¢lk¡l ¢r fel valamilyen csÃcspontf¢l¢re,
majd hirtelen visszazuhan a àmell¢kes mell¢kes¢nekÊ irÀnyÀba, hogy egyfajta pszeudopo¢nban nyugodj¢k el. Ez igen fontos dolog,
hiszen SzaniszlÂnak valamilyen szinten ä
legalÀbb jelz¢sszerüen ä mindenk¢ppen kudarcot kell vallania, hisz a telÁtett po¢n, a siker¡lt csattanÂ maga a gyûzelem, a birtokba
vett t´rt¢net, vagyis a f´l¢nnyel irÀnyÁtott
¢let. SzaniszlÂ pedig, mint mondottuk, àegy
slemilÊ, m¢ghozzÀ nem is mindig ama kedves, f¢lszeg, ¡gyefogyott alak, akit Ignotus
¢nekelt meg egy ¢vszÀzada. A f´ntebb emlÁtett vilÀgra haragvÀs, s¢rtûd´tt, duzzogÂ keserüs¢g Àrtatlan àdumcsizÀsnakÊ ÀlcÀzott
gyilkos irÂniÀvÀ alakult, jelezv¢n, hogy k´zel
a feloldÂdÀs pillanata. Nem v¢letlen, hogy a
T °LI NAPLñ-ban SzaniszlÂ ÀlmairÂl, sût lÀtomÀsairÂl esik szÂ a leggyakrabban. A àdunÀntÃli sz¡let¢sü k´ltûtÀrsÊ mintegy sajÀt ÀlmÀnak
teremtm¢nye, magÀt Àlmodja. A fontos ¢s a
jelent¢ktelen elemek fura dialektikÀja tehÀt
okkal juttatja esz¡nkbe azt, amit Freud Árt az
Àlommunka sorÀn t´rt¢nû eltolÀs müvelet¢rûl. àAz Àlomk¢pz¢s sorÀn... a l¢nyeges, intenzÁv
¢rdeklûd¢ssel hangsÃlyozott elemek tehÀt olyan elbÀnÀsban r¢szes¡lhetnek, mintha ¢rt¢ktelenek volnÀnak; hely¡ket az Àlomban pedig mÀs, az Àlomgondolatban k¢ts¢gkÁv¡l csek¢lyebb ¢rt¢kü elemek
foglaljÀk el.Ê àK¢zenfekvû ugyanis a gondolat,
hogy az Àlom munkÀjÀban oly lelki hatalom nyilvÀnul meg, amely egyr¢szt megfosztja a pszich¢sen
nagy ¢rt¢kü elemeket intenzitÀsuktÂl, mÀsr¢szt a
tÃldeterminÀltsÀg ÃtjÀn Ãj ¢rt¢keket teremt a silÀny anyagbÂl...Ê Nos, felt¢telez¢sem szerint
KÀlnoky hasonlÂ technikÀval dolgozta ki HomÀlynoky-´nmagÀt; ne feledj¡k, hogy eset¢ben m¢gsem ÀlomrÂl, hanem irodalmi mürûl van szÂ; a jelentûs ¢s jelent¢ktelen elemek

viszonyÀnak karikaturisztikus eltorzÁtÀsa ez
esetben nem egyszerüen a belsû cenzor mük´d¢s¢nek k´vetkezm¢nye, mint Freud szerint az Àlomban. àKi jÀr e kÁnos ¢let v¢gire?Ê ä
k¢rdezte valamikor V´r´smarty A BþN¹S SíRV ERS°-ben. KÀlnoky (SzaniszlÂ szem¢ly¢ben)
àv¢gire jÀrtÊ annak, ami ¢let¢ben kÁnos volt,
v¢g¢re jÀrt abban az ¢rtelemben is, hogy v¢gzett vele, harag, neheztel¢s ¢s szentimentalizmus n¢lk¡l elbocsÀtotta. ElvÀgta a k´ld´kzsinÂrt, a kopaszodÂ, ûsz hajÃ csecsemût Àtk´lt´ztette egy mÀsik, pÀrhuzamos vilÀgba, ami
gy´ny´rüen mutatja: ha nem vÀlhatunk is
meg teljesen hajdani ´nmagunktÂl, legalÀbb
arra mÂdunk van, hogy kitess¢kelj¡k azokbÂl
a àbelsû termeinkbûlÊ, ahol mÀr nincs keresnivalÂja.
Mindez nagyon katartikusan hangzik, ¢s
valÂban az is. KÀlnoky nagyon nagy gyûzelmet aratott; term¢szetesen fûleg k´ltûi gyûzelmet; diadala v¢g¢rv¢nyesen nyomot hagyott (visszamenûleg is) valamennyi Àltala
szignÀlt sz´vegen. Meg¢lte ¢s megÁrta az ´nmagÀval folytatott k¡zdelmet, megmutatta,
hogy ¢rdemes nem feladni, sût csak nem feladni ¢rdemes. M¢g akkor is, ha a k¡zdelem
mÀs szinteken m¢g a gyûzelem utÀn is folytatÂdik, mindhalÀlig. Mert mi mÀst jelentene
a R°G ELHAGYOTT SZOBçK ÀlomlÀtÀsa?
àOtt Àll a s´t¢t helyis¢gben,
ahonnan elmenek¡lt,
s most egy v¢gzetes ostobasÀg
folytÀn visszaker¡lt. MegÀll
a s´t¢tben, f¡l¢t
a zÀrt ajtÂra tapasztva.
OdaÀtrÂl ismerûs liheg¢st
bosszÃra szomjas fÃjtatÀst hall.
F¢l rettenetesen.
M¢gis lenyomja a kilincset,
mint aki fegyvertelen¡l
l¢p be a tigris ketrec¢be.Ê
Persze nem SzaniszlÂ fÃjtat odabent, hanem l¢ny¢nek hÀtrahagyott, mÀr nem vÀllalt
r¢sze; s hogy megt´rt¢nt a belsû feldolgozÀs,
nemcsak àcenzÃrÀrÂlÊ, àelfojtÀsrÂlÊ van szÂ,
azt az bizonyÁtja, hogy hûs¡nk àrettenetes f¢lelmeÊ ellen¢re be mer l¢pni a àr¢g elhagyott
szobÀbaÊ, szembe mer n¢zni az ismeretlen¡l
is olyannyira ismerûs r¢mmel. Az, amit gyû-
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zelemk¢nt, diadalk¢nt ¡nnepl¡nk, ¡nnepelt¡nk, az¢rt is olyannyira megrendÁtû, mert
olyan ¢letkorban k´vetkezett be, amikor mÀr
kialusznak a lÀmpÀk.
à...Nincs visszajelz¢s.
K¢pzelt ÁrÂg¢pkattogÀs. Darabokra t¢pett
k¢ziratok konfettizÀpora
havaz rÀm. TalÀn most tudnÀm megÁrni,
amire egy ¢leten Àt
k¢sz¡ltem. Most, hogy minden els´t¢t¡l.Ê
(K IALV ñ LçMPçK , II. 19.) A naplÂversek
majd' mindegyike ezt a komor felismer¢st
tolmÀcsolja valamilyen szemsz´gbûl: hogy
megt´rt¢nt a szabadulÀs, de mÀr k¢sû az igazi megvÀltÂdÀshoz. Az utolsÂ darab, a MEGVçLTçS hajÂt´r´ttje, akit halottnak hisznek a
hÂfeh¢r vitorlÀjÃ hajÂrÂl, noha alszik csupÀn,
mintegy embl¢mÀja ennek az ¢letnek ¢s ennek a k´lt¢szetnek. MegvÀltÀs valÂban nincs,
talÀn nem is lehet; van azonban valami, amiben nem ¢rthet¡nk egyet KÀlnoky-SzaniszlÂval: nevezetesen abban, hogy ànincs visszajelz¢sÊ. Mi magunk vagyunk a visszajelz¢s, mi,
akiket mindv¢gig elkÁs¢r majd ¹SSZEGYþJT¹TT V ERSEI-nek k´tete.
Angyalosi Gergely

A SZELLEM BERENDEZ°SE
HozzÀszÂlÀs a JÂzsef Attila-komplexumhoz*
Mellbe vÀgott, amikor elûsz´r hallottam: àSÁnen vagyunk, mint JÂzsef Attila.Ê Torz pofÀjÃ
fintor, a lelki durvasÀgig menû nyegles¢g kifejez¢se ¡l ki a szavakon. àNem tudjÀk, mit
besz¢lnekÊ, nyugtattam magam. AztÀn Ãjrahallottam olyantÂl, akinek tudnia kellett volna, mit besz¢l, s akirûl tudtam, hogy se nem
nyegle, se nem lelki durva. MÁg azutÀn egy
k´z´mb´s besz¢lget¢s egyik fordulÂjÀn azon
* Paneth GÀbor: A JñZSEFATTILA-KOMPLEXUM. BUKSZ,
1993. tavasz. 50ä55. o. P. G. cikke, amelyhez hozzÀszÂlok, a k´vetkezû k´tet recenziÂja: àMI°RT FçJ MA
ISÊ. AZ ISMERETLEN JñZSEF ATTILA. Szerk. HorvÀth
IvÀn ¢s Tverdota Gy´rgy. Bp., 1992.

kaptam magam, hogy majdnem ¢n is kib´k´m ä Ãgy kellett visszatartanom magam.
BÁzom benne, hogy ez az id¢tlen szellemesked¢s, ahogy j´tt, Ãgy ki is megy a divatbÂl, ¢s v¢gleg elfelejtûdik. Igen, de ha Ágy
van, mi¢rt prÂbÀlom most nyomtatÀsba adni?
El¢g ÀtlÀtszÂ csalafintasÀg: Ãgy mondani,
mintha nem mondanÀm. NyilvÀn van ebben
a kimondÀsban valami, ami megk´nnyebb¡l¢st okoz, megszabadÁt valamitûl, ami nyomasztÂan ¡li meg a lelk¡nket. Olyasmi, csak
rosszÁzüen, mint az a harsÀny ¢s csiklandÂs
t¡sszent¢s, amely a LAKOMç-ban elÀllÁtja
Arisztophan¢sz csuklÀsÀt.1 Ez a valami aligha
szem¢ly szerint JÂzsef AttilÀra vonatkozik, de
û az, szeg¢ny, aki a vonat alÀ guggolvÀn megteszi nek¡nk e minimegvÀltÀs szÁvess¢g¢t.
Panteon ¢s panoptikum
Illy¢s Gyula Árja le, hogy amikor a harmincas
¢vek v¢g¢n Doboz k´zs¢g lakÂinak lelki ¢s
szellemi müvelts¢gi viszonyait tanulmÀnyozta, a szeml¢let micsoda szük hatÀraiba ¡tk´z´tt. Egy f´ldes paraszthÀz ¢rtelmes besz¢dü
gazdÀjÀt faggatta j´vûrûl, mÃltrÂl, s mintha
az idûnek ezek a dimenziÂi nem is l¢teztek
volna vÀlaszadÂja szÀmÀra. ä Ki volt Petûfi
SÀndor? ä k¢rdezi Illy¢s, hirtelen ´tlettûl vezettetve. A gazda kedvesen elmosolyodik:
àGyerekkoromban hallottam rÂla egy versetÊ, s
mondja is: àPetûfi SÀndor gatyÀban tÀncol.Ê2 Ennek az immÀr klasszikusnak mondhatÂ id¢tlens¢gnek, mely alighanem elûbb ragad meg
mindnyÀjunk agyÀban, mint bÀrmely Petûfi-vers, az idû elvette bÀntÂ ¢l¢t. Mi¢rt tartja magÀt kiirthatatlan szÁvÂssÀggal ez a g¡gye rigmus a nemzet eml¢kezet¢ben, mondhatni, elemibb erûvel, de mindenk¢ppen nagyobb kiterjed¢sben, mint maga a k´ltû ¢s
maga a mü?3 Nem tudom, de lÀtni valÂ, hogy
a nemzet panteonja mellett vagy alatt van
egy vÀsÀri panoptikuma, ahol egy-egy szellemalak is szÀllÀst kap KudelkÀnak keze-fejelÀba tÀrsasÀgÀban.
Nemr¢g egy tudÂs antropolÂgus egy Szib¢riÀban ¢lt zsidÂ asszony csontvÀzÀban ismert rÀ nagy biztonsÀggal Petûfi f´ldi maradvÀnyaira. MegÁrtÀk mÀr, hogy hantoltÀk ideoda JÂzsef Attila csontjait.4 A sokat emlegetett
marsb¢li megfigyelû talÀn a rendszervÀltÀs
histÂriÀjÀt is Ãgy ¢szleli, hogy egy jÂl k´r¡lÁrhatÂ populÀciÂ k¡l´nb´zû helyekrûl csontvÀ-
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zakat kapar ki a f´ldbûl s Às el Ãjra egy viszonylag szük k´rzet megjel´lt pontjain.
à...Temess¡k el v¢gre JÂzsef AttilÀt, hagyjuk
nyugodni, hagyjuk a müveit ¢lni!Ê ä szÂlÁt Paneth
GÀbor recenziÂja v¢g¢n. ValÂban, Ágy kellene. így kellene? Elûsz´r is lÀssuk be, hogy
nem mi vagyunk, akit ût nem hagyjuk nyugodni: û nem hagy nyugton benn¡nket, ¢s
nemcsak a müv¢vel, hanem azzal, ami û volt.
MÀsodszor pedig: van-e ennek az Âhajnak
realitÀsa, ha igaz, amit leÁrtam? °n nem akarok ä ¢s persze nem is tudn¢k ä minderrûl a
gyÂgyÁtÂ pszichiÀter szemsz´g¢bûl Árni. A leÁrt t¡netek k¢ts¢gtelen lelki zavarokrÂl tanÃskodnak, ¢s ¢n is szenvedek benn¡k. De ragaszkodom is hozzÀjuk. TalÀn vesztemre ä de
nem vagyok biztos benne, hogy ezekben a
megnyilvÀnulÀsokban csak a lelki zavarodottsÀg jeleit kell lÀtni, s nem egyben az ´ngyÂgyÁtÀs erûfeszÁt¢seit.5
Az id¢tlenked¢s olykor jÂl szolgÀl, ha v¢gk¢pp nincs mÀs. Ingmar Bergman filmj¢ben
lÀttuk, amint a gyermek Alexander szeretett
apjÀnak temet¢s¢n ezt motyogja maga el¢:
àD´g´k-´rd´g-szar-pokol-picsa-fasz-sÀtÀn-...Ê6 Ha
egy vilÀg ´sszedûl ä mert a filmb¢li Alexander szÀmÀra ¢ppen ez t´rt¢nik ä, enn¢l okosabbat aligha lehet mondani, s nem segÁt-e Àt
ez legalÀbb a pillanaton? Nem minden id¢tlens¢g megvÀltÂ persze, de olykor jÂ, ha egyegy k¢zn¢l van.
Az id¢tlen gyermek
Az, amit a pszicholÂgusok tudattalannak neveznek, a valÂsÀgban t´bbnyire nem mÀs,
mint eff¢le gyermeki ä vagy ¢pp felnûtti ä
id¢tlens¢g. JÂzsef Attila kÁnÀlja is a formulÀt:
àRomlott k´lyk´kre lelt¢l / PszichoanalÁzisbenÊ. S
mi egyebet lÀthatnÀnk a SZABAD-¹TLETEK
JEGYZ°K°-ben, mint egy nagy ¢s ÁrÀstudÂ Alexandert, aki vilÀga ´sszedûl¢s¢nek pillanatÀban azt motyogja: àpina, fasz egy¡tt baszÊ?
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a tudattalan komolytalan fogalom, hanem azt,
hogy nem annyira a l¢lek m¢ly¢n van, hanem ä mint ebben az esetben is: ÁrÀs a falon.
Id¢tlen gyermek: ez eredetileg korasz¡l´ttet jelent. P¢tervÀrott van egy hely, nem
messze az ErmitÀzstÂl, Ãgy hÁvjÀk: KunsztkÀmera. M¢g Nagy P¢ter rendezte be, p¢nzt ¢s
fÀradsÀgot nem kÁm¢lve, hogy ´sszegyüjtse
EurÂpa legnevezetesebb torzsz¡l´tteit. A tÀr-

latvezetû nem mulasztja el, hogy felhÁvja figyelm¡nket a holland preparÀtorok pÀratlan
müv¢szet¢re, melynek hÀla a formalinban
ÀzÂ cs´pps¢g mindk¢t fej¢n mÀig ¡de ¢s ¢letszerü arckifejez¢st lÀthatunk. Az ¢p¡let elûtt
az emberek hosszÃ sorban, megadÂ t¡relemmel vÀrakoznak, mintha csak krumpli¢rt. Az
elûrehaladott terhesek sem ¢lveznek soronkÁv¡lis¢get.
Vajon e furcsa gyüjtem¢nyben a cÀr tudattalan szorongÀsainak kivetÁt¢s¢t kell lÀtnunk?
Lehets¢ges. ýt mindenesetre a tiszta ¢s ÀldozatoktÂl sem visszariadÂ tudomÀnyos ¢rdeklûd¢s vezette, nyugati mintÀk honosÁtÀsa. Ma
pedig jÂ kis vasÀrnapi program: kivÀrni a
sort a KunsztkÀmera elûtt, utÀna marad m¢g
egy kis idû Àts¢tÀlni az ErmitÀzsba, futÂ pillantÀst vetni egy-k¢t nagyalakÃ Rubensre.
K´zben a l¢lekben is nyilvÀn t´rt¢nik ez-az,
de nem mond-e el szinte mindent arrÂl az
emberrûl, aki ebben a t¢rben mozog, ha leÁrom e t¢r berendezked¢s¢t, s ahogy mozog
benne?
Ez az aprÂ fenntartÀst jelzû àszinteÊ a
àmindenÊ elûtt persze ´nmagÀban nem csek¢lys¢g, sokszor rajta fordul meg a minden.
De a pszicholÂgusok besz¢d¢ben sokszor zavar ä lehet, hogy csak f¢lre¢rtem ûket ä, hogy
a tudattalant valami rejtett lelki k¢sz¡l¢k produktumÀnak mutatjÀk be, holott az esetek
nagy r¢sz¢ben valÂjÀban ott kinn van a vilÀgban, k¢zzelfoghatÂan ¢s szemmellÀthatÂan,
csak meg kell keresni. ArrÂl nem ¢rdemes vitatkozni, az ennek a projekciÂja vagy ez annak az introjekciÂja. àAmit szÁvedbe rejtesz, / szemednek tÀrd ki aztÊ; ezt nemcsak Ãgy ¢rtem,
hogy t¢rk¢pezd f´l a l¢lek rejtekeit, hanem:
keress a vilÀgban olyan tÀrgyat, amelyben a
rejtett ¢rz¢s magÀra ismer, s Ágy szemmel lÀthatÂ lesz: de az mÀr nem a l¢lek.
Mi¢rt okoz megk´nnyebb¡l¢st a kÀromlÀs, amikor a vilÀg ¢pp a halÀl megszentel¢s¢t
vÀrja? Azok a magyarÀzatok, amelyek a l¢lek
´konÂmiÀjÀba vezetnek, ugyanolyan dismal
science alapjait vetik meg, mint amilyen a
klasszikus politikai ´konÂmia volt. Ez a tudomÀny a tulajdon szents¢g¢t Ãgy igazolta,
hogy semmi jÂt nem felt¢telezett rÂla. çm ha
mindazok az ´nzû indÁt¢kok, amelyek az
egy¢nt a tulajdonÀhoz füzik, egy jÂl mük´dû
piacra irÀnyÁtanak, akkor az egymÀsra ¢s az
eg¢szre nem tekintû tev¢kenys¢gek maguk-
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tÂl ´sszeÀllnak egy egymÀst kieg¢szÁtû rendszerr¢. A szellem is, ha fennÀll ¢s mük´dik,
ilyen piacf¢le konstruktum.7 A l¢lek homÀlyos ¢s kicsinyes indÁt¢kait fogja be fogaskerekei¡l. A pszichoanalÁzisben az ´szt´n szublimÀlÀsÀrÂl besz¢lnek. De mi tartja az ´szt´nt
sublime? JÂzsef Attila esete azt mutatja, hogy
olykor egy nagy l¢lek m¢rhetetlen erûfeszÁt¢se ä addig, ameddig. De az û eset¢nek is van
egy mÀsik oldala, ¢s û erre is bizonysÀg akart
lenni: arra, hogy lehet ¢s kell lennie egy barÀtsÀgos szellemnek, amely a l¢lek erûit nem
hagyja magÀra e nekifesz¡l¢sben.
àCsak az olvassa versemet, / ki ismer engem ¢s
szeret.Ê Ez a k´vetel¢s nem ¢v¡l el, nek¡nk,
az utÂkornak is szÂl: nek¡nk kell ´sszeÀllni e
barÀtsÀgos szellemm¢. °s vilÀgosan meg van
mondva: ne csak verseit ismerj¡k ¢s szeress¡k, hanem ût magÀt, ne csak mint halhatatlant, de mint esendût. Az àismeretlen JÂzsef
AttilaÊ iratai ezt nem k´nnyÁtik meg.
Ha a term¢szetes idegenked¢s vagy megbotrÀnkozÀs elsû benyomÀsÀn tÃl tudjuk tenni magunkat, k¢t mÂdja van, hogy elfogadjuk ¢s feldolgozzuk ûket. LÀthatjuk benn¡k
egy beteg l¢lek t¡net¢t, melybûl diagnosztizÀlni lehet az ´npusztÁtÀshoz vezetû kÂrt. S
csodÀlni lehet, hogy a pusztulÂ szem¢lyis¢g
marad¢ka milyen nagy k´ltûi teljesÁtm¢nyekre k¢pes. De van egy Àrnyalattal elt¢rû olvasat is. JÂzsef Attila szÀnd¢ka ezekkel az ÁrÀsokkal nem t¡netek produkÀlÀsa volt, hanem
az ´ngyÂgyÁtÀs. Hogy a kÃra sikertelen volt,
nem ¢rv¢nytelenÁti az intenciÂt.8 MagÀtÂl ¢rtetûdik, hogy ezzel nem azt mondom, hogy
bÀrki is kiprÂbÀlja magÀn ezt az eljÀrÀst. °ppen az¢rt vÀlaszthatjuk k¡l´n az intenciÂt a
t¢nyleges kimeneteltûl, mert szÀmunkra az û
¢letprobl¢mÀinak term¢szetesen nincs akkora t¢tj¡k, mint neki magÀnak volt.
Paneth GÀbor joggal utasÁtja el a bünbakkeres¢st ä ahogyan ezt a recenzeÀlt k´tet
szerkesztûi is kinyilvÀnÁtjÀk ä, s kiss¢ paradox
mÂdon hozzÀteszi: ha volt egyÀltalÀn bün´s,
az maga a k´ltû volt. Ezt ¢n Ãgy ¢rtem, hogy
van egy pont, amelyen tÃl a mÀsok felelûss¢g¢nek firtatÀsa mÀr a k´ltû szuverenitÀsÀt
s¢rti.
Visszakanyarodva a KunsztkÀmerÀhoz:
Ãgy ¢rzem, elbesz¢l¢se nem az ¢n tudattalanomrÂl szÂ. °n mint k¡lf´ldi soron kÁv¡l
nyertem bebocsÀttatÀst, ¢s ma sem tudom

pontosan, hogy vend¢glÀtÂim mi¢rt tartottÀk
fontosnak, hogy megmutassÀk nekem. Amit
lÀttam, meggyûz´tt, hogy Nagy P¢ter valÂban zseniÀlis vÀrosalapÁtÂ volt, s nemcsak
pompÀs homlokzatokat emelt, de berendezett egy olyan int¢zm¢nyt is, ahol a vÀroslakÂk megtekinthetik tudattalanjukat. TÀrsadalompatolÂgus is volt, ha a profilaxist is bele¢rtj¡k e mesters¢gbe.
KunsztkÀmerÀmul ¢n inkÀbb vÀllalom JÂzsef Attila SZABAD-¹TLETEI -t a maga abortÀlt
k¢tfejüivel. Kev¢sb¢ ¢rdekel benne a betegs¢g, annÀl inkÀbb a szÀnd¢k: szabadulni tûle.
Pontosabban ebben a keretben ¢rdekel a betegs¢g term¢szete is, hiszen az a maga ellent¢tes mÂdjÀn formÀlja a szÀnd¢kot is, ¢s ez¢rt
kÁvÀncsian olvasom a pszichiÀterek felvilÀgosÁtÀsait. De ha a szÀnd¢kot n¢zem, nemcsak
a szellemmel ellent¢test, nemcsak a szellem
le¢p¡l¢s¢t tudom megfigyelni, hanem egy alvÀz ´sszeeszkÀbÀlÀsÀnak kapkodÂ igyekezet¢t, hogy legyen mi megtartsa a szellemet. Ez
az igyekezet hiÀbavalÂ volt, a betegs¢g kerekedett fel¡l. De a betegs¢g az û betegs¢ge
volt, s ami rajta nem segÁtett, segÁthet rajtunk, amikor elemeket keres¡nk a szellem, a
vele rokon szellem megtartÂ alvÀzÀhoz.
Id¢tlen ¢s idûtlen: a hangzÀs hasonlÂsÀga
nem v¢letlen, a k¢t szÂ eredet¢t tekintve
ugyanaz. Mi ez: a nyelv botlÀsa, elszÂlÀsa,
mellyel zavarodottsÀgÀt leplezi le; vagy okszerü ´konÂmiÀja, hogy az elhullott patkÂszeget sem hagyja ott az Ãton, hÀtha jÂ lesz
valamire? SzÂval: ne akarjunk annyira megvÀlni JÂzsef Attila-komplexumunktÂl.
Egy k¢tfejü
Sz¡ks¢gesnek lÀtom kimondani, ami, rem¢lem, amÃgy is kider¡lt, hogy ÁrÀsom polemikus fordulatai nem a gondolati szembenÀllÀs
stilÀris alakzatai. HozzÀ ¢s nem ellene szÂlok.
Ugyanezt bocsÀtom elûre, amikor gondolatmenetemet a recenzeÀlt k´tet k¢t pontjÀnak
¢rint¢s¢vel folytatom. K¢t vers¢rtelmez¢si
k¢rd¢srûl lesz szÂ.
Az elsû Szûke Gy´rgy tanulmÀnyÀhoz kapcsolÂdik. A SZABAD ASSZOCIçCIñTñL A K¹LTEM°NYIG: ennek az Ãtnak egyik p¢ldÀjÀt id¢zem. Szûke Gy´rgy ezt Árja:
à¹zv. JÂzsef çronn¢. ¹zv. JÂzsef Attila ä
olvashatjuk a SZABAD-¹TLETEK -ben. A k¢t n¢v
asszociatÁv kapcsolatba hozÀsa segÁthet az ´zv. JÂ-
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zsef Attila ¢rtelmez¢s¢ben: az el´zvegy¡lt anya
mell¢ l¢p az anya elveszt¢se Àltal ugyancsak Ïel´zvegy¡ltÎ, magÀt olyannak ¢rzû fia, s ezzel egyidejüleg apja hely¢re is ker¡l.
S most n¢zz¡k meg a LEV EGýT! jÂl ismert (?)
zÀrÂsorait:
ÏJ´jj el, szabadsÀg! Te sz¡lj nekem rendet,
jÂ szÂval oktasd, jÀtszani is engedd
sz¢p, komoly fiadat!Î
Elk¢pzelt vilÀgÀban egyidejüleg û az, akinek
sz¡lnek, ¢s az is, akit sz¡lnek. Voltak¢ppen az elûzû, a SZABAD-¹TLETEK -bûl vett azonosulÀst lÀtjuk
viszont a versben, de mennyire ÀtszellemÁtve!Ê9
Finom ¢szrev¢tel, hogy a àsz¡lj nekemÊ felszÂlÁtÀs apaszerepet implikÀl: a versÁrÂ ¢n
eszerint nemcsak kapja, hanem nemzi is a
szabadsÀg sz¡lte rendet. De mire alapozza az
elemz¢s, hogy akit sz¡lnek, azonos a nemzûvel? Az id¢zett sorokban nincs semmi, ami erre utalna.
HozzÀteszem, hogy itt nem az elemzû ´nk¢nyes ¢rtelmez¢s¢rûl van szÂ, hanem egy ÀltalÀnosan elfogadott olvasatrÂl, amelyben
magam is sokÀig osztoztam. A àszabadsÀgÊ a
àrendetÊ sz¡li: gondolom, ezen a ponton nem
mer¡l f´l, hogy a sz¡l´ttet azonosÁtsuk a k´ltûvel. A àsz¢p, komoly fiadatÊ ¢rtj¡k rÀ. De mire
f´l? Ha a szabadsÀg a rend anyja, akkor a
rend az û gyermeke, m¢gpedig fia, ahogy az
utolsÂ sor konkretizÀlja. M¢gpedig a vers alanyÀtÂl fogant fia. ögy lÀtom, ez a megfejt¢s
t´k¢letesen konkluzÁv, ¢s szigorÃan a szavak
¢rtelm¢t k´veti. S hogy nem idegen JÂzsef
Attila k¢pzeletvilÀgÀtÂl, arrÂl meggyûzûdhet¡nk, ha elolvassuk MçJUS cÁmü vers¢t ¢s sz´vegvÀltozatait, amelyek a rendet expressis verbis a szabadsÀg gyermekek¢nt ÀbrÀzoljÀk: a
àszabadsÀgÊ benne à...k¢zenfogva vezeti / sz¢p
gyermek¢t, a rendetÊ.
Vagyis nem sz¡ks¢ges beiktatni az apa-fiÃ
k¢tfejüt, ha nem akarjuk az azonosÁtÀst. De
mi¢rt akarjuk? Mi¢rt akarjuk a fiÃban JÂzsef
AttilÀt lÀtni? Ehhez n¢mi tÀmpontot talÀlunk
magÀban a versben, hisz k¢t strÂfÀval elûbb
a k´ltû a maga gyermeks¢g¢t Árja le, ¢s hasonlÂ szavakkal ÀbrÀzolja a szabadsÀg¢val ellent¢tes rendet: àPedig hÀt engemet / sokszor nem
is tudtam, hogy mi¢rt, vertek, / mint aprÂ gyermeket, / ki ugrott volna egy jÂ szÂra nyomban.Ê

De hogy ezt a k¢pet nem lehet egy az egyben Àtvinni az utolsÂ sorokra, arra figyelmeztethet, hogy k´zben van m¢g egy szakasz,
amely Ágy kezdûdik: àFelnûttem mÀr...Ê S az
utolsÂ szakasz: àAz ¢n vez¢rem bensûmbûl vez¢rel...Ê Nem az a gyerek mÀr, aki ugrik àegy jÂ
szÂra nyombanÊ. A àsz¢p, komoly fiÃÊ a vers v¢g¢n nem szem¢ly, hanem megszem¢lyesÁt¢s,
az¢ a rend¢, amelyet û szeretne felnûtt ¢s szabad emberk¢nt maga k´r¡l teremteni. De
egy ellens¢ges rend, amelyet a vilÀgban tapasztal, nem hagyja.
Azt is elmondom, mi¢rt tartom ezt fontosnak. Egy barÀtom emlÁtette nemr¢g, hogy û
mindig ellenkezve hallgatta a LEV EGýT! zÀrÂsorait, valahogy egy kezess¢ vÀlt Pista alakjÀt lÀtta benne, aki csak egy jÂ szÂra vÀr, ¢s
mÀris feladja Attila voltÀt. °s Ágy a paternalista szocializmus eszm¢ny¢t lÀtja: azt az embert, aki a jÂ bÀnÀsmÂd¢rt cser¢be elfogadja
kiskorÃsÁtÀsÀt. S bÀr vonakodtam elfogadni
¢rtelmez¢s¢t, kizÀrni sem tudtam, amÁg az
azonosÁtÀshoz, k´z´s f¢lreolvasÀsunkhoz tartottam magam.10
Mindez talÀn rÀvilÀgÁt arra is, hogy mi¢rt
tünt k¢zenfekvûnek a f¢lreolvasÀs, ¢s mi¢rt
kell bizonyos erûfeszÁt¢s ahhoz, hogy szigorÃan a sz´veghez tartsuk magunkat, ¢s pontosan ¢rts¡k, amit JÂzsef Attila mond.
Mert nem û az, aki embers¢ges oktatÀst ¢s
bizonyos enged¢kenys¢get vÀr a rendtûl, ellenkezûleg, a rend szabad alakÁtÀsÀnak a mÂdozatai ezek. Az Ágy alakÁtott rend a belsûbûl
kil¢pû, a vilÀgban megnyilvÀnulÂ szabadsÀg:
a v¢gtelen, a szellem. A vers k´zelebbi t¢mÀjÀt tekintve: a jog, az àeleven jogÊ, hogy a szem¢ly megnyilvÀnulhasson: szÂlhasson, vÀlaszthasson.
S ha ez Ágy van, Szûke Gy´rgy elemz¢s¢t
is korrigÀlni kell. Nem a homÀlyos apa-fia
azonossÀg verss¢ szublimÀlÀsÀrÂl van szÂ,
vagy ha igen, akkor a szublimÀlÀs ennek az
azonossÀgnak a megsz¡ntet¢s¢t vagy meghaladÀsÀt is magÀban foglalja: az tehÀt a versben nincs benne. A SZABAD-¹TLETEK -ben lejegyzett asszociÀciÂ regressziÂ ehhez k¢pest.
így is megvilÀgÁtÂ lehet, amennyiben az Ãt
felfel¢ ¢s lefel¢ ugyanaz. De inkÀbb Ãgy fogalmazn¢k, hogy ugyanaz a k¡lsû-belsû
anyag, amely egy vers erej¢ig ä de micsoda
erej¢ig! ä t´k¢letes rendbe tud rendezûdni,
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kiragyogtatva a gondolatot ¢s szeml¢leti egys¢gbe fogva ÀllagÀt, a versen kÁv¡l csak id¢tlen gyermekk¢ tud megsz¡letni.
A hÀziÃr
A mÀsik vers¢rtelmez¢snek Erûs Ferenc tanulmÀnya kapcsÀn ejtem szer¢t. A tanulmÀny k¢rd¢se: àMi volt a szerepe JÂzsef Attila
vilÀgk¢p¢ben a freudista ¢s marxista elgondolÀsok
kombinÀlÀsÀnak?Ê A k´ltû szÀmÀra ez az egyesÁt¢s nem tiszta teoretikus feladatk¢nt jelentkezett, hanem àszenved¢sk¢nt ¢s szenved¢lyk¢nt,
´nmagÀval folytatott pÀrbesz¢dk¢ntÊ is. Erûs Ferenc Ágy Ár:
àE gy´trelmes belsû pÀrbesz¢dben az ideolÂgia
legdoktrinerebb elemei is szem¢lyess¢ ä szinte kÁs¢rtetiesen szem¢lyess¢ ä vÀlnak. Mint p¢ldÀul az ESZM°LET cÁmü k´ltem¢nyben (1934):
ÏIm itt a szenved¢s bel¡l,
Àm ott kÁv¡l a magyarÀzat.
Sebed a vilÀg ä ¢g, hev¡l
s te lelkedet ¢rzed, a lÀzat.
Rab vagy, amÁg a szÁved lÀzad ä
Ãgy szabadulsz, ha k¢nyed¡l
nem raksz magadnak olyan hÀzat,
melybe hÀziÃr telep¡l.ÎÊ11
Erûs Ferenc nem fejti ki, milyen doktriner
ideolÂgiai elemeket lÀt e versben. Felt¢telezem, hogy a marxista (¢s nem a freudista)
doktriners¢gre c¢loz, amelyet az àott kÁv¡l a
magyarÀzatÊ ¢s a ànem raksz magadnak olyan hÀzat, / melybe hÀziÃr telep¡lÊ sorok hordoznÀnak.
E felt¢telez¢skor magambÂl indulok ki, illetve megint egy k´zfelfogÀsbÂl, amelyet r¢szben magam is osztottam. De osztotta-e JÂzsef
Attila, osztja-e az id¢zett vers?
A doktriner ideolog¢ma eszerint valami
ilyesmi volna: lelki bajaink okÀt a magÀntulajdonon alapulÂ tÀrsadalmi berendezked¢sben kell keresni; a magÀntulajdon uralmÀnak megd´nt¢se ä m¢gpedig a tudatos forradalom ÃtjÀn, mert az ´szt´n´s lÀzadÀs sehovÀ sem vezet ä megszabadÁt bajainktÂl. Ez
valÂban egy alapfokÃ marxista fejtÀgÁtÂ tant¢tele lehet, ¢s JÂzsef Attila nem egy helyen
Ár olyasf¢l¢t, amit Ágy lehet ¢rteni.
Ez a k´zfelfogÀs tehÀt nem alapul olyan
f¢lreolvasÀson, mint az im¢nti. M¢gis Ãgy
gondolom, elt¢veszti, amirûl a vers igazÀbÂl
szÂl. Mert a vers nem a szociÀlis tematika ¢s

nem is a pszicholÂgiai tematika ter¢ben bontakozik ki. B´lcseleti k´ltem¢ny, metafizikai
¢s transzcendentÀlis k¢rd¢seket feszeget,
vagy ha ezek a jelzûk nem tetszenek, mondjuk Ágy: metaszociÀlis ¢s transzpszichikus k¢rd¢seket ä bÀr nem tudom, e szavaknak van-e
¢rtelm¡k. Maradjunk annÀl: vilÀgvers.
MindjÀrt vilÀgosabb lesz, mire gondolok,
ha Adyt id¢zem, û pedig DÀvid kirÀlyt, a NEM
CSINçLSZ HçZAT cÁmü verse mottÂjÀul: à...De
az Isten engemet megszÂlÁta ¢s mondÀ: Nem csinÀlsz te hÀzat az ¢n nevemnek; mert hadakozÂ ember vagy, sok v¢rt is ontottÀl immÀr...Ê N¢hÀny sor
magÀbÂl a versbûl: àSzabadulÀs f¢ny-sÀva olyan
v¢kony / [...] AzutÀn meg nincsen hajl¢kom / S hajl¢kot az örnak sem ¢pitettem / °s itt Àllok hitetlen...Ê TovÀbbÀ: àHol van jÂ k¡sz´be a hÀznak, /
Melyet az ¢n Uramnak ¢pitettem, / Magamnak ¢pitettem?Ê
Szinte parafrÀzisnak hat: àÃgy szabadulsz,
ha k¢nyed¡l / nem raksz magadnak olyan hÀzat, /
melybe hÀziÃr telep¡lÊ. ParafrÀzisnak ¢s egyben
vÀlasznak, el¢g kihÁvÂ vÀlasznak, akÀr Ady hitetlen hit¢re, akÀr magÀra az örra gondolunk, aki itt blaszf¢mikusan hÀziÃrra lett kiforgatva. De a blaszf¢mia nem szokatlan JÂzsef AttilÀtÂl: LçZADñ K RISZTUS. Nem sz¡ks¢ges e blaszf¢miÀkat megv¢deni, de azt ¢rdemes ¢szrev¢telezni, hogy a kihÁvÂ hang, a
korai versek fitogtatÂ hetykes¢ge nyom n¢lk¡l eltünt. àRab vagy, amÁg a szÁved lÀzad.Ê
Hadd hozzak ehhez is konkordanciÀkat A
HALOTTAK °L°N-bûl: àKrisztus kivÀnata, MegtartÂ¢, / LÀzong Àt a szÁvemenÊ (V IRçGOS KARçCSONYI °NEK ). AzutÀn A CSODçK F¹NTJ°Nben: àS csodÀit k¡ldi, pirÁtva a testem, / A nyolcadik angyal: a LÀz. // Minden rendestûl elt¢ptem
magam...Ê Mintha egyenesen Adynak vÀlaszolna: às te lelkedet ¢rzed, a lÀzatÊ. Mert Ady
azt mondja: àA LÀz ¢s ¢n vagyunk ma a vilÀgÊ
ä nem, a vilÀg ott kinn van, l¢te nem olyan,
mint a lÀz¢ ¢s az ¢n¢: a l¢lek¢, hanem mint
a magyarÀzat¢.
Nem folytatom az egyez¢sek kiszemelget¢s¢t, mert azok Àtvezetnek az ESZM°LET mÀs
strÂfÀira ¢s eg¢sz¢re.12 Ennyi is el¢g, hogy kimondjuk: e versszak metaforikus anyagÀban
t´bb az Ady, mint Marx ¢s Freud egy¡ttv¢ve.
Hogy az egyez¢seket tudatos rÀgondolÀs hozta-e l¢tre, az nehezen eld´nthetû, de tÃl erûsek, hogysem figyelmen kÁv¡l lehetne hagyni
ûket.
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Lehet, hogy nem szem¢ly szerint Adynak
szÂl a kihÁvÀs, amelyet az ESZM°LET formulÀz,
de egy paradigmatikus magyar k´ltûi magatartÀsnak bizonyosan, melyet sok elem¢ben
Ady k¢pviselt hiteles mÂdon. De az ESZM°LET
nem pol¢mia: egyszerüen odaÀllÁtja el¢nk az
Àtfogalmazott paradigmÀt. S ha arra gondolunk, hogy A SZ°TSZñRñDçS ELýTT a maga
DÀvid kirÀlyos motÁvumÀval ä àS m¢g a Templomot sem ¢pÁtett¡k f´lÊ ä a àmagyar radikalizmusÊ zsoltÀrÀnak szÀmÁtott, a magyarsÀg Trianon utÀni egzisztenciÀlis szituÀciÂjÀnak profetikus kivetÁt¢sek¢nt,13 akkor m¢g vilÀgosabbÀ lesz, hogy az ideolÂgiai tant¢telek a legutolsÂ helyen Àllnak mindazok k´z´tt, amikre e nyolc sorbÂl kilÀtÀs nyÁlik.
Hogy a transzcendenciÀnak az a kem¢ny
elutasÁtÀsa, amelyet e versbûl kiolvashatunk,
tÀmaszkodik Freudra is, Marxra is, az nyilvÀnvalÂ. Hogy a prÂf¢tasÀg megtagadÀsa is,
az mÀr kev¢sb¢. Ez û ¢s csak û: az eszm¢lû
JÂzsef Attila. De ez sem mint k´ltûi szerep ¢rdekli, hanem mint a vilÀgban l¢tez¢s m¢ltÂ
¢s igaz mÂdja.
A rejtett blaszf¢mia c¢lja egyÀltalÀn nem a
szents¢g lerÀntÀsa, hanem fÀjdalmas erûfeszÁt¢s, hogy a szenved¢sbûl kiemeljen valami
igazit, amely magÀban megÀll. àSebed a vilÀgÊ
ä jogunk van arra, hogy Krisztus szenved¢st´rt¢net¢re gondoljunk, amelyet JÂzsef Attila
a maga ¢let¢vel Ãjra¢l14 an¢lk¡l, hogy Isten
fiÀnak vagy FiÃistennek akarna lÀtszani ä àse
magÀnak, se senkinekÊ. Egyed¡l az¢rt, hogy ne
csak Ãgy legyen, bele a vilÀgba, hanem meglegyen, elmondhassa magÀrÂl, hogy àmeglett
emberÊ; hogy a l¢lek ä e àl¢ha, locskaÊ l¢tezû ä
helyett valami foghatÂt, bizonyosat talÀljon.
Mindez persze nem t´bb, mint n¢hÀny ÀltalÀnos szempont, amelybûl szerintem az ESZM°LET ¢rtelmez¢se elindulhat. Hadd eg¢szÁtsem ki m¢g eggyel. Bergson az a gondolkodÂ, akitûl JÂzsef Attila e vers gondolati anyagÀhoz k¢ts¢gtelen¡l sokat merÁtett.15 De itt is,
mint AdynÀl, a k¡l´nbs¢gek kiemel¢se adja
meg a viszony l¢nyeg¢t. Legyen el¢g annyi,
hogy mÁg Bergson az ember igazi l¢ny¢t abban lÀtja, hogy àcselekv¢s-k´zpontÊ, az ESZM°LET inkÀbb arra lÀtszik ¢pÁteni, hogy szenved¢sk´zpont. De nem mint fÀjdalomcsomÂ,
hanem mintegy ¢rz¢stelenÁtve, a szenved¢s
elvisel¢s¢n Àt az ´ntudatos szeml¢let k¢pess¢g¢v¢ Àtdolgozva. TalÀn ez az a àkÁs¢rteties

szem¢lyess¢gÊ, amit Erûs Ferenc kihall a versbûl. Nem kell mondani, hogy ez az à¢rz¢stelenÁt¢sÊ az ¢letben nem volt kereszt¡lvihetû,
s azt sem, hogy ez a vers gondolatÀt nem ¢rv¢nytelenÁti.
Mint Krisztus a vargÀt
Ismert Sz¢p SzÂ-beli eml¢kez¢s¢ben MÂricz
Zsigmond megrend¡lt szÀnalommal id¢zi fel
JÂzsef Attila alakjÀt. Teljesen formÀtlan, sz¢tesett fiatalembert lÀttat, aki meg¢rdemli a
legnagyobb r¢szv¢tet, mert nem ´nhibÀjÀbÂl
lett ilyen, hanem a sors ver¢s¢bûl ä az ¢let
abszolÃt kitaszÁtottja û. FormÀtlansÀgÀt proletÀr mivoltÀbÂl szÀrmaztatja. A proletÀr valami eg¢szen alaktalan, hÁg emberfajta; akiben egy kis v¢r van, csak kik¡zd magÀnak valami szilÀrdabb meghatÀrozÀst: elûmunkÀs
lesz, kisiparos, valaki. A proletÀr senki. JÂzsef
Attila persze k´ltû, ¢s MÂricz Zsigmond keresi benne azt az àûserûtÊ, amely nyomorult
proletÀrl¢t¢bûl kiemelte, zsenij¢t ¢rv¢nyes¡l¢sre vitte. °s csalÂdottan veszi tudomÀsul,
hogy m¢g ez se, m¢g ebben is egy nyomorult v¢letlen volt a meghatÀrozÂ: nûv¢re hÀzassÀga. De ott is csak szeg¢ny rokonk¢nt tartottÀk.
àAz û ¢lete kireperÀlhatatlannak lÀtszott elûtte,
mÀr akkor is. Energiak¢szlet¢t a proletÀrsors em¢sztette f´l, mÀr semmije sem maradt, csak k´ltûi zsenije...Ê A MÂricz Zsigmondnak tett gyÂnÀs àtehetetlen apellÀlÀs lett, mÀr nem hozzÀm: ´nmagÀhoz. Az Istenhez. Ahhoz, aki Nincs, s kellene, hogy
L¢gyen.Ê16
Ezek a sorok, tudom, megingathatjÀk azt,
amit a szabadulÀs szÀnd¢kÀnak megl¢t¢rûl
mondtam. °s ez nem is lehet mÀsk¢nt, ha
meggondoljuk, hogy e szabadulÀs v¢gsû eszk´z¢¡l az ¢lettûl valÂ megszabadulÀst is szÀmÁtÀsba kell venni. De a csapdÀt, mely a k´ltût nem eresztette, hadd lÀssam egy Àrnyalattal mÀsk¢pp, mint MÂricz Zsigmond lÀtta.
Meglehet, a v¢letlen segÁtette hozzÀ, hogy
k´ltûi tehets¢g¢t kimüvelhette, de ez a zseni
csak valami sajÀt erûkbûl Àllt ´ssze. Megvolt
benne a m¢rt¢kf´l´tti ¢rz¢kenys¢g ¢s az ¢rtelem, az elme kiv¢teles ¢less¢ge. Persze,
egyik sem àûsÊ-erû. A tÃlzott ¢rz¢kenys¢g inkÀbb gyenges¢g, az ¢rtelem tÃlsÀga meg ¢ppen nem az ´szt´n´ss¢g ereje. SzÂval JÂzsef
Attila valÂban nem volt ä gondolom, ezzel
nem ÀllÁtok meglepût ä, nem volt egy Turi
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Dani. °s a Kakuk Marci-szerep is lekopott rÂla. De proletÀr sem volt ä hanem megveszekedetten ¢rtelmis¢gi. Valamennyi k¢pess¢ge
erre predesztinÀlta. °s û ¢rtelmis¢gi ¢letet is
¢lt. ProletÀrk´ltû sem volt, û nem tartotta
magÀt annak. Der freischwebende Intellektuelle ä
talÀn leginkÀbb ez volt, ha helyzet¢t szociolÂgiai kategÂriÀval akarjuk jellemezni: szabadon lebegû ¢rtelmis¢gi.
AlaktalansÀg, elveszetts¢g, nyomorÃsÀg: e
szabadon lebegû ¢let torzk¢pe, visszÀja. Az
olyan k¢rlelhetetlen¡l objektÁv emberlÀtÂk,
mint MÂricz Zsigmond vagy Nagy Lajos, szÀnalommal vagy an¢lk¡l ezt lÀttatjÀk vel¡nk:
az ¢rtelmis¢gi nyomoroncot. Nem ennek ellen¢re volt nagy k´ltû, ebbûl k¢sz¡lt, ebbûl is
k¢sz¡lt a k´ltem¢ny. Nem szorul igazolÀsra.
K´lt¢szete hitelesÁti az ¢letet. De hitelesÁti-e
az ¢letformÀt, a szabadon lebegû ¢rtelmis¢gi¢t? Arra alkalmas volt, hogy aki ¢lte, nagy
k´lt¢szetet rendezzen be szÀmunkra; arra
nem, hogy az ¢let¢t berendezze magÀnak.
Az ¢letformÀk nem a teremtû szellem
nagy kiv¢teleinek k¢sz¡lnek. De a szellem folyamatos fennÀllÀsÀt ¢lhetû ¢letformÀk alvÀza
tartja meg, olyan keretek, amelyek k´z´tt a
szellemhez m¢ltÂ ¢s ¢lni is ¢rdemes az ¢let.
Amelyek Ãgy vannak elrendezve, hogy k¢pesek egyensÃlyban tartani a lelket, tÀrgyat adnak a tudatnak, de a tudattalannak is, helyet
¢s idût az idûtlennek, de az id¢tlennek is.
Nem volt-e hibÀs az ¢letforma is, amelybe JÂzsef Attila belecs´ppent, hogy nem tudott neki el¢g tÀmaszt adni? Nem bünbakokrÂl, nem
szem¢lyek felelûss¢g¢rûl van szÂ: az ¢letformÀk csinÀlÂdnak, de nem csinÀlmÀnyok, nem
tehetûk teljes eg¢sz¡kben a tudatos megfon-

tolÀs tÀrgyÀvÀ. A szabadon lebegû ¢rtelmis¢gi
¢letmÂdja azonban mintha ¢ppen erre volna
alapozva, ¢s Ágy egyfajta ´nellentmondÀs,
olyan ¢letforma, amely maga szÀmolja fel az
alapjÀt. Pedig Ágy ¢p¡l ¢s bÃtorozkodik a szellem hÀza. JÂzsef Attila ¢letsorsa k¡l´n´s ¢less¢ggel vetÁti el¢nk ezt a k¢rd¢st.
A mai MagyarorszÀgon vÀratlanul ¢s m¢gis menetrendszerüen felszikrÀzÂ ¢s ´sszecsapÂ indulatok k´zt ¢l¡nk. VÀratlansÀgukat az
adja, hogy sehogy sem lÀtszanak arÀnyban
lenni tÀrgyukkal; menetrendszerüs¢g¡ket
pedig k¢t nagy lelki irÀnyzat uralmÀval prÂbÀlom magyarÀzni. A szents¢ghez valÂ viszonyukkal lehetne jellemezni ûket. Az egyik a
bajok forrÀsÀt a szents¢gek hiÀnyÀban, a mÀsik megl¢t¢ben keresi, s Ágy az orvoslÀst is a
szents¢gek fel¢pÁt¢s¢ben, illetve elbontÀsÀban. Az elmÃlt rendszer szents¢gtelen volt,
v¢li az egyik, lerombolta Isten, a Haza, a Tulajdon szents¢g¢t, ÀllÁtsuk tehÀt vissza. Az elmÃlt rendszer hamis szents¢gek nev¢ben
korlÀtozta az ¢letet, a szents¢gekkel tehÀt
csÁnjÀn kell bÀnni ä Ágy a mÀsik. A k¢t beÀllÁtottsÀg nem az elutasÁtÀs tÀrgyÀban k¡l´nb´zik, hanem abban, hovÀ teszi a hangsÃlyt.
°n az utÂbbihoz hÃzok. VisszÀjÀrÂl lÀtni a
szents¢get: lÀtni, mi tartja. Ha csak a kegyelem, r¢gen rossz.
A visszÀst tudomÀsul venni ¢s elviselni keserves dolog ä a SZABAD-¹TLETEK elolvasÀsa
is errûl gyûz meg. MegrÀz ä mint Krisztus a
vargÀt, hogy egy panoptikumi formulÀval fejezzem ki magam.17 Nincs belûle katarzis,
csupÀn az a sovÀny vigasz, hogy csak olvassuk, de nem kell hogy ¢lj¡k ¢s belehaljunk.
Megtette helyett¡nk û.

Jegyzetek
1. Arisztophan¢sz t¡sszent¢s¢nek epizÂdja m´g´tt
egy jÂl kidolgozott orvoslÀsi elm¢letet sejthet¡nk.
ErÂsz dics¢ret¢ben Arisztophan¢szen volna a sor, de
a szÂt torkÀn akasztja a csuklÀs (amely ´nmagÀban
is a torkon akadÀs g´rcse). Maga el¢ engedi az orvos
Er¡ximakhoszt, aki mielûtt besz¢dbe fogna, n¢hÀny
hasznos tanÀcsot ad, hogyan lehet elÀllÁtani a csuklÀst, ha egyik sem segÁt, a t¡sszent¢st ajÀnlja. Besz¢-

d¢ben elmondja, hogy ErÂsz az elemek k´z´tt is ¢rv¢nyesÁti hatalmÀt, az eg¢szs¢g a test ellent¢tes elemeinek harmonikus elrendez¢s¢ben Àll. Itt v¢lhetûleg konkr¢t arÀnytani megfontolÀsokra kell gondolnunk, a àharmonikus k´z¢preÊ, amely a p¡thagoreus zeneelm¢letbûl szÀrmazik, bÀr az orvos csak ÀltalÀnossÀgban besz¢l az û mesters¢ge ¢s a zene müv¢szete k´z´tti megfelel¢srûl. Besz¢de v¢g¢n Ariszto-
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phan¢sz megvÀltÂ ¢s helyrerÀzÂ t¡sszent¢se az¢rt is
mulatsÀgos, mert ebben az ´sszef¡gg¢sben egyfajta
zenei hangzatnak kell felfogni.
2. Illy¢s Gyula: L°LEK °S KENY°R. Az I TT °LNED KELL
(1976) elsû k´tet¢ben, 408ä409. o.
3. A vÀlaszhoz talÀn k´zelebb visz a gazda ´t´dik elemista kislÀnya, aki Àrtatlanul k´zbekotyog: àNem Ãgy
van az!Ê, s elûadja a helyes vÀltozatot: àPetûfi PÀl GatyÀban Àll.Ê Fel¢bredhet a gyanÃnk, hogy nem is egy
kicsodÀra, hanem egy micsodÀra kell gondolnunk.
4. Farkas LÀszlÂ: SZEG°NY JñZSEF ATTILA SíRJAI . °let
¢s Irodalom, 1988. december 16.
5. Az ´ngyÂgyÁtÀs probl¢mÀjÀrÂl sokat tanultam Paneth GÀbor k´nyv¢bûl: A LABIRINTUS JçRATAIBAN.
PSZICHIçTRIA, KULTöRA, KLINIKUM. Bp., 1985.
6. V´. Ingmar Bergman: FANNY °S ALEXANDER. Bp.,
1985. 87. o. KÃnos LÀszlÂ fordÁtÀsa.
7. A piac ¢s a szellem fogalmÀnak analÂgiÀjÀt MarxtÂl veszem, de û a leleplezû kritika szÀnd¢kÀval, sût
szatirikus ¢llel vetette f´l: a hegeli abszolÃtum a polgÀri tÀrsadalom szublimÀlt fogalma, az abszolÃt szellem titka az abszolutizÀlt piac. °n inkÀbb arra gondolok, amit Hegel objektÁv szellemnek nevezett, ¢s
a piacnak is arra az objektivitÀsÀra, amely Marx elm¢leti megfontolÀsaival szemben ma is masszÁvan
fennÀll. Ennek megfelelûen az alap-fel¢pÁtm¢ny viszonyÀt is mÀsk¢pp lÀtom: a szellemnek egy k¡l´n
alvÀzat tulajdonÁtok, amelynek szerkezetei a l¢lek
´konÂmiÀjÀt szolgÀljÀk ä a panteont panoptikummal eg¢szÁtik ki.
8. Paneth GÀbor kiemeli, hogy àitt t¢nyleg ´tletekrûl
van szÂ, ¢s nem arrÂl a bizonyos szabad asszociÀciÂs folyamatrÂl, amit a pszichoanalitikus mÂdszer megkÁvÀnÊ, ¢s
hozzÀteszi: àLehet, hogy JÂzsef Attila sajÀtos egy¢ni gondolkodÀsmÂdja miatt talÀn nem is tudott vagy nem akart
Ïszabadon asszociÀlniÎ, ¢s esetleg ez is oka lehetett annak,
hogy nem volt sikeres az analÁzise.Ê (51. o.) Volt benne
tehÀt valami, ami ellenÀllt a gyÂgyÁtÀsnak: àsajÀtos
egy¢ni gondolkodÀsmÂdjaÊ. Azt hiszem, nem Paneth
GÀbor ellen¢re fogalmazok Ágy: ellenÀllt, hogy kigyÂgyÁtsÀk ´nmagÀbÂl.
9. Szûke Gy´rgy: A SZABAD ASSZOCIçCIñTñL A K¹LTEM°NYIG. In: àMI°RT FçJ MA ISÊ. 18ä19. o.
10. Az elgondolkodtatÂ ¢szrev¢telt Majt¢nyi LÀszlÂnak k´sz´n´m. Ugyancsak û vetette f´l, hogy a àsz¡lj
nekemÊ fordulatot ¢ppens¢ggel Ãgy is ¢rthetj¡k,
hogy anyjÀt k¢ri a gyermek, sz¡lj´n neki testv¢rt.
Ebben ¢rz¡nk n¢mi kimÂdoltsÀgot, de a vers szavai
nem zÀrjÀk ki. SzÂval a sz´veg nyitott, t´bb jelent¢st
is magÀhoz enged. Elemz¢sem c¢lja innen n¢zve a
javasolt ¢rtelmez¢s elût¢rbe ÀllÁtÀsa, nem zÀrva ki

mÀsodlagos vagy harmadlagos r¢tegek lappangÂ jelenl¢t¢t.
11. Erûs Ferenc: àFREUDOMARXISTAÊ V OLT-E JñZSEF
ATTILA? In: àMI°RT FçJ MA ISÊ. 261. o. ä Sietek lesz´gezni, hogy az itt k´vetkezû elemz¢s nem ¢rinti E.
F. tanulmÀnyÀnak ¢rdemi tartalmÀt.
12. Csak p¢ldak¢ppen A SZENV ED°SN°L T¹BBET zÀrÂsorai: àS HalÀlnÀl t´bbet adjatok, / °gi Nagyok: ä /
Mert szenved¢s, / A szenved¢s butÀn kev¢s.Ê Az ESZM°LET-nek nemcsak az itt tÀrgyalt, hanem egy mÀsik
szakasza is idevonhatÂ: àki tudja, hogy az ¢letet / halÀlra
rÀadÀsul kapjaÊ. ä A àrÀadÀsÊ-sal kapcsolatban pedig
hadd id¢zzek egy Ady-rÁmet, amelyet J. A. felhasznÀl egy k¢sûbbi vers¢ben: à°s te vagy a sz¢p, f¢nyes rÀadÀs / S az ÀradÀs / Kicsap a virÀgos r¢tekre.Ê (MINDEN
NAGY MEGöJHODOTTSçGOM.) V´. JÂzsef AttilÀnÀl:
àMert a mindens¢g rÀadÀs csak / az ¢let mint az ÀradÀs
csap / a halÀl partszeg¢lyein / tÃl...Ê (FLñRçNAK .)
13. A mintÀt N¢meth LÀszlÂrÂl vettem. V´. pl. AGONIZçLñ IRODALOM . In: MEGMENTETT GONDOLATOK .
Bp., 1975. 470ä471. o.
14. à...aki Àltal n¢kem megfeszÁttetett a vilÀg, ¢s ¢n is a
vilÀgnak.Ê (Gal. 6, 14) ä Egy mÀsik hely az ESZM°LETben, amely esz¡nkbe juttathatja a golgotajÀrÀst:
à...nem tudok mÀst, mint szeretni, / g´rnyedve terheim
alatt.Ê V´. a LçZADñ K RISZTUS-ban: à¢s mÀr egy nagy,
sajgÂ gerinc vagyok ä / sokat g´rnyedtem...Ê ä Csak jelzem a motÁvum k¢sûbbi alakulÀsÀt: àFogadj fiadnak
Istenem, / hogy ne legyek kegyetlen ÀrvaÊ, mondja a NEM
EMEL F¹L cÁmü versben, immÀr mintegy a keresztfÀrÂl; ¢s: àKinek mindegy volt mÀr a kÁn, / hisz gondjaid
magamra vettem, / az Àrny¢kvilÀg Àrkain / most mÀr te ûrk´dj ¢nfelettemÊ, s lezÀrÀsul: àVizsgÀld meg az ¢n ¡gyemet, / mielûtt magam felÀldoznÀm.Ê ä A àSebed a vilÀgÊ
motÁvumot Paneth GÀbor ä SomlyÂ Gy´rgy k´nyv¢re
hivatkozva ä Philokt¢t¢sz seb¢re vonatkoztatja, s teszi
¢rtelmezhetûv¢ egy eredeti, pszichoanalitikus indÁttatÀsÃ elm¢let keretei k´z´tt (az 5. j.-ben i. m. 39. o.).
15. A lehets¢ges Bergson-reminiszcenciÀkat r¢szletesen szÀmba veszi Tverdota Gy´rgy: ESZM°LET, az
IHLET °S ESZM°LET cÁmü k´tet¢ben (Bp., 1987. 307ä
335. o.).
16. MÂricz Zsigmond: NAGYON FçJ. AZ EGYETLEN TEHER: AZ °LET. JñZSEF ATTILA EML°KEZTET MAGAMRA.
Sz¢p SzÂ VI. k´tet (1938), 29. o. (HasonmÀs kiadÀs:
Bp., 1987.)
17. A szÂlÀs egy n¢pi miszt¢riumjÀt¢k anekdotikus
epizÂdjÀbÂl veszi eredet¢t. V´. O. Nagy GÀbor: MI
FçN TEREM? Bp., 1979. 308ä312. o.

Farkas JÀnos LÀszlÂ
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KRITIKAPçLYçZAT
K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
àMi¢rt fÀj ma isÊ (Az ismeretlen JÂzsef Attila)
Szerkesztette HorvÀth IvÀn ¢s Tverdota Gy´rgy
Balassi KiadÂ, K´zgazdasÀgi ¢s Jogi K´nyvkiadÂ,
1992. 502 oldal, 490 Ft
I
K¹LTýNK °S KñRJA
A k´zelmÃltban vaskos k´tet jelent meg JÂzsef AttilÀtÂl ¢s JÂzsef AttilÀrÂl. A k´nyv tartalma indokolja (r¢szben legalÀbbis) az alcÁmet, hiszen t´bb, a nagyk´z´ns¢g szÀmÀra
eddig teljesen ismeretlen pszichoanalitikus
jellegü JÂzsef Attila-ÁrÀs is napvilÀgot lÀtott e
k´tetben. A sz´vegeket tizenegy szerzû tizenegy tanulmÀnya kÁs¢ri.
BÁrÀlatunkat tehÀt ä a k´tet fel¢pÁt¢s¢nek
megfelelûen ä k¢t k¡l´nb´zû r¢szre kell bontanunk: elûbb a sz´vegkiadÀsrÂl, majd a tanulmÀnyokrÂl kell szÂlnunk. Elûre kell bocsÀtani, hogy bÀr k¡l´nÀllÂ tanulmÀnyokrÂl
van szÂ, a legt´bb szerzû felfogÀsa, megk´zelÁt¢se bizonyos tekintetben hasonlÂ.
A k´tet szerkesztûi szÀmÀra ¢rezhetûen
lelkiismereti probl¢mÀt jelent az igen intim
sz´vegek k´zz¢t¢tele. NyilvÀnvalÂ ez az elûszÂbÂl ¢s Tverdota Gy´rgy a SZABAD-¹TLETEK -rûl szÂlÂ tanulmÀnyÀbÂl is, amelynek fû
k¢rd¢se: àVÀllalkozzunk-e az ÁrÀsmü k´zz¢t¢tel¢re
vagy sem?Ê így van ez, annak ellen¢re, hogy
a SZABAD-¹TLETEK mÀr k¢t ¢ve, a mostanival
megegyezû sz´veggel megjelent az Atlantisz
KiadÂnÀl. A megjelentet¢s mellett szÂlt az Atlantisz¢nÀl korÀbbi, megbÁzhatatlan sz´vegü
kiadÀsok Àltal kik¢nyszerÁtett Àllapot is:
àNincs vÀlasztÀs elûtt¡nk: egy keskeny pÀrkÀnyon
kell v¢gigmenn¡nk. Nem az a k¢rd¢s, hogy k´zz¢tegy¡k-e JÂzsef Attila e bizalmasnak tekintett iratait. Azok k´zz¢t¢tetnek. A k¢rd¢s legf´ljebb ez: viszonylag megbÁzhatÂ (kritikai) kiadÀsban, megfelelû
magyarÀzatokkal kÁs¢rve is megjelennek-e? Erre a
k¢rd¢sre csak egy becs¡letes vÀlasz adhatÂ.Ê Mindezek ellen¢re neh¢z szÁvvel bocsÀtjÀk az olvasÂ el¢ a SZABAD-¹TLETEK -et ¢s a t´bbi hasonlÂ

jellegü sz´veget. Mi¢rt? K¡l´n kell itt vÀlasztanunk k¢t k¢rd¢st ä egy erk´lcsit ¢s egy eszt¢tikait. Az elûbbi: mi volt JÂzsef Attila szÀnd¢ka e sz´vegekkel? Orvosi dokumentumok
vagy ´nanalÁzisek ezek, irodalmi müvek, netÀn ´nvallomÀsok, esetleg mÀsok? Mint Tverdota Gy´rgy kimutatja, a lehetûs¢gek k´z¡l
egyiket-mÀsikat kizÀrhatjuk (Ágy nem valÂszÁnü, hogy Gy´mrûi Edit vagy mÀs analitikus
szÀmÀra k¢sz¡lt volna a SZABAD-¹TLETEK ), de
m¢g Ágy is eld´nthetetlen marad a k¢rd¢s;
nem ismerj¡k JÂzsef Attila szÀnd¢kÀt (ha
egyÀltalÀn volt ilyen) ezen ÁrÀsokkal kapcsolatban. A k´zz¢t¢telt leginkÀbb az indokolhatnÀ, ha irodalmi vagy legalÀbb àirodalmi
jellegüÊ alkotÀsnak lehetne tekinteni a SZABAD-¹TLETEK -et (¢s vele egy¡tt a t´bbi ÁrÀst
is). °ppen ez indÁthatja Tverdota Gy´rgy´t
arra, hogy megprÂbÀlja meghatÀrozni ezen
ÁrÀs müfajÀt. ñdzkodik attÂl ä Ãgy tünik, jogosan ä, hogy sz¡rrealista k´ltem¢nynek
tartsa; elfogadhatÂbb szÀmÀra a naplÂ (szinte
meghatÀrozhatatlanul tÀgan ¢rtelmezett) irodalmi jellegü müfaja. Ezzel a probl¢ma megoldottnak is tünik szÀmÀra: ha egy ÁrÀsnak
müfaja van, akkor az ezzel irodalmi alkotÀsnak tekinthetû.
Ha tehÀt az erk´lcsi k¢rd¢sre nem lehet
(nem tudunk?) vÀlaszt adni; nem ismerj¡k a
k´ltû szÀnd¢kÀt, j´n a mÀsik k¢rd¢s, az eszt¢tikai: mik¢nt olvassuk a müvet? Tverdota
Gy´rgy vÀlasza: irodalmi alkotÀsk¢nt (is) ä elfogadhatÂnak tünik szÀmunkra, m¢g akkor
is, ha a hozzÀ tartozÂ müfaji megjel´l¢st kiss¢
erûltetettnek ¢rezz¡k. Mindenki maga ellenûrizheti e vÀlasz jogossÀgÀt: a SZABAD-¹TLETEK sok pontjÀn valÂban irodalmi hatÀst gyakorol olvasÂjÀra, ¢s e hatÀs jelenl¢te tapasztalhatÂ a t´bbi sz´vegn¢l is ä legritkÀbban talÀn a RAPAPORT-LEV °L-ben.
A sz´vegek kiadÀsÀt tehÀt az ´nmagukban
is el¢gs¢ges, emlÁtett gyakorlati indokok
mellett r¢szleges irodalmi ¢rt¢k¡k is indokolja. Fontos azonban lÀtnunk, hogy ezen
ÁrÀsok nem tekinthetûk egyen¢rt¢küeknek az
eg¢ssz¢ formÀlt versekkel.
Mint mÀr emlÁtett¡k, k´z´s vonÀsok fedezhetûk fel a k´tet tanulmÀnyainak nagy
r¢sz¢ben. Ez akÀr dics¢ret is lehetne, hiszen
ez a k´z´sen valÂ megjelentet¢st indokolja,
most azonban egy negatÁv jelens¢gre kell felhÁvnunk a figyelmet. Ez pedig az, hogy majd'
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minden szerzû elsûdlegesnek tartja az ¢letrajzot (azon bel¡l is a betegs¢get, kisebb r¢szben a kommunista pÀrttal valÂ kapcsolatot)
a k´lt¢szethez k¢pest. Nem csupÀn arrÂl van
szÂ, hogy jelen k´tet inkÀbb a betegs¢g rejt¢ly¢nek megoldÀsÀn fÀradozik, hanem a
szerzûk t´bbs¢g¢nek egy ä v¢lem¢ny¡nk szerint ä szeml¢letbeli t¢ved¢s¢rûl; arrÂl nevezetesen, hogy az emberbûl (a beteg emberbûl) akarjÀk megfejteni a k´ltût, a k´lt¢szetet.
JÂ p¢lda erre a t¢ved¢sre Bagdy Emûke
tanulmÀnya, amelyben a pszicholÂgus az
Illy¢s GyulÀn¢ Àltal JÂzsef AttilÀrÂl (f¢lig) felvett Rorschach-tesztet elemzi, veti ´ssze a
versekkel. így jellemzi mÂdszer¢t a szerzû:
JÂzsef Attila vÀlaszainak meg¢rt¢s¢hez àkieg¢szÁtû tÀmpontokra volna sz¡ks¢g¡nk. Ehhez Ãn.
amplifikÀciÂs (jelent¢skiterjesztû) müveletek segÁthetn¢nek hozzÀ. Ha ¢lne, megk¢rhetn¢nk a k´ltût,
hogy szabadon tÀrsÁtsa hozzÀ a Rorschach-prÂba
Ïnû-vÀlaszÎ tartalmaihoz azokat a gondolatait, ¢rz¢seit, amelyek Ï¢ppen mostÎ felbukkannak benne.
Erre az amplifikÀciÂra azonban most nincs mÂdunk. A kÁnÀlkozÂ ÏinformÀciÂkisz¢lesÁt¢siÎ lehetûs¢g azonban rendelkez¢s¡nkre Àll: k´lt¢szete olyan
Ït´rt¢neti tÀrÎ, amelyben fellelhetj¡k az amplifikÀciÂs irÀnyokat. [...] A versekben tovÀbbvezetû szÀlak
a m¢lyebb, t´rt¢neti (l¢lekt´rt¢neti!) vonulatba vezetnek.Ê
Hogyan folyik le ez az elemzû eljÀrÀs? A
szerzû veszi JÂzsef Attila egyik vÀlaszÀt,
asszociÀciÂjÀt, keres hozzÀ egy versid¢zetet,
majd annak àtartalmÀtÊ leÁrva mÀr elemezte
is az asszociÀciÂt. Ek´zben teljesen figyelmen
kÁv¡l hagyja, hogy mikor keletkezett a vers,
Ágy az 1937-es teszthez 1922-es k´ltem¢nyt is
felhasznÀl bizonyÁtÂ anyagul, teljesen ´nk¢nyesen vÀlaszt a versek k´z¡l (p¢ldÀul a ànagyon kedves nûi fejÊ asszociÀciÂhoz csupÀn az
AZ A SZ°P, R°GI ASSZONY-t id¢zi sok mÀs lehets¢ges k´z¡l), valamint rendkÁv¡l esetlegesen
tÀrsÁt verseket JÂzsef Attila vÀlaszaihoz (Ágy
p¢ldÀul az àegyiptomi szoborÊ asszociÀciÂhoz
el¢gs¢gesnek talÀlja, hogy egy JÂzsef Attilaversben a àszoborasszonyÊ szÂ olvashatÂ, s ezek
utÀn mÀr e vers f¢ny¢ben elemzi a vÀlasztartalmat). Az elmondottakbÂl is lÀthatÂ, hogy a
szerzû szÀmÀra csupÀn pszicholÂgiai anyagul
szolgÀl a vers; az ¢letrajz megfejt¢se a fû, sût
az egyed¡li c¢l. (ArrÂl nem is besz¢lve, hogy
ä mint lÀttuk ä az ismertetett mÂdszer erre is

alkalmatlannak lÀtszik. Az irodalmi mü ilyen
mÂdon valÂ felhasznÀlÀsa teljesen figyelmen
kÁv¡l hagyja annak l¢nyeg¢t, àirodalmisÀgÀtÊ. ögy v¢li, a verset egyetlen erû alakÁtja:
a k´ltû egy¢ni ¢lete. Az irodalmi hagyomÀny,
a sz´veg irodalmi c¢lja nem. Ez a mÂdszer ä
Ãgy mondhatnÀnk ä tÃlzottan is komolyan
veszi az irodalmi eszk´z´ket, azokat mindig
a k´ltû szem¢lyes pszichikumÀnak term¢kek¢nt kÁvÀnja ¢rtelmezni.) Ez az elemz¢s
annyira esetleges, hogy JÂzsef Attila vÀlasztartalmaihoz akÀr Petûfi verseibûl is kereshetn¢nk id¢zeteket, majd azutÀn k´vetkeztet¢seket vonhatnÀnk le ä de kire vagy mire n¢zve?
M¢ltÀnytalan lenne itt azonban csak
Bagdy Emûke tanulmÀnyÀrÂl besz¢lni. MÀsok is az ¢letrajzot (betegs¢get) tekintik elsûdlegesnek, mindenhatÂnak. Garai LÀszlÂ is JÂzsef Attila ¢lett´rt¢net¢ben keresi k´lt¢szet¢nek egyik korszakhatÀrÀt. °s hiÀba mondja
Nemes LÁvia: àCsak versei halhatatlanokÊ, û is a
halandÂt elemzi. TanulsÀgos lehet Valachi
Anna JÂzsef Attila ¢s Rapaport Samu, a beteg
¢s az analitikus viszonyÀt elemzû ÁrÀsa egy
analitikus szÀmÀra. A szerzû azonban bizonyÀra nem esettanulmÀnyt akart k¢szÁteni,
hanem JÂzsef AttilÀrÂl, a k´ltûrûl kÁvÀnt valami fontosat mondani. A betegs¢get is elemzû szerzûk k´z¡l a legkev¢sb¢ talÀn Szûke
Gy´rgy k´veti el e hibÀt; neki t´bb olyan
megfigyel¢se, megÀllapÁtÀsa van (p¢ldÀul a
gyermek-f¢rfi kettûss¢g elemz¢se), amely magukbÂl a versekbûl k´vetkezik.
Mondhatjuk persze, hogy ezek a tanulmÀnyok nagyon is fontos probl¢mÀval foglalkoznak, hiszen JÂzsef Attila ¢lete, betegs¢ge
¢s fûleg halÀla àk´zvagyonnÀÊ vÀlt. Igaz lehet
ez, hiszen az ¢rtelmis¢g szÀmÀra sok minden
nyert szimbolikus ¢rtelmet ebbûl az ¢letrajzbÂl. De hiszen nagyon sokak ¢lete kaphatott volna ilyen szimbolikus tartalmat a XX.
szÀzadban. Sokaknak fÀjt nagyon, de Ágy senki mÀs nem tudta leÁrni ezt:
àMint fatutaj a folyamon,
mint m¢la tÂt a tutajon,
szÀll alÀ emberi fajom
n¢mÀn a szenved¢stûl ä
de ¢n sÁrok, kiÀltozom:
szeress: ne legyek rossz nagyon ä
f¢lek a b¡ntet¢stûl.Ê
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¹nbecsapÀs volna azt hinni, hogy JÂzsef Attila ¢lete ´nmagÀ¢rt lett szimbolikus: k´lt¢szet¢nek ereje tette azzÀ.
Az ¢letrajz az û eset¢ben ä e k´tet tanÃsÀga szerint is ä nagyon gyakran akar f´l¢be kerekedni a versnek. Mi¢rt k´vetkezik ez be?
R¢szben a lÁra, a lÁraisÀg jelleg¢bûl adÂdik
az, hogy a k´ltûi ¢letmü k´nnyebben lesz eff¢le torz szeml¢let Àldozata. Az olvasÂ k´nynyen beleeshet abba a csapdÀba, hogy azonosÁtja a k´ltût (a valÂs szem¢lyt) azzal a k¢ppel,
amely a k´lt¢szet olvasÀsakor kibontakozik
elûtte. A reg¢ny- vagy drÀmaÁrÂ szem¢lyis¢g¢t nagyon ritkÀn v¢lik k´zvetlen¡l felfedezni a reg¢nyben vagy a drÀmÀban. A lÁra l¢nyeg¢bûl fakadÂan a befogadÂ Ãgy ¢rzi: egy
szem¢ly, egy ¢n szÂl hozzÀ, kommunikÀl vele.
Ez a szem¢lyess¢g, mondhatnÀnk àemberiÊ
kontaktus, azt sugallja, hogy a k´lt¢szetbûl
sugÀrzÂ ¢n azonos a valÂdival, a hÃs-v¢r emberrel. (Ha Ágy lenne, jogosan kapna az ¢letrajz perd´ntû szerepet a kutatÀsban.) Az
elûbbi azonban t´bb, kevesebb ¢s mÀs is. Ez
az ¢letrajz esetlegess¢geitûl megfosztott, az
irodalmisÀg t´rv¢nyei Àltal is alakÁtott, a k´ltû
akaratÀtÂl f¡ggetlen¡l, nagy r¢szben az olvasÂ Àltal formÀlt k¢p. Az elûbb emlÁtett hibÀs
azonosÁtÀs JÂzsef Attila k´lt¢szet¢nek eset¢ben (annak nagyon erûsen szem¢lyes volta
miatt) m¢g vonzÂbb lehet a befogadÂ szÀmÀra, mint mÀs k´ltûkn¢l.
Ilyen ¢rtelemben is igaz az, amit JÂzsef Attila a SZABAD-¹TLETEK -ben Ár, megk¡l´nb´ztetve magÀt a verseibûl kirajzolÂdÂ ¢ntûl:
àa Rubin azt mondta: t¢ged mindenki szeret, hiszen
a verseid te vagy
a verseim nem ¢n vagyok: az vagyok ¢n, amit itt
ÁrokÊ
N¢meth Andor Ágy Árja le egyik, 1936-os,
nyilvÀnos vitÀjÀt a k´ltûvel: àJÂzsef Attila azt
fejtegette, hogy a k´ltem¢ny alapanyaga ä nem a
tartalma, hanem a kivÀltÂ oka, ami a k´ltût alkotÀsra k¢sztette ä rendszerint igen triviÀlis esem¢ny,
mit a müv¢szet fennk´ltt¢ vagy magasztossÀ alakÁt
Àt. Hogy p¢ldÀval is szolgÀljon, legszebb k´ltem¢nyeinek egyik¢n mutatta ki, milyen szÀnalmas ¢s kicsinyes emberi dolgok foglalkoztattÀk, mik´zben Árta. [...] Hazamenet szem¢re vetettem ¢rvel¢s¢t.
ä °n csak arrÂl besz¢lhetek, amit tudok ä felelte
JÂzsef Attila. ä °n azt az egyet tudom, hogy amikor

verset Árok, nem k´lt¢szetet akarok csinÀlni, hanem
meg akarok szabadulni attÂl, ami szorongat. Engem csak ez ¢rdekel. Az ¢letem.
ä Engem viszont ä feleltem neki ä csak a k´lt¢szet ¢rdekel. Nekem ä s errûl meg vagyok gyûzûdve, mindenkinek ä teljesen k´z´mb´s, milyen szekr¢ciÂs folyamatok vannak a verseid m´g´tt. °lm¢nyed csak akkor vÀlik ¢rt¢kk¢, amikor müalkotÀssÀ ¢rik, vagyis elveszti ¢lm¢nyjelleg¢t.Ê Ami az
irodalmi ¢rt¢ket illeti, bizony N¢meth Andorral ¢rthet¡nk egyet. (AlkotÀsl¢lektanilag
persze nagyon ¢rdekes lehetett JÂzsef Attila
elûadÀsa.)
Erûs Ferenc tanulmÀnya JÂzsef Attila
àfreudomarxizmusÀrÂlÊ szÂl. A szerzû szerint
ez JÂzsef Attila k´lt¢szet¢ben is megnyilvÀnult, p¢ldak¢nt az 1934-es ESZM°LET 6. szakaszÀt id¢zi:
àIm itt a szenved¢s bel¡l,
Àm ott kÁv¡l a magyarÀzat.
Sebed a vilÀg ä ¢g, hev¡l
s te lelkedet ¢rzed, a lÀzat.
Rab vagy, amÁg a szÁved lÀzad ä
Ãgy szabadulsz, ha k¢nyed¡l
nem raksz magadnak olyan hÀzat,
melybe hÀziÃr telep¡l.Ê
Nagyon is k¢ts¢gesnek ¢rezhetj¡k azt a gondolkodÀsmÂdot, amely a àbel¡lÊ szÂ hallatÀra
csak a freudizmusra, a àkÁv¡lÊ szÂ puszta emlÁt¢s¢re pedig a marxizmusra tud gondolni.
A szakasz mÀsodik fele ugyancsak cÀfolja a
freudomarxizmus teÂriÀjÀt, hiszen e n¢gy sor
egyfajta ideolÂgia-, izmusellenes felfogÀsra
utal. MegerûsÁti ezt a vers 10. szakasza is:
àAz meglett ember, akinek
sziv¢ben nincs se anyja, apja,
ki tudja, hogy az ¢letet
halÀlra rÀadÀsul kapja
s mint talÀlt tÀrgyat visszaadja
bÀrmikor ä ez¢rt ûrzi meg,
ki nem istene ¢s nem papja
se magÀnak, sem senkinek.Ê
1934 elej¢n JÂzsef Attila mÀr ä versei tanÃsÀga szerint ä nem tekinthetû marxistÀnak,
freudista pedig talÀn sohasem volt; bÀr freudi gondolatokat, fogalmakat felhasznÀlÂ m¢g
utolsÂ verseiben is.
A k´tet k¢t tanulmÀnya (HorvÀth IvÀn:
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a verseket nem keveri bele elemz¢s¢be. Lehetne ez a szerzûk hibÀja is, szerint¡nk inkÀbb ¢rdeme. Ezek nem JÂzsef Attila
k´lt¢szet¢nek meg¢rt¢s¢t segÁtik, hanem a
korhangulat ¢s JÂzsef Attila befogadÀst´rt¢nete szempontjÀbÂl tanulsÀgosak.
Minden kritika ellen¢re azt mondhatjuk,
hogy HorvÀth IvÀn, Stoll B¢la, Szûke Gy´rgy
¢s Tverdota Gy´rgy sz´veggondozÂ munkÀja
eredm¢nyek¢nt szÁnvonalasan valÂsult meg a
szerkesztûk egyik c¢lja: àMost elûsz´r vÀlik lehetûv¢, hogy a k´ltû pszichoanalitikus orientÀciÂjÃ
´sszes feljegyz¢se hiÀnytalanul, megfelelû jegyzetekkel ¢s magyarÀzatokkal kÁs¢rve felker¡lhessen a kutatÂ, a tanÀr, az ¢rdeklûdû olvasÂ k´nyvespolcÀra.Ê
M¢g a k´tet 490 forintos ÀrÀt is szerencs¢snek mondhatnÀnk bizonyos ¢rtelemben. így
ä k¡l´n´sen a mai pornÂk´nyvÀradat k´zepette ä senki sem fogja pornÂk¢nt olvasni JÂzsef Attila pszichoanalitikus ÁrÀsait. Rem¢lhetûleg az olvasÂ nem a versek helyett, hanem
azok mellett veszi kez¢be ezeket a sz´vegeket.

NEM ý?)

Ifjabb Janser Frigyes

II
AZ ANGYAL çRNY°KA
JÂzsef Attila k´ltûi ¢letmüve, verseinek ´szszess¢ge ä k´r¡lbel¡l A SZ°PS°G KOLDUSA
t´rzsanyagÀtÂl szÀmÁtva ä Ãgy is tekinthetû,
mint egyetlen, egybef¡ggû müalkotÀs; a k´ltû ¢let¢nek t¢nyeit objektÁv okokbÂl keletkezû ¢s
felt¢telezett (a hipot¢zis szerint ¢rthetû ¢s
megismerhetû) c¢lok fel¢ tartÂ jelens¢grendszernek t¢telezû t´rv¢nyegy¡ttes k´ltûi makettje. JÂzsef Attila k´ltûi fejlûd¢s¢vel pÀrhuzamosan egyre tudatosabban t´rekedett arra, hogy l¢tÀllapotairÂl pontos, egymÀshoz is
kapcsolÂdÂ, ugyanakkor az ¢let t¢nyeit bizonyos munkahipot¢zisek szerint szeml¢lû ¢s
jÀt¢kos elemekkel szervezûdû àbeszÀmolÂkatÊ k¢szÁtsen; olyan sz´vegeket, amelyekben
a v¢letlennek szinte semmilyen szerepe sem
lehet, ¢s ä mintegy ennek ellenhatÀsa, viselked¢sbeli komplementerek¢nt ä a lehetûs¢g¢t is kizÀrja a megalkuvÀs ¢rdekekhez igazodÂ formÀinak. A versekbûl ily mÂdon k¢p-

zûd´tt ´nszervezû, lineÀris szerkezet egyÃttal
arra is magyarÀzatot ad, hogy hogyan lett JÂzsef Attila halÀla utÀn àhÀrom nap alattÊ
a legnagyobb magyar k´ltûv¢. Mindaddig,
amÁg ¢letben volt, amÁg Ãjabb müveket lehetett vÀrni tûle, ¢letmüve ismerûi szÀmÀra a
versekbûl szervezûdû àmetamüÊ a befejezetlens¢g ¢rz¢s¢t sugallta. HalÀla utÀn egy csapÀsra megvÀltozott a helyzet: a müalkotÀs
tÀrgyÀt k¢pezû objektÁv jelens¢gegy¡ttes ä
´nn´n l¢tez¢se ä befejezûd´tt, ¢s ezzel megismerhetûv¢ vÀlt (term¢szetesen annak a filozÂfiai gondolkodÀsmÂdnak a v¢leked¢se szerint, amelyet a k´ltû ¢lete v¢g¢ig helytÀllÂnak
fogadott el). A megismer¢s ÃtjÀban nem Àllt
semmi mÀs, csak a t¢nyek feltÀrÀsÀban mutatkozÂ hiÀnyossÀgok, az egyes jelens¢gek
k´z´tt fennÀllÂ ´sszef¡gg¢sek felismer¢s¢nek
gyenges¢ge ¢s h¢zagossÀga. Term¢szetes dolog, hogy a felismer¢s (àJÂzsef Attila a legnagyobb magyar k´ltûÊ), ¢s a k´vetkeztet¢s (àJ.
A. k´lt¢szet¢nek olyan k´zvetlen kapcsolÂdÀsi pontjai vannak ¢lete esem¢nyeihez, amelyek ismeret¢nek hiÀnyÀban a k´ltûi mü is
csak t´red¢kesen ¢rtelmezhetûÊ) olyan m¢rvü nyomozÂmunkÀra ´szt´k¢lte az ¢letmü ismerûit ¢s kutatÂit, amilyenre a magyar (de
meglehet, a vilÀg-) irodalomban m¢g nem
volt p¢lda. A JÂzsef Attila ¢let¢vel ¢s munkÀssÀgÀval foglalkozÂ k´tetek nagyobb helyet
foglalnak el a polcomon JÂkai ´sszes müvein¢l, pedig gyüjtem¢nyem korÀntsem nevezhetû teljesnek.
Mü ¢s ¢let eme rendkÁv¡li ´sszekapcsolÂdÀsa eredm¢nyezi azokat az elm¢leteket,
amelyek szerint JÂzsef Attila ¢lete t´rv¢nyszerüen vezetett elmebetegs¢ghez, erûszakos
halÀlhoz. K´z´ns¢ges logikai csapda ez.
Minthogy az ¢let esem¢nyei alapjÀn k¢sz¡lt
müalkotÀs a c¢lorientÀlt folyamat vonÀsait viseli magÀn ä hogyne, hiszen a k´lt¢szet c¢lra
irÀnyulÂ teremtû tev¢kenys¢g ä, az ember
hajlamos azt a k´vetkeztet¢st levonni, hogy ä
miutÀn a mü elemei k´z´tt àkem¢nyÊ ´sszef¡gg¢sek, oksÀgi lÀncolatok mutatkoznak ä
az ¢letbeli esem¢nyek is szigorÃ oksÀgi t´rv¢nyek szerint szervezûdtek, ¢s vezettek a
v¢gsû szakaszig, ami (ÀltalÀnos vilÀgismeret¡nk szerint) lebomlÀs ¢s pusztulÀs kellett
hogy legyen. Ha azonban megprÂbÀlkozunk
egy furcsa eljÀrÀssal, ¢s akÀrhol megszakÁtjuk
a müvek lÀncolatÀt (a hozzÀ kapcsolÂdÂ ¢let-

Figyelû ã 1301

rajz esem¢nysorÀval egy¡tt), arra a meglepû
k´vetkeztet¢sre juthatunk, hogy Ágy is zÀrt,
f´lÁvelû ¢s lehanyatlÂ szakaszra bonthatÂ, fatÀlis trag¢diÀhoz vezetû ¢letmüvet ¢s mü-¢letet kapunk eredm¢ny¡l. Term¢szetesen fel¡l
kell emelkedn¡nk azon a hiÀny¢rzeten, amit
a spekulatÁv v¢g utÀni nagy müvek neml¢te
okoz benn¡nk, akik ismerj¡k ezeket a müveket.
Ennyi ¢s nem t´bb a sorsszerüs¢g a JÂzsef
Attila ¢let¢ben valÂsÀgosan bek´vetkezett trag¢diÀban. Ez az elemzû spekulÀciÂ vezetett
oda, hogy az irodalmi k´zv¢lem¢ny elsû
perctûl kezdve pillanatnyi megingÀs n¢lk¡l
hitelt ad annak a halÀlÀrÂl k¢sz¡lt jegyzûk´nyvnek, amelyet az eset utÀn hÀrom h¢ttel,
a nem helyb¢li csendûrparancsnok szabadsÀga alatt a helyettese ÀllÁtott ki, amelyben
nincs k¢t olyan vallomÀs, amely ne zÀrnÀ ki
egymÀst, ¢s amelynek koronatanÃi: k¢t, csendûr´k Àltal megf¢lemlÁtett gyerek, akik a vaks´t¢tben, a kivilÀgÁtatlan Àtkelûben biztosan
nem lÀthattak semmit. A fent vÀzolt folyamat
ismeret¢ben nyugodtan ÀllÁthatom: JÂzsef Attila ¢let¢nek bÀrmelyik szakaszÀban, bÀrmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt bek´vetkezû halÀlÀt
ugyanilyen kritikÀtlan fatalizmussal fogadta
volna a k´zv¢lem¢ny.
K´nnyen azonosÁthatÂk azok a folyamatok, amelyek JÂzsef Attila ¢letrajzÀnak ÀtalakulÀsÀban kirajzolÂdnak. A folklorizÀlÂdÀs, a
valÂs esem¢nyek ÀtvÀltozÀsa ¢s feldÃsulÀsa
mes¢s elemekkel rendkÁv¡l r´vid idû alatt Àtl¢nyegÁtette az ¢letrajz valÂsÀgos esem¢nyeit,
epizÂdjait, term¢szetes konzekvenciÀit. A
tengerentÃlra vÀndorolt apa, az anya, aki à¢jszaka font, nappal mosottÊ, a gonosz mostoha (itt: ´cs´di nevelûsz¡lûk), mes¢s-kalandos
szeg¢nys¢g, a vÀratlan felemelked¢s àhÁres
emberr¢Ê; mind-mind mesebeli motÁvum. Az
¢letrajz adatainak pontosÁtÀsa ezen az alapvetû jellegen szemernyit sem vÀltoztat. Kider¡lhet, hogy a àMamaÊ az¢rt mosott ¢jjel,
mert nappal ponyvareg¢nyeket olvasott;
hogy a k´ltû nem Ãgy halt meg, ahogy a folklorizÀlÂdott t´rt¢net v¢gzûdik: kez¢ben v´r´s
zÀszlÂval (mÀs vÀltozat szerint a B IBLIç-val)
szembefut a gyorsvonattal, hanem tisztÀzatlan k´r¡lm¢nyek k´z´tt egy ÀllÂ tehervonat
kerekei alÀ esik; a figurÀk ennek ellen¢re
megmaradnak mesebelieknek, csak sematikus mesehûsbûl Àrnyaltan ÀbrÀzolt mesehûs-

s¢ vÀlnak. ValÂdi ´nmagukhoz soha t´bb¢
nem ker¡lhetnek k´zelebb: az irodalmiasodÀs egyirÀnyÃ folyamat.
Szinte felm¢rhetetlen ez¢rt a jelentûs¢ge
egy olyan, viszonylag nagy t´megü, JÂzsef AttilÀtÂl szÀrmazÂ k¢zirategy¡ttesnek, amelyet
csak l¢tez¢s¢ben ä ¢s nem sz´veg¢ben ä folklorizÀlt a szakirodalom ¢s az ¢rdeklûdû olvasÂk´z´ns¢g. Term¢szetesen ismert¡k a szÂban forgÂ k¢ziratok l¢tez¢s¢nek t¢ny¢t, de a
sz´vegeknek csak t´red¢k¢hez lehetett hozzÀf¢rni, ¢s ÀltalÀban sÃlyosan romlott g¢piratok formÀjÀban. A k¢ziratok leÁrÀsa a JñZSEF
ATTILA K°ZIRATAI cÁmü katalÂgusban megtalÀlhatÂ volt 1980 Âta. Ez a t¢ny azonban csak
a k´ltû betegs¢g¢nek ¢s orvosainak, illetve
analitikusainak k¢p¢hez nyÃjtott kieg¢szÁtû
adal¢kokat, n¢mi szÁnt a meglehetûsen fakÂ
ÀbrÀzolÀshoz. A k¢ziratos hagyat¢kban v¢gbevitt pusztÁtÀs ezekre a sz´vegekre ä hat¢kony elzÀrtsÀguk jÂvoltÀbÂl ä nem terjedt ki,
Ágy most csak azokkal a n¢zetekkel kell szÀmolnunk, melyek szerint az àanalitikus iratokÊ ¢rdektelenek, a k´ltû szellemi le¢p¡l¢s¢t
dokumentÀljÀk, az analitikusok hozzÀ nem
¢rt¢s¢t ¢s ebbûl adÂdÂ bün´ss¢g¢t bizonyÁtjÀk, illetve hogy kiadÀsuk egy beteg ember szem¢lyis¢gi jogait, a k´telezû orvosi titoktartÀs szabÀlyÀt s¢rti.
BÀrmilyen sajnÀlatos is, a kÁvÀncsisÀg mindig erûsebbnek bizonyul a titkok megûrz¢s¢hez füzûdû etikai megfontolÀsoknÀl. Ezeknek a sz´vegeknek a zÀrolÀsÀt mindig olyan
emberek szorgalmaztÀk, akik mÀr olvastÀk
ûket. így ezeket a szempontokat nyugodt l¢lekkel figyelmen kÁv¡l lehet hagyni. àA k´ltû
lelke k´zvagyonÊ, ezt legk¢sûbb a halÀla utÀn
hÀrom hÂnappal bebizonyÁtotta a Sz¢p SzÂ
eml¢kszÀma, Remenyik Zsigmond SzÀntÂ Juditnak cÁmzett jÂkÁvÀnsÀgaival ¢s a k´ltû szem¢ly¢t p¢ldÀtlanul bizalmasan kezelû egy¢b
ÁrÀsokkal.
Hogy az àanalitikus iratokÊ ¢rdektelenek
lenn¢nek, az term¢szetesen akkor sem lenne
igaz, ha nem JÂzsef Attila Árta volna ûket. Az
irgalmatlan pr¡d¢riÀban szenvedû harmincas ¢veknek egy ilyen jellegü dokumentuma
mÀr csak a szem¢lyis¢g-l¢lektan ¢s a t´rt¢nelem folyamatainak ´sszef¡gg¢seit illusztrÀlandÂ is pÂtolhatatlan jelentûs¢gü lenne.
Az analitikusok v¢tkess¢g¢nek ¢s a rÀjuk
zÃdÁtott egy¢b vÀdaknak semmif¢le alapjuk
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nincs. Bebizonyosodott, hogy a k´ltû ezeket
a sz´vegeket nem analitikusai felszÂlÁtÀsÀra
Árta, m¢g ha feltessz¡k is, hogy k¢sûbb esetleg
felhasznÀltÀk abban a tev¢kenys¢gben, amit
pszichiÀtriai-pszicholÂgiai kezel¢snek k¢pzeltek. ValÂjÀban csak tûl¡k telhetû segÁts¢get
nyÃjtottak az alkotÂnak a àpokolraszÀllÀsÊ
legkem¢nyebb stÀdiumÀban: az ´nn´n tudatalattijÀba valÂ utazÀsban.
Mi¢rt ¢rezte sz¡ks¢g¢t JÂzsef Attila, hogy
tudatÀba emelje azokat a l¢lek m¢ly¢n lapulÂ
motivÀciÂkat, amelyek a gyermekkor elmÃltÀval minden normÀlis embernek t´rlûdnek
a napi hasznÀlatban hozzÀf¢rhetû eml¢kezet¢bûl? Hiszen ez ûr¡lts¢g! Olyan, mintha a l¢legz¢s¢t, a szÁvver¢s¢t prÂbÀlnÀ vegetatÁvautomatikus mük´d¢sbûl tudatossÀ emelni!
Igaz, hogy a jÂgik k¢pesek erre. A k¡l´nbs¢g
mind´ssze annyi, hogy a jÂgik vissza is tudnak t¢rni ebbûl az ÀllapotbÂl, JÂzsef Attila pedig belehalt az alÀszÀllÀs k´vetkezm¢nyeibe...
Nos, igen. A vÀllalkozÀst magÀt azonban
m¢gsem lehet csupÀn kimenetel¢nek tragikus volta alapjÀn megÁt¢lni. Ha siker¡lt volna
a visszat¢r¢s a tudatalatti ä k´ltû szÀmÀra korÀbban hozzÀf¢rhetetlen ä vilÀgÀbÂl, akkor
nemcsak a korszak legnagyobb k´ltûjek¢nt,
de az ´nmagÀn v¢gzett legkegyetlenebb viviszekciÂ hûsek¢nt ismerhetn¢nk ût. Persze a
vÀllalkozÀs nonszensz volta mÀr a megnevez¢sbûl is kitünik: ´nmagÀn v¢gzett ¢lveboncolÀs tÃl¢l¢s¢rûl besz¢lni k¢ptelens¢g. így lÀtjuk ma. De hogy lÀthatta û akkor?
A korszak, melynek k´ltûi gondolkodÀsa
JÂzsef Attila ¢letmüv¢vel ¢ri el meghaladhatatlan csÃcspontjÀt, a tudomÀnyok, a racionalizmus kora. Ennek a kornak a hûse a sarkkutatÂ, aki ¢lete kockÀztatÀsÀval jut el egy
olyan helyre, ahol semmi lÀtnivalÂ nincs; a
vadÀsz, aki azzal b¡szk¢lkedhet, hogy û ejtette el az utolsÂ mediterrÀn fÂkÀt; a mükedvelû
r¢g¢sz, akinek siker¡l megtalÀlnia TrÂja falait, ¢s bizonyÀra azt k¢pzeli, hogy abbÂl a n¢hÀny kûbûl ¢s falt´red¢kbûl megfejtheti az
I LIçSZ sz¢ps¢g¢t. Ez a korszak a vilÀg megismer¢s¢nek lÀzÀban ¢gett, ¢s hûse a vilÀgot
lÀtta volna ´sszeomlani, ha be kell lÀtnia,
hogy a meg¢rt¢s csak a felejt¢s ÀrÀn lehets¢ges; hogy csak Ãgy tud vilÀgossÀgot teremteni, ha b¢k¢n hagyja a s´t¢ts¢get; hogy a f¢ny
csak akkor segÁt felismerhetûv¢ tenni a lÀtnivalÂt, ha ott van mellette az Àrny¢k. A min-

den r¢szlet¢ben megvilÀgÁtott tÀrgy, melynek
minden pontjÀn minden szÁnkomponenst siker¡lt felderÁteni ¢s megvilÀgÁtani: maga a tagolatlan feh¢rs¢g, a semmi, a feh¢rvaksÀg.
Ennek a t¢ved¢snek azutÀn olyan k´vetkezm¢nyei lettek, amelyeket m¢g sokÀig nem
hever¡nk ki; a t¢rk¢pek ÀtrajzolgatÀsa, hÀborÃk, a mikroorganizmusok megûrjÁt¢se, a
k´rnyezet rettentû t´nkret¢tele. Mindez
azonban mÀs lapra tartozik. N¢zz¡k meg,
hogy hogyan mük´d´tt ez a megismerû apparÀtus JÂzsef Attila k´ltûi munkÀjÀban. Ha
az analitikus sz´vegek nincsenek, hihetetlen¡l neh¢z felderÁteni, hogy milyen Ãton jut
el a jelens¢geknek egyetlen k¢pben valÂ
megragadÀsÀig. Egyetlen p¢lda: a NAGYON
FçJ zseniÀlis k¢pe szerint àKi szeret s pÀrra nem
talÀlhat / oly hontalan, / mint amilyen gyÀmoltalan
/ a sz¡ks¢g¢t v¢gzû vadÀllat.Ê A k¢p kegyetlen
teljess¢ge el is feledteti az emberrel a k¢rd¢st:
Hogy jutott ez esz¢be? Pedig k´vethetû. A
RAPAPORT-LEV °L jelenlegi szÀmozÀs szerinti
I./2. lapjÀn azt a helyzetet elemzi, amikor
gyerek volt, alacsonyabb a besz¢lgetûtÀrsÀnÀl: àha vele besz¢lek, f´l kell rÀ, az arcÀra, n¢znem. Ebbe a helyzetbe ha belet´rûd´m, passzÁv vagyok, el¢g jÂ belsû ¢rz¢ssel, lokÀlisan az anusom l¢p
¢rz¢ki ´ntudatom elûter¢beÊ. A v¢gb¢l ingerlû zÀrÂdÀsa tekint¢lyszem¢ly elûtt az ÀllatoknÀl a
farok behÃzÀsÀval is kieg¢sz¡l. A v¢gb¢l ellazÁtÀsa ÀllatoknÀl a nyugalom ¢s a dominancia
¢rz¢s¢vel jÀr egy¡tt. A sz¢kel¢s azonban
rendkÁv¡li Àllapot; ilyenkor az Àllatnak nincs
lehetûs¢ge arra, hogy a k´z´ss¢gi viselked¢s
gesztusait alkalmazza. Ezt nevezi a k´ltû gyÀmoltalansÀgnak, amit r¢szben maga a lÀtvÀny
is sugall ä ez¢rt hatÀsos a k¢p, ez¢rt ¢rthetû
meg etolÂgiai elûk¢pzetts¢g n¢lk¡l is ä, de a
pontos analÁzishez r¢szint az anÀlis tiltÀsok
tudomÀnyos elm¢let¢nek ismeret¢re, r¢szint
´nn´n anÀlis viselked¢s¢nek megfigyel¢s¢re
is sz¡ks¢ge van. Ugyanakkor az anÀlis ¢lm¢nyekrûl valÂ beszÀmolÀs a korban talÀn a legsÃlyosabb tiltÀs alÀ esû tev¢kenys¢g. Ahogy
JÂzsef Attila egyre m¢lyebbre hatol ´nn´n l¢ny¢nek tiltott ter¡leteire, Ãgy kell a k´ltûnek
egyre elszÀntabb k¡zdelmet folytatnia az¢rt,
hogy a tÀrsas viselked¢s tiltÀsai k´z´tt el tudjon lavÁrozni, hogy a korszak ig¢ny¢nek megfelelû, lehetûleg szÁntelen ¢s szagtalan eszt¢tikummÀ alakÁtsa minden tiltÀsnak ¢s minden ÀtformÀlÀsnak egyre szÁvÂsabban ellenÀl-
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lÂ ´szt´n´s ¢s tudatalatti ¢lm¢nyeit; hogy k´ltem¢nny¢ eszt¢tizÀlja az ismerett¢ absztrahÀlt
vegetatÁv viselked¢si reflexeket. Az anÀlis ¢s
genitÀlis tiltÀsok falait k´lt¢szet¢ben sohasem
hÀgta Àt. Az ilyen term¢szetü jelens¢geket valÂszÁnüleg k´zvetlen eszt¢tikailag ¢rtelmezte,
ezen a ter¡leten a szabÀlys¢rt¢sre nem is
gondolt. Ha megvizsgÀljuk, hogy milyen genitÀlis mozzanatokat talÀlhatunk k´ltem¢nyeiben, akkor a àRitkÀs erdû alatt a langy tÂ,
/ lukba bÃvik piros bogÀrkaÊ tÁpusÃ ÀbrÀzolÀsoknÀl konkr¢tabbakat nemigen talÀlunk. (Hacsak azt, hogy àFlÂra, csinÀljunk gyereketÊ, nem
szÀmÁtjuk annak.)
Ha tehÀt valÂjÀban arra vagyunk kÁvÀncsiak, hogy honnan ered az analitikus sz´vegek
zÀr alatt tartÀsÀnak belsû k¢nyszere, azt kell
mondanunk, hogy az eszt¢tikumnak abbÂl a
harmincas ¢vekbeli, szem¢rmes ¢s tartÂzkodÂ felfogÀsÀbÂl, amit JÂzsef Attila maga is,
magÀra n¢zve is k´telezûnek tartott, ¢s a SZABAD-¹TLETEK ... ¢s rokonai kiv¢tel¢vel nem is
lÀzadt ellene (sût, mint lÀttuk, ez sem lÀzadÀsnak, hanem a k´lt¢szetet kÁs¢rû anyaggyüjtû kutatÂmunka r¢sz¢nek tekinthetû).
Ahelyett, hogy felrÃgta volna ezt a k´zmegegyez¢st, megprÂbÀlta bebizonyÁtani, hogy a
maga tehets¢g¢vel, a sz¡ks¢ges tÀrsadalomtudomÀnyos ¢s l¢lektani ismeretek elsajÀtÁtÀsÀval lehets¢ges az embernek, mint a vilÀg elem¢nek ¢s jelens¢g¢nek racionÀlis megismer¢se ¢s lek¢pez¢se, k´lt¢szett¢ transzformÀlÀsa. Az a szeml¢let, amelyben meghasadt
a szellem ¢s a szerelem, amely az ember eg¢szs¢ges spirituÀlis funkciÂit bipolÀrissÀ felezte,
¢rzelemre ¢s indulatra, eszm¢letre ¢s furfangra, szerelemre ¢s szexre bontotta, ¢s rÀadÀsul az eg¢sz jelens¢grendszerre rÀhÃzta
egy spekulatÁv etika jÂ-rossz kettûss¢g¢t, term¢szet¢bûl adÂdÂan ´sszeb¢kÁthetetlen a teljess¢g fogalmÀval. NyilvÀnvalÂ, hogy JÂzsef
Attila, amikor Àtemelte ennek az eszt¢tikumnak a vilÀgÀba a às´t¢t oldalÊ jelens¢geit,
mindig a pusztulÀs k¢peit kapta eredm¢ny¡l.
àMi emberek, s´t¢t erûk, / ¢rezz¡k, napjaink letelnekÊ ä mondja, ¢s àLÀgyan ¡lnek ki a boldog /
halmokon a hullafoltokÊ, de ezzel egy¡tt àE vilÀgban dolgozol, / s benned dolgozik a r¢szv¢t. /
HiÀba hazudozolÊ. Nem a sajÀt halÀlÀt, annak
sorsszerüs¢g¢t, hanem minden dolog halÀlÀnak a sorsszerüs¢g¢t ismeri fel a halÀlversekben. Nem ´nn´n elm¢j¢nek megbomlÀsÀrÂl,

hanem az im¢nt vÀzolt vilÀgrend logikÀjÀnak
megbomlÀsÀrÂl szÀmol be àbolondÊ-verseiben; a rend megbomlÀsÀrÂl, amelynek m¢diumÀul szegûd´tt. A vÀlsÀg nem a m¢dium¢, hanem a szellem¢; a m¢dium csak beszÀmol rÂla.
Ennek a tev¢kenys¢gnek a hihetetlen tudatossÀgÀt dokumentÀljÀk az analitikus iratok.
ArrÂl a JÂzsef AttilÀrÂl kaphatunk k¢pet, aki
Àrnyk¢nt k´veti a k´ltem¢nyekk¢ eszt¢tizÀlt
sz´vegek alanyÀt, besz¢lûj¢t, a t´bb, mint ember JÂzsef AttilÀt, aki olykor angyali, gyakrabban gyermeki jelens¢g, akinek a valÂ vilÀgban talÀn nincs is Àrny¢ka. Pedig a babona
azt tartja, hogy sohasem talÀlhat megnyugvÀst az a l¢lek, akinek elloptÀk az Àrny¢kÀt.
Itt az ideje, hogy ezt a megtalÀlt Àrny¢kot
Âvatosan, k´r¡ltekintûen, de hatÀrozott k¢zzel a sarkÀhoz illessz¡k.
Bodor B¢la

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
MÀrton LÀszlÂ: çtkel¢s az ¡vegen. ötirajz
Jelenkor, P¢cs, 1992. 392 oldal, 276 Ft
I
A VAK LEVERI A POHARAT
Egy ´nmagÀt megsemmisÁtû fantÀzia
kalandjai
Az eredeti mondÀs Ágy szÂl: Leverlek, mint
vak a poharat. Ha a àmintÊ szÂt elhagyjuk a
mondatbÂl, valÂsÀggÀ vÀlik a hasonlat, eltünik a hasonlÁtÂ, az eleddig hatÀrozatlan szem¢ly (a vak) ¢les k´rvonalakat kap, vagyis
mÀsk¢ppen fordul komolyra a helyzet: a vak
leveri a poharat.
MÀrton hasonlÂ esetekben ugyanÁgy jÀr
el, ¢letre keltve az eredeti pozÁciÂjukban
unalmassÀ merevedû szavainkat, szÂfordulatainkat. De hovÀ tünik a mindenkori hasonlÁtott, a àteÊ, akit àmajd levernek, mint vak
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a poharatÊ? TalÀn v¢gk¢pp elveszÁtette ¢rtelm¢t az eredeti szÂk¢p a jÀt¢k folyamÀn? Kire
vonatkozhatott egyÀltalÀn a kiindulÀsul vÀlasztott mondat? ValÂszÁnüleg akÀrkire. Az
olvasÂra, az ÁrÂra, mindig mÀsra, vagyis
mindnyÀjunkra, akik e k´nyv kapcsÀn ´sszeakadhatunk. Ilyen ravasz tr¡kkel prÂbÀl a
szerzû az Àltala megbolygatott rend szesz¢lyei
elûl biztonsÀgba ker¡lni? Vagy MÀrton effajta
gesztusaibÂl kihÀmozhatÂ egy k¡l´n´s besz¢lûi pozÁciÂ, amely Ãgy csinÀl, mintha tÀvolÁtana, holott valÂjÀban belevon?
A fenti mondÀs nem szerepel MÀrton
LÀszlÂ çTKEL°S AZ ºV EGEN cÁmü reg¢ny¢ben.
M¢gis, kiss¢ r¢szletesebb (hÀrom pontba szedett) elemz¢se talÀn kiindulÀsul szolgÀlhat a
szerzû ÁrÀsaival valÂ megismerked¢shez:
A) A vak: lÀtÀsÀtÂl, a szeml¢l¢s, k¢mlel¢s
lehetûs¢g¢tûl megfosztott szem¢ly, aki mindazonÀltal nem mondhatott le az ût k´r¡lvevû
valÂsÀg k¢pess¢geihez m¢rt min¢l pontosabb
felt¢rk¢pez¢s¢rûl. A vak ember (tÀvoli szinonimÀi: àrenkeszÊ, àmozgatÊ, à´nnen¢sÊ) talÀn
nem mÀs, mint Anchises, a sajÀt hibÀjÀbÂl,
nagyravÀgyÀsa miatt megvakÁtott f´ldrajztudÂs ¢s filozÂfus, az ¡vegszem¢tûl megfosztott sÀrkÀny, akirûl azonban k´nnyen kider¡lhet, hogy a valÂdi neve StÀjdub Viktor,
aki hiÀba lÀtja Àt a helyzetet, nem mentheti
meg a pusztulÀstÂl a befûttes¡vegben nyugvÂ
isteneket, megannyi bubor¢kot. De a vak ember akarÂ botladozÀsÀrÂl esz¡nkbe juthat az
elbesz¢l¢s neh¢zs¢geivel k¡zdû mindenkori
szerzû, vagyis a k´ltûarchetÁpus, Archipo¢ta,
aki vaks´t¢t t´ml´c¢ben volt k¢nytelen megÁrni fûmüv¢t, az ANYAGOK çTSZELLEMºL°S°-t.
B) A pohÀr: ha ¡vegbûl van, a szeml¢l¢s
eszk´z¢re eml¢keztet benn¡nket; nevezhetj¡k szem¡vegnek, lÀtcsûnek, ¡veggolyÂnak
vagy bubor¢knak. Vagy akÀr ä az elbesz¢l¢s
egyetlen megmaradt lehetûs¢gek¢nt ä az
¡vegen valÂ Àtn¢z¢s k¢pess¢g¢re, tudomÀnyÀra is gondolhatunk.
C) A pohÀr lever¢se: rendszerint ´sszet´r¢ssel jÀr, mint ahogyan ´sszet´rik a szem¡veg
is, ha rÀl¢p¡nk (lÀsd a Theoprastos nevü
szem¡veget MÀrton MENED°K cÁmü müv¢ben). A pohÀr elt´r¢se pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ
a lÀtÀs ¢s lÀttatÀs eszk´z¢nek elveszÁt¢s¢vel.
Ez utal a prÂzaÁrÂra leselkedû vesz¢lyre, ami
lerÀzhatatlan kolonck¢nt gÀtolja, ¢s amely vesz¢ly oly sokszor az epikussÀg sz¢tt´redezetts¢g¢hez vezet. ¹sszet´r¢s, darabokra es¢s,

megsemmis¡l¢s: ezek a szavak k´nnyen
esz¡nkbe juthatnak MÀrton LÀszlÂ reg¢nyeit
olvasva; benn¡k megtapasztalhatjuk az epikus Àltal teremtett vilÀg ÃjbÂli ¢s ÃjbÂli megsemmis¡l¢s¢t. Jelen esetben a barokk kavargÂ dÁszletei k´z´tt.
1
MÀrton LÀszlÂ reg¢ny¢nek legszembesz´kûbb er¢nye a gazdagsÀga, ami a mü mindk¢t szintj¢n, àinnenÊ ¢s àtÃlnanÊ fellelhetû.
íme a fû r¢tegek, csak felsorolÀsszerüen: Az
¡vegen inneni vilÀgban 1) a gyermekkori
eml¢kez¢snek indulÂ, de egyre inkÀbb kiszorulÂ, t´bb¢-kev¢sb¢ lineÀris t´rt¢net: RichÀrd
N¢pszÁnhÀz utcai hÀnyattatÀsai. LÀtszÂlag a
szem¢lyess¢g elhagyÀsÀnak tünik ez a gesztus, valÂjÀban azonban csak a hagyomÀnyos
eml¢kez¢s, eml¢kiratÁrÀs lehetûs¢g¢t adja fel
a szerzû. A reg¢nybûl kihÀmozhatÂ ÁrÂi alapÀllÀs az elbÃjÀs, az ´nmagÀt kiadni nem akarÀs. De a lÀtszÂlagos ûszint¢tlens¢g talÀn a
szem¢lyess¢g mÀsfajta vÀltozata, a szem¢lyis¢g tÀgabb ¢rtelmez¢se. Az elbesz¢lû ¢nj¢nek
ilyet¢n kitÀgÁtÀsa a hihetetlen¡l sz´vev¢nyes
reg¢nyalkotÂ elemek ´sszetartÂ t¢nyezûj¢t
adhatja. Az ÁrÂi szem¢lyis¢g ´nleplez¢se Ágy
egyfajta ironikus ´nfeltÀrÀsnak bizonyulhat a
szerepjÀtszÀs t¢bolyÁtÂ bûs¢g¢ben. A gyermek
t´rt¢net¢t Àtsz´vi a k´vetkezû r¢teg, 2) a k´zelmÃlt Budapestj¢nek a h¢tk´znapokba leszürûdû, mitizÀlt politikai l¢gk´re. Furcsa lehetûs¢gk¢nt ¢p¡l bele az öTIRAJZ àinneniÊ
valÂsÀgÀba 3) a Gagarin-mÁtoszbÂl kin´vû
utÂpia: az orszÀg lakossÀgÀnak a Holdra t´rt¢nû telepÁt¢se ¢s az EurÂpÀhoz tartozÂ Magyar ValÂsÀg ezzel ´sszef¡ggû negatÁv j´vûk¢pe. A vÀros h¢tk´znapjait ben¢pesÁtik 4) a
kandallÂn tÃli vilÀg felemÀs alakjai. A hajdani
vÀrosalapÁtÂ, Kadmos figurÀja p¢ldÀul viszszat¢rû motÁvumk¢nt jelenik meg folyton,
mik´zben ellenfele, a titokzatos fekete pÀrduc egyre v¢szjÂslÂbbÀ mitizÀlÂdik a pletykÀk
bizonytalansÀgÀban.
Az öTIRAJZ àtÃlnanjÀbanÊ fontos szerepet
kap 1) az allegÂria rehabilitÀlÀsa a reg¢nystruktÃrÀban. VilÀgosan lÀthatÂ MÀrton kulturÀlis k´tûd¢se a n¢met romantika reg¢nyelm¢leti probl¢mÀihoz (Schelling, Novalis). A
nagyepika visszanyer¢s¢nek kÁs¢rlet¢vel, modern reg¢ny ¢s mÁtosz ´sszeb¢kÁt¢s¢nek t´bb
¢vszÀzados feladvÀnyÀval birkÂzik a szerzû.
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2) ElmÃlt kultÃrÀk nyomai tünnek fel a reg¢ny lapjain, amelyek a barokk burjÀnzÂ,
mindent magÀba olvasztÂ vÁziÂjÀban nyilatkoznak meg. E lÀtomÀsok megfelelû terepe
az ¢g alÂl kilÂgÂ Aporve ¢s k¡lter¡letei. 3) Az
¢sz ´ntudatra ¢bred¢s¢t ¢s ennek problematikussÀgÀt ÀbrÀzolja Anchises t´rt¢nete ¢s a
sürün emlegetett MÂdszer k´nyv formÀjÃ ¢s
allegorikus szerepeltet¢se. MÀrton 4) egy ûsi
magyar meghasonlottsÀg mÀig hatÂ hagyomÀnyÀt szelÁdÁti nem l¢tezûv¢ a humorosan
ÀtgyÃrt kuruc-labanc dialektikÀban, ami kapcsolÂdik 5) a Ragozzi vezette, orszÀgÀt vesztett n¢p (magyarsÀg) sorsÀhoz. A vÀrosalapÁtÂ
Kadmos ¢s az Aporve fel¢ vÀndorlÂ fejedelem pÀrbesz¢dbe vonÀsa folyamatossÀgot ¢s
ÀllandÂ rem¢nyt ad a t´rt¢nelemnek, ami a
reg¢nyben t´bbsz´r felbukkanÂ apa-fiÃ tengely t´rt¢netszervezû erej¢re utal. A mü
folyamÀban v¢gig fellelhetû 6) a kereszt¢nys¢g ¢s az antik kultÃra egymÀsra vonatkoztatÀsa, eurÂpai l¢t¡nk alapjainak kiss¢
mer¢sz ¢s pimasz megpiszkÀlgatÀsa. 7) A müv¢szi, k´ltûi sors toposszerüen jelenik meg
Archipo¢ta, az ¡ld´z´tt, majd fogsÀgba vetett
versfaragÂ histÂriÀjÀban, s p¢ldÀzat Gillis
Hendriksz, a n¢metalf´ldi festû à¢letpÀlyÀjaÊ
is, amely a müv¢szi ÀbrÀzolÀs neh¢zs¢geire
vilÀgÁt rÀ. Az öTIRAJZ eg¢sz¢t Àthatja 8) az
alapvetû vallÀsi-filozÂfiai k¢rd¢s: jÂ ¢s rossz
egymÀstÂl el nem k¡l´nÁthetû ¢rtelmez¢se.
Az ¡vegen tÃli vilÀg legk¡l´n´sebb r¢teg¢nek
tünik 9) a szinte minden kulturÀlis hagyomÀnyunkon tÃlra nyÃlÂ vÁziÂ a k´vek uralmÀrÂl.
Az ¡vegen inneni ¢s tÃli vilÀgok tartalmai
nem k¡l´nÁthetûk el egymÀstÂl, hiszen ez ellentmondana a reg¢ny fû eszm¢j¢nek, ami az
¡veg jelent¢se: az ÀtjÀrhatÂsÀg, vagyis a t´bbf¢le (legalÀbb k¢tf¢le) valÂsÀg egybelÀtÀsa a
megfelelû tÀvcsû segÁts¢g¢vel.

2
A hÀrom nagyobb egys¢gbe szervezett öTIRAJZ-ban MÀrton vÀltogatja az elbesz¢lû szem¢ly¢t, s ez gyakran formai, müfaji vÀltozÀsokkal is ´sszef¡gg. (A lÁrai r¢szek ¢s a szÁndarab feltehetûleg Archipo¢ta alkotÀsai.)
A reg¢ny eg¢sz¢t tekintve k´zponti szerepe van az egyik rendhagyÂ elbesz¢lûnek, az

Àlomnak, ezen bel¡l is a mÀsodik Àlomnak.
Az Àlom ÀlmodÂjÀtÂl mindig f¡ggetlen. Jelen
esetben olyannyira, hogy tÃl is ¢li megteremtûj¢t, R¢zmÀnt, akit egy¢bk¢nt fiÀnak nevez.
ý az utolsÂ tÃl¢lû, az egyetlen, aki le tudnÀ
zÀrni az egyre Àttekinthetetlenebb t´rt¢n¢sek
folyamÀt: àT´rv¢nyek felmorzsolÂdÀsa k´zepette
Àlmod maga kell, hogy t´rv¢nny¢ vÀlj¢k...Ê Az
Àlom szerepeltet¢se kifel¢ utal az erûsen reflektÀlt t´rt¢netmondÀs szüknek bizonyulÂ
keretei k´z¡l, magÀval hozhatja az ÁrÂi ¢n tudaton tÃli feltÀrÀsÀnak lehetûs¢g¢t. Az Àlom
´nfejt¢ssel kapcsolatos, j´vûre utalÂ passzusai
is jelzik a t´rt¢net alakulÀsÀval kapcsolatos,
kit¡ntetett pozÁciÂjÀt. (A j´vû mÀsik tudÂja
Archipo¢ta, aki szÁndarabjÀban elûre megÁrja
az ¢lûk vilÀgÀnak pusztulÀsÀt.) A mÀsodik
Àlom ´sszefoglalÂan varrhatnÀ el az öTIRAJZ
sz¢ttartÂ szÀlait. Az Àlom elej¢n olvashatÂ leltÀrszerü felsorolÀs az ´ssze¢r¢s, egybelÀtÀs,
lezÀrÀs ig¢ny¢t sugallja, illetve ezen ig¢ny elvÀrhatÂsÀgÀt. VÀlaszt advÀn erre, a reg¢ny
´sszetevûi az ÀltalÀnos feloldÂdÀsban elveszÁtik k´rvonalaikat, formÀikat; elnyerik v¢gsû
¢rtelm¡ket: a megsemmis¡l¢st.
Az egyes szÀm elsû szem¢lyü besz¢dmÂddal valÂ szakÁtÀs egy¡tt jÀr az öTIRAJZ bonyolÁtott idûszerkezet¢nek elm¢ly¡l¢s¢vel. A
gyermek RichÀrd eml¢kez¢s¢nek lineÀris ideje ¢s reÀlis tere Àtalakul az ûsl¢tszerüen egzisztÀlÂ, szem¢lyis¢g¢t elveszÁtett R¢zmÀn vilÀgÀvÀ, aki a pillanatok ¢s a lÀnc rabsÀgÀban
tengeti idûben ¢s t¢rben korlÀtozott l¢t¢t, ´nteremtette valÂsÀgÀnak t´ml´c¢ben. így lesz
idû ¢s t¢r eggy¢ a fogsÀgban. T¢r ¢s idû egybek¢pzûd¢s¢re van m¢g egy lehetûs¢g, a belûl¡k kiszorulÂ emberis¢g marad¢k es¢lye: a
jÂsÀg t¢r-idû-szerkezett¢ valÂ alakÁtÀsa (errûl
a tovÀbbiakban m¢g szÂt ejt¡nk). A R¢zmÀn
irÀnyÁtotta, ember szÀmÀra m¢g ¢ppen meg¢lhetû valÂsÀg ideje ¢s tere (hiszen Aporve
olyan szeglete a f´ldnek, amely kilÂg az ¢g
alÂl) a reg¢ny v¢g¢re ´sszezsugorodik, majd
a v¢gsû kicseng¢sben megszünik. A vilÀg
igazgatÀsÀt Àtvett¢k a kûzetek.
A lÀtvÀnyos idûbeli bizonytalansÀg m´g´tt
egy viszonylag stabil idûszerkezet ¢rz¢kelhetû: a megÁrÀs¢. Az öTIRAJZ megrajzolÀsÀt
d´ntûen befolyÀsolja az epikusi k¢ts¢gekkel
´sszef¡ggû j´vûn¢lk¡lis¢g, ami az ironikus
po¢tikai ¢s ´nreflexiÂk sajÀtsÀgos egyidejüs¢g¢t adja.
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3
A reg¢ny struktÃrÀjÀnak fontos szervezûeleme a folytonos ism¢tlûd¢s, ami az ÀtvÀltozÀsok
¢s a k¡l´nb´zû fajta felcser¢l¢sek gazdagsÀgÀban valÂsul meg, ¢s ez nagy erûfeszÁt¢st ig¢nyel az olvasÂtÂl. Az ism¢tlûd¢sek ilyet¢n voltÀt erûsÁti a kettûs mottÂ, a valÂsÀg szÂ jelent¢s¢nek t´bb¢rtelmüs¢ge (legalÀbb kettûss¢ge), illetve az innen ¢s a tÃlnan vilÀgÀnak egymÀsba fonÂdÀsa.
Az ÀtvÀltozÀs sok esetben az Àtkel¢s velejÀrÂja (p¢ldÀul: RichÀrdäR¢zmÀn, BelladonnaäVenus, StÀjdub ViktoräAnchises), tehÀt
felfoghatÂ az Àtkel¢s szinonimÀjÀnak. Mi a kiindulÂpont az Àtkel¢shez: az innen vagy a tÃlnan? A k¢tes eredetü hûs´knek hol az eredetije? Belladonna, a k´d´s mÃltÃ, k´nnyüv¢rü
pesti nûcske bÃjt-e Venus maszkjÀba vagy
fordÁtva? A k¢t valÂsÀg alakmÀsai egyenrangÃ l¢t¡kkel (az Àtkel¢s nem egyirÀnyÃ, hanem oda-vissza folyamat!) teljesen egy¢ni hagyomÀnykezel¢sre utalnak. MÀrton LÀszlÂ
reg¢ny¢ben a szereplûk l¢te egyr¢szt a mitolÂgiÀkbÂl, allegÂriÀkbÂl, a t´rt¢nelmi valÂsÀgokbÂl ¢s a k´znapok vilÀgÀbÂl, mÀsr¢szt a
szerzû megfoghatatlan fantÀziÀjÀbÂl ered.
N¢hÀny p¢lda: AlimurtÀs, a kocsmÀk igaz barÀtja, szÀrmazÀsa alapjÀn sajÀtos kevercse az
antik ¢s kereszt¢ny hitvilÀgnak, hiszen û Venus ¢s a MiklÂs-templom ä g´r´g mÁtoszainkra olyannyira eml¢keztetû ä nÀszÀbÂl sz¡letett, ¢s Ágy vÀlik hivatottÀ az Àtkel¢shez sz¡ks¢ges tudÀs ¢s tÀrgy (a lÀtcsû) birtoklÀsÀra, illetve ÀtruhÀzÀsÀra. Egy mitologikus tÀrgy
kett¢vÀlÀsa ä vagyis a gyürü ¢s az ¢kkû egyben
nem l¢te ä a reg¢ny egyik legt´bb szereplût
mozgatÂ t´rt¢net¢nek a meghatÀrozÂja lesz.
Venus gyürüje a valÂsÀgok eljegyz¢s¢nek a
kudarcÀt, az egys¢g hiÀnyÀt, vagyis az Àtkel¢s
lehetetlens¢g¢t jelenti. A magyar valÂsÀg
szintj¢n is elmarad az ÀhÁtott esem¢ny, Venus
¢s a pÀrtvezet¢s Ázl¢ss¢rtû egybekel¢se a lakossÀg j´vûj¢¢rt.
Az im¢nt emlÁtett felcser¢l¢sek helyet kapnak az öTIRAJZ valamennyi szintj¢n. Szem¢lyek, nevek ¢s fogalmak felcser¢lhetûk, szereplûk ¢s tÀrgyak hatÀrai ÀtjÀrhatÂk, ´sszevonhatÂk. L¢t¡k nem meghatÀrozÀsukban,
hanem megnevez¢s¡k sokf¢les¢g¢ben kap
egyre sz¢lesebb ¢s ugyanakkor ill¢konyabb,
´sszezavartabb ¢rtelmet. Ilyen felcser¢l¢sek

p¢ldÀul: MÂdszernek ¢s Anchisesnek, valamint ReligiÂnak ¢s Sforza Magdolna KrisztinÀnak, a jÂhiszemü apÀcÀnak vÀltogatÀsa; de
ilyenek a bubor¢k szÂra vonatkozÂ szinonimÀk: p¢ldÀul ¡veggolyÂ, ¡vegszem, j¢g, a
gyürü k´ve. Fogalmak is felcser¢lhetûk egymÀsra: p¢ldÀul àvagyÊ ¢s ànemvagyÊ.
Az ÀtvÀltozÀsok ¢s felcser¢l¢sek rendszere
sz¢ttartÂvÀ, parttalannÀ teszi a reg¢ny ¢rtelmez¢si tartomÀnyÀt, vagyis a v¢gtelenbe tolja
ki a megragadhatÂsÀg, az egzakt fogalmi realizÀlÀs lehetûs¢g¢t. De valahol ebben a minden meghatÀrozhatÂtÂl valÂ eloldÂdÀsban
kell fellelnie az olvasÂnak a mü l¢talapjÀt, a
forma¢rt¢k zÀlogÀt, ami talÀn segÁts¢get
nyÃjthat a reg¢ny lapjaiban elbÃjÂ, elsiklÂ
ÁrÂi szem¢lyis¢g azonosÁtÀsÀhoz. Eml¢keztethet¡nk ezen a ponton Hermann Hesse ¢s
Hamvas B¢la m¢lyen tradÁciÂhoz k´tûdû reg¢nyformÀlÂ alap¢lm¢ny¢re a tÁzezer bûrü
tüzgyermekrûl, a l¢lekrûl. Egy l¢lek nagyreg¢nyben t´rt¢nû megjelenÁt¢se sz¡ks¢gszerüen fel´leli a vilÀg ÀbrÀzolhatÂ teljess¢g¢t, sokszor a kÀosz formÀjÀban. De MÀrton visszanyÃlÀsa a hagyomÀnyhoz (ellent¢tben Hess¢vel ¢s Hamvassal) nem szakrÀlis mozdulat, û
a tradÁciÂt felhasznÀlhatÂ nyersanyagk¢nt,
sok esetben ki¡resedett, Ágy Ãj tartalmakra
vÀrÂ formulatÀrk¢nt kezeli. E formÀk ÃjjÀ¢leszt¢se k´nnyen eredm¢nyezhet minden
m¢lyebb alapot n¢lk¡l´zû szubjektÁv Àrnyalakokat, melyeknek igazolÀsa a felt¢telezett
nagyepikai rekonstrukciÂ keretein bel¡l lehetetlenn¢ vÀlik. MÀrton az alakvÀltozatainak
riasztÂ bûs¢g¢t nem redukÀlja egy k´zponti
archetipikus magra, hanem inkÀbb v¢gtelenÁti az esetleges szem¢lyis¢gformÀk (reg¢nyhûs´k ¢s elbesz¢lûk) variÀlhatÂsÀgÀt. Az ÀhÁtott
epikai forma egys¢gesÁtû ereje (a besz¢lûi ¢n)
az çTKEL°S AZ ºV EGEN-ben v¢gk¢pp elvesztette identitÀsÀt, ¢s nem is talÀlhatja meg azt
a maszkok Àttekinthetetlen forgatagÀban.
MÀrton reg¢ny¢nek szereplûi, vagyis sajÀt
fantÀziÀjÀnak sz¡lem¢nyei nem az egys¢gteremtû ´nidentifikÀciÂ, hanem a valÂsÀgsokszorosÁtÀs eszk´zei. A szem¢lyis¢g ¢s szem¢lyess¢g im¢nt emlÁtett tÀgabb ¢rtelmez¢se
MÀrton müv¢ben tehÀt problematikus.
Az egyik valÂsÀgbÂl a mÀsikba valÂ Àtkel¢s
fontos eszk´ze a szerzûre oly jellemzû nyelvi
humor ¢s gazdagsÀg. MÀrton kifordÁtja,
megtekeri, Ãjra¢rtelmezi a nyelvhasznÀlatot,
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p¢ldÀul a pesti k´znyelvet. A nyelv nÀla nagyon sokszor direkt t´rt¢netszervezûv¢ l¢p
elû (teszem azt egy szÂ szerint vett fordulat
eset¢ben, ahol a favÀgÂ valÂban rossz fÀt tesz
a tüzre). A nyelv, a szÂ MÀrton vilÀgÀban ä a
jÀt¢kossÀg teremtûerej¢vel ä testt¢ lett. Egy
profÀn ¢rtelemben vett leÁrÀs test¢v¢. A szerzû gyakran nyelvi jÀt¢ka segÁts¢g¢vel vilÀgÁtja
meg, ferdÁti el az eredeti ¢rt¢k¡ket elveszÁtett
vagy Ãj keletü szavainkat. IgazsÀg¢rv¢ny¡k
csakis a reg¢ny keretein bel¡l fogadhatÂ el,
ez adja meg MÀrton szÂfacsarÀssal kivÁvott t¢ziseinek ingatag ¢s ironikus l¢talapjÀt. P¢ldÀul: àHiszen a vicc voltak¢ppen azt jelenti, hogy ÏvigyÀzva nyitszÎ, ez¢rt egyfajta nyitÀsnak is tekinthetû, nyitÀsnak a m¢lyebb lÀtÀsra...Ê (íme a nyelvromlÀs szÂ szerinti kijavÁtÀsa: a hiÀnyos szÂkeret bet´lt¢se, megsp¢kelve egy v¢gletesen
kiagyalt elvi alappal, ami a leÁrÀs sajÀtossÀgainak kodifikÀlÀsÀra hivatott.)
A reg¢ny egyik fontos, Ãgynevezett àismeretelm¢letiÊ probl¢mÀjÀt oldja fel egy szÂjÀt¢k a maga felemÀs pajkossÀgÀval: à...hogyan
lehets¢ges, hogy az eml¢kezet tÀrgyai sorra-rendre
k¢pzeletbelinek bizonyulnak?, mik¢ppen lehets¢ges,
hogy halÀlsÀpadt szÂjÀt¢kunk, amely az eml¢ket az
¡ress¢g, a l¢k emberi toldal¢kÀnak nevezte, hirtelen
v¢rtûl kezd piroslani?Ê MÀrton öTIRAJZ-Àban az
eml¢kez¢s legfeljebb a platÂni anamn¢zis
(vagy talÀn amn¢zis) elferdÁtett, szinte parttalannÀ tett ¢rtelm¢ben kaphat szerepet, szemben mondjuk NÀdas P¢ter szem¢lyre szabott
eml¢kez¢smechanizmusÀval. MÀrton epikÀjÀban a fantÀzia ¢s a nyelv vezetû szerepet jÀtszik ä a szÂ mindk¢t ¢rtelm¢ben.
A reg¢ny szerkezet¢nek kuszasÀga a MÀrton vÀllalkozÀsÀban rejlû d´ntû neh¢zs¢get
jelzi. Az öTIRAJZ felszÁni struktÃrÀja m´g´tt
k¢t alappill¢rre k´vetkeztethet¡nk. Az egyik
pill¢r MÀrton prÂzaÁrÂi alkata, modalitÀsa, ez
az erûsen Àtgondolt, ironikusan tudatosÁtott
epikai alapÀllÀs. Az çTKEL°S AZ ºV EGEN mÀsik formÀlÂereje MÀrton erûfeszÁt¢se (?) egy
mitikus vilÀgeg¢sz nagyepikÀban t´rt¢nû
´sszef¢rcel¢s¢re, ami nem volna mÀs, mint
maga az Àtkel¢s. A szerzû a k´zelmÃlt kultÃrÀin messze tÃlra nyÃl, megteremt egy, a barokk teljess¢g¢hez foghatÂ mitolÂgiÀt, ami az
antik ¢s kereszt¢ny hagyomÀnyok ´sszeolvasztÀsa mellett bizonyos felvilÀgosodÀs kori elemeket is magÀba foglal. MÀrton eszk´zei az Àt-

kel¢sben k´ltûi teremtûereje, jÀt¢kos fantÀziÀja, ironikus intellektualizmusa ¢s a nyelvhez valÂ ´nfeledt viszonya.

4
Az ¢rtelmez¢snek ezen a pontjÀn joggal mer¡lhet fel szÀmos k¢rd¢s: Az epikus szÀnd¢kÀhoz hogyan viszonyulnak a mü r¢szletei, a
fragmentÀlis t´rt¢netfoszlÀnyok? MÀrton ismeretelm¢leti, reg¢nyelm¢leti fejteget¢seihez
hogyan kapcsolhatÂ a leÁrÀs tÀrgya? A sz´veg
Ãgynevezett eminens, revelatÁv mondatai hogyan szervezûdnek bele a reg¢ny eg¢sz¢be?
A rendhagyÂan megformÀlt lÁrai bet¢tek mik¢nt magyarÀzzÀk, illetve mÂdosÁtjÀk az epikai szÀl bizonytalansÀgait? Az ÁrÂi fantÀzia
(eml¢k vagy hagyomÀny hÁjÀn) ki tud-e t´rni
à´nnen¢s¢bûlÊ, sajÀt v¢gzetes burjÀnzatÀbÂl?
Ha igen, vajon a megteremtett mitolÂgia
nem lesz-e ¢rthetetlen a k´z´ss¢g (az olvasÂk)
szÀmÀra? Van-e e m´g´tt a v¢gletesen ´nmagÀba fordulÂ vilÀgteremt¢s m´g´tt valami bizonyossÀg, ÀltalÀnossÀg? De vajon a nagyepika ¢s a mitolÂgia feltÀmasztÀsÀnak kÁs¢rlete
nem csupÀn a besz¢lû ¢nj¢nek az eltÀvolÁtÀsa,
elmosÀsa? EgyszÂval lehets¢ges-e (MÀrton
szavaival) a àVonÀsÊ ¢s a àVanÀsÊ, a àLÁneaÊ
¢s a àL¢tÊ metsz¢spontja az Àtkel¢sben? Ha
van ilyen pontja a reg¢nynek, akkor ez az ÁrÂi
pozÁciÂ kiz´kkents¢g¢ben, az emberi hiÀnyossÀg, nevets¢ges esendûs¢g mindnyÀjunk
(olvasÂk) szÀmÀra el¢rhetû ¢s Àt¢lhetû voltÀban rejlik. Ezen csonkasÀg foglalata pedig az
az epikusi lÀtÀs- ¢s besz¢dmÂd, amely e reg¢ny olvasÂinak a folytonos kudarc tudatosÁtott ¢s jÀt¢kos humorral megengesztelûd´tt
¢lm¢ny¢t nyÃjtja.
5
A reg¢ny fantasztikus vilÀgÀrÂl kider¡l, hogy
inkÀbb R¢zmÀn teremt¢se, fikciÂja, semmint
a gyermek RichÀrd eml¢kirata. R¢zmÀn a
napszakok irÀnyÁtÂja, de egyben r¢szese is a
t´rt¢netnek, megalkotÂja ¢s elszenvedûje. Az
û gigantikus otrombasÀga ¢s elesetts¢ge a vilÀgÀt alakÁtani ¢s kormÀnyozni akarÂ modern
ember fejlûd¢seszm¢ny¢nek sÃlyos tovÀbbgondolÀsa. K¢rd¢s azonban, hogy az ilyen
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m¢rvü fikciÂban alkalmazott kritika jogos-e,
az ennyire ´nt´rv¢nyü fantÀziavilÀg nem k¢pezi-e maga is a benne megk¢rdûjelezett jelens¢g r¢sz¢t? R¢zmÀn alakjÀnak aprÂl¢kos
¢s bensûs¢ges megfest¢se sajÀtos ¢rzelmeket
von bele a leÁrÀsba, amelyek MÀrton alkatÀnak intellektusÀn tÃli tartalmairÂl Àrulkodnak. Az alkotott ¢s irÀnyÁtott vilÀg r¢szv¢te
l¢trehozÂja, R¢zmÀn irÀnt a szem¢lyis¢g
(akÀr az ÁrÂi ¢n) egyetlen megmaradt mened¢k¢nek tünik. Az olvasÂ R¢zmÀnhoz füzûdû
egy¡tt¢rz¢se tÃlmutat az epikus ´nk¢nyesnek hatÂ vilÀgkonstrukciÂjÀn. Az olvasÀs ¢s
meg¢rt¢s ebben az esetben azonos a r¢szv¢ttel. A meg¢rt¢s folyamatÀban kulminÀlÂ, az
öTIRAJZ hûsei (¢s talÀn ÁrÂja) irÀnti r¢szv¢t
egy k´z¢ppontba vonhatja a leÁrÀs sz¢ttartÂ
bûs¢g¢t. A sokszor kÁnosan tudatos epikusi
szerep m´g¡l kibukkanÂ, ¢rzelmes jÀt¢kok
megteremthetik az ÁrÂi ¢n ¢s a szereplûk sokasÀgÀnak nehezen megfoghatÂ, l¢nyegi rokonsÀgÀt. Az emocionÀlis r¢tegek a reg¢nyben persze jÂcskÀn distanciÀltak az id¢tlens¢gig fokozott humorral ¢s irÂniÀval.
6
Az öTIRAJZ minden szereplûje ¢s elbesz¢lûje
alÀ van vetve annak a t¢nynek, ami mozgÀsban tartja az eg¢sz t´rt¢netet, ¢s megadja
annak mitikus hÀtter¢t. HiÀnyossÀg, esendûs¢g, mell¢fogÀs, felelûtlens¢g, ¢retlens¢g,
h¡brisz ä MÀrton reg¢ny¢ben ezek a szavak
az ´r´kk¢ elk´vetendû v¢ts¢g enyhÁtû metaforÀi. Müv¢ben nincs szerepe az eredendû
bünnek, de mük´dik egyfajta determinÀciÂ,
ami az ´sszes figurÀt belek¢nyszerÁti a k´z´s
jÀt¢kba: mindenki hibÀs, ¢s ezÀltal lesz a k´z´ss¢g tagja, a reg¢ny r¢szese. RichÀrd el
nem k´vetett, de m¢gis ¢rv¢nyben l¢vû àbüneÊ a f´ldg´mb ellopÀsa, amit v¢g¡l a fekete
pÀrduc kaparint meg. A rendszerint halat fogyasztÂ R¢zmÀn vallÀsos jellegü, az eredendû
bün visszav¢tel¢t sugallÂ rosszcselekedete (àa
fÀbÂl faragott, v¢res emberÊ lelopÀsa a fesz¡letrûl) kapcsolatba hozhatÂ a bÀrÀnydongÂ halÀlÀval.
MÀrton bünfelfogÀsÀhoz kapcsolÂdik a jÂ
¢s a rossz probl¢mÀja. A mü egyik verses
passzusa Ágy magyarÀzza a rossz l¢t¢t: à...N¢pszÁnhÀz utca csÀszÀra, Sert¢ssy Elem¢r (hÀjas he-

donista, ¡vegen ¡gyesen kereszt¡lkuszamlott). Inn¢t van hÀt a nem jÂ.Ê A helytelen¡l hasznÀlt
Àtkel¢s lenne a rossz forrÀsa, egyfajta fekete
mÀgia, melynek fûcelebrÀnsa Sert¢ssy Elem¢r? De lehetne akÀr valami mÀs is. TalÀn a
szerzû, vilÀgÀval egy¡tt megteremtette az ahhoz tartozÂ rossz princÁpiumot, ami ezutÀn
Àttekinthetetlen¡l behÀlÂzta reg¢nye lapjait,
Ágy az öTIRAJZ-ban elk´vetett v¢tkek egy k´zponti gondolat vagy eszme v¢gtelen variÀciÂi
lehetnek. Egy mÀsik megk´zelÁt¢s alapjÀn a
szavak kihullÀsa a jÂbÂl a nyelvis¢gre alapozott kultÃrÀnk degenerÀlÂdÀsÀnak a metaforÀja: à...szeg¢ny BugyÀcs¢k mint szavak ¢s besz¢lget¢sek a jÂsÀgbÂl kizuhantak... ami l¢tezû, az a
rossz; ¢s a jÂ csupÀn azt jelenti, hogy t´rt¢netesen
a rossz nincs jelen.Ê MÀrton enyhÁtû jellegü humora m¢gis azt a vÀlaszt sugallja, hogy a
rossz a jÂ hiÀnya, noha ´r´k hiÀnynak tünik.
Ezt a skolasztikus gondolkodÂktÂl ÀthagyomÀnyozÂdott v¢leked¢st tÀmogatja Sforza
Magdolna Krisztina kedvesen egy¡gyü elk¢pzel¢se: àSforza Magdolna Krisztina belÀtta,
hogy az ¢g alÂl kilÂgÂ vid¢ken az idû t¢rrel nem,
hanem csak jÂsÀggal m¢rhetû. Ha szÀnalom ¢bredt
a szÁvekben R¢zmÀn irÀnt, mindannyiszor eltelt egy
nap...Ê A ketrecbe ker¡lt emberi csonk irÀnti
r¢szv¢t meg¢rtû azonosulÀs a zsÀkutcÀba jutott epikusi tudattal ä vÀratlan, de enyhÁtû
gesztus. De csak MÀrton f¢lig-meddig tr¢fÀs
gesztusa, mivel a reg¢ny szerkezet¢bûl ¢s l¢nyegi logikÀjÀbÂl k´vetkezûen ez az utÂpikus
szeretetkampÀny sem ÀllÁthatja meg a vilÀg
le¢p¡l¢s¢t. Az öTIRAJZ lÀtszÂlag legkietlenebb pontjÀn is felvillan MÀrton csillapÁtÂ
humora, l¢nyeg¢ben trag¢diamentes epikai
alapÀllÀsa: A kûzetek àa szÁnjÀt¢k jÂsÀgÀval viszonozzÀk az ¢vtÁzezredes rosszakatÊ. A k´zhelyes
igazsÀg (Hit n¢lk¡l nem lehet ¢lni) a k´vek
szÀjÀban furcsÀn Àtlelkes¡l. Az ehhez hasonlÂ, lÀtszÂlag a leÁrÀsbÂl kifel¢ mutatÂ kijelent¢sek a teljes struktÃrÀn bel¡l, a megfelelû Àtt¢teleken Àt megtalÀljÀk a hely¡ket, ¢s nem
z´kkentik ki a t´rt¢neteket a bejÀrhatÂ utak
sokf¢les¢g¢bûl.
A reg¢ny p¢ldÀzatszerü, allegorikus r¢teg¢ben furcsa tanulsÀgk¢nt teljesedik be Gillis
Hendriksz sorsa. (Ha besz¢lhet¡nk egyÀltalÀn sorsrÂl MÀrton figurÀi eset¢ben.) A MÂdszert legyûzû, Venuson is diadalmaskodÂ festû müv¢rûl kider¡l, hogy az ÀhÁtott Religio
helyett MÂdszert festette vÀsznÀra. Gillis
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Hendriksz k¢ptelen kit´rni a (mÀr ki tudja,
mikor volt) kereszt¢ny eurÂpaisÀgbÂl kiszakadt, emancipÀlt kultÃrl¢ny k´t´tts¢geibûl.
Phoebus (aki az antik mitolÂgiÀban nem a
Venus Àltal megjelenÁtett ¢rz¢kis¢gnek, hanem a rendnek a reprezentÀnsa) mondja ki felette az Át¢letet: à...VÀsznadra vÀgyaid vet¡lnek,
/ titokban telhetetlen, h¡lye halandÂ!Ê A hirtelen
a semmibûl kibukkanÂ g´r´g isten szerepeltet¢se ¢rz¢kelteti a pillanat rendkÁv¡lis¢g¢t.
Egy, a mü eddigi tartomÀnyÀn tÃli elem Ãj,
de kiss¢ banÀlis szempontokat von bele a leÁrÀsba. EurÂpai ´r´ks¢g¡nk alapjai ¢s lehetûs¢gei a reg¢nynek ezen a pontjÀn v¢gk¢pp
´sszezavarodnak; ez¢rt Phoebus Át¢lete, minden rem¢nytelen megszorÁtÀs n¢lk¡l, legfeljebb az eg¢sz emberi nem elnagyolt ¢s parodisztikus kritikÀja (bele¢rtendû ebbe term¢szetesen a szerzû sajÀt reg¢ny¢nek kritikÀja
is): HiÃ vÀgyaink gyeng¢v¢ tesznek minket,
de bûr¡nkbûl (legalÀbbis Ãgy hissz¡k) nem
tudunk kibÃjni. A bûrtûl valÂ megfosztÀs kiv¢teless¢ge ¢s fantasztikussÀga visszautal az
irhÀjÀt b¡szk¢n felmutatÂ v¢rtanÃ szobrÀra.
MÀrton javallata Szent Bertalan szÀjÀbÂl
meggyûzûen hangzik: Ember, bÃjj ki bûr´dbûl, szabadulj meg büneid foglalatÀtÂl! A
megtisztÁtÂ ´nfeladÀs ennyire szÂ szerint vett
mÂdja azonban a legt´bb esetben lehetetlen,
legalÀbbis a valÂsÀgban. HasonlÂk¢ppen v¢lekedhet¡nk MÀrton reg¢ny¢rûl is; jÀt¢kos fantÀziÀjÀnak vÁziÂi egyre ´nt´rv¢nyübb¢ teszik
müv¢t, amely a felbomlÀs, a megsemmis¡l¢s
irÀnyÀba mutat. MÀrton k¢rd¢sfeltev¢sei ¢s
ironikus vÀlaszai sodorjÀk az öTIRAJZ-ot sajÀtos kudarca fel¢.
7
Az çTKEL°S AZ ºV EGEN-ben a k¢t valÂsÀg egymÀsba sz´vûdû t´rt¢nete beteljesedik. àTÃl nanÊ a kaotikus ¡tk´zet utÀn a k´vek veszik
Àt a hatalmat; R¢zmÀn Àlma az utolsÂ tÃl¢lû,
aki àsem itt nincsÊ, àsem ott nincsÊ. A àtÃlnanÊ
megszünt, az àinnenÊ pedig csak az Àlomban
l¢tezik m¢g egy darabig. A reg¢nybeli magyar valÂsÀg utolsÂ lehetûs¢gei, az antik istenek a csatornÀban v¢gzik, az Àlom megszünte
puha l¢ptü pÀrduc k¢p¢ben viszi magÀval a
megfÀradt f´ldgolyÂt. A t´rt¢netbûl kiszorulÂ
elbesz¢lûi àvanÀsÊ megszün¢se ´sszef¡gg a
valÂsÀgok pusztulÀsÀval, hiszen az elbesz¢lû

r¢sze az Àltala teremtett valÂsÀgoknak (lÀsd
R¢zmÀn a ketrecben); sajÀt jÀt¢kos szÀnd¢ka
ût is bevonja a kvÀzi-trag¢diÀba, a l¢trehozott
vilÀgok feladÀsÀba.
MÀrton ä elûzû reg¢nyeiben k¢sz¡lû ä magÀnmitolÂgiÀja utolsÂ k´tet¢ben m¢ret¢ben
felfokozÂdik, totÀlissÀ vÀlik, mialatt a leÁrÀson
alapulÂ teremtett vilÀg k¢rd¢sess¢ge is t´bb
szempontbÂl ki¢lezûdik. Elûzû müveinek
cÁmadÂ metaforÀi ä mened¢k, megÀllÂhely, amelyek egyfajta statikussÀgra ¢s ideigleness¢gre
utalnak ä az Àtkel¢s fogalmÀban teljesednek
ki, ami folytonossÀgot, meg¢lhetûs¢get, valami k¡l´n´s aktivitÀst revelÀl az olvasÂban. A
fogalom jelent¢s¢ben rejlû idûbelis¢gre rÁmel
a valÂsÀgok v¢gtelen sokszorosÁthatÂsÀga ¢s
intenzitÀsa, ami az ¡veg visszat¡kr´zû ¢rtelm¢vel szemben a kaleidoszkÂp kifel¢ irÀnyulÂ, a
reÀlis vilÀgot megsokszorozva ÀtvarÀzslÂ gazdagsÀgÀt adja az Àtkel¢snek. A valÂsÀgok tarka egy¡ttjÀt¢kÀban MÀrton korÀbbi reg¢nyeihez k¢pest kitÀrulkozÂbb a besz¢lû pozÁciÂjÀban tetszelgû szem¢lyis¢g is. A nagyreg¢ny formÀjÀn bel¡l ¢rz¢kelhetj¡k egy szerepjÀtszÂ ÁrÂi ¢n ¡gyeskedû, agyafÃrt striptease-mutatvÀnyÀt. (TalÀn a prÂza ilyen irÀnyÃ
elmozdulÀsa nem is engedi meg a szem¢lyis¢g k´zvetlenebb feltÀrÀsÀt.) Az Àtkel¢s (illetve annak sikertelens¢ge) bizonyos ¢rtelemben azonos az ´nfeladÀssal. Ezt az ´nfeladÀst
az epikÀban csak az alkotÂi ¢nnel egyl¢nyegü
reg¢nyalakÁtÂ formÀk (àMme Bovary, c'est
moiÊ) megsemmisÁt¢s¢vel lehet reprezentÀlni.
MÀrton öTIRAJZ-a ä t´bbi reg¢ny¢hez hasonlÂan ä megsemmis¡l¢s¢ben igazolja problematikussÀgÀt, l¢t¢nek jogossÀgÀt, ami ´szszef¡gg az Ãgynevezett ÁrÂi tisztess¢g nehezen verifikÀlhatÂ fogalmÀval. SzÀnd¢k ¢s
megvalÂsulÀs, szabadsÀg ¢s t´rv¢ny egys¢ge
az utolsÂ pillanatban k¢pzûdik meg: a v¢gsû kicseng¢sben (term¢szetesen az az utolsÂ
pont nem szigorÃan az idûbeli linearitÀs tengely¢n keresendû ¢s talÀlandÂ). A reg¢ny eddig a lezÀrÂ mozzanatig megtett, t´bb szÀlbÂl
szûtt kalandsorozata teszi ¢lm¢nyszerüv¢ ¢s
jelent¢sess¢ a szerzû utolsÂ gesztusÀt: a lemondÀst.
MÀrton valÂban nagyszabÀsÃ kÁs¢rlet¢ben
nyomon k´vethetj¡k egy ´nmaga feneketlen
m¢lys¢geibe s¡llyedû epikus ÀltalÀnos destrukciÂval ¢s kultÃrrevizionizmussal jÀrÂ, de
m¢gis egy vilÀgteljess¢gre szÀmot tartÂ alko-
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tÀsfolyamÀt. A müben felhasznÀlt kulturÀlis
¢s nyelvi hagyomÀnyok eltorzÁtott formÀjukban alÀÀssÀk sajÀt szükk¢ vÀlt vagy ki¡resedett jelent¢s¡ket, ¢s eloldÂdnak az ÀltalÀnos
¢rtelmezhetetlens¢g szubjektÁv fantÀziavilÀgÀba. A fantÀziÀba ¢s a szerepjÀt¢kokba valÂ
visszavonulÀs, megformÀltsÀgÀnak tudatossÀga ¢s intellektualizÀltsÀga m¢gis a bizonytalannÀ tett valÂsÀg ä szekularizÀlt kultÃrÀnk ä
reprezentÀciÂjÀvÀ teszi a reg¢nyt. MÀrton valÂsÀgtermel¢se nem Ãj vilÀgokat hoz l¢tre,
hanem sajÀt valÂsÀgÀt sokszorosÁtja, ism¢telgeti. így a reflektÀlt epikusi tudat szÀmÀra az Àtkel¢s lehetetlen. Nincsen àhonnanÊ, ¢s nincsen
àhovÀÊ. Ami marad, az az öTIRAJZ sz´vev¢ny¢nek min¢l pontosabb megrajzolÀsa ¢s az
Àtkel¢st ÀhÁtÂ ig¢ny ÀllandÂ jÀt¢kos jelenl¢te.
MÀrton LÀszlÂ legÃjabb reg¢nye nyomasztÂ bûs¢g¢vel az ¢rthetetlens¢g, sût az ¢rtelmetlens¢g vÀdjÀt vÁvhatja ki magÀnak. (D´ntû probl¢mÀja ez MÀrton epikÀjÀnak.) Ha az
olvasÂ emiatt becsapva ¢rzi magÀt a k´zel
n¢gyszÀz oldal elolvasÀsa utÀn, hÀt fell¢legezhet, mivel a becsapottsÀg ¢rz¢se is r¢sze lehet
a jÀt¢knak, ami alapul szolgÀlhat ÁrÂ ¢s olvasÂ
egy¡ttl¢t¢nek, egy reg¢ny vilÀgÀba valÂ k´z´s belevetetts¢g¢nek.
(UtÂlagos, szem¢lyes megjegyz¢s: A jelen
sorok ÁrÂjÀnak MÀrton LÀszlÂ reg¢ny¢hez valÂ k´zelÁt¢s¢t megk´nnyÁtette ¢s ¢lvezetess¢
tette az a t¢ny, ami olvasÀsÀnak alapÀllapotÀt
az öTIRAJZ eg¢sz¢n Àt meghatÀrozta: Az¢rt
szeretem ezt a reg¢nyt, mert benne Ãjra megtapasztaltam MÀrton humorÀt ¢s id¢tlens¢g¢t, tÃlzottan intellektuÀlis voltÀnak, agyassÀgÀnak egyetlen elfogadhatÂ ellensz¢rumÀt. Ez
megerûsÁtett szÀmomra egy r¢gen sejtett dolgot; agyonterhelt ¢s agyongondolt szellemi
l¢t¡nk megmaradt ûszintes¢g¢nek egyik hiteles formÀja: a h¡lyes¢g ´nfeledts¢ge. SajÀt h¡lyes¢g¡nk [h¡lyes¢gem] be nem vallÀsa, Âvatos eltitkolÀsa MÀrton müv¢t olvasva felszabadÁtÂ ´nigazolÀst nyerhet. MÀrton nagy fel¡leten teszi magÀt tÀmadhatÂvÀ, az ilyen fokÃ id¢tlens¢g mÀr kiszolgÀltatottsÀg, de egyben egyes¡l¢si lehetûs¢g is az olvasÂval, ami
segÁtheti ût a mü tovÀbbi felfejt¢s¢ben. Hogy
ez a folyamat elindulhasson benn¡nk, le kell
szÀmolnunk a beidegzûd´tt vagy ¢ppen aktuÀlis szerep¡nkkel, az ´nmagunk fel¢pÁtetts¢g¢t ¢s k¢szenvalÂsÀgÀt demonstrÀlÂ b¡szkes¢g¡nkkel, elesett szellemi ¢n¡nk alapjai-

ban humortalan ´nimÀdatÀval. Az Ágy el¢rt
szellemmentes ä tehÀt gyanÃmentes ä Àllapot
talÀn n¢lk¡l´zi a cinizmus ¢s irÂnia oly
k´nnyen vesz¢lyess¢ vÀlhatÂ elegy¢t. Gyermeki ÀrtatlansÀggal ¢s r¢v¡lten vigyorog egymÀsra olvasÂ ¢s ÁrÂ a h¡lyes¢g eufÂriÀjÀban.
Ez az ´nfeledt pillanat persze utÂlag kiegyenlÁtendû, helyrehozandÂ ¢s letagadandÂ. °s ez
Ágy is van rendj¢n, ez az egyetlen jÀrhatÂ Ãt. De
szÀmomra a reg¢nnyel valÂ elsû talÀlkozÀsom ä ez a primitÁvnek ¢s naivnak mondhatÂ,
kÀba ¢s buta egy¡ttl¢t ä adta meg a n¢lk¡l´zhetetlen alapot az çTKEL°S AZ ºV EGEN
tovÀbbgondolÀsÀhoz, meg¢rt¢s¢nek kÁs¢rlet¢hez.)
BazsÀnyi SÀndor

II
TöL, TöL, MESSZE TöL, MI VAN AZ
ºVEGEN MESSZE TöL?
MÀrton LÀszlÂt ÁrÂi pÀlyÀjÀnak kezdet¢tûl
foglalkoztatja a lelki m¢lyr¢tegek ¢s a kollektÁv mitolÂgiÀk arch¢ja, valamint a jelenvalÂ
àvilÀgÊ anarchiÀjÀnak ´ssze- ¢s ´ssze nem f¡gg¢se. Ezzel a k´nyv¢vel, mely terjedelm¢ben
is, e terjedelmet dÃsan kit´ltû müv¢szi tartalmÀval is minden korÀbbi munkÀjÀt meghaladja, munkÀssÀgÀnak eddigi csÃcsÀra ¢rt. Az
çTKEL°S AZ ºV EGEN kivÀlÂ mü ä ÀllÁtom hatÀrozottan ¢s lelkesen. Az olvasÂ ä a recenzens ä v¢lem¢ny¢nek megfogalmazÀsÀt
ugyan nem k´nnyÁti meg az a t¢ny, hogy a
szerzûnek bÀmulatosan sz¢les ¢s, Ãgy tünik,
m¢ly a müvelts¢ge, hiszen ez akÀr nyomasztÂan is hathatna, a lelkes¡lts¢get m¢gsem lohasztja: az ÁrÂ jÀtszi mÂdon, f´l¢nyes biztonsÀggal, hivalgÀs n¢lk¡l kamatoztatja tudÀsÀt,
ismereteit. °s ha valaki, mint ez esetben MÀrton, a ànagy tudÀsÊ birtokÀban az ¢rz¢kenys¢g, az ÀbrÀzolÂ plaszticitÀs, az erûteljes gondolkodÀs er¢nyeivel egy¡ttesen k¢pes jelentûs müvet, formÀt teremteni, akkor talentumÀnak r¢szletei, adottsÀgai t´bb oldalrÂl
kapcsolÂdnak egymÀshoz.
ñvatos mÂdon àk´nyvetÊ, àmüvetÊ mondtam, mert az çTKEL°S AZ ºV EGEN nemcsak
müfajÀt, de münem¢t tekintve is t´bboldalÃ:
terjedelm¢nek t´bbs¢g¢t ugyan prÂzasz´veg
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alkotja, de sz¢p szÀmmal akadnak benne k´ltem¢nyek, sût a verses formÀk is t´bb vÀlfajhoz tartoznak, tovÀbbÀ egyik fejezet¢ben furcsa dramolettet, szÁn-, azaz àn¢zûjÀt¢kÊ-ot olvasunk, ¢s hogy m¢g csavarosabb legyen az
¡gy: az eg¢sz k´nyv àeposzi formÀtÊ (is) imitÀl, rejtezve ugyan, m¢ghozzÀ annak barokkos vÀltozatÀt. A k´nyv alcÁme àÃtirajzÊ megjel´l¢st ad, de ez a kiss¢ Âdon Ázü irodalmi
müfajfogalom mÀr a cÁmlapon is jelk¢pes ¢s
jÀtszi. Az à¡vegen t´rt¢nû Àtkel¢srûlÊ àÃtirajzotÊ ä mondom viccesen ä talÀn az az elefÀnt
adhatna (ha tudna Árni), aki bet´ri a porcelÀnbolt kirakatÀt a test¢vel... Komolyra fordÁtva vissza a szÂt, az utazÀs ¢s az Àtkel¢s itt
nem tengeren vagy mÀsf¢le vÁzen, hanem
egy ÀtlÀtszÂ k´zegben t´rt¢nik, a mü szellemi
folyamatÀnak fû mozgÀsirÀnyÀt jelzi, jelk¢pezi. FantÀzia ¢s valÂsÀg, ahogy a recto ¢s verso
vÀltozatban, azaz szÁn¢n ¢s visszÀjÀn adott bevezetû ÁrÂi instrukciÂ kulcsszavai mondjÀk,
l¢t ¢s neml¢t, vilÀgossÀg ¢s s´t¢ts¢g, a k´zelmÃlt magyar ¢let ¢s a reg¢nyben megteremtett mitikus vilÀg tarka k´dk¢pei k´z´tt, ism¢telt kacskaringÂkkal megtett ÃtrÂl mond
ä l¢nyeg¢t tekintve ä krÂnikÀt.
K¢sûbbre halasztva azt a feladatot, hogy
m¢giscsak meghatÀrozzam a k´nyv müfajÀt,
lÀssuk, mirûl van szÂ, a rajz mit ÀbrÀzol? Az
elbesz¢lû mindenekelûtt (-k´zben, -v¢g¢n)
egy budapesti kamasz fiÃ tapasztalÀsokban,
k¢pzelûd¢sekben ¢s tragikus ¢lm¢nyekben
gazdag ¢letszakaszÀrÂl Ár. Ezeknek az esem¢nyeknek nemcsak a helyszÁn¢t, a pesti vilÀg
àcouleur localeÊ-jÀt azonosÁthatja az olvasÂ (a
Nagyk´rÃt Áve a JÂzsef k´rÃttÂl nagyjÀbÂl a
Duna-partig kanyarodva, az AndrÀssy Ãt, a
Damjanich utca ¢s k´zvetlen k´rny¢ke, a RÀkÂczi Ãt ¢s a N¢pszÁnhÀz utca alkotjÀk a terep
fû tengelyeit), hanem t´rt¢nelmi idej¢t is. A
KÀdÀrrÂl elnevezett korszak zür´s, matt, retteg¢ssel ¢s belsû-k¡lsû lez¡ll¢ssel jÀrÂ idûszakÀnak megannyi vonÀsÀt sürÁti bele az ÁrÂ a
ä feltev¢sem szerint ä hatvanas ¢vek k´zepe
tÀjÀn jÀtszÂdÂ alapt´rt¢n¢sekbe. Ez a sürÁt¢s
jÂl siker¡lt, sût az elûzû ¢vekbûl meg a k¢sûbbi, erûszakosabb idûkbûl odaillesztett vonÀsok is dÃsÁthatjÀk az ÀbrÀzolÀst. MÀrton müv¢nek ez a szakaszosan megjelenû epikai folyamata a àszocialista MagyarorszÀgÊ v¢szterhes, l¢lek´lû vÀrosi k´zeg¢rûl egyszerre abszurd ¢s realista. TalÀn D¢ry Tibor ä kiss¢ ko-

rÀbbi tapasztalatokat komprimÀlÂ ä G. A. öR
X-BEN-j¢vel lehetne ´sszehasonlÁtani. A kamasz fiÃ fantÀziÀjÀban ä amelyet apja müfogsork¢szÁtû mühely¢nek tÀrgyai ¢s figurÀi, a
gyanakvÀs ¢s aljassÀg lelki miazmÀitÂl büzlû
b¢rhÀz, a lekopott utcÀk, a titkosrendûr´k,
egy halÀszcsÀrda k´z´ns¢ge, illetûleg az el- ¢s
lepusztulÂ csalÀdi miliû trag¢diÀi ¢s az ebbûl
k´vetkezû ÀrvasÀg ¢s kiszolgÀltatottsÀg is ´szt´k¢lnek ä tehÀt a fiÃ (idûvel RichÀrdnak nevezi ût az ÁrÂ) k¢pzelet¢ben àmitolÂgiai csÁrÀkÊ hajtanak ki, vagy, a reg¢ny sajÀt k¢p¢t
id¢zve: olyan bubor¢kok jelennek meg lelki
szemei elûtt, amelyekben istenek, h¢roszok,
gigÀszok vannak aprÂvÀ varÀzsolva ¢s bezÀrva. Ezzel egy¡tt azt is ¢rz¢keli, hogy diabolikus figurÀk veszik k´r¡l ä iminnen is, amonnan is. E motÁvumok felûl nyÁlik meg a mü
mÀsodik fû esem¢nyk´re, amely igen ´sszetett irodalmi ä legyen szabad Ágy mondani ä
mitologisztikÀt jÀr k´r¡l. Ennek egyik fû-fû
szereplûje a Fejedelem, Ragozzi (a RÀkÂczi Ãt
a vÀros tengelye), akinek alakja a t¢nyleges
vez¢rlû fejedelem ¢s bujdosÂ, valamint a n¢pi
k¢pzeletvilÀg (lÀsd SzilÀgyi IstvÀn: K ý HULL
APADñ KöTBA) ûskuruc h¢roszÀnak k¢pzeteibûl, valamint az ûsmagyar honfoglalÂ vez¢rek vonÀsaibÂl van egybegyÃrva ¢s megalkotva. Amikor û szerepel, akkor egyfajta ûsuchroniÀban van, a megszerzendû vagy a mÀr elveszett hazÀn kÁv¡l (sût az idûn is kÁv¡l) ÀllomÀsozik ä t´prengve, gy´trûdve, csatÀba
szÀllva vit¢zeivel. Mindv¢gig arra k¢sz¡lûdve
azonban, hogy Aporv¢t, a sz¢p, KÀrpÀtok
´vezte f´ldet ´v¢inek meg- vagy visszahÂdÁtsa. A mÀsik mitikus fûhûs Kadmos, a nagy vadÀsz, aki Th¢ba hely¢n a sÀrkÀnyt meg´lte
(Pesten meg egy az Àllatkertbûl ÀllÁtÂlag elszabadult fenevadat ¡ld´z). Az idûn kÁv¡li szÁnek mitikus alakjainak sora igen hosszÃ, teljes enumerÀciÂjuk helyett csak n¢hÀnyat emlÁtek: Anchisest, a àfelvilÀgosodÀs elûfutÀrÀtÊ,
aki egy (kafkai) kast¢lyban lakik, ¢s filozofÀl
a s´t¢tben, majd kil¢p az à¢letbeÊ, de Ãtja Venus barlangjÀba vezet; egy flamand festût,
aki az ûsmagyar vez¢rek gy¡lekezûhely¢nek
k´zel¢ben Venus sz¡let¢s¢t festi, illetûleg szeretn¢ megfesteni Cartesius, azaz Descartes
MÂdszer¢nek szellemÀbrÀjÀt, de feltünnek itt
ûstatÀrok, amazonhadak ¢s maga PrÂteus is.
Venus, a szerelemistennû a hÀtt¢rben, barlangjÀban rejtezkedik, de v¢gzetes ¢s d´ntû
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az û szerepe az emberis¢g ¢s magyarsÀg àvilÀgesem¢nyeibenÊ ¢ppÃgy, mint a szem¢lyek
sorst´rt¢net¢ben. Ez az ûsistennû, aki Belladonna n¢ven is szerepel, ¢s aki ä a mü v¢g¢n,
amikor a fantasztikum visszazÀrul RichÀrd
szem¢lyes v¢gzet¢re ä a csodÀlatos szerelmi
erotika ¢s a fertelmesen bün´s nû k¢tarcÃsÀgÀval jelentkezik utoljÀra. A gazdag, szÁnes,
barokkosan sokalakos àepikai nagyvÀszonÊ a
müv¢szi gondolat, a szerteÀgazÂ tudÀs ¢s a
csapongÂ fantÀzia ecsetvonÀsaival van megfestve ä ¢s ez nem àreg¢ny a reg¢nybenÊ,
vagyis nem bet¢tmü. Az çTKEL°S AZ ºV EGEN
szerkeszt¢smÂdjÀt egy term¢szet alkotta diÂ¢hoz lehet hasonlÁtani. Az ÁrÂ a maga szellemi
varÀzsk¢s¢vel folyamatosan àrepeszti felÊ a
csonth¢jas gy¡m´lcs egymÀssal k´t¢sben-fed¢sben l¢vû k¢t r¢sz¢t (amelyeken bel¡l
Ãjabb szimmetriÀk vannak), a figurÀkat ¢s
motÁvumokat hol a budapesti àr¢mt´rt¢netbenÊ, hol az idûtlen szÁntereken lÀtjuk megjelenni, s Ágy a àszentÊ ¢s a àprofÀnÊ ÀtjÀrnak
egymÀsba.
Ha a k´nyv hÀromr¢szes kompozÁciÂjÀnak
elsû r¢sz¢t egyr¢szt bevezet¢snek, mÀsr¢szt az
eposzi elemek felvonultatÀsÀnak, bemutatÀsÀnak lehet nevezni, akkor a mÀsodik tÀrgyalÀsnak, illetûleg csatÀkkal ¢s viharos ¡gyekkel
teli kulminÀciÂnak mondhatÂ. E mÀsodikban
j´n a szÁnre a kamasz fiÃ mitizÀlt alteregÂja,
az elbesz¢lû (hang) àegyetlen, legkedvesebb
gyermekeÊ, egy ketrecbe zÀrt, lÀncra vert,
nyers halat ropogtatÂ monstrum, holmi fantasztikus l¢ny alakjÀban. R¢zmÀn a neve, ¢s
furcsa v¢gtagjaival a Borges magyarul is kiadott mitolÂgiai bestiÀriumÀba illik; csak
¢rezni tud ¢s vÀgyakozni, igaz, komoly bünt
is elk´vet, ¢s ez¢rt nagyon megfenyÁtik. MÀgikus hatalma is van: szemhunyÀsa-elalvÀsa
az ¢jjelt, ¢bred¢se-szemnyitÀsa a nappalt hozza az idû uralma alÂl kivett fejedelmi-mitolÂgiai vilÀgra. MÀrton LÀszlÂ Ãgy konstruÀlta
meg a k´nyv¢t, hogy az û Àlmaik¢nt, àj´vûk¢peik¢ntÊ vet¡l el¢nk a kifejlet a k¢t àÀlomfejezetbenÊ.
A szerkezeti ¢s formai vonÀsokon tÃlmenûen mi adja a MÀrton-k´nyv savÀt-borsÀt?
ä k¢rdezhetn¢ valaki. A vicc, a pesti vicc, felelem, az, aminek a szelleme, àemanÀciÂjaÊ,
hogy Ãgy mondjam: ihlete ott ¢rzûdik szÀzadunk sok jeles¢nek müveiben (Karinthy, ¹rk¢ny, EsterhÀzy), s amely az ¢let ¢s speciÀli-

san az itteni esem¢nyek àn¢pi feldolgozÀsaÊ,
intellektuÀlis mÂdon, sokszor pazar gondolati flikflakokkal. Ez a humor egy vÀros szellem¢bûl, egyedi kultÃrÀjÀbÂl nûtt ki. °s, Áme,
most bizarr mÂdon egy ilyen nagy Áveket jÀrÂ
¢s felett¢bb szomorÃ esem¢nyeket, komoly
eszm¢ket feldolgozni t´rekvû alkotÀsban k´sz´n vissza ä talÀn a legfontosabb fermentumot, az ingerlû füszert adva. MÀrton eg¢sz
ÁrÂi-filolÂgusi-mitolÂgusi-tudomÀnyos k¢szlet¢t ÀtjÀrja ezÃttal e humor (ez a nedv), s ettûl
Ázes¡l meg az eg¢sz àmenetÊ, mÁgnem a legutolsÂ oldalakhoz ¢rve el nem megy az ÁrÂ
kedve ä ¢s ezzel a mi¢nk is ä a viccelûd¢stûl.
Reg¢nyk´ltûnk ä Ágy nevezem immÀr az
àÃtirajzokÊ ÁrÂjÀt ä elûadÀsi mÂdjai ¢ppÃgy
Àt vannak itatva ezzel a jÀt¢kos, frivol, ravaszul k´nnyednek tetszû kedvvel ¢s szellemmel, mint alakrajzai ¢s az alakok àsz´vegeiÊ,
sût m¢g a kompozÁciÂ is gyanÃba hozhatÂ:
abban is van valami tr¡kk´s. Az ÁrÂi hang a
mü elsû f¢l r¢sz¢ben ´n´zve àh´lgyeim ¢s
uraimÊ-nak szÂlÁtja olvasÂi publikumÀt ä akÀr
egy szellemes, kellemes orgÀnumÃ, komoly
k¢pü, k´z´ns¢g¢t jelz¢sekkel, kacsintÀsokkal
biztatÂ, vel¡k imitÀlt pÀrbesz¢dben ÀllÂ rendezû-konferanszi¢. K¢sûbb ezoterikus versek
hangja m´g¢ rejtezik ez a szÂlam, majd az
Archipo¢ta k´ltûi maszkja m´g¢ rejtûzik el
r´vid idûre ä hogy tizenk¢t r¢szes, pÀrrÁmes,
tizenkettes sorokbÂl ÀllÂ k´ltem¢nyben vele
mondassa el àAnchises futamodÀsÀtÊ Venus
barlangjÀbÂl. A verses ¢s szÁnjÀt¢ki bet¢tekben eg¢szen eleny¢szik ez a szem¢lyes hang,
a prÂzai fûfolyamat tovÀbbi r¢szeiben viszont
a szerzû nem hozzÀnk, olvasÂihoz, hanem
R¢zmÀnhoz, legkedvesebb monstrum-gyermek¢hez besz¢l, mintegy ûhelyette mondva
el az Àlomk¢peket. Minthogy a àkonferanszi¢Ê eltünt a reg¢ny-szÁnpad takarÀsÀban, ez
a n¢mÀt szÂlongatÂ monolÂg szÂl, ¢s noha
m¢labÃ jÀtszik benne, ugyancsak kiss¢ humorisztikus. (Arany JÀnos az egyik korabeli ÃtirajzrÂl Árott bÁrÀlatÀban arrÂl ¢rtekezik ä s ez
most visszak´t az alcÁm ¢s müfaj ¡gy¢hez ä,
hogy az utazÀsi beszÀmolÂ elûny´sen vonzza
a k´zvetlen, ad hominem megszÂlalÀsi formÀkat. TalÀn MÀrton k´nyv¢nek eset¢ben is
ez¢rt szerencs¢s ez a szem¢lyes tÂnus.)
AlimurtÀs ¢s StÀjdub Viktor, K¢mlûcz ¢s
Raphaiss ä akik RichÀrd kettûs apafigurÀja,
MiklÂs mester ¢s a NagyÃr (Ady!), azaz Ser-
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t¢ssy Elem¢r k´r¡l ¢ppÃgy feltünnek, mint a
Fejedelem k´rnyezet¢ben ä diabolizÀlt àvicclapfigurÀkraÊ is hasonlÁtanak; a ravasz, settenkedû hajlam, a mocsokban valÂ otthonossÀg mellett azonban ¢sz, szellemess¢g jellemzi
ûket. Kamasz hûs¡nk, aki pedig inkÀbb csak
figyel, ¢s sodrÂdÂ Àldozatk¢nt mintha kÁv¡l
Àllna a morbiditÀsok ¢s a szatirizÀltsÀg k´zeg¢n, m¢g û is kap valamit ebbûl az elemezni
nem k´nnyü humorossÀgbÂl. Sete-suta szorongÀsai, fantÀziÀi is hordoznak magukban
ilyen vonÀsokat, de egy ponton, egy szÂlÀsÀval (àR´h´g a vakbelem!Ê ä mondja BelladonnÀnak, szerelm¢nek egyszer) û is bel¢p ebbe
a tartomÀnyba, ¢s amikor a v¢gkifejletben kioperÀljÀk e f´l´s testr¢sz¢t, abbÂl ker¡l elû a
k´nyvben sokat emlegetett gyürü, Venus
gyürüj¢nek elveszett ¢kk´ve. M¢g a mitolÂgiai szem¢lyek k´z´tt is akadnak kimondottan karikaturisztikusak. Ilyen p¢ldÀul Anchises. Mint emlÁtett¡k, ezt az ûsklasszikumbÂl
szÀrmaztatott hûst itt egy kast¢lyban rejtezkedû filozÂfk¢nt (is) megismerhetj¡k, ¢s ezt
az¢rt ¢rdemes Ãjra szÂba hozni, mert jÂl jellemzi, hogy MÀrton hogyan jÀtszik parafrÀzisokkal, id¢zetekkel, utalÀsokkal, mitolÂgiaiakkal ¢s irodalmiakkal egyarÀnt, nemegyszer
pazar mÂdon. Ez a dÃs citato- ¢s parafrazeolÂgia is jÂcskÀn humoros (sokat ¢szrevettem
az utalÀsokbÂl, de a nÀlamnÀl avatottabbak
talÀn m¢g t´bbre lelnek a sz´vegben). SzÂltunk mÀr arrÂl is, hogy m¢g a szerkezet, a
szerkeszt¢s mÂdja is sejtet ilyen jegyeket. A
realista-abszurd pesti reg¢nyszÀl ¢s a mitologikum egymÀsba jÀtszatott kettûs formÀja
maga is parodisztikus, ¢s a barokkos, eposzi,
a XV IIäXVIII. szÀzadi angol transzcendens
k´ltûket id¢zû ¢s az allegorizÀlÂ-trufÀs szÁnjÀt¢k egy¡ttese nem n¢lk¡l´zi ä minden gondolati komolysÀga mellett sem ä a fanyar vigyort.
MÀrton ä ÁrÂi tehets¢ggel ¢s talÀlÂan ä
implicite m¢g azt is reflektÀlja, hogy ennek a
humornak, melybûl ezt a szellemess¢get (talÀn) szÀrmaztatni lehet, rossz hatÀsa is van.
Nemcsak k´nnyÁt a bajoktÂl, miz¢riÀktÂl elnehez¡lt szÁveken, lelkeken, hanem ä bizonyos korokban ä àki is engedi a szelepeketÊ.
àNyugi, nyugi, megy a verkli, mendeg¢lÊ ä
mondogatja Sert¢ssy Elem¢r. Egy po¢n ide,
egy amoda, ¢s a szoc-vircsaft ettûl is csak
ment-mendeg¢lt, mÁg dugÀba nem dûlt. A

k´nyvben a fûvÀrosi àn¢pÊ ä valamilyen ellenÀllni nem k¢pes, z¡ll´tt belet´rûd¢ssel ¢s
ravasz poentÁrozÀssal ä fogadja m¢g a totÀlis
kitelepÁt¢s, a magyaroknak a Holdra valÂ
k´lt´ztet¢s¢nek terv¢t is...
Ha a reg¢ny politikai-tÀrsadalmi korszakrajza nagykarikatÃrÀnak r¢mlik is, akkor ä
ennek megfelelûen ä a mÁtoszi r¢szek inkÀbb
a vÁgeposz, mintsem a tragikus, hûsies vÀltozat fel¢ hajlanak. MÀs hasonlattal: nem opera
seriosa ez, inkÀbb buffa, ha nem is eg¢szen.
Ezzel a k´z´s tÂnussal siker¡l egyebek k´z´tt
megoldani azt a probl¢mÀt, hogy a àrealistaÊ
k´zegbûl, mint egy lengûajtÂn kereszt¡l, Àt
lehessen menni az idûtlen àegekbeÊ ¢s vissza.
TalÀn siker¡lt a mü egys¢g¢nek ¢s em´g´tti sokarcÃsÀgÀnak k¢pzet¢t felkelteni. Az
analÁzis azonban m¢g egy l¢p¢st tehet. Egy
eg¢szen k¡l´nleges epikai, àmüvelûd¢st´rt¢netiÊ lelem¢ny, ahogy franciÀsan mondjÀk:
trouvaille is van a müben. A reg¢ny indÁtÂ k¢pe az à¡veggolyÂÊ, a àbubor¢kÊ ä az Àttetszû
g´mb egyazon k¢pzete kapcsolja ûket ´ssze.
A reg¢ny kibontakozÀsÀnak fontos fordulÂpontjain ezek a k¢pek, alakzatok ¢s a hozzÀjuk kapcsolÂdÂ formÀciÂk ker¡lnek el¢nk: Àtn¢zni az ¡vegen, lelni egy nagyÁtÂlencs¢t,
amely a f´ldg´mb´t (de egy Âcska szÁn¢szfotÂt is) elmosÂdÂ foltokra, pontokra bontott
k¢pben mutatja meg; s m¢g ezekn¢l is fontosabb talÀn egy operai lÀtcsû. Ezzel a gukkerral nemcsak felnagyÁtani lehet a lÀtvÀnyt,
hanem az eszk´zt megfordÁtva kicsinyÁteni,
eltÀvolÁtani is k¢pes az ember. Ez az¢rt vÀlik
fontossÀ, mert a nyomasztÂt, a tragikusat, a
borzalmasat ä k¢pzetesen bÀr, de m¢gis ä el
lehet tÀvolÁtani, miniat¡rizÀlva azt. (Ebben is
van valami Âhatatlanul vicces.)
Az ÁrÂi munka emez alapk¢peit, jelk¢peit
szem¡gyre v¢ve a nagyÁtÂk, lencs¢k, tÀvcs´vek k¢szÁt¢s¢nek hûskora, a XVIäXV III. szÀzad k´nnyen esz¡nkbe jut, ¢s, mint mÀgneshez a vasreszel¢kszemek, igen sok minden
kapcsolÂdik e korhoz a reg¢ny vilÀgÀban. A
f´ldi ¢s ¢gi tereken jÀtszÂdÂ korabeli eposzok, RÀkÂczi ¢s a kuruckor, az allegorikus
szÁnjÀt¢kok, iskoladrÀmÀk, az angol transzcendens k´lt¢szet (a versbet¢tek t´bbs¢ge ezt
imitÀlja), szÁnes csatajelenetek a barokk festm¢nyeken, Descartes b´lcselete ä de, Ãgy sejtem, ebben a korszakban szerepelteti az ÁrÂ
az Archipo¢tÀt is, aki hol a pÀpai, hol a cÀri
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udvarban raboskodva Árja verseit. Ennek az
idûszaknak az egyik legfontosabb eurÂpai
terr¢numa a flamandäholland vilÀg volt: a
mitolÂgiai k¢psorokban szereplû Gillis
Hendriksz, a festû onnan valÂ, meg talÀn az
a rejt¢lyes b´lcsess¢g is, amely ism¢telten
megjelenik a sz´vegben (mensch soekt veel, doch
een is noedich, az ember sok mindent keres,
de csak egy a fontos). A kor kereszt¢ny jelk¢ptÀrgyai k´z¡l egy v¢rzû, megfeszÁtett,
szenvedû test ker¡l el¢nk ¢s ä t´bbf¢le ¢rtelmez¢sben, beÀllÁtÀsban ä Szent Bertalan feltehetûen barokk kori szobra (a szoboralak kez¢ben tartja sajÀt lenyÃzott bûr¢t, az apostol
mÀrtÁromsÀga Ágy t´rt¢nt: megnyÃztÀk). A
kora Ãjkor felÁvelû tudomÀnyainak tÀrgyai is
elûj´nnek: a k¢miai elemek (hidrog¢n, oxig¢n, vas, mÀgnes stb.), ûk a bet¢t-n¢zûjÀt¢kban szerepelnek; a f´ldrajzrÂl mint filozofikus alaptudomÀnyrÂl hosszÃ fejteget¢st
mond el Anchises; a sz´vegben igen sok a botanika, sok-sok ¢rdekes fafajta neve szerepel;
t´bbf¢le ÀsvÀny tulajdonsÀgÀrÂl olvasunk ä
ezek a àtudÀsokÊ, ¢rdeklûd¢sek mind-mind
korjellemzûk. Az esem¢nyek egy r¢sze az ûsidûtlen mÁtoszi vilÀgban zajlik, mÀs r¢sz¡k
meg a k´zelmÃlt magyar fûvÀrosÀra utal ä a
reneszÀnsz utÀni eurÂpai szellemis¢g mindkettûtûl àidûtlen tÀvolsÀgraÊ esik.
Nemcsak az¢rt mutatunk rÀ erre, hogy
MÀrton LÀszlÂ munkÀjÀnak koncepciÂjÀt ¢s
az ÁrÂ sz¢les k´rü müvelts¢g¢t Ãjabb oldalrÂl
villantsuk fel, hanem av¢gett is, hogy halasztott feladatunkat elv¢gezhess¡k: a mü
gondolati magvÀt megragadva megprÂbÀlni
meghatÀrozni az çTKEL°S AZ ºV EGEN müfajÀt. Az a v¢lem¢nyem, hogy ez az alkotÀs a
maga eg¢sz¢ben filozÂfiai, antropolÂgiai reg¢ny, amely a legfrissebb eszt¢tikai-po¢tikai
irÀnyok (posztmodern eklektika) hatÀsait is
kamatoztatva egy univerzÀlis szcenikai keretet speciÀlisan magyar szÁnez¢ssel t´lt ki, ¢s
Ágy kÁvÀn megvilÀgÁtani bizonyos v¢gsû k¢rd¢seket. L¢t ¢s tudat, valÂ ¢s fantÀzia, jelen
¢s eml¢kez¢s, belsû ¢s k¡lsû megismer¢s, a
àki vagyok ¢n?Ê problematikÀja hatja Àt az
ÁrÀst. M¢ghozzÀ ¢rz¢kletesen, hiszen e fogalompÀrok megfelelûi a vilÀgossÀg ¢s s´t¢ts¢g,
m¢ly ¢s magas, idû ¢s idûtlens¢g, ¢rtelem ¢s
m¢ly-¢rzelmi-tudat dialektikÀja, konstellÀciÂi. Az a kellem ¢s az a varÀzs, amivel ÁrÂnk
ezt megvalÂsÁtja, kitünû talajra lel a k´nyv-

ben megid¢zett Ãjkori szellemis¢gben, ¢rz¢s¢s gondolkozÀsmÂdban, amely kereszt¢ny ¢s
pogÀny istenekben egyarÀnt hitt ¢s nem hitt,
fog¢kony volt a mÁtoszokra, de a racionalitÀsra, a tudomÀnyokra nem kev¢sb¢. A àpesti
humorÊ mellett ez a mentalitÀs talÀn a mü
legfontosabb k´tûsz´vete. De ahogyan a humorisztikus ked¢lybûl elfogynak v¢g¡l a
ànedvekÊ, ¢s az Àlomesem¢nyek menete a totÀlis pusztulÀs k¢peiben kulminÀl a roncsolt
n¢masÀg v¢gÀllomÀsÀra jutva, Ãgy a vilÀgossÀg¢rt (ablak, ÀramhiÀny ellen¢re: n¢zni!)
folytatott k¡zdelemrûl szÂlva az ÁrÂ a às´t¢ts¢g fiainakÊ katasztrofÀlis gyûzelm¢rûl tudÂsÁt: à°s a csodÀk elmaradnak... °s az ¢let elmarad... A s´t¢ts¢g ´sszehÃzÂdik ¢s ´sszezÀrul: nagy,
nagy, nagy fekete pÀrduc... Nagy, nagy, nagy fekete l¢ptekkel vonul / V°GK°PP ã SEHONNAN
ã F¹L¹TT°BB ã SEHOVç ã Ê ä ezek az utolsÂ
sorok. Vagyis ä Àtkelv¢n az ¡vegen ä a semmibe ¢rkez¡nk. A diÂ sz¢tvÀlt, bel¢t megett¢k, ¢s a k¢t ¡res csonth¢jat itt zÀrjÀk ´ssze a
szem¡nk lÀttÀra. Ez a v¢gk´vetkeztet¢s, mondanom sem kell, nem a kora Ãjkori ember¢,
hanem a jelen szÀzadv¢g borÃs elm¢j¢¢. Az
ilyen ÁrÂi gondolatmenet szuver¢n valami, ¢s
a kritikus nem vitapartner, annyit m¢gis
konstatÀlhat, hogy ez a àlevezet¢sÊ neki,
egy¢nileg, untig ismerûs.
Eddig csak ¢rintûlegesen volt szÂ ennek a
magyar reg¢nynek irodalmunkat ¢rintû referenciÀirÂl. MÀrton LÀszlÂ igen sok szÀlon k´tûdik a hazai tradÁciÂkhoz, munkÀja sok mindent felszÁv belûl¡k, ¢s jÀtszik is vel¡k. ZrÁnyi
eposzÀhoz term¢szetes az ÀthallÀs (az Archipo¢ta tizenkettesei az û nyelvezet¢t hozzÀk), a R¢zmÀn Àlmaiban feltÀrt àj´vûÊ (ami
itt k´zelmÃlt) az ÁrÂ szÀnd¢kai szerint juttatja
esz¡nkbe çdÀm Àlmait MadÀch müv¢bûl,
igaz, most àbeckettiÊ variÀciÂban szerepel az
ûsatya, de ez a klasszikus mü, a jÂ ¢s rossz,
f¢rfi ¢s nû k¡zdelm¢re ¢pÁtett drÀma egy¢bk¢nt is fontos àmintaÊ. Sokkalta finomabbak
azok a szÀlak, amelyek a k´zelmÃlt magyar
irodalmÀhoz sz´vûdnek. PrÂza ¢s vers k´nyvet alkotÂ egy¡ttese, fiktÁv k´ltû verseivel:
We´res PSYCH°-je teremtett ilyet. Az û nev¢t
mÀs vonatkozÀsban is ¢rdemes beÀllÁtani a
kontextuÀlis k¢pbe, az ûsmÁtoszok, a mÀgikus
szÁnt¢ren jÀtszatott nagy We´res-k´ltem¢nyek imaginÀciÂja ¢s talÀn HatÀr Gyûzû hasonlÂ munkÀi is ¢rdekesen mennek itt to-
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vÀbb. Vannak jelenetek, vehemenciÀval megfestett alakok (Sforza Magdolna Krisztina, a
pÀpa, Anchises, a flamand festû k¢p¢nek
megelevenÁt¢se), amelyek Szentkuthy BreviÀriumÀnak lapjait juttathatjÀk esz¡nkbe. Az
ûskuruc mitolÂgia modern ä savas irÂniÀval
is Àtitatott ä prÂzai ÀbrÀzolÀsÀra M¢sz´ly
MiklÂs mutatott p¢ldÀt (FAKñ FELHýK, NAGY
ESýK °VADJçN), ¢s talÀn az û àmagyar mitolÂgiÀjaÊ se maradhat emlÁtetlen¡l itt. °s m¢g
egy n¢v, mai irodalmunk jeleseinek k´r¢bûl,
MÀndy IvÀn¢ ä MÀrton k´nyv¢nek egyik
hosszÃ, jelentûs epizÂdja a N¢pszÁnhÀz utcai
Potyka csÀrdÀban zajlik le (ez a hely nem esik
messze az egykori àTelekitûlÊ, az Àrusok ter¢tûl), de mÀs szÁnterek ÀbrÀzolÀsa, a fiÃ apjÀnak beÀllÁtÀsa, ironizÀlÀsa ¢s mitizÀlÀsa is helyenk¢nt az û elbesz¢l¢seinek szellem¢t id¢zik
fel. A magyar vonatkozÀsokon tÃl, meglehet,
van a münek egy k´z¢p-eurÂpai irodalmi rokonsÀga is, errûl azonban csak nyomokat vagyok k¢pes ¢rz¢kelni. WyspiaÄski drÀmÀinak
lengyel ûsmitologikuma ¢s Milorad PaviÔ A
KAZçR SZñTçR, amelyben çdÀm ¢s °va misztikusan sz¢tszÂrÂdott teste bujdosik a balkÀni, Àzsiai vajÀkos-legendÀs t´rt¢netekben ¢s
figurÀkban ä mind´ssze ennyi ´tl´tt fel bennem e kapcsolatokat illetûen.
JÂ, sût kivÀlÂ k´nyv, k´zel n¢gyszÀz nagy
oldalon. A zÀrÂsorokbÂl sejthetû, hogy t´bb¢ves munka eredm¢nye. Az elemzû ä befejez¢s¡l ä n¢hÀny kritikai ¢szrev¢telre vÀllalkozik. MÀrton tehets¢g¢nek, müv¢szet¢nek sajÀtos adottsÀgai vannak, ¢s ezek tiszteletre
m¢ltÂk. Szerzûnknek rendkÁv¡li az alakvÀltoztatÂ k¢pess¢ge, valÂdi prÂteusi alkat ä kez¢re Àll sok-sok forma ¢s mÂd, stilisztikai
maszkajÀt¢kokat mesterien k¢pes megvalÂsÁtani, Àm Ãgy tünik, hogy ezzel a k¢szs¢g¢vel
takar¢kosabban is ¢lhetne. Helyenk¢nt a
àtÃljÀtszÀsÊ vesz¢lye fenyeget, a belsû, müv¢szi ´konÂmia (fegyelem) lanyhulÀsa. N¢mileg
kevesebb talÀn erûteljesebb¢, magvasabbÀ
tette volna az ÀbrÀzolÀst. Mintha a bûs¢g zavarÀval kellett volna az ÁrÂnak birkÂznia. Müve olyan, mint egy kaleidoszkÂp, szinte csordultig szÁnes ¡vegszemcs¢kkel. Kevesebb
elemmel is tetszetûs lenne a geometrikus lÀtvÀny ÀbrÀja. Nyelvezete g´rd¡l¢keny, jÀtszi,
finom, sima fordulatokra k¢pes, de az ÁrÂ
mintha kiss¢ tetszelegne is nagymondatainak, retorikai alakzatainak eleganciÀjÀban ¢s

¡gyess¢g¢ben. Ez is ugyanarra mutat: a àtartÂztatÀsÊ, az alkotÂi erûk f¢kez¢s¢nek probl¢mÀjÀra. Akadnak r¢szek, melyekben a sz´veg
koreogrÀfiÀja ´njÀrÂnak ¢s tÃlbonyolÁtottnak
hat, igaz, az eredetien bizarr epikai cselvet¢sek ä amikor p¢ldÀul egy csatajelenet leÁrÀsÀt
az idûben visszafel¢ haladva nyÃjtja ä lebilincselik az ¢rtû olvasÂt. A legt´bb ÁrÂnak ´nmaga az elsû ¢s legfontosabb kritikusa ä k¡lsû
szemsz´gbûl csak n¢hÀny aprÂbb ¢szrev¢telt
lehet tenni.
A mü szellem¢ben a recenzens n¢mi ¢lccel
kÁvÀn zÀrni. Az çTKEL°S AZ ºV EGEN-t ism¢telt
olvasÀs utÀn let¢ve, az az ¢rz¢se tÀmadt, hogy
ez az opus maga is olyan, mint valami operai
lÀtcsû, mely tÀvolra ¢s k´zelre k¢pes hozni a
szÁnpadokat. Amelyeken szÁnes-mes¢s ¢s vilÀgos-s´t¢t dolgok t´rt¢nnek. MÁg le nem megy
a f¡gg´ny. Opera facta est.
Fogarassy MiklÂs

EGY íRñ KIBöJIK
A KRITIKUSBñL
PÀlyi AndrÀs: Egy ember kibÃjik a bûr¢bûl
HungAvia KrÀter KiadÂ, 1992. 172 oldal, 119 Ft
A cÁm is ¢s az alcÁm is ä ESSZ°K SZíNHçZRñL,
°LETRýL, POLITIKçRñL ä azt sugalljÀk, hogy
ebben a k´nyv¢ben PÀlyi AndrÀs nem egyszerüen ´sszegyüjt´tte szÁnhÀzi ÁrÀsait, alkalmi
kritikÀit, hanem ä ¢s ebben leginkÀbb NÀdas
P¢ter JçT°KT°R cÁmü k´tet¢re eml¢keztetnek
PÀlyi ÁrÀsai ä ÀltalÀnosabb k´zlendûihez is alkalmi terepet keres a szÁnhÀzban; ÁrÀsai eleve
t´bbrûl szÂlnak ¢s t´bbh´z szÂlnak hozzÀ,
mint az adott, megbÁrÀlt vagy ismertetett elûadÀshoz. A k´nyv f¡lsz´vege joggal ÀllÁtja,
gondolom, a szÁnikritikÀra nem f´lt¢tlen¡l
ki¢hezett olvasÂk´z´ns¢g ¢tvÀgyÀt fel¢bresztendû, hogy PÀlyi àlegrangosabb prÂzaÁrÂink k´z¢
tartozikÊ; hÀrom k´nyv¢vel, a TI°D A KERT, a
K ¹V EK °S NOSZTALGIA ¢s az °LTEM cÁmüekkel
olyan ´sszet¢veszthetetlen hangon siker¡lt
megszÂlalnia, ami kritikÀit is jellemzi: nemes
sz´vegeket, gondosan munkÀlt, szem¢lyes hitelü prÂzÀt ad olvasÂinak legt´bbsz´r.
Ez annÀl is inkÀbb ¢rdekes vagy jelentûs
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t¢ny, mert nem csupÀn a szÁnhÀz mint müfaj,
hanem a vele mondhatni szimbiotikus viszonyban l¢vû kritika is ÀllandÂ vitÀk keresztt¡z¢ben Àll, illetve a fokozÂdÂ ¢rdektelens¢g
¢s ellehetetlen¡l¢s k´zepette fejti ki mük´d¢s¢t: a szÁnhÀzi emberek ä mint a szÁnikritikÀk
t´rzsolvasÂi ä Ãjra meg Ãjra megk¢rdûjelezik
a szÁnikritikÀk ¢rv¢nyess¢g¢t; a kritikusok ¢s
a szakma gyakorta inkÀbb ellenf¢lnek, mint
k¡l´nb´zû mÂdokon, de azonos c¢lokat k´vetû partnernek tekinti egymÀst.
Ebben a helyzetben, ha egy ä bÀrmilyen
szÁnhÀzi mÃlttal vagy jelennel rendelkezû ä
sz¢pÁrÂ, aki nem egyszerüen napi feladatnak
tekinti elûadÀsok, rendez¢sek kegyetlen vagy
bele¢rzû ¢lveboncolÀsÀt, Ár a szÁnhÀzrÂl, az kitünû alkalom, immÀr a kritikÀkrÂl szÂlÂ kritika ÁrÂjÀnak, hogy a müfajt mint olyant vegye szem¡gyre, mivel az ilyen sz¢pÁrÂ sz¡ks¢gk¢ppen olyan egy¢ni, sajÀtos, müv¢szi
mÂdon k´zelÁt egy nem sz¡ks¢gk¢ppen müv¢szi eszk´z´ket ig¢nylû müfajhoz, mely a
müfajra magÀra, jelen esetben a szÁnikritikÀra, legalÀbb annyira reflektÀl, mint az elûadÀsokra, amelyekrûl besz¢lni prÂbÀl.
Az olyan vizuÀlis müv¢szetekn¢l, mint
amilyen a szÁnhÀz vagy a film, az Át¢letet erûsen befolyÀsolja, hogy meghatÀrozott kezdete
¢s v¢ge van a müalkotÀs befogadÀsÀnak;
hogy el kell menni valahovÀ miatta; hogy
t´bbnyire k´z´ss¢gbe zÀrtan jut az ember az
¢lm¢nyhez, vagyis hogy be kell kapcsolÂdnia
egy nagyobb folyamatba, fel kell ´lt´znie, bemennie a vÀrosba, taxit hÁvni, villamosozni,
foyer-besz¢lget¢seket folytatni; adott esetben
akÀr ¢vtizedes kapcsolatban is Àllhat a müÁt¢sz a müalkotÀs l¢trehozÂival; lehetett egyszerü szÁnpadi munkÀs, dramaturg vagy fordÁtÂ; nem k´nnyü tehÀt elvonatkoztatnia attÂl az ezer ¢s ezer k¡lsû ¢s esetleges szemponttÂl ¢s olyan, a tetsz¢st elemi fokon igenis
meghatÀrozÂ v¢letlenszerü mozzanattÂl, melyek r¢v¢n az Át¢let erûsebben ki van szolgÀltatva a szelektÁv eml¢kezetnek, mint mÀs kritikai
müfajok eset¢ben. Amennyire a hadÀszat
sem lehet valÂdi tudomÀny, mert olyannyira
f¡gg alkalmazÀsa minden esetben az empirikus t¢nyek gazdagsÀgÀtÂl, a v¢letlenektûl ¢s
a hadvisel¢sn¢l tÀgabb ´sszef¡gg¢sektûl, Ãgy
a szÁnikritika sem szÀmÁthat sohasem akad¢miai felszentel¢sre, müvelûi sz¡ks¢gk¢pp hivatÀsos elfogultak, akik nem is mindig a k´-

z´ns¢g Át¢let¢t k´zvetÁtik, hanem nagyon
gyakran a szÁnhÀzi mük´d¢s folyamatossÀgÀhoz n¢lk¡l´zhetetlen puszta reflektÀlÀs, anyagkivÀlasztÀs szervei. A kritikusok hivatÀsos reflektÀlÂk: akkor is van v¢lem¢ny¡k, ha nincs:
ez¢rt fizetik ûket.
AttÂl eltekintve, hogy az egyes kritikÀk felhasznÀlhatÂk a szÁnhÀz kultÃrt´rt¢net¢nek
rekonstrukciÂjÀhoz ä hasonlatosan a szÁnlapokhoz vagy elûadÀsokrÂl k¢sz¡lt f¢nyk¢pekhez, filmfelv¢telekhez, szÁn¢szek, rendezûk
visszaeml¢kez¢seihez, tehÀt puszta kordokumentumokk¢nt ä, a kritikaÁrÀs a szÂ szoros
¢rtelm¢ben m¢giscsak igazi ÁrÂi feladat lenne, ugyanis lÀtvÀnyt kell szavakkal elmondani,
valamennyire le kell tudni Árni azt, amit lÀtott
az illetû, ¢s nem csupÀn ¢rz¢seirûl vagy gondolatairÂl szÀmot adnia. Ha a szÂ lÀtvÀnyba
¡tk´zik, mindig sz¡ks¢g van valamilyen ihletetts¢gre. A leÁrÂ r¢sz m¢rt¢ke megszabhatatlan, ÀltalÀnos tapasztalatom szerint, ha az ÁrÂi
tehets¢gtûl eltekint¡nk, a tetsz¢s vagy a nem
tetsz¢s, a kellemes ¢rz¢sek vagy a kellemetlen
szellemi-fizikai Àllapot f¡ggv¢ny¢ben k¢pes a
kritikus megjelenÁteni, avagy hajlamos kioltani eml¢kezet¢ben egy adott elûadÀst ä gesztusok, mimika, ruhÀk, helyzetek, t¢r stb. vÀrnak szavakra minden egyes szÁnikritika megÁrÀsakor.
PÀlyi k´tet¢nek fel¢pÁt¢se teljesen egy¢rtelmü. MondhatnÀm, hogy mÀr maga a fel¢pÁt¢s mindent elmond PÀlyi szeml¢let¢rûl; a
tartalomjegyz¢k, de a tartalomjegyz¢k egyes
t¢teleihez zÀrÂjelben odabiggyesztett dÀtumok is maguk¢rt besz¢lnek. (Csak mell¢kesen jegyzem meg, ¢s ez inkÀbb a k´nyv kivitel¢re vonatkozÂ megjegyz¢s, hogy az oldalszÀmok n¢lk¡li, megt¢vesztû cÁmü, n¢mileg
finomkodÂ MUTATñ helyett szerencs¢sebb
volna egy oldalszÀmokkal ellÀtott TARTALOMmal talÀlkozni a k´nyv utolsÂ lapjain.) PÀlyi
laza kronolÂgiai sorrendbe helyezte ÁrÀsait,
de t´bb ponton egymÀs mell¢ ÀllÁt, a lassan
kibontakozÂ tematikus tagolÀs, de m¢lyebb
k´zlendûinek artikulÀlÀsa kedv¢¢rt is, idûben
egymÀstÂl tÀvoli ÁrÀsokat: mÀr ezzel is jelzi,
hogy ki szÀnd¢kszik l¢pni mindazon k¡lsûleges k¢nyszerekbûl, amiket a müfaj rÂ müvelûj¢re.
A k´nyv k¢t r¢szre oszlik ä az elsû r¢sz a
K ETTýS SZíNPAD, a mÀsodik a FORDUL A KOCKA cÁmet viseli: a tagolÀsba stÁlusosan bele-
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¢p¡l az a nyolcvanas ¢vek v¢gi politikai fordulat, melytûl a szÁnhÀzmüv¢szet sem vonatkoztathat el, Àm ez a kettûs tagolÀs müv¢szi
aszimmetriÀt is rejt magÀban: mÁg az elsû
r¢szben dominÀlnak a PÀlyi Àltal l¢nyegesnek
tartott elûadÀsok, de m¢g inkÀbb a szÁnhÀzi
szem¢lyis¢gek (ZsÀmb¢ki GÀbor, Ascher TamÀs,
LukÀts Andor, Jeles AndrÀs, Sz¢kely GÀbor,
çcs JÀnos, PaÀl IstvÀn ¢s mÀsok) ¢s a vel¡k
´sszef¡ggû, Àltaluk teremtett szÁnhÀzi mühelyek teljesÁtm¢nyeinek ä majdhogynem fenomenolÂgiai alapossÀgÃ ä leÁrÀsai, addig a mÀsodikban ä egy-egy elûadÀs ¡r¡gy¢n ä elsûsorban n¢hÀny, politikailag f¢ny¢rz¢keny kelet-eurÂpai ¢s magyar szÁnhÀzi szerzû (Csurka
IstvÀn, M¢sz´ly MiklÂs, Janusz Glowacki,
VÀclav Havel, Drago Jan§ar) munkÀssÀga Àll
a k´z¢ppontban.
A k´tet zÀrÂdarabja viszont egy definiÀlhatatlan szÁnhÀzi ember ä HalÀsz P¢ter ä definiÀlÀsÀra tett kÁs¢rlet, mely magÀnak a k´tetnek a müfajÀt is frappÀnsan definiÀlja az
EX szÂval. Eltekintve most a kÁv¡lÀllÀs szellemesen t´m´r szavÀtÂl, no meg attÂl, hogy
mennyire Àllja meg a hely¢t a HalÀsz-jelens¢g
leÁrÀsa, figyelemre m¢ltÂ, hogy PÀlyi k´nyv¢t
let¢ve az embernek valÂban az a benyomÀsa,
hogy nem tipikus szÁnikritikÀk gyüjtem¢nye
a k´tet, mert az a bensûs¢ges intenzitÀs, az az
odaadÀs, amivel a szÀmÀra rokonszenves t´rekv¢seket megprÂbÀlja leÁrni, egyben ä bÀr PÀlyi korÀntsem mindig kÁm¢letes Át¢leteiben ä
a h¢tk´znapi ¢rtelemben vett Át¢lkez¢s felf¡ggeszt¢s¢t is jelenti. Jellegzetes, hogy egyik ÁrÀs
cÁme sem tartalmaz Át¢letet, az olvasÂ a cÁmbûl nem tudhatja kik´vetkeztetni a kritikus
v¢lem¢ny¢t. SzikÀr, szÀraz, szem¢rmes, fogalmi indÁttatÀsÃ cÁmeket ad ÁrÀsainak, min¢l
k´zelebb Àll hozzÀ valaki, mintha annÀl inkÀbb eltartanÀ magÀtÂl, annÀl messzebbrûl
k´zeledik hozzÀ, a nyelve sok hely¡tt ¢rz¢kletes, de a figyelme nem elsûsorban ¢rz¢ki,
hanem szellemi figyelem. Messzirûl fut neki
a kritikÀnak; M¢sz´ly vagy Glowacki eset¢ben ä ¢s ez PÀlyinÀl egyÀltalÀn nem kiv¢teles
ä viszonylag terjedelmes mü- ¢s hatÀst´rt¢neti essz¢ elûzi meg a t¢nyleges elûadÀsrÂl Árt,
ugyancsak kurta ¢s jobb szÂ hÁjÀn, embers¢gesen fanyalgÂ, sohasem s¢rtû szÀnd¢kkal, k´zvetlen indulatbÂl leÁrt sorokat. De a kÁnos alapossÀggal elûk¢szÁtett tÀrgyilagossÀg ellen¢re
m¢gis ritkamÂd Àtfüt´tt ÁrÀsok ezek, szem¢-

lyes hitek, nehezen megszerzett ¢s makacsul
ûrz´tt, bonyolult szem¢lyes meggyûzûd¢sek
kifejezûd¢sei (Ágy tud PÀlyi ´r´m¢ben ¢s
ugyanakkor elvbûl, de egyben vegyes ¢rzelmekkel tapsolni egy elûadÀs v¢g¢n). Szem¢lyes jelenl¢te minden¡tt ¢rezhetû, figyelm¢nek fizikai vÀltozÀsairÂl is beszÀmol, az egyes szÀm
elsû szem¢ly v¢gig ott lebeg a t´bbes szÀm felett, ez azonban nem vÀlik modorossÀ, egyszerüen az¢rt, mert a kifejez¢s gazdagsÀgÀval
ellensÃlyozza a nyÁltan vÀllalt szubjektivitÀst,
mint mondjuk a cÁmadÂ ÁrÀsban a k´vetkezû,
k´ltûi sorok: àA tÀnc: kÁs¢rteties kapÀlÂdzÀs. A
mozdulatok jajkiÀltÀsa? Az üz´tt vad k¢ts¢gbeesett,
ragadozÂ ¢hs¢ge? A vÁzbe fÃlÂ utolsÂ karcsapÀsai,
szalmaszÀlba kapaszkodÀsa? Idegt¢pû becketti
tÀnc... Innen mÀr csak zuhanni lehet. Vagy ¢ppen
a zuhanÀs lesz a csÃcs?Ê
Ennek a szem¢lyes hang¡t¢snek a hitel¢t
az adja meg, hogy PÀlyi a k´tet mindk¢t fejezet¢ben, ¢s ez igen figyelemrem¢ltÂ, mindig szem¢lyis¢gekrûl ¢s sohasem int¢zm¢nyekrûl besz¢l; rekonstrukciÂi ä mert nem
csupÀn elûadÀsokat, hanem teljes ¢letpÀlyÀkat is igyekszik retrospektÁve ÀbrÀzolni ä ÁrÂilag mintegy Ãjragondolnak egy adott szem¢lyis¢get. K¡l´n szerencse, ¢s PÀlyinÀl sohasem v¢letlen, amikor egy meghatÀrozott elûadÀst (p¢ldÀul çcs JÀnos eredeti [1982] ¢s h¢t
¢vvel k¢sûbb felÃjÁtott MARAT-rendez¢s¢t
vagy Jeles AndrÀs vagy Ascher TamÀs egymÀstÂl idûben meglehetûsen tÀvoli rendez¢seit) vesz Ãjra szem¡gyre, a szem¢lyis¢g teljesÁtm¢ny¢nek alakulÀsÀnÀl mintegy prÂbakû¡l hasznÀlva korÀbbi ¢lm¢ny¢t, ¢rtelmez¢s¢t vagy vÁziÂjÀt.
K¢t, a k´tet szeml¢let¢t meghatÀrozÂ korlÀt mellett m¢gsem mehet¡nk el szÂtlanul.
Olyan szellemi, szeml¢letbeli, stilÀris korlÀtokrÂl van szÂ, melyek PÀlyi m¢g leg¢rz¢kletesebb, legszem¢lyesebb ÁrÀsait is t´bb hely¡tt
a fogalmi gondolkodÀs k´df¡gg´nye m´g¢
rejtik. Ennek egyik oka eredendûen az lehet,
hogy olyan ÀllÂcsillagot talÀlt magÀnak PÀlyi
Pilinszky JÀnos szem¢ly¢ben, akihez, tudattalanul is, m¢ri azt, amit lÀt, amit ¢rez. Pilinszkyhez csatlakozik m¢g k¢t mÀsik csillag,
az egyik Grotowski, a mÀsik Bob Wilson, ez
utÂbbi szint¢n Pilinszky k´zvetÁt¢s¢vel, tehÀt
Pilinszky zseniÀlis ¢rz¢kenys¢gü, de m¢giscsak meglehetûsen partikulÀris felfogÀsÀval
Àtitatva. Ez a korlÀt annÀl inkÀbb szembetü-
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nû, min¢l vilÀgosabb PÀlyi felk¢sz¡lts¢ge, lelkiismeretess¢ge, alapossÀga, becs¡letess¢ge.
PÀlyira gondolva kedvem tÀmad BÂdy GÀbor
kedvenc Hegel-mondÀsÀt id¢zni: a negatÁv
fÀjdalma, t¡relme, komolysÀga ¢s munkÀja mind
egy¡tt van jelen PÀlyiban, ¢s m¢gis, olykor
d´ntû pillanatokban, az olvasÂ egyszerüen
nem ¢rti, ¢s itt most egy nagyon finnyÀs ¢s
ugyanakkor a teljesÁtm¢nyt ¢rt¢kelû olvasÂrÂl van szÂ, jeles¡l rÂlam, hogy minek tesz
annyi szÂt ä folyamatosan, visszat¢rûen, konokul id¢zûjelbe a kritikus, amikor megprÂbÀlja elmondani, amit gondol, amit lÀtott.
P¢ldÀul a k´tet nyitÂdarabjÀban, az öJ
SZíNHçZ cÁmüben, amelyik 1975-ben ÁrÂdott,
¢s ZsÀmb¢ki ¢s Sz¢kely (¢s Ascher ¢s Szûke
¢s PaÀl, tehÀt egy eg¢sz nemzed¢k) indulÀsÀt
elemzi, t´bbek k´z´tt a k´vetkezû szavakat
talÀltam id¢zûjelben: àszakmaÊ; àÃj hullÀmÊ;
àharmadik XÊ; àfelfedeztekÊ; àszÁnhÀz a szÁnhÀzbanÊ; àszereplûÊ; àelidegenÁt¢sÊ; àkintÊ; àszent
helyÊ; àszÁnpadi essz¢Ê; àlelki technikaÊ; àtestmüv¢szetÊ; àhivatÀsosÊ rendezû stb. A furcsa az,
hogyha megsz¡ntetn¢nk az id¢zûjeleket, a
mondatok nagyr¢szt ugyanazt jelenten¢k.
TalÀltam erre vonatkozÂan k¢t vallomÀsos
mondatot a k´tetben, az egyiket a Glowackiessz¢ben, a mÀsikat a HalÀsz P¢terrûl Árt EXben, ahol az ÁrÀsban felsorakoztatott t¢nyek
alÀrendelûdnek a cÁm mÀr-mÀr ideologikus
sugallatÀnak. Glowacki egyik elbesz¢l¢se, Árja
PÀlyi, àtulajdonk¢ppen azt sugallja, hogy az irodalom nem rendelkezik t´bb¢ olyan nyelvvel, amely
k¢pes lenne a vilÀgot leÁrni. A novella hûse k¢nytelen azt a mesters¢ges nyelvet hasznÀlni, amelyben
m¢g ott van a sz¢tzÃzott kultÃra, ¢s mÀr ott van a
feltÀmasztÀsÀra tett kÁs¢rlet isÊ. A HalÀsz-essz¢ben pedig maga teszi fel a k¢rd¢st ä ¢s ad rÀ
a kultÃrt´rt¢neti levezet¢st illetûen meggyûzû, a kifejt¢s formÀjÀt illetûen ambivalens feleletet: àAzt is k¢rdezhetn¢m, mi¢rt tettem az im¢nt
id¢zûjelbe az ellenkultÃra kifejez¢st.Ê
PÀlyi kritikÀi megannyi ¢rz¢keny id¢zûjelnek tekinthetûk. Az ¢lm¢nyhez, ami valÂban
meg¢rintette, egyfolytÀban kÁs¢rûszellemeket
id¢z fel; a sz¢p MARAT-essz¢ben, egyetlen oldalon van sz¡ks¢ge Eliade, Artaud, Thomas
Mann, od¢bb, majdhogynem egy szuszra,
Durkheim, Jung, Nietzsche, Brook ¢s Grotowski segÁts¢g¢re, hogy kifejezhesse, amit
gondol, pontosabban, hogy elm¢lyÁthessen
egy benyomÀst, hogy megalapozhasson egy

szubjektÁv ¢lm¢nyt. ögy kapaszkodik a kultÃrÀba, a kultÃra, a szellemi nagysÀg mÀsok Àltal k´zvetÁtett, magÀnyos ¢jszakai olvasÂlÀmpa f¢ny¢ben magÀba szÁvott, mindennapi kudarcok ÀrÀn is elsajÀtÁtott fogÂdzÂjÀba, mint
amikor valaki mondjuk Bretagne tengerparti
sziklÀinak lÀttatÀsÀhoz f´lt¢tlen¡l Courbet
vagy Seurat festm¢nyeit tartanÀ sz¡ks¢gesnek felid¢zni. A mÂdszer, nem tagadom, legitim, a müfaj maga is a relativitÀs tengerÀrjÀn Ãszik ä elûadÀsok sorozata az ¢let, s ha
az ember h¢tk´znapi ¢nj¢t nem vÀlasztja el
az Át¢lû ¢ntûl, eff¢le kapaszkodÂkra van utalva, de a mÂdszernek megvannak a maga korlÀtai. Az ÁrÀsok gyakorta a kiindulÂ t¢zis igazolÀsÀul szolgÀlnak, ¢s m¢g akkor is, ha meglehetûs pontossÀggal ÀbrÀzolnak szÁn¢szi
gesztusokat, vagy nagy ¢rz¢kenys¢ggel t¢rk¢pezik fel egy-egy szÁn¢sz pillanatnyi ÀllapotÀt
ä ami a legnehezebb kihÁvÀsa a kritika müv¢szet¢nek, mert f´lt¢telezi a szÁn¢sz folyamatos
megfigyel¢s¢t, ¢vadokon Àt ä, beleszaladnak
a szerzûj¡k Àltal ´nmaga szÀmÀra felÀllÁtott
csapdÀba. Egy ¢rz¢keny p¢ldÀt szeretn¢k
hosszabban id¢zni, egy olyan elûadÀsrÂl, amit
v¢lhetûleg sok olvasÂ lÀtott, amelyik a magyar szÁnhÀz utÂbbi ¢vtizedeinek legsikeresebb elûadÀsa volt, a Katona JÂzsef SzÁnhÀzban bemutatott HçROM NýV °R. PÀlyi Ágy fejezi be AZ °RTELEM °S A MILITçNS SZELLEM cÁmü ÁrÀsÀt: àÏEgy mis¢t lÀttunk, s templomi ÀhÁtattal tÀvozunk a szÁnhÀzbÂl.Î Nem v¢letlen¡l id¢zz¡k e szavakat. Ascher HçROM NýV °R-e is, mik´zben korÀbbi hasonlÂ elûadÀsaihoz k¢pest m¢g k´vetkezetesebben k´tûdik a realista szÁnjÀtszÀs ´r´ks¢g¢hez, bizonyos ¢rtelemben ellÀthatÂ a ÏrituÀlisÎ
jelzûvel. Nem abban az ¢rtelemben, ahogy manapsÀg szokÀs a szertartÀsossÀg effektusait kamatoztatÂ
szÁnhÀzat rituÀlisnak minûsÁteni, hanem Ãgy, ahogy
KosztolÀnyi mondja: t´m´rÁt¢seivel, jelk¢peivel, ami
minden rÁtus sajÀtja ä ¢s amit Artaud ÏmÀgikusnakÎ nevezett. Mert egyr¢szt elmondhatÂ, hogy
Ascher szÁnhÀzÀban megfigyelhetû egyfajta ÏnyitÀsÎ
a l¢lektani realizmus fel¢ (sût m¢g SzlÀvik IstvÀn
szÁnpada is ä szemben a hetvenes ¢vek Ãtt´rû Csehov-elûadÀsaival ä l¢nyegileg visszat¢r a Ïr¢giÎ enteriûrh´z, SzakÀcs Gy´rgyi igen jÂ ¢rz¢kkel a korhü
ruhÀkhoz), Àm v¢gig ¢rezz¡k egy mÀsik szÁnpad,
egy ÏhasonmÀsÎ szÁnhÀz jelenl¢t¢t az elûadÀsban,
mely mintegy ÏmetafizikÀjaÎ a l¢lektani ¢rtelmez¢s,
az egy¢ni stÁlus ¢s jelenl¢t szÁnpadÀnak, s ¢pp a finÀl¢ban ez a belsû, lÀthatatlan miszt¢rium eviden-
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ciÀvÀ vÀlik: az egy¢ni trag¢diÀk szÂlamai a maguk
teljes Ïr¢szigazsÀgaiÎ mellett, azokkal egy¡tt kimondjÀk az egyetlen csehovi hitt¢telt, a szebb j´vû
hit¢t, mint v¢gsû igazsÀgot. ögy, ahogy Ascher
elûadÀsa lÀttatja, az ¢rtelem igazÀt a militÀns szellemmel szemben.Ê
An¢lk¡l, hogy bÀrmilyen alternatÁv ¢rtelmez¢st szembeÀllÁtan¢k PÀlyi¢val, szÀmomra
egy olyan kritikusi szeml¢let iskolap¢ldÀja ez
az id¢zet, amelyik, valÂban nemes referenciapontokat hasznÀlva ugyan, de mintha csak
bizonyos hÁvÂszavak (rituÀlis, mise, Artaud,
lÀthatatlan miszt¢rium stb.) felid¢z¢s¢vel volna k¢pes t´bbletjelent¢st tulajdonÁtani egy
müv¢szi alkotÀsnak, ¢s mivel megteremti
ezeknek a hÁvÂszavaknak az ÀllvÀnyzatÀt ä
bÀrmilyen ¢rz¢keny empirikus ellenpontokat
hasznÀl is ä, gyakorta eltakarja vele a nagyon
egyszerüen leÁrhatÂ ¢s megragadhatÂ szÁnpadi t´rt¢n¢st. Mivel PÀlyi egyfajta kulturÀlissematikus perspektÁvÀba helyezi mondjuk a
àr¢giÊ dÁszletet, a àhasonmÀsÊ elûadÀst, a l¢lektani realizmust, kritikÀjÀt, minden ¢rt¢kes
¢s ¢rz¢keny megfigyel¢se ellen¢re, az a bizonyos fent emlÁtett fogalmi k´dfelhû ¡li meg;
benne mindennek, a szÁn¢szi sokszÁnüs¢gnek
is egy ilyen fogalmi rendszerben kell elhelyezkednie.
PÀlyi ¢rdeme ¢s ennek a k´nyvecsk¢nek a
jelentûs¢ge nem abban Àll, hogy felfedezett
valamit, amit a kortÀrsak nem vettek ¢szre,
hanem abban, hogy hallatlan gonddal ¢s becs¡letess¢ggel, egy ÁrÂ sebezhetû kitÀrulkozÀsÀval t´rekedett definiÀlni azt, ami t´rt¢nt vele ¢s t´rt¢nt vel¡nk.
A sok-sok szed¢si hiba nem rÂhatÂ fel
bün¢¡l, egyed¡l azt sajnÀlom, hogy korrektori ¢s szerzûi figyelmetlens¢g miatt KoÂs AnnÀbÂl, aki nem elhanyagolhatÂ alakja volt a
HalÀsz-szÁnhÀznak elkeresztelt ¢rz¢ki-diabolikus k´dgomolynak, KoÂs Olga lett, t´bb Ázben is, a k´tet zÀrÂdolgozatÀban. KoÂs AnnÀt
KoÂs AnnÀnak hÁvjÀk, KoÂs OlgÀt pedig
KoÂs OlgÀnak. Ennyi errûl a k¢t szÁn¢szrûl,
szÁnhÀzi l¢nyrûl, kedves emberrûl bizonyosan
elmondhatÂ.
ForgÀch AndrÀs

A SORSESEM°NY
MINT BþN
Tengelyi LÀszlÂ: A bün mint sorsesem¢ny
Atlantisz, 1992. 323 oldal, 313 Ft
Tengelyi LÀszlÂ k´nyve a rossz jelens¢g¢nek
filozÂfiai magyarÀzatÀt kÁvÀnja bemutatni
KanttÂl napjainkig, term¢szetesen nem valamilyen filozÂfiat´rt¢neti teljess¢g vagy akÀr
csak k´rk¢p ig¢ny¢vel, hiszen ez nyilvÀnvalÂan megvalÂsÁthatatlan vÀllalkozÀs volna,
hanem egyetlen probl¢mat´rt¢neti szÀlon,
amelyet a cÁm Ágy jel´l: a bün mint sorsesem¢ny. A fûleg Kant, Hegel, Schelling, Heidegger, Ricoeur ¢s Levinas egy-egy müv¢re
alapozÂ ä Àmde kitekint¢sekben gazdag ä
hermeneutikai vizsgÀlÂdÀsok nem titkolt
szÀnd¢ka azonban nem kevesebb, mint az etikai vilÀglÀtÀs meghaladÀsa a àl¢t dolgaihozÊ
visszat¢rû fenomenolÂgiai gondolkodÀs Àltal,
mely jelen esetben a bün olyan Ãjszerü, a metafizikai hagyomÀnytÂl elt¢rû ¢rtelmez¢s¢hez
fog vezetni, mely azt àa rosszban rejlû ellentmondÀsk¢ntÊ fedi fel.
A hagyomÀnyos etikai vilÀglÀtÀst ¢s annak
eredet¢t, a kereszt¢ny metafizikÀt megk¢rdûjelezni, sût elavultnak nyilvÀnÁtani ma ÀltalÀnos jelens¢gnek szÀmÁt. Errûl szÂlva Heller
çgnes legutÂbb a modern ember büntapasztalatÀnak alapvetû mÀssÀgÀt a k´vetkezûk¢ppen emelte ki:
àA szellemi gy´trelem t´bb¢ nem a rossz lelkiismeret gy´trelme. K¢t fû forrÀsa volt a rossz lelkiismeretbûl szÀrmazÂ szellemi gy´trelemnek: elûsz´r,
bizonytalansÀg a hit dolgaiban, ¢s mÀsodszor, a
büntudat az elk´vetett bün´k¢rt, vagy az aggodalom, hogy a kegyelem hiÀnyÀbÂl bünt k´vethet¡nk
el. Modern, k¢pzett, reflexÁv ä mivel esetleges ä
emberek nem keresik a k¢telytûl vagy a büntûl valÂ
megvÀltÀst.
Az embernek, miutÀn vagy fejre vagy ÁrÀsra fogadott az egzisztenciÀlis jÀtszmÀban, nincsenek k¢telyei. Azoknak a f¢rfiaknak ¢s nûknek, akik mindent arra tettek fel, hogy ne az elsû szintü fogadÀsban vegyenek r¢szt, nincs sz¡ks¢g¡k a k¢telytûl valÂ
megvÀltÀsra. Ez¢rt tett¢k fel minden¡ket a mÀsodszintü fogadÀsra; s ami a szellemi k¢telyt illeti, ¢ppen arra van sz¡ks¢g¡k, hogy megvÀltatlanok maradjanak.Ê (Gond, 1992/2. 120. o.)
A modern, azaz a felvilÀgosodÀs utÀni em-
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ber gondolkodÀsÀnak ezt az àelsû kopernikuszi fordulatÀtÊ Tengelyi LÀszlÂ is hasonlÂ mÂdon jellemzi, amikor kiemeli, hogy a kanti ¢s
az ûutÀna k´vetkezû filozÂfia alapvetû felismer¢se az, hogy àbün´ss¢g n¢lk¡l nincs emberi
¢letÊ, illetve hogy àvÀllalt bün´ss¢g n¢lk¡l nincs
szem¢lyis¢gÊ (49., 27. o.) Ezzel a felismer¢s¡nkkel a szerzû szerint egy olyan, a metafizika
korszakÀban hÀtt¢rbe szorÁtott archaikus ä
zsidÂ ¢s g´r´g ä tapasztalatot fogalmazunk
meg, mely az emberi egzisztencia fundamentÀlis bün´ss¢g¢t sorsszerünek ¢rz¢keli. àA bün
szimbolikusan ¢rtendû Ï´r´kletess¢g¢nekÎ biblikus,
ÀmbÀr a g´r´gs¢g archaikus korszakÀban f´llelhetû
motÁvuma mindazonÀltal azt sugallja, hogy a bün´ss¢g m¢gsem annyira tett¡nk, mint inkÀbb sorsunk. Kant nagysÀgÀra vall, hogy a bün´ss¢gnek
ezt a sorsszerü adottsÀgÀt sem t¢veszti szem elûl. Ellenkezûleg, a gy´keres rosszrÂl szÂlÂ tanulmÀny
eg¢sz okfejt¢se azt bizonyÁtja, hogy a bün´ss¢g vÀllalÀsa az erk´lcsi ¢letvitel legfûbb sorsesem¢nye.Ê (26. o.) NyilvÀnvalÂ tehÀt, hogy a szerzû alapprobl¢mÀja ¢s filozÂfiai k¢rd¢sfelvet¢se voltak¢ppen nem vÀltozott elsû Kant-stÃdiumai ¢s Kant-k´nyve Âta, ÃjdonsÀgot inkÀbb a filozÂfiat´rt¢neti kiterjeszt¢s ¢s ezzel
egy¡tt a Kant nev¢vel f¢mjelezhetû àelsû kopernikuszi fordulatÊ f´lvÀzolÀsa utÀn a Heideggerrel kezdûdû àmÀsodik kopernikuszi
fordulatÊ kifejt¢se jelent. Ez a kiterjeszt¢s
azonban mind a hagyomÀny-´sszef¡gg¢sek
kimutatÀsÀban, mind pedig az egyes ¢rtelmez¢sekben egy hatÀrozott filozÂfiai ÀllÀsfoglalÀst is sejtet, amennyiben egy filozÂfiai vonulatot kÁvÀn kiemelni, illetve hermeneutikailag
àmegkonstruÀlniÊ.
Az olvasÂ szÀmÀra tehÀt elûsz´r is e konstrukciÂ elfogadhatÂsÀgÀn Àll vagy bukik a
k´nyv sikeress¢ge, s csak ennek f¡ggv¢ny¢ben foglalhat ÀllÀst a k´zvetÁtett filozÂfiai lÀtÀst illetûen. JÂl megvilÀgÁthatjuk ezt a probl¢mÀt r´gt´n a mÀsodik filozÂfiat´rt¢neti p¢ldÀn, Hegel frankfurti k¢ziratainak magyarÀzatÀn, illetve azon a szerep¢n, amelyet a
k´nyv eg¢sz¢ben bet´lt. E fejezet c¢lja ugyanis abban Àll, hogy kiemelje, sût bizonyos ¢rtelemben univerzalizÀlja a rossznak a morÀlis
felfogÀson tÃljutÂ tragikus ¢rtelmez¢s¢t, s ezzel egy¡tt egyÃttal kizÀrjon ¢s korlÀtozzon. JÂ
alapot kÁnÀl ehhez Hegelnek A KERESZT°NYS°G SZELLEME °S SORSA cÁmü korai k¢zirata, mivel àaz ¢let egys¢g¢nek term¢szet¢vel ¢s

sorsÀvalÊ magyarÀzza a bün´ss¢g sz¡ks¢gszerüs¢g¢t: àaz ¢let egys¢g¢nek ugyanis eleve term¢szete ¢s sorsa, hogy sz¢tvÀlj¢kÊ. (49. o.) Hegel szerint ez a sors magÀra a szeretetre is igaz, mely
a kereszt¢nys¢g tragikus bukÀsÀban mutatkozik meg. àKider¡l tehÀt ä hangzik a kommentÀr ä, hogy az evang¢liumi kereszt¢nys¢get nem a
k´r¡lm¢nyek kedvezûtlen ´sszjÀt¢ka, hanem a ÏsajÀt szellemeÎ juttatta a ÏpozitivitÀsÎ, az elidegened¢s sorsÀra. így az EurÂpÀt formÀlÂ tradÁciÂk k´z¡l
e müben v¢g¡l is egyed¡l a tragikus ¢letlÀtÀs antik
hagyomÀnya bizonyul t´retlen¡l folytathatÂnak.Ê
(51. o.)
Ez a konzekvencia azonban inkÀbb hitvallÀsnak tünik, mintsem megfontolt, kifejtett
t´rt¢netfilozÂfiai t¢telnek. Nem neh¢z erre
rÀmutatnunk magÀn a k´nyv´n bel¡l, r´gvest a rÀ k´vetkezû fejezet ellentmondÀsossÀgÀban. Ugyanis csak a fenti elûfeltev¢s elfogultsÀgÀbÂl eredeztethetj¡k a Schelling-k¢p
teljes elg´r´g´sÁt¢s¢t. Tengelyi LÀszlÂ ¢rtelmez¢s¢ben Schelling a àrosszÊ teremtm¢ny
bün´ss¢g¢nek sorsszerüs¢g¢t magÀnak az
àisteninekÊ az idûben kibomlÂ tragikus sorsÀra vezeti vissza. A f´nnmaradÂ k¢rd¢s itt
csupÀn az, hogy hogyan lehets¢ges tragikus
bün¢rtelmez¢srûl besz¢lni egy olyan mü eset¢ben, amely a rossznak a teremt¢s eg¢sz¢ben
valÂ v¢gsû megszün¢s¢rûl besz¢l, s a kinyilatkoztatott àigazsÀggalÊ ´sszhangban nevezi ezt
a szellem beteljes¡l¢s¢nek a szeretetben? Abban a szeretetben, amelyrûl az elûbb hangzott el, hogy àsorsaÊ az elidegened¢s! (àMindezek utÀn m¢g hÀtravan egy k¢rd¢s: v¢get ¢r-e a
rossz, ¢s hogyan ¢r v¢get?Ê ... AmÁg megmaradt a
kezdeti dualitÀs, az alkotÂ Ige uralkodott az alapban, ¢s a teremt¢snek ez a korszaka v¢gigvonul az
eg¢sz t´rt¢nelmen, eg¢szen annak v¢g¢ig. Ha azonban a sz¢tvÀlasztÀs megsemmisÁti a dualitÀst, az Ige
vagy az ideÀlis elv ¢s a vele eggy¢ vÀlt reÀlis egy¡ttesen alÀveti magÀt a szellemnek, s ez a szellem
mint isteni tudat egyformÀn ¢l mindk¢t elvben;
amint az írÀs mondja KrisztusrÂl: uralkodnia kell,
amÁg lÀba el¢ nem borul minden ellens¢ge. UtolsÂnak a halÀl semmis¡l meg mint ellens¢g [mert a
halÀl csak a k¡l´nvÀlÀshoz volt sz¡ks¢ges, a jÂnak
az¢rt kell meghalnia, hogy k¡l´nvÀljon a rossztÂl,
a rossznak pedig az¢rt, hogy k¡l´nvÀljon a jÂtÂl].
Ha azonban mÀr Krisztus alattvalÂja minden, akkor a FiÃ is alattvalÂja kell hogy legyen annak, aki
mindent az û alattvalÂjÀvÀ tett, hogy Isten mindenben minden legyen. Mert m¢g a szellem sem a leg-
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magasabb rendü, a Szellem csak a szeretet szelleme
vagy lehelete. A szeretet azonban a legmagasabb
rendü.Ê ä AZ EMBERI SZABADSçG L°NYEG°RýL.
T-Twins, 1992. 106., 108. o.) °n nem Schellingre, inkÀbb H´lderlinre v¢ln¢m ¢rv¢nyesnek a szerzû interpretÀciÂjÀt, amely a maga
ciklikus eszkatolÂgiÀjÀval l¢nyegesen elt¢r a
schellingi biblikus, teozÂfiai lÀtÀsmÂdtÂl.
HasonlÂ hermeneutikai megfontolÀsbÂl
maradhattak ki S´ren Kierkegaard-nak az
emberi bün´ss¢g genezis¢rûl ¢s l¢nyeg¢rûl
kifejtett gondolatai is, noha ha mÀs nem, hÀt
Kierkegaard kereszt¢ny gondolkodÂi oeuvreje nyilvÀnvalÂan cÀfolja Hegel t¢zis¢t a kereszt¢nys¢g àpozitivitÀsÀrÂlÊ. S´ren Kierkegaard, sût Nietzsche, valamint Heidegger
müveinek sz¢lesebb k´rü bevonÀsa azonban
egyÃttal elker¡lhetetlenn¢ tette volna a reflektÀlÀst àChristentumÊ (evang¢liumi kereszt¢nys¢g) ¢s àChristenheitÊ (t´rt¢neti kereszt¢nys¢g, metafizikus kereszt¢ny gondolatrendszerek) Àltaluk bevezetett megk¡l´nb´ztet¢s¢re. E àhatÀst´rt¢neti ´sszef¡gg¢sekÊ
eredm¢ny¢t, a k´nyv gondolati summÀjÀt v¢g¡l is egy paradoxonban foglalhatjuk ´ssze:
eszerint a büntapasztalat azt fedi fel, hogy a
rossz ellentmondÀs azzal, amit à´nmagunknakÊ nevez¡nk, az embernek a bünt m¢gis
legsajÀtabb cselekedet¢nek, tett¢nek kell nyilvÀnÁtania. Nem kis patetikus fens¢g ¢s tÃlfeszÁtetts¢g van ebben a paradoxiÀban, s ha az
irÂnia nem lenne tûle idegen, bizony Kleist
SosiasÀt juttathatnÀ az esz¡nkbe, aki isteni
hasonmÀsa javÀra k¢sz volt lemondani a nev¢rûl, a hivatalÀrÂl, a feles¢g¢rûl, sût m¢g a
vele megesett t´rt¢n¢sekrûl is, egyet kiv¢ve:
a bün´s cselekedet¢t. Ez a bün volt ugyanis
az ´nmagÀval valÂ azonossÀgÀnak v¢gsû, elidegenÁthetetlen fundamentuma.
A mü mÀsik paradoxona inkÀbb metodolÂgiai jellegü, s a hagyomÀnyok kezel¢s¢t
¢rinti. Vajon nem sajÀtos ellentmondÀs rejlik-e
abban, hogy a g´r´g tragikum adja a mintÀt
a àgy´keres rosszÊ filozÂfiai ¢rtelmez¢s¢hez,
noha a g´r´gs¢g maga nem ismerte a rosszat
ebben a m¢lys¢g¢ben? Vajon el lehet-e tekinteni attÂl, hogy Arisztotel¢sz PO°TIKç-jÀnak a
bünre vonatkozÂ kifejez¢se, a hamartia, k´ztudottan inkÀbb àhibÀtÊ, àt¢ved¢stÊ jelent,
mely helyes tudÀssal kik¡sz´b´lhetû lett volna. K´vetkez¢sk¢pp talÀn igaza van Nietzsch¢nek abban, hogy a tragikum l¢nyege

nem a bün´ss¢g egzisztenciÀlis sz¡ks¢gszerüs¢g¢ben rejlik, hanem a m´g´tte f´ltÀrulÂ sil¢nosi b´lcsess¢gben, az ¢let hiÀbavalÂsÀgÀnak, semmiss¢g¢nek g´r´g felismer¢s¢ben.
Ez a fajta ànihilizmusÊ elûtte ¢s tÃl van àjÂn
¢s rosszonÊ, melybûl csak egy olyan k¢rd¢s
vezet tovÀbb, mely e tragikus nem tudÀs, az
emberben f´ltÀrulÂ deus contra deum, a semmiss¢g mi¢rtj¢re k¢rdez rÀ, s juthat el ezÀltal
az emberl¢t eredendû bün´ss¢g¢nek (zsidÂkereszt¢ny) vÀlaszÀhoz. A hagyomÀnyoknak ez
a paradox kezel¢se legnyilvÀnvalÂbban mÀr
a k´nyv cÁm¢ben is kifejez¢sre jutott ä àa bün
mint sorsesem¢nyÊ, amelyen a paradoxon
term¢szete szerint nem lehet tÃljutni ä, Àm
ez m¢gis hiÀny¢rzetet kelthet az olvasÂban,
amennyiben nem lÀtja be sz¡ks¢gszerüs¢g¢t.
A filozÂfiat´rt¢neti hagyomÀny ¢rtelmez¢se okozta hiÀny¢rzet¡nk azonban egyÃttal tovÀbbmutat egy alapvetûbb probl¢ma irÀnyÀba, mely mÀr inkÀbb azokat a filozÂfiai müveket illeti, amelyeket az ¢rtelmez¢s az Ãgynevezett àmÀsodik kopernikuszi fordulattalÊ
vezet be. E müvek k´z´s jellemzûje abban
foglalhatÂ ´ssze, hogy nemcsak hiÀnyzik belûl¡k minden olyan emberi sz¡ks¢g, de radikÀlisan el is utasÁtjÀk, mely a megtisztulÀsra,
a büntûl valÂ megszabadulÀsra irÀnyulna. S
ezt a k´z´s vonÀst a magam r¢sz¢rûl viszonylag Ãj jelens¢gnek v¢lem, mivel nem szabad
elfeledkezn¡nk arrÂl, hogy ä Tengelyi LÀszlÂ
probl¢maÀbrÀzolÀsÀval ellent¢tben ä hatÀrozottan ismerte ezt a sz¡ks¢get a g´r´g trag¢dia is a maga szakrÀlis feloldÀsÀban (àkatharsisÊ), s ismerte a filozÂfia is PlatÂntÂl Schellingig ¢s Kierkegaard-ig. °s ha az Ãjabb filozÂfiai gondolkodÀs elutasÁtja ezt az ig¢nyt,
abban ugyan lehet ¡dv´z´lni az àaszketikus
papiÊ funkciÂja alÂli ´rvendetes felszabadulÀst (mint Rorty vagy Derrida teszi), ¢s lehet
¡dv´z´lni a magukhoz a àdolgokhozÊ valÂ
visszat¢r¢st (mint a filozÂfia[t´rt¢net] modern tudÂsai teszik), de ezzel nem lehet eltagadni azt a sajnÀlatos t¢nyt, hogy ´nmagÀt
minûsÁti le; hogy egy àmetafizikusÊ kifejez¢ssel ¢ljek: ´nmagÀt minûsÁti àszellemtelennekÊ. (A àszellemÊ kifejez¢st igyekszem nem
a hagyomÀnyos metafizikai ¢rtelemben hasznÀlni ezÃttal, azaz szÀmomra nem valamif¢le
esszenciÀt jelentene, hanem inkÀbb egzisztenciÀlis l¢t¢rtelmez¢s¡nk egyik lehets¢ges
àpozÁciÂjÀtÊ. Kierkegaard ebben az ¢rtelem-
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ben tekintette a modern pogÀnysÀgot a àszellemrûlÊ elfel¢ tartÂnak.)
Mert vajon mi is a àbün´ss¢ghezÊ valÂ ragaszkodÀs? Egyfelûl valÂban a hatÀraink felismer¢se, a v¢gess¢g¡nkbûl k´vetkezû k¢ts¢gbeesetts¢g¡nk manifesztÀciÂja, s a felelûss¢g vÀllalÀsÀban veszi valÂban a kezdet¢t
minden àsajÀtÊ l¢tez¢s. MÀsfelûl azonban a
benne valÂ megr´gzûd¢s, a hozzÀ valÂ àragaszkodÀsÊ vÀlaszt el minket attÂl a valÂdi
szabadsÀgtÂl, amelyrûl Schelling a Tengelyi
LÀszlÂ Àltal elemzett traktÀtusÀban ÀllÁtotta,
hogy ´sszhangban van valami àszent sz¡ks¢gszerüs¢ggelÊ, azaz korÀntsem azonos àaz egymÀssal szemben ÀllÂ lehetûs¢gek k´z´tti vÀlasztÀssalÊ, àhanem a legnagyobb fokÃ elhatÀrozottsÀg a
helyes mellett, bÀrmif¢le vÀlasztÀs n¢lk¡lÊ. Az ember àsz¢p ¢s szabad bÀtorsÀga azÊ, àhogy a cselekv¢sben ne t¢rjen el attÂl, amit a tudÀsban felismert;
mint hit, nem a bizonyosnak tartÀs ¢rtelm¢ben [...],
hanem hit az eredeti ¢rtelemben, mint bizalom, bizakodÂ rÀhagyatkozÀs az istenire, amely minden
vÀlasztÀst kizÀrÊ. (93ä95. o.) Minden egy¢b
vagy à´nkÁnzÀsÊ, amennyiben abban keresi a
feloldÀst, hogy radikÀlisan igenli a lelkiismeret szavÀban felfedett fundamentÀlis bün´ss¢get, vagyis magÀban a büntudatban v¢li felismerni az erk´lcsis¢get, vagy pedig àmegÀtalkodottsÀgÊ, amennyiben a rabszolga Sosiashoz hasonlÂan a bün¢ben ismeri f´l ´nmagÀt. Ezzel viszont, ¢s itt utalok vissza a kezdeti Heller-id¢zet egyik kulcsszavÀra, l¢te
csak esetleges lehet, noha û maga sorsszerüs¢get kÁvÀnt lÀtni benne.
V¢gezet¡l ki szeretn¢m emelni, hogy a
k´nyvnek van egyfajta tudÂs m¢ltÂsÀga. ValÂban van, mert egy finom elemzû, egy jÂl
k¢pzett ¢s rutinos tanÀr k¢rdezû-, probl¢mafelvetû-k¢szs¢ge, müvelts¢ge ¢s intellektuÀlis
ereje mutatkozik meg benne. Em´g´tt bizonyÀra f´lsejlik a gondolkodÂ szem¢rmesen
hÀtt¢rbe hÃzÂdÂ alakja is. F´lsejlik abban,
hogy egyetlen kÁnzÂ k¢rd¢s feszÁti a szerzû
eg¢sz munkÀssÀgÀt a kezdeti ÁrÀsoktÂl e lezÀrÂ alkotÀsig. A magam r¢sz¢rûl lezÀrÀsnak ¢rzem ezt a k´nyvet, mert ugyanebben a k´rben ezutÀn csak ism¢tl¢st tudn¢k elk¢pzelni,
noha vÀlasz, persze, tudjuk, nincs. MÀr csak
az¢rt sincs, mert nem tudhatjuk, hogy mi a
rossz, mi a bün, mi az emberi bün´ss¢g. Nem
tudhatjuk, mert benne vagyunk.
Kocziszky °va

AZ °RZ°KEK
PURGATñRIUMA:
RUDOLF SCHWARZKOGLER
(1940ä1969)
A b¢csi akcionizmus legradikÀlisabb tagjak¢nt emlegetik, noha visszahÃzÂdÂ volt, ker¡lte a nyilvÀnossÀgot, s hat akciÂjÀt, amelyrûl ismertt¢ vÀlt, k´z´ns¢g n¢lk¡l rendezte
meg. M¢gis, ¢ppen ezeknek az akciÂknak k´sz´nhette hÁrnev¢t. Amikor 1969-ben ´ngyilkos lett, a szenzÀciÂra ¢hes sajtÂ felr´pÁtette
a hÁrt, amely r´videsen a müv¢szett´rt¢neti
k¢zik´nyvekbe is beker¡lt: Schwarzkogler
egy akciÂja sorÀn kiher¢lte magÀt, s ebbe halt
bele. A müv¢sz, aki a müv¢szet oltÀrÀn felÀldozta magÀt: a giccsre ¢hes k´zv¢lem¢nynek
vetett¢k oda pr¢dÀul azt a müv¢szt, aki utolsÂ akciÂjÀt halÀla elûtt t´bb mint hÀrom ¢vvel
hajtotta v¢gre, s aki egy¢bk¢nt is kizÀrÂlag a
f¢nyk¢pezûg¢p lencs¢je szÀmÀra dolgozott.
Schwarzkogler errûl lett hÁres, s a b¢csi akcionizmus t´bbi tagjÀra is e k¢tes hÁrn¢v dicsf¢nye vet¡lt. (K´z¡l¡k kettûnek, Hermann
Nitschnek ¢s Otto Muehlnek Budapesten is
volt mÀr kiÀllÁtÀsa; elûbbinek a Liget Gal¢riÀban, utÂbbinak a Budapest Gal¢riÀban.)
A b¢csi Modern Müv¢szeti MÃzeumban
nyÁlt, majd eurÂpai k´rÃtra indulÂ (PrÀga,
PÀrizs, Frankfurt) Schwarzkogler-¢letmü-kiÀllÁtÀs az eszt¢tÀnak, a kifinomult arÀny¢rz¢kkel rendelkezû müv¢sznek, a megszÀllott kutatÂnak ¢s a magÀnyos misztikusnak szolgÀltat igazsÀgot. Az emberi testtel v¢grehajtott
szadisztikus (szimulÀlt) kÁs¢rletek (vakÁtÀs,
kasztrÀciÂ, boncolÀs, halÀl, preparÀlÀs stb. ä
kinek ne jutna azonnal esz¢be Hajas Tibor,
akinek n¢melyik performance-e kÁs¢rtetiesen
eml¢keztetett Schwarzkogler akciÂira) felv¢telei egy szigorÃ eszt¢tikai rendbe ¢p¡lnek
be; a sokkolÀs, megd´bbent¢s, riasztÀs gesztusa pedig hÀtt¢rbe szorul a halÀlos sz¢ps¢g
m´g´tt, amely a kiÀllÁtÀs eg¢sz¢re rÀnyomja
b¢lyeg¢t. Nemcsak a festm¢nyekre, plasztikÀkra, vÀzlatokra, jegyzetekre, hanem magukra a hÁres-hÁrhedt akciÂk f¢nyk¢psorozataira is.
Schwarzkoglernek ugyanis siker¡lt megvalÂsÁtania a sz¢ps¢get. Legismertebb müveinek, az akciÂinak a felv¢teleibûl halÀlos sz¢p-
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s¢g sugÀrzik. A halÀl ragyog benn¡k, feket¢n-feh¢ren. De nem az¢rt, hogy ´nn´n gyûzelm¢t ¡nnepelje. Ellenkezûleg; sajÀt pusztulÀsÀnak ¡nnep¢t ¡li. HalÀlosak ezek a k¢pek,
kÀr is lenne tagadni. Erût kell venni magunkon, ha hosszasan akarjuk n¢zni ûket. De van
benn¡k valami letisztultsÀg, egyszerüs¢g is,
ami az ¢let jele. Ott kÁs¢rt benn¡k egyfajta
kristÀlytiszta, szinte angyali ÀrtatlansÀg. Az
akciÂk ettûl egy rÁtusra is eml¢keztetnek. çldozatra, amelynek keret¢ben egy embert felÀldoznak, hogy ezÀltal a halÀltÂl is megszabaduljanak. Schwarzkogler a halÀlnak szolgÀltatja ki magÀt e k¢peken, hogy azutÀn a halÀl
tÃlpartjÀrÂl bukkanjon elû, elevenebben,
mint valaha. Nem csoda, hogy miutÀn egy
¢ven bel¡l (1965ä66) megrendezte hat akciÂjÀt, felhagyott vel¡k, s ¢lete hÀtral¢vû hÀrom esztendej¢ben ä a halÀllal immÀr a hÀta
m´g´tt ä az Ãj, az ¢letet is fel¡lmÃlÂ elevens¢g titkÀt f¡rk¢szte. A szellemnek az a koncentrÀciÂja, amely az akciÂ f¢nyk¢peibûl
Àrad, a halÀl v¢gleges kik¡sz´b´l¢s¢re irÀnyult. Egy, a halÀlt is legyürû intenzÁv ¢letre
bukkanhatott rÀ Schwarzkogler. Ennek az
¢letnek a sz¢ps¢ge ragyogja be az akciÂk
f¢nyk¢peit, visszamenûleg is. Egy olyan sz¢ps¢g, amely nemcsak eszt¢tikailag, hanem egzisztenciÀlisan is rabul ejti az embert.
àK¡l´nf¢le ¢lm¢nyeim voltak, m¢gis nehezemre
esne idûben elrendezni ûketÊ, Árta 1969-ben. A
àMuseum moderner Kunst Stiftung Ludwig
WienÊ-ben megrendezett ¢letmü-kiÀllÁtÀs a
müvek kronolÂgiÀjÀt tiszteletben tartva segÁt
a n¢zûnek eligazodni a festm¢nyek, vÀzlatok,
fotÂk, f¡zetlapok, kiÀltvÀnyok, naplÂbejegyz¢sek labirintusÀban. E r¢gÂta esed¢kes kiÀllÁtÀs m¢gis azt sugallja, hogy Schwarzkogler
aligha tulajdonÁtott tÃlzott jelentûs¢get az
idûnek. SzÀmÀra az idû alighanem az ´r´kk¢valÂsÀg f´ldi lenyomata volt csupÀn. °letmüve olyan benyomÀst kelt, mintha egyetlen
belsû, lelki tüzg´mb robbant volna sz¢t àmüvekÊ t´red¢keire. Romantikus volt; vonzÂdott a t´red¢kekhez, ami ebben az esetben
nem a f´ldi hiÀnynak, hanem a mennyei teljess¢gnek a kifejez¢se. A kiÀllÁtÀs lÀtogatÂja
idûben k´vetheti nyomon Schwarzkogler
munkÀssÀgÀt. De k´zben beigazolÂdik gyanÃja, hogy ami e müveket, mint egy mÀgnes,
magÀhoz vonzza ä vagyis a halÀl ä, az maga
nem r¢sze az idûnek. TÃl van az idûn, mi-

k¢nt az a sz¢ps¢g is, amelyre Schwarzkogler
m¢g ¢let¢ben szert tett.
Most, hogy Schwarzkogler teljes ¢letmüv¢t elûsz´r lehet egyszerre megtekinteni, lÀthatÂ, hogy mindenekelûtt a t´k¢letess¢g foglalkoztatta ä a teljess¢g el¢r¢s¢nek a mÂdja.
A müv¢szet¢t is ennek szolgÀlatÀba ÀllÁtotta.
Nem annyira a k¢sz müalkotÀsokra figyelt,
mint inkÀbb a megalkotÀsÀnak a k´r¡lm¢nyeire. TalÀn ez is az oka annak, hogy a
rendkÁv¡li intenzitÀst ÀrasztÂ ¢letmü menynyis¢g¢t tekintve nem tÃl nagy. Ami l¢trej´tt
ä legyen az festm¢ny, fotÂ vagy heveny¢szett
vÀzlatk¢p ä, az egy¢rtelmüen arrÂl Àrulkodik, hogy Schwarzkogler a kezdet kezdet¢n
kil¢pett a müv¢szet hagyomÀnyos keretei k´z¡l. Nem àakcionistaÊ akart lenni, vagyis
nem akarta a müv¢szet hatÀrait kijjebb tolni,
hogy azutÀn sajÀt maga szÀmÀra is a müv¢szeten bel¡l biztosÁtson helyet. Schwarzkogler misztikus volt a szÂ eredeti ¢rtelm¢ben.
Nem attÂl müv¢sz, mert müv¢szetet akart csinÀlni, hanem mert olyan m¢lyen, kompromisszummentesen t´rekedett a valÂsÀg intenzÁv Àt¢l¢s¢re, hogy ez minden gesztusÀn
rajta hagyja a t´k¢letess¢g nyomÀt. A misztikusok sohasem tartottÀk magukat müv¢sznek; m¢gis, neh¢z nÀluknÀl nagyobb àstilisztÀkatÊ talÀlni. A teljess¢ggel valÂ ¢rintkez¢s
k¢pess¢ge t´k¢letess¢ teszi az embert. M¢g
akkor is, ha a kÁv¡lÀllÂ a dadogÀst hallja
csupÀn.
A müv¢sz, aki a müv¢szettel dacolva az,
aki. M¢gannyira k¡l´nb´zzenek is egymÀstÂl, a kiÀllÁtÀst n¢zve nekem Marcel Duchamp jut eszembe. Az û hideg pillantÀsa,
amely olyan elûÁt¢let-mentesen szegezûdik a
dolgokra, hogy azok izzani kezdenek.
Schwarzkogler is erre t´rekedett: az ¢rz¢ki
valÂsÀgot akarta megtapasztalni, minden
k´zvetÁt¢s n¢lk¡l, let¢pve rÂla a fogalmak
fÀtylÀt. ögy akart lÀtni, ahogyan csak egy Àllat, egy csecsemû, egy elmebeteg vagy Isten
lÀthat. S azutÀn ennek ¢lm¢ny¢t prÂbÀlta
emberi tudÀsÀval, tapasztalatÀval egyeztetni.
Le akarta csupaszÁtani magÀt egy nem k´znapi gazdagodÀs rem¢ny¢ben. EgyszÂval a
lehetetlenre t´rekedett, arra, hogy folyamatosan fel¡lmÃlja magÀt. Az ´nboncolÀsra,
ami szÀmÀra a legalapvetûbb ¢lettapasztalat
volt. àBEFEL° IRçNYULñ MþV°SZET: VALñDI FEST°SZETÊ, Árta. A belsû ¢rz¢kel¢s
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fest¢szete ez. A lÀthatatlan lÀthatÂvÀ t¢tele.
Vagy fordÁtva: a felt¢telek k´zepette felfedezni azt, ami benn¡k felt¢tel n¢lk¡li. Ez az,
amit Novalis romantizÀlÀsnak nevezett. Az
¢rz¢kek alkÁmiÀja foglalkoztatta. A dolgoknak nem a lek¢pez¢se, hanem a lebontÀsa.
àSz¡ks¢gszerü... hogy a müv¢szeti gyakorlatbÂl
minden lek¢pez¢st kiirtsunkÊ, jegyezte fel 1968ban. Kezdettûl ennek szellem¢ben dolgozott.
Legelsû, Yves Klein ¢s Lucio Fontana müveire eml¢keztetû festm¢nyeiben a tiszta szÁnviszonyok megteremt¢s¢re t´rekedett, a Malevics Àltal megkÁvÀnt plasztikus ¢rz¢kenys¢g
lÀthatÂvÀ t¢tel¢re. Azt az egyensÃlyt kereste,
amely n¢lk¡l a festm¢ny nem siker¡lhet, de
amely ´nmagÀban a k¢p egyetlen elem¢bûl
sem vonhatÂ ki. Ez az egyensÃly lÀthatatlan,
m¢gis mindenn¢l jelenvalÂbb. Nem azonos a
szÁnekkel, a vÀszonnal, a kompozÁciÂval, az
ecsetvonÀsokkal, noha ezek n¢lk¡l û maga
sem nyilvÀnulhatna meg. AkÀr azt is lehetne
mondani, hogy Schwarzkoglert nem annyira
a fest¢szet ¢rz¢ki oldala foglalkoztatta, mint
inkÀbb a teolÂgiÀja. Festûk¢nt is elsûsorban
misztikus volt: a felfoghatatlan rend megszÀllott kutatÂja. A lÀthatÂ vilÀg lebontÀsÀra t´rekedett, hogy a megtalÀlt lÀthatatlan viszonyokbÂl egy Ãj struktÃrÀt teremtsen.
Az emberi test erre ¢ppolyan alkalmas
tÀrgy, mint a festûvÀszon. Az emberi testet
àfelhasznÀlvaÊ nem annyira a testben rejlû lehetûs¢gek izgattÀk, mint inkÀbb magÀnak az
¢lû testnek az elûfelt¢tele. EgyszÂval az ¢let
gy´kere ä az, ami ¢rtelemszerüen az ¢lettel
sem azonosÁthatÂ. AkciÂi sorÀn Schwarzkogler elsûsorban ¢s mindenekelûtt ezt kutatta.
G¡nter Brus, Hermann Nitsch, de k¡l´n´sen Otto Muehl t´m¢nyen ¢rz¢ki akciÂival ellent¢tben szÀmÀra nem a gesztus egyszeris¢ge ¢s visszavonhatatlansÀga volt fontos, hanem az akciÂ k´r¡lm¢nyeinek a szerkezete.
Nem az ¢rz¢kis¢get ¢lvezte, hanem az elvont,
szinte absztrakt rendet kereste. S az absztrakciÂ szÂt emlÁtve ne feledj¡k, hogy a kora kereszt¢ny ¢s Ãjplatonista hagyomÀnyban ez az
isten megtalÀlÀsÀnak volt az elûfelt¢tele.
AbsztrakciÂ, analÁzis: behatolÀs az anyag m´g¢, a nem anyagi megtalÀlÀsÀnak a rem¢ny¢ben. Schwarzkogler nem akcionista müv¢sz,
hanem akcionista teolÂgus volt.
AkciÂi ä a legelsû, HçZASSçG cÁmü akciÂtÂl
eltekintve ä nem voltak nyilvÀnosak. SajÀt

magÀnak, illetve a f¢nyk¢pezûg¢p lencs¢j¢nek rendezte meg ûket. A folyamat helyett a
kiragadott pillanatokra fektette a hangsÃlyt.
Ez¢rt a rÂluk k¢sz¡lt felv¢telek sem puszta
dokumentÀciÂk, amelyek ä mint p¢ldÀul
Hermann Nitsch ORGIEN MYSTERIEN THEATER-e eset¢ben ä csupÀn t´k¢letlen¡l utalnak
az ¢rz¢ki teljess¢gre. A f¢nyk¢pben eleve
benne rejlû absztrakciÂ Schwarzkogler akciÂi
eset¢ben nem gyengÁti, hanem erûsÁti az alkotÂ szÀnd¢kÀt. Az akciÂk f¢nyk¢pei mütermi felv¢telek. ValÂdi csend¢letek ä halotti k¢pek ä, s pontosan t¡kr´zik Schwarzkogler
azon c¢lkitüz¢s¢t, hogy az akciÂ pillanatait kimerevÁtve magÀt az ¢letet ÀllÁtsa meg. Nitsch
vagy Muehl akciÂiban elsûsorban a v¢grehajtott cselekedetek bilincselik le a n¢zût, s az
eksztatikus vagy visszarettentû gesztusok k´tik le figyelm¢t. A hangsÃly egy t´rt¢neten,
egy esem¢nysoron s annak kimenetel¢n van.
M¢gannyira gondosan vannak is megszerkesztve, nÀluk a manifeszt tartalom a legfontosabb. Ettûl agresszÁvek, tolakodÂk, orgiasztikusak ä a szÂ legjobb ¢rtelm¢ben.
Schwarzkogler akciÂiban a hangsÃly a kompozÁciÂn van, a lÀthatÂ elemek tiszta rendj¢n,
amely magukbÂl az elemekbûl nem felt¢tlen¡l k´vetkezne. A kiragadhatÂ tartalmi elemek persze ¢ppoly megd´bbentûk ¢s riasztÂk, mint a t´bbi b¢csi akciÂiban: a megvakÁtÀs, a kasztrÀciÂ, a halÀlos injekciÂ, a kÂrhÀzi
sterilitÀs, a bonctermi hangulat ¢s a kiv¢gz¢s
motÁvuma ût is hamisÁtatlan b¢csi müv¢ssz¢
avatja. M¢gis, ezek az akciÂk kizÀrÂlag a g¢p
lencs¢je szÀmÀra sz¡lettek meg, s igazi l¢tez¢si mÂdjuk a mozdulatlan, statikus felv¢tel.
A f¢nyk¢psorozat, m¢goly sok darabbÂl Àlljon is, t´redezett¢ teszi a bemutatott cselekm¢nysort; a n¢zût a folyamat helyett a pontosan megkomponÀlt, kimerevÁtett pillanat
ragadja meg. Az egyes felv¢teleket ´sszehasonlÁtva nem annyira a t´rt¢netet, a cselekm¢nyt
k´veti, s nem egy lehets¢ges befejez¢s felûl
prÂbÀlja ¢rtelmezni ûket, hanem inkÀbb a
kompozÁciÂk lassÃ elmozdulÀsÀt figyeli. Az
ORGIEN MYSTERIEN THEATER t¢rben ¢s idûben bontakozik ki; Schwarzkogler akciÂi viszont mÀr a legelsû felv¢teleken is àbefejezettekÊ. A tovÀbbi k¢pek nem t¢rben ¢s idûben
àterÁtik sz¢tÊ az elsû pillanatot, hanem ä annak idûtlen ¢s ¢leten tÃli sz¢ps¢g¢t megûrizve ä azt àbefel¢Ê robbantjÀk fel. Hermann
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Nitsch explÂziÂjÀval szemben implÂziÂ az
eredm¢ny. Nitsch ¢s Brus dion¡szoszi eksztÀzisa helyett itt a t´k¢letes eszt¢tikai rend ¢s
a n¢ma csend a meghatÀrozÂ. AkciÂi az
°denkertben jÀtszÂdnak; de a Teremt¢snek
nem a kezdet¢n, hanem a v¢g¢n vagyunk ä
ott, ahol az ¢leten Àthaladva az ember Ãjra
ÀrtatlannÀ vÀlik. (Schwarzkogler t´bb tervet
is k¢szÁtett b¢csi jÀtszÂterek kialakÁtÀsÀra.
Ezeket °denkertnek nevezte.) A f¢nyk¢pek
Egon Schiele müveire is eml¢keztetnek: v¢gletekig feszÁtett eszt¢ticizmus, amelyet nem
lehet fokozni. Egyetlen tovÀbbi gesztus, ¢s
minden semmiv¢ porlana.
Az akciÂk felv¢teleibûl ÀradÂ absztrakt
rend azonban nemcsak müv¢szeti pÀrhuzamokra ¢s elûzm¢nyekre figyelmeztet. E k¢pek az alkÁmiai k¢zik´nyvek rajzaihoz is k´zel
Àllnak. A DONUM DEI vagy a SAPIENTIA V ETERUM rajzai ¢ppÃgy az anyagba valÂ behatolÀs stÀdiumait mutatjÀk be, mint Schwarzkogler akciÂi: a praeparatiÂt, a sublimatiÂt, a
coitust, a solutiÂt, a generatiÂt, a separatiÂt,
a coniunctiÂt, a fixatiÂt s term¢szetesen a
putrefactiÂt, ahol a k´z´s¡lû pÀrnak, hogy
gyermeket ä ¢letet ä nemzhessen, a fekete
nigredÂba kell alÀmer¡lnie, s a halÀlon kell Àthaladnia. Schwarzkogler is a prima materiÀt
kereste, mint alkimista elûdei; a teljess¢get,
amely a halÀlt ¢ppÃgy fel¡lmÃlja, mint az
¢letet. A keres¢s szÀmÀra elvonatkoztatÀst jelent mindattÂl, ami az embert a teljess¢gbûl
a t´redezetts¢gbe rÀnthatnÀ vissza. A vilÀgi
hatÀrok Àtl¢p¢se (àa lehets¢ges ¢rz¢kel¢s hatÀrmezsgy¢jeÊ, Árja ¢lete v¢ge fel¢) a kozmikus teljess¢g ¢rdek¢ben: ezt szolgÀlja a müv¢szet ä a l¢tez¢s fokozott, intenzÁv Àt¢l¢s¢t.
A müv¢szetet ez¢rt nevezi hol àelvonÂkÃrÀnakÊ, hol àAZ °RZ°KEK PURGATñRIUMç-

NAKÊ, hol àgyÂgyÁtÂ müv¢szetnekÊ. A müv¢szet
szÀmÀra mindenekelûtt Ãj tapasztalatok forrÀsa, s ehhez ¢rz¢se szerint se k´z´ns¢gre, se
tÀrgyiasult müalkotÀsokra nincsen sz¡ks¢g.
Novalishoz hasonlÂan û is elmondhatta, hogy
befel¢ vezet a titokzatos Ãt, oda, ahovÀ neh¢z
k´vetni a mÀsikat.
¹ngyilkossÀga elûtt r¢szletesen kijegyzetelte Sankaracharya: TATTWA B ODHA cÁmü
k´nyv¢t s annak az asztrÀlis ¢s szellemi test
szembeÀllÁtÀsÀrÂl szÂlÂ gondolatait. A szellemi testrûl Árott jegyzeteit minden neh¢zs¢g
n¢lk¡l vonatkoztathatjuk pÀr ¢vvel korÀbbi
akciÂira is: àý az intuÁciÂ sz¢khelye, ¢s dicsf¢nyk¢nt ´vez minden mÀst. ý a lÀtÂ, az ¢rintû, a hallÂ,
a szaglÂ, az Ázlelû, a tudÂ, a megismerû ä Àrny¢k
n¢lk¡li, szÁntelen, tiszta ¢s vÀltoztathatatlan, aki ût
ismeri, az mindentudÂ lesz, ¢s felhagy azzal, hogy
elk¡l´n¡lten l¢tezzen.Ê UtolsÂ ¢veiben mÀr nem
tekintett vissza az àelk¡l´n¡l¢sbûlÊ kivezetû ÃtrÂl. Ekkor k¢sz¡lt feljegyz¢seit, olvasmÀnykivonatait a müv¢szet radikÀlis ä misztikus ä kitÀgÁtÀsa jellemzi. Müv¢szet helyett à¢letrÁtusraÊ
talÀlt rÀ. àegy barlangba zuhanok vagy: meg akarok ismerni vagy el akarok ¢rni valamit megprÂbÀlok behatolni ¢s kÁv¡l ker¡l´k ´nmagamonÊ, Árta
r´viddel halÀla elûtt egy feljegyz¢s¢ben,
amelynek tragikus m¢lys¢geibûl Van Gogh
vagy Artaud szavai visszhangoznak. àmintha
egy fekete leplet dobtak volna rÀm... elragadtatott
vagyok ñRIçS nem lÀtok hatÀrokat... nagy lÀbujjam befagyottÊ. K¢sûbb: àelszakad tûlem egyik r¢szemÊ. AzutÀn: àelk¢pzelhetetlen szomorÃsÀgÊ. De
ezt k´vetûen: àk´zben minden vilÀgos, Ãgy ¢rzem
mintha egy lenn¢k a sok csillag k´z¡lÊ. HalÀlÀval
kihunyt egy ¢let; de az ¢letmü semmilyen
k¢ts¢get nem hagy afelûl, hogy a csillag f¢nye
nem aludt ki.
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ
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AZ öJONNAN FELFEDEZETT
LISZT FERENC
Zongoraverseny, op. post.
Buch der Lieder, II. k´tet
Schubert-indulÂk
JandÂ Jenû, çHZ, vez. Lamberto Gardelli
Hungaroton HCD 31 396
De profundis
SchubertäLiszt: Wanderer-fantÀzia
FantÀzia Beethoven Ath¢n romjai cÁmü müv¢nek
t¢mÀira
Philip Thomson, çHZ, vez. Kerry Stratton
Hungaroton HCD 31 525
h-moll szonÀta ¢s mÀs zongoramüvek
RÀnki Dezsû
Quintana QUI 903 024
Dante-szonÀta ¢s mÀs zongoramüvek
MocsÀri KÀroly
Hungaroton HCD 31 203
Kev¢s szerzû akad a zenet´rt¢net nagyjai k´z´tt, aki halÀla utÀn t´bb mint szÀz ¢vvel anynyi meglepet¢st okozott volna a kutatÂknak
¢s a k´z´ns¢gnek, mint Liszt Ferenc. (HabÀr,
hogy csak a romantikus zongoraversenyekn¢l maradjunk, nemr¢g adtÀk elû, illetve
k´zre elsû Ázben Schumann k¢t korai kÁs¢rlet¢t ebben a müfajban.) A kiadatlan vagy Liszt
halÀla utÀn kiadott, de gyakorlatilag ismeretlen Liszt-müvek nagy szÀma ´sszef¡gg Liszt
zeneszerzûi fejlûd¢s¢nek sajÀtossÀgaival:
Liszt fiatalkorÀtÂl kezdve zseniÀlis ÃjÁtÂ volt,
Àm a zeneszerz¢s technikÀjÀt nem egy vonatkozÀsban (hangszerel¢s, a nagyformÀk kezel¢se) csak fokozatosan, viszonylag ¢rettebb
korban sajÀtÁtotta el. Müveit eg¢sz ¢let¢ben ä
mÀsokhoz k¢pest igen gyakran ä Ãjrafogalmazta; sokat elvetett, nem talÀlt publikÀlÀsra
m¢ltÂnak (volt, amit a kiadÂk nem talÀltak
annak).
Az elmÃlt ¢vtizedek nagy felfedez¢sei, a
k¢sei Liszt befel¢ fordulÂ, vÁvÂdÂ, szinte a
csontvÀzszerüs¢gig leegyszerüsÁtett miniatÃrÀi m¢g mindig viszonylag kev¢ss¢ ismertnek
szÀmÁtanak (m¢g pÀr ¢ve is AZ ISMERETLEN
LISZT cÁm alatt adott ki k´z¡l¡k jÂ n¢hÀnyat
a Hungaroton, Lantos IstvÀn elûadÀsÀban).

Mellett¡k azonban ma ott van egy Ãjabb
szenzÀciÂ: a fiatal Liszt, akinek k¢t Ãjonnan
felfedezett, zongorÀra ¢s zenekarra Árott müve jelent meg most Hungaroton-kompaktlemezen. Ezek a müvek megmutatjÀk, milyen
korÀn jelentkeztek Liszt zen¢j¢ben bizonyos
stÁlusjegyek, melyeket ÀltalÀban k¢sûbbi korszakaibÂl volt szokÀs eredeztetni. Az egyik
ilyen stÁlusjegy a motÁvumok karakter¢nek
sz¡ntelen ÀtalakÁtÀsa, amelyet Liszt ÀllÁtÂlag
csak a weimari ¢vekben, vagyis 1848 utÀn fejlesztett ki. A Jay Rosenblatt amerikai zenetudÂs Àltal az utÂbbi ¢vekben azonosÁtott posztumusz ESZ-DöR ZONGORAV ERSENY bizonyÁtja,
hogy ez a technika l¢nyeg¢ben mÀr 1839-ben
k¢szen Àllt. Liszt ez idû tÀjt k¢szÁtette el k´zismert ESZ-DöR ¢s A-DöR KONCERT-jeinek elsû
vÀltozatÀt, melyeket Weimarban ´nt´tt v¢gsû
formÀba. Ugyancsak a harmincas ¢vekben
vÀzolta fel az itt hallhatÂ versenymüvet,
amelyhez azonban k¢sûbb nem t¢rt vissza, ¢s
amelynek fennmaradt k¢ziratÀt a kutatÂk sokÀig ä a k´z´s hangnem miatt ä az ismert
Esz-dÃr müh´z tartozÂ, k¢sûbb elvetett
anyagnak v¢lt¢k. Rosenblatt a mü k¡l´nb´zû
k´nyvtÀrakba ker¡lt lapjait valÂsÀgos detektÁvmunkÀval illesztette ´ssze koherens zenemüv¢, amely az 1990-es chicagÂi ûsbemutatÂn joggal keltett ÂriÀsi feltün¢st.
Az egyt¢teles, de a hagyomÀnyos gyorslassÃ-gyors t¢telrendet megszakÁtÀs n¢lk¡li
formÀvÀ sürÁtû darab harmÂniai mer¢szs¢g
dolgÀban legalÀbbis fel¢r a k¢t publikÀlt versenymüvel. Az epekedû zongorarecitativÂk
egy beethoveni modellt fokoznak a sz¢lsûkig,
mÁg a bevezetû timpani-szÂlÂt majd' f¢l ¢vszÀzaddal k¢sûbb a fiatal Richard Straussnak
kellett Ãjra feltalÀlnia: û majdnem pontosan
ugyanezzel a formulÀval kezdte zongorÀra ¢s
zenekarra Árott, ugyancsak egyt¢teles versenymüv¢t, a B URLESK°-t.
JandÂ Jenû ¢s az çllami Hangversenyzenekar Lamberto Gardelli vez¢nylete
alatt pontos, korrekt, az ¢rzelmes kit´r¢seket
nem eltÃlzÂ olvasatban bocsÀtotta ezt a müvet a k´z´ns¢g el¢. (ZÀrÂjelben: a CD borÁtÂja
vilÀgpremierk¢nt hirdeti ezt az 1991-ben
megjelent felv¢telt; majdnem egy idûben vele a hamburgi East-West RecordsnÀl is megjelent egy felv¢tel, melyen Steven Mayer zongorÀzik, ¢s VÀsÀry TamÀs vez¢nyel.)
A mÀsik àÃjÊ zongoraverseny, a DE PRO-

Figyelû ã 1327

cÁmü àhangszeres zsoltÀrÊ, 1834-bûl valÂ, tehÀt a huszonhÀrom ¢ves Liszt alkotÀsa.
Figyelemre m¢ltÂ, hogy Liszt itt ker¡lte a
àzongoraversenyÊ megjel´l¢st, ¢s a t¢ma, melyet a jellegzetes liszti karaktertranszformÀciÂnak alÀvetett, egy zsoltÀrdallamon alapszik,
melyet Liszt a 130. ZSOLTçR (àA m¢lys¢gbûl kiÀltokÊ) sz´veg¢vel tÀrsÁtott. A t´bb mint f¢lÂrÀs kompozÁciÂ, melyben a gregoriÀn t¢ma
m¢g kiss¢ megem¢sztetlen¡l, vÀltig ism¢telt
akkordmenetek formÀjÀban jelenik meg,
Liszt elsû liturgikus inspirÀciÂjÃ vagy gregoriÀnt felhasznÀlÂ müve: ez a mÀsik stÁlusjegy,
amely sokkal elûbb tünt fel Liszt zen¢j¢ben,
mint azt korÀbban gondolni lehetett. Itt ism¢t megfigyelhetj¡k a kifel¢ fordulÂ virtuozitÀs ¢s a befel¢ fordulÂ vallÀsos ÀhÁtat jellegzetesen liszti egymÀsmellettis¢g¢t.
EzÃttal az çHZ kanadai vend¢gekkel, Philip Thomson zongoramüv¢sszel ¢s Kerry
Stratton karmesterrel mük´d´tt egy¡tt; annak ellen¢re, hogy a mü terjengûsebb ¢s jÂval diffÃzabb, mint a posztumusz zongoraverseny, az elûadÀsnak siker¡lt a problematikus müvet ¢letre keltenie. A partitÃra n¢hÀny kidolgozatlan r¢szlet¢t ¢s a hiÀnyzÂ befejez¢st a lemezen Michael Maxwell kanadai
zeneszerzû verziÂjÀban hallhatjuk; de a N¢metorszÀgban ¢lû çcs JÂzsef is elk¢szÁtette a
maga verziÂjÀt, amelyet nemr¢g sajÀt kiadÀsÀban meg is jelentetett.
Liszt zongorÀra ¢s zenekarra Árott müvei
k´z¡l m¢g kettût vett f´l az çHZ-val Thomson ¢s Stratton: Schubert W ANDERER-FANTçZIç-jÀnak ÀtiratÀt ¢s a Beethoven ATH°N
ROMJAI cÁmü müv¢nek t¢mÀira Árott fantÀziÀt. Schubert müv¢ben, melynek n¢gy t¢tele
megszakÁtÀs n¢lk¡l jÀtszandÂ, ¢s k´z¡l¡k hÀrom ugyanarra a t¢mÀra ¢p¡l (a fennmaradÂ
lassÃ t¢tel pedig a W ANDERER cÁmü dal t¢mÀjÀra), a liszti szonÀta ¢s versenymü prototÁpusÀt fedezhetj¡k fel. így lÀtta maga Liszt is,
ez¢rt tette hozzÀ a maga m¢rt¢ktartÀsÀban is
hatÀsos zenekari let¢tj¢t az ennek megfelelûen ÀtalakÁtott schuberti zongoraszÂlamhoz.
A Beethoven-fantÀzia teljesen mÀs jellegü
kompozÁciÂ: ez szabad parafrÀzis az ATH°N
ROMJAI t¢mÀira, melyben a hangsÃly nem anynyira a konstrukciÂn van, mint az elûbbi mü
eset¢ben: itt elsûsorban a virtuozitÀs adja a
darab l¢tjogosultsÀgÀt. A zongora mellett
idûnk¢nt a zenekari fÃvÂsok is szÂlÂszerepFUNDIS

hez jutnak, k¡l´n´sen a bevezetû szakaszban,
ahol jÂ n¢hÀny, a lemezen igen sz¢pen megoldott ilyen ÀllÀst hallhatunk. Ez a szakasz
m¢g teljesen Beethoven stÁlusvilÀgÀn bel¡l
mozog; amikor azutÀn a zongora Àtveszi a
szÂt, hirtelen Àtl¢p¡nk Liszt sajÀt vilÀgÀba. A
hÁres t´r´k indulÂ variÀciÂiban, melyek a
fantÀzia legnagyobb r¢sz¢t teszik ki, ¢lvezettel k´vettem a lemezen a fokozatos Àtmenetet
a visszafogott, finom indÁtÀstÂl a befejez¢s
diadalmas pompÀjÀig.
JandÂ Jenû szÂlÂmüvekkel t´lt´tte ki a
posztumusz zongoraverseny mellett maradt
helyet a CD-n. Liszt Àtiratai k´z¡l k¢t viszonylag kev¢sb¢ ismert sorozatra esett a vÀlasztÀsa: a B UCH DER LIEDER (DALOK K¹NYV E) mÀsodik k´tet¢re, valamint a FRANZ
SCHUBERT INDULñI cÁmen k´zreadott alkotÀsra.
Az elûbbi sorozatban Liszt sajÀt francia
sz´vegü dalai k´z¡l Árt Àt hatot zongorÀra.
(Ezek az Àtiratok az Ãj Liszt-´sszkiadÀs I/18as k´tet¢ben talÀlhatÂk, vagyis nem a sajÀt
müvek zongoraÀtiratait tartalmazÂ k´tetek
egyik¢ben, hanem mÀs müvek tÀrsasÀgÀban.)
JandÂ sz¢p hangon, bensûs¢gesen à¢nekliÊ
az àOh, quand je dorsÊ (Ha Àlmom m¢ly) t¢mÀjÀt,
elegÀnsan tartja k¢zben a àComment, disaientilsÊ betoldott kÀdenciÀit; hatÀrozott ¢s ritmikus az àEnfant, si j'¢tais roiÊ-ban (Ha ¢n kirÀly
voln¢k), gy´ny´rü dolce legato hangot talÀl a
àS'il est un charmant gazonÊ szÀmÀra; hol
visszafogott ¢s sejtelmes, hol energikus a àLa
tombe et la roseÊ-ban. V¢g¡l a àGastibelzaÊ-bolerÂban az eg¢sz ciklust megkoronÀzza egy a
balladÀt m¢lyen Àt¢rzû, olykor drÀmai, olykor k´nnyed, olykor izgatott elûadÀssal.
A lemez utolsÂ f¢lÂrÀjÀban Schubert n¢gykezes indulÂibÂl k¢szÁtett Àtiratok szÂlalnak
meg: egy gyÀszindulÂ ¢s k¢t, gyors tempÂjÃ
indulÂdallamokbÂl füz´tt csokor. Itt ä ¢rz¢sem szerint ä a zene valamivel t´bb dinamikai kontrasztot ¢s mer¢szebb rubatÂkat is elviselt volna.
RÀnki Dezsû ¢s MocsÀri KÀroly Liszt-szÂlÂlemezein a k¢t szonÀta hallhatÂ: RÀnkival a HMOLL, MocsÀrival a DANTE-SZONçTA. RÀnki
ezenkÁv¡l àLiszt Ferenc est¢j¢Ê-nek term¢s¢bûl jÀtszik mindmÀig ritkasÀgnak szÀmÁtÂ,
habÀr nyomtatÀsban r¢gÂta hozzÀf¢rhetû darabokat; a fiatal MocsÀri pedig n¢gy fontos
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alapmürûl mondja el v¢lem¢ny¢t a DANTESZONçTA rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢gü felv¢tele
utÀn. A mü k´zep¢n elhangzÂ Fisz-dÃr Andante szakaszt ritkÀn hallottam ennyi bensûs¢ggel elûadni, mint MocsÀritÂl. A m¢ly Àt¢l¢ssel jÀtszott H-MOLL BALLADA utÀn a FUN°RAILLES k´vetkezik a lemezen: MocsÀrinak,
Ãgy ¢rzem, szem¢lyes mondanivalÂja van errûl a sokat jÀtszott mürûl is. A HçROM KONCERTETþD k´z¢psû darabjÀban, a LA LEGGIEREZZA cÁmüben eg¢sz mÀs oldalÀrÂl mutatkozik be MocsÀri; az ¢rzelmes nyitÂszakaszt k´vetû virtuÂz variÀciÂkban, melyek sorÀn az
eredeti dallam ¢s kÁs¢rete teljesen eltünik a
figurÀciÂk ´z´n¢ben, egy pillanatra sem t¢veszti szem elûl a cÁmben foglalt k´nnyüs¢get, de nem is viszi el tÃlsÀgosan a k´nnyeds¢g
irÀnyÀba. SÃlytalan, de nincs hÁjÀn a darab
megkÁvÀnta komolysÀgnak. A programot zÀrÂ B ACH-FANTçZIç -ban pedig megmutatkoznak MocsÀri legnagyobb er¢nyei: k¢pes a k¡l´nb´zû hangulatÃ r´vid szakaszokat ´sszefogni logikus nagyformÀvÀ an¢lk¡l, hogy
azok feladnÀk ´nÀllÂsÀgukat; a fÃgÀban pedig az erût ¢s a lend¡letet ´ssze tudja kapcsolni egy intelligens, ugyanakkor szÁvbûl j´vû muzikalitÀssal. (A kÁs¢rûsz´vegben emlÁt¢s
esik m¢g az ESZ-DöR TRANSZCENDENS ETþDrûl, ez azonban az elk¢sz¡lt lemezen nem szerepel.)
RÀnki Dezsû lemez¢n a H-MOLL SZONçTA,
Liszt talÀn legt´k¢letesebb remekmüve olyan
darabok tÀrsasÀgÀban szÂlal meg, amelyek
nem egy esetben ¢ppen kÁs¢rleti jelleg¡kkel,
vÀzlatszerüs¢g¡kkel hatnak. Mintha az ´reg
Liszthez àhütlenek lettek (volna) a szavakÊ, ¢s
el´lrûl kezdte volna a komponÀlÀst, csodÀlatos dallami ´tletekkel, ¢s ä k´zmondÀsosan ä
a XX. szÀzadot jÂsolÂ harmÂniai nyelvvel, de
ä ¢pp a H-MOLL SZONçTA csÃcsteljesÁtm¢ny¢vel ´sszem¢rve ä olykor morzsÀknÀl alig
t´bbet adva. RÀnkinÀl ez a k¢t Liszt-arc, a
negyven¢ves ¢s a hetven¢ves, n¢z egymÀssal
szembe. A H-MOLL SZONçTA elûadÀsa fantasztikusan ¢rett, mesteri produkciÂ, de talÀn
megkockÀztathatÂ a felt¢telez¢s, hogy a lemezhallgatÂk k´z¡l sokan Ãjra meg Ãjra a
àmorzsÀkÊ-hoz fogjÀk ÀllÁtani a k¢sz¡l¢k¡ket.
A mi korunk szÀmÀra, azt hiszem, k¡l´n´s jelentûs¢ge van ezeknek a miniatÃrÀknak: a
XX. szÀzadi zene egyik alap¢lm¢nye, a ha-

gyomÀnyos formÀk folytathatatlansÀga fogalmazÂdik meg benn¡k mÀig hatÂ ¢rv¢nnyel.
Az UNSTERN (B ALCSILLAGZAT) uniszÂnÂ t¢mÀjÀban, amely a szonÀta telt hangzatai utÀn
szinte fÀjÂn csupasznak hat, m¢gis benne van
valami a f¢nykor müveinek pÀtoszÀbÂl; a mü
nagy crescendo-decrescendo Áv¢t hallva ä
minden elûremutatÀs ellen¢re ä visszasejlik
valami a H-MOLL SZONçTA Lisztj¢bûl, ¢s elhiszsz¡k, hogy àa szalonok hûse, a weimari karmester... ¢s az abb¢ ugyanaz az emberÊ, ahogy a kÁs¢rûsz´veg Árja. Mennyi k´ltûis¢g van azutÀn
a szinte csak odavetett EN RêV E-ben (çLMODOZVA), melyet nem sokkal halÀla elûtt Árt
Liszt fiatal barÀtja, August Stradal (nem
Schnabel, ahogy a CD borÁtÂja ÀllÁtja) szÀmÀra! Mennyit tud elmondani Liszt ä ¢s RÀnki!
ä egy mÀsik drÀgakû, a FISZ-DöR ZONGORADARAB k¢t partitÃraoldalÀn, ahol a lÁrai alap´tletet mÀsf¢l perc alatt drÀmai kit´r¢sig fokozza, majd ugyanÃgy ism¢t megnyugtatja! A
k¢sei zongoradarabok egyik leghosszabbika a
LUGUBRE GONDOLA (GYçSZGONDOLA ), melyet
elsû vÀltozatÀban Wagner halÀla elûtt hat h¢ttel Árt Liszt àbaljÂs elû¢rz¢sekkelÊ, mint k¢sûbb
bevallotta. Ezt a müv¢t k¢sûbb jelentûsen kibûvÁtette ¢s Àtdolgozta: formai, harmÂniai ¢s
tartalmi szempontbÂl Liszt legmegd´bbentûbb müvei k´z¢ tartozik. °s Ágy tovÀbb:
mennyi f¢r az 1881-es B ¹LCSýDAL egyszerüs¢g¢be, ¢s milyen fens¢gesen ¡nnep¢lyes tud
lenni az I N FESTO TRANSFIGURATIONIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI n¢hÀny akkordja ¢s
felbontÀsa! Az 1872-es FISZ-DöR I MPROMPTU
faktÃrÀja m¢g a r¢gi Lisztre eml¢keztet ä
igaz, ekkor m¢g csak hatvanegy ¢ves ä, de
mÀr az 1877-es SANCTA DOROTHEA, melynek technikai k´vetelm¢nyei tÀvolrÂl sem
magasak, Ãjabb meglepet¢ssel szolgÀl: egyetlen dallam, egyetlen triolÀs kÁs¢rûfigura el¢g
egy speciÀlis karakter t´k¢letes megformÀlÀsÀhoz.
Az utolsÂ n¢gy darabbal az ´reg Lisztnek
egy teljesen k¡l´n vilÀgÀhoz ¢rkez¡nk: amit
itt bizonyos tÀncformÀk Ãjra¢rtelmez¢s¢vel
(hogy ne mondjam: kicsavarÀsÀval) el¢rt, az
p¢lda n¢lk¡l Àll nemcsak az û, hanem bÀrki
mÀs ¢letmüv¢ben is. Ezekben a darabokban
aztÀn nincs semmi vÀzlatszerüs¢g vagy kÁs¢rleti jelleg: benn¡k Liszt Ãgy tudta kifejezni
egy zenei vilÀgrend felbomlÀsÀt, hogy maga
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a darab nem bomlÀsterm¢k, hanem t´k¢letesen kidolgozott kompozÁciÂ. A 4. MEFISZTñVALCER, a MEFISZTñ-POLKA ¢s a k¢t csÀrdÀs
ritmikai aszimmetriÀi, v¢gletes kromatikÀja
megannyi fantasztikus k¢sei reflexiÂ a magyar rapszÂdiÀkra, mint hogyha bartÂki ¢rtelemben vett àtorzÊ-k¢p¡k lenne. A polka ¢s
az elsû csÀrdÀs vÀratlan egyszÂlamÃ befejez¢se utÀn a CSçRDçS OBSTIN° (MAKACS CSçRDçS) groteszks¢g¢ben is felkorbÀcsolÂ hatÀsÃ
zÀrÂdarabja a lemeznek.
Laki P¢ter

KRITIKAPçLYçZAT
IMA
Yochk'o Seffer: Neffesh-Music
K´zremük´dik: Mauricia Platon (¢nek),
Yochk'o Seffer (billentyüs hangszerek, szaxofonok,
¢nek), Dominique Bertram (basszusgitÀr),
Manu (¡tûhangszerek), a Margand-vonÂsn¢gyes:
Michªle Margand (elsû hegedü), Anne Mehat
(mÀsodik hegedü), Fran§oise Douchet (brÀcsa),
Claudine Lasserre (csellÂ)
Nosh¢-Na«m. mNo 12 010. PÀrizs, 1977
Annak a k´r¡lbel¡l ´t embernek, aki ma MagyarorszÀgon ismeri Yochk'o Seffer ä azaz
eredetileg Seffer JÂzsef ä miskolci sz¡let¢sü,
de jelenleg pÀrizsi illetûs¢gü zen¢sz nev¢t ¢s
munkÀssÀgÀt, nem kell k¡l´n´sebben magyarÀznom, hogy mi¢rt most mutatom be
egy 1977-ben k¢sz¡lt nagylemez¢t. ýk
ugyanis azt is tudjÀk, hogy a magyar k´z´ns¢gnek a Seffer jÀt¢kÀval megjelent mintegy
k¢t tucat LP bÀrmelyike az ÃjdonsÀg, a felfedez¢s erej¢vel hatna, ha egyÀltalÀn volna
olyan szervezet vagy rÀdiÂadÀs, amely a nagy
hazafias zÀszlÂlobogtatÀs mellett a magyar
kultÃra, a magyar zene igazi k¢pviselûinek is
teret kÁvÀnna adni megismertet¢s¡k ¢rdek¢ben. Az a n¢hÀny ember viszont azt is tudja,
hogy a t´megkommunikÀciÂs agyÀrtalom Àltal megfertûz´tt magyar k´z´ns¢g finoman
szÂlva is bün´sen k´z´ny´s a kulturÀlis ¢rt¢keket hordozÂ, avagy annak kikiÀltott alko-

tÀsok irÀnt. E r¢teg egy r¢sze ä valljuk be! ä
jogosan hangoztatja fenntartÀsait, mivel m¢g
¢l benne az elûzû rendszer k´z¢pszerü alkotÀsokat felsûfokÃ jelzûkbe bugyolÀlÂ kultÃrpolitikÀjÀnak eml¢ke, ez¢rt mindent gyanÃsk¢nt kezel. MÀs r¢sz¡k viszont egyszerüen
àcsak ¢lniÊ akar ä avagy min¢l nagyobb t¢telben hanglemezt, kazettÀt, videÂt eladni ä, tehÀt ûk sem müv¢szeti ¢let¡nk eredeti alkotÂit
keresik; mÀr csak a divat okÀn sem, mivel a
fejlettebb gazdasÀgÃ Àllamok kultÃrszemete
mellett senkinek sem ¢rdeke valamilyen
egy¢b, nem a nagy vilÀgc¢gek Àltal kiadott
müv¢szeti term¢k l¢te. Ennyi bevezet¢s utÀn
talÀn lÀtszik az is, hogy Yochk'o Seffer Neffesh-Music zenekarÀnak a francia Nosh¢-Na«m
kiadÂnÀl megjelent I MA cÁmü albumÀrÂl szÂlÂ hÁradÀsomban mind´ssze egy dolog vezet:
az, hogy egy hangzÀsÀban eredeti ¢s magyar,
gondolkodÀsÀban nagy formÀtumÃ alkotÂ lemez¢nek a bemutatÀsÀval megvÁvjam a magam sz¢lmalomharcÀt a magyar zenei Ázl¢sre
rÀtelep¡lt k´z´nnyel ¢s ¡zleti szeml¢lettel.
A hatvanas ¢vek v¢g¢nek MagyarorszÀgÀt
elhagyÂ Seffer JÂzsef arÀnylag hamar, m¢g a
hetvenes ¢vek legelej¢n tev¢kenyen bekapcsolÂdott a francia zenei ¢letbe. Elsû felv¢teleit a progresszÁv rak (rock) ¢s dzsezrak (jazzrock) aranycsapatÀban, a MagmÀban k¢szÁtette. Müv¢szete ekkor m¢g a beolvadÀst tüzte
ki c¢lul, azaz megprÂbÀlt franciÀvÀ vÀlni. N¢hÀny ¢v utÀn rÀ kellett j´nnie, hogy ez sem
müv¢szileg, sem emberileg nem lehets¢ges.
EkkortÂl k¢sz¡lt lemezein elkezdett magyar
t¢mÀkat jÀtszani, illetve lemezei magyar nyelvü cÁmeivel is hirdette mÀssÀgÀt. Olyan lemezek, illetve szÀmok mell¢ pedig, mint a MAGYAR Lñ, az I MA, a CIFRA, a LçRMA, az ýSGY¹K°R, a B°LA BçCSI EML°K°RE, a BUNKñS
ä bÀtor ember! ä nem mell¢kelt francia nyelvü cÁmfordÁtÀst! MÀsodik zenei korszakÀnak
szÂlÂfell¢p¢sei ¢s lemeze utÀn ä melyen egyed¡l jÀtszott szaxofonokon, zongorÀn, kamukÀn, tovÀbbÀ ¢nekelt ä Seffer megalapÁtotta
Neffesh-Music zenekarÀt, mellyel hÀrom nagylemezt ¢s tucatnyi fell¢p¢st produkÀlt. A k´vetkezû, CHROMOPHONIE (SZíNHANGZçS) n¢ven megvalÂsÁtott müv¢szi gondolkodÀsmÂdja tovÀbbi hÀrom albumot ¢s Ãjabb koncerteket eredm¢nyezett. E zenei korszakaiban Seffer tulajdonk¢ppen a dzsezzene hatÀrait tÀgÁtva eljutott a kortÀrs zenei t´rekv¢sekig,
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BartÂk zenei vilÀgÀhoz, illetve beolvasztotta
kifejezûeszk´zei k´z¢ a magyar n¢pzen¢t is.
Egy¢b zenekaraiban jÀtszott nemzetk´zibb
hangzÀsÃ ¢s kev¢sb¢ elvont zen¢ivel viszont
el¢rte azt, hogy mÀra FranciaorszÀg egyik
legn¢pszerübb àalternatÁvÊ zen¢sze lett. E zenekarai: a Perception (hÀrom nagylemez), a
Speed Limit (k¢t album) ¢s a Zao (hÀrom LP)
zen¢je àterm¢szetesenÊ ugyanolyan ismeretlen maradt nÀlunk, mint àmagyarabbÊ alkotÀsai.
A Neffesh-Music zenekar magjÀt Seffer
(szaxofonok, billentyüs hangszerek, ¢nek)
mellett a Margand-vonÂsn¢gyes adja (Michªle
Margand, Anne Mehat, Fran§oise Douchet,
Claudine Lasserre). Rajtuk kÁv¡l az egyes lemezeken basszusgitÀros, ¡tûhangszeres ¢s
¢nekes is szerepelt. TalÀn elûsz´r a n¢v eredet¢t tisztÀzandÂ, Seffert id¢zem: àNeffesh, ez
az Àllati l¢lek, ami a f´ld´n, az utcÀn tapogatÂzik,
ami m¢g nem ¢rte el a tudatost, ¢s ÏRauchÎ-sÀ vÀlik
a k´rnyezet szf¢rÀja, a legteljesebb k¢pzelet, a ÏNesh
HamaÎ el¢r¢s¢hez. Ez egy kicsit olyan, mint a kereszt¢ny SzenthÀromsÀg. Neffesh music szÀmomra
az igazi gy´kereim megtalÀlÀsa, Ïn¢pszerüsÁteniÎ
BartÂk B¢la, a hiteles magyar zeneszerzû szellem¢t.
Ennek ¢rtelm¢ben dolgozni, ami a n¢pi hagyomÀny
helyreÀllÁtÀsa.Ê
E meghatÀrozÀs, bÀr kabalisztikai gy´kerezetts¢gü, szÀmunkra talÀn el¢gg¢ racionÀlis
is ahhoz, hogy meg¢rts¡k Seffer müv¢szet¢nek n¢hÀny vonÀsÀt. Michel Paqui¢-vel folytatott besz¢lget¢s¢ben van m¢g egy r¢sz,
amelyet ¢rdemes most megismern¡nk: àSokÀig gondolkodtam, hogyan lehets¢ges ´sszeolvasztani hazÀm muzsikÀjÀt, az elektroakusztikus zen¢t
¢s a dzsez¢rz¢st. Term¢szetesen dzsezzen¢sz vagyok,
de tanulmÀnyoztam Sch´nberget ¢s a szeriÀlis zen¢t
is. Szint¢zist prÂbÀlok teremteni a k¡l´nb´zû irÀnyzatokbÂl... T´bb mint tÁz ¢vet dolgoztam ez irÀnyban
francia zen¢szekkel a ZaÂban ¢s a Neffesh-Musicban; ¢s ek´zben mindig hü akartam maradni a
magyar zene ÃtjÀhoz.Ê
E hosszÃ bevezet¢s utÀn ismerkedj¡nk
meg a Neffesh-Music mÀsodik, I MA cÁmü lemez¢vel, melyen Seffer ¢s a Margand-n¢gyes
mellett Manu jÀtszik ¡tûhangszereken, Dominique Bertram basszusgitÀrozik ¢s ä egy
szÀmban vend¢gk¢nt ä Mauricia Platon ¢nekel. A lemez elsû oldalÀt a mintegy hÃszpercnyi hosszÃsÀgÃ I MA t´lti ki. Furcsa, lassÃ tempÂjÃ darab, melynek elsû tizenn¢gy perc¢ben

az ¡temek ¢s periÂdusok felett ÀtnyÃlÂ, longa, maxima hosszÃsÀgÃ, oldalrÂl k´z¢pre befurakodÂ, egyetlenegy hangon megszÂlalÂ
basszusszaxofonok t¡lk´l¢sei felett elûsz´r az
¢nekt¢mÀt hallhatjuk, amely t´bbsz´r´sen
rÀjÀtszva legalÀbb hatszÂlamÃ kÀnonnÀ alakul. A kÀnon alatt idûnk¢nt egy-egy basszushang is megjelenik, illetve altszaxofon-r´gt´nz¢s hallhatÂ. A fesz¡lts¢g fokozÂdÀsÀval az
altszaxofon ä szopranino- ¢s szoprÀnszaxofon-futamokkal megûrjÁtve ä is elkezd ¢nekelni, ¢des-bÃs paraszti dallamÀt az ¢nekszÂlamok improvizÀciÂja az orgonapontk¢nt
megszÂlalÂ szintetizÀtor kÁs¢ret¢vel, elektromosan modulÀlt ¡tûhangszerhangokkal füszerezve k´veti.
A szÀm ritmusr¢szlegjÀt¢kkal is megerûsÁtett mÀsodik r¢sz¢ben (mind´ssze k¢t perc)
tulajdonk¢ppen az eddigi, kiss¢ ûr¡lt, de v¢g¡l is tisztÀn intonÀlt zene a rakos (rockos)
ritmusmenet mellett hamis ¢s disszonÀns lett.
Ezt a hamissÀgÀt megtartva a harmadik r¢sz
ä a ritmus elhagyÀsÀval ¢s a t¡lk´lûs elsû r¢sz
visszat¢r¢s¢re ä mindezt kieg¢szÁti elektromosan gerjesztett, torzÁtott hangokkal, baszszusgitÀr- ¢s szoprÀnszaxofon-improvizÀciÂval.
Müfajilag talÀn ¢lû-elektroakusztikus (kamara)zene, amit hallunk, n¢mi dzsezes, a
mÀsodik r¢szben rakos hatÀssal, ¢s valami
olyan m¢ly magÀnyossÀg ¢rz¢s¢vel, mint
amelyet BartÂk K °KSZAKçLLö -jÀban ¢rezhet¡nk a mü utolsÂ n¢hÀny szavÀnÀl (à°s mind¢g is ¢jjel lesz mÀr... ¢jjel... ¢jjel...Ê). Csak mÁg
BartÂk hûse egyed¡l marad, itt az àembertÊ
a hangok orgiÀja fojtja meg, nyeli el.
àElindultam sz¢p hazÀmbul, drÀga kis MagyarorszÀgbul. / Visszan¢ztem f¢lutambul, szemembûl a
k´nny kicsordulÊ ä zengi lelkem a magyar n¢pdalt az OFEK cÁmü darab k¢t lassÃ szakasza
altszaxofon/¢nek uniszÂnÂjÀval egy¡tt. E bevezet¢st egy gyorsabb, szabÀlyos ritmusr¢szlegjÀt¢kot bemutatÂ r¢sz k´vet, melyben hallhatÂ altszaxofon-, illetve vonÂsn¢gyes-improvizÀciÂ (!) is. Hangulatos az ¡tûhangszeres xilofonjÀt¢ka. A kellemes zenekari bet¢tek ¢s a
n¢hol sodrÂ tempÂ ellen¢re a dzsezrak stÁlusÃ darab ä elsûsorban a nem el¢gg¢ hatÀrozott dallamvonalÃ mÀsodik t¢ma miatt ä nem
Àll ´ssze igazi kompozÁciÂvÀ.
A harmadik szÀm, azaz lemez utolsÂ tizenk¢t perce elûtt annak, aki m¢g nem ismeri,
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javaslom meghallgatÀsra BartÂk B¢la IV. V ONñSN°GYES-¢nek V. t¢tel¢t. Az energikusan
felrakott akkordokbÂl, àbarbÀrÊ futamokbÂl,
r´vid motÁvumokbÂl fel¢pÁtett t¢tel zen¢je
ugyanis olyannyira rokon ¢rzelemvilÀgot
t¡kr´z a Seffer-lemez NOCE CHIMIQUE (V EGYI NçSZ) cÁmü darabjÀval, hogy e t¢tel k´zep¢nek kiÀllÀsai utÀn a Seffer-darab vonÂsn¢gyesen elhangzÂ r¢sze szinte a BartÂk-mü
szerves folytatÀsak¢nt hangzik. (°n magnÂn
´sszevÀgva is kiprÂbÀltam!) Mindezek utÀn
m¢gis ki kell ÀbrÀndÁtanom azokat az olvasÂimat, akik valamif¢le kamarazen¢t vÀrnak a
lemez utolsÂ szÀmak¢nt. Amit hallunk, valami eg¢szen ´rd´gi dzsezrak, amelyben Seffer
JÂzsef logikus szerkeszt¢ssel szerves egys¢gg¢
tudta komponÀlni a pÀratlan ritmusÃ, n¢pies
fût¢mÀt a rak, a dzsez ¢s a kortÀrsi kamarazene elemeivel. Maga a mü stÁlus- ¢s ritmustanulmÀny, melyben az 1/8-tÂl a 17/8-ig mindenf¢le ¡temelosztÀs elûfordul, bÀr maga a
fût¢ma 11 ¢s 13 hangbÂl ÀllÂ, 7/8 ¢s 8/8-os
tagolÀsÃ motÁvumokbÂl ÀllÂ k¢t sor. A szignÀlszerüen, hÀrom hangmagassÀgbÂl fel¢pÁtett t¢ma a fejleszt¢sek sorÀn nem veszti el
karakter¢t: elûbb osztinÀtÂk¢nt, 7/8-os metrumokban vonul v¢gig a mell¢kt¢mak¢nt
megjelenû ¢nek/billentyüs hangszer lassÃ
tempÂjÃ uniszÂnÂja, illetve a szabadosi*
m¢lys¢gü zongora- ¢s a dobimprovizÀciÂ
alatt, majd a ritmusjÀt¢k mÀsodlagossÀ vÀlÀsÀval a zongora/hegedü-r´gt´nz¢snek k¢pez
alapot. Mikorra a vonÂsn¢gyes magÀra marad, az alapl¡ktet¢s teljesen feloldÂdik a fût¢ma atomjaira hullott mikrofel¢pÁtm¢nyeiben, illetve a szignÀlmotÁvumok k¡l´nf¢le
metrumÃ megjelen¢seiben.
Ekkor k´vetkezik be az a pillanat, amikor
a müvet a kialakult logika szerint mÀr nem
lehet folytatni. A zaklatott, pÀratlan metrumot pÀros vÀltja fel, ¢s pergû dzsezrakalapra
megjelenik a mÀsodik (mell¢k)t¢mÀval rokon, f¢nyes tÂnusÃ, magyaros szoprÀnszaxofont¢ma (¢nekkÁs¢rettel ellenpontozva). RitmusvÀltÀsok, az eredeti pÀratlan osztÀsÃ t¢* Szabados Gy´rgy magyar zongorista, zeneszerzû,
a magyar zene¢let egyik legeredetibb szem¢lyis¢ge.
Szabadosi m¢lys¢günek nevezem azt a zen¢t, melyben a bartÂki humÀnum ¢s zenei szÁnvonal a dzsezr´gt´nz¢sek erûteljess¢g¢vel, szem¢lyess¢ge mellett
nagy ¢rzelmi m¢lys¢ggel pÀrosulva jelenik meg.

ma felelevenÁt¢se utÀn basszusimprovizÀciÂ,
majd egy magyar pÀrostÀnc-id¢zetet k´vetûen a darab elsû t¢mÀja mÀr 6/8-os ¡temekben, lassabb tempÂban, basszusgitÀr/¢nek
uniszÂnÂjÀn zÀrja a müvet.
TÃlzÀs lenne azt ÀllÁtanom, hogy nem hallottam m¢g enn¢l jobb darabot. Az viszont
t¢ny, hogy enn¢l ´sszetettebb, t´m´rebb tizenk¢t percet, ilyen logikus zenei fejleszt¢ssel
kialakulÂ, ´sszetetts¢g¢ben is tiszta vonalvezet¢sü szÀmot a dzsez müfajÀban ritkÀn lehet
hallani.
FÀrasztÂ v¢gig¡lni a lemezt. FÀrasztÂ,
mert nem hagy elmer¡lni akusztikus hullÀmaiba. Seffer nem hajlandÂ elringatni minket, hanem daccal a pofÀnkba vÀgja: àItt vagyok! ember vagyok! magyar vagyok!... ¢s
mindezek ellen¢re m¢g ¢lek, ¢s... hiszek!Ê
HÀt kell enn¢l t´bb n¢k¡nk, itt, most?
Libisch KÀroly

KRITIKAPçLYçZAT
A TöL°L°S MUZSIKçJA
Robert Wyatt: Rock Bottom
Virgin Records, Virgin V 2017, 1974
Egy ¢vvel ezelûtt, a demokrÀcia vÁvmÀnyak¢nt nÀlunk is foghatÂ Music Television adÀsÀban immÀr a hosszÃ hajÃ, nagy szakÀllÃ,
´tvenes ¢veihez k´zeledû Robert Wyattet1 lÀthattuk a magyarorszÀgi t¢v¢k¢pernyûk´n,
amint ¢ppen ¢let¢rûl, munkÀssÀgÀrÂl besz¢lve bemutatta Ãj, DONDESTAN2 cÁmü nagylemez¢t.
Wyatt az 1960-as ¢vekben a Wild Flower
¢s a Soft Machine egy¡ttesben beatzen¢szk¢nt kezdett, k¢sûbb Kevin Ayers, Carla Bley,
Lindsay Cooper, Chris Cutler, Lol Coxhill,
Brian Eno, Fred Frith, Tim Hodgkinson ¢s
mÀsok zenei t´rekv¢seiben vett r¢szt, mÀra
pedig t´bb¢-kev¢sb¢ magÀnyos multiinstrumentalista alkotÂvÀ avanzsÀlt, s Ágy k¢szÁti a
kommunista dalokat feldolgozÂ NOTHING
CAN STOP US (SEMMI SEM çLLíTHAT MEG MIN-
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KET),

OLD ROTTENHAT (V °N ROHADTKALAP),
SHIPBUILDING (HAJñ°PíT°S) ¢s mÀs albumait.
1973-as kÂrhÀzi tartÂzkodÀsa alatt komponÀlta ROCK B OTTOM (LEGALUL) cÁmü alkotÀsÀt, mely azÂta sok kortÀrs, Ãn. no wave3 zen¢sz fontos kiindulÂpontjÀvÀ vÀlt, s amely,
akÀrcsak e müv¢szeti Àramlat, zenet´rt¢neti
¢rdekess¢ge ellen¢re hazÀnkban meglehetûsen ismeretlen.
A no wave zene szÀmÀra nem l¢tezik egymÀstÂl elk¡l´nÁtetten komolyzene, k´nnyüzene, n¢pzene stb. Egyszerre kÁs¢rletezik a
dzsesszel, a rockkal ¢s a komolyzen¢vel. A no
wave alkotÀsok t´bbnyire müfajokba besorolhatatlanok: hol a modern opera keveredik a
countryval, hol az angol vagy a n¢ger folkzene a punkkal, a dzsesszel, hol pedig a szimfÂnia a rappel vagy a beattel. Az irÀnyzat nem
ismer hatÀrokat: Ágy k¢pes a vilÀgon l¢tezû
´sszes muzsikÀbÂl Ãjat teremteni azÀltal,
hogy az ember zen¢hez viszonyulÀsÀnak a vilÀgban fellelhetû etnikai, f´ldrajzi ¢s tÀrsadalmi szintekre bomlott rituÀlis ¢s zen¢szi alapÀllÀsÀbÂl teljes
szint¢zist kÁvÀn l¢trehozni. Mindenbûl a lehetû
legl¢nyegesebb formÀlÂerûket prÂbÀlja egy
Ãj eklekticizmus jegy¢ben min¢l t´k¢letesebb¢ szervezni.
A Wyatt-¢letmüben kit¡ntetett helyet kapott a ROCK B OTTOM cÁmü alkotÀs, nem
pusztÀn az¢rt a biogrÀfiai mozzanat¢rt, mert
szerzûnk egy baleset k´vetkezt¢ben megb¢nult, s tolÂsz¢kbe k¢nyszer¡lt, amely miatt
¡tûhangszeresi ¢s ¢nekesi tev¢kenys¢g¢t Ãjra
kellett ¢rtelmeznie, hanem az¢rt is, mert e
k´zel negyvenperces mü t¡kr´zi azt a szeml¢letvÀltozÀst, mely 1973-tÂl jellemzû Robert
Wyatt muzsikÀjÀra.
Most megkÁs¢relj¡k r´viden vÀzolni a
ROCK B OTTOM cÁmü zenemü jelentûs¢g¢t,
amelyrûl Ãgy lÀtjuk, Wyatt eg¢sz eddigi munkÀssÀgÀval egy¡tt (¢s a no wave zene hazai
k´ztudatba emel¢s¢vel) gazdagÁthatnÀ zenei
¢let¡nket.
Elûsz´r r´viden bemutatjuk n¢hÀny karakterisztikus vonÀs kiemel¢s¢vel a mü zenei
szerkezet¢t, majd az ehhez kapcsolÂdÂ nyelvi-sz´vegtartalmi jegyeket vessz¡k sorra, rem¢lve, hogy feltÀrul e szokatlan zenei vilÀg
n¢hÀny problematikus pontja.
Mind zeneileg, mind sz´veg¢t tekintve
olyan müvel Àllunk szemben, amely a tragikus sorsÃ müv¢sz felfokozott intenzitÀsÃ ¢let-

¢s halÀlk´zeli ¢lm¢nyeit igyekszik n¢hol cinikus-ironikus, n¢hol sz¡rreÀlis-metaforikus
mÂdon megragadni egy alapjÀban v¢ve egyszerü keretbe helyezve mindezt: a wyatti zene s¢mÀja nem mÀs, mint a slÀgerzenei formÀk
àteletüzdel¢seÊ disszonanciÀkkal (sic!).
LeginkÀbb n¢gy zenei müfaj hatÀsa mutathatÂ ki a ROCK BOTTOM-ban: az angol
n¢pzen¢¢, a hatvanas ¢vek beatj¢¢, az 1968ä
1972 k´z´tti dzsesszrock¢, a kortÀrs komolyzene àavantgÀrdÊ t´rekv¢sei¢. NyilvÀnvalÂ,
ez a felosztÀs meglehetûsen elnagyolt, Àm ennek segÁts¢g¢vel vÀlik csak Àttetszûbb¢ a lemez szerkezete.
Fontos motivÀciÂja a komolyzenei neotonalitÀs; ¢szrevehetj¡k, hogy az egyes darabokon
bel¡l t´bb hangnem tonÀlis vonzÀsa ¢rv¢nyes¡l, s a szeriÀlis zen¢vel ellent¢tben Ãjra l¢nyeges lesz az akkordtechnika (ennek alkalmazÀsa Robert Wyatt k´nnyüzenei mÃltjÀra is
visszavezethetû, Ágy nem csak erre a dalciklusÀra jellemzû). Ez nem mindig tiszta hÀrmashangzatokban valÂsul meg, hanem gyakorta hangstruktÃrÀkat hallunk, melyek nem
vÀlnak a klasszikus ¢rtelemben vett akkorddÀ: p¢ldÀul a zongoraszÂlamban megjelenû
struktÃra Ãgy kap ÀllandÂan mÀs-mÀs ¢rtelmet, hogy Wyatt az elûzûktûl elt¢rû dallamokat jÀtszik f´l¢. Az ism¢tl¢s Ágy megmarad, de
a muzsika ettûl az egyszerü, Àm m¢gis hatÀsos ´tlettûl szÁness¢ vÀlik. Wyattn¢l az ism¢telt
r¢szek sosem t¢rnek vissza azonos formÀban:
a SEA SONG (TENGERDAL) eset¢ben akkordbontÀssal indÁt (f-moll, desz-moll, asz-moll,
esz-moll hangzatokkal), majd a àBÊ r¢szben
Ãgy t¢r vissza, hogy egyben meg¡ti mÀr az
akkordot, k¢sûbb a àCÊ r¢szben pedig az akkordokra kÂrushangzÀst ¢pÁt.
A LITTLE RED RIDING-HOOD HIT THE
ROAD (PIROSKA öTRA KEL) hallgatÀsakor ¢szrevehetj¡k, hogy a darab elej¢n egy g-moll
akkordra f-e-d-f dallamot jÀtszik, amely sokÀig ism¢tlûdik, s a k¢sûbbiekben is csak egyetlen D-dÃr akkord le¡t¢s¢vel teremti meg a
fesz¡lts¢get (az ¢nekszÂlam is ekkor l¢p be).
Az ALIFE cÁmü kompozÁciÂnÀl tapasztalhatÂ szekvenciaism¢tl¢s kapcsÀn egy jellegzetes Robert Wyatt-i stÁluselemet lÀthatunk: egy
¡tem b-moll akkordot egy esz-moll akkord
nagyszexttel k´vet, majd egy F dominÀnsszeptim-akkord, utÀna egy b-moll/gesz k´vetkezik.4
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Tonikai vonzÀsÀban az F dominÀnsszeptim-akkord b-mollra oldÂdik, ez¢rt nem lehet a hÀrmashangzat Gesz-dÃr akkord nagyszeptimmel. A gesz hanggal az oldÀs nem lesz
autentikus, fesz¡lts¢g j´n l¢tre, melyet a k´vetkezû szekvenciaperiÂdusban egy b-mollal
fog feloldani.
Ugyanakkor p¢ldÀul egy egyszerü f-moll
akkord is a legk¡l´nb´zûbb t´ltûhangokkal
(d-vel, b-vel stb.) egy¡tt szÂl, Ágy sokszor mÀr
nem a tiszta akkordot halljuk, hanem az k¡l´n zenei szÁnesÁtûelemm¢ nû az ¢nekhang
vagy a szÂlÂhangszerek jobb kiemel¢s¢re.
MÀsr¢szt viszont gyakran hallunk Wyatt
zen¢j¢ben szekundsÃrlÂdÀst, amely egymÀstÂl
kisszekund, illetve nagyszekund tÀvolsÀgra
l¢vû hangok egyidejü megszÂlaltatÀsa. Ez
okozza azt is, hogy Wyatt egyszerübb harmÂniÀkra ¢p¡lû zen¢je disszonÀnssÀ lesz.
Visszat¢rve az elûbb bemutatott ALIFE-p¢ldÀra, ott a dzsesszrock hatÀs is tetten ¢rhetû:
az ism¢tl¢s mellett ebben a müfajban megszokott akkordfordÁtÀsokkal talÀlkozunk. Ez a
gyakorlat nem Àll messze Wyatt-tûl. A Soft
Machine zenekarban ¢s a Matching Mole
kvintettben (a kifejez¢s a soft machine szÂkapcsolat franciÀra fordÁtott alakjÀnak hangzÀshasonlÂsÀgon alapulÂ àvisszaangolosÁtÀsÀbÂlÊ ered ä Ágy vÀlik a àlÀgy g¢pÊ àvakondpÀrrÀÊ),5 valamint Don àSugarcaneÊ Harris,
Jean-Luc Ponty, Terje Rypdal, Keith Tippet
¢s az Àltala vezetett, k´zel ´tven tagot szÀmlÀlÂ Centipede (SzÀzlÀbÃ) (!) nevü big band
àoldalÀnÊ ¡tûhangszeresk¢nt korÀbban, kb.
n¢gy-´t ¢ven Àt r¢szt vett ilyen munkÀkban,
sût 1971-ben, a berlini New Violin Summit
fesztivÀljÀn is fell¢pett, ahol a àkritikusokÊ
szerint az û szerepl¢se (¢s zen¢sztÀrsai¢ is)
legalÀbb akkora ¢lm¢ny volt, mint a szint¢n
ott jÀtszÂ Miles Davis¢.
Ugyanezt mondhatjuk kortÀrs komolyzenei indÁttatÀsÀrÂl is. A JOHN CAGE AND JAN
STEELE: V OICES AND I NSTRUMENTS (HANGOK
°S HANGSZEREK ) cÁmü lemezen, mint Cage
muzsikÀjÀnak kitünû elûadÂja vett r¢szt.
UgyanÁgy hallhatÂ a kortÀrs zene fel¢ kacsingatÂ Wyatt a Henry Cowell, BartÂk, Sch´nberg, Messiaen nyomdokain haladÂ Henry
Cow-zenekar lemezein, valamint Michael
Mantler müvein. Mantler vokÀlis kompozÁciÂi Edward Gorey tusrajzos-limerickes morbid sztorijait, Harold Pinter egyfelvonÀsosÀt,

Samuel Beckett, Ernst Meister ¢s Philippe
Soupault halÀlciklusait dolgozzÀk fel.
Term¢szetesen nem feledkezhet¡nk meg
a beat inspirÀciÂjÀrÂl sem; nem v¢letlen¡l
egyszerre komponista ¢s elûadÂ Robert
Wyatt. Eleinte m¢g a Soft Machine zenekarral, azaz, ahogy ûket a hatÀsvadÀsz popkultÃra ideolÂgusai emlegett¢k, a àfuturista
BeatlesÊ-szel, slÀgerlistÀs felv¢teleket k¢szÁtett. Az 1967-es THAT'S HOW MUCH I NEED
Y OU NOW (HOGY MENNYIRE AKARLAK MOST
T°GED), a SHE'S GONE (MEGY A LçNY ) vagy a
MEMORIES (EML°KEK ) mind-mind a t¢marefr¢n hÀromszoros ism¢telget¢s¢ben kimer¡lû, igazi àtin¢dzserszÁv-szaggatÂÊ popszÀmok voltak (a MEMORIES cÁmü dalt k´zvetlen¡l a ROCK B OTTOM utÀn, elm¢ly¡ltebben
Ãjra feldolgozta Wyatt).
A ROCK B OTTOM beathatÀsai a 3/4-es ¢s a
4/4-es l¡ktet¢sü metrum jelenl¢t¢ben ragadhatÂk meg. Nincsenek 5/4-es, 7/4-es ¢s vÀltakozÂ ¡temek; ezzel szemben a ritmushangszereket ¢s a basszusgitÀrt a beatre nem jellemzû visszafogottsÀggal kezeli Wyatt, ¢s sok
esetben primitÁvv¢ is teszi azt. A SEA SONG
eset¢ben p¢ldÀul a 4/4-en bel¡l csak az 1-et
¢s a 3-at ¡ti meg, a LITTLE RED ROBIN HOOD
HIT THE ROAD-nÀl szinte àavantgÀrd dzseszszesigÊ viszi a àritmusvesztûÊ dobolÀs technikÀjÀt, a Mike Oldfield Àltal elûadott gitÀrszÂlam alatt a ritmus szÁnezûfunkciÂjÃvÀ egyszerüs´dik, az ALIFE eset¢ben az ¢nekhangot
hasznÀlja metrumk¢nt. Ezt az utÂbbi mÂdszert, ti. az ¢nekhang metrumk¢nt valÂ alkalmazÀsÀt mÀr az 1971-ben k¢sz¡lt, egy nap
alatt r´gzÁtett THE END OF AN EAR (EGY FºL
V °GE) cÁmü lemez¢nek Gil Evans-ÀtdolgozÀsaiban hallhattÀk dzsessz¢rz¢keny f¡leink.
Mint azt az im¢nt jelezt¡k, az ALIFE cÁmü dalban az alife szÂ halk ism¢telget¢se adja a 3/4es ¡temet, melyre a finoman, melodikusan
improvizÀlÂ basszusgitÀrszÂlam ¢s az erre
àfelelgetûÊ szintetizÀtor hangjai ¢p¡lnek (e
darab egy¢bk¢nt felid¢zi az intenzÁv osztÀlyon a betegekre kapcsolt g¢pek zakatolÀsÀt
is). Az A LAST STRAW (EGY UTOLSñ SZALMASZçL) hallgatÀsakor pedig azt vehetj¡k ¢szre,
hogy lÀgy cintÀny¢rjÀt¢k hozza az alapl¡ktet¢st, ¢s csupÀn a rocky bottom szavak utÀn
szÂl dinamikusan a pergûdob, Àm az is csak
egy f¢l ¡tem erej¢ig, erûsÁtve benn¡nk a
àhegyre f´l, v´lgybe leÊ utazÀs k¢pzet¢t.
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Itt tünik ki, hogy az egy¢bk¢nt k´t´tt slÀgerforma a maga kifinomultan kezelt disszonanciÀival mennyire alkalmas egy k¢pzettÀrsÁtÀsos-metaforikus zene l¢trehozÀsÀra: Áme, az auditÁv s¢ma Ágy alakul vizuÀlis muzsikÀvÀ!
Ezt erûsÁtik az azonos alapÃ moll-dÃr vÀltÀsok is ä el¢g, ha a LITTLE RED RIDINGHOOD HIT THE ROAD-ra vagy az ALIFIB-re
gondolunk ä, melyek a legegyszerübben Ãgy
¢rtelmezhetûk, hogy egy zÀrtabb struktÃra szabadabbÀ, nyitottabbÀ lesz.6
Mennyire egyszerü mindez, talÀn ez¢rt is
annyira megh´kkentû!
E szokatlan egyszerüs¢get csak fokozza, ha
a ROCK B OTTOM-ot, mint vokÀlis muzsikÀt
vizsgÀljuk tovÀbb.
Az A LAST STRAW ¢nekszÂlamÀban a k, g,
t hangokat az angol irodalmi nyelv hangtani
szabÀlyaitÂl elt¢rûen lÀgyan ejti Wyatt, kiv¢ve
a rocky bottom szintagmÀban. Emellett szokatlanul nyitott magÀnhangzÂkat ¢s diftongusokat ejt, mintegy ´nironikusan rÀjÀtszva
velesz¡letett besz¢dhibÀjÀra, selypÁt¢s¢re.
Az ALIFE ¢s az ALIFIB cÁmü dalokban
(mindkettûben ugyanaz, a dadaizmust id¢zû,
az angol nyelvbûl formÀlt, csak itt-ott ¢rtelmes halandzsanyelv hallhatÂ), melyeknek
ugyan megegyezû a tartalmuk, Àm elûsz´r
¢nekelt, majd a sch´nbergi ¢nekbesz¢dre
utalÂ modorban ism¢telt a sz´veg¡k, egy
olyan, a szerzû feles¢g¢hez int¢zett szerelmes
vers szÂlal meg zenei kÁs¢rettel, amit szem¢lyess¢g¢hez m¢ltÂn csak dadogva lehet k´zl¢ss¢ tenni.
Magas ¢s fÀtyolos ¢nekhangjÀt Wyatt nem
csupÀn ezzel teszi m¢g bizarrabbÀ, hanem azzal is, hogy ´nk¢nyesen elharapja a szÂv¢geket. °nekhangjÀban, akÀrcsak zen¢j¢nek
eg¢sz¢ben, a szaggatott ritmizÀciÂt (¢s itt-ott
a recitÀlÀst) alkalmazza. StÁlusÀnak ezek az
elemei valÂszÁnüleg a modern zene befolyÀsÀra utalnak. Ehhez jÀrul m¢g bizonytalan intonÀciÂja, melynek hatÀsÀra amÃgy is ¢rz¢keny, àfÀradtÊ ¢nekl¢s¢t hamisnak halljuk. MÀsutt a sz´vegeket visszafel¢ ¢nekli (a
LITTLE RED RIDING-HOOD HIT THE ROAD
k´z¢pr¢sz¢ben mÀr az ´sszes szÂlam is viszszafel¢ szÂl!), ez k¢sûbb Fred Frith Art Bears
nevü no wave zenekarÀnÀl vÀlik uralkodÂvÀ.
K¡l´nleges magas hangjÀt (sût a beatbûl
´r´k´lt fejhangjÀt, amit ott csak t´bbszÂlamÃ
vokÀloknÀl hasznÀltak) a zeneanyag v¢g¢n a
hegedü skÂtdudÀt id¢zû, n¢pzen¢re utalÂ r¢-

sz¢ben Ivor Cutler basszus ¢nekbesz¢de ellenpontozza.
A wyatti ¢nekhang Ágy a hangszerek àfelettÊ szÂlhat, de felid¢zhet hangszereket is (az
A LAST STRAW B r¢sz¢ben trombitautÀnzÂk¢nt hallhatjuk), de enn¢l absztraktabb felhasznÀlÀsÀval is talÀlkozunk: a ny´k´g¢sig
fÀjdalmassÀ torzul, nyomokban eml¢keztetve
a beat àye-ye-yeÊ klis¢j¢re. Ez a beathang keveredik aztÀn a kortÀrs zene ¢nekstÁlusÀval.
A dzsesszkritikusok nem v¢letlen¡l hasonlÁtottÀk Wyatt hangjÀt Cathy Berberian¢hoz,
ugyanÃgy, ahogy a àpopszak¢rtûkÊ p¢ldÀul
Peter Gabriel¢hez.7 A fÀtyolos, magas, rekedtes, n¢hol ¢les hang valÂban Ãgy tünik, mintha nem nû vagy f¢rfi torkÀbÂl t´rne fel, inkÀbb azt ¢rezhetj¡k, hogy egy ûsidûktûl itt
ragadt androg¡n jÀtszik vel¡nk. Az androg¡n szem¢lyis¢g, Ãgy is fogalmazhatunk, Robert Wyatt szubegÂja. Ivor Cutler f¢rfiasm¢ly hangja ¢s a szint¢n megszÂlalÂ Alfreda
Benge (beceneve Alfie, az û nev¢vel jÀtszik el
az Alife, Alifib szavakban) nûi hangja k´z´tt
a mitikus kapocs. Ez a hang Wyatt term¢szetes adottsÀga, de csak tolÂsz¢kbe k¢nyszer¡l¢se utÀn kezdte ennyire tÃlfinomultan
hasznÀlni.
A hangszeres muzsika, a dalsz´vegek tartalmi ¢s nyelvi-jelent¢sbeli hangulata mutatja
ezt annak ellen¢re, hogy a ROCK BOTTOMhoz a szerzû nem mell¢kelt sem sz´vegk´nyvet, sem partitÃrÀt. C¢lozva arra, hogy e sajÀtos nyelvet kizÀrÂlag hallgatÀs ÃtjÀn engedj¡k magunkhoz! A LITTLE RED RIDINGHOOD HIT THE ROAD Piroska-mes¢j¢nek
zagyva mondatai, a SEA SONG kifejez¢sei,
gondolatai (àjobban szeretlek este, mikor iszol, de
nem tudok veled mit kezdeni reggel, amikor itt lenne az ideje, hogy egy idûre emberr¢ vÀljÊ stb.), az
A LAST STRAW strÂfÀi a hegyekrûl ¢s a rock
bottom-m¢lys¢gekrûl, a dadaista szerelmi
vallomÀsokon Àt eg¢szen a nyelvileg kifejezhetetlen Àllapotokig ¢s hangulatokig emelik
mindent ÀtfogÂvÀ az ¢let trag¢diÀjÀt.
A dalsz´vegek egy kÀbÁtÂszeres, tudattÀgult Àlteljess¢get ¡tk´ztetnek a partikulÀris valÂsÀggal,
ebbûl fakad a wyatti zene el¢gikus melankÂliÀja, mely semmik¢ppen nem azonos egy hamis, àpszichedelikusÊ8 lÀtÀsmÂddal: a ROCK
BOTTOM-ban a drÀmai valÂsÀg f´l¢ emelked¢srûl ¢s a korlÀtokrÂl, a nyomor¢kl¢t terh¢rûl van szÂ.
A tÃl¢l¢s Ágy lehets¢ges.
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Jegyzetek
1. A k´zelj´vûben jelenik meg k¡lf´ld´n Mike Kelly
kanadai szerzû monogrÀfiÀja, a W RONG MOV EMENTS
(ROSSZ MOZDULATOK ), az elsû kimerÁtûbb munka Robert Wyattrûl. A publikÀlÂ k´nyvkiadÂ neve m¢g ismeretlen.
2. Robert Wyatt szÂalkotÀsa olyan orszÀgok megnevez¢s¢re (KurdisztÀn, Palesztina), melyek ma nem
szuver¢n Àllamok.
3. Az irÀnyzat elnevez¢se James àBloodÊ Ullmer
amerikai n¢ger gitÀrostÂl ered. A szakirodalom tûle
vette Àt a terminolÂgiÀt. Szinonim megnevez¢sek
m¢g: noise scene, populÀris avantgÀrd zene.
4. Itt ugyan az akkord tetej¢n felcsend¡l egy tiszta
harmÂnia, de a basszusban megszÂlalÂ gesz hang
nem illik az akkordba.
5. A zenekar mÀsodik, 1972-es, k´zvetlen¡l a ROCK
B OTTOM elûtt kiadott nagylemez¢nek a cÁme: LITTLE
RED RECORD (K ICSI V¹R¹S LEMEZ). Erre a zenei elûzm¢nyre utalnak a LITTLE RED RIDING-HOOD HIT
THE ROAD ¢s a LITTLE RED ROBIN HOOD HIT THE
ROAD (K ICSI V¹R¹S ROBIN HOOD öTRA KEL) cÁmü dalok. Mindk¢t kompozÁciÂ bemutatandÂ zeneanyagunk elsû, illetve mÀsodik r¢sz¢nek kit¡ntetett,
utolsÂ hely¢n Àll. MÀsr¢szt a lemezborÁtÂk vakondÀbrÀzolÀsa is a Matching Mole nev¢hez k´thetû.
Eg¢szen a RUTH I S STRANGER T HAN RICHARD-ig
(RUTH FURCSçBB, MINT RICHARD), 1975-´s albumÀig
lÀthatÂ, ahol mÀr a Wyatt-alteregÂ vakondnak csak
a tÃrÀsa ¢s az abba leereszkedû l¢tra jelenik meg,
mutatva, hogy û mÀr r¢g àlegalulÊ, a f´ld alatti s´t¢ts¢gben ¢l, legalÀbb annyira, mint a ROCK B OTTOM-lemezborÁtÂ k¢k kontÃrÃ vakondja.
6. Semmi esetre sem akarjuk azt ÀllÁtani, hogy itt
egyszerübb, p¢ldÀul egy konkr¢tan a-moll/A-dÃr
vÀltÀsk¢nt jellemezhetû folyamat megy v¢gbe. Itt
olyan jellegü zenei esem¢ny t´rt¢nik, amely segÁts¢g¢vel k´nnyen asszociÀlunk a leÁrt zÀrtsÀg-nyitottsÀg irÀnyra.
7. Wyatt Gabriel B IKñ -jÀt az 1984-es W ORK IN PROGRESS (MUNKA ALATT çLLñ Mþ) cÁmü lemez¢n ¡ltette
Àt t´bbszÂlamÃ-t´bb hangszÁnü vokÀlis zen¢v¢, ahol
minden szÂlamot û maga ¢nekel.
8. A korabeli àkÀbÁtÂszeres rockzeneÊ sorÀn kialakult terminolÂgia. A pszichedelikus rockzen¢szek
szerzem¢nyei a kÀbÁtÂszer hatÀsa alatt sz¡lettek ¢s
adattak elû. K¢sûbb a kifejez¢s Àtragadt az Ãn. progresszÁv rockzen¢re is.

Sûr¢s Zsolt

LEVELEK
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
A folyÂirat-szerkeszt¢s nagyobbik r¢sze à¢jszakaiÊ ä az olvasÂ nem lÀthatja. A minden
bek¡ld´tt k¢zirathoz hozzÀfüz´tt ä n¢ha csak
egymondatos, n¢ha viszont t´bboldalas ä
kommentÀrok, a minden h¢tfûi, gyakran
igencsak szenved¢lyes vitÀk, a felk¢rû, a javÁtÀsra, ÃjragondolÀsra felszÂlÁtÂ, illetve visszak¡ldû levelek. H¢trûl h¢tre Árunk (t´bbek k´z´tt) pÀlyakezdû k´ltûknek ¢s ÁrÂknak. S mivel a modern kultÃra egyik legfûbb mÃzsÀja
a k¢tely, a bizonytalansÀg, Ãjra meg Ãjra f´lmer¡l: mi az, ami mondhatÂ e levelekben?
Arra gondoltunk, megtanÀcskozzuk ezt a
k¢rd¢st pÀlyatÀrsainkkal. Szem¡nk elûtt Rainer Maria Rilke LEV ELEK EGY IFJö K¹LTýH¹Z
cÁmü ÁrÀsa lebegett. A tÁz lev¢lbûl az elsût, a
legÀltalÀnosabb ¢rdeküt, megk¡ldt¡k szÀmos
ÁrÂnak ¢s k´ltûnek (s most ä harminck¢t ¢v
utÀn elûsz´r ä eml¢keztetû¡l Ãjra k´zreadjuk). Megk¢rt¡k ûket: ÁrnÀnak levelet egy ifjÃ
k´ltûh´z. Azt rem¢lt¡k, hogy besz¢dmÂdok
lehetûs¢gei rajzolÂdnak majd ki, a megszÂlÁtottak pÀrbesz¢dre l¢pnek egy k¢pzeletbeli
vagy valÂsÀgos pÀlyakezdûvel, a kilencven ¢vvel ezelûtti pÀrbesz¢d r¢sztvevûivel, ¢s vel¡nk, a Holmi szerkesztûivel. F´lsejlik egy Ãj
magyar ars poetica, pontosabban Ãj ars poeticÀk sejlenek f´l.
KorÀntsem vÀlaszolt mindenki; nem is
vÀrtuk ezt. BizonyÀra volt, akinek egyszerüen nem f¢rt bele a programjÀba a vÀlasz, volt,
aki nem tartotta ´szt´nzûnek ´tlet¡nket (bÀr
ä mint olvasÂink lÀtni fogjÀk ä ennek indoklÀsÀt is ´r´mmel k´z´lj¡k), volt, aki nem gondol jÂ szÁvvel folyÂiratunkra, s v¢g¡l lehetnek
akÀr jelentûs ÁrÂk is, akik vagy nem Àllnak
sem k¢pzeletbeli, sem valÂsÀgos kapcsolatban
utÂdaikkal, vagy csak egyszerüen nem szeretnek fogalmi nyelven megszÂlalni.
K´sz´net azoknak, akik vÀlaszoltak. E szÀmunk levelez¢si rovatÀban elkezdj¡k ÁrÀsaik
k´zreadÀsÀt, Àm legalÀbb f¢l ¢vbe telik, amÁg
mindegyik feleletre sor ker¡l.
A szerkesztûk
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LEV°L
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
SzabÂ Ede fordÁtÀsa
PÀrizs, 1903. februÀr 17.
Igen tisztelt Uram,
csak n¢hÀny nappal ezelûtt ¢rt el hozzÀm levele.* K´sz´n´m ezt a nagy ¢s jÂlesû bizalmat. T´bbet aligha tehetek. Nem boncolgathatom verseinek jelleg¢t; tûlem ugyanis minden bÁrÀlÂ szÀnd¢k a lehetû legtÀvolabb Àll.
K´zel f¢rkûzni egy müalkotÀshoz a kritika
szavaival jÂformÀn nem is lehet: ebbûl mindig t´bb¢-kev¢sb¢ szerencs¢s f¢lre¢rt¢sek
adÂdnak. A dolgokat nem ragadhatjuk meg
annyira, s ki sem mondhatjuk Ãgy, ahogy azt
t´bbnyire el szeretn¢k hitetni rÂluk; az esem¢nyek java r¢sze elmondhatatlan, olyan
t¢rben jÀtszÂdik le, ahovÀ a szÂ m¢g soha el
nem ¢rt, s mindenn¢l kimondhatatlanabbak a müremekek, e titokzatos t¢nyezûk,
mert mÁg a mi ¢let¡nk elmÃlik, az ´v¢k maradandÂ.
Amikor elûrebocsÀtom ezt a megjegyz¢st,
hadd mondjam el azt is ¹nnek, hogy versei
nem mutatnak ´nÀllÂ jelleget, inkÀbb csak
burkolt ¢s cs´ndes hajlamot a szem¢lyes lÁrÀhoz. Ezt leghatÀrozottabban a LELKEM cÁmü
utolsÂ vers¢ben ¢rzem. Ebben mÀr valami sajÀtos keresi a maga hangjÀt ¢s dallamÀt. °s a
LEOPARDIHOZ Árt sz¢p k´ltem¢nyben talÀn
n¢mi rokon ¢rz¢s bontakozik ki e nagy, magÀnyos k´ltû irÀnt. Ennek ellen¢re ezek a
versek nem szÀmÁtanak, ´nmagukban m¢g
nem Àllnak meg, az utolsÂ ¢s a Leopardihoz
Árt sem. SzÁv¢lyes kÁs¢rûlevele hozzÀsegÁt,
hogy megmagyarÀzhassak n¢hÀny hiÀnyossÀgot, amelyet mÀr versei olvasÀsa k´zben is
¢reztem, de n¢ven nevezni nem tudtam.
Azt k¢rdezi, jÂk-e versei. Tûlem k¢rdi.
Elûzûleg mÀsoktÂl tudakolta. FolyÂiratoknak
k¡ld´zgeti verseit. ¹sszehasonlÁtja ûket mÀs
k´ltem¢nyekkel, ¢s nyugtalan, ha egyik-mÀsik szerkesztûs¢g visszautasÁtja kÁs¢rleteit.
Nos (mivel megengedte, hogy tanÀcsot adjak), ¢n arra k¢rem: hagyja abba mindezt.
¹n kifel¢ tekint, s most legelûsz´r is ¢ppen
* A lev¢l cÁmzettje Franz Xaver Kappus, osztrÀk katonatiszt ä k¢sûbb ponyvareg¢nyÁrÂ.

ezt nem szabad tennie. Senkitûl sem kaphat
tanÀcsot ¢s gyÀmolÁtÀst, senkitûl. Nem segÁt,
csak egyetlenegy eszk´z. M¢lyedjen ´nmagÀba. Kutassa ki azt az okot, ami ÁrÀsra k¢szti;
vizsgÀlja meg, gy´kerei vajon a szÁve legm¢ly¢be nyÃlnak-e, valljon rÂla ´nmagÀnak,
hogy belehalna-e, ha nem Árhatna. Ez a legfontosabb: k¢rdezze meg ¢jszakÀja legcs´ndesebb ÂrÀjÀban: kell, hogy Árjak? çsson le
szÁv¢be m¢lyrûl j´vû felelet¢rt. S ha ez igenlûn hangozn¢k, ha Ãgy talÀlkozhatna szembe
ezzel a komoly k¢rd¢ssel, hogy erûs ¢s egyszerü àÁrnom kellÊ lenne a vÀlasz, akkor alakÁtsa ¢let¢t e sz¡ks¢gszerüs¢g szerint; ¢let¢nek
m¢g legk´z´mb´sebb, legjelent¢ktelenebb
ÂrÀja is e k¢nyszer jele ¢s bizonysÀga legyen.
AzutÀn k´zeledj¢k a term¢szethez. KÁs¢relje
meg legelsû emberk¢nt mondani el, amit lÀt,
Àt¢l, szeret ¢s elveszÁt. Ne Árjon szerelmes
verseket; ker¡lje eleinte a tÃlsÀgosan ismert
¢s szokÀsos formÀkat: ezek a legnehezebbek,
mert abban, amiben jÂ, sût r¢szint kitünû
hagyomÀnyok t´mege maradt rÀnk, egy¢nit
csak nagy, ki¢rlelt erûvel nyÃjthatunk. Az ÀltalÀnos motÁvumoktÂl ¢ppen ez¢rt menek¡lj´n azokhoz, amelyeket sajÀt mindennapi
¢lete kÁnÀl; Árja le szomorÃsÀgÀt, vÀgyait, futÂ
gondolatait, hit¢t valami sz¢pben ä ÀbrÀzolja
mindezt bensûs¢ges, halk, alÀzatos ûszintes¢ggel, s ´nmaga kifejez¢s¢re hasznÀlja fel
k´rnyezet¢nek tÀrgyait, Àlomk¢peket vagy
eml¢keit. Ne h¢tk´znapjait vÀdolja, ha szeg¢nyesnek lÀtszanak; okolja sajÀt magÀt, mondja inkÀbb, hogy nagy gazdagsÀguk elûvarÀzslÀsÀhoz nem el¢gg¢ k´ltû; mert az alkotÂ szÀmÀra nem l¢tezhet szeg¢nys¢g vagy k´z´mb´s, sivÀr hely. °s m¢g ha b´rt´nben ¡lne is,
ha ¢rz¢kszerveihez a cellafalon Àt a vilÀg semmif¢le zaja sem hatolhatna el ä nem volna-e
akkor is ott a gyermekkora, ez a drÀga, kirÀlyi gazdagsÀg, eml¢keinek e kincseskamrÀja?
FordÁtsa ebbe az irÀnyba figyelm¢t. PrÂbÀlja
meg e tÀvoli mÃlt els¡llyedt csodÀinak kiemel¢s¢t; szem¢lyis¢ge Ágy megszilÀrdul, magÀnya kitÀgul, ¢s derengû otthonnÀ vÀlik,
messze morajlik tûle a mÀsok lÀrmÀja. ä S ha
ebbûl a befel¢ fordulÀsbÂl, ebbûl a sajÀt vilÀgba mer¡l¢sbûl versek sz¡letnek, akkor majd
nem gondol arra, hogy bÀrkitûl is megk¢rdje, vajon jÂ versek-e ezek. Azt sem kÁs¢rli meg
majd, hogy f´lkeltse a folyÂiratok ¢rdeklûd¢s¢t e munkÀk irÀnt: mert kedves, term¢szetes
birtokÀt, a sajÀt ¢let¢nek egy darabjÀt ¢s
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hangjÀt fogja ¢rezni benn¡k. A müalkotÀs akkor jÂ, ha sz¡ks¢gszerüs¢gbûl j´tt l¢tre. Eredet¢nek ez a jellege egyben Át¢lete is: mÀs
megÁt¢l¢s nincs. Ez¢rt, igen tisztelt Uram,
egyebet nem tanÀcsolhatok, csak ezt: m¢lyedjen ´nmagÀba, vizsgÀlja meg a m¢lys¢geket,
ahonn¢t ¢lete fakad; enn¢l a forrÀsnÀl
megleli majd a feleletet arra a k¢rd¢sre, hogy
kell-e alkotnia. Fogadja el azt Ãgy, amint
hangzik, s ne t¢pelûdj¢k rajta. TalÀn bebizonyosodik: az a hivatÀsa, hogy müv¢sz legyen.
Akkor vÀllalja sorsÀt, s viselje el minden terh¢vel ¢s nagysÀgÀval egy¡tt, an¢lk¡l hogy valaha is ¢rdeklûdn¢k a kÁv¡lrûl vÀrhatÂ jutalom felûl. Mert az alkotÂ legyen k¡l´n, teljes
vilÀg, talÀljon meg mindent ´nn´nmagÀban
¢s a term¢szetben, ha ahhoz kapcsolÂdott.
E magÀba szÀllÀs ¢s magÀnyba mer¡l¢s
utÀn azonban talÀn le kell mondania arrÂl,
hogy k´ltû legyen (el¢g, mint mondtam,
¢reznie, hogy ÁrÀs n¢lk¡l is tudna ¢lni, s ha
Ágy van, egyÀltalÀn nem szabad Árnia). çm ez
a befel¢ fordulÀs, amire k¢rem, akkor sem
volt hiÀbavalÂ. °lete ettûl kezdve mindenesetre rÀtalÀl majd sajÀt Ãtjaira, s hogy ezek
jÂk, gazdagok ¢s messzire vivûk legyenek, el
sem tudom mondani, mennyire kÁvÀnom
¹nnek.
Mit is mondjak m¢g? ögy v¢lem, ¢rt¢ke
szerint hangsÃlyoztam mindent; ¢s v¢g¡l azt
is tanÀcsolnÀm, hogy csendesen ¢s komolyan
nûje ki fejlûd¢s¢t; azzal zavarhatja meg a leghevesebben, ha kifel¢ n¢z, ¢s kÁv¡lrûl vÀr feleletet olyan k¢rd¢sekre, amelyekre vÀlaszolni legbensûbb ¢rz¢se is talÀn csak legcs´ndesebb ÂrÀjÀban k¢pes.
¹r´m´t szerzett, hogy ÁrÀsÀban Hora§ek
professzor Ãr nev¢re bukkantam; nagy tiszteletet ¢s az ¢vek sorÀn sem mÃlÂ hÀlÀt ¢rzek
e szeretetre m¢ltÂ tudÂs irÀnt. K¢rem, tolmÀcsolja neki ezt az ¢rz¢semet; nagyon jÂlesik,
hogy eml¢kszik m¢g rÀm, s ezt sokra is ¢rt¢kelem.
Verseit, melyeket oly barÀtilag bÁzott rÀm,
egyidejüleg ÃjbÂl visszajuttatom. M¢g egyszer megk´sz´n´m szÁves ¢s m¢ly bizalmÀt:
ezzel az ûszinte, legjobb tudÀsom szerint
adott vÀlasszal igyekeztem valamivel ¢rdemesebb¢ vÀlni rÀ, mint amilyen, idegen l¢v¢n,
valÂban vagyok.
Teljes tisztelettel ¢s egy¡tt¢rz¢ssel
Rainer Maria Rilke

P¢cs, 1993. mÀrcius 15.
Kedves J.,
az lesz a legjobb, ha te ûrz´d ezeket a verseket, ez¢rt visszak¡ld´m ûket, Ártam legutÂbb,
s hogy sajnÀlom, hogy nem tudtam nyilvÀnossÀgra segÁteni azt a kettût-hÀrmat sem,
ami tetszett k´z¡l¡k. Azt is megÁrtam, hogy
messzirûl n¢zve Ãgy lÀtom, te mÀr le is
mondtÀl a k´lt¢szetrûl, s ha Ársz m¢g egyÀltalÀn, csak aff¢le rÀadÀsk¢nt, mell¢kesk¢nt a
muzsika mellett. S hogy szomorÃ vagyok,
mert Ágy is sz¢p lehet, sz¢p lesz, de nem az
igazi. S hogy tovÀbbra is ÀllÁtom, hogy k´ltûi
tehets¢ged van, nem akÀrki lehetn¢l a pÀlyÀn, s hogy a zen¢hez nem ¢rtek.
Meglepett hÀt, amikor majdnem egyesztendei hallgatÀs utÀn most Ãjra jelentkezt¢l,
verseket k¡ldt¢l. Ezek a versek t´red¢kesek,
valamif¢le Àtmenetrûl, bizonytalansÀgrÂl vallanak, nem igazÀn tetszenek. Legjobb a TEçSCS°SZ°K FENEK°RE K¹V ESEDETT... kezdetü,
ez hasonlÁt leginkÀbb azokra, amelyeket a r¢giek k´z¡l szerettem. De nagyszerüek az
ilyen k¢pek is mÀsutt: àbegombolkoznak az ÀrnyakÊ, àcsigolyÀkon f´nnakadt dobbanÀsokÊ. IgazÀn, persze, az tetszik, amit a leveledben olvasok: àMikor ezeket a verseket Ártam, mindig a
legfontosabbaknak, szinte ÏtitoknakÎ ¢reztem ûket!
Sok mindenen ÀtsegÁtett, hogy le tudtam Árni n¢ha
azt, amit bel¡l ¢rzek, ¢reztem, ami feszÁtett, mert a
megfoghatatlan, szÂba ´lthetetlen gondolatok gy´t´rnek legjobban.Ê
Nos, valahol itt van a k´lt¢szet forrÀsvid¢ke. Csak akkor ¢rdemes Árni, ha Ãgy ¢rzed,
olyasmit Ársz, amit nem is lehet leÁrni, ami titok. Lehet, hogy m¢gis menthetetlen vagy, a
muzsika sem tud elt¢rÁteni a verstûl. Legfeljebb az, ha egyszer elkezdesz zen¢t szerezni.
Vagyis: nehogy magadba temesd Àm a titkot!
Ha k¢pes vagy rÀ, ki kell mondanod. °s ki is
fogod mondani. Most mÀr tudom. De n¢zz¡k
csak az elej¢tûl.
T¢ged gyerekk¢nt, fiatalon nem akÀrmilyen ¢lm¢nyek, nagy ´r´m´k ¢s nagy bÀnatok ¢rtek. A szeretet, ami a csalÀdban k´r¡lvett, zenemüv¢sz sz¡leid kem¢ny munkÀja,
´r´mei, keservei, a sajÀt korai zenei siker¢lm¢nyeid, aztÀn a sokk, ¢desapÀd hirtelen halÀla. Ekkor mÀr ÁrtÀl, mÀr k¢t ¢ve ÁrtÀl. LÀtod,
nem is tudom, hogyan kezdted el, mi¢rt
kezdted el elsûs gimnazistak¢nt. Vagy mÀr
elûbb?
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Valaki bej´n az utcÀrÂl, Àtad hetven verset, s annak a fele, szerintem, k´z´lhetû. A
verseket egy tizen¢ves lÀny Árta, aki most a
zenemüv¢szeti fûiskola elsû¢ves hallgatÂja,
tehÀt benne a tizenkilencedikben, hegedümüv¢sznek k¢sz¡l, de ¢nekelni is tanulni
akar. Mi ez? Szabad-e a versÁrÀsra biztatnom
egy t´r¢keny emberk¢t, aki maga sem biztos
benne, hogy k´ltû akar lenni? Aki nem d¢rrel-dÃrral j´n, hogy most aztÀn pokolba mindenkivel, mindennel, amit eddig Ártak, mert
û majd megmutatja, mert vele kezdûdik az
igazi irodalom? Te Ãgy Ártad ezeket a verseket, ahogy a vÁz kicsordul a pohÀrbÂl, ha nagyon tele van, ahogy a fü Àtnû a kerÁt¢sen,
ha hagyjÀk. TisztÀn, term¢szetesen Ártad
meg, amit ¢rezt¢l, gondoltÀl. Term¢szetesen,
de k´ltûi Àtt¢telekkel. Gondolati ¢s k¢pszerü
voltÀl egyszerre. Nem erûltetted a rÁmet, de
ahol rÁmelt¢l, ott t´bbnyire jÂl. Nem tetszett,
hogy n¢ha b´lcselkedt¢l, okoskodtÀl, k´r¡lm¢nyeskedt¢l, de arra gondoltam, s mondtam is, hogy ez a korral jÀr, kin´v´d majd. A
legfontosabb az a titokzatos erû volt, a tehets¢g ereje, ami a soraid k´z¡l, m´g¡l sugÀrzott, amit ritkÀn ¢rez az ember, akkor is, ha
sok-sok hasonlÂ korÃ fiatal prÂbÀlkozÀsÀt olvassa rendszeresen. Mit tegyek? Zavarjalak
vissza a hegedüh´z? An¢lk¡l, hogy rÀd, az
idûre, a sorsra bÁznÀm, hogy mi lesz belûled?
írjÀl, tanulj, ¢lj, gondolkozz, de maradj
´nmagad, biztattalak, s ´r¡ltem, hogy bÀbÀskodhattam elsû verseid megjelen¢s¢n¢l. Tudtam, hogy elûbb-utÂbb vÀlasztÀsra k¢nyszer¡lsz, s mert hosszÃ idûre eltünt¢l, mÀrmÀr lemondtam rÂlad. BÀr hittem, s most is
hiszem, hogy vagy a zenei, vagy a k´ltûi pÀlyÀn kimagaslÂt fogsz alkotni. Ez¢rt Árok most
Ãjra ¢s hosszan, m¢g akkor is, ha esetleg ism¢telni fogom magamat.
Kezdj¡k ott, hogy meggyûzûd¢sem, hogy
mindenekf´l´tt elûsz´r emberk¢nt kell kiteljesedned, àelk¢sz¡ln´dÊ, de Ãgy, hogy folyton tovÀbb ¢p¡lhess, nyitva maradj, mozgÀsban legy¢l. A verset meg kell ¢lni, csak azutÀn
lehet megÁrni. AzutÀn ¢rdemes. AbbÂl, ami
benned van. Azt, hogy hogyan, az mÀr szinte
magÀtÂl j´n. Akinek tehets¢ge van, k´nnyen
megtanulja. S meg is kell tanulni! De eleve
rossz, ha valaki verstani k´nyveket nyÀlaz,
mert ¢ppen verset akar Árni.
Ismerd meg magad, mondom a r¢gi igaz-

sÀgot, mondom magamnak is. Ismerd meg a
gy´kereidet, csalÀdodat, ûseidet. Ez akkor is
tartÀst ad, talajt a talpad alÀ, ha k´z¡l¡k esetleg nem mindenki volt makulÀtlan. Ne feledd, hogy egytûl egyig ott lakoznak benned,
bÀrmikor elûl¢phetnek, s a te arcodat viselik.
Akikre b¡szke vagy, ûk akkor is veled lesznek, ha nem gondolsz rÀjuk. Persze, gondolni fogsz. De csak akkor besz¢lj rÂluk, ha nem
tünik henceg¢snek, k¢rked¢snek, ha mÀsokat nem s¢rtesz vele, ha magadat nem adod
ki tÃlsÀgosan.
Igyekezz ellesni holtaktÂl ¢s ¢lûktûl mindazt, amit szerinted jÂl csinÀltak, s amire sz¡ks¢ged van. Csak amit Ágy megszerzel, szem¢lyis¢gedbe be¢pÁtesz, csak az lesz teljesen a ti¢d. S figyeld ´nmagadat! Azokat a reakciÂkat, amelyekkel a k¡lsû vilÀg ingereit, az ´r´m´ket ¢s a fÀjdalmakat, a bÀntÀst ¢s a simogatÀst fogadod. Mi mit indÁt el, l´k fel, lÂdÁt
a hely¢re benned. Vagy azt, hogy amikor
minden dûl, felborul bel¡l, hogy mik¢ppen
rakod a hely¢re, rendezed Àt, amit ott talÀlsz.
Ha jÂl odafigyelsz, ezt le is Árhatod. A vers a
belsû mozgÀsbÂl, ¢rint¢sbûl, zuhanÀsbÂl, reped¢sbûl, rakosgatÀsbÂl lesz, lehet.
Olvasd a nagy k´ltûket, ÁrÂkat, ismerd
meg a legjobbakat azok k´z¡l, akik m¢g ¢lnek. Az utÂbbi neh¢z terep, mert Ázl¢sek ¢s
¢rt¢kÁt¢letek k¡l´nb´zûk, s nagyon sokszor
az irodalmon kÁv¡li szempontok, ¢rdekek,
erûviszonyok, elûÁt¢letek d´ntik el, hogy ki
kit tart jÂnak. Legjobb is t´bb van, mint amit
ez vagy az a legjobbnak tart. Ehhez nincsen
PÀrizsban ûrz´tt hiteles m¢terrÃd, amellyel
pontosan megm¢rhetû, hogy akkor melyik.
Hogy melyik mekkora. ízl¢sed szerint ¢s magadnak kell rangsorolnod.
L¢gy alÀzatos! A nagy mü csak Ãgy enged
magÀhoz, ¢s Ãgy k¢sz¡l, ha tudod, hogy ´nmagad milyen kicsi vagy, s porszemnyi az is,
amit akÀrmekkora tehets¢ggel mell¢je tehetsz. Tele van nagyk¢püs¢ggel az irodalom.
N¢melyek azt hiszik, hogy nagyobbak lesznek, ha meggondolatlansÀgbÂl, irigys¢gbûl,
butasÀgbÂl, kivagyisÀgbÂl, pillanatnyi ¢rdekbûl a mÀsikat leszÂljÀk, kicsinyÁtik, kiradÁrozzÀk. K¡l´n´sen az Ãgynevezett irodalmi ¢let
mük´dik Ágy. BarÀti tÀrsasÀgok, klikkek, ivÂcimborÀk, gittegyletek, politikai elk´telezetts¢gek n¢ha ¢letrûl, halÀlrÂl d´ntenek, d´nten¢nek. A pletyka, a legenda, egy-egy koccin-
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tÀs t´bbet szÀmÁt nekik, mint egy ¢letmü. Ha
megÁt¢led ûket, gondolj arra, hogy az ÁrÂk is
emberek.
Ha valaki jÂt tesz veled, megtanÁt valamire, k´sz´nd meg neki, de ne hÀlÀlkodj tÃlsÀgosan, mert az ´rd´g ott Àll az illetû hÀta m´g´tt, s min¢l inkÀbb hÀlÀlkodsz, annÀl inkÀbb
szorÁtja ût magÀhoz. Ne sz¢d¡lj meg, ha olyanok dics¢rik müv¢szi teljesÁtm¢nyeidet, akik
elsûsorban az embert, a rokont, a barÀtot, a
sz¢p nût lÀtjÀk benned, s a zen¢hez vagy a
vershez keveset ¢rtenek. Legyen becsvÀgyad!
Nem a polihisztorok ideje ez, de a r¢szletrûl
mindent meg k¢ne tudni. AkÀrmelyik mÃzsa
hÂdÁt el, a r¢szletekben a t´k¢letess¢gre t´rekedj. Benn¡k van a teljess¢g. Akard jobban
csinÀlni. Ha nem siker¡l is, de maga a t´rekv¢s, a fort¢lyok, amiket a k´zelÁt¢s k´zben kitalÀlsz, az erûk, amiket elpazarolsz, az ´r´m´k ¢s a bÀnatok, amiket Àt¢lsz, a c¢lszerü
tev¢kenys¢g n¢ha-n¢ha a gyûzelem, mi t´bb,
a boldogsÀg ¢rzet¢vel is megajÀnd¢koznak.
LÀtod, mennyit okoskodom ¢n is, pedig
csak azt akarom mondani, hogy milyen kev¢s, amit mondani lehet, hogy minden rajtad
s azon az istenÀldotta tehets¢gen mÃlik, amit
lÀtni v¢lek benned. Azt Árod egyik Ãjabb versedben, hogy àA mindens¢gnek Âvatosan / megtapintom se v¢ge, / se hossza szakÀllÀt...Êä HÀt rajta! Itt el lehet kezdeni. Itt folytatni is lehet...
¹r¡l´k, hogy az egyetemi lap nemcsak
k´zl¢si lehetûs¢get, hanem veledbeli tÀrsakat
is jelent. KÁvÀncsian vÀrom Ãjabb verseidet,
jelentkez¢sedet.
Szeretettel, ¡dv´zlettel:
BertÂk LÀszlÂ

Budapest, 1993. Àprilis 2.
Kedves Andrea!
Az a k¡l´n´s dolog t´rt¢nt, hogy n¢hÀny
nappal azutÀn, hogy ´n lev¢lben megkeresett
engem, hogy mondjak v¢lem¢nyt a verseirûl,
kaptam egy mÀsik levelet is, a Holmi szerkesztûs¢g¢bûl, melyben arra k¢rtek fel, hogy Árjak
levelet àegy fiatal k´ltûnekÊ, akÀr valÂsÀgosnak, akÀr k¢pzeletbelinek. A szerkesztûs¢g
ezt a levelet t´bb ÁrÂnak, k´ltûnek is elk¡ldte,
abban a rem¢nyben, hogy a vÀlaszokbÂl ki-

kerekedhet az Ãj magyar ars poetica. (Hogy
micsoda? ä Àmde ez nem a mi dolgunk.) Level¡kh´z egyben mell¢kelt¢k Rilke ¢ppen kilencven ¢vvel ezelûtt Árt level¢t egy korabeli
fiatal k´ltûh´z, valÂszÁnüleg kedvcsinÀlÀsi
szÀnd¢kkal.
K¢rem, ne haragudjon, hogy mindezt Ágy
k¢retlen¡l is a tudomÀsÀra hozom, de a v¢letlenek e k¡l´n´s egybees¢se mÀr ´nmagÀban is ¢rdekes, szÀmomra pedig, aki nagy
tisztelûje vagyok a v¢letleneknek, szem¢lyes
k´vetkezm¢nyekkel is bÁr ä bÁrhat. Az jutott
ugyanis eszembe, hogy ha nem ellenezn¢, az
´nnek Árott levelemet elk¡lden¢m a Holmi
szerkesztûs¢g¢be is, vÀllalva ezzel, hogy esetleg egyszerre k¢t cÁmzettnek is csalÂdÀst okozok. (Mert ugyan mi mÀst okozhatok, mint
csalÂdÀst, k¡l´n´sen a Rilke-lev¢l ismeret¢ben, melyet mell¢kelve megk¡ld´k ´nnek:
hadd lÀssa, lehet ezt csinÀlni jÂl is.)
K¢rem tehÀt, akÀrmik¢pp v¢lekedik is
majd az alÀbb k´vetkezendûkrûl, vÀlaszoljon
nekem ÁrÀsban arra a k¢rd¢semre, hogy hozzÀjÀrul-e ennek a lev¢lnek a publikussÀ t¢tel¢hez.
E hosszÃ ¢s rendhagyÂ bevezet¢s utÀn szorongÂ szÁvvel kezdek tulajdonk¢ppeni mondandÂmhoz. Hogy is ne szorongan¢k, kedves
Andrea, mikor ´n olyan ûszinte ¢s teljes bizalommal fordult hozzÀm, amilyenrûl csak
legjobb ÂrÀimban szoktam volt Àlmodozni,
mindenf¢le konzekvencia n¢lk¡l, persze. °s
most itt van, bel¢m helyezve e korlÀtlan bizalom, melyet nem ¢rt¢kelni vaksÀg, ¢rz¢ketlens¢g, s mellyel vissza¢lni utolsÂ csirkefogÂsÀg volna. MÀsk¢pp festene n¢mik¢pp a helyzet, ha ¢n egy szerkesztûs¢gben dolgozn¢k
(mint ahogy dolgoztam is n¢hÀny ¢vvel ezelûtt); akkor tudnÀm, hogy a nekem szÂlÂ figyelem m´g´tt ott bÃjhat m¢g valami mÀs,
valami nyersebb ¢rz¢s, amit nevezhet¡nk szÀmÁtÀsnak, mert akkor ¢n segÁthetn¢k e versek
megjelentet¢s¢ben. De hÀt errûl szÂ sincs. S
mik´zben ûszint¢n jÂlesik kit¡ntetû figyelme,
bizalmÀval arÀnyos az ¢n aggodalmam, tudvÀn, mennyire keveset tehetek viszonzÀsul.
Azt szeretn¢m mondani, hogy mielûtt kinyitottam volna a borÁt¢kot a verseivel, ¢n
´nnek minden, de minden sz¢pet ¢s jÂt kÁvÀntam. HullÀmos gesztenyebarna hajat
(vagy feket¢t, vagy v´r´set, vagy szûk¢t),
nagy s´t¢tk¢k (barna, z´ld, sz¡rke) szemet,
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karcsÃ derekat, formÀs lÀbat, tehets¢get egy
vÀjdlinggal, mer¢szs¢get, eredetis¢get, vidÀmsÀgot, ´r´meket, vÀgyakat, sikereket. °s
mindezt kÁvÀnom most is, no meg rÀadÀsul
jÂ szerencs¢t.
AztÀn kinyitottam a borÁt¢kot.
Az elsû versnek mindjÀrt ARS POETICA volt
a cÁme. °n m¢g ¢letemben nem Ártam egyetlen ARS POETICç-t se, Ãgyhogy k¢pzelheti,
mennyire meg´r¡ltem. MindazonÀltal tetszett. Ez az egy verse tetszett. Nem azt mondom, hogy ez egy jÂ vers, csak hogy nekem
tetszik.
De most hadd vÀltsak gyorsan t¢mÀt, hiszen az elûbbi kijelent¢s Ãgysem fokozhatÂ.
InkÀbb besz¢lek egy kicsit magamrÂl, vagyis
a n¢zeteimrûl, amik szegrûl-v¢grûl talÀn idetartoznak, legalÀbbis rem¢lem.
Elsûsorban is, ¢n semmilyen kÀnonban
nem hiszek: nem gondolom, hogy amit kinyomtatnak, az felt¢tlen¡l ¢rt¢kes is, vagy
legalÀbb meg¡t egy m¢rc¢t (ugyan milyet?),
¢s hogy ami k¢ziratban marad, az alÀbbvalÂ;
persze az ellenkezûj¢t sem gondolom.
Nem hiszem, hogy csak a magas kultÃra
k¢pviselûinek ¢rdemes tollat fogniuk, de hÀt
ez egy¢bk¢nt se hit k¢rd¢se.
TovÀbbÀ nem hiszem, hogy a magas kultÃra ¢s a t´megkultÃra k´z´tt szilÀrd, megbonthatatlan fal Àllna, ¢s a fal innensû oldalÀn ´r´k´sen s¡tne a nap, a tÃloldalon pedig
zuhogna az esû, ¢s a napot ne ¢rezhetnûk
odaÀt, ¢s az esût ne ¢rezhetnûk ideÀt.
Mindamellett eszembe se jut vitatni, hogy
l¢tezik magas kultÃra ¢s t´megkultÃra, ¢s a
kettû nem azonos. A k´zmegegyez¢sre szoktunk hivatkozni ä mert mi egy¢bre? ä, amikor Thomas Mannt a magas kultÃra, May
KÀrolyt a t´megkultÃra k¢pviselûj¢nek tartjuk, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy melyik¡ket ki
mennyire szereti. De ugyancsak a k´zmegegyez¢s alapjÀn, ha valamit nem ¢rt¡nk, arra
azt szoktuk mondani: tÃl magas nek¡nk, jÂllehet nem minden ¢rthetetlen mü tartozik a
magas kultÃrÀhoz, ¢s viszont, ami ¢rthetû, az
nem tartozik automatikusan a t´megkultÃrÀhoz. A k´zmegegyez¢sre is csak annyiban tÀmaszkodhatunk hÀt, amennyiben nem ¡tk´zik sajÀt elk¢pzel¢seinkkel.
Mindezekhez m¢g csak azt tenn¢m hozzÀ:
nincs senki, aki az igazsÀgot a zseb¢ben hordhatnÀ, mÀsr¢szt, term¢szetesen, nincs senki,

aki lemondhatna arrÂl, hogy megprÂbÀljon
a birtokÀba jutni. Hogy van vagy nincs igazsÀg, az tulajdonk¢ppen mell¢kes is. Az a fontos, hogy legyenek elk¢pzel¢seink.
¹n verseket Ár, de nem bizonyos benne,
hogy ezek valÂban versek-e, ¢s tûlem vÀrja a
vÀlaszt.
Valamint, àhogy ¢rdemes-e fogyasztania a papÁrtÊ ä ezt k¢rdezi, de honnan is tudhatnÀm
¢n ezt? Olyan sokf¢le szÀnd¢k vezetheti a tollat, ¢s olyan sokf¢le eredm¢nnyel.
Term¢szetesen van valamilyen elk¢pzel¢sem arrÂl, hogy mi a vers, ¢s ä tÀgabb ¢rtelemben ä mi nevezhetû k´lt¢szetnek. Ezt az
elk¢pzel¢st t´bb dolog alakÁtotta ¢s alakÁtja:
Ázl¢s, tapasztalat, kordivat, kulturÀlis hagyomÀnyok, n¢mi mesters¢gbeli tudÀs (ismeret),
¢s ä talÀn ezzel kellett volna kezdeni ä ¢rz¢k
(jÂ esetben: jÂ), amit a kritikusok tehets¢gnek
neveznek, ¢s megk¡l´nb´ztetnek vele ¢rdemest, ¢rdemtelent ä mikor hogy, a sajÀt elk¢pzel¢seik szerint.
°n a magam elk¢pzel¢seit nem kÁvÀnom
senkire rÀerûltetni, hiÀbavalÂ is volna, de
mert k¢rdezett, elmondom, hogy Ãgy lÀtom,
´nnek elementÀris sz¡ks¢ge van kiÁrni magÀbÂl az ¢rz¢seit. HÀt mi¢rt ne tenn¢ akkor?
Ha viszont elementÀris sz¡ks¢ge van a minûs¢gre is, az nyilvÀn bonyolÁtja a dolgokat.
De lehet, hogy nincs rÀ elementÀris sz¡ks¢ge,
vagy legalÀbbis az ÁrÀs ter¢n nincs. Csak Ãgy
vÀgyik rÀ, mint ¢n egy metÀlsz¡rke Mitsubishire. JÂ volna. De az¢rt megvagyok n¢lk¡le
is. TalÀn maga is Ágy van ezzel. Ha igen, akkor ne gyilkolja magÀt. Nem ¢r annyit a metÀlsz¡rke. Nem ¢r annyit semmi, mint maga
a vÀgy. De a vÀgy lehet elementÀris, ¢s lehet
k´znapi is, vagyis olyan, aminek a tÀrgya cser¢lhetû. Hol vers, hol nem vers. Ezzel, gondolom, egyet¢rt. Ha viszont m¢gis a vers az,
amire elementÀris sz¡ks¢ge van, ¢s ha nem
¢ri be azzal a tem¢rdek mÀsok Àltal Árott verssel, ami mÀr rendelkez¢s¡nkre Àll, ha valÂban Ágy van, ¢s nemcsak szeretn¢, hogy Ágy
legyen, akkor mindegy, hogy ¢n mit mondok.
Akkor azt mondom, hogy ker¡lnie kell a
k´zhelyes megfogalmazÀsokat. Akkor meg
kell kÁs¢relnie n¢ven nevezni az eddig n¢ven
nem nevezettet. Akkor szert kell tennie egy
csomÂ fontos ¢s f´l´sleges ismeretre, amiket
sz¡ks¢g eset¢n tudnia kell f¢lrel´kni, mintha
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nem is volnÀnak. Akkor vigyÀzzon, ne vegye
magÀt halÀlosan komolyan. Akkor vegye magÀt halÀlosan komolyan. Akkor legyen t¡relmes, mert an¢lk¡l nem megy, de ne legyen
t¡relmes, mert akkor nem megy. Akkor legyen bÀtor, mert gyÀvÀn nem megy, de ne legyen tÃl bÀtor, mert Ãgy sem megy. Akkor legyen ´nbizalma, mert sz¡ks¢ge lesz rÀ, mert
kÁnlÂdni fog, mert an¢lk¡l sem megy.
Ezt akarja? Biztos, hogy ezt akarja? HÀt
csak prÂbÀlja meg ä nem lesz egyed¡l! °s
kÁnlÂdjon ä de hogy hogy kell kÁnlÂdnia, azt
mÀr talÀlja ki maga. Az embertÀrsaira persze
mindig szÀmÁthat: e tekintetben ´r´mmel Àllnak majd rendelkez¢s¢re, ismerûs´k ¢s ismeretlenek egyarÀnt. °s ha azt hiszi, hogy ezt
mÀr tudja, akkor engedje meg, hogy figyelmeztessem: ´nnek m¢g tanulnia kell, kedves
Andrea. àTanulni, tanulni, tanulniÊ ä ahogy
ezt tanultuk (¢s tanuljuk). No ¢s hogy mire
megy¡nk vele?
A formÀt illetûen viszonylag egyszerü a
helyzet: olvasson (Ãjra ¢s Ãjra) sok verset a
klasszikusoktÂl, AranytÂl, BabitstÂl, JÂzsef
AttilÀtÂl, mÀsoktÂl, ¢s esetleg ä ha nem untatja ä n¢zzen Àt egy po¢tikak´nyvet, p¢ldÀul
GÀldi LÀszlÂtÂl az I SMERJºK MEG A V ERSFORMçKAT. Mindebbûl semmi kÀra nem szÀrmazhat, ´r´me viszont talÀn igen. (MarhasÀg
volna, ha ¢n most itt a versm¢rt¢kekrûl ¢s a
rÁmek term¢szet¢rûl kezden¢k ¢rtekezni
´nnek.)
Viszont, hogy m¢gis mondjak valami
konkr¢tumot is a verseirûl, t´bb sz¢p hasonlatot talÀltam benn¡k (pl. àa hÂ-eml¢k mint ÂriÀs Àlom-bÀnyaÊ), ¢s tetszett n¢hÀny cs´ppet
sem szokvÀnyos megfogalmazÀsa (pl. àA semmit sok minden n¢pesÁti beÊ, ¢s àMuszÀj megnyilvÀnulni? Mi¢rt nem tudom b¢k¢n hagyni magam?Ê) ä ezek, ha nem t¢vedek, jÂ szemre ¢s
eredeti lÀtÀsmÂdra utalnak. Lend¡let, ûszintes¢g ¢s az ´nreflexiÂn bel¡l talÀn m¢g ´nirÂniÀra valÂ k¢pess¢g is van ´nben. Csupa
nagyszerü dolog, persze ha valaki tudja ¢rt¢kelni. Mi k´vetkezik mindebbûl? Hogy m¢gis
Árjon verseket? Vagy hogy Árjon inkÀbb prÂzÀt, mert az a gyÂgyulÀshoz vezetû Ãt elsû ÀllomÀsa? Vagy csak ´r¡lj´n a jÂ szem¢nek ¢s
eredeti lÀtÀsmÂdjÀnak? ¹r¡lj´n az ¢rz¢seinek, amik nem hagyjÀk b¢k¢n, amÁg nem
hagyjÀk b¢k¢n?
Az egyik sora Ágy szÂl: àMi ez a belûlem kit´rû
energia?Ê AkÀrmi is, kedves Andrea, ez a leg-

szebb az eg¢szben. Ezt kellene valahogy megûrizni, formÀlni, medret, medreket talÀlni
neki; nem elfojtani ¢s nem lepr¢selni, hanem
valami olyan malomban ûr´ltetni, amelyik
nem apasztja el ä mert n¢lk¡le fabatkÀt sem
¢r semmi.
Egyebet mit mondhatn¢k? K´sz´n´m,
hogy megbÁzott bennem. K´sz´n´m a k¡ldem¢nyeit.
Ismeretlen¡l is sok szeretettel ¡dv´zli,
KÀntor P¢ter

PÀrizs, 1993. Àprilis 5.
Kedves IfjÃ K´ltû!
Viszolyogva Árok ¹nnek. TalÀn ha ¹n k¢r
meg rÀ, ahogy a szÀzadelûn Rilk¢t k¢rte, akkor szÁvesebben fogn¢k tollat. De engem nem
¹n, hanem a Holmi szerkesztûs¢ge szÂlÁtott
fel arra, hogy ¹nt episztolÀrisan megkeressem, jÂllehet ¹nt ¢n egyÀltalÀn nem ismerem. CsupÀn annyit tudok, hogy ¹n ifjÃ k´ltû. Voltak¢ppen nincs is kedvem megismerkedni ¹nnel: ¹nt t¡sk¢s, g´rcs´s, hÀborgÂ
alaknak k¢pzelem el, aki el van telve sajÀt k¡l´n´ss¢g¢vel, ¢s ezt k´rnyezet¢vel kellemetlen¡l ¢rezteti. ¹n azt szeretn¢, ha ez¢rt szeretn¢k, ¢n pedig a tÀrsadalmi ¢rintkez¢s ter¢n nem szeretn¢k ¹nben hiÀny¢rzetet kelteni. BÀnjon mÀs szûr´sszÁvüen a z´ldf¡lüvel.
Ha jÂt akar, ker¡lj´n el sz¢les Ávben!
Ami k´ltûi tev¢kenys¢g¢t illeti, b´lcsebb,
ha ezzel kapcsolatban tartÂzkodom. Milyen
alapon szÂln¢k bele? MÀr Rilke is csavarosan
ÀltalÀnossÀgokra szorÁtkozott, ¢s meghÀtrÀlt a
k¢zzelfoghatÂ tanÀcsadÀs elûl. Holott akkor
m¢g l¢teztek normÀk, ajÀnlatos formÀk. AzÂta viszont. HiÀba ifjÃ ¹n, tudnia kell: hol
vÀr Àllott, most kûhalom... çllandÂ f´ldreng¢st jeleztek a XX. szÀzad m¢rûeszk´zei: sorjÀztak az avantgarde-ok l´k¢sei, sorjÀztak a
t´rt¢nelem¢i: nemcsak a po¢tai ¢rz¢kenys¢g
sodrÂdott zürzavarba, ´sszevissza horpadt az
emberk¢p, megingott az alany felfogÀsa, a
nyelvbe vetett bizalom, v¢g¡l alaposan a c¢lokba vetett hit. Darabokban a Jelent¢s, rongyokban az AlkotÂ m¢ltÂsÀga, a Sz¢ps¢g eszm¢nye alamizsnÀ¢rt nyÃjtogatja kez¢t egy s´r´s¡vegekkel telehajigÀlt aluljÀrÂban.
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Mindaz, amit a k´ltûi mesters¢grûl tanÁtani lehet, a mÃltra vonatkozik. MagyarorszÀgon k¡l´n´sen. Mintha utolsÂkat rÃgnÀ az
´nmagÀt tÃl¢lni vÀgyÂ XIX. szÀzad is, mely
bÀrdokat k´vetelt, akik nemzetben ´rvendeznek ¢s panaszolkodnak, megverselik a hon
nagysÀgÀt, bajaira k¢pnyelven sugallnak erk´lcsi orvoslatot, k¢pnyelven, vagy az¢rt,
mert a hatalom egyenesben nem engedi,
vagy az¢rt, mert a homÀlyosan fogalmazott ¢s
¢rzelemmel telecsordÁtott gondolat k´nnyebben kelti a k´z´ns¢gben a konfliktus n¢lk¡li
´sszetartozÀs hangulatÀt. Lehet-e ¢sszerüen
vitatkozni egy k´ltem¢nnyel, melyet nem az
¢sszerüs¢g hoz l¢tre? Lehet-e visszavÀgni,
hogy ¢n ezt mÀsk¢nt gondolom ez¢rt meg
ez¢rt meg ez¢rt? NyilvÀn ¹n is, ki a szabad
sajtÂbÂl szerzi ÀllampolgÀri ¢rtes¡l¢seit, bizalmatlanul fogadnÀ, ha ezeket k¢pbesz¢dben, l¢pt¢kes ¢s rÁmes formÀban ÂhajtanÀ valaki az ¹n tudomÀsÀra hozni. TalÀn azt is felm¢rte ¹n, mennyire zavarÂ, sût megsz¢gyenÁtû a vilÀgossÀgra t´rekvû szellem szÀmÀra,
ha ¢rzelmi rapszÂdiÀkkal, ¢rz¢ki hanghatÀsokkal prÂbÀljÀk cselekv¢sre indÁtani.
Messzire vezetne afelûl faggatÂzni, mi kÀrt,
kuszasÀgot, balkezess¢get okozott k´zgondolkozÀsunkban a k´zoktatÀsunk azzal, hogy a
magyar gondok tolmÀcsolÀsÀban a k´lt¢szet
szerep¢t hagyomÀnyosan felduzzasztotta.
Persze a bÀrdok daloltak, hol bÀtran, hol
megszokÀsbÂl, de a tanÀrok mondtÀk, hogy
elsûsorban rÀjuk kell figyelmezni.
Mihelyt nem mondjÀk t´bb¢, a kort¢vesztû helyzet szünûf¢lben lesz. NyomÀba viszont
betolakszik az ürtûl valÂ retteg¢s. Mi lesz velem, ha nem tudom elûÁrni, mi a k´ltû feladata, mi a k´lt¢szet szerepe? ä Ágy szorong
a magyartanÀr, ¢s valami ilyen nyugtalansÀg
´szt´n´zhette a Holmi szerkesztûit is arra,
hogy àaz Ãj magyar ars poeticaÊ kialakÁtÀsÀnak rem¢ny¢ben aff¢le t´rv¢nyhozÂ seregl¢st
szorgalmazzanak. Gondolom, hogy ¹n is, aki
k´ltû, bÀr csak ifjÃ, felfigyelt arra, hogy ez a
vÀllalkozÀs megint ´sszekeveri a po¢ta ¢s a
pedagÂgus fogalmÀt, m¢gpedig az elûbbi kÀrÀra, hiszen arrÂl van szÂ, hogy legy¡nk
mindannyian oktatÂkkÀ, gyÀrtsunk Ãj normÀt, kupaktanÀcsban rÀadÀsul, mivel erre a
po¢tÀt, az egy¢nt, ¹nt szem¢ly szerint, nem
tartjuk ¢rdemesnek. Ne legyen ¹nnek, mint
VojtinÀnak, Adynak, F¡stnek, KosztolÀnyi-

nak, We´resnek, Pilinszkynek stb. sajÀt ars
poeticÀja, vagy ha m¢gis, akkor se legyen az
egyen¢rt¢kü a magyar ars poeticÀval, melynek
k´z´ss¢gi eredete jobban szavatolja tÀrsadalmi hasznÀlhatÂsÀgÀt. Meglepûdn¢k, ha imigyen visszahurcoltatva a XIX. szÀzadba, nem
kiÀltanÀ el magÀt a magyarok Isten¢re Petûfivel hivatkozva, hogy rab ¹n t´bb¢ nem lesz.
Felt¢ve, hogy nem s¢tÀl be a fent vÀzolt
eg¢rfogÂba, Ãgy r¢mlik, ¹n szabad, m¢g akkor is, ha k´t´tt formÀban versel. AbszolÃt
m¢rce egyszerüen nincs. Nem sz¡ks¢ges alkalmazkodnia sem Vojtina, sem Ady, sem
F¡st, sem KosztolÀnyi, sem We´res, sem Pilinszky ars poeticÀjÀhoz. ¹n csak ¡l a kûhalmon, ¢s ¹n csak ¢nekel arrÂl, amirûl ¢s Ãgy,
ahogyan tetszik, ahogyan ´nmagÀt kifejezni
Âhajtja.
Kinek tetszik? ¹nmagÀnak vagy nekem?
Ez is k¢rd¢s persze. Hiszen a müv¢t ¹n legjogosabb vÀgya szerint nem az ÁrÂasztal fiÂkjÀnak szÀnja. Rem¢li, hogy a papÁrra vetett
sorokat valaki ¢letre kelti. Ez a valaki °n vagyok, az ¹n olvasÂja, hiÀny¢rzetekkel ¢s elvÀrÀsokkal megpakolt, szublimÀlt kiel¢g¡l¢sre ¢hes egy¢n. Sok bennem a fog¢konysÀg,
sok ez¢rt a k¢pess¢g lelkesed¢sre, csalÂdÀsra.
Tegy¡k fel, hogy az ¹n szerzem¢nye megragadja k¢pzeletemet, asszociÀlÀsra valÂ hajlandÂsÀgomat. Nem csoda hÀt, hogy az °n burjÀnzÂ fantÀziÀm rÀtelepedik az ¹n ÁrÀsÀra,
r¢szt k¢r ¢let¢bûl, erej¢bûl tÀplÀlkozik. ¹n
ezt term¢szetesnek tartja, sût mivel vaskalaposnak sem tartja ¹n magÀt, magÀba a sz´vegbe betervezi az °n szabadsÀgomat, ¢s lelkesedik az¢rt, hogy a jelent¢st ¹n ¢s °n tev¢keny egy¡ttmük´d¢ssel hozzuk l¢tre. Lelkesedik mindaddig, amÁg °n el nem kezdek
az °n felfogÀsom szerint az ¹n alkotÀsÀrÂl
mÀsok elûtt besz¢lni, kiteregetve elûtt¡k,
amit ¹nnek tulajdonÁtok s amit °n fogalmazok. K´z´s gyermek¡nket, akit ¹n hirtelen
m¢ltatlankodÀssal kitagad. Mert nem ismer
rÀ, mert torzk¢pet lÀt benne, kompromittÀlÂ
f¢lre¢rt¢st. Mert °n misztikus utalÀst h¡velyezek ki az ¹n agnosztikus hitvallÀsÀbÂl, ¢s
naphimnuszÀban homoszexuÀlis lelkendez¢sre f¡lelek fel. ¹n ¡l a kûhalmon, ¢s ¹n
fanyalog. Ugyanis ifjÃsÀga ellen¢re vagy ¢ppen amiatt ¹nt mÀr megm¢telyezte a m¢lyl¢lektan: nem meri naivan d´rm´gni Arany
JÀnossal, hogy akarta a fene, csak magÀban
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d¡h´ng a kiv¢dhetetlen àleiterjakabÊ miatt,
¢s azt terjeszti rÂlam, hogy bevallhatatlan
hÀtsÂ gondolataim vannak ¹nnel kapcsolatban. Min¢l inkÀbb tisztÀzÂdik elm¢letileg az
olvasÂ ¢s a k´ltûi sz´veg kapcsolata, annÀl inkÀbb ¢rlelûdik ¹nben a meggyûzûd¢s, hogy
a vers memoriterk¢nt valÂ ism¢tl¢se az egyetlen megbÁzhatÂ olvasat.
¹nnek nem tetszik, amit °n mondok, de
tegy¡k fel, hogy nekem nem tetszik, amit ¹n
Ár. Nemcsak a jelent¢sbe szÂlok bele, az alkotÀs ¢rt¢k¢t is °n szabom meg. °n vagyok az,
°n vagyok az, aki nem jÂ ¹nh´z. TalÀn nem
is velem sz¡letett gonoszsÀgom miatt, hanem
az¢rt, mert mÀst vÀrok el ¹ntûl. Nem is tudom pontosan, mit, ¢s ez a b´kkenû. Mert ha
tudnÀm, hogy nekem a h¢tk´znapok varÀzsa
avagy ennek lehetetlens¢ge tenne jÂt, akkor
bele se pislantan¢k az ¹n posztmodern jÀt¢kaiba. Vagy megfordÁtva. Gondot inkÀbb az
okoz, hogy nyitottnak ¢rzem magamat a po¢zis irÀnt, ¢s bÁzom abban, hogy azt kapom
meg tûle, amit eddig a legnagyobbaktÂl megkaptam. B¡szke vagyok arra, hogy a legnagyobbak alakÁtottÀk ki felfogÀsomat. Ugye,
azt mindannyian tudjuk, kik a legnagyobbak:
rÀk¢rdezni arra, hogy mi¢rt, meddig ä merû
idûfecs¢rl¢s. Ha felfogÀsomat kiel¢gÁti, ¹nnek nyert ¡gye van. Ha felfogÀsomtÂl elt¢r,
az baj. Nagy baj nekem, mert ¹n, ha tehets¢ges, k¢ts¢gbe vonja az °n felfogÀsom ¢rv¢nyess¢g¢t, bocsÀthatatlanul s¢rti hiÃsÀgomat.
°s fûleg nagy baj ¹nnek, mert ha °n, az OlvasÂ nem k´lt´m r¢nes forintjaimat az ¹n alkotÀsaira, ha °n, a KiadÂ, °n, a FolyÂiratszerkesztû ¹nt nem jelentetem meg, akkor
¹n nem a kûhalmon, hanem az ÁrÂasztalfiÂkban fog ¢nekelni elidegenedetten, rem¢nytelen esetk¢nt, vagyis ifjÃ k´ltûk¢nt nyolcvan¢ves korÀig.
Az¢rt k¢ts¢gbe ne ess¢k ¹n azon, hogy
eny¢m az OrszÀg, a Hatalom, ¢s tûlem f¡gg
a Dicsûs¢g is. AlkalomadtÀn a helyzet lehet
kev¢sb¢ borÃs. KivÀltk¢pp, ha ¹n tudatosÁtja
magÀban, hogy a k´lt¢szet erûviszony a szavakkal, erûviszony a tÀrsadalommal. Mert a
k´ltûi cselekedet mindig mÀsra t´r, mint a
meglevû, ¢s a tÀrsadalom, semmilyen tÀrsadalom nem szereti az igazi szabadsÀgot ¢s negativitÀst, amely a nyelvi ¢pÁtkez¢s ¡r¡gy¢n
¢rv¢nyre igyekszik jutni. Nem szereti azt
sem, ha egy ifjÃ k´ltû sajÀt ars poeticÀt akar.

HÀt tudja mit? ¹n a jelent¢st ¢s az ¢rt¢ket
Ãgysem ellenûrizheti, a szabadsÀgot ¢s a negativitÀst azonban m¢g elvesztheti. Nem volna-e kÀr ez¢rt? Nem tart-e ¹n attÂl, hogy a
v¢g¢n semmije se marad? Nem ¢rdemesebb
vajon leghitelesebb lehetûs¢geivel ¢lve a tÀrsadalom ellen, a normatÁv agyr¢mek ellen, a
Holmi szerkesztûs¢ge ellen ¢s persze ellenem,
az OlvasÂ nyÀjas zsarnoksÀga ellen Árni? Kûhalmon kûtÀblÀra ´nt´rv¢nyt.
Rem¢lve, hogy àtudomÀny, magyarsÀgÊ az
¹n erûs egy¢nis¢g¢vel ¢p¡lhet, ¹nt sz´vegei
irÀnti ¢rdeklûd¢ssel k´sz´nt´m.
KarÀtson Endre
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Kedves BarÀtaim,
Ágy kell kezdenem, ilyen megszÂlÁtÀssal, mert
hasonlÂ tartalommal ¢s k¢rd¢sekkel a minap
k¢t levelet is kaptam. Az Ágy egyszerüsÁtett vÀlaszommal most az a lev¢l is eszembe jut,
amelyet ¢pp negyven´t ¢vvel ezelûtt San Paolo OlivencÀbÂl kaptam hasonlÂ tartalommal, mint a ti¢tek. Azt akkor egy munkÀcsi
volt diÀkom Árta BrazÁliÀbÂl. VadÀszrep¡lû
lett, s a hÀborÃ befejezt¢vel BrazÁliÀba k´lt´z´tt. Megtartva ¢s elm¢lyÁtve diÀkkori szenved¢ly¢t, a magasbÂl ¢s nagy messzirûl is egyre k¡ldte verseit Somogyba. V¢lem¢nyemet
k¢rte rÂluk, ¢s hozzÀ n¢hÀny k´ltûi tanÀcsot,
akÀrcsak a ti leveleitek, amelyek k´z¡l egyik
a CsokonairÂl hÁres CsurgÂrÂl, a mÀsik a zalai
SzentgrÂtrÂl ¢rkezett.
A brazÁliai lev¢lvÀltÀsainkbÂl kerekedett
1949-ben a H°T LEV °L A K¹LT°SZETRýL ÁrÀsom, amely meg is jelent 1971-ben ä m¢g idej¢ben, persze hiÀba! ä az EGY KERTRE EML°KEZV E cÁmü essz¢k´tetemben. °rdekes, hogy
bÀr negyven´t ¢v a k¡l´nbs¢g e levelek k´z´tt, mÀrmint az olivencai, csurgÂi ¢s szentgrÂti levelek k´z´tt, de mindegyik szinte
pontosan azzal kezdi, hogy van-e ¢rtelme
egyÀltalÀn àebben a lelkileg lecsÃszott kaotikus vilÀgbanÊ verset Árni. A csurgÂi k¡l´n hangsÃlyozza àa zürzavaros mÀtÊ.
Kedves csurgÂi barÀtom, a versÁrÀs ä hÀt
m¢g a k´lt¢szet! ä sohasem igazodott se az
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idûh´z, se valami jÂl kin¢zett anyagi c¢lhoz.
A k´lt¢szet Ãgy sz¡letik, Ãgy l¢tezik, mint a
hajnal. Persze jÂ versekkel ¢s jÂ k´ltûkkel.
L¢tezik tÃl az egyre szaporodÂ folyÂiratok ¢s
a vid¢ki napilapok nem ¢ppen ig¢nyes Ázl¢s¢n. TÃl a versÁrÂk nagyszÀmÃ gÀrdÀjÀn. TÃl
a divatok lobogÂin, melyeket hol a politika,
hol a stÁlussÀ varÀzsolt avagy varÀzslandÂ Ázl¢sek, olykor meg a lÁrai ¢rdekk´z´ss¢gek
mühelyeinek szele lobogtat. Ilyesmit Ártam
akkor is a pampÀkrÂl k¡ld´ttekre, ¢s Ágy vagyok ma is ezekkel a k´z´s PannÂniÀnkbÂl
k¡ld´tt verseitekkel. Akkor, negyven´t ¢vvel
ezelûtt az egy¢ni hangot a politika kaptafÀjÀra szabott divat àihleteÊ kezdte lÁrÀnkban
egyre jobban sz¡rkÁteni. Jeles k´ltûket is
meg¡t´tt ez a kalapÀcs. HÀt m¢g az olyan korÃ ifjakat, mint amilyenek ma ti vagytok. ögy
terjedt ez a stÁlus, mint az ÃjsÀgbÂl valÂ politizÀlÀs divatja. Ez ellen¢ben, a verselû, kezdû fiataloknak Ártam akkor a H°T LEV °L A
K¹LT°SZETRýL essz¢met.
Ma, ahogy olvasom a k¡ld´tt verseiteket,
Ãjra egy kaptafaf¢le kÁs¢rt. FormÀra, stÁlusra,
mondanivalÂra valami innen-onnan szedegetett àmodernnekÊ az akarÀsa. El¢rni az egy¢ni, a magatok¢ helyett azt a nem is tudom,
milyen modern àstÁlustÊ.
Avantgarde vagy neoavantgarde, modern
vagy posztmodern? L¢nyeg, ahogy lÀtom,
vers-egyenruhÀba bÃjni, hogy egyformÀk legy¡nk. Nemcsak kÁv¡l, de lassan bel¡l is. Leveleitek sok verse alatt bÀtran kicser¢lhetn¢m
a neveiteket. Annyira egyformÀk ezek a szÁn,
¢rz¢s ¢s szÂkincs n¢lk¡l, hol erûltetett nyelvrontÀssal, hol pedig versenyzû cikornyÀkkal,
utÀnozva azt a mÀr-mÀr k´telezû stÁlust. Oly
egyformÀk ezek a versek, mint a folyÂiratokkal falun-vÀroson versenyt szaporodÂ Ãj gal¢riÀk k¢pei-müvei. Ezek is egymÀst utÀnozva
modernek, majd' szÀz ¢vvel lemaradva a pÀrizsi, madridi ¢s szentp¢tervÀri k¢ptÀrak ¢s a
dadaizmus müveinek dÀtumai utÀn. Persze
Ágy is lehet ä szÀz ¢v mÁnusszal ä nem lemaradni. Hangosan ¢s k´vetelûzve...

Erre figyeljetek, mert mintha a H°T LEV °L
utÀn majd ´tven ¢vvel, ha nem is politikai
zÀszlÂ alatt, de mintha Ãjra valami, m¢g nem
is tudjÀk vers-modor kaptafÀja kÁs¢rtene. Valami àrendÊ keres¢se vagy ¢ppen a rendtev¢s
a k´lt¢szetben?
Errûl szÂlni kellett, Àm arrÂl a n¢hÀny versetekrûl is, amelyek megszÂlÁtottak az emlÁtett sz¡rk¢bûl. Ezek azok a versek, amelyek
a sajÀt hangot keresik, ¢s nem egy àmodernÊ
versk´zÁzl¢s divatjÀt utÀnozzÀk. Ezekben kÁs¢rt az az Ãt, amely a modernbûl, a posztmodernbûl is az igazi Ãjhoz vezet. A k´ltûi egy¢nis¢grûl besz¢lek, amely n¢lk¡l nincs ¢s nem
is lehet k´lt¢szet. Azaz ne egy stÁlushoz, hanem ´nmagatokhoz legyetek hasonlÂk. Alkossatok, ¢s ne utÀnozzatok. A modernbûl ¢s
a posztmodernbûl is csak Ágy sz¡lethet a jÂ
vers. Azaz Ãj, ¢s a se idûh´z, se divathoz nem
k´t´tt hasznos sz¢p. Az à´nmagunk csendj¢bûlÊ
a lÁra. AbbÂl a mostbÂl ä amelyik se irodalmi,
se ¢letstÁlusban sohasem azonos a k¢sszel, ¢s
nem r´gzÁthetû az Ãjjal sem. A k¢sz csak a pillanat. N¢zzetek tehÀt mindig elûre, amely
egyre hozza a vÀltozÀst. Az egy¢nis¢gen Àt a
parancsolÂ egyre Ãjabb Ãjat. Nem abbÂl vagy
ebbûl a mÀra hitelesÁtett stÁlusbÂl. OlvassÀtok
csak a verseket...
A sok egyforma ÃjdonsÀg bizony sz¡rkes¢get hozott. JÀrjatok tehÀt SzentgrÂton ¢s
CsurgÂn is a sajÀt utatokon, ¢s akkor ti is
megtalÀljÀtok azt a àszeplûtÊ Lilla mell¢n.
Kedves barÀtaim, persze ez bizony se nem
recept, se nem a k¢rt tanÀcs a versÁrÀshoz,
mert ahhoz nincs. A tehets¢gen ¢s a versÁrÀs
l¢tezû, bujkÀlÂ k¢nyszer¢n tÃl az¢rt megemlÁtem m¢g a fegyelemmel pÀrosult szorgalmat is.
K´sz´n´m a bizalmatokat, ¢s eln¢z¢st k¢rve ez¢rt a kettûs megszÂlÁtÀsÃ egy lev¢l¢rt is,
de persze k¡l´n-k¡l´n is barÀtsÀggal vÀrlak
szem¢lyesen is benneteket, verseitekkel
egy¡tt a j´vûben is, ¡dv´zlettel
TakÀts Gyula

