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Paul Celan

Az útitárs

Anyád lelke lebeg előtted.

Anyád lelke segít az éjt körülhajózni, szilitől szirtig.

Anyád lelke űzi el tőled a cápákat.

Ez a szó anyád szája.

Anyád szája osztja meg fekhelyed: kőtől kőig.

Anyád szája hajol a fény morzsája fölé.

Erratikus

Szemedben fészket vájnak 

az esték. Ajakkal fel- 

szemelgetett szótagok — szép, 

hangtalan kör — 

kökénycsillagot 

gurítanak a közepükbe. A kő, 

egykor halántékközeli, itt feltárul: 

minden 

szilánkokra tört 

nappal ott voltál, 

lélek, az éterben.
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Az öröklét

Neveket súgnak, szíveket és az időt

a rozsdaszülte kések, az éjjeli fa kérge.

Egy szó, mely aludt, mikor hallottuk,

a lomb alá csúszik: 

beszélni fog az ősz, 

és beszél a kéz, mely leveleit összegyűjti, 

friss, mint a feledés mákja a szájban, megcsókolja
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Vadkan alakjában Hamuglória

Álmod az est peremén 

átcsörtet az erdőn vadkan alakjában. 

Agyara,

mint a jég, ahonnan előrontott, 

villámfehér.

A lomb alól

egy keserű diót túr elő,

mely árnyát a fáktól elragadta, 

egy diót,

mint a szív, feketét, te rúgtad ide, 

mikor erre jártál.

Agyarára szúrja,

és az erdő megtelik röfögő sorssal, 

hogy nem lehet tovább maradása, 

lent a tenger

legsötétebb torán

a szirtek telt vályúival várja:

talán

hogy az ünneplő szemet, mely 

ilyen köveket sírt,

a keserű dióval megigézze.

megrendült-elcsontosodott 

kezeid mögött a hármasúton.

Sztyeppei egykor: itt,

egy csepp, 

a vízbe fúlt 

evezőlapáton, 

mélyen 

az elkövesedett esküben, 

fölzúg.

(A függőleges 

lélegzetkötélen, akkoriban, 

magasabban a fentnél, 

két fájdalomcsont között, miközben 

a fényes

tatárhold felmászott hozzánk, 

beléd vájtam magamat és beléd.)

Hamu

glória mögöttetek 

hármasút- 

kezek.

Az elétek, keletről, kockaként oda

gurított, borzalmas.

Senki sem 

tanúskodik

a tanúk mellett.
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A vendég

Jóval alkony előtt

tér be hozzád, aki elcserélte az üdvözlést a sötéttel.

Jóval hajnal előtt

ébred,

és mielőtt indul, felszít egy álmot,

egy álmot, melyen lépések zengnek át: 

hallod, ahogy bejárja a távolságokat, 

és utána veted lelkedet.

Táplálhatsz

hóval:

ahányszor a szederfával, vállam

vállának vetve a nyáron át lépdeltem, 

kiáltott legfiatalabb 

levele.
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Mártonffy Marcell
„Jövevény voltam és befogadtatok”

A történelem látóhatára és az idegen eljövetele: Máté 25, 31–46

1. A címben és az alcímben szereplő „jövevény”, illetve „idegen” bibliai jelentősége ahhoz a tapasztalathoz kapcsolódik, amely mind az Első Szövetség, mind a keresztény Újszövetség elbeszéléshagyományában az emberi létezés egyik alaptapasztalataként fogalmazódik meg, és amelynek jelentősége a Biblia jelenkori olvasója számára is nyilvánvaló. A huszadik század történelme a hosszan idézhető kanonikus irodalmi szövegeknél élesebben világít rá a folytonosságra az idegenség és a jövevénylét mint Izrael önértelmezése számára oly sokatmondó toposz, illetve mint a saját emlékezetünket is nagy mértékben meghatározó sorsmetafora között. Tudatosan aligha tagadhatjuk továbbá, hogy az Exodus könyvében a jövevényi egzisztencia irányadó erkölcsi imperatívusza, amely érvényességre tart igényt mindenütt, ahol a szolidaritás kérdése egyáltalán felmerül a gondolkodásban: „Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban” (Ex 23, 9). Az alapszó háromszori ismétlődése e parancsot mintegy a lírai bensőségesség hangjával erősíti meg. Érdemes megjegyezni, hogy az eredeti szövegben az ismeret nem valamely életformára vonatkozik, azaz nem az összevetés tudati aktusán alapul, hanem a szó szoros értelmében a legbensőbb élettartalomra, a jövevény lelkére (ne- 
phes) utal, amely a héberben, mondhatni, a különbözők együtt-lélegzésének materiális közelségét sugallja: saját levegővételetekkel ismeritek az övét. A nephes közös életlehelet.A jövevény metaforája azonban nemcsak a hajlék ideiglenességét idézi fel, s a ráutaltságot mások jóindulatára, a befogadásra, hanem az érkező által megtett utat és vele egy átalakulás kiinduló- és végpontját is. A jövevény olyan vándor, aki távoli eredetét magával hozva köszönt be, s aki, ha befogadják, esélyt kap, hogy ismeretlenből ismerőssé legyen, idegenből otthonossá változzék. Átváltozásának helye és egyben kommunikatív közege a vendégség. Aki a vendégfogadásban részesül, idő múltával maga is vendéglátóvá válhat, hiszen bekerül s „vallási szempontból is beolvad Izrael közösségébe”1.

1. Herbert Haag: Bibliai lexikon. Budapest, Szent István Társulat, 2. Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. Zsidó történelem és zsidó em-
1989, 663. lékezet. Budapest, Osiris, 2000, 29. (Ford. Tatár György)

3.Uo.

A befogadás készsége, amelyet a befogadottság tudata formál, készenléti állapotként érthető készség. E készenlétet emlékezet és várakozás összetartozó kettőssége határozza meg: az emlékező várakozás vagy a várakozó emlékezet, amelyben a jövevény múltjából kitekintés nyílik a jövendő jövevényei felé. A jövevény múltját az újabb jövevényekben eljövendő jövő teszi értelmessé. A sorsszerű múltat a jövő nyitott perspektívájában elbeszélt történet értelmezi. Az elbeszélés jelentését egyrészt felidézés és felejtés együttes történetszervező munkája formálja meg. Amint a „jövevény” Izrael vonatkozásában Yerushalmi írja: „A követelés, hogy Izrael emlékezzék, számol az emlékezet szelektív természetével”2. A jövevénysorsot értelmező emlékezet szelekciós munkája ezért az Ő jövőt megnyitó tetteinek felidézésére irányul: „mindenekelőtt Isten beavatkozásaira a történelembe s az emberek erre adott pozitív vagy negatív válaszaira”3, a befogadások és az elutasítások történetére. Másrészt viszont a történet értelme az újabb jövevényekkel s az eljövendő Istennel együtt elgondolt jövőben bontakozik ki. A múlt történetének elbeszélése és újraelbeszélése egyben a hit képzelőerejének felszabadítása. A jövevénylét ennyiben nemcsak sorsmetafora, hanem emlékező és várakozó elbeszéléseivel a hagyomány dinamikáját is megjeleníti, és a hagyományt nem az ismétlődés, hanem a jövő ígérete jegyében strukturálja. Hiszen folyamatosan eljövendő mivoltában maga Isten is jövevény, s kiváltságos értelemben az. Neve, amelyet az égő csipkebokorban Mózes tudtára ad: „leszek, aki (veled) leszek” (Kiv 3, 14). A görög szövegből (LXX) kiinduló fordítási tradíció ontoteológiai iránya – „én vagyok a létező” (egó 
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eimi ho ón); „vagyok, aki vagyok” – elhomályosította a Név „jövősítésének” (futurition)4 legfőbb következményeit. Egyfelől azt, hogy „Isten önkinyilatkoztatása nem számolja fel és nem is csorbítja végtelenségét”; másfelől, hogy amikor Isten jövő időben nevezi meg magát, „bemutatkozik, de bemutatkozván nyomban el is távolodik: a jövősítés megtiltja a birtokbavételt”5 .

4. Vö. Raphaël Draï: La pensée juive et l’interrogation divine.
Exégèse et épistémologie. Paris, PUF, 1996, 350–352.
5. Draï, i. m. 351.

Ábrahám, aki jövevény Kánaán földjén, egy híján százesztendős (vö. Gen 17, 24), amikor ígéretet kap Istentől, hogy felesége, a kilencvenéves Sára utódot szül neki. Éleme- dett kora azonban józanságra inti: „Ábrahám arcra borult, de nevetett, és ezt mondta magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencvenéves létére szülhet-e?” (Gen 17, 17) Ábrahám a fennálló helyzet stabilizálásában érdekelt: Isten jobban tenné, ha inkább a meglévő gyermek, Izmael életét oltalmazná (vö. Gen 17, 18). Azután három férfiú látogatja meg Mamré tölgyesében. Ábrahám az egyetlen Urat köszönti bennük (vö. Gen 18, 3), s már a beteljesedés tudatában látja vendégül őket. Utódai maguk is jövevények (vö. Gen 15, 13), akik az otthonra találás ígéretét hordozzák (vö. Gen 15, 14 és 17, 8). Ábrahámot az ígéret avatja kezdetté és egyben prototípussá. Ahogyan Pál apostol mondja: „sok nép atyjává” (Róm 4, 17; vö. Gen 17, 5) és „mindnyájunk atyjává” (Róm 4, 16).A továbbiakban jövevénylét és jövőre nyíló tradíció e tágabb s itt éppen csak megérintett bibliai összefüggéséből kiindulva az Újszövetség egyetlen szöveghelyének rövid elemzésére szorítkozom, kizárólag az „idegen” figurájára (alakjára és az általa sugallt értelmezésalakzatra) összpontosítva. Ez a Máté-evangélium passiótörténetét közvetlenül megelőző ún. eszkatologikus beszéd zárószakasza, az utolsó ítélet példázatos jelenete (Mt 25, 1–46). Nem foglalkozom részletesebben sem az elbeszélés mitológiai keretével vagy homlokzatával, sem gazdag kép- és utalásrendszerével, amely a héber Bibliához kapcsolja. Nem érintem az ítélőbíró elé járulók (a „juhok” és a „kecskék”) két csoportját, de a menny és a pokol létezésére, illetve „természetére” vonatkozó kérdéskört sem, hanem főként az idő problematikáját és a szereplők viszonyrendszerét tartom szem előtt. A szövegmagyarázatot megelőzően, néhány megjegyzés erejéig, a megközelítés teológiai és hermeneutikai előfeltevéseit vázolom, utána pedig a keresztény tradíció kommunikatív aspektusára vonatkoztatva próbálom levonni azokat a részleges következtetéseket, amelyeket a felajánlott olvasat a választott kérdésirány függvényében megenged. A tematikus szűkítés természetesen nem kérdőjelezheti meg az evangélium elbeszélésében rejlő egyéb értelemlehetőségeket.
2. Noha a Máté-evangélium részletéhez az irodalomértelmezés praxisa felől közelítek, a vizsgálódást vezérlő kérdés felvetésére egy – megítélésem szerint sarkalatos – teológiai probléma indít. Arról a nehézségről van szó, amit a józanul posztkereszténynek minősíthető „szellemi kontextus és kulturális környezet radikális pluralizmusa”6 jelent a keresztény teológia művelői számára. Amennyiben a keresztény hagyományt elsődlegesen a hit artikulációjának és továbbadásának gondja élteti, nyilvánvaló, hogy a hitről való beszéd kritériumait nem a kultúrák és szubkultúrák (gyaníthatóan végérvényes) differenciálódása ellenében, hanem e sokféleségen belül és azt alapul véve kell megtalálnia. E problémát pontosan érzékeli Werner G. Jeanrond, amikor a feladat teljesíthetőségét „a másság akár végletekig menő elfogadásához” köti.7 Véleményét elfogadva elkerülhetetlenné válik annak megfontolása, hogy milyen támpontot nyújt a keresztény Szentírás e meglehetősen kényes vállalkozáshoz: a lehetetlen kommunió megvalósításához, amelynek roppant ambíciója, hogy feloldja az ellentmondást a kereszténység univerzális igazságigénye és ama gondolkodás között, mely a részlegességek együttélésében az erőszak minimalizálásának esélyét ismeri fel.A zsidó gyökereire érzékeny keresztény hitreflexió, ha a jelen kérdéseit komolyan véve kritikus figyelemmel fordul saját múltja felé, kiemelkedően fontosnak ítélheti a jövevényi egzisztencia bibliai emlékezetét. De annak belátását is, hogy a bibliai Istentapasztalat összekapcsolódása az idegen eljövetelének eseményével és befogadásának készségével napjainkban azért bizonyulhat az „idők jelé”-nek (vö. Mt 16, 3), mert a keresztény hagyomány elfeledett és ezért kihasználatlanul maradt rétegére, sőt egyik energiaforrására figyelmeztet. Nem kívánok illetéktelenül hozzászólni ahhoz a vitához, amelynek fő kérdése, hogy hogyan értékelhető a korai keresztény teológia történelmet meghatározó szövetsége a hellenista kultúrával és a nyugat metafizikai gondolkodásával. E tekintetben Ghislain Lafont teológiatörténeti álláspontját fogadom el: „míg a zsidók és a pogányok kezdettől fogva a keresztény üzenet hallgatói voltak, a kommunikáció a kétféle hallgatósággal nem folyta-

6. Werner G. Jeanrond: L’ermeneutica teologica. Brescia, Queri- 
niana, 1994 [London: Macmillan, 1991], 292.
7. Jeanrond, i. m. 294.
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tódott egyenlő mértékben. A zsidóság hamar eltűnt a színtérről, s ez a körülmény a keresztény teológia belső egyensúlyára nyilvánvalóan kártékony hatással volt”, ami egyebek közt abban mutatkozik meg, hogy a zsidó-keresztény viszony, legalábbis a késő középkorig és az újkorig bezárólag, nem hozott felszínre igazán teremtő eszméket”8. Lafont megállapítása végső soron annak elismerését tartalmazza, hogy a kereszténység e döntő hatású inkul- turációja a bibliai Isten-kép egy lényeges vonását szorította háttérbe: Isten igazságának temporális szemléletét, s az igazság dinamizmusával együtt az igazsághoz való viszony várakozó jellegét, amely lényege szerint fogékony a váratlan történésekre, az „idegen” érkezésére. Isten elérkező és kezdeményező alteritásának s minden egyes teremtmény különbözőségének tiszteletét, illetve teológiai észlelését megelőzte és nagy mértékben közömbösítette az Egy kultúrája, a transzcendens Egyetlen megismerésének misztikája, valamint az egységes igazság igazolásának és reprezentációjának doktrinális és az egyház struktúráját is meghatározó törekvése.’ Ezt az adottságot mérlegelve a világképek, életformák és értelmező kontextusok sokféleségével való teremtő szembenézés nem taktikai feladatként adódik a szekularizáció kihívásával szembenéző nyugati teológia számára, hanem egyik leghitelesebb, noha az idők során többé-kevésbé hatékonyan elfojtott lehetőséget tárja fel.

8. Ghislain Lafont: A katolikus egyház teológiatörténete. Budapest, 
Atlantisz, 1998, 33. (Ford. Mártonffy Marcell)
9. Vö. a Lafont idézett művében végigkövethető gondolatmenettel.
10. Vö. George A Lindbeck. A dogma természete. Vallás és teológia 
a posztliberális korban (Hermeneutikai füzetek 17.). Budapest, 
Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998, 192. (Ford. Ittzés Gábor)
11. Monroe C. Beardsley: Aesthetics: Problems in the Philosophy of
Criticism. New York, Harcourt, Brace & Co., 1958, 403. L. még
Seymour Chatman: Essays on Aesthetics: Perspectives on the Work

A Szentírás szavának összevetése a jelenkori olvasó történelmi tapasztalatával nem teszi szükségessé annak eldöntését, hogy mi a keresztény hagyomány folytathatóságának elsődleges feltétele: a kinyilatkoztatás időtlen lényege vagy az értelmezés változó szituációjának megújuló tudatosítása. A megértés dialogikus természetét szem előtt tartva megkockáztatható, hogy a keresztény teológia, a modern, illetve utómodern szekularizáció felvetette kérdésekkel konfrontálódva, olyasformán jelölhet ki új hangsúlyokat alapító elbeszélésében, hogy közben a megváltozott hangsúlyok a hagyomány feledett tartalékait mint a kinyilatkoztatás saját tartalmait szólaltathatják meg. George A. Lindbeck félrevezető alternatívát állít fel, amikor ellentétet lát a „valóság” felől értelmezett Szentírás és a Szentírás felől értelmezett valóság között.10 A kontextusok összjátékában a jelölés kölcsönössége ellenszegül a spekulatív szétválasztás reflexének. Hasznosabbnak tűnik Monroe Beardsley megkülönböztetése, amely téma és tézis kettősségére tesz figyelmessé. A téma az elbeszélésben exponált „általános törvény”, az a külső referencia, amely értésünkre adja, hogy a szöveg „nemcsak saját világát építi fel, hanem a valóságos világra vonatkozik”11. A mimézis anyaga, a tézis ezzel szemben a téma igaz vagy hamis voltáról tett állítás. A narratív téma úgy világítja meg a valóságot, hogy saját tapasztalatunk tartalmaira hivatkozik, azokat teszi hangsúlyossá. A tézis kijelölése viszont az olvasó műve, az ő értelmező tevékenysége tölti meg élettel szöveg és valóság kapcsolatát. Lényegében ezt a sémát alkalmazza bibliai szövegekre Frances Young, amikor zenei metaforával partitúráról és – zenei interpretációként felfogott – előadásról beszél. A Biblia, s azon belül az Újszövetség komplex szövegére alkalmazva az olvasóközösségek „előadásmódjai” ekként, történelmi tapasztalatuk függvényében, a kinyilatkoztatás tematikáját különféleképpen rekonstruáló és kifejtő tézisszekvenciáknak felelnek meg.12 Young értelmezésmintája összefüggésbe hozható azzal a tényként kezelhető teológiatörténeti adattal, hogy a korai keresztény teológiai projektumok egymással sokoldalú kontaktusban, divergencia és konvergencia együttes alakulásában fejlődtek ki. Klaus Berger szerint a teológiák együttese a terebélyes fa, mondhatni, ökumenikus modellje alapján képzelhető el: „a közös és jellegzetesen keresztény hagyományok törzshöz hasonlatosak, s a csomópontok és szétágazások, amelyek mindenekelőtt földrajzilag lokalizálhatóak, a törzshöz való viszony nagy változatosságát biztosítják”13 .A különféle értelmező közösségek által kitett eltérő hangsúlyok, a kinyilatkoztatás pozi- tivisztikus, tényközlést feltételező koncepciójához képes újra és újra idegenként jelentkező értelem megnyilvánulásai rendkívüli jelentőséggel ruházzák fel az idegen bibliai toposzát. A jövevényként érkező idegen az elbeszélő tradíció és az értelmező aktivitás közös figurája.

8 AZ ÚTITÁRS

of Monroe C. Beardsley. Philadelphia, Temple UP, 1968, 162: „A 
téma olyan általános eszme vagy fogalom, melyet az olvasó von el az 
irodalmi szövegből s vonatkoztat a legtágabb értelemben vett való
ságos világra”.
12. Vö. Frances Young: The Art of Performance. Toward a Theology 
of Holy Scripture. London, D. L. T., 1990, 162.
13. Klaus Berger: Theologiegeschichte des Urchristentums. Tü- 
bingen/Freiburg, Francke Verlag, 1995, 5.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Az aktualitását adó kulturális környezet, amelyet az egységes jelentés közvetítésének szándéka idegennek érzékel, arra világít rá, hogy a hagyományközvetítés intézményesült közössége az önnön narratív alapzatától való eltávolodás szüntelen kockázatával teljesíti értelmező munkáját.
3. Az idegen a jövevény egyik arca, amely a vendégfogadásban eltörlődik az ismerőssé átváltozó vendég egyre otthonosabb figurája mögött. A vendégség, a legtágabb körű szolidaritás szünekdochéja nem jelentheti a hajlék rázárulását a befogadottra, a jövevény végleges megállapodását az otthonosságban, hanem csakis a befogadás tradíciójában rejlő jövővonatkozások kibomlását emlékezés és várakozás kölcsönösségében. Másfelől viszont a befogadás kudarcának maradandó kockázatához sem fér kétség, kivált akkor nem, ha e kudarc történelmi állandójára tekintünk. Figyelemre méltó, hogy a válaszútnak, a jövevény befogadásának vagy elutasításának az Újszövetségben az a nagyszabású tabló kölcsönöz végső érvényt, amely a Jézus szájába adott ún. eszkatologikus beszédben, a Máté-evangélium ötödik és egyben utolsó nagy beszédegyüttesében áll előttünk (Mt 24-25). Máté, akárcsak Lukács, Márk elbeszélését követi és bővíti ki. Amint köztudott, az utolsó ítéletről szóló beszédegység – amelyet több szakkutató a jézusi példázatok közé sorol, de amelynek karakterét talán pontosabban írja körül a jelenetező prófétai leírás műfaji kategóriája – csak Máténál fordul elő.Mt 25,31-46:(31) „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. (32) Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. (33) A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. (34) Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. (35) Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, (36) mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.(37) Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna?(38) Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? (39) Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?(40) A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”(41) „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. (42) Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, (43) jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.(44) Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?(45) Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.(46) És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”A jövevényegzisztencia értelmezése a Máté-evangélium 25. fejezetének eszkatologikus nagyjelenetében úgy kapcsolódik az Ószövetség történelmi tapasztalatához, hogy egyúttal a törés is szembeötlő: Máténál a váratlanul beköszöntő vendég alakját – akivel együtt, a dicsőségének trónján helyet foglaló Emberfia megemlékezésében, éhező, szomjazó, ruhátlan, beteg és börtönben raboskodó sorstársai is felvonulnak – a jövevény idegenségét hangsúlyozó xenosz főnév jelöli. A felsorolás Izajás könyvének egyik szakaszára épül: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz be testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged sebed” (Iz 58, 7-8). Ugyanakkor felidézi a Deuteronómium kultikus rendelkezéseiben szabályozott testvéretika alanyait is, Izrael társadalmi reálutópiájának kiemelt csoportjait: az idegeneket, az árvákat és az özvegyeket (vö. Deut 15,15), akiket ismét csak a jövevénylét szélsőséges kiszolgáltatottságának emlékezete foglal együvé: „Emlékezz, magad is rabszolga voltál Egyiptom földjén. Ezért parancsolom meg neked, hogy magad is így tégy.” (Deut 24, 22) Amint a Deuteronómium istentiszteleti törvényeiben „az ünnepi közösség egysége (...) az egyes családokból és az ókori Kelet klasszikus peremcsoportjaiból építkezik”14, ugyanúgy a mátéi felsorolás is elválaszthatatlanul összetartozóknak tekinti 
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azokat, akik adnak, és azokat, akik kapnak. És, akárcsak a Másodtörvénykönyvben, itt sem a „szegénygondozás” aszimmetrikus cselekedete rendeli egymáshoz a különböző státusú szereplőket,15 hanem az eredendő összetartozás: ki-ki „saját jogán”16 részese a szolgálat kommuniójának. Ráadásul akik szolgálnak, nem a kisebbet, hanem a náluk nagyobbat szolgálják, vagy ahogyan Emmanuel Lévinas mondja majd: „a Másik Végtelenjét”17. Az idegen személye univerzális lényege felől konkretizálódik: bizonyossággal csak a legtöbb mondható el róla – az, hogy az ítéletet tartó Emberfia érkezett el benne; hogy ki mindenkiben, arról nem esik szó.

14- Georg Braulik: Az ünnep politikai ereje. Pannonhalmi Szemle 1/
1 (1993), 16.
15. Braulik, i. m. 17.

A befogadásra eséllyel vagy esélytelenül számító idegen alakja, teológiai meghatározottsága és történeti meghatározatlansága folytán, olyan jelként áll előttünk, amelynek ismeretlen jelentettjét a végidőről szóló beszéd történelemösszegző szándéka a mindenkori idegennel teszi behelyettesíthetővé. Azokat pedig, akik felett az Emberfia ítélete kimonda- tik és akik a vendég marasztalásának vagy kizárásának tettében ismerhetnek magukra, csak az odaajándékozott vagy a megvont üdvösség minősíti. Kilétüket illetően a beszéd nem ad alkalmat spekulációra – senki nem ismerhet magára bennük, mert a két lehetőség mindenki előtt nyitva áll. A jelenetben maga az ember kerül szembe az idegen, az éhező, a szomjazó, a ruhátlan, a raboskodó másik emberrel. A másság végletekig menő elfogadásának princípiuma mint a keresztény hittanúsítás struktúráját alapjában érintő követelmény e szintén meghatározatlan történelmi szereplőben kapcsolódik össze a végítélet-elbeszélés teológiai alapgondolatával, amennyiben e meghatározatlan szereplő mégis végtelenül konkrét, s így az emlékezetben és a képzeletben önkéntelenül sokak személyét ölti magára.Az utolsó ítélet tablója, a megelőlegezett végidő statikus és hierarchikus képe a trónon ülő Emberfiával, valamint a történelem teológiai esszenciájának a végidőből visszavetülő, idősűrítő és a döntés horizontális választóvonalával elrendezett látomása, az emberi életidő sajátos konfigurációját alkotja meg. Az ítélőbíró alakjában a beszéd hallgatói vagy első olvasói az ószövetségi történelem plebejus kulcsfiguráinak és egyben saját marginalizálódott kortársaiknak a „jelentését” szemlélhetik. A kommentálás gyakorlatában legalább passzívan jártas, emlékezetükben az írásmagyarázat, a kommentár szövegvilágát is hordozó befogadók, amint a Máté-szövegben az invitációra és az ítéletre felelő kérdés tudatja, tanácstalanok a jelek valódi értelmével szemközt. Hermeneutikai kulcsnak, egyúttal a Törvény jelentésének (amint majd Pál mondja: a Törvény teljességének [pléróma, Róm 13, 10]) itt a szeretet mint állandó etikai készenlét, mint a jövevényekkel és a nélkülözőkkel szembeni határtalan figyelem nyilváníttatik. A figyelem akkor határtalan, ha megfeledkezik önmagáról, azaz nem szab feltételt a befogadásnak és az adakozásnak. Egy módon teljesíthető: akkor, ha a teljes egzisztencia válik azzá a figyelemmé, amelyet az előrevetített végidő perspektívája az életidő kitüntetett tartalmaként definiál. A végkifejlet előzményeként meghatározott idő sajátossága ugyanakkor nem valamiféle hisztérikus felfokozottság. Az a pont, amely felé a szinoptikus evangéliumok eszkatologikus beszéde szerint a bibliai idő halad – a teremtéstől Krisztus újraeljöveteléig, s benne Ábrahám elküldő meghívásától (vö. Gen 12, 1) az utódok sokaságának megígért ország beteljesedéséig – nem apokaliptikával megjelölt, hanem eszkatologikus idő. A különbség – Dóka Zoltán Márk-magyarázatát követve – abban ragadható meg, hogy „Jézus (...) nem jóslatot, történelmi »menetrendet« ad a jövőről, mint az apokaliptika, hanem úgy szól, mint aki ismeri Isten rendjét, cselekvésének természetét, s ennek mértékével értékeli, ítéli meg a jelent (!). Ezért a próféciában a jövő a jelent közvetlenül határoló aktualitás, és nem a jelentől elválasztott, várható időpont, amelyet találgatni, számítgatni lehet”18. A Máténál található egyedi végítéletpróféciát a szerző keret, azaz bevezető és befejező megjegyzés nélkül közli, közvetlenül a talentumok példázata után. A hirtelen műfaj- és hangnemváltás ellipszise folytán a prófétai közlés, a Jézus szavaira való visszaemlékezés közvetítettségétől eltérően, a kinyilatkoztató megszólalás váratlanságával hat. Jelenvonatkozása ezáltal is erőteljesebbé válik. Az apokaliptikus időtől való elválasztottság jelolvasó tevékenységére ösztönöz, míg az eszkatologikus idő beavatkozása a jelenbe az emberi viszonyok felülvizsgálatára szólít. Az eszkatologikus idő jelenlétében a jelolvasás szemiotikája így maradéktalanul a befogadás etikájába foglaltatik. Minthogy minden emberi viszony az ítélet jele és színtere, az idő a maga egészében a Másik abszolútumának rendelődik alá. Emez létesíti azt az időt, amelyet a végpont belátásától kezdve az emberi viszonyok története tagol. Nem csupán az idők jeleinek
16. Uo. (Ford. Bánhegyi Miksa).
17. Emmanuel Lévinas: Teljesség és Végtelen. Pécs, Jelenkor, 1999,
60. (Ford. Tarnay László)
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olvasásáról van tehát szó; sokkal inkább maga az idő válik jellé. Az idő Jézus által kijelölt jelentése megszünteti a hierarchiát a befogadás alkalmai között. Hierarchia egyedül az egymás felé odaforduló személyek és önmaguk előtt sem ismeretes „énjük” között létesül. Akik az idegennel jót tesznek, önmaguk és többek önmaguknál: Jézus „Atyám áldottai”-nak nevezi őket. Az idegenek, akikkel jót tesznek, önmaguk és többek önmaguknál: Jézus egyes szám első személyben beszél róluk.A létlehetőségeknek ugyanez a többlete szólal meg, apodiktikus eréllyel, a jézusi „boldogmondások”-ban (Mt 5, 3–10 párh.). A boldogság is transzcendens minőség: miközben definíciószerű kijelentésekben értesülünk a boldogságok kollektív alanyairól – boldogok a szegények, a sírók, a szelídek, az igazságot éhezők és szomjúhozók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességszerzők, az igazságért üldözöttek –, nem lehetünk bizonyosak afelől, milyen módon lesz a boldogság azok tulajdonává, akik nyilvánvalóan nem boldogok, legalábbis az ismeret számára megragadható kritériumok szerint nem. A boldogság, akárcsak Isten Országa, idegen minőség: amennyire középponti jelentőségű, épp annyira Isten kizárólagos adománya. Amennyire a kinyilatkoztatás középpontjában áll – mindig „róla” van szó - , ugyanannyira meghatározhatatlan is. Akárcsak az üdvösség: lehetetlen az ember számára, lehetséges Istennél (vö. Mt 19, 25–26).19 Idegensége az ember és ismertsége Isten számára jövendő mivoltával függ össze. A szegények, a szelídek stb. ténylegesen lehetnek boldogtalanok, ezért nem példái, hanem várományosai – amellett hogy, vagy épp azért, mert Isten színe előtt már birtoklói – a boldogságnak. Ugyanakkor e transzcendens minőség etikai minőség is: a boldogítás képességének emberi határoltsága nem ment fel a boldogság szolgálatának kötelessége alól. Isten jövője nem megnyugtató, hanem nyugtalanító és „sürgető” jövő, amely folyamatosan a jelenbe érkezik, és a boldogtalanok transzcendens boldogságának paradoxonéval folyamatosan megelőlegezi a cselekvésre irányuló reflexiót.

18. Dóka Zoltán: Márk evangéliuma. Budapest, Ordass Lajos Baráti 
Kör, 1996, 275.
19. Vö. Gen 18, 14; Jer 32, 27 stb., főként Zak 8,5–6: „A város terei
megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.

Az ítélet-példázathoz visszatérve: az idő összesűrűsödése egyetlen jellé, a befogadás jelévé mindazonáltal nem vonja magával az idő felgyorsulását. Az ítélet kinyilatkoztatásával nem a félelem ideje köszönt be – ezt jelzi a jövevényekkel, a szegényekkel és a kitaszítottakkal szemben meghozott személyes döntések részletező felsorolása. Mindegyik cselekedet lehetséges történetek hosszú sorát összegzi egy-egy emblematikus gesztusban. Minden az elhúzódó idő ismerős rendjében történik, jóllehet mindennek különös súlyt és jelentőséget ad az a többlet, amelyre a történelem záróaktusának elbeszélése derít fényt. Az elszámoltatás-jelenet feszültségét nem a végidő nyomasztó közelsége teremti meg, hanem ellenkezőleg, az a differencia és erőtér, amely a Másik abszolútumát konstituáló más-idő folyamatos, láthatatlan közelsége és a végső megítéltetés kalkulálhatatlan időpillanata20 között létesül.Máténál az ítélet távlatába helyezett kommunió képe túllép az utópián. A tükörszimmetriával megszerkesztett látomásos diptichon visszatekintő ábrázolása szerint már megtörtént a befogadás, és már megtörtént a be nem fogadás. A végítélet mitologikus keretében egy eszményi szociális rend képzete helyett az egyéni elhatározás szabadságának tétje körvonalazódik. Habár ez utóbbit a szöveg következetes dichotómiával ábrázolja - adakozás/megtagadás, befogadás/elutasítás, látogatás/távolmaradás – nem kétséges, hogy az elhatározás egyértelműsége mellett mozgástere marad az értelmező invenciónak is. A végső idő közelsége dacára (vagy épp e közelségben) megőrződő életidő során az analogikus képzelet és a folyvást újrakezdődő megértés azonosítja az idegen befogadásának alkalmait. A végső jelentett elrejtőző jelenléte éppenséggel megnöveli az értelmezés jelentőségét. A jövevény felismerése kommunikatív feladat, amely túlterjed az észlelés közvetlenségén, de a szociális kategóriák bármely, kétségkívül nélkülözhetetlen szisztematikáján is. Annak, hogy ki vár befogadásra, ki éhezik, ki szomjazik, ki mezítelen, ki beteg, ki van rabságban, nincs rögzített kritériumrendszere. Az idegen itt van, de nem minden idegen látható azonnal. S aki itt van, de nem idegen, idegenné lehet. Az idegen befogadásának feltétele tehát az a figyelem, amelyet az evangéliumok a virrasztás metaforájával neveznek meg, és amely közös tevékenység. Az evangéliumi elbeszélés nem utolsó sorban asszimilációs törekvések áldozatának mutatja Jézust. Azonosítása, besorolása az ismerős jelenségek közé, idegen- ségének üzenetét véti és pusztítja el.
4. Az utolsó ítélet prófétai elbeszélésének e futólagos és egyszempontú áttekintésére a befogadás imperatívuszának időszerűségénél is inkább a kereszténység és az európai hagy-

Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép 
számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem le
hetetlen – így szól a Seregek Ura.”
20.V ö. i. m. 279.
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omány közös és kétségkívül teremtő feledékenységének sokakban megtestesült szenvedő alanya adott okot. Az idegen a jövevény alakváltozata, a befogadás elmulasztásában véglegessé váló arca. A történelmével számot vető kereszténység bizonyosan magára ismerhet azokban, akik nemcsak eggyel a legkisebbek közül, de számolatlan rászorulóval megtették „mindezeket”, vagyis az Emberfia által felsorolt tetteket. A történelemmel párhuzamosan olvasott eszkatologikus beszéd utolsó mondata azonban, az antitézis figurájától általában elvárható retorikai hatást felülmúlva, összemérhetetlen dimenziójában az ellenkező lehetőséget villantja fel: „amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg”. A szakasz krisztológiai hordereje, mely abból fakad, hogy az ítélőbíró maradéktalanul azonosítja magát a nélkülözőkkel, ebben a mondatban válik igazán láthatóvá. Az érdemtelen nagylelkűséggel, amely a jó jelentéktelen fokát is múlhatatlan értékként könyveli el – „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” – formálisan az igazságosság egyensúlyi viszonyába kerül a szövegösszefüggésben megérdemeltnek minősülő elmarasztalás: „Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg”. Amazok „elmennek az örök életre”, emezek „elmennek az örök büntetésre”. A mulasztás ugyanakkor nem azonos mértékű a teljesítménnyel. A szimmetrikus elbeszélés egyensúlyát végül felborítja a mennyiségek aránytalan eltolódása. Az üdvösséghez a teljesítmény véletlenszerűen adódó minimuma is elegendő, az a mérhetetlenül kevés, amely tehát önmagában semmit sem nyom a latban. Az „egy a legkisebb atyafiak közül” ezért valójában az ingyenes üdvözítés hiperbolikus kifejezésének tűnik. Az antitézis szimmetriáját a jelentett szintjén az teremtené meg, ha a mindenkivel szembeni mulasztás vonná magára a kárhozatos ítéletet: ha tehát még eggyel sem tettétek meg... A jelentő szintjén a befogadás és az elutasítás tetteinek antitetikus felsorolása paradoxonba torkollik. Akik eggyel jót tesznek, üdvözülnek. Aki ellenben sokakkal talán jót tesznek, de eggyel szemben mulasztanak, elkárhoznak. Oksági szempontból ez az állítás képtelenség, mivel nem egyebet jelent ki, mint hogy a mérhetetlenül több jót cselekvők adott esetben mérhetetlenül rosszabbul járnak – „elmennek az örök büntetésre” –, mint a mérhetetlenül kevés jót cselekvők, akik ugyancsak mérhetetlen jutalomban részesülnek – „elmennek az örök életre”. Az elemző értetlenségét az evangélium képtelen oksági összefüggéseivel szemközt eloszlathatja a jézusi paradoxonok szekvenciájában megformálódó sajátos kifezésmód, amelyet Isten Országának szabad nyelvjátéka hoz létre, együttműködve a hittapasztalat kimondására irányuló, küzdelmes emberi igyekezettel. A logikai abszurdum eszerint az elmondhatatlan jelzése, egyszersmind kimondásának leginkább adekvát módja. E feltevés további indoklására vagy ellenérvek sorakoztatására nem vállalkozhatom, amiként teológiai hátterének fontolgatására sem. Vajon a végítélet jelenetében ígéret és fenyegetés kettőssége érvényesül, vagy a kegyelem határtalansága? Azaz míg az üdvösség ajándéka reális lehetőség, addig a kárhozat büntetése vajon tényleges vagy hipotetikus kontraszt? Az elbeszélés retorikai fordulata az értelmező javaslatok eltéréseitől függetlenül irányítja figyelmünket arra a feltétlen igényre, amelyet az evangélium a jövevény befogadó környezetével szemben támaszt.Napjaink teológiai gondolkodásában nem ok nélkül hangsúlyos kérdés, hogy hol a határ a tanítás igazságának tanúsítása és a másság felől érkező inspirációk befogadása között. Hogyan befolyásolja a keresztény hagyomány identitását a különféle kultúrák recepciója? Megőrződését szavatolja-e vagy erózióját mozdítja elő? S mi az, ami a keresztény hagyományból hitelesen közvetíthető a kultúrák és a kultúrákat felváltó posztkulturális képződmények felé? „Az önazonosság elvesztésének gyakorta neurotikus aggodalmához” társuló21, nyílt vagy látens, kifelé vagy befelé ható xenofobia enyhe vagy végzetes megnyilvánulásai a múlt és a jelen keresztény egyházi igehirdetésében és gyakorlatában mindenesetre azt a következtetést sugallják, hogy e kérdésre nem születnek válaszok a kinyilatkoztatás tematikájának az idegen és a jövevény toposzát kinagyító aktualizálása nélkül. Valamely gondolat- vagy tanrendszer identitásának fenntartására irányuló törekvés mindaddig szükségszerűen tartalmazza a gyűlölet momentumát, amíg biztos fundamentuma nem az, hogy elsőbbséget juttat a rendszertelenség eshetőségének – ezt a keresztény teológiai hagyományban a Szentlélek inspirációjának meglepetésmozzanata teljesít be. Noha talán az ellenkezője is igaz: bármely, a sugallat közvetlenségére hivatkozó karizmatikus-pneumatológiai képlet csak akkor hűséges a szeretet fundamentumához, ha elfogadja a hitközvetítés intézményes rendjében adott identitásminimumot, a cselekvés szociális közege – mint hiteles keresztény dimenzió – nélkülözhetetlen feltételét. Az interpretáció kiindulópontját ebben az összefüggésben az idegenkedés változatainak pontosabb észlelése és meghaladása jelentheti, és irányát a kommunió beszédének nem szűnő keresése, az idegen értelem változatainak befogadása és megőrzése szabhatja meg. Őrzése a saját helyén, egyenlő távolságra a kitaszítástól és a beolvasztástól.
21. Jeanrond, i. m. 291.
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Czintos Emese .
A kettősműfaj poétikája

Az Exemplum mirabile diskurzusai

A szöveg, amelyről az alábbiakban szó lesz, legterjedelmesebb középkori magyar nyelvemlékünk, az 1526–27-ben keletkezett Érdy-kódex része, a prédikációgyűjtemény kétharmadát kitevő legendárium Szent Bertalan-napi prédikációjának didaktikai-illusztrációs anyaga. Pontos lelőhelye: Érdy-kódex, Szent Bertalan-legenda, Nyelvemléktár V., (szerk.: Volf György), Budapest, 1876, 255–275.A szöveg, saját műfajmegnevezését elfogadva: exemplum. Azaz példázat. (Exemplum 
mirabile. Csodálatos példa). Ennek kínálja magát, és nincs okom rá, hogy ne fogadjam el ezt az öndefiníciót. Valóban nincs okom rá, hogy ne fogadjam el ezt az öndefiníciót?Ennek a kérdőjelnek szeretnék utánanézni, azt remélve, hogy a szöveg mindkettőnket (önmagát és engem) visszaigazol a kérdésfeltevés helyességében. Mert: lehet száraz, nyak- kendős irodalomtörténeti leírását adni, „műtárgyként”, és – másik véglet – lehet önmaga ellen fordítani, bűvészkedni vele. Lehet körülszaglászni, körüljárni, beilleszteni és kiemelni adott (műfaji, történeti) kategóriákból. Lehet hinni neki és kételkedni benne.Dolgozatom célja tehát nem (kizárólag) az, hogy régi szövegről való beszéd esetén szokásos történeti-poétikai leírását adja a Karthauzi Névtelen kódexének. Ha azonban – a bevezető műfajának megfelelően – valamiben meg szeretném nevezni a dolgozat célját, akkor ez sokkal inkább egy hely megnevezése lenne (és nem egy állapoté). Egy távoli helyé, amely önmagához szeretné közelíteni ezeket a szövegeket, azé a helyé, ahonnan olvasok. Szöveg- és olvasásorientált hely ez, a „mellettiség” igényével kínálja magát, azaz: nem kizárni akar más olvasási helyeket, hanem hozzárendelni magát ezekhez.
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Kitérő I.
„Az exemplum (a paradeigma) retorikai indukció: az egyik egyestől a másik 

egyeshez jut el az általános beleértett láncszemén keresztül.” (Barthes, Roland: A 
régi retorika, In: Az irodalom elméletei III., Pécs, Jelenkor, 1997, 123.)

„... a kora újkori exemplum többszörösen beágyazott, másodlagos irodalmi 
használati forma. Kizárólag funkcionálisan meghatározható szövegrendező mód
szer (...). Elsődleges szerepe a tanítás (educatio), bizonyítás (demonstratio), 
megvilágítás (illustratio), meggyőződés (persuasio), érvelés (argumentatio), 
erkölcsi tanítás (moralisatio) és a szórakoztatás (delectatio).” (Tüskés Gábor: Az 
exemplum használata és típusai Nádasi János műveiben. In: Toposzok és exem- 
plumok régi irodalmunkban. (Szerk.: Bitskey I. és Tamás A.) Studia Litteraria 
XXXII., Debrecen, 1994, 127.)

„... a középkori exemplum nem elsősorban a jó magatartást, nem is a hallgatók 
földi boldogulását, hanem az örök üdvösséget állította fókuszba: azt az egziszten
ciális alapot, amelynek az erkölcs pusztán következménye. (Gábor Csilla: Káldi 
György exemplumai, In: Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban. (Szerk. 
Bitskey I. és Tamás A.) Studia Litteraria XXXII., Debrecen, 1994, 153.)

„Mint a késő középkori új prédikációbeli meggyőzés egyik eszköze, az exemp
lum sajátos narratív minimálforma.” (Benedek Katalin: A középkori exemplum mű
faj Magyarországon. In: Közelítések, Debrecen, 1992, 37.)

„Paradoxon-lét az exemplumé, hiszen keretbe ágyazottsága, valamely etikai 
tan, tétel szolgálatában álló volta alárendeltté teszi. Ugyanakkor elbeszélés vagy 
leírás lévén, többnyire zárt, egységes szerkezete révén gyakorta függetlenné válik, 
így vándorol egyik keretből a másikba: ez adja önállóságát, és azt, hogy gyűj
teménybe foglalható, tematikus-formai kritériumok alapján rendszerezhető (...).” 
(Gábor Csilla: i.m. 145.)

„[A poétikai megközelítés] során a formális magyarázat és az egzisztenciális 
értelmezés köztes láncszemét igyekszem azonosítani, vagyis az elbeszélés szer
kezetében érvényesülő metaforikus folyamatot. Megítélésem szerint a parabola egy 
narratív forma összekapcsolódása egy metaforikus folyamattal (...)” (Ricoeur, 
Paul: Bibliai hermeneutika. Budapest, Hermeneutikai kutatóközpont, 1995, 54.) 

1. Barthes, i.m. 123.
2. Úgy tűnhet, műfajtörténetileg nem elég indokolt Ricoeurre hivat
kozni, hiszen ő a paraboláról ír, és nem az exemplumról. Viszont 
Ricoeur megközelítése nem történeti, hanem narrációelméleti: ezen 
a szinten pedig a két műfaj nagyon sok rokonságot mutat.

3. Benedek Katalin megközelítése retorikai szempontú (majd később 
folklorisztikai), és meglehetősen hasonló a Tüskés Gáboréhoz vagy 
Gábor Csilláéhoz. Mégis műfajnak nevezi az exemplumot, és nem 
funkciónak. Ez terminológiailag és az exemplum egységes meg
határozásainak szempontjából elég zavaros.

(1) Az exemplum antik retorikai kategória, a deduktív enthümema induktív „párja”, a meggyőzés eszköze. „Ez a meggyőző hasonlítás, az analógiára épülő érv: akkor lelünk jó exemplára, ha rendelkezünk az analógiás látásmód adományával (...).”1(2) Az érett-késő középkortól a retorika más kellékeivel együtt a példázat az újonnan kialakult műfaj, a sermo eszközévé válik, és a meggyőzésen kívül még számos más funkciót is felvesz, annyira, hogy az önállóvá válás határára jut.Éppen a határ-lét problematikussága miatt kezdett a kutatás újabban ráfigyelni; a szakirodalom egy része műfajként (Benedek, Ricoeur1 2), másik része funkcióként (Tüskés, Gábor) határozza meg, gyakorlatilag aszerint, hogy történeti-retorikai (az utóbbiak) vagy narrációelméleti (Ricoeur) nézőpontból közelít hozzá.3 (Funkció abban az értelemben, hogy egy bizonyos műfajú – narratív vagy nem narratív – textus exemplum funkcióban áll a szövegegészen belül.)(3) Az exemplum elképzelésem szerint műfaj, és műfajlétéhez szorosan hozzátartozik a funkcionalitás.Úgy műfaj, hogy megszünteti azoknak a narratív szövegeknek a műfaj voltát,
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amelyek szövegkörnyezet nélkül önálló műfajként működnek (elbeszélés, fabula, közmondás stb.), és saját, keretszerű műfajába vonja bele őket. A viszony tehát fordított: a „minimálforma” a funkcióértékű, és az exemplum a műfaj.
ÁtvezetésA bevezetőben egy helyet jelöltem meg a dolgozat céljaként, egy távoli helyet, amely magához szeretné közelíteni a szöveget, amelyhez köze van.A szövegről beszélni kell; az átvezetés a metanyelv szintjén jön létre. Nem a szöveg közeledik jószántából, a hangsúlyt a cselekvés irányán és irányultságán kell érezni (közeledés vs. közelítés), illetve a ragokon (a szövegé; a szöveghez). Egocentrikus művelet, amely saját maga felől figyel a szövegre, és távoliságában is úgy beszél róla, mintha közeli lenne. Vagyis az eddigi állapotszerűség és távolságtartás után a közelítő-távolító perspektívába helyezett, mozgásban levő szöveget figyelem: az Exemplum mirabile ingadozását két műfaj között.A más szemponthoz pedig nyilván más nyelv kell.Tehát marad a szöveg. Műfaja: exemplum.Álljunk meg itt egy pillanatra. „A műfaj nem a besorolás kategóriája – nem az osztályozás, hanem az alkotási folyamat eszköze.”4 A régi szöveg hűségesnek és biztonságosnak tűnik. Nem úgy közelítünk hozzá, mint mai értelemben vett irodalmi szöveghez: nem kételkedünk benne; kényelmes és látszólag megbízható előregyártott műfaji kategóriákba iktatni, tehát például rámondani szövegünkre, az Exemp
lum mirabile-ra, hogy: exemplum. A megnevezés elfogadása különben is kézenfekvő, hiszen a szöveg önmagát ekként definiálja/kínálja. (L. a címet!)

4. Ricoeur, i. in. 86.

De kényelmes beidegződések helyett inkább Ricoeurre hallgatok. Az alkotási folyamat felől – szerzői szándék, autonóm szöveg, befogadói horizont – kérdésessé válik ez az egyértelmű névadó gesztus. Mert lehet ugyan példázat a szöveg, amint a Karthauzi kínálja, de lehet valamilyen más műfaj is – az olvasói horizont felől. (Elsősorban az 500 évvel későbbi olvasó szempontjából, hiszen erről tudok valamit is állítani.)Hipotézisem tehát: a szerző elsősorban exemplumnak kínálta a Csodálatos 
példát, de az olvasó – elsősorban – nem exemplumnak olvassa.Hogy minek, az majd kiderül.
I. KÖRÜLÍRÁS

1.§. A prédikációA prédikáció – amint láttuk – a napi evangélium megjelölésével, felolvasásával indít, ezt az evangéliummagyarázat követi. A Szent Bertalanra tett folytonos utalások (a „tanúságok” kifejtésében) előrevetítik a legendát, szempontokat adnak a szent példaértékű életének a leírására. Belső referenciális teret teremtenek, megelőlegezik a szöveg koherenciáját, ami érvényes is a következő fejezet (Legenda festi 
eiusdem – a szorosan vett legenda) végéig – ahol mintha befejeződne a prédikáció: „kyt mynekwnk ees engheggyen atya ffyw zent lelek Amen” (262.) Klasszikus be- rekesztő formula.Ezután következik az Exemplum mirabile. Funkciója szerint illusztrációs anyag, az illusztrálandó szövegrész után kellene állnia, mint ahogy Karthauzinál más helyen is áll. (Pl. a Szent Bertalan életére vonatkozó történetek a szent legendájában). Itt tehát a szerző eltér saját exemplumkezelési gyakorlatától – ami egyébként kortársai exemplumkezelő gyakorlata is – , és a példát a szöveg legvégére ragasztja, vagy inkább toldja (l. vázlat!).Ennek a következetlenségnek elsősorban szerkezeti okai lehetnek: az exemplum 
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ugyanis tematikailag az evangéliummagyarázat egyik alpontjához (a harmadik „tanúsághoz” – II. B. 1. c.) kapcsolódik, de nem ott jelenik meg.Ez az első „törés” a szövegben. Mert a prédikáció irányultsága szempontjából (Szent Bertalan-legenda és Szent Bertalan-napi szentbeszéd) az Exemplum mirabile végül is irreleváns. Vagy, ha mégsem akarom valamelyes relevanciáját eltagadni, akkor is sokkal kevésbé releváns, mint mondjuk a Bertalanra való utalások. Meg aztán a teljes Szent Bertalan-napi prédikáció legterjedelmesebb része éppen az Exem
plum mirabile5 – márpedig a relevancia szerinti arányos elrendezés nem igényel retorikai előképzettséget. Tehát szó sem lehet tévedésről, figyelmetlenségről; akkor meg kutassunk valamilyen hátsó szándék után: tételezzük föl, hogy tudatosan és akarattal választotta ennyire szét a Karthauzi a példát az implicit szövegkörnyezetétől, és nőtte túl vele prédikációja határait.

5. A 20 és fél lap Nyelvemléktár-beli terjedelemből több, mint 13 
lapot foglal el; a Bertalan-legenda mindössze 3 lap 4 sor. Íme egy 
eset, amikor a „méricskélés” releváns lehet.
6. Retorika és esztétika – e két fogalom a kortárs irodalomelméletek
ben meglehetősen összekeveredett. A dekonstrukció az esztétikát is

2. §. A „hátsó szándék”De miért? Kinek a „hátsó szándékáról” van szó? A Karthauziéról-e (vagyis a tényleges szerzőéről), esetleg az implicit szerzőéről (vagyis azéról, aki a szövegben megnyilatkozik), netalán az olvasat „hátsó szándékáról”? Megismétlem hipotézisem: a Karthauzi biztos, hogy exemplumnak szánta a szöveget, tehát részéről tudatos szépirodalmi szándékról nem lehet szó. Az olvasó viszont – az 500 éves irodalmi tapasztalattal rendelkező olvasó – biztos, hogy nem exemplumként olvassa, legalábbis nem elsősorban. Az olvasó nem fabula rasa, nem tud „naivul”, „tapasztalatlanul” olvasni egy szöveget, amelyben saját irodalmi sztereotípiáit látja viszont - még akkor sem, ha az ő olvasatában „irodalminak” és „sztereotípiának” minősülő dolgok keletkezésük pillanatában távol álltak attól, hogy „sztereotípiák” és „irodalmiak” legyenek (nyilván e fogalmak mai értelmében).Hogy létezik egyfajta tudatosság a szerző részéről akkor, amikor kiemeli az Ex
emplum mirabilét a szövegkörnyezetéből, az kétségtelen – erről már volt szó. A szerzői intenció tudatossága azonban nem fedi a mai „irodalomként olvasás” lehetőségeit – következésképpen nem lehet ugyanúgy beszélni a kettőről. Itt válik szét kétféle irodalmiságfogalom és ennek kategóriái – ezekről nem lehet azonos terminológiával beszélni. A szerzői tudatosság retorikai (mégpedig, a pontosság kedvéért, klasszikus retorikai) terminológiával írható le, nem esztétikumról, nem iro- dalmiságról, hanem retorikai funkciókról beszélve. A mai olvasat esztétikai, műfaji, történeti, narrációelméleti stb. kategóriákban gondolkodik – ez jóval bonyolultabb dolog, és anakronizmus lenne rávetíteni egy olyan szövegre, amelynek keletkezése idején még szó sem lehetett ilyesmiről. De nem vonhatjuk ki magunkat a nyelv kényszerítése alól, márpedig akár retorika, akár esztétika,6 végső soron, sőt elsősorban: a nyelv. A határok tehát átjárhatóak.
3. §. A „határok”Van tehát előttünk egy evangéliummagyarázat, egy legenda, meg egy példázat. Lehet, hogy egyik sem az, aminek látszik.Az evangéliummagyarázat elég rövidre van fogva, ehhez kapcsolódik – talán nem túl szervesen – a legenda. A kapcsolat létjogosultságát megteremtik azonban a prédikációba szőtt utalások; az, hogy nem kapcsolódik túl szervesen, a műfaj jellegéből, funkciójából adódik. Szent Bertalan élete példa azokra a „tanúságokra”, erkölcsi-dogmatikai tanokra, amelyeket a napi evangélium kapcsán fejt ki a prédikációszerző. Ezek általános tanok, a szent élet követelményei, s mint ilyenek, gyakorlatilag bármelyik szent élete tökéletes példa lehet rájuk. A Szent Bertalan-napi beszéd „Legenda festi eiusdem” c. fejezete tehát működhet az evangéliummagyarázat illusztrációs anyagaként – exemplumként is. Meggyőz, bizonyít, tanít. És gyönyörködtet, további, beleszőtt exemplumok révén; a szent életére, csodáira vonatkozó történetek szintén a példa retorikai funkcióit töltik be. Bonyolult exemplum-

eléggé „megbolygatta”, Paul de Man például éppen a retorikát ajánl
ja helyette. Tehát nyilván a retorika szó sem ejthető ki felelőtlenül – 
mást jelent, mint klasszikus értelmében; valójában az esztétika szi- 
nonimája/ürügye. A terminológiai pontosság meg a használhatóság
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szövevénnyel van itt dolgunk, és így egymásnak alárendelt szövegek hálózatával.Az exemplum definíciószerűen alárendelt műfaji kategória, valamilyen más műfaj „segédeszközeként”, illusztrációs-didaktikai anyagaként van létjogosultsága. Szent Bertalan legendája – definíciószerűen, hiszen exemplum – alárendelt műfaja a Szent Bertalan-napi prédikációnak, Szent Bertalan életének történetei – retorikailag – alárendeltek Szent Bertalan legendájának. Logikus. De így van-e? Nem a legenda kellene legyen az elsődleges műfaj? Nem a legenda kellene legyen maga a prédikáció? A szöveg címe: „Zent Berthalam Apostolnak Innepeerol” (255.)De ne higgyünk a címeknek.A legendáról kiderült, hogy exemplum. Mi derül ki az exemplumról?
4.§.  Határok II.Az exemplumról mindenekelőtt el kell hinnünk azt, hogy exemplum. Így kez- dődik: „az chodalatus peldaat kyt meg yygyereek yelentenem eegyy yghen reeghy yrasban talaltam...”(262.)De az eddigiek alapján már több mint egyértelmű, hogy nem(csak) exemplum, annál több: autonóm műfajú szöveg.
Kitérő II.

Egy kis pontosítás: „... elbeszélés vagy leírás lévén, többnyire zárt, egységes 
szerkezete révén gyakorta függetlenné válik, így vándorol egyik keretből a má
sikba: ez adja önállóságát, és azt, hogy gyűjteménybe foglalható...”7 Ilyen ér
telemben az exemplum is önálló műfaj lehet(ne); önálló, de nem autonóm. Mert a 
példa műfajához az is hozzátartozik a zárt szerkezete mellett, hogy a szöveg
összefüggés adja meg a jelentését. Önmagában, „önálló” állapotban potenciális 

műfaj – a benne rejlő jelentéslehetőségeket a kontextus aktualizálja: „...a kontex
tusából kiszakított példa éppúgy hozzá tartozhat valamely tetszés szerinti irodalmi 
vagy narratív minőséghez, mint ahogyan akár értelmetlen szóáradat is lehet.”8

II. FOGALMAKON TÚL: A SZÖVEG

1.§. Még mindig exemplum...Lehet firtatni például azt, hogy mi teszi exemplummá a szöveget.A szerző teszi exemplummá a szöveget, a szerző, „aki” nem személy, hanem funkció. A szerző névtelen – Karthauzi Névtelen – fogadjuk el tehát anonimitását, rejtőzködését ne kívánjuk megbolygatni.10 Elégedjünk meg annyival, amennyit megmutat, amennyi „bele van írva” a szövegbe. Az „implicit szerzővel”, a „rejtőzködő szerzővel”, a szerep korlátozásával. A „szerep” nem személy, a „szerep” egy retorikaiműfaji kategória, amelyet nem lehet felelősségre vonni. A szerep mögött áll, mintegy vele azonosulva (de legyünk óvatosak) az implicit szerző, „belekódolva” önmagát a szövegbe. Ő a „rejtőzködő szerző”, akinek semmit sem szabad elhinni.Először tegyünk úgy, mintha hinnénk neki. Jogosan tesszük, a szöveg teljesen felhatalmaz rá. Tele van ugyanis olyan utalásokkal (fórikus elemekkel), amelyek kikövetelik az exemplumként való olvasást. Az implicit szerző utalásai ezek, azé a szerzőé, aki most teljesen alárendeli magát „szerepének” – prédikációt mond, a prédikációba példát iktat be, hogy mondanivalóját érzékletesebbé tegye. Ezek a „tö-

Nem egyszerűen műfajváltásról van szó az Exemplum mirabile esetében, hanem kettős műfajúságról. Hiszen egy időben alárendelt és autonóm műfajú szöveg: exemplum és novella. Nevezzük novellának, hiszen műfajilag ahhoz áll a legközelebb.9 A kettős műfajúság pedig egymást részben kiegészítő, részben felszámoló megközelítésekre ad alkalmat.

kedvéért azonban a dolgozatban a retorika fogalmát „antik retorika, 
valamint ennek származéka” értelemben használom.

7. Gábor Csilla, i. m. 145.
8. Gábor Csilla, i. h.

9. Műfajtörténetileg végső soron a novellának – meg más elbeszélő 
műfajnak – az exemplum az előzménye.
10. A névtelen szerzőségről l. B. Kis Attila–Szilasi László: Még egy
szer a Pataki Névtelenről. ItK 1995.
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rések” a szövegben, a rések, a hézagok,11 amelyek önmagukra irányítják az olvasó figyelmét, kihívják az olvasót önmaguk ellen.

11. Mint Derrida „éperon”-jai, „az előrenyúló, kiugró rész, amely (...)
széthasítja a szemközti felületet”, például az olvasót... (Derrida:
Éperons, Athenaeum 1993/2.)

Az utalások alapvetően két irányba rendeződnek: egyrészt a szerzői szerep attitűdjére reflektálnak, másrészt pedig a történet hitelességét szeretnék szavatolni. Nevezzük ezeket „szerepreflexív” illetve „mindentudó” utalásoknak, hogy könnyebben beszélhessünk róluk – és persze járjuk körül őket kicsit közelebbről.
1. Szerepreflexív utalások
(a szerepreflexív diskurzus)Tisztán és egyértelműen a szerzői szerepre – hitszónok – vonatkoznak (és ebbe még a rejtőzködő szerző sem kontárkodik bele), a kommunikációs helyzetnek megfelelő retorikai funkciókat érvényesítik – megszólítanak, fenntartják a figyelmet, visszaigazolnak, bevonják a hallgatóságot; az odafigyelés implikációját célozzák meg.Ilyenek például a fejezetek elején a bevezető formulák:„Wr Iesus Cristusnak zent leelke ereywel lassuwnk hallzwnk teeb choda dol- gokath kyk meltok leegyenek meg vygaztalny a my zoworw zywunkket leelkwn- keth...” (268.)Vagy: „Wr Iesus Cristus hozyank valo yrgalmas aldomasabol meegh ees teb melto dolgokat hallyuwnk...” (269.)Ugyanebbe a kategóriába tartoznak az ún. „kiszólások” is: „O en hozyam hasonlatos halando zerelmes atyamffyay, lassatok, hallyatok ewromet es vygassaghnak” (267.) (helyesen: -ot.)A szerepreflexív utalások teremtik meg az exemplumként való olvasás lehetőségét; ez így egy gyanús megállapítás lehet, hiszen elvileg ez lenne a legkézenfekvőbb olvasói viszonyulás a szöveghez. De már többször esett szó arról, hogy ez nem ilyen egyértelmű. (Hogy mennyire nem az, azt majd a „mindentudó” utalások is bizonyítják – de ne anticipáljunk.)És mégis így van. Ezek az utalások konstruálják meg azt a külső kontextust, azt a külső referenciális teret, amely megegyezik a prédikáció kommunikációs helyzetével, és amelyen belül az exemplumként kínált szövegnek helye van. A szöveg önre- ferenciális gesztusa: alkotja magának azt a helyet, ahol érvényes lehet.Még ennél is több: nemcsak olvasatlehetőséget, hanem műfajt teremtenek: miattuk nem lehet nem exemplumként olvasni a szöveget.
2. „Mindentudó” utalások 
(a didaktikus diskurzus)A hivatkozások és anticipációk külső referenciális terét teremtik meg ezek az utalások; az ezúttal narrátorként funkcionáló implicit szerző fennhatósága alá tartoznak, a cselekményt alakítják-magyarázzák.A „mindentudást” fel lehet fogni a dolgok állásának előzetes ismereteként – a dolgok természetének (transzcendencia) és természetesen a korhű erudícióval rendelkező szerzőnek a jóvoltából:„Kyn nem keel sokat chodálnwnk mert ha meeg eztendeeg tartot volna az nagy lakodalom meeg ees myndenben bewseeg awagy semy fogyateek nem lehetot volna ha az isteny hatalmat nyzyok ky az heet arpa kynyeregbol ewt ezer emberet eele- goyte meg zenth ewangeliomnak byzonsaga zerent eett meg azonkeppen gondolyok lett leenny” (264.)Vagy: „De maga wg mynt soha ewket tebbee zmeewel nem lthnaa, mykeppen leen ees” (265.)Vagy: „Nem mondhattyok hogy ez vylaghy sem embery, De meennyey es halhatatlan dychoseegbben valo erwndetossegot zent paal apostolnak mondasa zerent kyt zom nem latot sem ffyl nem hallot sem embernek zywebwn nem zallot, kyt meg zerzot wr isten az ew hyweynek...” (267.)Vagy: „ezenkeppen mynden nemew ez vylaghy dolgok valtozaanak leelky dolog-
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gaa” (269.)A szöveget érezhetően szervezi utalásaival a „mindentudó” narrátor – hitelességét posztulálva mint retorikai szándékainak alapját. Ha azt akarja, hogy didaktikai-ar- gumentatív célzatú meséje hatásos és hatékony legyen, bizonyítania kell szavahihetőségét: ő aztán tudja, mit beszél. Hiszen olyan megingathatatlan bizonyítékai vannak rá, mint az Evangélium (megfellebbezhetetlen!), vagy akár „zent David prof- feta”, „zent paal apostol”. És az is eléggé szavatolja a történetmondó hozzáértését, hogy önmagát előre igazolni tudja: előrevetít későbbi cselekményelemeket. Retrospektive mesél, és az olvasót/hallgatót is beemeli saját retrospektív olvasatába, amennyiben megosztja vele előzetes információit.
2. §.... és mégsem az
(az önreflexív diskurzus)Észrevetlenül újabb rés keletkezik, az önellentmondás gyanújába keverve olvasót és olvasatot; hogy kerülnek kataforikus utalások a szövegen kívülre? Hogyan lehet egyidőben beszélni arról, hogy az utalások külső referenciális teret határolnak be, és ugyanakkor szövegrendező elvként hivatkozni rájuk? A szöveg saját olvasatomat játssza ki ellenem, megtöri az „exemplumként olvasás” elvárását, „rámszól”, hogy ne tévesszem szem elől a rejtőzködő szerző mesterkedéseit. A rejtőzködő szerzőét, aki egyszerre szerep és narrátor, őszinte és ravasz. A szerep elvitathatatlan és felelősségteljes tény, nem fordítható önmaga ellen. A szerepreflexív utalások nem cserélnek funkciót; a „mindentudó” narrátor kettős játéka azonban folytonosan egymásba játssza a két diskurzust, az exemplumét és a novelláét.A „mindentudó” utalásokat olvashatom tehát belső referenciális funkcióban is: olyanokként, amelyek a leírás pillanatában konstruálják a cselekmény téridejét. A hivatkozások – még mindig retorika – az elhitetés, narrátori státuszkreálás eszköze. De nem didaktikus célzatú retorika: nem kell föltetlenül komolyan venni (bár érdemes). A szemfényvesztés retorikája. Ez a tiszta delectatio.(Óvatosnak kell lennünk. Ez az olvasatlehetőség kizárólag a mai olvasóra érvényes. Az Exemplum mirabile korabeli olvasójára csak az első – őszinte/didaktikus olvasat vonatkozhat. Nem abban az értelemben, hogy így olvastak, hanem: így is olvashattak volna.12 De így olvasni ma is lehet.)

12. Ehhez a kérdéshez l. még B. Kis–Szilasi: „Úgy olvasni, ahogy
akkor olvastak, valószínűleg nem azonos azzal, ahogy valójában
olvastak akkor. A történeti-poétikai olvasat (legjobb esetben) egy 
akkor meg nem született olvasat lehetőségét teljesíti ki” (i.m. 647.)

3. §. A kettős olvasat lehetőségei

Kitérő III.
Ricoeur a példázat beszédmódját (elsősorban a bibliai példázatra, Jézus péld

abeszédeire vonatkozóan) úgy határozza meg, mint „egy elbeszélő forma össze
kapcsolódását egy metaforikus folyamattal.” (89.)13 (Később egy harmadik össze
tevőről is beszél, a „határkifejezésekről”, de ez inkább vonatkozik Jézus példabeszé
deire, mint pl. prédikációs exemplumokra. Ezért most ettől a harmadik össze
tevőtől eltekintek.)

A narratív forma megközelítésekor szerzőnk szerint nem a mély szerkezetre 
(ahogy Propp képzelte el), hanem a felszíni struktúrára, a konkrét cselekményre 
kell figyelni. A varianciák biztosítják az aktuális kontextust, amely az üzenetet 
megelőlegezi. Így nyilván nem strukturalista folklorisztikai kategóriákban gon

dolkodik, hanem műfajban, beszédmódban: „a beszédmód, vagy irodalmi műfaj 
nem más, mint az egyedi közlemény létrehozását, a beszéd sajátos stílusát biz
tosító eszköz” (85.) Ilyen értelemben nagyon is releváns lehet a szöveg – a példázat 
- műfaji meghatározottsága. „A vers, elbeszélés vagy esszé formájában létreho
zott szöveget a beszédmód megfelelő szabályai szerint «kódoljuk». A strukturális 
megközelítés nemcsak lehetséges, de szükséges is, amennyiben a kódolás művelete 
a beszédmód mint vers, mint elbeszélés, mint esszé stb. megalkotására irányul.” 
(85.) 14

13. Az idézetek után Ricoeur már említett tanulmányának lapszá
mait közlöm.
14. A példázat esetében természetesen közelebbről az elbeszélés a 
kódolt beszédmód; a „strukturális megközelítés” nem jelent struk
turalista értelmezést.
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A metaforikus folyamat lejátszásakor az első kérdés az, hogy mit ért Ricoeur a 
metaforán. „Kijelenthetjük, hogy (a) a metafora egyrészt nem csupán stílusfigura, 
hanem szemantikai újítást tartalmaz; (b) denotatív vetülete, azaz jelentése van: ké
pes újradefiniálni a valóságot” (90.)

A metafora elméletét tehát a retorikától a szemantika felé közelíti, „a szó re
torikájától a beszéd vagy a mondat szemantikája felé” (90.)

Következtetései:
1. nem a szó, hanem a teljes állítás révén beszélhetünk metaforáról: „a me

taforát a metaforikus állításban szereplő fogalmak feszültsége teremti meg.” (91.) 
(helyettesítéselmélet helyett feszültségelmélet.)

2. a metaforikus állítás nem tesz szert szó szerinti értelemre: a metaforikus 
értelmezés a szó szerinti értelem eltörlését feltételezi, és nem csupán eltérést ettől.

3. „a metaforikus állítás tétje, hogy «rokonságot» érzékeltessen ott, ahol a 
közönséges látásmód nem ismer fel kölcsönös megfelelést” (92.)

(4. „a metafora a pillanat teremtő műve, olyan szemantikai újítás, amely még 
nem rögzült a nyelv rendszerében.” (93.))

(5- „a feszültségen alapuló metaforák (...) lefordíthatatlanok, mert új jelentést 
hoznak létre.” (93.))

(6. „a metafora nem a beszéd díszítménye: új információt tartalmaz.” (94.))Ricoeur szempontrendszerét könnyen lehet idomítani olvasatunk elképzeléseihez. Annál is inkább, mert az előttünk levő szöveg nem túl következetes: nem felel meg a priori az exemplum követelményeinek. Először is: „az exemplum sajátos narratív minimálforma” (Benedek Katalin szerint). Az Exemplum mirabile narratívnak nagyon is narratív, de semmiképpen sem „minimálforma”.Az exemplum sajátos narratív szerkezete, műfaji sajátosságai nem alakulhattak ki, hiszen „minimálforma”, és ez azt jelenti, hogy rövid, vázlatos: egyszóval funkcionális. Az Exemplum mirabile viszont messze túl van a funkcionalitás határain, túllépi saját műfaji kereteit, azaz: átlép másba. Olyan műfajba lép át, amelynek a hagyományai nincsenek kialakulva, nincs modellje. (Ez a Karthauzinak igazából nem baj, mert ő átvesz, másol: nincsenek műfaji gondjai). Annál izgalmasabb és jogosultabb tehát a narratív formát vizsgálni mint a metaforikus folyamat bázisát és kiteljesedésének feltételét.Ha a műfaji szintek elcsúsztak is (nem minimálformával dolgozunk, hanem rendes, „kifejlett” novellával), a nyelvi szinteket is csúsztatni kell, egymáshoz rendelni a méreteket. A teljes példa fog tehát állításként funkcionálni, a „metaforikus állításban szereplő fogalmak” pedig valójában (metaforikus, illetve metaforikusan értelmezendő) cselekményelemek. Tehát nem szavak, hanem történések. Hogy nevet adok nekik („égi lakodalom”, „földi lakodalom”, „ÉG”, „FÖLD”), vagyis szavakká „redukálom” őket a használhatóság kedvéért, az magában is egy metaforikus gesztus.Ricoeur elmélete szerint a metafora modell; fikció, amely újjáírja a valóságot.15 Bajos megállapítani, mi a valóság és mi a fikció ezen a történeten belül. Mi minek az újjáírása. Mit minek kínálnak, és mit minek olvasok.

15. Vö. Ricoeur, i. m. 55.
16. Az analógiáról mint látásmódról mondja Foucault: „Puterea ei 
este imensa, pentru ca similitudinile pe care le trateaza nu sunt ace
lea, vizibile, masive, ale lucrurilor insesi; e suficient ca acestea sa fie 
asemănările mai subtile dintre raporturi.” (Michel Foucault: Cuvin
tele si lucrurile, București, Univers, 1996, 62.)

Felfogható úgy is, hogy a fikciónak az igazság az ellentéte, és nem a valóság. Vagyis a valóság igazság. Ebben az értelemben a Csodálatos példa igaz, (valóság), hiszen annak kínálják, az utalások erre céloznak. A valóság, igazság a hitelesség eszköze; ebben az olvasatban az egysíkú történetként felfogott történet metaforikus értelmezése a kontextusban keresendő – ott, ahol az exemplum helyén egy utalás áll, és ahol igazából a példa helye van. Az egyetlen, teljes állításként felfogott exemplum az „isteni tyzes zent szeretet”, az „égi lakodalom”, a túlvilágon eljövendő örök üdvösség metaforája (amit a Barthes által említett analógiás látásmód tesz lehetővé16 -
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„meggyőző hasonlítás, analógiára épülő érv”!) – és bizonyítéka. Mert ami a metaforikus folyamaton túl van, az az igaznak kínálás és igaznak elfogadtatás szándéka. (Nem véletlenül: az exemplum retorikai funkciói között ilyenek vannak, hogy: persuasio, demonstratio, argumentatio stb.) A metaforikus folyamatot maga a szöveg nevezi meg: „ezenkeppen mynden nemew ez vylaghy dolgok valtozaanak leelky dologgaa” (269.)Így kell ezt elhinni igazságnak. A „valóság”, „igazság” nem tényt jelent; nem azt, ami megtörtént, hanem ami megtörténhet. (És persze a transzcendens szféra nem fikció a Karthauzi Névtelenek és exemplumok világában). A metaforikus állítás igazságait – például az úrfiú 300 évvel későbbi visszatértét – nem szó szerint kell érteni: a metaforikus értelmezés eltörli a szó szerinti értelmet. Az „igazság” nem empirikusan ellenőrizhető tény, hanem spirituális-szakrális valóság, amely tapinthatatlan- ságában is igaz.A metaforikus folyamat felől nézve az Exemplum mirabile az örök üdvösség metaforája – és, tehetném hozzá, semmi több. Egy (középkori) exemplumnak nem is kell többnek lennie: „a középkori exemplum nem elsősorban a jó magatartást, nem is a hallgatók földi boldogulását, hanem az örök üdvösséget állította fókuszba: azt az egzisztenciális alapot, amelynek az erkölcs pusztán következménye.”17

17. Gábor Csilla, i. m. 153.
18. L. melléklet.

De itt nem elég a funkcióorientáltság. Túl szemtelen és kihívó a Csodálatos pél
da szövege ahhoz, hogy megelégedjünk ennyivel.Ha jobban odafigyelünk, a narratív forma-metaforikus folyamat összekapcsolódást más szinten is tetten érhetjük – még ha a Ricoeur-féle terminológiát más területre kell is áthelyeznünk, mint amire ki volt találva. Olyan metaforikus folyamatról van szó, amely szövegszervező elvként működik, így szigorúan a novella keretein belül érvényesül. (Ha eddig beszéltünk transzcendenciáról, akkor nevezzük ezt immanensnek.)Ez a folyamat akkor játszódhat le, ha felszámoljuk az „egysíkú történet” beidegződését, és észrevesszük a történések kétirányúságát. Nyelvileg az „égi” és a „földi lakodalom” analógiái utalnak erre: az úrfiú (nem akart) lakodalma, amely az isteni személy jóvoltából válik „mennyeivé”; a II. és IV. fejezet leírásai az „erek eelethnek foldeerol”; végül az V. fejezet „lakomája”, amely az úrfiút visszahelyezi a földi szférába, és így a halandó létmódjába (ezért a gyors megöregedés és halál)18. A „lakodalmakra” általánosan jellemző a „bőség” és az „isteni érintés”, illetve e kettő valamilyen összefüggése:I. fej.: „Es mykoron az lakodalmat el kezdotteek volna az meennyey vendeegh my- ndent oly nagy tyztosseeggel moddal eekesseeggel es bewseeggel meg zerez Vala hogy myndenek chodalkoznak vala raytta es senkynek semyben fogatkozasa nem vala” (262.)II. fej.: „Az Iambor wr ffyw el tekeente haat mynden zeepseghnek zeepseege vagyon mynden felol kewrwle.Az feld kyees kyhoz soha hasonlatosth nem latot, ott vannak haat mynden felee zeep yllatw fywek kylemb kylemb zynew vyragok, rosa lilium vyola. (...) Az faak ky zeep vyragos ky kedeegh tellyes kylemb kylemb eerth gymelchokkel.” (266.)V. fej.: „De sem eezyk yzyk mert mmeegh tellyes vala az dychoseeghnek eedes malazttyyawal es az eelo foldnek erwondetesseghewel” (274.)A történet szintjei (égi és földi szint) ugyanazt a metaforikus folyamatot ismétlik meg, mint az exemplum-kontextus esetén láttuk, de most „szövegen belül”. Fikciónak tekinthető a történet egésze, a novella, mint olyan: ezen a fikción belül viszont különböző valóságok léteznek, koncentrikus és párhuzamos valóságok. Az I. fejezet „keret” alpontja (1. melléklet) azt az „elbizonytalanítási” mechanizmust jelzi, amely, mintegy retorikai fogásként, paradoxálisan hihetővé teszi az eléggé „földöntúli” történetet, a „hiteles források” koncentrikus köreit: a szerző ismétli a 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



„régi írást”, amely beszél Eberhardus püspökről, aki a Cluny apátság apátját faggatja az apátság alapításáról, aki elmeséli az úrfiú történetét. S nem lehet úgy olvasni, hogy az embernek eszébe ne jusson például A rózsa neve bevezetésének hasonló narratív stratégiája.Ecót itt is idézhetjük: „Ki a mintaszerző ebben a szövegszövevényben? Akárki is az: a mintaszerző az a hang vagy stratégia, amely úgy összekeveri a különböző vélt empirikus szerzőket, hogy a mintaolvasó óhatatlanul beleszédül ebbe a szemfényvesztésbe.”19

19. Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Budapest, Európa, 
1995, 34. A „mintaszerző” nagyjából azonos azzal, „akit” én implicit 
szerzőnek nevezek.

A „földöntúli” történetnek valójában csak a fele „földöntúli” – de nem kevésbé igaz! Erre valók a „mindentudó” utalások – most látszik, mitől mindentudóak. Önmaguknak teremtenek hivatkozási alapot – saját hitelességüket előlegezik meg.A történet két része – a földi lakodalom és az égi lakodalom – a két párhuzamos, vagy inkább egymást metsző valóság: több érintkezési pontja is van. A legkézenfekvőbb az úrfiú, aki hol egyiknek, hol másiknak a része – szervesen egyikhez sem tartozik, ezért lehet ő a tökéletes közvetítő, hírnök. (Mindig elvágyódik, mindig a másik világba kívánkozik.) Csak azután nyugodhat meg, miután küldetését teljesítette: hírt adott.Az úrfiú–hírnök folytonos metszésvonala mellett stabil metszéspont a kolostor: a „földi lakodalomban” az „égi lakodalom” képviselője. Átmenet a két világ között, a 
híradás helyszíne, és – nyelvileg – a metaforikus folyamat önreflexiója: „mynden nemew ez vylaghy dolgok valtozaanak leelky dologgaa”.A szöveg arányosan szerveződik a középpont – a III. fejezet – köré. A „föld” fejezetek (I., V.) értékmérője negatív (I. – nem akart lakodalom; V. – halált hozó földi dolgok (étel, ital); a pozitívum az „isteni érintésnek” köszönhető), az „ég” fejezeteké (II., IV.) így természetesen pozitív: az örök üdvösség, a végső lakozás helyszíne.É(+) É(+)FÉ(+/-)F(-) F(-)De mindkét szint elvileg magában hordozza az alternatíváját is – a földi színekben előrevetítődik az égi lakodalom boldogsága, az ég pedig nemcsak a lakozás, hanem az elvágyódás színtere is: így jön létre a kapcsolat, az analógia feltétele. A két szint nem úgy metaforikus, hogy egymás metaforái lennének. Nem lehet egyiket sem a másik metaforájának tekinteni, hiszen mindkét szint egyformán „valóságos”. Az analógia nem pontos megfelelést, nem helyettesíthetőséget jelent, hanem lehetőséget. Az összekapcsolás lehetőségét. A metafora nem hely (nem az ég, sem a föld), hanem a helyek közötti viszony: folytonos egymásbajátszás, áthajlás. Folyamat, amely a választás feszültségében jön létre (l. Ricoeur). A választás, amely az úrfiúra hárul (ott marad az égi lakodalomban, vagy visszatér), végső soron értelmetlen, nincs tétje: az eredmény ugyanaz (mindenképpen visszakerül az égi szférába). Ettől feszültségteljes. Mert a „választás”-nak mégis meg kell történnie, bár választani nem lehet. Az úrfiúnak haza kell mennie, hogy hírt adjon, aztán visszatérhet. Ez az egyetlen, számára járható út – ha nem ezt tenné, példa sem lenne.A választás nem más, mint az elvileg létező választási lehetőségek egymásba játszása, s mint ilyen, önmagát számolja fel. Ezen a ponton fordul át metaforába.A két szinten érvényesülő metaforikus folyamat is (nevezzük transzcendensnek és immanensnek) annak a bizonyítéka, hogy a szöveg két diskurzusa nem működhet egymás nélkül. Nem beszélhetünk az exemplumról anélkül, hogy folyton bele ne kevernénk a novellát, de fordítva sem. A narratív forma nem feltétlenül alárendeltje a funkciónak, az „exemplumként olvasásnak”, mint egy „rendes” példa esetén, ahol az elbeszélésnek nyilván az a szerepe, hogy egy metaforikus folyamat hordozójául, nyelvéül szolgáljon. Minden határ átjárható, és soha semmi sem egyértelmű.
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(Azt hiszem, érdemes lenne megnézni azt, hogy a kettős műfajúság elmélete érvényes lehet-e minden esetben az exemplum műfajára/funkciójára vonatkozóan, esetleg milyen értelemben és milyen formában. Ez lehetne egy másik dolgozat témája.)
III. EXEMPLUMON TÚL: AZ ELTÁVOLÍTÁS JOGAEltávolítani: hogy jobban lássak. Hogy észrevegyem azokat a helyeket, ahol a szöveg fordul önmaga ellen, ahol a szöveg mond ellent önmagának. Nem kifigurázás, nem komolytalankodás, nem önkényeskedés. Önmagával állítani szembe a szöveget: megtalálni a repedéseket, és rákérdezni. Odafigyelni a szövegre, bűvészkedni vele, mert a szöveg nem tévedhet, mert benne minden valamiért van. Én tévedhetek, foglya lehetek saját előítéleteimnek: a szöveget kell komolyan vennem, és nem önmagam.Az eltávolítás itt: „nem exemplumként olvasás”. A szerző hatalmaz fel rá: önmagát, saját – bár komolyan vett – szerzői szerepét „távolítja el” legelőször, amikor kilép és túllép saját műfaján. Mindenesetre az olvasó kezét (és fantáziáját) ez az attitűd felszabadítja: ha maga a szerző töri meg a történeti-poétikai-retorikai kategóriákat, az olvasó miért ne tenné meg ugyanezt?Forrásmű: Érdy kódex. Nyelvemléktár 4–5. Szerk.: Volf György, Budapest, 1876.

MELLÉKLET

I. fejezet: „FÖLD”– (KERET – körkörös hivatkozás)– „FÖLDI LAKODALOM” – úrfiú lakodalma– isteni személy érkezése – úrfiú meghívásaII. fejezet: „ÉG”– várakozás– megérkezés az „ÉGI LAKODALOMBA”– ELVÁGYÓDÁS előrevetítéseIII. fejezet: „FÖLD/ÉG”– otthon maradottak siránkozása– a vár KOLOSTORrá alakítása – kulcsmondat!IV. fejezet: „ÉG”– úrfiú élete az „ÉGI LAKODALOMBAN”– hazatérése, beszámolója – HÍRADÁSV. fejezet: „FÖLD”– érintkezés a „FÖLDI DOLGOKKAL” (étel, ital)– öregedés, halál– (KERET)
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Forgács Péter
Színház a zsidó hagyományban

1. Miért éppen ez a téma?Erre két válasz is van. Az egyik rosszul hangzik, de igazabb, a másik szebb, de átlátszó. Kezdem az utóbbival. A színház dolgai közül a misztika az egyik, ami érdekel. Úgy látom, három olyan oldala van a színháznak, melyet erősen meghatároz a misztika. Ezek: a színház, mint forma, a drámairodalom és a színészi munka. Magának a színháznak, mint működési-létezési formának is misztikus gyökerei vannak, ez mai, titoktalanított világunkban is tettenérhető, hiszen a kortárs színház kellékei (a maszk, a jelmez, a díszlet, a játéktér-nézőtér, illetve főbejárat-művészbejáró tagolás, a hetes kezdés) mind misztikus, de legalábbis szertartásos elemek. A drámairodalomban legalább ennyire meghatározó a misztika jelenléte. Az ókori görög irodalom minden ránkmaradt drámájában központi helyet foglal el a misztikus történés, a középkori keresztény színjátszás egyetlen misztikus témát jár körül, a „reális”, vagy „racionális” és misztikus történeti elemek egyensúlya a reneszánsz drámákban kezd kialakulni, és e kettő dramatikus egymásra hatása és egyszerre ideális harmóniája olyan színművekben figyelhető meg, mint a Macbeth, Mo- liére Don Juanja, vagy a Woyzeck. A színészi munkafolyamat sokféleképpen, így misztikus módon is megközelíthető, ilyen az arche-kultúrákban a sámán, vagy a varázsló „játéka”, a távol-keleti színjátszásban mondjuk a nó színház, ahol például a színész színpadra lépés előtt a felkészülés több szobán és állomáson át tartó misztikus útját járja be. De Sztanyiszlavszkij szeretve gyűlölt tanításai is felfoghatóak misztikus értelmezésként, hiszen a csak idézőjelben létező lélekről és a körülhatárolhatatlan színészi emlékezetből indulnak ki. Az elmúlt évtizedek Európájában gyakorlati példa is található a színészi munka misztikus megközelítésére: Grotowski.Dolgozatom témája mégsem a misztika a szín

házban, ez szerteágazó mivolta és bonyolultsága miatt nem is tárgyalható ennyi helyen és ennyi idő alatt – és ez egyben a második válasz a miértre. Ehelyett egy egyáltalán nem színházi kultúrának, vagy hagyománynak mélyen színházi, illetve a mi színházi kultúránkkal meglepően sok hasonlóságot mutató jegyeit szeretném megmutatni és elemezni1.

1. Apológia: nem sikerült mindenhol kellőképpen elemeznem és a 
dolgozatban több a leírás, az adat, mint az eredeti gondolat. Mégis 
igyekeztem ezeket a konkrétumokat úgy összeválogatni, hogy önma- 
gukon belül legalább annyira szóljanak a reflektált témáról, mint a 
zsidó hagyományról.
2. Szóbelinek azért hívják, mert eredetileg tilos lett volna leírni,
hiszen az Írott az isteni szöveget, a Bibliát jelentette. A nemzedékről
nemzedékre szóban továbbadott és így halmozódó tudás azonban

2. Mi az, hogy zsidó hagyomány, és hol van 

benne a színház?A zsidó hagyományt képzeljük el virtuális világként. Ez azért fontos, mert így érthető meg sajátos időszemlélete. A zsidó hagyományban gyakorlatilag nincs múlt, jelen és jövő, de legfőképpen nincs előbb és később. A zsidó világkép lényegénél fogva, merthogy mégis egy vallás rejtőzik a mélyén, a világot az 
egy változatlan lenyomataként írja le. A zsidó kultúra szereplői ennek az egynek végtelen sok megnyilvánulásáról, formájáról beszélnek, de végső soron mégis minduntalan az egyet járják körül. A zsidó hagyomány plasztikusan egy asztal képeként jeleníthető meg, ahol az asztal maga az egy és annak végtelen sok ismert vagy még nem ismert formája és működése, a szereplők pedig azok az asztal körül ülők, akik tértől és időtől függetlenül beszélnek „az asztal fölött, az asztal által az asztalról” és vitatkoznak egymással „az asztalon keresztül”. E beszéd állandóan változó, új hangokkal bővülő szimultán polifóniája maga a zsidó hagyomány.A zsidó hagyomány önmagát két részre osztja: írott és szóbeli2 Tanra. Az írott rész a zsidó kánon szerinti, 24 könyvből álló Ószövetség, míg a szóbeli gyakorlatilag az összes Biblia után keletkezett, a Tórára3 valamilyen módon utaló és a hagyomány által elfogadott szakrális4 szöveget magában foglalja. Az előbbi asztal-hasonlatból kiderül, hogy a szóbeli tan
egy idő után megjegyezhetetlenül sok és szerteágazó lett, így a ha
gyomány megőrzése érdekében megengedték annak rögzítését. Neve 
ugyanakkor hagyománytiszteletből mind a mai napig szóbeli tan 
maradt.
3. Mózes öt könyve.
4. Szakrális alatt tágan értelmezett szakrális témát értek, amely, ha 

távolról is, de kapcsolatban áll a Tórával, és attól is szakrálissá válik, 
hogy szövegét a hagyomány autentikusnak fogadja el. 
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elsősorban beszédek rögzítése. Ez az első, ha nem is színházi, de dramatikus jegye a zsidó hagyománynak. Ezek a diskurzusok, ha távol állnak is az – időben egyébként nem olyan távoli – görög drámák szticho- mythikus párbeszédeitől, alapvetően drámaiak, mert tézist és antitézist, támadást és védekezést, érvet, ellenérvet és kontra-ellenérvet sorakoztatnak fel. És mivel az asztal körül vitázó mesterek témája életük és világképük középpontja, párbeszédeik vérre mennek. Hoznék erre egy példát, mely persze nagyon messze van egy ötfelvonásos drámától, konfliktusa is csak megmagyarázva érthető, de jól példázza az elmondottakat. A „drámai párbeszéd” egy valószínűleg korábban lejegyzett dialógus szerkesztett, tömörített, történetbe5 ágyazott újraírása.

5. Ennek neve ággáda – elbeszélés.
6. Rabbi Jochanan bar Nafcha, i.sz. 250 körül a palesztinai Tiberias- 
ban élt amóra (talmudi bölcs).
7. Rabbi Simon ben Lakis, más néven Rés Lakis, vagy Bar Lakisa, a 
történet szerint abban az időben útonálló volt, később R. Jochanan 
tanítványa lett.
8. A hagyomány szerint R. Jochanan nagyon szép ember volt és a 
kor férfiaival ellentétben nem volt szakálla. Rés Lakis valószínűleg 
nőnek nézte.
9. Mivel magára vette a Tóra igáját, elgyengült.
10. Bibliát.
11. A legelső zsidó törvénykönyv, i.sz. 200 körül zárták le. A szóbeli 
tan része.
12. Tisztátalan. Minden tárgy és minden fogyasztásra nem tiltott 

élőlény lehet tiszta, vagy más, tisztátalan tárgytól, vagy élőlénytől a 
tisztátalanság különböző fokát „örökölheti” (pl. érintkezés útján.) Itt 
a két mester azt vitatja meg, hogy a felsorolt tárgyak mikortól tekint
hetőek késznek, azaz olyannak, ami képes átvenni a tisztátalanságot.
13. Mondván: ezek harci eszközök, tehát fontos, hogy megjelenésük 

fenyegető legyen. Ezért csak akkor tekinthetőek késznek, ha kifé
nyesítették őket.
14. Azaz, te értesz hozzá jobban, tehát elfogadom a válaszodat.
15. Ez a mondat a konfliktus alapja. Két értelmezése lehetséges.

„Egy nap Rabbi Jochanan6 a Jordán [folyóban] úszott. Rés Lakis7 meglátta és utánaugrott.8 Rabbi Jochanan azt mondta neki: erőd a Tóráé. Rés Lakis azt mondta: szépséged a nőké. Rabbi Jochanan azt mondta: ha megtérsz, hozzád adom a húgom, aki még nálam is szebb. Rés Lakis elfogadta. Majd vissza akart térni [a partra], hogy összeszedje ruháit, de nem volt képes rá.9Rabbi Jochanan Írást10 és Misnát11 tanított neki és nagy emberré tette.Egy napon a következő [misnai] részt vitatták meg a tanházban: „Mikortól lehet tamej12 a kard, a kés, a lándzsa és a sarló? Miután elkészítésük befejeződött. És mikor fejeződik be elkészítésük?” Rabbi Jochanan azt mondta: miután [fém részüket] megedzették a kemencében. Rés Lakis azt mondta: Miután vízzel fényesítették őket.13 Rabbi Jochanan azt mondta: Egy tolvaj ért a tolvajláshoz.14 Rés Lakis ezt vála

szolta: Mi jót tettél te velem? Ott [a tolvajok között] mesternek hívtak, és itt is mesternek hívnak.15 Rabbi Jochanán azt válaszolta: Azzal tettem veled jót, hogy az isteni jelenlét szárnyai alá hoztalak.Rabbi Jochanan elcsüggedt [Rés Lakis válasza miatt].16Rés Lakis súlyos beteg lett.Rabbi Jochanan húga [aki akkor már Rés Lakis felesége volt] eljött Rabbi Jochananhoz. Sírt és kö- nyörgött előtte [hogy bátyja imádkozzon Rés Lakis egészségéért]. Azt mondta neki: Tedd gyermekeim kedvéért. Rabbi Jochanan így felelt: „Hagyd el a te árváidat, én eltartom.”17 Így válaszolt a húga: Tedd [közelgő] özvegységem miatt. Rabbi Jochanan így válaszolt: „Özvegyeid bennem vessék reménységüket.”18És Rés Lakis meghalt.19És Rabbi Jochanan nagyon siratta.És a rabbik azt mondták: Ki menjen Rabbi Jochananhoz, hogy megvigasztalja? Menjen Rabbi Elazar ben Pedasz, mert ő a legéleselméjűbb tanítvány.Rabbi Elazar ben Pedasz elment Rabbi Jochananhoz és leült vele szemben. Bármit mondott Rabbi Jochanan, Rabbi Elazar ben Pedasz azt válaszolta: 
Tanja dimszaja lach.20 Rabbi Jochanan egyszercsak azt mondta neki: Te vagy az aki, olyan lennél, mint Bar Lakisa?21 Ha én érveltem valamivel, Bar Lakisa huszonnégy ellenérvet talált és én huszonnégy megoldást adtam rá és mindennek eredményeképpen tisztázódott a téma. De te csak azt mondod, Tanja 
dimszaja lach. Mire jó ez? Azt hiszed, nem tudom magamtól is, hogy helyesen cselekedtem?Ment Rabbi Jochanan és megtépte ruháit és zokogott és azt kiáltozta: Hol vagy Bar Lakisa? Hol vagy

1. Mi jót tettél velem, azaz mi haszna volt felemlítened korábbi bűnös 
életem? Ha azt gondolod, hogy megtérésem nem volt őszinte, akkor 
azt kell hidd, csak azért vagyok még itt, a tanházban, mert nagy tisz
teletnek örvendek. De ez nem így van, a tolvajok között is nagyra 
becsültek. Tehát az, hogy mégis itt vagyok, azt jelenti, megtérésem 
őszinte volt. Akkor hát miért mondtad ezt?
2. Mi jót tettél velem? Amikor először találkoztunk, mester voltam, 
most is az vagyok; semmi sem változott!
16. Rabbi Jochanan feltehetőleg a 2. magyarázat szerint értelmezte 
Rés Lakis szavait.
17. Jeremiás 49:11.
18. U.o.
19. Rabbi Jochanan nem tudott megbocsájtani, mert úgy érezte Rés 

Lakis kijelentése („Ott mesternek hívtak és itt is mesternek hívnak.”) 
alapjaiban tagadja meg a hitet, és ezzel a saját kultúrája által létező 
nép létét fenyegeti.
20. Ez a talmudikus viták egyik állandó terminus technicusa. Körül

belül azt jelenti: létezik olyan, a Misnában nem rögzített vélemény, 
ami téged igazol. A vitákban ezzel szokta egy mester a másik érve
lését alátámasztani, ha igaznak véli. Rabbi Elazar ben Pedasz ezzel 
tehát azt mondta, tudunk olyan törvényről, amely szerint jól döntöt
tél, amikor nem imádkoztál Rés Lakis életéért (hiszen ő elárulta a 
hitet.)
21. Rés Lakis.
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Bar Lakisa? És addig kiáltott, amíg elméje elborult.A rabbik kegyelemért imádkoztak22 és Rabbi Jochanan meghalt.”23

22. A kegyelem itt azt jelenti, a rabbik Rabbi Jochanan haláláért 
imádkoztak. Megértették ugyanis, hogy nem lenne értelme, ha Rab
bi Jochanan felépülne. Jochanan és Rés Lakis között olyan erős volt 
a kötelék, hogy annak elszakadása végzetes sérülést okozott Rabbi 
Jochanannak.
23. Babilóniai Talmud, Bava Mecia traktátus, 64a.
24. Maharsa (Rabbi Slomo ben Avraham HaKohen, 1520, Szaloniki
mellett – 1601), Rabbénu Chananel, Rasi (Rabbi Slomo ben Jichák,
1040, Troyes – 1150, Worms), Toszafot (39 francia, illetve német
nyelvterületen élt rabbi 135 responzumgyűjteménye a XI.–XIII.

Ez a példa félúton áll a biblikus / mitikus történetmesélés és a drámai párbeszéd között. A szűkszavú elbeszélés és a kihagyásos szerkesztés hasonlatos, például, Izsák feláldozásának történetéhez, ahol a feszültség a ki nem mondott szavakban, az el nem beszélt három napos utazás történetében rejlik. A párbeszédek azonban a drámai fogalmazás sűrítését idézik legalább annyiban, hogy két mondat között a szereplők három-négy gondolati lépést tesznek meg és csak a negyedik-ötödiket mondják ki. A köztes állomásokat, a miérteket nekünk kell kitalálni. Jochanan rabbi és Rés Lakis történetében ezt a fajta elemzést a Talmud utáni irodalom24 teszi meg, ezeket idéztem a magyarázó lábjegyzetekben is. Ebben az esetben a hagyomány ugyanazt a fajta gondolkodást végzi, mint a rendező darabelemzés közben, megpróbálja mondatokká fogalmazni a csendet, magyarázza a ki nem mondottat és annak miértjét, lelki történetet kerít egy első hallásra másról szóló mondat („Ott mesternek hívtak és itt is mesternek hívnak.”) köré.Mind a mondatok, mind a történet a sűrítéstől, a már-már minimalizálástól nyer feszültséget, a gondolatok szélsőségesítettek, a gesztusok végletesek, minden a drámaiság egyszerre bonyolult és fekete-fehér ellentétrendszerét rajzolja ki. És a szöveg kontextusán belül maradva azt sem szabad elfelejteni, hogy egy ennyire, szinte az érthetetlenségig szűkszavúan fogalmazó történetben a megismételt mondat („Hol vagy, Bar Lakisa?”) már több, mint bőbeszédűség, több, mint a biblikus hangsúlyozó kettőzés, ez az érzelemkitörés csúcsa, negyedik felvonásbeli fo- kozhatatlanság, szavakon túli, kiénekelhetetlen ária.Nem tudom megállni, hogy itt ne idézzek még egy 
ággádát, mely a Biblia egy mondatát értelmezési célból dramatizálja, a szikár szűkszavúságból jellemábrázoló, folklorisztikus mesét szőve. A mondat istentől hangzik el a fent említett Izsák feláldozása - történet elején: „Vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot...”25 E négyszeres ismétlés felfogható a történetmesélő hangsúlyozásának is: komoly és nehéz a feladat, ami elé isten Ábrahámot állítja. Az ággáda viszont párbeszéddé bontja ki az isteni dekrétumot, és ezzel egy beazonosíthatóbb, a fiát menteni próbáló apa képét festi Ábrahámról.

„Isten: Vedd...Ábrahám: Kit vegyek, kérlek?Isten: A te fiadat...Ábrahám: Ez is a fiam, és az is a fiam.26Isten: A te egyetlenedet...27Ábrahám: Ez egyetlen az ő anyjától és ez is egyetlen az ő anyjától.Isten: Akit szeretsz...Ábrahám: Mindkettő kedves a szívemnek...Isten: Izsákot!”28A zsidó hagyományból persze sohasem lesz színház. A szövegek nem törekednek a drámaiságra, a jellemábrázolás a későbbi magyarázók dolga, akik mindössze egy-egy szóra alapozhatnak, így munkájuk nem lesz, mert nem lehet, különösebben bonyolult. Mégis, az idézett példák azt bizonyítják, a dráma néhány eleme önkéntelenül megjelenik a zsidó írott hagyományban.
3. A zsidó misztikaA zsidó misztika elméletileg bárki számára elérhető, gyakorlatilag néha cenzúrázott, vagy egyenesen titkos, de a szóbeli tannál mindenképpen kevésbé nyilvános, őrzött tanítások összessége. Az emberrel és az élettel foglalkozó tanok és a metafizikusról szóló ismeretek (vagy inkább ismeretlenségek) szétválasztása egy bibliai kitételen alapszik: ,A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk...”29 Ezzel a hagyomány – korántsem egyértelműen – a földi és a misztikus közti határvonal meghatározását isten kezébe adja, ami azonnal relatívvá válik, amikor egy isteni ihletettségű embernek – a prófétának – metafizikus látomásban lesz része és annak leírását, mint istenre vonatkozó tanúságot, a zsidó kultúra legalizálja és szentesíti. Ez a leírás, mely a zsidó misztika bibliai alapszövege, Ezékiel találkozása az isteni jelenléttel, a szekérlátomás.30 Ahány magyarázó, annyiféle magyarázata létezik a képekben fogalmazó, de egyre nehezebben vizualizálható szövegnek. A nehezen és sokféleképpen értelmezhető leírás azt a veszélyt hordozza magában, hogy egy lehetséges magyarázat nem feltétlenül áll majd összhangban a Tannal, ezért a mesterek korlátozták a szekérlátomás tanítását és tanulhatóságát. Ez a Mis- nában rögzített kijelentés az alapja a misztika titkos tanítássá válásának: „Nem tanítjuk az árájotot31 hár-

századból).
25. 1 Mózes 22:2.
26. Ti. Izsák és Ismáél.
27. Ti. Sárától Izsák volt Ábrahám egyetlen fia. Ismáél Ábrahám 

szolgálójától, Hágártól született.
28. Berésit Rabba, Parasat Noah.
29. 5 Mózes 29:29.
30. Ezékiel 1:4-28.
31. A Tóra által tiltott szexuális kapcsolatokkal foglalkozó törvények 
összessége.
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masban [vagy három tanítványnak], a teremtés művét32 kettesben [vagy két tanítványnak], és a szekérlátomást egyedül [vagy egy tanítványnak].”33

32. Ez nem a bibliai teremtéstörténetre vonatkozik, hanem arra a 
kérdésre, mi volt előtte.
33. Misna, Chagiga traktátus 2:1.
34. Azaz, hogy megértse és még véletlenül se értse félre.
35. Babilóniai Talmud, Chagiga traktátus 14b.
36. Mágikus-meditatív szöveg, filozófiai, nyelvi és fonetikai

A zsidó misztikát sokszor halljuk Kabbala néven emlegetni, ez a szó átvételt, elfogadást jelent és a hagyomány átadására vonatkozik. Évszázadokon át tartott az a rend, miszerint Kabbalát csak negyven éven felüli, nős férfiak tanulhatnak. Emögött az az elképzelés áll, hogy csak akkor válhat valaki szellemileg éretté a misztika befogadására34, ha kb. 35 évig folyamatosan tanulmányozza az írott és szóbeli tant. Az idevonatkozó elrettentő alaptörténet négy rabbiról szól, akik bemerészkedtek a misztikus tanok „gyümölcsöskertjébe”. Közülük egy megörült, egy meghalt, egy elvesztette a hitét és csak a negyedik, a Talmud egyik legfantasztikusabb mestere, Rabbi Aki- va jött ki épségben.35 Mindezt az időhúzáson túl azért írom le, mert igyekszem megteremteni azt az illúziót, hogy egy hagyomány kontextusán belül maradva mutatom fel annak színházi elemeit, tudván, hogy sem nekem és valószínűleg az olvasónak sincs meg a szükséges 35 éves előképzettségünk.A misztika a kinyilatkoztatott szavak nem nyilvánvaló, titkos összefüggését keresi, isten nem manifesztált megnyilvánulásait írja le és olyan módszerekkel foglalkozik, melyekkel az ember megközelítheti a megközelíthetetlent. Ezekből az utóbbi kettővel fogok foglalkozni, előbb még mindig a szavaknál maradva, majd a gyakorlati Kabbala olyan elemeit idézve, amely a színészi munkával mutat hasonlóságokat.
4. SzómágiaA Kabbala egyik alapkönyve, a Széfer Jecira, azaz a Teremtés Könyve36 első versének vége így hangzik:„[Isten] megteremtette az univerzumot három könyvvel (szfarim) szöveggel (szefer) számmal (szefar) és elbeszéléssel (szipur)”A kommentátorok a három könyvet a teremtés három dimenziójával azonosítják: a térrel, az idővel és a szellemmel, vagy lélekkel. A világ az isteni beszéd hatására teremtetik betűk és szavak által. Az isteni rend szerint összerakott betűk teremtő erejű szavakat alkotnak, a rend ellenében formálódó szavak ugyanakkor pusztítani képesek. A kimondott szó teremti meg értelmének tárgyát, mert a szóban visszatükröződik a teremtett dolog minden tulajdonsága. A betűkkel való teremtés névadást is jelent, aminek 

neve van és kimondatik, az létezik. A kimondott szó az isteni szellemet és értelmet rejti magában. Isten szavakon keresztül beszél a világhoz. Az ember pedig úgy léphet kapcsolatba istennel, ha végigjárja a három „könyv” útját: a betűk és szavak formáján (szöveg), összességén és elrendezésén (szám) meditálva kimondja azokat (elbeszélés).Magáért beszél az a hasonlóság, ami a zsidó szómisztika és a szövegszínház között van. Ugyanezt az értelmet keressük a színpadon kimondott szavak mögött. Ugyanilyen körültekintően próbáljuk megválasztani a szavakat, mert kimondásuk egész világokat tár fel. Ugyanígy próbálunk hinni abban, hogy a kimondott szónak hallatlan ereje van, világokat tud teremteni, megmozgatni, vagy pusztítani. Ugyanígy használjuk a stilizációt és ugyanígy igyekszünk sűríteni. Ugyanezt a „meditációt” gyakorolja a színész, amikor magában ismételget egy mondatot, más-más szórendben, újra és újra felcserélve a szórendet, mert ő is az egyetlen igaz konstellációt keresi. Néha megválunk szavaktól, mert hangzása nem jó módon nincs összhangban jelentésével, vagy mindazt, amit idéz, drámaiatlannak, érdektelennek érezzük. És ugyanígy kedvelünk szavakat formájukért, hangrendjükért, gazdag jelentésrendszerükért. Nagyképűen fogalmazva, szeretnénk, ha ugyanezt az isteni teremtésutat járhatnánk be, mikor az ezer szempont alapján kiválasztott szavakból gondolatokat építünk.És ennek nem mond ellent az a közhely-tapasztalásunk, hogy a szavak elvesztették erejüket. Sokszor érezzük úgy, hogy sokkal többet mond a néma gesztus, vagy csak egy nézés, és persze a mozdulat, a tánc és a zene. Valószínűleg így is van. A szavak szertartásos használatát kihagytuk az életünkből, míg például a zene képes ugyanazt a közösségformáló belső borzongást előidézni, amit egyszer talán a mágikus szavak is tudtak. Ennek ellenére sokszor van dolgunk szavakkal és annyi esélyünk van velük szemben, hogy minden igyekezetünkkel teremtő-pusztító hatalmukat keressük.Hasonló a helyzet a mondatokkal és a nyelvtannal is. Nagyon nehéz megmondani, hol érhető tetten egy magyarosra kijavított magyartalan mondat színészi hatása. Ettől fogja jobban mondani a színész? Érvényesebb lesz megszólalása, ha átírunk egy tau- tologikus mondatot?37 Abban hinni tudok, hogy következetesebb lesz önmagához a szöveg egésze, és tehetséges állapotában segíthet a színésznek, hogy ösztönösen megérezzen valamit abból az igazságból, követhető rendből, amit a jól összerakott szavak rendszere jelent. Csak épp olyan mélyen, láthatatlanul és megfogalmazhatatlanul, mint a világteremtő szavakon meditálok halk zümmögése.
témákkal, hat fejezetben, változatoktól függően 1300-2500 szóban. 
Keletkezését a források i.e. 100 és i.sz. 900 közé teszik. Szerzője a 
hagyomány szerint Ábrahám, vagy Rabbi Akiva. Első fennmaradt 
kézírásos verziója a X.–XI. (Vatican, Ms. 299, ff. 66a-71b.), míg a 
nyomtatott változat a XVI. századból való (Mantua, 1562, 4° 108 ff.)
37. Faragó Zsuzsa szóbeli közlése nyomán: igen.
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Még megmutatnám a zsidó szómisztikának és meditációnak talán legszélsőségesebb gyakorlati formáját. Ez azon a gondolaton alapszik, hogy ha a világ betűk által teremtetett, akkor a betűk összes lehetséges kombinációja és permutációja magában foglalja az egész univerzumot. (Ezért is meditáció, hiszen az egész világot betöltő istenhez lehet általa közel kerülni.) Az idevonatkozó alaptörténet, vagy tanítás egy haszid legenda, miszerint egy szegény, tudatlan zsidó egyszer épp úton volt, mikor az esti imát kellett volna elmondania. Mivel az imát nem tudta kívülről és imakönyve sem volt, megállt és istenfélelemmel elsorolta az ábécé betűit, mondván, isten majd összerakja belőle a neki tetsző imát. Ez a történet azt a hitet példázza, hogy a betűk, mint a világ alkotóelemei, lényegüknél fogva rendelkeznek az igazság erejével, sőt eleve magukban hordozzák a belőlük felépíthető teljes univerzum rendszerét.A permutált betűpárok meditációját több mester is említi38, ennélfogva több variációja is van. Abula- fia rendszere a következő: a tetragrammaton (a kiejt- hetetlen négy betűből álló istennév) betűit (JHVH) a héber ábécé 22 mássalhangzójával, illetve 221 mássalhangzópárjával és mindezt 5 magánhangzóval kombinálva az összes lehetséges módon végig kell mondani. Az első betűpár (melyben az ábécé első betűje, a mássalhangzó értékű A, és a négybetűs istennév J-je szerepel) a következőképpen néz ki:

38. A wormes-i Rabbi Eliezer ben Jehuda Rokeach (1160–1237): Pe
rus HaRA [R. Eliezer kommentárja], 4b, 15b (British Museum, Ms. 
737, XVI. század) és Emek HaMelech [A király völgye], 9c; Abraham 
ben Smuel Abulafia (1240–1296): Gan Naul [A zárt kert], Szicília, 
1289 (München, Ms. 58.) és Ocar Eden HaGanuz [A rejtett éden 
kincse], Szicília, 1285 (Oxford, Ms. Or 606.)
39. A meditáción kívül ez a gyakorlat a teremtés gesztusa is lehet.

Az előbb idézett művek leírása szerint a betűsorok ihletett elmon
dása kelti életre az agyagból gyúrt Gólemet.

AoJo AoJa AoJe AoJi AoJuAaJo AaJa AaJe AaJi AaJuAeJo AeJa AeJe AeJi AeJuAiJo AiJa AiJe AiJi AiJuAuJo Au Ja AuJe AuJi AuJuJoAo JoAa JoAe JoAi JoAuJaAo JaAa JaAe JaAi JaAuJeAo JeAa JeAe JeAi JeAuJiAo JiAa JiAe JiAi JiAuJuAo JuAa JuAe JuAi JuAuA meditációhoz légzésgyakorlati előírások is tartoznak: a meditáló két betű között egy lélegzetet vehet, két betűpár között legfeljebb kettőt, két sor között legfeljebb ötöt és a tetragrammaton két betűje között legfeljebb huszonötöt. Minden magánhangzóhoz külön fejmozgás jár, melyet a magánhangzó kiejtése alatt lassan, de határozottan kell megtenni. Az o hangnál alapállapotból felfele mozog a fej, a hangnál balra, e hangnál jobbra, i hangnál lefele és u hangnál előre. A meditációt ülve kell végezni, kelet 

felé fordulva. Ha az előírt tempót vesszük alapul, mely szerint – a ki- és belélegzéseket nem számítva – két szótag 1 másodperc alatt mondható ki, a teljes betűsor-meditációt valamivel több, mint 35 óra alatt lehet befejezni.39, 40Ha akarom, ez a meditáció egy XII. századi beszéd- vagy koncentrációs gyakorlat. Nem szeretném túlértékelni a dolgot, csak azt a megállapítást tenném, hogy a zsidó (vagy az iszlám, vagy az indiai, vagy a távol-keleti) gyakorlati misztika, igaz, más cél eléréséhez, ugyanazt a technikát próbálja kifejleszteni a beavatott transzcendens állapotba kerülése érdekében, mint a mi kultúránk színészgyakorlatai, melyek belső figyelmet, akaratösszpontosítást és valamiféle érzékeny állapot tudatos elérését kívánják tanítani. Kérdés persze az is, hogy más-e a cél. Nem azt az állapotot keresik ezek a technikák, mely változatlan emberi mivoltunknál fogva kultúrától független, tehát ugyanúgy megvan a mai színészhallgatóban, mint a középkori misztikusban? És nem ugyanarról az állapotról van-e szó, amikor vallásos ihletettségről, vagy tehetséges színészi állapotról beszélünk? Végeredményben talán mégis igen. Csak annyi a különbség, hogy egyikőjük befele, a másik kifele dolgozik ezzel az állapottal; az egyik célja önmagára hatni, a másiké önmagán keresztül másokra hatni.További kézenfekvő párhuzam mutatkozik a betűkombinációk és a XX. századi abszurd dráma között. A fentebb idézett gondolat, miszerint a szavak elvesztették jelentésüket, az abszurd dráma egyik alapvetése. Az egzisztencialista gondolkodás írja le először a világot abszurd élményként, ennek egy lehetséges konkretizálása az értelmetlen, vagy összefüggéstelen mondatokkal, összekavarodott–zavaro- dott betűkkel és szavakkal játszó (abszurd) írók néhány darabja. A legklasszikusabb példák egyike erre Ionesco Kopasz énekesnője, ahol a beszédhelyzetek kifordítása, vagy felborítása (1. jelenet), majd a szavak egymásra dobálásának furcsa ritmikája (a Tűzoltó nátha-története), végül pedig az értelmetlen beszéd fest mára már igencsak idejétmúlt paródiát az abszurd világról, vagy legalábbis a naturalista színjátszásról.„Mrs. Martin Bazár, Balzac, Bazaine!Mr. Martin Bizarr, bezár, buzér!Mr. Smith A, e, i, o, u, a e, i, o, u, a,e, i, o, u!Mrs. Martin B, c, d, f, g, l, m, n, p, r, s,t, v, w, x, y, z!
40. Ha jól tudom, Jordán Tamásnak van egy koncentrációs játéka, 

mely ugyanezen az elven alapszik: az eleje, közepe, és vége szavak 
variációit mondják végig a színészek, soronként 4 szót:

eleje eleje eleje eleje
eleje eleje eleje közepe
eleje eleje eleje vége
eleje... eleje közepe eleje

vége vége vége vége.
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Mr. Martin Leveshagyma, hagymaleves!Mrs. Smith Töf, töf, töf, töf, töf, töf,töf, töf, töf, töf, töf!”Ugyanez a gondolat, immár dramatikus alaphelyzetben jelenik meg a fenti szerző Székek című darabjának végén, ahol az üzenet, a végső világfilozófia csak makogás, gügyögés és nyöszörgés, melyből a táblán ennyi marad meg: „WGYÖ VGYÖ VPV.”Beckettnél, mielőtt az abszurd világ képe tökéletesen beleolvadna a színpadi állóképiségbe, némaságba és sötétségbe, még megjelenik a megzavarodott szavak képe a Godot-ra várvá-ban:„Pozzo (Luckyhoz) Gondolkozz!Lucky (teljesen egyhangúan) Adva lévénmint ahogy Poinçon és Wattmann nemrég közzétett műveiből kiderül egy személyes isten léte kvakvak- vakva fehér szakállal kvakva kívül téren és időn s aki isteni apátiája isteni athambiája isteni aphaziája magasságából szerfölött szeret mindannyiunkat néhány kivétellel nem tudni miért de majd megtudjuk és szenved akárcsak az isteni Miranda... stb.”A magyar drámairodalomban, ha halványan is, de szintén jelen van ez a gesztus, Örkény Pisti a vér
zivatarban című drámájában az ötvenes évek politikai és társadalmi abszurdjának, vagy illogikájának illusztrálásaként.„Mind a tanúk kórusban, Pistit nézve,

Pistire mutatva, háromszor 
megismétlik. Kiribicsi kalamajkó réri! Sarkon fordulnak, kivonul 
nak. Pisti rémülettel néz utánuk.Szőke lány megfordul, hisztérikus hangon a 
mellét verve. Kiribicsi, kiribicsi, kattó... Zokogva kiszalad.Pisti segítséget keres, de érzi, hogy
alulmaradt. Egyre bizonyta 
lanabb. Kattó? Néma várakozás. Kattó? Nyomasztó csend. Mint aki 
beismerő vallomást tesz. Kattó.Ügyész a győztes hangján. Kiribicsi kattó?Pisti megsemmisülve. Kiribicsi kattó.Bíró ítéletet hirdet, mindenki föláll.Pisti kiribicsi, Pisti kalamajkó, Pisti kattó.”

Ezek a példák egy elég tág értelmezés szerint azt mutatják, hogy az abszurd/illogikus/posztmodern, vagy nem tudom, milyen világban a szavak igazságtartalma elveszik, kifejezéstelen, üres edényekké válnak.41 Mivel e példák drámák, arról is szólnak, hogy a megváltozott (?) világban a szavak értelemvesztése a beszédet és ezáltal az emberek közti kommunikációt bénítja meg. Tehát arról van szó, hogy a kultúrának van tapasztalata, vagy legalábbis tudása a szavak egykori mágikus erejéről, melynek elvesztését a gondolati egységek, szavak és betűk összekeverésével, felbontásával, vagy véletlenszerű párosításával ábrázolja. A misztika abban hisz, hogy a betűk rendszere a teljesség felé törekszik, a jelentéssel nem bíró betűpároknak ugyancsak mágikus erőt tulajdonít, mert töretlenül vallja, hogy a legparányibb alkotóerőben is megvan az isteni szikra. A káoszt tehát csak megfelelő pontból kell nézni, és máris az isteni rendet rajzolja ki. Ezzel szemben az abszurd irodalom ábrázolásában a betűk és szavak rendje elveszni látszik az illogikus rendetlenség megfoghatatlanságában, ami megmarad belőlük, az egy roncsolt világ leheletét vesztett darabjai.

41. Ugyancsak Örkény: „Egy igazság minden nyelven egyformán
igaz. De abból, hogy magyarul mondjuk el, valamilyen különös
varázs származik, egy kis ráadás, az utánozhatatlanság bűbája, egy
csipetnyi sajátos, csak a mi fülünkhöz szóló meggyőző erő. Magyarul
mindent el lehet mondani, bár ez nem különös érdem, mert más
nyelveken is el lehet mondani mindent. Magyarul viszont sokkal 
vesződségesebb elmondani a dolgokat, s alkalmasint innen ered a 
varázs.” (Újszülött fiamhoz írott értekezés anyanyelvünk egynémely 
sajátosságáról, in: Levelek egypercben. Budapest, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1992.) Szóval, azért mégis...

6. HaszidizmusA haszidizmus42 egy, a XVIII. század elején keletkezett, zsidó népi-vallásos irányzat. A hagyomány szerint alapítója Baal Sém Tov43, akinek leghíresebb tanítványa, Rabbi Dov Ber, a mezricsi maggid44 tízegynéhány olyan rabbinak volt mestere45, akik később Kelet-Európa legkülönbözőbb részein már önálló haszid iskolákat alapítottak, melyekből még később (ritkábban apa–fia, gyakrabban mester–tanítvány öröklődéssel) további haszid udvarok ágaztak le (karlini, nikolsburgi, hanipoli, liszenszki, berdicsevi, ladi (vagy lubavicsi), kosznici, lublini, illetve zadago- rai, zaszowi, (nagy)kállói, aptai, rymanowi, lelowi, ropczyci, belzi, saczi, pzyshai, kocki, worki, geri, csernobili – egy részük ma is létező közösség.) A haszid mestereket rebbének, vagy rávnak, a legszentebbeket cadiknak46, míg a közösség tagjait haszidoknak hívják. A haszidizmus az egyszerű embereket akarta közelebb hozni istenhez, azokat akik, mint a fent említett történetben az imakönyvvel nem rendelkező zsidó, túl szegények voltak ahhoz, hogy megengedhessék maguknak a vallásos elmélyülés, a 35 éves szakadatlan tanulás, vagy a hosszadalmas meditatív/ extatikus imádkozás luxusát. A haszidizmus egyik
42. A haszid jelentése jámbor, kegyes.
43. Eredetileg Jiszráél ben Eliezer. Ragadványnevének jelentése: az 
isteni név tudója/birtokosa/ura. 1698, vagy 1700 (Miêdzybo¿) – 
1760.
44. A Miêdzyrzecze-be való maggid: szó szerint ‘elbeszélő’, kb. ván
dorprédikátor.
45. A hagyomány szerint 300 tanítványa volt, írásos emlék kb. 40- 
ről van.
46. A rebbe és a ráv jelentése megegyezik a rabbival, a cadik ér
telme igaz [ember.] 
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legfélreérthetőbb és ezért legtöbb vitát kavaró tanítása szerint az istentiszteletnek, azaz a „szív szolgálatának” sokféle formája lehetséges. Ha tiszta lélekkel és helyes koncentrációval („ráirányultsággal”47) teszik, az evés, az ivás, a szavak nélküli dúdolás, vagy ének, az ösztönös mozgás és tánc, de akár a kétkezi munka is hosszú imákkal egyenértékű formája lehet az istentiszteletnek. Ez a gondolat az imént tárgyalt, főként különleges képességű mesterek és beavatottak számára elérhető, misztikus meditáció ellentéte: ez utóbbiban az ember törekszik az isteni szint felé, míg a haszid gondolkodás az istenit igyekszik lehozni az anyagi világba. A lényeg a találkozás, az egybeforrás. A haszidizmus gyakorlatilag felszabadította a misztikával való foglalkozás korlátozását azáltal, hogy tanításaiban sokat felhasznált a középkori zsidó misztikából, így a fentebb idézett Széfer Jecirából, és az alapkönyvből, a Zohárból48. A hagyományos „ortodox” vallásosságot mélyen követő, de újfajta szemléletéből adódóan sajátosan „liberális” haszidizmus jó okkal használta a misztikát: az intuíciók, a csodás életű rabbikról szóló csodákkal teli történetek, a jóslatok és jövendölések átélhető, új hitet adó rendszert kínáltak a haszidoknak.

47. Kavana. A haszidizmus egyik alapfogalma, a helyes belső kon
centrációt jelenti.
48. Jelentése ‘ragyogás’, a legenda az i.sz. II. századi Rabbi Simon 

bar Jochajnak tulajdonítja, de valószínűleg a XIII. században élt 
granadai misztikus Mose de Leon a szerző. A több részből álló, félig 
héber, félig arámi nyelvű, szakrálisként kezelt szöveg gyakorlatilag 
Mózes öt könyvének misztikus kommentárja. Első nyomtatott ki
adás: Mantua, Cremona, 1588–90.
49. Martin Buber: Haszid történetek I, 19. o. (Budapest: Atlantisz,
1995.)

A haszidizmus Buber megfogalmazásában „legendaszerű valóság”, és most hosszabban is idézném őt a valóság és a legenda, azaz a csoda, azaz a misztika keveredéséről:„... a fönnmaradt emlékek... olyan lelkesült emberek beszámolóira támaszkodtak, akik emlékezéseikben és följegyzéseikben mindazt megörökítették, amit lelkesedésük észlelt vagy észlelni vélt, tehát olyasmit is, ami megtörtént ugyan, de csak az ettől elragadtatott ember tudta észlelni, mint ahogy azt is, ami nem történt meg, nem is történhetett meg úgy, ahogy előadták, az átszellemült lélek azonban kézzelfoghatóan megtörténtnek érzékelte, és ezért arról ekként is tudósított. Ezért kell valóságnak neveznem: az átszellemült lelkek tapasztalati valóságának, a tökéletes ártatlanságban keletkezett, minden kitalálás és elbeszélői önkény nélküli valóságnak.”49A zsidó hagyomány rendszerében a haszidizmus mutatja a legtöbb hasonlóságot a színházzal, azon belül is főként a színész munkájával. Szinte végig erről, a Buber által átszellemült, vagy elragadtatott léleknek nevezett állapotról fogok megkísérelni beszélni. Maga a kifejezés természetesen problema

tikus, mert nehezen definiálható, érzékszervvel nem nagyon megfigyelhető „jelenségről” van szó, melynek vagy hatását, vagy az ilyen állapotot átéltek leírását ismerhetjük, de egyikből sem tudunk következtetni működésére. Mindenképpen öntudatlan történésről van szó, melyet a kocki rabbi50 a farkastól való félelemhez hasonlít, ti. amikor az ember farkast lát, csak fél tőle, de nem gondol arra, hogy ő most éppen fél. „Így kell legyen az istenfélelemmel is”,51 teszi hozzá a kocki. A haszid mesterek tanításaiból olyan példákat lehet idézni, amelyek lényegüket tekintve a színészi behelyettesítésről, másfajta lelkiállapot eléréséről, az abban való működésről és annak tapasztalatáról szólnak.Első történet a behelyettesítésről:„Gdanski tartózkodása során Bunám rabbi52 egy este elment a népligetbe. Lámpák világítottak mindenfelé, a sétányokon fiatalemberek és lányok anda- logtak és világos ruhát viseltek. – Ezek az engesztelés napjának gyertyái, azok pedig a kittlik, az imádkozók halotti ruhái53 – mondta magában.”54Létezik egy rendszer, mely meghatározta ezeknek a mestereknek az életét. E rendszer fényében minden más formája, tartalma, jelentése megváltozik és a követendő rendszerhez igazodik. Nincs ez másképp a színész munkája során sem, amikor, tegyük fel, egy darab anyagról nemcsak elhinni kell, hogy az, mondjuk, egy tó, de akként is kell viszonyulni hozzá, aszerint kell kezelni, alkalomadtán úszni kell tudni benne, vagy megfulladni. Egyfelől mindez játék, folyamata megegyezik a gyerekjátékok behelyettesítésével, melyben a gyerek pontosan tudja, hogy ez nem az, de a játék során ez a „reális” azonosságkérdés fel sem merül. Másfelől, a színész munkájában létfontosságú kérdés az azonosságot elhinni, sőt tudni, sőt élni, mert máskülönben még elhitetni sem tudja a nézővel. Ugyanakkor a színészi gondolkodásra (vagy akár a rendezőire, de erről nem beszélünk) is jellemző (kellene, hogy legyen) a szabad, vagy bizonyos rend szerinti asszociációs megfeleltetés képessége.Mind a színházi/színészi, mind a haszid gondolkodásban megfigyelhető az előbb leírt gondolati behelyettesítés lelki-érzelmi párja. A haszid példákban ennek a folyamatnak sincsenek külső, látható jelei, míg a színész munkájában ez egy állapot elérésének, vagy megmutatásának áttételes útja.

50. A kocki Rabbi Menáchem Mendel (1787 – 1859), többek között 
a lublini Látó tanítványa volt.
51. Martin Buber: Haszid történetek II. 330.o. (Budapest: Atlantisz, 
1995.)
52. A p¿yshai Rabbi Szimcha Bunám, a „rebbék rebbéje” (1765 – 
1827)
53. Az engesztelés napján az imádkozók a megtérés jeleként fehér, 
dísztelen halotti ruhát – kittlit – hordanak (memento mori.)
54. I. m. 274.o.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



„Megkérdezték a worki Menáhém Mendel rabbit,55 hogy mi jellemző az igazi zsidóra. – Három dolog illik hozzánk: a nem behajlított térd56, a hangtalan kiáltás és a mozdulatlan tánc.”57

55. A „Néma Cadik” (1819 – 1868)
56. Pontosabban: meghajlás egyenes térddel.
57. I.m. 365. o.
58. A breszlávi Rabbi Nachman (1772 – 1811.) Annyira tisztelték, 
hogy a breszlávi közösség halála óta nem választott új vezetőt ma
gának.
59. Ennek eredete a napóleoni háborúk korára nyúlik vissza, amikor 
az addigi legnagyobb és legvéresebb „világháborúban” a haszidok a
Messiás eljövetelének előképét, Góg és Magóg apokaliptikus há
borúját látták. Egyes haszid közösségek imáikkal Napóleont kí
vánták erősíteni, hogy a megjövendölt pusztulás után eljöhessen a 
Messiás, más iskolák nem látták erre elérkezettnek az időt, így

A néma kiáltásról, vagy a hangtalan, belső sírásról több tanítás is fennmaradt, melyek mindegyike azt a színészi gyakorlatot írja le, amikor az érzések, indulatok nagyobb része bent marad és inkább csak visszafojtottságuk feszültsége érzékelhető. Az ilyen játékot gyakran gazdagabbnak, bonyolultabbnak érezzük a mindent megmutatásnál, mert több a titka, több az izgalma és a kimondás jéghegycsúcsa mégis sokat árul el a ki nem mondott tartalmakról. Az itt következő idézet egyszerre ad pontos leírást az istenszolgálat lelki munkájának haszid elképzeléséről, ugyanakkor tananyag értékű színészi instrukciónak is tekinthető:„Tudd meg, hogy igen nagyot lehet kiáltani a csend vékony hangján, melyet senki sem hall.... Erre bárki képes lehet, úgy, hogy gondolataiban megformálja a kiáltást, a kiáltás hangját, és a kiáltás zenéjét, úgy, ahogy általában kiáltani szokott, és addig tartja ezt a gondolatot, amíg valóban kiált egyet a csend vékony hangján. De ezt senki sem hallja, mert valójában egyáltalán nem adott ki hangot. Mert a tüdő hörgői valódi hangot adnak ki, de léteznek olyan kis hörgők, melyeket tüdejéből az agyba vezethet. Ha megformálta a kiáltás gondolatát, ezen hörgők által tud valóban kiáltani – gondolataiban. És állhat több ember társaságában is, bármilyen nagyot kiált, senki nem fogja hallani. Néha lehetséges, hogy egy pici, hallható hang kicsúszik a száján, mert miközben az «agy hörgőin» át magába az agyba megy át a hang, a tüdő hörgői kiadhatnak egy kicsi, de nem beszédszerű hangocskát.”58A hangoknál maradva, említést kell még tenni az énekről is. Talán nincs olyan vallás, amely ne használná az énekhangot, a zenét az istennel való kapcsolatfelvételhez szükséges lelkiállapot eléréséhez. Egyik alapvető tapasztalatunk, hogy a zene mélyebben, gazdagabban és sűrűbben képes kifejezni hangulatot, érzetet és érzelmet, egyszóval minden olyat, amiről szavaink csak korlátozottan, egy bizonyos kontextusban beszélnek. Kultúránkban e tapasztalat kicsúcso- sodása és egyben végpontja az opera, illetve az operett és a musical, ahol rendre azokon a dramaturgiai 

pontokon fakadnak dalra a szereplők, ahol egy helyzet vagy lelkiállapot már nem fejezhető ki szavakkal, vagy egyáltalán nem fokozható tovább. A haszidiz- musban szinte mindennek – étkezésnek, tanulásnak, imának, örömnek és bánatnak – megvan a maga dallama. A dalok jelentős része dúdolás, vagy szöveg nélküli ének, mely a koncentrációt hivatott segíteni azáltal, hogy az éneklőnek nem kell a szövegre figyelnie. A dallamok egy része hagyományos, más része improvizatív, vagy a közösség rabbija által szerzett és elterjesztett melódia, ezenkívül több dallamot kölcsönöztek idegen környezetből. A lubavicsi közösség az engesztelőnap egyik imáját a Marseillaise dallamára énekli59, míg az izraeli Bné Brákban összpontosuló kálevi (nagykállói) iskola mind a mai napig elénekli a Szól a kakas már kezdetű népdalt Pészach hetedik napján délután. Ez utóbbi története nemcsak azért érdekes, mert magyar vonatkozása van, hanem mert egyszerre példázza az akár színházi, akár vallási ének mágikus erejét, és a dallamkölcsönzés behelyettesítő aspektusát. A legenda szerint a káliói rabbi60 egy – feltehetőleg – magyar pásztortól hallotta a dalt, ami nagyon megtetszett neki, mert szövegében és dallamában a szétszórattatott zsidóság panaszát, Messiás utáni vágyát vélte felfedezni. Felajánlotta a pásztornak, hogy „megveszi” tőle a dalt (fizetett is neki), aki miután eladta, nyomban el is felejtette. Eiz- ik Taub a dal két sorát héberre írta át61, megtanította közösségének; így hagyományozódott nemzedékről nemzedékre. A dalbeli csodálatos kakas az isteni jelenlétet szimbolizálhatta számára, ami – a hagyomány szerint – a diaszpórákban vándorló zsidókkal együtt száműzettetett az őt megillető trónról. Ahhoz, hogy a dalt ilyen szeretettel adoptálta egy közösség, és gyakorlatilag az ima szintjére emelte, az is hozzájárult, hogy a gyermekkorában állítólag maga is pásztorkodó Eizik Taub népe, a Pásztor nélkül bolygó nyáj képét fedezhette fel a Nyírségben legelő állatoknak énekelt dallamban.A színészi ének bonyolult feladat, túl sokfélék a szempontok, amik egy dal érvényes előadásához szükségesek. A haszidoknak ezzel szemben könnyebb a dolguk, bár nehezen leírható, mégis egyértelmű az a tartalom, amit egy dallam, ének ihletett „előadásában” keresünk. Én magam valaha hallottam a jelenlegi káliói rabbit, amint a Szól a kakas márt énekli és úgy emlékszem, hangja nem volt különösebben tiszta, érett, férfias, vagy éppen nőies, talán egy-egy hamisan énekelt szótagot is fel lehetett fedezni az
szellemi erejükkel például Nagy Sándor győzelmét kívánták előse
gíteni.
60. Jichák Eizik Taub, a „daloló rebbe” (1751–1821), a nikolsburgi 
Rabbi Smuel Smelke HaLevi Horovitz (1726–1778) tanítványa, a 
magyarországi haszidizmus megalapítója, sírkövén mindössze ennyi 
áll: „erlicher Jid” (becsületes zsidó.)
61. A dal utolsó két versszaka így szól: „Várj madár, várj, /Te csak 
mindig várj. /Ha az isten néked rendelt, /Tied leszek már. //Mikor 
lesz az már? /Mikor lesz az már?/Jiboné hámikdos,/Ir cijon tömolé, 
/Akkor lesz az már.” (Mikor felépíti [isten] a szentélyt/és ion városa 
megtelik.) 
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énekben, de az biztos, hogy mélyen megélt, tüzes- ségében, felhevültségében jelenidejű (újra csak idézőjelben) „előadást” hallottam. Még véletlenül sem szeretném erre kifuttatni a dolgozatot, de sok színésznek könnyen meg tudnám bocsátani a rossz énekhangot, vagy a dallambéli hamisságot, ha ezt a fajta ihletettséget hallanám énekükben.Utoljára hagytam az extázist, mint a haszid ima egyik jellegzetes vetületét, és mint a színjátszás legnehezebben megközelíthető, de hatásában legerősebb aspektusát. Extázis alatt azt az állapotot értem, amikor az imádkozó, illetve a színész összpontosított energiája valamilyen érzelmet a lehető legvégletesebben juttat kifejezésre. Amikor a tudat csak azon munkálkodik, hogy kikapcsolja önmagát. Az extázis- nak látható külső jegyei vannak. A vallás szókincséből kölcsönözve a színész extázisának azt a tehetséges pillanatot képzelem el, amikor öntudatlanul ront a szövegen, de ugyancsak öntudatlanul az eredetinél jobb, pontosabb variánssal javítja ki. Amikor a színészt nem zökkenti ki mások tévesztése, vagy alulteljesítése. Amikor nem érzi meg, hogy meleg víz helyett hideggel öntötték le, amikor csak az öltözőben veszi észre színpadon szerzett horzsolásait, ütéseit, véralá- futásait. Nem egyedül üdvözítőnek szeretném leírni ezt az állapotot, csak mint valami létező, számomra titokzatos, és, még egyszer hangsúlyozandó, hatásában nagyon erős, ha nem is mindig igaz, de kiindulópontnak mindenesetre nem rossz működést.Az extatikus imához szükséges állapot elérése a haszid tanok alapján nem sokban különbözik a színész színpadra lépés előtti koncentrációjától. Ennek a lelki folyamatnak a neve hitpástut há-gásmiut, azaz a testiség/anyagiság levetkőzése, vagy bitul há-jes, ami körülbelül önfeladást [self-annihilation] jelent. Ez azt jelenti, hogy az imádkozónak (vagy a színésznek) meg kell szabadulnia minden „profán”, földi, anyagi, testi gondolatától. Innentől kezdve teste öntudatlanul, mintegy álomban létezik, csak a szív, a lélek és az agy akarattá és vággyá sűrűsödött láthatatlansága van jelen. Az anyagiság levetkőzése már-már olyan állapotot sugall, amelyben az imádkozó nem is emlékszik, nem is emlékezhet az ima szavaira. Hogy tud hát akkor mégis imádkozni? Miután lelke teste fölé emelkedett, isten közelségében megtapasztalhatja minden ismeret forrását, így voltaképpen visszanyeri beszédkészségét, és mégiscsak képes lesz elmondani az imákat, azoknak nagyon is kötött rendje szerint.A haszid rabbik életéről szóló beszámolók igencsak bővelkednek a mester csodálatra méltó, vagy csodatételre képes extázisának leírásában. Az egyik 

mester nem képes türtőztetni teste akarattalan mozdulatait, így az imát a szoba egyik sarkában kezdi és a másikban fejezi be. A másik a tanház keleti fala előtt állva imádkozik és szapora hajlongása közben minduntalan beveri fejét a falba, ám nem érzi meg. A harmadik csak mozdulatlanul áll, de jobban szemügyre véve látszik, hogy egész testében remeg, mozdulatlanságában is patakokban folyik róla a víz, s mikor hozzáér a szomszédos asztalhoz, az asztal is remegni kezd. A negyedik pedig arra a kérdésre, hogy mivel imádkozol, azt válaszolja, „az asztallal, az imapulttal, a székkel.”„A közösség, mely eddig csöndben, szinte birkatürelemmel várakozott, hirtelen vad üvöltésben tör ki. Senki sem marad a helyén. A magas, fekete alakok ide-oda rohannak a zsinagógában, vadul gesztikulálva, egész testüket dobálva kiáltják a zsoltárok szavait. Egymásnak ütköznek úgy, hogy észre sem veszik (...) Egy idősebb férfi úgy dobálja magát, mintha görcs rángatná. Erős testét, izmai minden egyes rándulását a Legfensőbb dicsfénye itatja át. És közben össze- összeüti tenyerét...”62

62. Egy szemtanú leírása a belzi közösség egy péntek esti szer
tartásáról, a század húszas éveiből. Jiri Langer: Nine Gates [Kilenc 
kapu] 6–8.o. (London, 1961.)
63. Keter Sém Tov [A jó/isteni név koronája] 18b. (Jeruzsálem, 
1968)
64. Rabbi Aharon HaGadol, „a nagy” (1736–1772), a mezricsi mag- 
gid tanítványa (ld. 49. jegyzet.)
65. A l’di Rabbi Snéur Zalman (1745–1812), a lubavicsi haszidiz-

Más leírások beszámolnak imádkozókról, akiknek az arca halottsápadtra vált, akik zokogásban, vagy őrült nevetésben és ösztönös táncban törtek ki. Egy korai haszid tanítás szerint63 úgy kell készülni az imára, mintha az illető tudná, koncentrációjába bele fog halni; a karlini rabbiról64 pedig azt írták65, istenfélelme olyan volt, mintha egy oszlophoz lenne kötözve, a vele szemben álló katona épp a szívére célozna és a rabbi látná a puskagolyót abban a pillanatban, amikor elhagyja a csövet.Látható, hogy az ihletettség állapotában különféle érzések gazdag változatai érhetők el, a különbség csak annyi, hogy a haszidizmusban egyfajta érzet másféle megnyilvánulása látszik az extázist átélőn, míg a színészeknél nyilvánvalóan a látható kifejezés a döntő. Ugyancsak fontos párhuzam a két vizsgált kultúra között az érzetek és megjelenésük kontrasztja, valamint a különféle belső állapotok közötti váltás.,,[a rabbi]66 emelkedettségének tetőpontját a mély
ségből kiáltok hozzád67 versnél érte el, a sófár meghívása előtt. Az egyik sort keserűen zokogva recsitál- ta el, úgy hogy minden jelenlévőnek belefájdult a szíve. A rákövetkező sort pedig olyan kitörő boldogsággal mondta, hogy nehéz volt elhinni, egy pillanattal azelőtt még sírt. Úgy öntötte ki szívét az imában, mint egy apja után sóvárgó gyermek, úgyhogy a jelenlévők olyan lelki magasságokba kerültek, amit önmaguktól sosem értek volna el.”68
mus megalapítója; idézi: W. Rabinowitsch: HaHaszidut HaLitait [A 
litván haszidizmus] 18.o. (Jeruzsálem, 1961.)
66. A belzi Rabbi Jisszachar Dov (1854–1926), a csernobili Rabbi 

Aharon tanítványa, a galíciai ortodox zsidóság vezetője, 1914 és 1921 
között Magyarországon élt.
67. Zsoltárok 130:1.
68. B. Landau és N. Uretner, szerk.: HaRav HaKados MiBelza [A 
belzi szent rabbi] 218.o. (Jeruzsálem, 1967.)
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Talán ez az idézet fejezi ki a legpontosabban azt, amiről beszélni szerettem volna, mert ebben valamiféle összhangban van a belső, megfejthetetlen, követhetetlen és számonkérhetetlen érzet, valamint a külső megnyilvánulás és a jelenlévőkre tett hatás.Nem gondolom, hogy a színészeknek haszidiz- must, vagy zsidó misztikát kellene tanítani. A színészpedagógiának nyilván megvannak a konkrétabb és céljukat egyenesebben elérő eszközei. Abban azonban biztos vagyok, hogy a két útkeresés közti hasonlóság elgondolkodtató – azzal együtt hogy ilyesmi összehasonlítást még tucatnyi kultúrával és filozófiával meg lehetne tenni –, már csak azért is, mert a zsidó gondolkodás ugyan azzal a néha irigylésre méltó lelkesedéssel, tudatossággal és szomjúsággal keresi egy átláthatatlan világban a maga igazságát, mint ahogy a színháznak kutatnia kéne, és néha persze kutatja is a sajátját.Elnézést kell, hogy kérjek, mert dolgozatom minden valószínűség szerint a két téma közül a jelen helyzetben kevésbé érdekes felé dől. Az az igazság, hogy mindez, bármennyire is izgalmas, bármennyire is lehet, vagy lehetne ennél sokkal többszálúbb, és mélyebb agytorna, szóval minden szimpátiám és akaratom ellenére nem igazán érdekel. Talán most már azért sem érdekel, mert íme, valahogy, valami belőle leírható. Igazából az érdekel, hogy azon a próbán, amikor egy hiányzó szereplő helyett be kellett ugra- nom, mi volt az a vonzó taszítás, amit a Fullajtár szemében láttam. Az érdekel, hogy mi volt. Lehet, hogy erről kellett volna... Csakhogy.Csakhogy erről írni sem képes, sem hajlandó nem vagyok.
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Jonathan L. Sherwood
Másképp, mint tanúskodni, 

avagy miképpen tanúsít a 
tanúságtétel? (Elhangzott: International Association for Philosophy and Literature Annual Conference, 1996 május. Megjelent: Textual Reasoning. The Journal of the Postmodern Jewish Philosophy Network 2000/9.)
„Tanúságtétel utáni (post-testimonial') holocaust-diskurzus” – e téma, e címke számtalan kérdést vet föl. „Tanúságtétel utáni”: vajon azokat az írásokat nevezzük így, melyek már a tanúságtétel korszaka után születtek, de változatlan közvetlenséggel irányulnak a holocaustra (mint például Cynthia Ozick Kendője)? Vagy azokat a műveket, melyek egy meglévő és valóságos tanúbizonyság mintájára készültek (lásd a Schindler listáját Ke- nallytól, vagy Spiegelman Mausát)? Avagy olyan szövegekről van szó, amelyek tisztán fiktívek, s amelyeknek a szerzői akár holocaust-túlélők is lehetnek (mint Wiesel Az elfeledettje, vagy Arnost Lustig novellái)? Vajon eme problémafelvetés arra kérdez-e rá, hogy miféle sorsa és jövője lehet a „holocaustról való tanúságtételnek” – mint médiumnak, mely tanúbizonyságot tesz a zsidóság genocídiuma mellett – egy olyan korban, ami azután jött el, hogy lezárult a túlélők közvetlen tanúskodásának időszaka? Hadd feleljek a „tanúságtétel-utániság” témáját illetően saját elképzelésemmel: talán mindig is „túl késő” volt a direkt tanúságtételhez, talán ez valami olyasmi, ami sosem állhat teljességgel a rendelkezésünkre. Hadd magyarázzam meg: vajon a túlélők ismétlődő frázisa („sosem érthetitek meg”), mely szinte elválaszthatatlanul hozzátartozik a bizonyságtételhez, nem vonatkozik-e az információátadásra magára? E kijelentés („sosem érthetitek meg”) megakasztja a tanúsítás mechanizmusát. Hogyan tanúsíthat tehát a tanúságtétel? Ha mindig csak kívül maradunk a megértésen, akkor mi megy végbe a tanúbizonyság hallgatása közben? S minek leszünk tanúi a tanúsítás láttán? A rendelkezésemre álló igen rövid időben tehát arról szeretnék elgondolkodni, hogy mit érthetünk a „tanúságtétel-utániságon” és ekképp a tanúságon magán is.Szeretném hangsúlyossá tenni, hogy a „tanúságtétel/tanúságtétel-utániság” problémája nem csupán az időbeliség kérdése, vagyis nem korlátozódik arra, hogy vajon mi lesz a holocaust melletti tanúságtétel sorsa akkor, amikor már nem lesznek köztünk a túlélők. E problémafelvetés után szolgáljon kiindulási alapul a nagy gondolkodó, Søren Kierkegaard, aki azt írja a Filozófiai töredékekben, hogy ami a bizonyságtételt és a megértést illeti, a kétezer évvel későbbi hallgató egyáltalán nincs előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetben, mint az apostolok, akik Jézus saját szavait hallhatták. Kierkegaard a „túl késő, hogy elhiggyük és megértsük” történetkritikai kérdését azzal az állítással bonyolítja tovább, hogy már az apostolok számára is „túl késő” volt – vagyis nem az idő és a közvetlenség a döntő, hanem a magában az interperszonális kommunikációban természetes módon adódó nehézségek. Vagyis ha a probléma a bizonyságtétel dinamikájából adódik, akkor, kérdezhetjük, mégis milyen módon tanúsíthat a tanúságtétel? Kezdjük Paul Celan, a zsidó túlélő egy rövid versével az emlékezetről:ICH KANN DICH NOCH SEHN ein Echo,ertastban mit Fühl-wörtern, am Abschieds-grat.Dein Gesicht scheut leise,wenn es auf einmal lampenhaft hell wird in mir, an dér Stelle, 

wo mán am schmerzlichsten Nie sagt.1

Még látlak téged: visszhang,
1. Paul Celan: Gedichte in Zwei Bänden II. Suhrkamp, Frankfurt a. 

M. 1975, 275.
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kitapintható érzékszavakkal, a búcsúperemen.Arcod halkan visszariad,épp mikor hirtelen,mintha lámpa gyúlna, felragyog bennem, ott, 
ahol a legfájdalmasabban szól a soha.2

2. Schein Gábor fordítása.
3 Inflected Language. Towards the Hermeneutics of Nearness:

A vers biztatóan kezdődik: „még látlak téged”. A szöveg „érzékszavakkal”, ujjakként próbálja kitapintani (er
tasten) a „te” visszhangját – se visszhang pedig a „búcsúperemen”, a szétválás határsávján áll. A „soha” fénylő terében az arc, a „te” arca visszahúzódik, visszariad – es scheut. Az ige nem csupán higgadt elzárkózást jelöl, hanem félelmet, szorongást, menekülést – „arcod visszariad, épp mikor hirtelen fény gyúlna bennem, hogy bevilágítsa, visszahúzódik az emlékezet fényében, a búcsúperemen, léted és nemléted határán, ahol puszta visszhangként létezel”. Egy látott, érzett „te”, mely ugyanakkor túl látáson és tapintáson, fájdalmas hiányként negatív módon határozódik meg.Freud igen elevenbe vágóan fogalmaz Gyász és melankólia című írásában, mondván, hogy az általa patologikusnak nevezett, melankóliába hajló gyász állapotában az elveszett tárgy árnyéka (visszhangja?) ráhull az egóra. Az elveszett Másik itt van, közel van, de csak mint egy árny, vagy mint egy fényjel. Ez Orpheusz és Eurüdiké történetét juttathatja eszünkbe, s valóban, a mítosz nyomait fölfedezhetjük a Celan-versben. Orpheusz az eltűnt, visszahívott, s az emlékezet alsóbb régióin át megjelenni szólított Másikat, az árnyék-Eurüdikét szólítja a fénybe, hogy az világítsa be elveszített szerelmese arcát. S amikor odafordul ehhez az archoz, amikor egyszerre akarja látni és fénybe-idézni, akkor az arc visszariad, visszahúzódik, eltűnik – akkor nyilvánul meg, ahogy ezt Freudtól is tudhatjuk, jelenés-szerű realitása. Celan verse tehát valóban tanúságtételként tanúskodik „érzékszavaival”, ám egy jelenés-szerű, eltűnő arc mellett, a hiány soha-terében. Orpheus fénylő éneke, miként Celan emlékezetről szóló verse, az elveszettet próbálja visszadalolni a fénybe s az életbe, de éppen e dal fényében húzódik vissza és tűnik el a hívott. Amint Krtystof Ziarek írja Celan emlékezetről szóló műveinek szentelt kitűnő tanulmányában, ez a Másik felé fordulás „nem a más-ság megértését jelenti, hanem inkább az odahallgatás szemió- zisát, azaz egy értelemmel nem bíró, nem tematizálható vagy kategorizálható jelentés keresését; vagyis nem tekinthetjük puszta passzivitásnak vagy abszolút felvevőképességnek”3. Ily módon a vers nem a látást helyezi az előtérbe, hanem inkább a nem-látás szemiotikáját, vagy, tanúságtételről lévén szó, a nem-hallásét.

DAS GESCHRIEBENE höhlt sich, dasGeschprochene, meergrün, brennt in den Buchten,in den verflüssigten Namen, schnellen die Tümmler,im geewigten Nirgends, hier, im Gedächtnis der überlauten Glocken in – wo nur?
werin diesemSchattengeviertschnaubt, werunter ihm
schimmert auf schimmert auf, schimmert auf?4

A leírt kivájódik, a kimondott, tengerzölden égni kezd az öblökben,
Heidegger, Levinas, Stevens, Celan. SUNY Press, Albany, 1994, 186. 
4. Celan, 75.
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a folyékonnyá váltnevekbenmagasba szöknek a romokban lakók,az örökké tett seholban, itt,a túl hangos harangok 
emlékezetében — hol?akiezenaz árnyéknégyzetenliheg, akialatta
felragyog, felragyog, felragyog?5

5. Schein Gábor fordítása. Haga, Martinus Nijhoff, 1981, 88.
6. Emmanuel Lévinas: Otherwise than Being or Beyond Essence. 7 Lévinas, i. m. 82.

A soha-hely, „az örökké tett sehol”, a „hol?”, az árnyakban mért tér, az emlékezet szavai, „A LEÍRT”, kivájó- dott és égő beszéd – ezt a képzettársítás-sort kapcsolja a tanúságtételhez e második Celan-vers. A sehol árnyéktere az a hely, ahol a tanúságtétel végbemehet, dehát ez maga a lehetetlenség helye, az ürességé, a hiányé. S miféle furcsa hangról van szó a szövegben – schnaubt, valaki liheg, levegőért küzd. Ki? Ki az, aki itt – de hol?... – a tanúságtevő szó fantomtestében, az árnyéknégyzeten – lélegezni próbál, s ki az, aki felragyog? A szó nélküli hang, lihegés. S miféle arc bújik el az emlékezet túl hangos harangszavának hallatán, az elveszett felidézésére törő akaratunk s azon szándékunk ellenére, hogy a tanúság „árnyéknégyzetén” jelöltté tegyük a hiányt?A harmadik és a negyedik strófa közt erőteljes hangnemváltást találunk. Az első részben a már meglévő dolgokról van szó – a leírtról, a kimondottról, a nevekről, az emlékezés harangjairól; a Geschriebene-ről, ami Luther fordításának biblikus es steht geschrieben-jét juttatja az eszünkbe. Vagyis a versben nem annyira az emlékezet, emlékezés, tanúságtevő beszéd hiányáról van szó – ezek adottak. Hanem arról, hogy a leírt „kivájódik”, a kimondott szó égni kezd, a nevek folyékonnyá válnak, s a harangok túl hangosak. A tanúság eme eleve adott elemeinek önnön létét zavarja meg hirtelen a két kérdés: „ki” és „hol” – de e kérdések annál inkább visszavetik a verset a tanúbizonyság birodalmába. Megakasztják és átrendezik a bizonyság romos létét, kérdőre vonják az eleveadott természetét, melynek nyomán olybá tűnne, mintha előre tudnánk vagy feltételeznénk, honnan szól hozzánk a trauma hangja, vagy hogy ki az, aki beszélni próbál. A kétszeres „ki?” az utolsó strófában inkább újfent a befogadás szemiózisához terel vissza bennünket, mintsem magukhoz a hallottakhoz. Az utolsó strófában nem valamiféle autoritás lép közbe mono(-audio-)logikus módon a megértés (odahallgatás) aktusában: a szöveg bizonytalanságban hagy minket afelől, miféle hangot hallunk, s ő mit mond nekünk.Azt állítottam az előbb, hogy a tanúbizonysággal szemben, vagyis amikor tanúságot teszünk vagy előttünk tesznek tanúságot, mindig késésben vagyunk. Ezalatt nem azt értem, hogy a tanúsított események már megtörténtek, és „nem tudunk változtatni rajtuk”, s nem is azt, hogy „elszalasztottuk a lehetőséget”, hogy a túlélőktől hallhassunk róluk. Inkább arról van szó, hogy már a bizonyságtételbe magába beleépül valamiféle megkésettség. Bennünket most e megkésettség „tere”, a befogadás drámájának árnyék-fázisa érdekel. Amikor kései műveiben Emmanuel Lévinas a Másik arcáról ír, olyan fordulatokkal kapcsolja össze azt, mint „ az emlékezetet meghaladó múlt nyoma”, „a nem-történeti, nem-verbalizált idő fékezhetetlen diakróniája”, vagy „behozhatatlan késedelem”. E fordulatok jelentése közel áll ahhoz, amit Celan verseiben követtünk végig. „Megnyitám az én szerelmesemnek; de az én szerelmesem... elment”, idézi Lévinas Másképp, mint lenni című művében az Énekek éneke azon részét, ahol a menyasszony városszerte keresi a vőlegényt. Éjszaka, miközben a menyasszony alszik, megérkezik szerelmese és kopog az ajtaján, mondván: „nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem”, s benyújtja kezét az ajtó hasadékán; de mire az megnyittatik neki, ő már messze jár. Kedvese felkel, felszökik, s egyből válaszol a hívására, de mivel nincs készen, elkésik: „Levetettem ruhámat”, mondja – váratlanul érkeztél. Ím a Másik különbözősége, alteritása, a Másik visszanyerhetetlen közelsége. Lévinas így írja le ezt az alteritást: „Mérhetetlen jelenlét s egyben e jelenlét visszavonása, meglepetten és meglepően, túl az ismert alternatívák feltárulásán és felmutatásán. A visszavonás nem a jelenlét tagadása s nem is annak puszta látens megjelenése, amit az emlékezet vagy az aktualizáció által helyreállíthatunk, hanem maga az alteritás”.6Lévinas szerint tehát senki sem lehet elég éber ahhoz, hogy a Másikkal találkozhasson a küszöbön. Halljuk a kiáltást, de mire odaérnénk, a kiáltó már elment – nem találjuk a küszöbünknél, ürességet markol az ölelésünk, s mi immáron éberen kóborlunk, vágyakozunk és keresünk az éjszakában, próbáljuk összeforrasztani a szétválás sebét. „Már elment” – a „behozhatatlan késedelem”, mely „az emlékezetet meghaladó múlt nyomát” hagyja maga után (s azért „emlékezetet meghaladó” e múlt, mert a nyomban sem lelhetünk nyomára): puszta visszhang, üres kapu, eltűnő arc. A Másik másságához való viszonyulás, amit Lévinas alteritásnak nevez, „nem valami nyugalmi állapot, hanem nyugtalanság, a mozdulatlanság terén kívüli zérópont.”7 A Másikhoz való viszonyulás jelölődik a „ki?” és „hol?” kérdésével, s túllendít az eleve-adottak megrekedtségén. A találkozás a Másikkal inkább egyfajta 
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nem-találkozás, avagy: „másképp-mint-találkozás”. Amint Lévinas írja, „a közelség nem az óra megszokott idejében zajlik, mely lehetővé tenné az összetalálkozást. Inkább a felidézhető idő megakasztása.”8 9

8. Lévinas, i. m. 89.
9. Maurice Blanchot: The Space of Litera
ture. Lincoln, U. of Nebraska Press, 1982, 
172.

Ebben az értelemben ez a „másképp-mint-találkozás” mindig inkább az emlékezet megzavarását, sőt, az emlékezet emlékének megzavarását jelenti, mintsem valami emlékezet által egyszerűen megragadhatót, birtokolható!, felidézhetőt. Ami a Másikra való visszagondolásban végbemegy, az annak a problematizálódása, amit Lévinas egy Spinozától kölcsönzött kifejezéssel „conatus essendinek”, létezőként való megrögzöttségnek nevez. A Másik tekintetében, s ezt nem ismételhetjük elégszer, eleve késésben vagyunk, a hozzá való viszonyulásunk megkésett; a Másik mindig is váratlanul, előreláthatatlan módon ér bennünket, sosem vagyunk rá elég készek, hanem mindig mezítelenek, akik már „levetették ruháikat”. Mindig időnek előtte tekintünk hátra, készületlenül, de ez az idő-előttiség idő-utániság is egyben, mivel nem létezik megfelelő idő. Az emlékezet, a felidézés nem egyfajta Wiederholung a változatlan ismétlődés értelmében. Inkább valamiféle zavart kelt az ismétlődőben, a visszatérőben; felébreszt a Wiedorholung -féle nyugodt szunyókálásból. Mondhatjuk-e végső soron, hogy az emlékezet a memória kiüresedése, „kivájódása”?A tanúságtétellel és Celan tanúságtevő verseivel kezdtük, olyan költeményekkel, melyeket a traumatikus emlékezetet kutató szövegeknek tekintek. Nyomon követtük a munkálkodó emlékezet dinamikáját, amely felvázolta számunkra a tanúsított Sache, a tanúsító emlékezet tárgyának eltűnését – az arcét, mely elfordul az emlékezet fényétől, a visszhangét, a lélegezni próbáló „valakiét”, azét, ami felragyog az eleve-adott árnyék-birodalmán túl. Azt mondtuk a tanúságtételről, hogy maga is „megkésett”, „kivájódott”; az „emlékezetet meghaladónak”, annak az emléke, amit nem lehet visszaidézni. Celan és Lévinas összekapcsolásával a köztük lévő visszhang-szerű viszonyt szeretném hangsúlyossá tenni. Celan verseiben egy felidézhetetlen emlék különös újraéledése, elismétlődése megy végbe. Lévinas gondolkodásában ezt a megzavart vagy megszakított találkozást az interperszonális viszonyon belül találjuk meg. A megzavart emlékezet (vagy a megzavart emlékezet emléke) valami olyan, amit nem lehet felfedni, helyreállíthatatlan, aktualizálni, közszemlére tenni. A hiány hiánya – emlékezetkiesés, a kiesés emlékezete. Gyász és emlékezés összetorlódása – gyászoljuk elveszített gyászolási képességünket. Orpheusz és Eurüdiké kapcsán így ír Maurice Blanchot: Orpheus „nem kevésbé halott, mint Eurüdiké; meghalt, de nem azzal a földi halállal, ami a vég, a csönd, a békében nyugvás, hanem ama másikkal, ami vég nélküli halál, a vég hiánya okozta megpróbáltatás”9 . Az elveszített tárgy árnyéka. Hívás, mely követelő felszólításként lep meg, előreláthatatlanul – lehetetlen gyász, lehetetlen tanúság, lehetetlen emlékezés. Későn érkezik a gyászoló, későn szól a költő az emlékezetről, későn kezdi el vágyni a bizonyságtétel hallgatója a megértést. Mert – „sosem érthetitek meg”.Ezt nevezi Lévinas a ki-tettség iterációjának – a különös zavart, ami a Másikra való emlékezésemben s ugyanakkor a saját létemben beáll. Ez a várakozás sosem elég éber, s arra irányul, ami nem jöhet el, nem érkezhet meg a maga teljességében – a Másik felidézésére. Valami ilyesmire gondolhatott Lévinas, amikor egy Celanról szóló rövid esszéjében az „álmatlanságról” írt „a Lét ágyában, mintha képtelenek lennénk lehunyni a szemünket”. Nem egyéb ez, mint arra való képtelenségünk, hogy a Másik eltűnése után visszasüllyedjünk álmatag egzisztenciánkba. A probléma, hogy mit tegyünk egy tanúságtétel utáni korban, véleményem szerint valami egészen alapvetőt veszít szem elől: azt, hogy mindig tanúságtétel-utániak voltunk, mert a tanúság megragadhatatlan, s mindig hordoz magában valamit a heideggeri értelemben vett unheimlichből, idegenből, felráz, hogy a megválaszolhatatlan kérdést föltegyük: „ki?” és „hol?”. Nem valamiféle divatkövetésből vagy akadékoskodásból ajánlom megfontolásra e gondolatokat. Meditációmat inkább a két ikerként összefonódó intés („sose feledjétek el” és „sosem fogjátok megérteni”) körüli morális és filozófiai zűrzavar tapasztalata inspirálta. Ebben az összefonódásban nyílik meg az a tér, ahol a Másik visszahúzódik s ahol én, az örökösen kimozdított, elindulok a nyomában az éjszakában.
Fordította: Szűcs Terézia
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Virginás Andrea 
Önazonos ismétlések és iterációs 

momentumok a Saulus-ban

1. Exponálom a kételytMészöly Miklós kisregénye gyanakvást szül, falhoz állít, védekezésre késztet: ebben a szövegben minden mindennel összefügg, hol a kijárat? „A történetek elvesznek, mint Kedmah.”2, mondja a hang, ám az elveszés mikéntje kérdés tárgyává lehet. Sejtésem szerint nem el, hanem beleveszéssel lehet a Saulus- ban számolni. A történetek, a motívumok, az önidézés szavai nem egyszerűen eltűnnek, hanem be
letűnnek egymásba, majd rétegek alól csillannak ismét elő. Ez a sokkal bonyolultabb, mert tettenérhe- tetlenebb textuális játék generálhatja gyanúmat, mely tulajdonképpen értelmezői kompetenciám határait látszik kijelölni. Adott ponton túl nem tudhatom, milyen irányból támad rám a szöveg, akár úgy, hogy könnyedén leválik interpretációjáról, adekvátabbnak bizonyul annál. A gyanúperrel élésem helyénvalóságát erősítheti a Thomka Beáta felvázolta reláció kritika és Mészöly-szöveg között: „Mészöly szerkezeteinek kristályosságával, prózaszövegeinek fegyelmezettségével szemben kimunkálatlannak, pontatlannak, eszköztelennek érezzük kritikai kísérleteinket.”3 Ez a hierarchikusan megképzendő viszony táplálhatja kritikám frusztrációját, teheti hajlamosabbá „a gyanú hermeneutikájának” érvényesítésére a Sau
lus olvasása során.

1. Mészöly Miklós: Saulus. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984.2. Mészöly, i. m. 74.3. Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Pozsony, Kalli- gram Könyvkiadó, 1995, 12.4. Thomka, i.m. 112.5. Kovács Sándor s.k.: Az ártatlanság védelme. In:Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő (szerk.): Az

Az összefüggések kétségbeejtően tökéletes rendszerét magyarázhatja a következetes történetkonstrukció, az oda-vissza kapcsoló, egyidejűsítő elbeszélői technika vagy az értelmezési háttérül bármikor behívható bibliai-mitológiai háló, illetve az „egybetar- tottság” Thomka Beáta által azonosított okai: „A regényvilágot alkotó tények, tárgyak, helyzetek, helyszínek mint formaelemek az epikai struktúráknál meglehetősen ritka, inkább a drámai szerkezetre jel

lemző egybetartottságot és erősséget mutatnak.” Regénymotívumok, előre és visszautalások, „indázások” révén épül fel a „súlyos, egyívű regénymenet”4.Ez a pontosság, kiszámítottság késztethet arra, hogy megvonva a szövegtől az „ártatlanság védelmét”, gyanúval illessük (már csak a saját értelmezői épségünk/hitelünk érdekében is) a szembetűnő, „maradéktalanul egész, megkérdőjelezhetetlen bizonyos- ságú”5 ismétléseket, utalásokat, ön-idézéseket. A szövegszervezés ezen eszközeit jelen írás keretei között hatékonyan keverhetjük gyanúba a címben is idézett „iterabilitás” fogalmának segítségével. A Helikon „de- konstrukciós terminustárában” meghatározása a következő: .....Derrida a latin ‘iter’=ismét és a szansz- krit ‘itara’=másik szavakból eredezteti, az iterabi- litásban az ismétlődés és a különbözés kapcsolódik össze. A nem-önazonosságon alapuló ismétlést jelenti, szemben az egyszerű ismétlés (repeat(ability)) metafizikus fogalmával, amely az ismételt elem azonosságát föltételezi.”6 Ilyen értelemben kívánom vizsgálni a Saulusban felbukkanó „nem-önazonos ismétlés” néhány példáját, valamint az ismétléssé értelmezhető különbözőség eseteit, mindezt a célból, hogy gyanúm jogosságát igazolandó, rámutathassak: e szövegben valóban oly átható az összefüggések rendszere, hogy ellenáll rendszerezési s így interpretációs törekvéseimnek is akár.
2. Variációk a különbözésreA legpregnánsabban nem/önazonos az „ani hu”7 héber frázis ismételgetése/ismétlése a Saulus szövegében, illetve a folytatás lehetőségét kínáló Apostolok 
cselekedeteiben. Ez a minden bizonnyal súlyos, emelkedett hangnemű szakrális megnyilatkozás mind a kétszer igen ironikus, sőt nevetséges kontextusban

irodalomértés horizontjai. Párbeszéd irodalomtu
dományunk modern hagyományával. JPTE Irodalomtudományi füzetek, Pécs, Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1995, 172–185. 173.6. Dekonstrukciós terminustár. Helikon 1994/1–2, 193.7. A kisregény lábjegyzete szerint jelentése ‘én vagyok.’
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idéződik meg.8 Az áruló rabbi vallatását felidéző nar- rációban a rabbinak ez a vallomása váltja ki a komédiaszerű köpönyegszaggatást – („Megdöbbentett az egyszerűség, ahogy képes volt kimondani az iszonyú szavakat. (...) Gyorsan lehajoltam és szaggatni kezdtem a köpenyem szélét. Rabbi Abjatár megvárta, míg befejezem a köpönyegszaggatást (...).”9), mintegy felvillantva azt a pillanatot, amikor a százados néger szolgája, a közösség érzését próbálván felszítani az ellenséges Tohuban (s ily módon az áruló rabbival megegyező funkciót tulajdonítva az „ani hu”- nak), a kőkupacra rábökve kijelenti „Az is ani hu.”, az is az ő tulajdona. Thomka Beáta jelzi, hogy a damaszkuszi úton Saulusból Paulussá vedlő templomi nyomozó szintén e két szócska révén ismeri fel az isteni azonosságot, így teremtődik kontextus arra, hogy Thomka mellett Kulcsár Szabó is „... a Saulus című áltörténelmi parabolaregény hitváltást példázó cselekményéről”10 beszélhessen. Úgy tűnik, az „ani hu” varázsszó a bibliai könyvben használtatik rendeltetésszerűen, itt eléri a kívánt hatást, ám a Mészöly- szöveg cselekménye felfüggesztődik a sorsdöntő találkozást megelőzően, a szövegben pedig csakis enyhén módosult „ani hu” kimondásokkal találkozunk. Az áruló rabbi szentségtörést követ el általa, a mosolygó néger szolga kétszeresen is azt teszi, amikor — „mint valami állat” — a szájára veszi. A Törvénytől, szakrálistól való eltulajdonítás folyamatába írható be a Támár és a néger között lejátszódó „korbácsnyom- jelenet” is: a néger rabszolga igazolásképpen megmutatott sebei a stigmák folytán azonosított Isten fiának szinte szó szerinti idézetei. Ugyanakkor maga a szöveg képzi meg az erre a szövegesetre is vonatkoztatható nem önazonos ismétlés lehetőségét: „Aki igazolva van, még nem biztos, hogy azonos is, de akit azonosnak találnak, az megérdemli, hogy részt vegyen a halászaton és egyen a halból.”11 A néger-áruló rabbi strukturális hasonlóság példázhatja ugyanakkor az önazonos különbség esetét is (amennyiben közös a sebek mentén történő azonosítás mozzanata), valamint a biztosan diagnosztizálható állapot-/ hitváltás megkérdőjelezését is: eredet és eredmény/ másolat olyannyira egymásba tűnnek, mint ahogy az utolsó snitt anyajuhot és Sofot kereső megvakult Saulusa olvad bele a tarzuszi koldusba. Ez utóbbi a maga során az Isztefánosznak elbeszélt parabolában rejtezik, illetve a vértanú tamariszkuszág-példáza- tával (..... hogy előbb le kell törni, csak akkor

8. Habár a „nevetségességről” alkotott fogalmunkat átírhatja Saulus elmélkedése, amely helyettünk is reflektál a helyzetre: „Nehéz elkerülni a nevetségességet, ha az ember nyíltan következetes, és kéretlenül is vállalja a komolyságot. (...) Csak a Legszentebb nevetséges!” Mészöly, i. m. 78.9. Mészöly, i. m. 26.10. Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom történe

találkozhatik az árnyékával...”12) lép intertextuális 

viszonyba. Isztefánosz vonásain ugyancsak áttűnnek „... a csipkés árnyékra gallyat fektető” mozdulatok, amikor az áruló rabbihoz hasonló „kevély felajánlkozással, számító védtelenséggel...”13 reagál vallatáskor, valamint a csarnok végében őt váró áruló rabbi „meztelen vállaira akarja teríteni a köpenyt”. Ám nem Isztefánosz az egyetlen, aki(n) által szóródik az áruló rabbi monolit jelentése, a Pádok, Jehu, Sau- lus/Adin szereplőket megképző szöveghelyek ugyancsak átvesznek, eljátszanak kitüntetettnek vélt szavakkal, vonásokkal. E kissé hosszúra sikeredett nyomkereséssel csupán dokumentálni szerettem volna a Saulus általam elgondolt működési modelljét („Mészöly koncepciója szerint ugyanakkor csak modell lehet, amit a mű létrehoz.”14), amely nem csupán annyiban különbözik az Apostolok Cselekedetei által kínált ívtől, hogy metaforikus mozgásba oldja a tudatmozgást, hanem azáltal, hogy hálózatszerűen konstruálja meg a motívumok, jelképek, önmagukon túlmutató szavak rendszerét, eltörli a hit, kétely, bizonyosság tettenérését kondicionáló határokat is.Ugyancsak viszonylag könnyen vizsgálhatóak a Vicus Rectus, az egyenes út motívumának ismétlései, amelyek véleményem szerint épp nem a „közös centrum vonzásában, a tökéletes átfordulás felé irányuló mozgásnak vannak alárendelve”15. A célirányosság eme feltételezése a Vicus Rectus-mozaik önazonos ismétlését implikálja, az általam felvázolt modell viszont közelebb áll Thomka egyik előző megállapításához (,A térkép tehát történetként bomlik ki(...)”16), amellyel egybehangzóan állítanám, hogy a Vicus Rectus iterációi hatékony eszközei az észrevétlen jelen- téskimozdításoknak, ezek pedig a maguk során „a bibliai történet átértelmezése” helyett a „bibliai történettel való átértelmezés” minősítést kölcsönözhetik a kisregénynek.A szöveg kezdetén a Mészárosok utcájával ellentétben képződik meg a Vicus Rectus képe, már itt metonimikusan kapcsolódik a taurusi kiejtésű első koldus figurájához, amint a Vicus Rectus motívum utolsó felbukkanása a tarzuszi, vak Saulushoz kötődik. A „széles egyenes utca” lángokban álló képe megjelenik a századossal folytatott beszélgetést követő látomásos, asszociatív képalkotású monológban is, illetve a szövegkörnyezet felidézése („... ameddig a házak, csupa nyitott kapualj. Aztán valami napsütötte puszta, az éggel, ahová az utca vezet.”17) révén Saulus beszámolójában, amely Isztefánosz sikertelen üldözését követően olvasható.

te 1945–1991. Budapest, Argumentum Kiadó, 1994, 119.11. Mészöly, i. m. 61.12. Mészöly, i. m. 82.13. Mészöly, i. m. 97.14. Thomka, i. m. 97.15. Thomka, i. m. 112.16. Thomka, i. m. 29.17. Mészöly, i. m. 97.
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A mészárosoknak helyet adó, „mintha egyértelmű szándékú” zsákutca sokkal keskenyebb az egykor látott Vicus Rectusnál, ám a nyolcnapos távoliét alatt/ miatt látszólag ő maga is változásokat szenvedett: „És éppen ezt nem érted: nyolc nappal ezelőtt mintha az is szélesebb lett volna.”18

18. Mészöly, i. m. 6.19. Mészöly, i. m. 7.20. Mészöly, i. m. 100.21. Mészöly, i. m. 60.

Az első személyű, pszeudo-vallomásos narráció átváltása valakihez intézett, második személyű elbeszélésbe – „... ezt nem érted” – (mármint az „az Antónia-torony felé” tartó „észrevétlen kanyarodást”) visszamenőleg értelmezői funkciót tulajdoníthat a Vicus Rectusnak:.....de kiderül, hogy zsákutca, nemVicus Rectus, amilyet Palmyrában, Jerashban, Efe- zusban láttam, sőt Damaszkuszban is egyszer, nem mérföld hosszú, nyílegyenesen kiterített kövezet, melyet tűz a nap, és fehér, mint a vászon, legalább száz láb széles, kétoldalt bazárokkal, kelme- és édességárusokkal.”19 Amint a Martin Buber-i dialogikus, énképződést (identikusságot) lehetővé tevő Te-teremtés néhányszor problematizálódik a saulusi diskurzusban („Megépítettem a magányt magam körül anélkül, hogy akartam volna”20), úgy utalódik a máshollétbe, az emlékbe-imagináriusba a Vicus Rectus képe, sikertelennek minősítve a Saulust megszólító és ezáltal a másikat megképző narrációs technikát is.A víziószerű monológban a széles egyenes utca „végében nagy tér, tele aprójószággal, gyerekkel. Jobbra és balra minden ház előtt szakállas öregember, karjukat föl-le lóbálják, mintha a lángokat terelnék. Csak a hátukat látom, egyik se fordul felém. Végül megszólítom az egyiket: „Nem tudod, hol a kívülvaló ember háza?” Egy keskeny köz felé mutat, a lángok már teljesen körbefogták.”21 Ha az előző felbukkanásakor tragikus felhang kíséretében értelmeztem a Vicus Rectust ideálként („nyílegyenessége, fehérsége, szélessége, nyitottsága” mindazt az őszinteséget kon- notálhatja, amely a „Törvény egyértelműségével”, az azonosság lázas kutatásával asszociálódik), elérhetetlenként, jelen passzusban épp a kívülvaló ember lelőhelyeként, Saulus keresésének célpontjaként határozódik meg. A kívülvaló ember (paradoxális szerkesztése folytán) annak a metaforájaként olvasható, amely Saulus Rabbi Abjatárral felidézett beszélgetésében ama bizonyos harmadik lehetőségként tűnik fel, a Törvény kondicionálta „rabság-szabadság” alternatíváján kívül: „És az se nem szabad, se nem rab. Bűn.”22 Ez az összeolvasás magyarázhatja egyrészt a 

templomi nyomozó hajszáját mindenfajta lázadók után, másrészt hasoníthatja az üldözőt az üldözötthoz, éppen Rabbi Abjatár, „a néma tanú” kijelentése folytán: „ A bizalmatlanság azonban akkor is kénytelen kétértelmű lenni, ha buzgó(...)Buzgón leplezi le a bűnt s nem veszi észre, hogy közben cáfolja is a (megtestesült egyértelműségű) Törvény szellemét.”23 E kontextusban a lángoló Vicus Rectus az üldözőüldözött elválaszthatatlanságára, a kívülvaló ember ellentmondásosságának érvényességére utalhat. A motívum utolsó két előfordulásában szó szerinti idézetek teszik lehetővé a Vicus Rectus motívumként való azonosítását, a legalapvetőbb különbség az elbeszélés igeidejében mutatkozik. A hajnali üldözésből hazatérő Saulus múlt időben utal a damaszkuszi út kérdéskörre („Hagytam, hogy az úttest közepére vigyen a lábam.(...) Aztán valami napsütött puszta, az éggel, ahová az utca vezet.”24), míg a damaszkuszi úton poroszkáló nyomozó számára a történet és elbeszélés síkjai fedésbe kerülnek, amint a jelen idejű narráció jelzi. Itt érhető tetten a legerőteljesebben „a térkép történetté válása”, a Vicus Rectus tér-elem beépülése az összefüggések történő rendszerébe. Hiszen mindössze a hajnali, Tohu házába téréskor megjelenített út rendelkezik a fiktíven belüli reális paramétereivel- szomszédok laknak rajta, néhol nyitottak, máshol zártak a kapuk, minden köve ismerős a hazatérő számára, ugyanakkor a „napsütötte pusztába, az éggel vezet”. E kettős- kvázi reális és víziós - kötődés az előzőekhez viszonyított kissé más azo- nosságú Vicus Rectus mellett érvelhet, amint ugyancsak reiteráltként, ez alkalommal viszont a téridő irányába elmozdulóként értelmezhetjük a motívum utolsó megjelenését is.
3. UtóhangA Mészöly-kisregény erős szerkezetét adó, ismétléseken, utalásokon, alapuló háló eleve áttekinthetetlen, lévén, hogy az egyes előfordulások olvasatomban nem rögzített azonosságúak, mindig már elmozdult a Vicus Rectus, hangsúlyt váltott az épp elhangzó „ani hu”. A térképet történetté olvashatjuk, ám az már nem az a történet. Gyanakvás, kétely, fal: ha a szöveg mindig már nem ártatlan, hihetünk-e a kritikának?

22. Mészöly i. m. 112.23. Mészöly i. m. 67.24. Mészöly i. m. 91.
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Megyaszai Kinga
A tér időbelieșülése Mészöly 

Miklós Saulus című szövegében

Habermas számára a nyugati-metafizikus hagyománytól való elszakadás motívumai közé tartozik az egészelvű gondolkodásról, illetve egy olyan perspektíva tételezéséről való lemondás, ahonnan nézve „a világon belüli dolgokat és eseményeket a maguk sokszínűségében megkülönböztetve különös entitásokká lehet egyértelműsíteni és az adott Egész részeként értelmezni.”1 (Kiem. tőlem, M. K.)

1. Jürgen Habermas: A metafizika utáni gondolkodás motívumai. In: A posztmodern állapot. (Szerk.: Bujalos István.) Bp., Századvég Kiadó, 

1993, 179–213.o.
2. Jean-Francois Lyotard: A posztmodern állapot. In: A posztmodern állapot. (Szerk.: Bujalos István.) Bp., Századvég Kiadó, 1993, 7.o.
3. Hans Robert Jauss: Az irodalmi posztmodernség. In: Uő.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Bp., Osiris Ki

adó, 1997, 213.o.

Lyotard a történelemben beállt változást az olyan metanarratív elbeszélésformák lecsengésével határozza meg, amely „után” a bizalmatlanság attitűdje nyilvánul meg mindenfajta metaelbeszélest létrehozó diskurzussal szemben, mint amilyen a „szellem dialektikája, a jelentés hermeneutikája, a racionális, illetve a tevékeny szubjektum emancipációja vagy a jólét megteremtése.”2Az amerikai kritikában a korszakváltás retorikája olyan fogalom meghonosodását eredményezte mint a ’bela- tedness’, „a németben (...) az ’utólagosság tudata’, a ’későnérkezettség’”3 használatos. A posztmodern paradigma elhatárolásában Jauss számára ezen „után”-jellegből, megkésettségből bizonyos jegyek, kritériumok adódnak az esztétikai tapasztalat számára. Ezek közül kiemelném az intertextualitást, mint az elmúlt kultúrák fölötti szabad rendelkezést, a recepcióra és a hatásra áthelyeződő esztétikai érdeklődést, illetve egy elmagányosodott, szenvedő tudatként tételezett modern beállítású szubjektumfelfogáshoz képest egy polifon Én–Te viszonyra bomló szubjektumfelfogást. 4Az idézett kutatók evidenciának tartják egy posztmodern esztétika létezését, illetve az erről való beszéd lehetőségét. Miközben tagadólag beszélnek egy metanarratíva meglétéről, megalkotnak egy újabb metaelbeszélést, amely definíciószerűen kezd el működni, s retorikai működésmódja szerint paradoxonokat, a lyotard-i szóhasználattal élve „paralógiákat” hoz létre. Tagadó kijelentéseik definíciókként alkalmazódnak, akárcsak az a mottóvá vált de Man-i idézet, amely szerint: „ma már igazságokról talán nem lehet szó”. Az állítás-tagadás kettős mozgása szerint ezek az állítások önnön ellentétükbe fordulnak át.A metanyelv létrehozhatóságában szerepe van a metonímia trópusának, amely garanciája a történetmondásnak. Ezzel szemben a metaforikusság gátlón hat az elbeszélésben, mivel bizonyos helyeken, amelyek az olvasásban kitüntetett szerepet kaphatnak, csomópontot, sűrítést hoz létre, ellenállva egy totalizáló, egészelvűségen alapuló narrációs gesztusnak, illetve olvasásmódnak. A posztmodern szövegek így előnyben részesítik a szövegszervezési eljárások közül a metaforizációs mozgásokat.Jelen dolgozat kísérlet az irodalomtörténet-írás által a metonimikus elbeszélés leíró beszédmódját felszámoló, a ’70-es évek epikai fordulataként értelmezett5 Mészöly Miklós Saulus című szövegének vizsgálatára.A recepció hangsúlyozza azt a fordulatot, amelyet ez a szöveg történet és elbeszélés szétválasztottsága szempontjából valósít meg. A történetszerűség megalkothatóságának elbizonytalanításában az egyes szövegrészek eltérő időbelisége, a reflexiós technikák megléte, illetve a nézőpontok megsokszorozódása játszik fontos szerepet. E jellegzetességek szorosabb, közelibb vizsgálatát a történet narratív ideje és az elbeszélés modalitása közötti viszony újraértésében vélem megvalósíthatónak.A történet rekonstruálhatósága az írás mozzanatában problémaként tételezi az élmény hozzáférhetőséget, a felidézés pedig rendszerező erejénél fogva a megtörténtekre való reflexiós gesztusban jut kifejezésre. Magának a szövegnek a létrejötte azonban kísérlet az elmondhatóságra, a narratíva megalkotására. A szöveg mozgásterét, a történet elmondhatóságára irányuló kísérletet az elbeszélés terében olyan betétszövegek akasztják meg, amelyeknek egymáshoz való viszonya a megszakítás és a kapcsolatállítás alakzatával jelölhető.6 A betétek nemcsak a szöveg folytonosságát szakítják meg, töréseket, üres helyeket hozva létre, hanem az emlékezet rekonstrukciós munkájában a tudat önmegalapozási kísérletének lehetőségére kérdeznek rá. Az emlékezés, illetve a gondolkozás 
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szétválasztottsága az önmegalapozási kísérlet során abban a gyerekkorból felidézett részben tematizálódik, amikor az apa és fia dialógusában azt válaszolja az apa: „Én nem gondolkoztam – mondta. Emlékeztem.” A fiú kérdésére, hogy mire emlékezett azt a választ kapja, hogy „Tudod milyen törzsből való vagy?” – „Tudom” - motyogtam. Elégedetten bólintott: „Benjámin ragadozó farkas, reggel martalékot eszik, este zsákmányt oszt. A szelídség pedig arra való, hogy szétosszuk, különben olyan lesz önmagában, mint a víz, aminek nincs zuhanása, csak áll, aztán megposhad.” (266.)4 5 6 7 Az apa-fiú beszélgetésében ellentétes, sőt mintegy kizáró jellegű a gondolkozás, illetve az emlékezés aktusa. A gondolkozás tudati „kogníciós” folyamatként való elgondolása (l. a fiú sokáig (alkonyodásig) sétál elgondolkozva) konfliktusban van az apa által képviselt emlékezés aktusával, amely itt az Erinnerung értelmében használódik: olyan kulturálisan meghatározott örökség áthagyományozódási folyamatára utal, melynek az apa után a fiúnak is részesévé kell válnia. Az apa számára ez nem megfontolás kérdése, hanem adottnak tételezés. Míg az apa a törvény (mert tulajdonképpen erről van szó) emlékezetbe való be- vésődöttségét, tehát az emlékező tudást állítja, addig a fiú abból a nézőpontból beszél, ahonnan nem egyértelmű a törvény jelentése, ezért elfogadás helyett értelmezés szükséges.

4. Vö. i.m. 217.
5. Vö. Kulcsár Szabó Ernő: Az elvont szövegszerűség felé: Mészöly Miklós. In: Uő.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp., Argumentum 
Kiadó, 1994.
6. Vö. Paul Ricoeur: Az eltűnt idő nyomában: az átjárt idő. In: Az irodalom elméletei IV. (Szerk.: Thomka Beáta.) Pécs, Jelenkor, 1997, 85–131.
7. A szövegben szereplő oldalszámok Mészöly Miklós: Saulus. Bp., Századvég Kiadó, 1993. kiadására vonatkoznak.

A jelenetben megkülönböztetett emlékezet és gondolkodás működésbeli mássága a szövegszervezés mise-en- abyme-jaként is funkcionálhat, mivel Saulus megtéréstörténetének narratívája váltogatódik a távoli múltból felbukkanó és ezáltal közelhozott emlékképekkel (gondoljunk a gyerekkorra vonatkozókra). A történet idejében így összekapcsolódik ezen narratíva jelenidejűsége az én-elbeszélő szempontjából régmúltnak tekintett emlékképekkel; ez azonban csak a szereplő szemszögéből érzékelt jelenidejűség, mert az írás utólagossága már-megtörténtté alakítja azt, ami az olvasás felől aktualizációnak tűnik.Rögtön e rész után a zarándokszállásra érkezés jelenete következik, amelyben ugyancsak egy apa-fiú kapcsolatra történik utalás.A két jelenet egymáshoz való viszonyában fontos szerepe van a „helyettesítés” alakzatának. Az apja helyett 
ajtót nyitó fiú a beszélőt saját meghalt fiára emlékezteti, aki viszont apja helyett áll ott. E felcserélés alakzata jellemzőnek tekinthető az elbeszélés idejének működésmódjára. A narratíva egyes részei a történetben olyan bekövetkezést előlegeznek meg, amelyek így utólagos mivoltukból adódóan megkésettséget implikálnak. Az önkéntelenül megjelenő emléktömb megelőzi így a narratívában később bekövetkező eseményt: előbb van a gyerekkori emlékkép, mint annak az értelmező felnőttnek a jelen ideje, amelyből ez felidéződik, és a jelenre való vonatkoztathatósága miatt helyet követel magának a szövegben (lásd az apa-fiú kapcsolat helyettesítésen alapuló viszonyát).E két rész egymáshoz való viszonyában az időbeli elkülönböződés miatt egymásra montírozódnak a részek, olyan közöttük levő felcserélhetőségre utalva, mely a szöveg struktúrájában és az írás/olvasás aktusában nem a kicserélhetőség trópusával, hanem inkább az egyikről a másikra való átvitel, tehát a metafora trópusával írható le.Az időbeli síkok egymásba csúszását s e fedés nem-identikusságát a következő részlet is példázhatja: „A sikátor meredek volt, akár egy csúszda, s alig negyvenötven ház. A meredek alján fehér kövecses út, két alacsony kősánc között. Ha a törvénymagyarázó valóban továbbment, még látnunk kellett volna: másfelé nem volt kijárója a völgynek. Az utolsó háztól nem messze dorong formájú feketeség hevert az úton, mint valami sorompó. Amikor lenéztünk föntről, pillantásom erre a dorongra tapadt rá, s jó ideig semmi más nem létezett számomra, csak az a heverő fa: hogy átlépte-e valaki, amíg mi beszélgettünk. Biztosan éreztem, hogy nem. Még itt kell lennie.” (248 - kiemelés tőlem, M. K.)A narratíva szempontjából folyton úton levő (így identitását is mintegy folyamatba helyező) szereplő mozgó perspektívájának lehetünk tanúi, amikor az előbb említett önprezentációs folyamatban a megszakítottság mozzanata, üres helye után szeretné magát szituálni. E térbeli szituálás egyben látásmódot is feltételez, tájékozódást a lassan – már az olvasó számára is mintegy – térképszerűen kirajzolódó városban. A völgyben elhelyezkedő város sikátora e bentiségből tekintve „kijárat”, meredek csúszda. Ebből az aljból viszont, ha ide helyezzük a „megszólalót”, nem mondható, hogy a „meredek alján fehér kövecses út”, mert ez már nem a benneállás látószöge, hanem egyfajta kívül levésé, rálátásé. A fentről való lenézés újra azt igazolja, hogy itt egy látens kameramozgással van dolgunk, melynek váltakozó mozgása összekapcsolható az időbeliséggel (l. a kiemelt időhatározók szerepe). Ez a részlet a bejárt utat előlegezi meg, azt, amit a szereplők a férfi keresésekor tesznek majd meg. Ez azonban a szöveg terében olyan tudásra enged következtetni, ami még a narratíva szempontjából nem múlt, tehát nem válhat Erin- nerung-gá, az előbbiek értelmében. Tehát konstrukció abban az értelemben, hogy az emlékezet vágástechni
kájában (l. a későbbi regény, a Film szerkezetbeli megelőlegezése) egymás mellé kerülhet hasonlóság vagy átvitel alapján a narratíva időstruktúrájából még hiányzó rész is. Az előbb említett időbeli összevonás olyan – később a narratívában kifejtett – térbeli kiterjedést ölel fel, amely terepként járja be azt az utat, amelyet időbeliként, nyelvileg megalkotottként már bejárt.
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E szövegrészt követő reflexió tételesen is – „A következő pár órának azóta sincs megbízható története bennem. Amire vissza tudok emlékezni: mint a széttört cserép.” (248. – kiemelés tőlem, M. K.) – egy történet rekonstruál- hatóságát vagy a történetek egymáshoz való „tökéletes” illeszkedését tagadhatja. A széttört cserép ezeknek válik metaforájává, abban az értelemben, ahogy Walter Benjamin használja „...egy edény cserepeinek ahhoz, hogy összeilleszthetők legyenek, a legparányibb peremvonal-részletükkel is illeszkedniük kell egymás vonalához, ám azonosnak lenniük korántsem szükséges...”8 9 Az összekapcsolódás az egymás repedéseibe, réseibe való be- irhatóságot jelentheti. Ez az alakzat a szimbólum alakzatát idézi, mivel a „symbolon szó két darab vagy töredék egymásba illő voltát fejezi ki.”’ A szimbólumhoz képest, mely totális fedést, a (történet)töredék egészbe rendeződését követeli meg, az „illeszkedés” jóval kevesebbet vár el: nem megfelelést, azonosulást, hanem a maguk fragmentaritásában meghagyó, egymásnak mintegy (válasszal) meg-felelő aktust. „A nyelv szakadásait ugyan időbeli metaforák fejezik ki, de ezek metaforák csupán.”10 A megszakítottság – magából a nyelv mivoltából fakadóan - nem rendeződik totalitásba, habár a szöveg fogadtatástörténetében e gondolatnak támogatója is akadt: „A történetet alkotó cselekményes és tárgyi mozzanatoknak értelmet és jelentést a zárófordulat ad. A végpontról visszatekintve válik nyilvánvalóvá, hogy a regénymotívumok egy közös centrum felé, a tökéletes átfordulás felé irányuló mozgásnak vannak alárendelve.”11 Ennek a fajta szemléletnek mond ellent az, hogy a szövegben belső 
idézetként funkcionáló szövegrészek vannak (l. a vak koldus többször, többféleképpen elmondott története), amelyek iteráló mozgása felszámolja a szöveg lineárisnak – bár a vég fordított perspektívájából – tételezett olvasását.

8. Walter Benjamin: A műfordító feladata. In: Angelus Novus. 82.0. Ford.: Tandori Dezső.
9. Paul de Man: Walter Benjamin: A műfordító feladata című írásáról. Változások. 1994/2., 78.o.
10. Paul de Man: i.m. 79.o.
11. In: Thomka Beáta: Mészöly Miklós. Pozsony, Kalligram, 1995, 112.o.
12. Thomka, i. m. 112.
13. Thomka, i. m. 112.
14. Jauss, i. m. 225.
15. Kulcsár Szabó Ernő, uo.
16. Novalis: Fichte-stúdiumok. Gond. 1998/17., 9.o.
17. Paul de Man: A temporalitás retorikája. In: Az irodalom elméletei. (Szerk.: Thomka Beáta) Pécs, Jelenkor, 1997, 40.

A felidézésben részekre bomlik a látvány, mert már az átélése közben sem volt egységesnek tarható. Az emlékezet eloldódása a szintaxis szintjén is leképeződik abban a nominalitásban, amely így fragmentaritást és szórtságot kölcsönöz a részletnek: „Kapuk és udvarok négyszögei, indokolatlan gödrök, avas olajszag, meztelen combok, falhoz tapadó gyermektenyér, egymáshoz szoruló vállak, sípoló lélegzet. (...) Szivárványos tócsák, állat- itatók, tele toll- meg pihegubanccal. Átható vizeletbűz. Görbülő lábujjak a vastag porban, s ahogy az ujjak között a por kipréselődött.” (249.)A beszéd e felsorolásszerű eloldódásában a nézés perspektívája egyre közelít, majdnem míg azonosulásra képes. A nézésben való feloldódás vágya a szöveg más részeiben is megfigyelhető, például a pusztai történetben: „Az egyik pusztai utamon egyszer fél napot ültem egy virág előtt, amelyik nyílni készült. Senki nem látta, csak én. Olyan volt, mintha az Úr nevét mondtam volna ki hangosan, mindenki mást kiközösítve.” (259.), vagy a tevével kapcsolatosan: „Erre a szeméhez hajoltam, de úgy, hogy szemgolyója érintse a szempillámat...” (271.) A beszélő vágyott azonosulása a szemlélttel nem jöhet létre az eleve elválasztottság miatt, ami a jelentő és a jelentett távolságából fakad. A nézés itt mindig résen keresztül történő, beékelődő. Az ily módon felfogott, ám azonosulásra képtelen látás hiányt tételez, elválaszt: „A forduló után bevágott a pillantásom a falak közé.” (254.) Thomka Beáta elemzésében a rés perspektívájából való látásmód, „a résen lét” Saulus „létmóduszát” jelenti és a „regény egyik központi látószöge”12. Ezen értelmezés szerint ez a „kilátás lehetőségét, a bepillantás alkalmát hordozza”,13 tehát a dolgokhoz való hozzáférhetőséget állítja. Ha azonban az én-tételezés vágyaként, (esetleg ennek kudarcaként) szemléljük, akkor ennek inkább korlátozó jellege van, mivel nem tud létrejönni a vágyott azonosulás.Az én létrehozhatóságának kísérletében a táj-, illetve természetelemek szerepe az abszolút másik elérhetetlenségeként értelmezhetőek, s így ez a szemlélet szemben áll „...a természettel szembeni önmegtapasztalással, az európai lírának ez a Petrarcától a romantikáig terjedő nagy témájával”14.A természetre kivetített, mintegy annak időtlenségétől maga számára állandóságot kölcsönző tudat a romantikus felfogás szerint megkettőződésben jön létre. Itt e felfogás módosulását jelenti az, hogy a „látványszerű tárgyiasságokon”15 keresztül az én tudata nem vetül ki, nem önmaga egy részét látjuk viszont, hanem az elválasz- tódás, a különbség hangsúlyozódik. A reflexiós mozgás már eleve feltételezi az elkülönböződést: „1. Az „a /van/ a” (a ist a) tételben nem más rejlik, mint egy tételezés, megkülönböztetés és összekapcsolás (...) Hogy „a”-t világosabbá tegyük, „A”-t megosztjuk. Az identitás lényege csak egy látszattételben állítható fel (aufstellen). Elhagyjuk az identikusat, hogy ábrázoljuk (darstellen).”16 Tehát a Saulus-ban a képekbe való romantikus kivetülést akadályozza a folytonos reflexió-kényszer: „...csak a táj nem változik.” (271.) A kivetülés már távolodást jelent, időbeliséget, a szöveg szóhasználatával élve: rést. Rést pedig maga a reflexió üt a szöveg testén, megakasztva egy történet elbeszélésének folytonosságát.A nyelv tevékenységének tulajdonítható megkettőződés a szubjektumot is megosztja: „egy a világban elmerülő 
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empirikus énre, és egy olyan énre, mely a különbözésre és az önmeghatározásra való törekvése során olyanná válik, mint egy jel.”17 Jelként való funkcionálásának következménye a reflexióra való ráutaltság, a másságban való „önszemlélet.” A tárgyakban való önszemlélet kísérlete kudarcba fullad, mert hiányzik az azonosulás létrejötte, viszont a vakság megtapasztalása feloldja ezt a helyzetet, nyugvópontra juttatja az ént, belső látást kölcsönözve neki, mivel a szöveg befejező mondatai „Az anyajuh... az anyajuh, Kedmah! Disán, látjátok?” (281.) visszautalnak egy előző szöveghelyre: „ és nem is gondoltál rá, hogy a nap kiégette a szemedet, mert azért mégis láttál...” – „Hogyan?” – kérdeztem. „Mégis?” – „Hát az anyajuhot!” – felelte jókedvűen.” (245.)A szöveg mintegy ellenpéldaként a saulusi szubjektumfelfogással szemben, felvillantja az önazonosság ideális létrejöttének lehetőségét, ugyanis ezen megosztottságból fakadó pólusosság hiányzik a Megváltó szavaiból: „Ani hu,” – mondja (190.), amely az „Én vagyok.” állításával egyenlő és nem az ’én én vagyok’ (ich bin ich) működésmódjával, mely egyszerre tételezés, elkülönböződés, majd egy reflexív vissza-, illetve elhajlás, mivel a reflexió soha nem a kiindulási helyére érkezik vissza, és az időbeli kimozdulás térbeli változással is jár.Így a késő modernitás individuumszemléletét annyiban módosítja ez a szöveg, hogy az én már nem egységesnek tételezett, hanem az énen belül hangot kap a megosztottságból fakadó szólamok mássága, s te- matizálódik az azonosság problematikája. A többszólamúság regisztrálásának tapasztalata az én számára tragikus; a különböző szólamok futtatása, illetve az ezekkel való játék egy posztmodern esztétika jegyévé válik.
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Attila József

Winternacht
Téli éjszaka

Sei beherrscht!Die Sommerzeitist lang vorbeigestürzt.Über die breit verkohlten Schollenschaukelt etwas Asche, schütter, fast verschollen. Stilles Gelände.Manch spitze Sträucherzweige beritzen die zarte Scheibe der Luft.Herrliche Menschenleere. Nur ein kleines Stück schmaler Silberfetzen, scheinbar eine Schleife, hängt hart hingerückt an der Sträucher Seite, - denn so viel Lächeln, so viel Umarmung zerschellt, bleibt hängen am Dornengestrüpp der Welt.Die knorrigen, greisen Bergeshänge in der Ferne - wie schwerfällige Hände - beschirmen unter kurzen Schrecken das abendliche Flackern, den Schall der qualmenden Gehöfte, das schnaufende Moos, die runde Stille im Tal.Der Ackermann kehrt heim. Anstarren all seine Glieder den Boden schwer und fahl. Über der Schulter rückt mit, träg, geborste, die Hacke. Es blutet der Stiel und das Eisen. Es scheint: er schreitet heim aus dem Dasein selbst mit immer schwereren Gliedern und mit immer schwereren Geräten.Es steigt bereits das Dunkel wie Schornsteinrauch empor ins Sterngefunkel.Geballtes Glockengeläut schiebt schon und rollt heran die blaue Eisennacht.Wie wenn das Herz von Ewigkeit zu Ewigkeit still stünde und was anderes pochte nun sacht, vielleicht die Landschaft, nicht die Vergänglichkeit.Als wären Winterhimmel, Winternacht und Wintererz die Glocke selber,und ihr Schwengel wär die Erde, die geschmiedete, geschwungen schwere. Und der Glockenklang das Herz.Erinnertes Tönen fliegt. Der Sinn begreift: Amboâ bah?mmert der Winter und nun bereift das hängende Türscharnier am Firmament, wo Früchte und Weizen, Stroh und Licht hereinstürzen ins Sommerangesicht.Wie selbst die Idee, so strahlt und wacht die Winternacht.Stummheit von silberner Verfinsterung verklinkt die Welt mit einem Mond.
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Ein Rabe durchflattert das kalte All.
Die Stille vereist. Hörst du, Gebein, die Stille? 
Der Moleküle Zusammenprall?In welcher Vitrine strahlensolche Winternächte?
Der Frost bedrohen mit Dolchen die Zweige - 
der schwarze Seufzer der Heide flattert empor -im Nebel schwingt und schwirrt ein Dohlenschwarm.Winternacht. In Ihrem Sog- selbst eine kleine wunderliche Nacht - erreicht das Flachland ein Güterzug.In Seinem Qualm - herübergezerrtin den Schoa dieser winzigen Unendlichkeit - kreisen und erlöschen die Sterne.Auf den eisigen Dächern der Güterwagen huscht fort wie ein Mäuschen das Licht, 
der Lichterzug der Winternacht.Über den Städten dampft noch der Winter.Doch auf glitzernden Schienen, wach, entfacht, rennt in die Stadt schon am blauenFrost entlang das Licht der gelben Nacht.In der Stadt will es Werkstätten stiftenund schaffen die Schmerzen mit Stichen und Hieben, das Licht der starren Nacht.Am Stadtrand brichtschlaff herein, wie feuchter Stroh, das Lampenlicht - etwas weiterums Eck zittert ein scheppernder Mantel,ein Mensch: er sitzt in schlimmerBeugung, wie das Erdreich, gedrungen, vergeblich: es tritt ihm auf die Füâe der Winter...Wo aus dem Zwielicht spitzhervorsticht ein Baum mit rostigen Blättern, da messe ich die Winternacht.Wie ein Eigentümer seine Macht, seinen Besitz.
Dezember 1932■ übersetzt von Csaba Báthori
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Lőrincz Csongor
Allegorizáció és jelcserélgetés 

József Attilánál

„... a szó a szájban senki: jövevény.” 
(Kovács András Ferenc: J. A. szonettje)A József Attila-életmű, az általa prezentált poétikai magatartás különböző irányvonalainak és folyamatainak költészettörténetileg is releváns megértése nehezen tekinthetne el az 1927–1930, illetve 1932 közötti időszak termésében jelentkező nyelvhasználati változások feltárásától. Noha a diszkurzív versbeszéd igazán karakteres példáit az 1932–1933-as évek hozzák (Reménytelenül, Elégia, Óda, [Magad 

emésztő...]), a megelőző évtized végén észlelhető poe- tológiai sajátosságok elválaszthatatlanok eme költészet későbbi teljesítményének megértésétől, mivel ennek szemléleti összetettsége, újszerűsége ama korábbi konstellációban nyeri el a maga alapvetését. A recepció jelzi is, hogy noha már nem a kísérletező pá- lyaszakaszról van szó, de mindenképpen „átmeneti korszakként” kell számon tartani ezt a periódust, amely legkiemelkedőbb alkotásaiban „a legnagyobb versek (...) felé jelez”1. Az a kérdés viszont, hogy közelebbről miben is konkretizálódik ez a poétikai változássor, nem igazán lelt megnyugtató válaszra.2 Bizonyosnak látszik ugyanakkor, hogy nem annyira szinguláris műfaji példákban keresendő a lírai közlésmód átfunkcionalizálódása, lévén, hogy itt átfogóbb szemléleti változásról van szó. Ezt a mozzanatot a diszkurzív nyelvhasználatot előrevetítő referenciatrópus, elvont-érzékletes típusú nyelvi kettőzések – nem csupán a hagyományos értelemben vett – alle- gorizációs technikáiban lehetne megjelölni (amit a szakirodalom eme költészet megkülönböztető sajátosságának tart). Feltűnő lehet, hogy ebben az időszakban válik jellegadóvá a József Attila-líra másik fontos eljárása, sőt, nem egyszerűen csupán „eljárása”, jóval inkább poétikai attitűdje: a különböző motívumok, jelelemek, emblémák, szintagmák cirkulációja a versek között. A puszta regisztráláson túl ez utóbbi poétikai sajátosság nemigen kapott elmélyült 
1. Szigeti Lajos Sándor: modern hagyomány. Bp., 1995,186.
2. Lásd pl. a „lírai realizmus” fogalmának elutasítását Kulcsár Sza
bó Ernő recenziójában; Az újraértés küszöbén (Szabolcsi Miklós: 
Kemény a menny). Irodalomtörténet 1996/1-2,254.
3. Eszerint a motívumok „nemcsak egyszerűen azért” térnek szün
telenül vissza, „mert képük a költő létérzetének egyik summája, 
hanem mert olyasfajta versformáló ő, aki szereti kipróbálni készít

figyelmet a recepcióban, aminek okait itt nem részletezhetjük. Mindazonáltal valószínűnek tűnik, hogy a mimézis- és reprezentációesztétikáknak a líraolvasást (is) erőteljesen befolyásoló hatása áll mindezen jelenségek hátterében, főként pedig a szubjektum-objektum polaritást fenntartó (romantikából örökölt) naturális antropológia, illetve az önkifejezés hagyományos lírai képleteinek és a szubsztanciális „mű” fogalmának megkérdője- lezetlensége. Nem véletlen, hogy – Szabolcsi Miklós egy-két elszigetelt kísérletét leszámítva – az ilyenfajta allegorizációs attitűd, ennek értelmezői radikalizálása nem játszott lényeges szerepet az interpretációkban, noha Nemes Nagy Ágnes már idejekorán – túl az alkotáslélektan önellentmondó tézisein – felhívta a figyelmet erre az elidegeníthetetlen nyelvi-poétikai karakterisztikumra.3A jelzett összefüggések észlelése és értelmezése az ilyen, nem túl sok előmunkálatra támaszkodható vizsgálódások esetében nyilván csak a szövegelemzésben valósulhat meg, a továbbiakban ezért - jócskán korlátozva az ekkori József Attila-i lírai produkció teljes feltérképezésének igényét – egy talán önkényesen szelektált verscsoportra koncentrálunk. Többségükben azokról a versekről van szó, amelyek bizonyos „tájleíró” elemeket mozgósítanak a lírai én önmagára – és esetenként a „te” instanciájára – való kérdezésében, önértelmezésében (pl. Öreg minden, Mióta elmentél, 
Zúzmara, Óh szív! Nyugodj!, Nyár, Füst, később a Fagy, Ritkás erdő alatt). (Feltűnő, hogy a műfaji határokat viszonylagosítva, ugyanazon motívumok egymástól láthatólag eltérő beszédstratégiákat és lírai közlésmódokat alkalmazó versekben tűnnek fel,4 ami ismételten arra enged következtetni, hogy itt jóval mélyebb poétikai folyamatról van szó, hogysem műfajelvű kauzalitással lehetne magyarázni.) Ebben az időszakban a József Attila-versek ugyancsak fontos szemléleti tendenciája az időbe-

ményeit. Nemcsak egyes szókapcsolatokat, de versrészleteket, kész, 
kimunkált versszakokat is ide-oda rakosgat költői sakktábláján, ebbe 
vagy abba a verskockába illesztve őket...”. Nemes Nagy Ágnes: József 
Attila pillanata. In: uő.: Szó és szótlanság. Összegyűjtött esszék II. 
Bp., 1989,420. -
4. Ahogy erre Szabolcsi Miklós utalt a Kemény a menny vonatkozó 
részeiben (Bp., 1992). 
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liség mindinkább differenciáltabbá váló értelmezése. A versek többsége – implicit vagy kevésbé rejtett módon – az idő folyamatszerűségét és megszakítottságát egyaránt, a lírai szubjektumra gyakorolt hatását, a „múlandóságot” reflektálja (számos alkalommal az „idő” megszemélyesítésével operálva), tematizálva az időbeliség mind személyi vagy élettörténeti „tartamát”, mind interszubjektív, illetve történelmi-társadalmi vetületét. Ebben a vonatkozásban a leginkább meghatározónak a temporális állapotváltozás érzékelése tűnik, amelyet a versek alanyi perspektívája az időszembesítés sémája szerint artikulál (néha már a címben is jelezve: Öreg minden, Mióta 
elmentél). Itt nyilván még nem a Németh G. Béla által elemzett kései költészet kijelentést és értelmezést egyesítő beszédmódja működik, amely mintegy a megmásíthatatlan vég felé való orientálódás – negativitás tapasztalata által leredukált – alakzatainak viszonyrendjét képezné meg. Itt nem lehet szó „összegzésről” vagy .jelen idejű szintézisről”5, mivel ezekben a versekben inkább csak az egyéni életidő megszakítottságának, a különböző temporális állapotok kauzális eredetű elkülönülésével találkozunk, anélkül, hogy ez valamely „egyéni léttörténet időszerkezetét”6 mutatná fel. Éppen ezért az időszembesítés kései letisztultságával és kidolgozottságával szemben itt sajátos kontúrtalanság jellemző: nemegyszer inkább implicit, az egyik oldalt meghatározatlanul hagyó időszembesítés figyelhető meg (Öreg minden), máskor a nominális építkezés exponált képszerűsége ad visszafogott jelzéseket a mondottak ilyenfajta artikulációjára (Zúzmara). Mégis, ez az időbeli séma többé-kevésbé jellemzőnek tűnik a versek többségében, amelyek így elsősorban 
történést vagy folyamatot inszceníroznak, a különböző tájelemeket a szubjektum temporalitásába vonják be, ezáltal le is bontva jórészt az „én” és környezete közötti határvonalakat. Ez a folyamatszerűség a tematizált keretben a lírai szubjektumot mintegy változásaiban – az őt magába foglaló közegnek vagy viszonyrendszernek való kitettségében – jele- netezi a versbe. A történésjelleget tehát nem cselekvésként vagy narratívaként kell érteni, hanem olyan megelőző szituáció jelenbeli folytatódásaként, emlékezeteként, amely ebben a nem-identikus folytonosságban képez vonatkoztatási keretet a lírai alany önértelmezése számára.

5. Németh G. Béla: Még, már, most. In: uő.: 7 kísérlet a kései József 
Attiláról. Bp., 1982, 174–177.
6. I. m. 190. A kései költészet eme jellegzetessége valószínűleg az
„Erinnerung” móduszába való poétikai visszahelyezkedés felől lenne 
megérthető (vö. Talán eltűnök hirtelen). Persze ez nem valamely 
bensőségesség megszólaltatását jelenti, hiszen a gnomikus beszéd-

A lírai szöveg nem-fenomenális tényezőit is figyelembe véve ez az időbeli séma ugyanakkor csak korlátozottan képes feltárni retorikai én és tropoló- giai rendszer kölcsönös feltételezettségét. Sőt, az állapotszerű időszembesítés alapjául szolgáló viszo- 

nyitási transzparencia egyfajta kognitív kontrollt képezhet, amely a nyelvi-temporális széttartás dinamikáját igyekszik a szegmentálhatóság távlatába vonni. Az időszembesítés ugyanis mindig valamely alany tudatához vagy perspektívájához kötődik, ennyiben ellene hathat a szöveg (az olvasás) performatív teljesítményének. Ez a viszonylat azonban korántsem ilyen egyszerű. Az időszembesítés által reprezentált történés sémáját ezért sajátos kétirányúságban kell elhelyezni az említett versek tanúsága szerint. A benne rejlő diszjunkció egy visszahozhatatlan múlt és az ekképp „csupán” (ön)reflexív jelen között alakilag az allegória inherens diszkontinuitására, jelentés és kifejezés, jelentés és annak tudása közötti különbségre emlékeztet. Az időszembesítés alapját képező szétválás származhat így az antropológiai távlat de-figu- rációjából, az intención túlható nyelvi történés tapasztalatából is, ugyanakkor mint időszembesítés, mint a szubjektum tevékenysége korlátozza is a nyelvi performancia többirányúságát. Az időszembesítést ez a kettős viszonylat egyidejűleg határozza meg, amely lényegében állandóan változó aszimmetriát hoz működésbe. Ez az ambivalencia rokon így az önmegszólítás alakzatának esetenkénti kétértékűségé- vel, amely alakzat „éppen saját alkalmatlanságának belátásával lesz képes az ilyen szövegek esztétikai tapasztalatának retorikai megjelenítésére”.7 Az idézett versek aposztrofikus konfigurációja feltűnően bővelkedik az ilyenfajta eldöntetlenségekben – amely nem sok nyomot hagyott a recepcióban –, ez a jelenség tehát máris figyelmeztet retorikai én és kettős temporalitás összefüggéseinek komplexitására.Az a „másik” vagy harmadik, ami az önmegszólítás retorikai szerkezetének defigurációjában mint jelen-nem-lévő, „ismeretlen” nem-antropomorf másik – Benn-nél maga a vers – nyilvánul meg, itt a semmilyen dologi vonatkozást nem hordozó .jelcserélgetés” poétikai instanciája lehet. A versek motívumkezelése, emblematizációs eljárásai tulajdonképpen az idézés vagy ismétlés effektusát működtetik, ekképp a szövegek kölcsönösségének egyfajta nemtudati emlékezetét létesítik. Már itt megelőlegezhető, hogy ez a cirkulatív-allegorikus időbeliség jórészt az olvasás munkájában nyilvánul meg, amennyiben a jelképzés eme formája már mindig is megelőző kontextusok emlékezetében, ugyanakkor – a reiteráció folytán – a különbség újralétesítésében is érdekelt. Ebben az összefüggésben az idézettség indexét elkerülhetetlenül magukon viselő jelelemek, emblémák sajátos materialitásra tesznek szert, amennyiben jelentésük az adott verskontextus függvénye lesz. A Jelentés” ekképp eme „vándorló”, nem-identikus jelek

mód, metaforizáció és értéktávlat szimmetriája, a „még-már-most” 
típusú szerkezet konzisztenciája ezeket a verseket mintegy a transz
cendentális reflexió (Husserl) poétikai beszédhelyzetévé avatja.
7. Kulcsár-Szabó Zoltán: A Te lírai alakzatának kérdéséhez. In: uő.: 

Az olvasás lehetőségei. Bp., 1997, 50. 
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egymás közötti kapcsolatából adódik, nem valamely fölérendelt értelmezési móduszból, netán érzéki és érzékfölötti tapasztalat megkülönböztetéséből. Nem véletlen, hogy a versekben elszaporodnak az árucsere, illetve a „technikai sokszorosíthatóság” motívumai, egyfajta indusztriális ikonológia jut érvényre bennük, amely megváltozott funkciókkal jelenik meg, pl. a posztromantikus természeti metaforológiához, de az avantgárd technikaimádatához képest is. Ez az ikonikus potenciál többnyire a halott, jelentésüktől megfosztott tárgyak, dolgok képzetével párosul: „csontos kezében / fillér fénylik: legszebbik dalom” (Öreg 
minden); „puffanva hull a hasított fa le / s dermed fehéren, ahogy leesett” (Mióta elmentél); „mögötte mennyi hallgatag / hideg kenyér és pléhdoboz, / megdermedt dolgok halmaza – / kirakat-üvege-idő” 
(Fagy). Ez a fajta metaforika nyilvánvaló elődje a 
Külvárosi éj, az Elégia vagy a Téli éjszaka morti- fikálódott környezetének, de az Eszmélet és a Magad 
emésztő... „akár egy halom hasított fa...”-versszakának is.A versek eme citációs-allegorikus önprezentációja sajátos személytelenségképzetet kelt, noha az alanyi perspektíva többnyire világosan kirajzolódik bennük. A részleges deperszonalizáció valószínűleg azért nem követeli meg az én-beszédtől való látványos elfordulást – noha számos versszakban, illetve a későbbi versekben (Nyár, Ritkás erdő alatt) ez is bekövetkezik –, mert itt nem a szubjektumtól független természethez vagy tárgyisághoz való odafordulás következik be, mivel ezt maga az allegorikus lírai jelenetezés hogyanja zárja ki. A versbeli jelkörnyezet esetenkénti klisészerűsége, hangsúlyozott művisége, ugyanakkor az emblematizáció preformáltságának felfüggesztése mintegy az organikus, egész-elvű jelképzést dekom- ponálja – és vele együtt a lírai szubjektumot decent- rálja, hiszen az idézettség markereit magukon hordó motívumláncolatok jelentéssel való ellátása szükségszerűen destruktív, vagyis önkényes művelet, ami így sajátos anonimitást kölcsönöz az „én”-nek. Ez többek között a hangsúlyozottan illokutív, illetve a személyesség képzetét megteremtő, ám jelöletlen aposztro- phészerű beszédgesztusok modális meghatározatlanságában figyelhető meg. A temporális reflexió szükségességét éppen az én destabilizációját előhívó allegorikus diszjunkciók létesítik – másfelől viszont a szubjektum az időszembesítés kognitív aktusával igyekszik mintegy elkerülni az egyidejűden egyidejűségek fragmentációs hatásait. Az időbeli szakadás érzékelése persze az „én” hangjának fő motivációs alapja, csak így lehet funkcionális módon összekapcsolni a szöveg nem-antropomorf, nem-jelenségelvű nyelvi tényezőivel. A cirkulatív jelösszefüggések de- figuratív ereje csak a hang-kölcsönzés (diszartiku- lációja) felől válik megtapasztalhatóvá: e versek partitúrája csak eme kettős közvetítés általi feltétele- zettségében válhat az esztétikai tevékenység terepévé. ***A Gyereksírás című vers ugyan talán még nem szembesít az olvashatóság eme kettős móduszával, de a versbeli hang „megszólalásának” kontextusa már 

sokat megelőlegez a későbbi jellegzetességekből. A lírai én és te kapcsolata itt egy különös inverzióban tárul fel, az „ikertestvér” fiktív analógiáján keresztül. A második és harmadik szakasz hangsúlyozott ki- találtsága az utóbbiban a múltbeliség distanciájával is fokozódik („Láttam én...”). Az utolsó versszak je- lenidejűsége a már az elsőben jelzett aktuális állapotot inszcenírozza („Óh magamban vénít az idő!”), ami nyelvileg is elkülönül az előtte lévő két versszak tisztább rímképletétől, soráthajlásos építkezésétől. Az időszembesítés diszkontinuitása a Aktivitás (a „lá- tottság”) tartományát is magába foglalja: ebből és a „te” egyénítésének hiányából, illetve az „ikertestvér”- párhuzamból az „én” megkettőződésére is következtetni lehet. Nem dönthető el ekképp, hogy valós értelemben vett Te-ről vagy az „én” alteregójáról van-e szó. Az „Óh, magamban vénít az idő!” sor ezért megszólításként is értelmezhető, ugyanakkor a grammatika sugallata szerint intern elválást is jelölhet, az „én” és a „magam” implicit szétválasztásával. Én és te (időbeli) diszjunkciója az én dezintegrációját is magával hozza, olymód, hogy ez, pl. a második strófa dalszerű, idillikus kifejezésmódjától való poétikai eltávolodást is jelentheti. Az „én” képzetének részleges fikcionalizálása már túlmutatna a referenciális vonatkozásokon, ugyanakkor a vers mégis fenntartja a határvonalat „igaz” és megalapozatlan beszéd között. Ekképp az időszembesítés nyújtotta bizonyos szimmetria, ennek problémátlan megfogalmazha- tósága nem teszik lehetővé a beszédhelyzet felnyitását, túlmenően én és te, illetve másik én lényegében következményes-szimmetrikus viszonyán.Az Öreg minden viszont már méginkább többsíkú poétikai összefüggésekben aktivizálja emblematizáció és idézettség kapcsolatát. Hipotetikusan ettől a verstől lehetne számítani a Jelcserélgetés” nyelvi magatartásának előtérbe kerülését. A szöveg fi- gurációs teljesítménye itt már jellegzetesen a trópusreferencia kölcsönösségben, ennek kettős horizontjában alakul. A punktuális-statikus allegorizáció– „a vén vihar / görbe villámra támaszkodva jár”; „a forradalom / dobálni való hegyes köveken köhögve guggol...” – kettős leírásként is értékelhető, amely azonban minden állóképszerűsége ellenére időbeli elválást rejt magában, a fölérendelt értelmezési kód szerint („Öreg itt minden...”). Ezen az alapjában véve tematikus észrevételen talán a „dalom” önreflexiós lehetőségei vihetnek túl: a kettős vonatkoztathatóság- a „forradalom” mint „koldussá” vedlett politikai hangoltság – azért tér el a szimpla metaforikus azonosítástól, mert a „dalom” közbejöttével a fik- cionális-önreflexív közegbe való áthelyezés nyilvánvalóvá teheti a metaforikus szubsztitúció és az allegorikus dualitás közötti különbséget. Az utóbbi nem 
tárgyiságképzeteket helyettesít egymással, inkább értelmezési lehetőségek cseréjét végzi (ahogy azt a „fillér” szemantikája is sugallja). Itt változik meg a tropológiai műveletek iránya is: az elvont („forradalom”) láthatóvá tétele helyett ennek fordítottja működik, a „fillér” „dallá” változik. Ez a tropológiai reverzibilitás felbontja a trópus és referencia közötti határvonalat, és mintegy dekomponálja a szervességre irányuló elvárásokat. A forradalom egybe-
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hangzás aztán egyfajta másodlagos szubsztitúciót létesít, amely – túl érzékletes és elvont egyszerű megkülönböztetésén – nem véletlenül irányul explicit módon a nyelvi reprezentáció kérdésére. A „forradalom” és a „dal” közötti nem-identikus egymásra- vonatkozás így textuálisan is a „fillér”-ben implikált jelentésvándorlás esetévé válik. A „dal” mint fillér a „forradalom” eredeti funkcióját írja át, persze olymód, hogy annak már eleve kettős tropológiai státuszát az önreflexió tengelyén az (ön)irónia megkettőződésébe fordítja át. A rím létesítette fonológiai azonosítás implicit önreflexiója a jelek cseréjének radikálisabb, mert areferencializált működését teszi lehetővé. A jelek közötti – nem pedig a szervesség vagy a (mű)egész felől perspektiválódó – jelentésképződés kontrollálhatatlansága ellenében hat az időviszonyok személyi-konstatív rendezésének, hiszen ha a referencia akadálytalanul válhat trópussá, és viszont, akkor a szemiózisba az előrelát- hatatlan megújulás és elavulás mozzanatai komplementer módon, egyidejűleg íródnak be. Ez a hatáspotenciál viszonylagosítja az időszembesítésben implikált múlt-jelen-jövő típusú felosztást. A lírai én osztottsága kiszabadulni készül folytonosság és meg- szakítottság szimmetrikus képletéből, és az allegorikus múltbeliség re-citációjának kiszámíthatatlan történésébe kerül (részben) át.A harmadik versszak talán ezért is vált át én-be- szédbe, úgy, hogy a látás perspektívája hangsúlyosan kívülről irányul az énre. Mivel az inszcenírozás mikéntje homályban hagyja a mondottak meghatározhatóságát – pl. a tragikus olvasat lehetőségét csupán felkínálja, de nem teszi kötelezővé –, az én magatartása fikció és saját önértelmezése köztes terében válik hozzáférhetővé, vagyis nem csupán az adott időbeli szakadás modálisan rögzített konstatálásában érdekelt. Ezt a kettősséget fokozhatja az az ambivalencia is, amely egyszerre jelenti a „forradalom” és a harmadik szakaszbeli én azonosságát és különbségét (a „kéz” megismétlésének köszönhetően). Az időszembesítés vagy legalábbis a kétféle időbeli állapot elkülönítésének elvárása szempontjából az utolsó szakasz kitüntetett jelentőségű lehet, itt a lírai én az „Ifjuságom! oltáros korom!” megszólítással mintegy saját korábbi önmagát búcsúztatja. Olymód, hogy a vers ugyanakkor a jövőre nézve is távlatot ad az utolsó három sorban („s békanyál lesz meghaló porom”.). Mégis, eme aposztrophé retorikai státusza, ha nem is túl látványosan, de azért különbözik a Gyereksírás „Óh, magamban vénít az idő!” sorának szituáltsá- gától. Ha ott ez a kijelentés – még kettős vonatkoz- tathatósága ellenére is – stabilabbnak bizonyult a „hamis” beszéd horizontjához képest, itt a „korom” ambivalenciája a tropológiai viszonyoknak szolgáltatja ki a pragmatikai én hangját. A „korom” kettőssége (vö. a „láng” és a „por” konnotációival) ugyan beilleszthető az „ifjuság korának”, majd akár a fizikai megsemmisülésnek a képzetkörébe, mindazonáltal a megszólítás prózai azonosítássá való változása intenció és kép diszkontinuitását sugallja (arról nem is beszélve, hogy ekképp a sor grammatikai viszonyai is bonyolódnak: az „oltáros korom” lehet az „ifjuságom” appozíciója is). A következő képsor – „... fic- 

kándozó, hűvös hal gyanánt / az alkony hálójába reng a láng...” – ismét a többszörös helyettesítés mó- duszát működteti, részben meghatározatlanul hagyva az „ifjusággal” és a „meghaló porral” való kapcsolatát. A hal hálóba kerülésének szemantikája sajátosan köztes helyzetű: sugallja egyrészt a változás érzékelhetőségét, a „hálóba” kerülés viszont ikoniku- san az allegorikus jelek viszonyrendszerébe való be- íródást is jelentheti, ami itt a szubjektum halálára is kiterjed. A szürrealista érintettségű vizuális azonosítássorozat azonban nem csupán a képi asszociációk szimultán távolságát és közelségét állítja, inkább a motívumok cseréjének elkülönböztető hatását, megszólítás és meghatározás konfliktusát generálja. Az aposztrophé („Ifjuságom!”) mintegy leépül, de legalábbis beleépül az allegorikus helyettesítések láncolatába (erre a „gyanánt” talán kissé nehézkes, de a műviséget jól kifejező mozzanata is utal). Mindezt a szcenika és a képhasználat sajátos szerveződése olyan kompozicionális keretbe foglalja, ahol a váratlan távlatváltások – személytelen beszéd, az én-nek önmagára a más általi látottságban való feltételes módú visszareflektálódása, megszólítás – mintegy a többirányúság esztétikai észlelésmódját feltételezik (ezzel párhuzamos a képek beállításának változása is: az allegorikus deskripciótól a szoborszerű állóképen át a szürrealista képzettársításokig a vers több regisztert jár be). A vers ilyenfajta megalkotottsága is azt a benyomást erősíti, miszerint itt különböző eredetű elemek, emblematizációs mozzanatok kerülnek egymás mellé egy ekképp nem-identikus szerkezetben: ez talán abban is érzékelhető, hogy a versszakok sorrendje is adott esetben felcserélhető lehet. De nem azért, mert az időbeli állapotváltozás regisztrálása így is megmaradna – a három idősík szimmetrikusan kölcsönös viszonyának értelmében –, inkább azt sugallva, hogy a szisztémaelemek kapcsolásmódjának megváltoztatása esetén ezek más és más jelentésösszefüggésekbe lépnek be. Persze, nem az állapotszerű leválás, de nem is a kauzális előidézettség értelmében – az alany felőli időszembesítés vezérlőelvei ezek –, inkább a nem-identikus visszavonatkozás, a szövegek közötti emlékezet – az én-perspektívától függetlenedő – móduszában, illetve közegében.A különböző motívumismétlések kiépítette vonatkoztatási relációk funkciója így az olvasás retorikáját tekintve az lesz, hogy a versben mondottak megértését nem annyira valamilyen „újrafelismerés”, mint inkább az idézettség, a rekontextualizádó indexe fogja jelölni. Az olvasás nem annyira a megfeleltetésben lesz érdekelt, mint inkább a versek és azok jelei közötti térbe kerül át, és – mivel nem a jelfejtésben, hanem a mondottak temporális feltételezettségű értelmezésében fejlik ki – ezért alakul át folyamattá, amelyet nem az állapotszerű-kauzális viszonyítás, de múlt és jövő távlatának az allegorikus cirkulációban kiszámíthatatlan hatásokat előidéző kölcsönössége jelöl. A versekben tehát egyszerre többféle interpretációs távlat, illetve kontextus kerül egymásra, az idézettség következtében, ami elsősorban nem a jelentések hozzárendelésére, hanem kialakítására, megalkotására szólít fel.8 Az Öreg minden kulcsfontosságának vélelmezését az is alátámasztja, hogy pl. a 
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háló(ba került hal) képzete több későbbi versben, pl. a Munkások és a Háló címűekben is előkerül. A versek kölcsönösen, az időben oda-vissza módosítják egymás jelentését: a Háló redukált pragmatikai jelzései az „én” retorikai kompetenciáját jóval inkább kiszolgáltatják az ott észlelhető dialogikus hagyományközi összefüggéseknek, ugyanakkor a temporá- lis értelmezés lehetősége nehezen képzelhető el az 
Öreg minden vagy a Munkások közbejötte nélkül. Persze a három vers pragmatikai kontextusa nagyban különbözik egymástól, ami a motívum értelmezhetőségét mindannyiszor átalakítja: az Öreg mindenben a „hal” az én korábbi önmaga lehet, a „háló” viszont hangsúlyozottan a „kint”-hez tartozik; a Munkások
ban fordítva, a „háló” a lehető leginteriorizáltabb, sőt szociális minőséggé alakul („idegünk rángó háló...”), a „hal” meg ehhez képest objektiválódottabb létező („a mult sikos hala”), de mégis tudati aktus – az emlékezés – függvénye; a Hálóban pedig az embléma jelentése, inszcenírozott szerepe maga is változik: kezdetben az én birtoktárgya, majd az őt magát is magába foglaló deperszonalizált közeggé alakul. Ha az idézett versek között valamely folyamat megállapítható, azt a motívum dologszerű vonásainak fokozódó feloldásában lehetne konkretizálni, párhuzamosan az elvont-érzéki, trópus-referencia többirányú viszonyait mind összetettebb módon kiaknázó nyelvhasználat alakulásaival. Az emblémák és alakzatok nemidentikus visszatérése csak eme nyelvhasználat médiumában nyerheti el a maga valós temporális-ci- tációs erejét, mint ahogy viszont is, a mindenkori idézettség az, ami a lexikai-stilisztikai kettőzések nyelvét retorikai dimenzióba vezeti át és ruházza fel a maga különös (de)figuratív szerepével. Ezt a viszonylatrendszert fölérendelt kód vagy jelfejtési szótár szerint kontrollálni különösen csalóka vállalkozásnak tűnik, ugyanis ezzel éppen a versek retorikai perspektívájának ambivalenciáiról lehet elfeledkezni. Az ilyen típusú defiguratív viszonylatok nyilván csakis a lírai „én” képzetével való interferálásukban képesek érvényre jutni: a versek struktúrájának diszkontinuitása csak így fejtheti ki a maga elkülönböztető és ugyanakkor új kapcsolatokat létesítő hatását. Sőt, a jelcirkuláció vagy (ön)idézés igazi poetológiai hathatósságára pontosan az a tény vall, hogy inskripcioná- lis-temporális működése grammatikai, pragmatikai és retorikai én összefüggéseiben nyilvánul meg, új lehetőségeket biztosítva a hangkölcsönzés számára. A szövegközi, újrakontextualizáló poétika felé való fordulás – a lírai én versbeli pozícióinak újragondolásával – tehát nem az egyik lírai paradigmának a másik általi lecserélését jelenti, mivel „tisztán” egy-
8. Ennek meggondolása talán nem teljesen mellékes magyarázat

ként szolgálhat arra a régi keletű dilemmára, miszerint József Attila 
„mozgalmi”, politikai versei minden ideológiai töltetük ellenére 
mégis az ún. „jó” vagy „sikerült” műalkotások csoportjába tartoznak. 
A nyelvi-stilisztikai igényességen túlmenően az avathatja e versek 
némelyikét értelmezésre méltóvá, hogy ezekben is jórészt a más jel
legű költeményekből ismert elemek, motívumok szerepelnek, ame
lyek így a vers pragmatikai szituációjához képest alternatív jelen
téslehetőségeket tesznek lehetővé, éppen látens szemantikai hát

ikük sincs jelen, inkább egyfajta dialogikus, nemlokalizálható átmenetiségben helyezkednek el. Noha a versekre később egyre inkább a személytelenedés lesz jellemző, ez mégsem valamely hermetizálódás felé vezet, mivel a retorikai én viszonylatai akkorra már áttételesebben szituálódnak. A fenti három vers kapcsán is látható volt: a „háló” trópusa a maga dif- ferens ismétlődésében úgy kerül viszonyba a versbeli beszélő instanciával, hogy éppen a szövegközi feltételezettség következtében – s nem afféle „képletes” értelemben veendő szemantika folytán – bontja le az „én” és jelkörnyezete, illetve a másik közötti választóvonalakat. Vagyis, a jel vagy embléma pontosan a saját idézettségének köszönhetően kerül ki a tárgyiság horizontjából, és szituálja ugyanakkor az ént abban a köztességben, ami egyszerre állítja és érvényteleníti kint és bent elválaszthatóságát. Ezzel összefüggésben pedig magát az én egységét oldja fel, egyfajta „interszubjektummá” változtatva a beszélői instanciát. Ez ismételten abban nyilvánul meg, hogy a lírai én önmegértési kontextusa a temporális megkettőződés, emlékezés és felejtés játéktere lesz, persze nem az önmagának elégséges szubjektum lényegében immanens okokra visszavezethető „belső” szétválásának módján, inkább annak a belátásnak a függvényeként, miszerint a jelek és kapcsolataik temporális múltbelisége nem az ontikus „múlttal” egyenlő. A materiális beíródás következtében előbbi „mint memorizáció” fejti ki a hatását, amely „a tapasztalat interiorizációját örökre maga mögött hagyja”.9 Az „elmúlás” képzete és a jelcirkuláció időbeli distanciája a maguk önértelmezésében jórészt különböző nyelvi-temporális tapasztalatokon alapszanak. Azt az elválasztottságot, amelyet az „elmúlás” problémaköre tematizál, a nyelv megidéző-evokatív erejébe vetett hit – még negatív vetületben is – képes kontrollálni, mivel lényegében az „Erinnerung” horizontjában tartja azt. Az allegorikus jelképződés az időbeli diszjunkciót viszont nem pusztán artikulációs modellként értelmezi, hanem nyelvileg radikalizálja: a kognitív funkciót a nyelvi performativitás széttartó működésének szolgáltatja ki, kérdésessé téve, pl. az idősíkok elkülönítésének, egyáltalán állapotszerűségüknek – még a kölcsönös determináció ellenére is – a fenntartását.A Mióta elmentél az időszembesítés sémáját a lírai Te képzetével kapcsolja össze, így meg is duplázza az előbbit. A lírai én önmegértési eseménye elsőrendűen a te-hez való viszonyában lesz értelmezhető (ugyanakkor a vers tájleírásként is felfogható, mindössze a „mióta elmentél” és a „két melled” mozzanata utal az antropomorf másikra). A szcenika elemei, a
terüknek az aktuális kontextussal való összeszövődésében. Eszerint 
a politikai – megfeleltetésen alapuló – allegóriát magát is a meg
előző kontextuális-cirkulatív allegorizáció kondicionálja. Allegória és 
allegorizáció különbsége egyébként a recepcióban uralkodó meg
értési stratégia és az itt szorgalmazott olvasásmód differenciája 
egyúttal.
9. Paul de Man: Sign and Symbol in Hegel’s Aesthetics. In: uő.: Aes
thetic Ideology. Minneapolis, 1996, 103. 
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versbeli észlelés hogyanja is tőle válnak függővé, az időbeli szakadás az inszcenírozott környezet dologszerűségét, mortifikációját eredményezi („Mióta elmentél, itt hűvösebb / a sajtár, a tej, a balta nyele, / puffanva hull a hasított fa le / s dermed fehéren, ahogy leesett.”). A „hasított fa” és „a törékeny levelek” hullásának anorganikussága különösen feltűnővé válik a harmadik strófa jelhasználata felől: nem csak a hangsúlyozott múltbeliség és Aktivitás, de az esztétizáló karakter hívja fel erre a figyelmet. Ebben a versszakban ráadásul rögzített – noha éppen fiktív jellegében értéktávlatba is rendeződő - deiktika uralja a hangsúlyozottan „lírai” intimitás kódját érvényesítő inszcenírozás mikéntjét. A térbeli és időbeli vonatkozások egyaránt a folytonosság, illetve organikusság jegyében szerveződnek, ez a kontinuitás pedig elvontabb szinten beszélő és jelhasználat viszonyát is jellemezheti (amit a „hittem” persze vi- szonylagosít is). A szakasz negyedik sorának feltűnő vokális egyneműsége is erre utalhat (az a-o hangok ismétlődése), ugyanakkor a versszak végén a három pont szintén eme lírai konvenció műviségére való felhívásként értelmezhető (amely mintegy az identikus folytatás eszményére játszik rá). A negyedik versszak prózai azonosítássorozatának széttördelő hatása - ami egyúttal a deiktika rögzítettségének feloldásával jár („Soványan ülök, nézem, hogy virítsz, / világ, kóró 
virágja, me iség.”) – ezért nem pusztán az értékpusztulás látószögét teremti meg, de mint beszédmód különbözik a harmadik szakasz stilizáltságától. Itt már jól látszik, hogy a temporális diszjunkció lírai tapasztalata a kontinuitást előtérbe állító tradicionális képletektől magának a közlésmódnak a szintjén válik el. A korábbi önmegértéstől, létérzékeléstől, netán „szereptől” való leválás biztosítéka nem feltétlenül a kogníció eredménye – artikulálódjék ez „felszólítás” vagy „összegzés” gyanánt –, inkább az eltérő nyelvi magatartás felé való orientálódás lehet. Ebben a nyelvi másságban viszont már az én is másfajta megszólalás körülményei közé kerül.Az utolsó versszak válaszlehetőségeit azonban csak a vers kettős inszcenírozási kódjának tárgyalása felől lehet megközelíteni. A lírai te-re vonatkozó jelzés és az ősziessé váló táj leírásának értelmében ugyanaz az emblematizáció kétfajta pragmatikai szituáció kontextusaként működik. A te meghatározatlansága - elsősorban a szerelmes lehet, de elvontabb módon is aktualizálható, pl. az utolsó versszak „elhamvad az ég” félsora alapján – így nem csupán a közelebbi konkretizáció hiánya miatt vélelmezhető, de azért is, mert a vers motívumai, elemei másfajta kontextua- lizáció lehetőségét is fenntartják. Nyilván a kétféle viszonyrend össze is függ egymással, ám összekapcsolásuk kölcsönösen relativizálja is őket. A „te” alakzatának determinálatlanságával párhuzamosan a „táj” is elveszti tárgyszerű ottlétének illúzióját, viszonyla- gosítva így kint és bent elválasztásának lehetőségét. Ugyanakkor – a harmadik versszak interiorizáló ben- sőségességével szemközt – fenn is tartja a versbeli jelkörnyezet és az én aszimmetriáját, anélkül, hogy
10. A fogalomhoz l. Kaspar H. Spinner: Zur Struktur des lyrischen 

Ich. Frankfurt a. M., 1975, 14–19. 

ezt a viszonyt valamelyik póluson tartalmazottsággá oldaná fel vagy felfüggesztené a közvetítés diszkontinuitását. A „mióta elmentél” mozzanata a cím általános funkciójával analóg módon mintegy a versbeli emblematizáció inskripciójaként viselkedik: ekképp részleges jelentőségű is az előbbire nézve, ugyanakkor annak egyfajta fragmentarizálását, preformált jelentés-összefüggéseiből való kiszakítását viszi végbe (ahogy azt a „hulló levél”, de méginkább a „hasított fa” képzete jelöli). Ez a kölcsönös dekompozíció az utolsó versszakban működik hatásos módon, mivel „táj” és „te” itt lépnek a leginkább összetett viszonyba, túl már kint és bent, emlék és emlékezet megkülönböztetésén. A vers tulajdonképpen a kétféle jelösszefüggés kölcsönös egymásba oltásának folyamataként is felfogható. A „nézem” kijelentésre paradox módon a beszélőt övező térbeli, sőt időbeli viszonylatok elbizonytalanítása következik, éppen itt, ahol a „táj” és „te” mozzanatai kölcsönös eldöntetlen- ségben kapcsolódnak össze. A tér- és időbeli deiktika feloldása azonban diszkurzív feltételezettségű: a „világ, kóró virágja, messziség” sor olyan relativizált közegben szólal meg, ahol legalábbis a „világ” és a „messziség” szemantikája csak referencia és trópus köztes terében, ekképp ezek oppozícióján túl válik értelmezhetővé. A lírai én helye mindinkább „üres deixis”-ként10 lesz hozzáférhető, párhuzamosan a te identitásának feloldásával, amit az azonosítássorozat metonimikus potenciálja visz végbe. Az identifikációk eme sora már másféle nyelvi tapasztalatot közvetít, mint ami az előző versszak hangsúlyosan „átvitt” értelmű perszonifikációiban jutott szóhoz. Szétdaraboló hatásuk mintegy a különböző értelmezéslehetőségek osztott karakterét jelzi, és azt is, hogy a pragmatikai-axiológiai távlatok viszonylagosítása folytán az alakzatok közlekedésének és transzfereinek szélesebb spektruma nyílik meg. Tropológia és a „hang” retorikájának viszonyába a különböző nyelvi perspektívák cserélhetősége íródik be. Ennek lehet példája a zárlatbéli ambivalencia: ,A nagy szürkület lassan elborít”. A kijelentés kettős vonatkoztatha- tósága (amit a rím grammatikai disszonanciája is jelez: virítsz-elborít) megszólítás és én-beszéd köz- tességében én és (egy dezantropomorf) te viszonyának tropológiai kontextusába torkollik. A kezdetben „néző” én maga is látottá válik, és e vissza- vonatkozás által belefoglalódik a kontextusok egymásra rakodásába. A jelviszonyok eredetének és pragmatikai kötöttségének részleges törlése a nyelvtani én viszonyainak osztódását, dialo- gizálódását eredményezi. (Persze mindennek ellenére én és te, aposztrophé és én-közlés viszonya mégis inkább szimmetrikus marad.) Az időszembesítés antropológiai mozzanata részben átfordul a jelek általi megelőzöttségbe, illetve onnan is értelmezhetővé válik: az előíró modalitású organikusság szétdarabolódása, fragmentációja nem ál
lapotba, hanem létmódba való átfordulást tesz lehetővé. Hagyományosan fogalmazva: az egyfajta megértésmód számára végként tételeződő mozzanat itt 
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kezdetként értelmezi önmagát, anélkül, hogy tagadná mindenkori megelőzöttségét. Így nem múlt és jelen szembeállítása vagy kauzális társítása lesz a lényeges, de az így kialakult kondíció temporális el- döntetlensége, a kognitívból a performatívba való 
„átmenet”11 többirányúságának nyelvi tapasztalata. Ennek következményei abban mérhetők le, hogy a szöveg teljesítménye mind mélyrehatóbb módon kezdi kiaknázni aposztrophé és emblematizáció, retorikai én és tropológiai rendszer különbözőségét és ösz- szefüggéseit. Mint már szó volt róla, a jelek cserélődésének hatása által okozott diszjunkció az én temporális destabilizációjának forrása lehet, noha a szubjektumfüggő időiség, „az egyén léttörténete” magát jórészt függetlenként tételezi a cirkulatív tempo- ralitástól („immanens” módon, az alany önértelmezésén belüli szakadások, törések értelmében). Ezért állítható, hogy az igazán diszartikulációs erővel rendelkező mozzanatok éppen a – mégoly nem önazonos – szubjektum felől végrehajtott önreflexió és ennek médiuma, a cirkulatív jelismétlés közötti differális egymásrahatásban fedezhetők fel. A szöveg eme implicit brizúrája a sikerültebb versekben az olvasás lehetőségeként tételezhető (a recepciónak van feladva, hogy a szöveg antropológiai dimenziója és textuális teljesítménye közötti viszonyt mindenkor alakuló aszimmetriává változtassa). A későbbi nagy alkotásokban, pl. az Eszméletben ez a viszonyrendszer magának a retorikai énnek a szerkezetét határozza meg, az esztétikai észlelés alapvető konstituenseként, ekképp a szöveg már eleve csak a kérdező, nem a regisztráló befogadásmód számára válhat (pár)beszéd- képessé. Mindazonáltal ha a kínálkozó példát, a „hasított fa” motívumát nézzük, úgy megállapítható, hogy már az 1928-as vers kontextusában önreflexív szereppel bírhat, így emlékezete meghatározó lehet az 
Eszmélet negyedik szakaszának olvasatában. Ahol is a „determináltság” érzékelésén túlmenően az ismert három sor bizonyulhat igazán érdekesnek, mert a statikus-kauzális szembesítést vagy „létösszegzést” egy temporálisan kötetlenebb és többsíkú poétikai észlelésmóddá változtatja: „Csak ami nincs, annak van bokra, / csak ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra.” Az eredetről való leválasztódás Eszmélet-beli képlete – mind az individuum és létértelmezés („Az meglett ember, akinek / szívében nincs se anyja, se apja...”), mind a vers önreflexiójának közegében („Így iramlanak örök éjben / kivilágított nappalok...”) – bizonyára nehezen képzelhető el a diszkurzív allegorizáció és jelcirkuláció időbeliségének tapasztalata nélkül.Az Óh szív! Nyugodj! első négy sora a korábbi két vers nyitányához hasonlóan egyfajta térbeli környezetet jelenít meg, azokhoz képest viszont nem a Jelen” primátusa felől értelmezi az inszcenírozás teljesítményét, hanem implicit folyamatokat tételez a látszólag statikus távlatiságban. A korábbi két vers lokális deixisétől eltérően („Öreg itt minden”, „Mióta elmentél, itt hűvösebb...”) eme sorok tér-idő viszonyai nem igazán rögzíthetők az én-origó köré szerveződő környezetben: „Fegyverben réved fönn a téli ég, / kemény a menny és vándor a vidék, / halkul a hó, megáll az elmenő, / lehellete a lobbant kesz

kenő”. Ez a rögzítetlenség a tájelemek fokozott sze- miotizálásának tudható be: a második sor prediká- ciós viszonylatai minden bizonnyal nem az érzékelés eredményei, inkább a jelölési összefüggésekben kon- stituálódó „látás” és megértés kölcsönösségére vonatkoznak. A „kemény” és a „vándor” elvontságot - vagyis jelszerűséget – implikáló mozzanatai mintegy interpretációs instanciákként viselkednek ebben a kontextusban. A „lobbant keszkenő” szintúgy a - nem definiált jelentésű – jel funkcióját veheti fel. Az időszembesítés nyoma („elmenő”) itt már személy
telen folyamatba illeszkedik, ezért hiányzik az egyértelmű időbeli metszet kijelölése.Mindezek következtében nem tűnhet véletlennek, hogy a második versszak éppen az én önnön szituál- hatóságának kérdésével indít: „Hol is vagyok?” A kérdés megválaszolása nyilván az elébemenő allegorikus jelszerűségnek a lírai én általi interpretációs determinálásában válhat lehetővé, ez utóbbi azonban legalábbis nem magától értetődő. Amennyiben az értelmezés mindig mutatás is (kevésbé megnevezés), vagyis különböző értelemlehetőségek kijelölésével deiktikus kontextust hoz létre,12 úgy ez az értelmező pozíciójának meghatározását is magával hozza. A különböző értelemirányok („fegyverben”, „kemény”, „menny”, „vándor”) meghatározatlansága azonban problematizálja a lírai én deixisét, amennyiben eldöntetlenül hagyja az énnek az inszcenírozott összefüggésekhez való perspektivikus viszonyát, esetleges bennelétét. A következő szakaszok szemantizációs műveletei ezért nem kerülhetik el eme deixis részleges definiálását (ami az első sorok új ráolvasásával esik egybe).A harmadik versszak meg is határozza az én térbeli helyzetét („De fönn a hegyen ágyat bont a köd”), ugyanakkor konkretizálja a beszédhelyzet időbeli viszonyait is („mint egykor melléd: mellé leülök.”), ami a múlt-jelen elválasztottságban nyilvánul meg. A „te”- re való utalás kapcsolatot teremthet az első strófa „elmenő”-jével, így utólag válik láthatóvá az a képlet, amely a lírai énnek az első négy sorban foglaltakhoz való lehetséges viszonyát feltárhatja. Ez az utólagosság a lírai én deixisének korábbi exponált elbizonytalanításával, valamint az én közelebbi egyéníté- sének hiányával, sajátszerű attribútumoknak a nélkülözésével arra utal, hogy a látens temporalitást kifejlesztő cirkulációs jelviszonyok konfliktusos viszonyt tartanak fenn a lírai én öndefiniálásnak igényével. (Akinek a „szél” hallgatása marad az egyedüli tevékenységformája.) Az én dezindividualizálása a „hulló hajam” sztereotípián keresztül aztán a Háló című versnek lesz az előképe („Hull a hajam, nincs kenyerem, / tollam vásik (...) Él így más is.”), ahol a temporális folyamat (nem pusztán séma) alapvető vonatkoztatási keretté lesz, és így hívja ki az antropológiai horizont megújítására tett kísérleteket a hagyomány- és szövegközi dialógus közegében. A lírai
11. Vö. de Man: Kant and Schiller. In: uő.: Aesthetic Ideology. 132- 

133.
12. Vö. Hans-Georg Gadamer: Dichten und Deuten. In: uő.: Gesam- 
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én deixisének megalkotására természetesen mindig is vannak különböző textuális-szemantikai lehetőségek, de ezek nem szilárdulhatnak meg, mivel az én szituáltsága és az erről alkotott képzete mindig elkü- lönböződnek egymástól a végérvényes képletekre nem hozható időbeliség médiumában. Ezért nem is érhet itt véget a vers, a negyedik versszak sajátos diszkontinuitást idéz elő – Szabolcsi Miklós szerint „voltaképpen itt már egyszer vége is a versnek, a negyedik szakasz, sok más ekkori vershez hasonlóan, mintha máshonnan került volna ide”.13 Ez a törés ugyanakkor erős kontinuitásképző elemmel párosul: a cím identikus megismétlésével, amely mint jelölt aposztrophé a lírai én „nyelvhez” jutását exponálja. A „hallgatás” és a lírai hang rákövetkező nyelvi gesztusa közötti viszony dialogikusnak nevezhető: az „Óh szív! Nyugodj!” retorikai mozzanata nem annyira az én öntörvényű megnyilatkozása – már csak a metoni- mikus (ön) megkettőződés miatt sem –, hanem elsősorban a válasz funkcióját veszi fel. Akárcsak a harmadik szakasznak az elsőre való értelmező jellegű visszavonatkozása. Ez a viszonylatrendszer tehát a cím funkcióját is újraolvassa, amennyiben az nem a versre mint homogén egységre utal, hanem annak egyik komponensére vagy rétegére, ekképp – afféle „képaláírásként” – allegorikus viszonyba kerül a szöveggel. Mivel az „Óh szív! Nyugodj!” jellegzetesen a lírai hang megnyilatkozása, úgy a cím relativizálá- sával párhuzamosan éppen az (alanyi távlatú) hangnak a szöveg fölötti uralma kérdőjeleződik meg. Nyilván nem szöveg és hang maradéktalan szétválásáról van szó, hanem annak kezdeményéről, hogy a lírai hang a szövegmédium másságának feleljen meg, indirekt módon annak többértelműségét nyilvánítsa meg, s ilymód maga is összetettebb textuális viszonyok függvényeként értelmeződjön.Az „Óh szív! Nyugodj!” szólamára közvetlenül következő azonosítássorozat ismét a jelviszonyok összefüggésrendszerébe vezet, mondhatni tematizált módon.14 A „szerelem szólal” a lírai én szólamához képest másik – ezúttal reprezentált – hangra utal, mintegy jelezve azt a különös reverzibilitást vagy kölcsönösséget, miszerint a „hang” nemcsak az én, de a szövegesülő jelviszonyok funkciójaként is megnyilvánulhat, ekképp a szöveg és az (én) hang(ja) közötti kapcsolat legalábbis kétirányúvá válik. Éppen mivel ez a hang („szólal”) sem választható el vagy tárgyia- sítható az énnel szemközt: „szerelem szólal, incseleg felém, / pirkadó madár, karcsu, koronás, / de áttetsző, mint minden látomás”. Referencia és trópus ilyen kölcsönössége, felcserélhetősége verssor és szintaktika kapcsolatában mintegy szintagmatikus-me- tonimikus sorként, nemcsak paradigmatikus megfelelésként értelmezhető. Az „áttetsző látomás” meta- figuratív szerepe a maga ambivalenciájával pedig a metafora allegorizálódását jelezheti: nem dönthető 
melte Werke 8. Ästhetik und Poetik I. Tübingen, 1993, 20.13. Szabolcsi Miklós: Kemény a menny. 215.14. Uo.: „Vízió ez... sajátos jel formájában tűnik föl.”15. Az ilyen jellegű metafiguratív eljárás megismétlődik a Laci bá című versben, ott viszont a hallás dimenziójában: „Forg a világ! 

el, hogy a „szerelemnek” a „madárral” való azonosítása „látomás”-e vagy egyáltalán bármilyen hasonló (tropológiai) identifikáció minősül „látomásnak”? A nyelvi önkényesség mozzanatának felsejlése egyfajta szimulakrumképzetet termel ki vagy – R. Lach- mannal szólva – „a hasonlósági kapcsolat krízise a jelek reprezentációs funkciójának válságát vonja maga után” (az „áttetsző” ekképp ürességet vagy a motiválatlanságnak való kitettséget konnotálhat). Mivel a „látomás” megvonja magát az érzékelés vagy hasonlóság tartományától, de éppúgy az „előzetes” jel- fejtési kódtól is, így válik lehetővé az az instabil kapcsolat, amely különböző kontextusokból származó elemeket hoz egymással összefüggésbe.15 A vers második sorára való metafiguratív visszautalásként az „áttetsző látomás” a már ott feltűnt konfigurativ - nem észlelésből származó – jelentésalkotás mozzanatát emelheti ki. Nyilván, az effajta jelentésalkotás nemcsak tropológiai, de intertextuális értelemben is allegorikus, sőt, igazán csak az ilyen szövegközötti „reprodukálhatóság” következtében lesz azzá: a „kemény a menny” szintagmának több ekkori versben való jelenléte a jelentések szóródásával lesz egyenértékű. Ez a nem igazán ikonikus motívum egyszerre fogható fel a transzcendens garanciák nemlétének, a „világ” nem-szubjektumfüggő szisztémahatárainak emblémájaként vagy éppen a „természeti” organi- kusság denaturalizálásaként, materializálásaként. Az utóbbi lehetőség – és temporális következményei („vándor a vidék”) – magyarázhatják az én poetoló- giai pozíciójának elbizonytalanodását, amennyiben „természeti” látás és kognitív „tartalmak” hagyományos kettőssége megszűnik, jelentés és tudás kölcsönös – időbeli distanciában aktivizálódó – diszfigu- rációjába menve át.Még a Medáliák szürrealista érintettségű nyelvhasználatában is élő kérdéssé válik időszembesítés és nyelviség ambivalens összefüggése. Az 1. Medália explicit időbeli cezúrája („Elefánt voltam (...) most lelkem: ember –”) egy meglehetősen könnyen dekódolható, kontinuus metaforika és egyértelmű térbeliidőbeli deixisek közegében valósul meg (ami felveti a kérdést, hogy az időbeli állapotok szembesítése nem valamely rejtett folytonosságképzet alapján bonta- kozik-e ki?). Szignifikáns lehet, hogy éppen erre az egyszerűbb konstrukcióra következik a Medáliák legösszetettebb darabja, ahol a lírai konzisztenciaképzés jóval bonyolultabb olvasási műveletek végrehajtását kívánja meg. A metaforika széttartóbbá válik, a szakaszok pragmatikai-retorikai viszonylatai nem transzparens jellegűek, a jelen idő dominanciája mintha éppen az egyértelmű időbeli szegmentálás lehetőségét vonná kétségbe. A 2. Medália temporális struktúrája nem választható szét elő- és utótörténet lineáris egymásutánjára. A figurativ viszonyok az élő–élettelen
csakhogy lenn, / miként a megnyomott darázs, / dong a napban, szívemben – / de hát ez is csak hallomás”. Mintegy utólagos megerősítés lehet így az Óh szív.! Nyugodj! hallás-beszélés viszonyának vonatkozásában. A Kispolgár című vers pedig szintén a „látomás” tropológiai potenciálját szemlélteti: „Szállt a daru. Tűntén / révedtél mereven. / S csak mormolgattad ülvén: / az ott a szerelem”. 
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minőségek többszörös egymásbajátszásában, helyettesítésében és kölcsönös metamorfózisában lépnek működésbe, olymód, hogy az élettől megfosztott létező nemegyszer erős kulturális emblematizációban részesül („kővé varázsolt tarka malac”, „jéglapba fagyva tejfehér virág”). Ezzel párhuzamos a háromféle grammatikai módusz (személytelenség, én-beszéd, megszólítás) összekapcsolódása, amely én és másik én, illetve ezek ekvivalensei közötti felcseréléseket tesz lehetővé, nyelvileg is feloldva az egységes antropológiai perspektívát. A versbeli konfiguráció mégis kap bizonyos irányt: ez az élettelenné válásban, egyfajta zártságképzet kiteljesedésében jelölhető meg. A természeti organicitástól való eltávolodás a materiális-kulturális, tehát részben „művi” jelképzetek felé kapcsolatot teremthet az 1. Medá
liával, a „most lelkem: ember – mennyem odavan” sorral. A 2. Medália válasza erre a sorra mintegy a „kemény a menny” szintagma fordítása lehet („csöngess a csöngés tompa tóra hull”). Tudományosabban fogalmazva: a 2. Medália vonja le poetológiai szinten is az organikus metaforika lerombolásából adódó következtetéseket. Vagyis úgy távolítja el az antropo- logizáló késztetéseket, hogy éppen az „ember” – a lírai én – fogalmának újraolvasását, nem pedig egyoldalú megszüntetését kísérli meg. Az organikus eredetről való leválás így személytelen karakterű lesz - „elvált levélen lebeg a világ” –, nem kötődik már az alany tudatához, ugyanakkor áttételes módon megmarad a szubjektum létérzékelésére való vonatkoztatás lehetősége. Ahogy a lírai én deixise eltérő retorikai lehetőségekben konkretizálódhat, úgy a különböző motivikus elemek is más és más összefüggésekbe léphetnek be („kővé varázsolt”, Jéglapba fagyva”, „elvált levél”). A lírai aposztrophé direkt kommunikációra való törekvése leépül („csöngess a csöngés tompa tóra hull”), ám a grammatikai meghatározatlanság, illetve a jelek kontextuscseréje (amelyet rendkívül funkcionális módon erősít a Medáliák egészére jellemző mellérendelő szintaxis) éppen nem az antropológiai, hanem textuális dialogicitás lehetőségeit teremtik meg (vagyis szöveg és olvasás összetettebb viszonyát kondicionálják).Ha a versszövegek diszkontinuitása nem pusztán valamely kognitív disszonanciában keresendő, hanem a cirkulációs-szövegközi jelviszonyok és az ala- nyi-modális perspektíva közötti differenciában, akkor a későbbi nagy alkotások felé vezető utakon éppen hang és a szöveg tropológiai rendszere közötti különbségnek kell a vizsgálódás előterébe kerülnie. Ez a kölcsönös viszony a „mű” aurájának, autonómiájának feltörése nyomán léphet működésbe. Az allegorikus megkettőződések hatóereje nem magyarázható immanens esztétikai kategóriák felől, mivel ez a poétikai eljárásmód kilép sokféleség és egység dialektikájából és a nem-identikus „reprodukálhatóság”1' közegébe kerül. Különösen akkor válik recepciós jelentőségűvé, amikor magának a szinguláris „műnek” a határai válnak képlékennyé – az olyan versek esetében, amelyek több „változattal” rendelkeznek. Nem szabad elfelejteni viszont, hogy az ilyen képződmények a fentebb vázolt poétika játékterében 

jönnek létre, annak függvényei, még ha „látványosabbnak” tartják is őket. Értelmezésük tehát ki kell lépjen az esztétikai perfekció hagyományos képleteiből, és sokkal inkább az újraírás hermeneutikai összefüggéseire kell irányuljon. Ha pedig megmarad a perfekció valamilyen elvárása, akkor annak nem a tárgyszerű „tökéletesítés” axiómáját, inkább a különböző szövegalakulatok közötti fordítás paradigma- tikáját kell követnie.Innen nézve feltűnő lehet több, a ’30-as évek fordulóján keletkezett versben és a Medvetánc-beli átírásokban az a jelenség, hogy a különböző változatok az ekképp virtuális versszöveg belső hermeneutikai viszonyait problematizálják. Nem annyira a punktuá- lis stilisztikai javítások esztétikai ökonómiája bír nagyobb horderővel – bár a filológia jórészt ezt kutatta -, mint inkább a szövegek megszólaltathatóságának feltételezettsége a többféle kontextuslehetőség össz- játékában. Konkrétabban: gyakran éppen a hangsúlyozottan alanyi közlésmód alakzatai – szövegrészletek, sorok – azok, amelyeknek a versek közötti közlekedése vonja magára a figyelmet, és amelyek mintegy a vokalitás indexével látják el a (különben nem sok változáson áteső) versfragmentumokat (pl. a 
Nyár, a Favágó vagy a Fagy című versekben). Ezek a versek már nem is a lírai én diszkurzusából származó címeket kapnak (mint pl. a Mióta elmentél és az Óh szív! Nyugodj), jóval inkább személytelen emblémák kerülnek a cím paratextuális pozíciójába. Tehát szöveg és a hang-kölcsönzés interakciójának változtatható, cserélhető jellegére kerül a nyomaték ezekben a szövegközi viszonylatokban (általában a jelölten aposztrofikus zárlatokban). Emiatt az adott vers „belső” hermeneutikai viszonyai persze legalább e ire „külsővé” is válnak, amennyiben a jelentésalkotás lehetőségét éppen nem az önmagával azonos mű esztétikai Játszása” garantálja, mivel a resze- mantizáció jóval inkább az előreláthatatlan kontextuscserék fragmentáló-újraíró potenciáljának lesz a függvénye.A Nyárban, mint közismert, a jelölten alanyi megnyilatkozás – „Ily gyorsan betelik nyaram.” – majdnem teljesen személytelen szövegre vonatkozik, mintegy a hang-kölcsönzés szemantizáló aktusát hajtva ezzel végre. E sor státusza ezért egyfajta képaláírásként értelmezhető, vagyis a deperszonalizált képvilággal való kapcsolata csakis allegorikus lehet, a pragmatikai módusz látványos különbségének értelmében is. A vers egyik változata majdnem a zárószakasz egészére kiterjesztette az alanyi vokalitás uralmát („és megvillan, / elvtársaim: a kaszaél”.), amely egyidejűleg a korábban mondottak jelölt interpretán- saként működik (vö. pl. „Vihar gubbaszt a lombokon”.). Nyilvánvaló, hogy szöveg és hang aszimmetrikus kapcsolata mondás és jelentés különbségében manifesztálódik. A vers Medvetánc-beli változata mellőzi az utolsó sor aposztrofikus mozzanatát és egy, a vers inszcenírozási kódjába inkább illeszkedő elemmel helyettesíti: „és megvillan / kék, tünde fénnyel

16. Vö. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Re
produzierbarkeit. In: uo.: Gesammelte Schriften I. 2. Frankfurt a. 
M., 1980, 434–508.
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fönn a tél”. Ez az „elem” persze az egyik leggyakoribb József Attila-i motívum, amely a többszörös reprodukció következtében mintegy materiális nehézkedésre tesz szert. Ez a materialitás az olvashatóság multiplikációjának eredménye, hatása éppen emlékművoltából, tudott és virtuális jelentések, kimondott és kimondatlan határvonalának részleges tör- lődéséből származik. A sor cseréje ekképp nem tárgyszerű vagy csupán „esztétikai” indokoltságú, hanem a mondottakhoz való viszony legalapvetőbb mozzanatát érinti: az alanyi hang materializálását vagy tex- tualizálását hozza magával. (Az „ördögszekéren hord a szél” sor éppen az organikus eredetről való leválás, az előreláthatatlan, nem-szubjektív időbeliségbe való bekerülés („szél-tél”) ikonikus interpretánsa lehet; vö. a vers folyamatszerűségre utaló igéit és a megsza- kítottságot leginkább jelző szónak – „megvillan” – a „nyaram”-mal ellentétben az „én” fölé kerekedő „térre való utalásával.) A Nyár esetében nagy valószínűséggel nem az alany „immanens” – időbeli állapotok kauzális egymásravetítésében érdekelt - önértelmezése, jóval inkább az önreflexiónak a rajta túlható történésben, az őt magába foglaló retorikai közegben való megszüntetve-megőrzése lesz az interpretáció vezérfonala. Az én-perspektívának a „végleges” változatban való további korlátozása – az „Ily gyorsan betelik nyaram” sor felkiáltójelének elhagyása –, sőt a rajta túlható elemnek való kiszolgáltatása – „Ördögszekéren hord a szél” – retorika és pragmatika fenti összjátékában érthetők meg (akárcsak az alanyi „nyaram”-tól a materiális „tél” felé való elmozdulás).Látható, hogy a textuális cserék inkább a különböző kontextusok közötti fordítás dimenziójában, nem pedig teleologikus vagy egyoldalúan hierarchi- záló vezérelvek mentén zajlanak. Ezzel együtt az is, hogy a szövegen végrehajtott bármiféle „perfekció” olvasást, hermeneutikai tevékenységet feltételez. A szövegek közötti fordítás pedig – hang és szöveg interakciójában – tulajdonképpen szövegen belüli fordítás is egyben, sőt, maga a versszöveg is mint eme fordítás(ok) „eredménye” fogható fel. A textuális reprodukálhatóság – mivel felfüggeszti a tárgyiasítás sémáit – tehát eminens hermeneutikai problémának minősül, a líraolvasás hagyományos képleteinek téve fel kérdéseket, azok átformálását is implikálja. Az allegorikus szövegszerveződés partitúrája és az aposzt- rophé(k) retorizálhatósága közötti fordításviszonyra lehet példa a Favágó is (noha itt a Nyárhoz képest megmarad a vokális módusz bizonyos stabilitása). A vers zárlata a két változatban egészen másként konkretizálja az inszcenírozott látványt és történést: az „Ejh, döntsd a tőkét...” és a „Mi közünk ahhoz, hogy (...) kapdos / belénk a bú?” mozzanatai pragmatikai- lag éppen ellentétesen viszonyulnak egymáshoz („Ha odasujtsz körül a sorshoz...” vs. „Csapódj a sorshoz...”). 

A kétfajta aposztrofikus konkretizáció jelentéstani implikációi – mint a Nyár esetében is – a József Attila-i líra szemléleti változásának jelzései is lehetnek, érzékelésük azonban nem választható el a hang státuszának újraértésétől. A második, „mozgalmi” változat végkicsengése nyilván eltér a Nyár végváltozatától, viszont paradox módon poétikailag részben összetettebb szerkezetet épít ki, a saját korábbi variánsával szemközt. A „fagy baltája” antropomorfizá- ciójának az elhagyása („pirultan sújt az Isten s röppen” vs. „hajnal suhint, forgács-fény röppen-„) nyitottabb konnotálhatósággal jár (a transzcendens vonatkozás így is beleérthető), lehetővé válik a kétfajta - emberi és „természeti” – balta viszonyának nem pusztán tükörszerű szimmetriaként való értelmezése. A referenciaként és trópusként egyaránt jelenlevő - megkettőződő – „balta” jelentéstani determinálása nagyban függ a zárlat funkciójától. A korábbi változat alanyi kijelentése a zárlat utólagosságában kettéválasztja a korábban ott is összekeveredő antropomorf és dezantropomorf komponenseket („szikrádzik föld, ég, szem, a homlok”) és az ember tudati felül- kerekedésével rekeszti be a verset: „csupán a pusztaság rikoltoz, / az ember szétnéz, mosolyog”. A későbbi változat viszont dezantropomorf képpel zár, legalábbis meghagyja a kétfajta minőség kölcsönösségét („a széles fejsze mosolyog”). Persze, meglehetősen totalizáló módon olvasztható itt össze ember és eszköz kettőssége, de a „balta” korábbi ambivalenciája nem szüntethető meg teljesen, különösen ha a (fa) „töve” és „gallya” közötti nem-organikus szétválást is figyelembe vesszük. Az „Ejh, döntsd a tőkét...” felszólítás ugyanis válaszként és ígéretként („Ha odasujtsz...”) hangzik el, ellentétben a korai változat ugyan nem mozgalmi, de monologikusabb módon tételezett felszólításával,17 noha a többes szám következtében ott sem dönthető el teljesen, hogy a „szívem” önmegszólítás vagy valamely másikra való utalás-e. A „balta” tropológiai státuszának eldön- tetlensége tehát a mindenkori zárlat felőli visszaolvasásban kondicionálódik. A Favágó nem egészen magától értetődő példája18 azt világíthatja meg, hogy az allegorikus szövegpartitúra nem áll poláris ellentétben a „hang” retorizálhatóságával: előbbi materiális összetettségét éppen a többféleképpen lehetséges hang-kölcsönzés nyilváníthatja meg. A lírai hang po- likontextuális megelőzöttsége a textuális dimenzió olvasását provokálja, olymód, hogy éppen annak ma- terialitását lépteti be a kiszámíthatatlan és többirányú aktualizáció folyamatába.

17. Vö. Szabolcsi Miklós, i. m. 435–436.
18. A Favágó kapcsán tett megjegyzések nem kanonizáló szán

dékkal íródtak, csupán arra a komplex poetológiára szeretnék felhív
ni a figyelmet, amely József Attila ilyen típusú verseiben is működik

Olvasás és hang-kölcsönzés differens összjátéka figyelhető meg a Fagy két változata közötti viszonyban is. A refrénszerűen az „idő” szóra végződő szakaszok a versbeszéd fokozott diszkurzivitásával ösz- szefüggésben nem teszik lehetővé valamely „látvány” kontinuus felépítését. A szöveg grammatikája jelzi is
– éppen a jelcserélgetés poétikájának függvényeként. Talán sikerült 
ugyanakkor az ideologikus motiváltságé hang és az (egyetlen vagy 
kizáró kontextuslehetőségben sosem kimerülő) szöveg konfliktusos 
viszonyát bemutatni.
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(vö. a második versszakban: Jelen idő”), hogy a mondottak kauzális-narratív vonatkoztatása nem lehet igazán releváns értelmezői lépés. Ennek következtében felszabadul az „idő” értelmezhetőségének kontextusa a tapasztalati horizont („havazna gondolkodva most”) uralma alól és a nem-egyidejű létezők egyidejűségébe kerül át („megdermedt dolgok halmaza”), ami az allegorikus jelentésviszonyokat aktivizálja. A korábbi változat harmadik szakasza a pénz-motívum imaginativ inszcenírozásával – „Nagy ezüstpénzdarab szava, / elhangzott merev pendülés / egy szörnyű márványasztalon / ez az idő, ez a nincs- idő.” – eldönthetetlenné teszi, hogy a „márványasztal” volna-e az „idő” allegorikus megfelelője vagy pedig a „márványasztalon” való „pendülés”, tehát egy alapvetően relacionális mozzanat lehetne az „idő” in- terpretánsa. Vagyis az „idő” a pénz jel-aspektusában mintegy a nem-jelenlevő helyettesítéseként nyilvánul meg, lehetetlenné téve a reflexív szintézist. Az „idő” nem-referencializálható jellege („ez az idő, e nincs- idő”) abban is megnyilvánul – mintegy következményképpen –, hogy egyszerre érvényesek rá az állapotszerűség, a pillanatnyiság („e villanó, e kés-idő”) és a folytonosság („köszörűn sikoltó idő”) jelentéstani indexei, illetve a materiális vizualitás („kirakat-üve- ge-idő”) és az auditív karakter jegyei („dobol”, „szava”, „sikoltó”). A művi látvány éppen a hangtalanság- gal, ekképp a materiális jelszerűséggel kapcsolódik össze („kovácsolt”, „vas”, „pléh”, „márvány”), a hangképzetek pedig a tranzitorikusság vagy a diszkontinuitás megnyilvánítói lesznek. A szemantikai- tropológiai elbizonytalanítás a retorikai destabilizá- cióval jár együtt.Az „idő” allegorikus önállósulása a személytelen nyelvhasználat közegében éppen a lírai én deixisét teszi meghatározatlanná: az alanyi eredetű vokalitás jelentésképző szerepét destruálja. Ha a korábbi változatban az utolsó szakasz jelölt vokatívusza mintegy a szöveg mediális viszonyaira való alanyi reflexió, sőt felszólítás lehetett, addig a Medvetánc-beli változat ezt a vokális mozanatot, a „hang” jelölt indexét szembehelyezi a „szöveggel” való, a korábbi variánsban sugallt folytonossággal. Az „És kiáltoznak” közbevetés és a pragmatikailag jelölt beszéd idézőjelbe tevése azt sejtetik, hogy ez a nyelvi szereplehetőség nem tulajdonítható problémátlanul a szöveg által kondicionált retorikai énnek. Itt már nem is annyira tárgyszerű helyettesítések figyelhetők meg a változatok közötti fordítás processzusában, hanem a „beszéd” vagy hang retorikai hozzáférhetősége az, amely a szöveg materiális kódjaiban virtualizálódik (vö. idézőjel). Az „Ez az idő, ez az idő...” sor „—Milyen idő—milyen idő—”-re való változása is a deperszo- nalizált közeg disszeminatív hatását közvetíti. Úgy tűnik tehát, hogy a Fagy két változata közötti váltás annak poetológiai belátásaként értelmezhető, hogy a jelcserélgetés vagy „re-produkálhatóság” nyelvi- temporális létmódja a szubjektum önértelmezésének olyan kontextusát létesíti, ahol a hagyományos cselekvési minták már nem érvényesek. Éppen mivel eme
19. Bettine Menke: Das Nach-Leben im Zitat In: A. Haverkamp – R. Lachmann (szerk.): Gedächtniskunst. Frankfurt a. M. 1993, 96. 

minták a szubjektivitás autarkiáját, annak a nyelviidőbeli tapasztalatot történetileg megelőző formáit előfeltételezik – a megváltozott antropológiai körülmények viszont a szubjektum képzetét vetik alá az elkülönbözésnek. (Nyilvánvaló, hogy a „világképi- ideológiai” változások igazán csak a poetológiai közeg általi feltételezettségükben historizálhatóak.)Az ilyen típusú versekben a retorikai én státusza mind rejtettebben, de alapvetőbb recepciós kérdéseket felvető módon íródik be a szubjektumfüggő időiség és a cirkulatív-allegorikus temporalitás közös összefüggéseibe. A Nyár tulajdonképpen egyetlen személyesnek ható kijelentése („Ilyen gyorsan betelik nyaram”), a Fagy utolsó sora („- Milyen idő – milyen idő -„) vagy a Ritkás erdő alatt című versnek már nem a kimondás, inkább a modalitás szintjén pragmatizálható sora („- késő, szép délután ez, késő -„) a jelcserélgetés mint idézés recepciós problematikájával is szembesítenek. Az emblematizáció meg- előzöttsége mind hatásosabban differenciálja nemcsak pragmatikai és retorikai, de nyelvtani én egymáshoz való viszonyait is. A hangkölcsönzés – az idézett versek textuális jelenetezésében – mindig már valamilyen kontextusban mozog, azt evokálja, de függ is tőle: mindenkori szövegközötti emlékezetének aktualizálása saját elkülönböződését kezdeményezi. Ezekben a versekben az „én”, a személyes hangnem jelenléte és a szöveg más faktumaival való kapcsolata nemorganikus jegyeket hordoz magán, inskripció és kontextus, grammatika és szöveg viszonyává alakulva. A jelcserélgetés az idézésen túl ismétléssé is válik, amennyiben az indirekt aposztrophék, pragmatikailag beszélőhöz köthető megnyilatkozások a maguk el- döntetlenségével mintegy retorikai lehetőségekként prezentálják magukat, mivel a képvilággal, tropo- lógiai viszonyokkal való aszimmetrikus összefüggésükben, nem-organikus kapcsolatukban azok ismé- telhetőségére, eltérő kontextualizációs lehetőségeire utalnak. Az olvasásba mintegy a jövő felől is beíródik a parcialitás mozzanata. A reiteráció lehetősége abban rejlik, hogy az idézés során „a citált új idegen- séget nyer el”, intern distanciát ékel a szövegbe.19 Minthogy az újraidézés vagy ismétlés egyúttal re-ci- táció is, ez az allegorikus vonás a hangkölcsönzés autonómiáját mint a „mű” önmegalapozásának recepciós fundamentumát destruálja. A hangkölcsönzés eme szituálhatatlansága lényegében csakis a befogadás folyamatában válhat feladottá a kérdező megértésnek. Pl. a Ritkás erdő alatt majd’ egyetlen beszélőhöz köthető pragmatikai megnyilatkozása – „– késő, szép délután ez, késő –” – meghatározatlanul hagyja a modális viszonyokat. Ha ebből a sorból a „részvét”, illetve a „kiszolgáltatottság érzését”20 olvassuk ki, és a verset „elégiaként” értelmezzük, talán túlságosan is rövidre zárjuk a modalitás determinációját a műfaj és szöveg közötti viszonyokkal. A vers utolsó két sora – „így volt. Egy ember ült a porban / s eltűnt a kifeslő jegyek között.” – az explicit múltbeliségre való személytelen átváltással más hangnemet kondicionál, amely nem feltétlenül
20. Szigeti Lajos Sándor, i. m. 199. 
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az elégikus alanyiság beszédét szólaltatja meg, de nem is csupán a „felismerés” mozzanatát, inkább reflexió és temporalitás aszimmetriáját nyilvánítja meg. Az inszcenírozás areferenciális módja is alátámasztja azt a vélelmezést, miszerint az „ember” eltűnése, ennek a vers domináló tempuszához képest múlt időben való megfogalmazása és a „kifeslő jegyek” inkább kezdetre utaló jelentése „én” és a Jegyek” tempora- litásának inkongruenciáját jelenetezi a szövegbe. Ami azért is fontos lehet, mert az erre a versre visszautaló 
Talán eltűnök hirtelen... lényegében kész formulákra hozza az itteni eldöntetlenséget, és a versbeli végállapot kimerevítésével motívumsor és szemantika szimmetriáját állítja helyre, ami a versbeli modalitás retorikai kijelölését is magával hozza.Az Eszmélet retorikai énjének, tropológiai rendszerének és kompozicionális rendjének meghatározatlansága és összetettsége ismert módon az ott megjelenő emberértelmezésnek is függvénye. Az antropológiai horizont temporalizálása a jelcserélgetés poétikai konzekvenciáinak levonásaként is értelmezhető. Az eredet vagy a szerep kötelmeitől való leválás nem a szubjektum integritásának visszanyerését, hanem más, újfajta feltételezettségének működését eredményezi. A „talált tárgy” szemantikája analóg lehet így a korábbi jelentés-összefüggésekből kilépő és más kontextusok felé mindig csak úton levő, végérvényesen sosem rögzíthető jelek és alakzatok létmódjával. 

Ha a „meglett ember” temporális „levése”, kialakulása csak az ilyen telosz nélküli időbeliségben lehetséges („csak ami lesz, az a virág:”), akkor az antropológiai szituáció egyszerre kell jelentsen belefoglalt- ságot és ezzel összefüggésben a másságnak való kitettséget („mint talált tárgyat visszaadja bármikor -”). Vagyis nem autonóm szubjektumok szembenállásáról vagy a reflexivitás elrendező funkciójáról tanúskodik, hanem a másság és annak mindenkori kontextusa közötti összeszövődésről. A „talált tárgy” kettős temporális szituáltsága ekképp a fentebb vázolt cir- kulatív-citációs összefüggésekben konstituálódó esztétikai tapasztalat önreflexiójává tehető. Talán nem véletlen, hogy az 1936 végi Azt mondják című vers – az Eszmélet (és más József Attila-versek) utólagos hipertextusa – önmaga jelenetezésének reflektálásával („Mikor születtem, a kezemben kés volt – / azt mondják, ez költemény.”), a cím szerint pragmatikai, de a szövegben retorikailag is megvalósuló dialogici- tásával a „talált tárgy” képzetét az emlékezet és az in- terszubjektív kölcsönösség viszonyrendszerébe helyezi: „Én nem emlékszem és nem felejtek. / Azt mondják, ez hogy lehet? / Ahogy e földön marad, mit elejtek, – / ha én nem, te megleled.” Olvasás és idézés összekapcsolódása diszkontinuitás és nem-identikus folytonosság terében nem egyéb tehát, mint a „mű” és a „személyiség” auráját maga mögött hagyó lírai szöveg lehetősége.
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Gál Andrea 
Szonett és vécekagyló

Tandori minimalista verseinek interpretációjáról

Tandori Dezső első két kötetét, a „fekete” és a „sárga” könyvet (Töredék Hamletnek – 1968, Egy talált tárgy 
megtisztítása – 1973) korszakalkotónak tartják az irodalmárok, a magyar versírás arculatát gyökeresen megváltoztató poétikai fordulatot látnak benne. Úgy tűnik, ez az írásmód akkor újnak hatott, hiszen Vas István, Tandori első jelentős méltatója szükségesnek látta a Tandori-versek magas szellemi nívója és valódi költészet mivolta mellett kardoskodni. Az Egy te
nyér csattanása című 1969-es tanulmányában így értékeli az első kötetet: „Utóbbi időben sokan panaszolják nyelvünk érzékletességét, vagy ahogy mondani szokás, konkrétságát, amely nemigen képes elvontságok kifejezésére. (...) Tandori nagy és eredményes erőfeszítést tett a magyar nyelv elvonatkoztatására. Névmások önállósításával, határozószavak főnevesítésével és szinte meghatározhatatlanul leleményes módszerekkel egész új mondattant tud teremteni, meghökkentő és sohasem sejtett kapcsolatok, vonatkozások jelzésére. (...) mindazt, ami a hozzáértők szerint lényeges akadálya líránk világirodalmi áttörésének – mai szidalomszavakkal: anekdota, retorika, didaktika, konkrétság, személyesség –, sikerült, és maradéktalanul csak neki sikerült kiküszöbölnie a versből.”1 Úgy tűnik, 1969 óta nemcsak a 
Töredék Hamletnek vált kultuszművé, de maga a Vas István-kritika is a magyar irodalomtudomány egyik referenciapontjává vált. Az általam olvasott Tandori- kritikák, méltatások, esszék majdnem mind Vas Istvánnak ehhez az írásához nyúlnak vissza, mintegy önlegitimáló gesztussal.

1. Vas István: Egy tenyér csattanása. In: Tengerek nélkül. Bp., Szép
irodalmi Kiadó, 1978, 183.

Vas István és az utána következők megegyeznek abban, hogy ennek a költészetnek a nagymértékű újítása elsősorban nem tartalmi vonatkozású, sokkal inkább formai jellegű. Az Egy tenyér csattanásában leírt verstechnikai eljárások (egyes szövegrészek vál-
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tozatlan átvétele, kollázs, a nyelvi eszközök redukciója, nyelvtani kategóriák összemosása) a második kötetben, az Egy talált tárgy megtisztításában teljesednek ki.A második kötet2 az előbb említett formai bravúrokat viszi tovább úgy, hogy a tartalmi vonatkozás még inkább a háttérbe szorul – így a versek teljességgel nélkülözik a (líra sajátosságának mondott) személyes hangnemet. Az áradó szubjektivitás, a lírai én fokozott megmutatkozása hiányzik a kötet minimalista verseiből. Ezek a tartalmas szavak nélküli, a lecsupaszított jelekkel történő közlés versei. A nyelvi eszközök redukciója által ezt megvalósító darabok például a Változatok homokórára ciklus versei egy-két kivétellel, a Posztumusz 
játékszelvény, A puszta létige szomorúsága, a „sakkos” versek: A betlehemi istállóból egy kis 
jószág kinéz, Táj két figurával.

2. A második kötet következő kiadását használtam: Tandori Dezső:
Egy talált tárgy megtisztítása. Bp., Enigma Kiadó, 1995.
3. Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz. Bp., Balassi, 1996, 41.

A versnyelv minél teljesebb redukciója, ill. a hagyományos költészettől teljesen idegen elemek alkalmazása (sakklépések vagy egy légi társaság prospektusának térképei) olyan területre vezérli az olvasót, ahol az olvasás/megértés konkrét, azonnali és legszigorúbb értelemben elengedhetetlen feltétele az interpretációs gesztus. Ezeknek a Tandori-írásoknak az esetében az értelmezés mozzanata minden általam ismert szövegnél szükségesebb, olyannyira, hogy ez alapvető feltételévé válik az elsődleges megértésnek is. Azzal, hogy nem egy szövegrésznek nincs semmiféle szó szerinti jelentése, a többszörös asszociációt igénylő értelmezés már az első olvasatnál szükségessé válik. Ahhoz, hogy a légi társaság prospektusának térképeit irodalomként kezelhesse az olvasó – hiszen a verseskötetben versek vannak, ez kétségtelen (?) – jókora mentális erőfeszítést kell tennie. Ha azonban elfogadható magyarázatot talál a fura jelenségre, akkor ezt az irodalmi olvasatát nem fogja szem elől téveszteni, hiszen azt a szöveg elsődleges, literális jelentése nem „takarja el”. Ezek a minimalista szövegek tehát kizárólag irodalmi olvasatban tudnak létezni, hiszen köznapi jelentésük, információközlő funkciójuk egyáltalán nincs. Itt bárki bedobhatná ellenérvként, hogy egy légúti prospektus tényközlő szerepe kétségbevonhatatlan. Csakhogy a verseskötetbe foglalt prospektus információit senki sem tudja hasznosítani, így nem hiszem, hogy bárki is figyelmet fordítana rájuk, legyen az lelkes irodalom- vagy repülőút-rajongó.
A szonett című versben a „betű szerinti” olvasat nem vezetne messzire, hiszen jó része valóban betűkből, írásjelekből áll össze:„a/ b/ b/ aa/ b/ (Ennél a sornál megakadt,)/ b/ a/c/ d/ dc/ d/ c/ (aztán mégis folytatta és befejezte.)”

Ha az interpretációs gesztus (a rímképlet felismerése stb.) valamiért elmarad, akkor az így egymás után rakott betűk/sorok nem válnak értelmes jelentést hordozó művé az olvasó számára. Minimális eszközökkel ír le Tandori egy bonyolult alkotási folyamatot, azzal, hogy a szonett rímképletet a két mondattal megszakítja. Az irodalmat leíró fogalmaink számára szokványosabb kontextusban a szóban forgó mondatok fel sem tűnnének, itt azonban, ahol a szöveg(?)környezet teljesen személytelen, az egzakt tudományok formuláit idézi, a teremtésre, az alkotásra utaló legkisebb jel döntő többletjelentéssel rendelkezik. A megakadt, folytatta, be
fejezte szavak ebben a minimalista kontextusban metafikciós gesztusként értelmezik A szo
nettet.Az ily módon megkövetelt interpretációnak kiváló példája az az elemzés, melyet Fogarassy Miklós írt az egyik, kizárólag sakklépésekből álló vershez. Idézem a Tájkép két figurával értelmezésének konklúzióját: „Ez a jelfolyamat nagyon lírai és pár pillanatra drámai is – meggyőződésem, hogy ez egy szerelmes vers, az irodalomban (márpedig ez az: az írott cím nagyon fontos elem) egészen páratlan formája ennek a zsánernek.”3 Fogarassy lépésről lépésre követte a sakktábla figuráit, szándékot, személyiséget, viselkedést tulajdonítva nekik – ilyen kifejezéseket használ: „kiszolgáltatja magát”, „akár le is üthetné” (ti. a huszár). Ebben az esetben a 
Táj két figurával első pillantásra „költőietlen” szövege radikálisnak mondható interpretációs gesztusra szólította fel az olvasót: konkrét, fizikai cselekvésre, a sakktábla felállítására, a figurák ide-oda tologatására kényszerítette.A Tandori-költészet ilyenszerű minimalista darabjait az általam olvasott kritikai szövegekben sokkal inkább avantgárd gesztusként, mint költészeti bravúrként értékelik. Vas István a dadaizmussal hozza összefüggésbe a kollázstechnikát, Mohai V. Lajos így vélekedik: „írótár
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sainak egyik felét épp radikalizmusával, avantgárd gesztusaival taszította el magától.”4 Szembetűnő szabályszerűséggel történik meg azonban ezekben a kritikákban az, hogy miután a versek egy korpuszát az avantgárdhoz közelállónak láttatják, hirtelen visszakozni kezdenek, Tandori költészetét annál jobbnak-többnek mondják (ebben a gesztusban természetesen benne van nemcsak a Tandori-szövegek fel-, de az avantgárd leértékelése is).

4. Mohai V. Lajos: Chandler rendhagyó ihletése. Új Forrás, 1998/ 
10, 20.
5. Szabó Szilárd: Aki elveszti egészét, megleli részeit. Új Forrás, 
1998/10, 38.
6. Mohai V. Lajos, i. m. 19.
7. „Marcel Duchamp a maga ready-made-jeivel radikálisan meg
kérdőjelezte a művészetet mint formaalkotó tevékenységet, neveze
tesen azzal, hogy közönséges használati tárgyakat – egy hokkedlire
helyezett biciklikereket, egy üvegszárítót és egy Fountainnek ne
vezett és 1917-re datált piszoárt – szobroknak nyilvánított. D. lett ily

A Tandori-írások eltávolítása az avantgárdtól azonban nem egy esetben nélkülözi a konkrét indoklást, általánosságok helyettesítik az érvelést. Szabó Szilárd így szabadkozik: „ám ezek egyike sem üres formai játék; mindegyik szervesen fakad a Tandori-én gondolatvilágából és léthelyzetéből”5. Mohai V., Bojtár Endre 1983-as tanulmányát idézve: „Tandori minden újabb verse egy-egy ilyen becsapódási hely a költészet, a nyelv, a személyiség, a valóság csontos bástyáin, s a művek ütötte résen tágas, szabad terepre nyílik kilátás”6.Felmerül a kérdés, hogy mi szükség erre a csiki-csuki játékra, indokolt-e valóban óvatosan (s megkockáztatnám: hagyománytisztelően) mindig egy picit eltávolítani a Tandori-szövegeket az avantgárd csupasz, gesztusszerű megnyilvánulásaitól.Az után kutatva, hogy miként lehetséges Tandorit az avantgárd segítségével értelmezni, rábukkantam egy Marcel Duchampról7 szóló Tandori-szövegre, melynek címe: 30 éve halt meg 
Duchamp, még. „Duchamp (...) a ready-made (kész tárgy, eleve kész műtárgy, azaz művé emelt tárgy) meghatározására semmi jó formulát nem talált, ám azt kérdezte, lehet-e alkotni bármit, ami ne lenne műalkotás, azaz alkotható-e mű, munka tehát, amely ne volna művészeti mű (...) azután, hogy semmi esélye annak, hogy egy szó bármit is kifejezhetne, mert ha valamiféle gondolatunkat elkezdjük szavakba önteni, elfalsoljuk az egészet, vége; ugyanakkor, hogy redukálni, redukálni, redukálni”8. (Anélkül, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsak a szerzői intenciónak, azt gondolom, hogy az idézett Duchamp-értelmezés alkalmazható Tandori írásaira is. A minimalizmus, a többé-kevésbé esetleges nyelvi elemek művészetbe és művészetté való emelése rokonítja az itt tárgyalt Tandori-verseket az avantgárddal. Ha jól olvasom tehát, a kötetcímbeli „talált tárgy” az „objet trouvé” megfelelője, amit a szakirodalom a ready-made szinonimájaként használ.9A ready-made interpretációs stratégiájának használatát indokoltnak látom Tandori második kötetének olvasásakor, és nemcsak azoknak a minimalista verseknek az esetében, amelyeknek csoportjáról részletesebben beszéltem. Az Egy talált tárgy megtisztításában a „hagyományos” szövegversek az élmény hiteles rögzítésének és átadásának kísérletei.10 Az Életrajzi 
töredék ciklus darabjait, az Egy talált tárgy megtisztítása című verset a közvetlen beszédmód próbálgatása, a beszéd akadálytalan áradása jellemzi.Az Egy talált tárgy megtisztítása című verset értelmezi leginkább az „objet trouvé” fogalom, ebben az esetben az élmény lenne a talált tárgy mint véletlenszerű és már kész, befejezett tapasztalat, s a vers annak maradéktalan, tökéletes kifejezésére törekszik. A „tiszta” valóság megragadásának kísérlete a beszélő folytonos önkiigazítása által fejeződik ki. Az objektivitási kísérlet azonban kudarcra van ítélve, s a vers paradox módon teljes szubjektivitásba fordul át.11Az élmény közvetlen megragadásának sikertelensége és az objektív kifejezésmód lehetetlensége szól az egyik sakkos versből is, melynek csak címe van: A gyalog lépésének jelölhetetlen- 
sége osztatlan mezőn, a cím alatt üresen áll a lap. Kétségtelen, hogy itt a cím és szöveghiány együttese ugyanazt a felismerést sejteti, mint a fenti szövegvers.Ezért rekeszteném be ezt a rövid interpretációs javaslatot a minimalista Tandori-szövegek laudációjával. Zseniálisnak tartom ugyanis (talán mert eléggé ismeretlen számomra) ezt a fajta szűkszavúságot, mely minden betűnek, központozási jelnek, szünetnek, tördelési alakzatnak maximális kifejező funkciót kölcsönöz. Tandori eljárása hasonlatos a Duchamp-féle vécékagyló kiállításához, mely egy egyszerű, vakmerő gesztussal emelte ki a tárgyat köznapiságából, s ezzel megkérdőjelezte művészi és nem művészi egyértelmű szembeállítását.(Lehet, hogy van, aki Duchamp után saját fürdőszobájába úgy lép be, mint a szépművészeti múzeumba. Én minden bizonnyal nagy örömet fogok lelni a menetrendekben, Tandori nyomán.)

módon a tárgyművészet megalapítója, egyszersmind pedig lerakta a 
konceptuális művészet alapjait is: nem valamely művészeti tárgy 
megalkotása a döntő, hanem maga a gondolat.” (Művészeti lexikon, 
48.)
8. Tandori Dezső: 30 éve halt meg Duchamp, még. Balkon, 1998/ 
12, 4.
9. Ezzel természetesen nem tagadom a József Attila-i „talált tárgy” 
fontosságát, melyet a kötet mottója is idéz.
10. Az „élményrögzítés versei” terminus Szabó Szilárdtól származik 

(i. m. 39.)
11. L. még Fogarassy versértelmezését (i. m. 45–47.)
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Ted Hughes
A lovak

Bebarangoltam erdőket szürkületkor, sötét előtt.Gonosz levegő, fagyot foganó némaság,Sem levél, sem madár,-Fagyba forradott világ. Kibukkantam az erdőből odafönt,Ahol leheletem zilált szobrokat vont az acél levegőbe.De a völgyek szürcsölték a sötétet,Míg az ingovány sávja – felfénylő szürkeség kormos üledéke - Kettészelte az eget előttem. És láttam a lovakat:A sűrű szürkületben óriás – összesen tíz -Néma megalit. Lélegeztek, egy moccanás se,Zuhogó sörénnyel és görbített patával,Egy mukkanás se.Ellépegettem: egy se horkant, nem is rebbent fejével.Szürke néma töredékeiEgy szürke néma világnak.Űrben füleltem fönn a mocsárháton.Pólingmadár sivítása a csöndbe hasított.Lomhán feslett ki minden apróság a sötétből. Majd a Nap Narancsszín, vörösben, vörösben kifröccsentHallgatagon, beszakadt egész velejéig s lökte a felhőt, Tisztára söpörte a mélység sarát, kékbe derült,S a csüngő planéták -.Fordultam isLázálomban botladozva, sötétErdőkbe befele a kigyúlt magasokból,S a lovakhoz értem.Még mindig ott álltak,De most párállva és ragyogva a fényfolyamban,Zuhogó kősörényük, görbített patájuk,Moccantak, megtört a jég, míg körülöttünkTüzeit csiholta a fagy. De még mindig egy mukkanás se. Egyik se horkant, nem is toporgott,Csüggő koponyájuk horizontja: egyetlen türelem, Völgyek fölött magasan a feküvő vörös sugarakban -Zsúfolt utcák zajában, lábalva évről évre, arctól arcig,Ilyen magányos helynek emléke bárcsak kijutna mégPatakok és vörös fellegek között, hol pólingmadarat hall, Horizontokat hall kitartani az ember.

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Borzalmasak az éber, szikrázó rigók a pázsiton: Egy-egy spirálacél inkább mintsem elevenség – higgadt, Halálos sötét szem, s azok a gyönge lábakEszeveszett kapirgálásra szögezve – egy lökettel, ugrással, döféssel Lehagyják a percet, és előcibálnak egy-egy vonagló valamit. Semmi hanyag késlekedés, semmi fásult tekintet,Semmi sóhaj vagy fejvakarás. Csak ugrás, csak döfés És egy falánk pillanat.Netán együgyűre mért koponyájuk, vagy edzett Test, vagy szellem, vagy fészeknyi poronty Adja életüknek ezt a lövedékszerű és gépies Eltökéltséget? Mozart agya ismerte ezt, meg a cápaszáj Amely még saját oldala vére szagára isRáéhezik s fölzabálja magát: e foganatos erőt, mely Túl nyersen sújt, hogysem bármi kétely szelidítené Vagy gátlás léprecsalná.Az ember egészen más. Hőstettek lóháton, Vagy hagyja le naptárát egy széles asztalon, Vagy faragjon egy csöpp elefántcsont díszen Éveken át: önmagát bálványozza tette – míg érte, Noha alázattal olvadna fel imában, milyen harsányan és mily Tomboló tűzterek fölött orgiáznak s hozsannáznak A tébolyító démonok, milyen fekete Vadonban zokognak néma vizeket.
Báthori Csaba fordítása
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1. Tehát látjuk, amint 
Amália kibomló virágból 
előbb hatytyúvá változik, 
majd angyallá minősül át. 
(E stádiumhoz – effek
tusként – a hattyú korá
ból származó nyakék 
szolgáltatja a ragyogást.) 
A magasba emelkedne, de 
Talpighy is mennyei él
ményekre vágyik, s a vi
lágért el nem eresztené az 
angyal lábacskáit, miért 
is az őt visszarugdosni 
kénytelen. (Erre a gróf: 
„Ne dobjon vissza...”). A 
későbbiekben az an
gyalból galamb lesz („tu- 
bicám”), melyet a gróf 
vércse alakban üldöz 
halálosan. E légi kaland
ban Richardnak csak a 
repülősó s a füstölt légy 
szerepe jut. (Zs.A.)

2. Az ékszerdobozt Amá
lia erkölcsi okokból nem 
cserélheti el a kalitkával. 
(M.E.)

3. Igazat mond. Tényleg 
nincs itt semmiféle ma
dár, meg lehet nézni a 
mondatot. Esetleg a 
„mely”-ben ha megbújt (a 
„mejj” helyett). (Zs.A.)

Ibusár
TALPIGHY: (Énekel.)

Mióta bimbóból virág lett 
Azóta önről álmodom 
Mióta csak körömbe látom, 
Nem nyughatom.
Hadd nyújtsam át e kis nyakéket, 
Mely szikráznék hattyúm nyakán, 
Ne dobjon vissza, meg ne sértsen, 
Kis angyalául, prámprám.
Kis angyalám!1

(Ékszerdobozt nyújt át Amáliának.)

AMÁLIA: (Énekel.)
Talpighy gróf, e lányi szívben 
Nincs önnek semmilyen kalit.2 
Miért akar hát madarászni, 
Mely nincsen itt?3 
Liliomban bár tiporhat, 
Hatalma nő, hogy elvegyen, 
De is kalitkám már a másé, 
Nem nem sosem, nem nem, sosem!

ANYUSKA: A zaklatott leány önérzetesen az 
aranybrokát kandallóra helyezi a halá
los ajándékot, majd kitágult orrlikak- 
kal elájul.

TALPIGHY: (félre, sértetten.) Alélj csak, 
aléljál csak, háládatlan bestia, a te dél
ceg repülősód hamarosan a muszkák 
martaléka lesz. Teszek róla, sose félj! 
Mert akárhány Júdásrubelba lefoga
dom, hogy az a híres Bajkhállóy van a 
háttérben. Még jó, hogy eleddig is ré
sen voltam, és kieszközöltem a főher
cegtől a halálos parancsot. Ollala! A 
hont is elárulom, a csábítót is elveszej- 
tem4, egy füst alatt két legyet5, ahogy 
nálunk odamoj mondják. Enyém le
szel, tubicám, meglásd6.

4. Dicséretes önreflexiós 
készsége van a grófnak, 
csak már veszélyesen tá
vol kerültek egymástól a 
szempontjai („a hont” – 
„Ollala!...elárulom”). Ma
gán kívül van (kívülről 
látja magát, méghozzá 
nem is a saját, hanem a 
Sárbogárdi Jolán szemé
vel). Nem elég tehát, hogy 
szegény álnokságban 
szenved és szerelmi bá
nattól búskomor, még 
identitásában is hasa- 
dozott. (Zs.A.)

5. Talpighy számára – le
galábbis eszményei sze
rint – a hon mint légy...!, 
azaz mint kategorikus 
imperativus jelenik meg, 
ehhez képest árulja el azt 
szerelemféltésből. (M.E.)

6. Utólag tudjuk: rosszul 
gondolja, a kalitka ajtaja 
kitárul, a madár kiröp
pen. (M.E.)

7. Ám „fényesebb a lánc

nál a kard, jobban ékesíti 
a kart”. (Lásd még a ... 
számú jegyzetet: Fölpat
tan aléltából, s kardot 
rántva énekel.) (M.E.)
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8. Vagy: „Az áporodott 
lelkű gróf fondorkodó 
mozdulattal fölránt a szö
kőkút mögött egy kígyó- 
teringette ajtót. A rejtett 
fülkében baljós rádiót lá
tunk, mely halálos fé
nyekkel villog. A róka
lelkű Talpighy hirtelen 
megtekeri a kart, és fölve
szi a kémkapcsolatot.” 
Stb. (A gróf mindenfelé 
szétfröcsköli sötét attri
bútumainak hordozóit. A 
szöveg úgy védekezik e 
fenyegetettséggel szem
ben, hogy megképzi e je
lenlét idegenségét. Nem 
engedi szervesen szin
tagmáiba tapadni az ál
nokság fogalomkörébe 
tartozó kifejezéseket, így 
azok új és új formációba 
szerveződhetnek, de meg
tapasztalják, hogy nincs 
olyan szöveghely, ahová - 
oda és csakis oda – orga
nikus módon illeszked
nének.) (Zs.A.)

9. Régebben az alias és az 
aljas összecsendült ben
ned – mint a „kard” és a 
„Richard”. Most már elbi
zonytalanodtál; ha köny
vet olvasol, gyakran az ele
jére kell lapoznod, hogy

ANYUSKA: A rókalelkű gróf hirtelen moz
dulattal fölránt a szökőkút mögött egy 
rejtekajtót. Az áporodott, kigyóterin- 
gette fülkében kémrádiót látunk, mely 
baljós fényekkel villog7. Talpighy fon- 
dorkodva tekeri a kart, és fölveszi a 
halálos kapcsolatot...8

TALPIGHY: Halló, muszkaföld! Halló, 
muszkaföld! Itt Vércse! Itt vércse ga- 
varit. Achtung, Achtung! Bajkhállóy 
hadteste huszonegy há negyvenkor a 
balszárnyon támad. Kérem haladék
talanul tőrbe csalni, fölmorzsolni az ír
magját! Aztán az egész Bécs, Budapest, 
Baja vonalig áttörhető. Helló, helló itt 
Talponoff beszélek.9 Bisztró, bisztró!

AMÁLIA: (Félre.) Spion! Hát ez egy spion. 
De sejthettem volna, hogy nemcsak 
szívliliom-, hanem hazatipróval is 
szemben állok. Cselekednem kell. Üze
netet kell vinnem jó Richárdomnak s 
hazámnak. Rögvest huszártoalettbe 
öltözöm, s lóra kelek. (Fölpattan alél- 
tából, s kardot rántva énekel.) 
Vederszám10 hull piros vérünk11 
Odakünn a csatatérünk.
De terajtad hazám, s Richard 
Nem fog fogni sosem a kard.

megnézd: hogy is hívják a 
szerzőt? Mi a neve? Trolin 
a gyapjas – antilopsarj-agy
– agyart lopj, inas – agyat
lan is ropj – partis jogalany
– rajos pinty-alga – Ali 
nagy sportja – piros gyanta 
alj – angyal prostija – ang
yali sajtpor – pislogj, tar 
anya – sipolyra ganajt – 
inalj, gyors pata – inga- 
olaj-sprayt – Joli nagy 
strapa – langyos pajtira – 
nagyi sarjat lop – nagy pa
si, tarolj – nyalj, taps-or
gia – Pajor nyilas tag – 
pajtin saroglya – rajta, 
Spanyolig... Omázs. (Az 
anagrammák forrása: 
Parti Nagy Fan Club az 
Origo-n.) (Sz.T.)

10. Ach, dicső múlt! Va
lóba’: cseberből vederbe. 
És ez a „valóban” – mint a 

szöveg egy lehetősége – 
borzongató. Történeti ön
képünk falvédőjén (sic?!) 
ott áll ez a kardsuhintgató 
honleány, le sem tagad
hatjuk. (Sz.T.)

11. Mossa-mossa a ka
litkát, a liliomot, a huszár
toalettet, de a haza és Ri- 
kard megmenekül. (M.E.)

HUSZÁROK: (Kintről éneklik a refrént.) 
Talpra, huszár, lóra, 
Ejnye az áldója, 
Dója, do dódója.

(Részlet Parti Nagy Lajos: Ibusár. Jelenkor, Pécs, 1996,

34–35. o.)
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Daniel Mendelsohn . .
Nem egy eszményi férj

Euripidész Alkésztisze Ted Hughes fordításában1

1. A történetet mindannyian ismerjük már – mint oly sok tragédia, ez is egy férjjel és egy feleséggel kezdődik. A férj látszólag boldog, kortársai közt kitűnőség, megnyerő, mindenki kedvence, olyan ember, akinek minden gyengeségét ellensúlyozza az a rendkívüli képesség, hogy elnyerje az emberek ragaszkodását és hűségét. (Rokonságát ugyanakkor hidegnek és anyagiasnak ismerik.) A feleség, akinek viharos szenvedélyeit meghazudtolja konvencionális külseje – a háztartás ténykedéseiben aratja apró diadalait – egyesek szerint már-már őrült odaadással csügg rajta. Két gyerekük van, egy kislány és egy kisfiú.Aztán valami történik. Néhányan, akik a párt tanulmányozták, azt állítják, hogy a férj durván elárulja társát - mások, akik szerint a nő önmarcangolóan befelé forduló és túlságosan kritikus, vitatják a férj bűnösségének mértékét. (Ahogy az irodalmi házasságoknál oly gyakran lenni szokott, mindkét félnek megvannak a fanatikus rajongói és a nem kevésbé fanatikus ócsárlói – legtöbbjük, tegyük hozzá, irodalomkritikus.) Annyi bizonyos, hogy a nő önként megy a halálba a férj cselekedeteinek közvetlen következményeként – de azelőtt még semmilyen áldozatot nem kímélve biztonságba helyezi a gyermekeit. A legérdekesebb mégis az, ahogy a bekövetkező halál tudata sosemlátott ékesszólásra ihleti: utolsó óráiban borzongató líraisággal kimondja mindazt, amit tud életről, nőiségről, házaséletről, halálról, s mikor ezt megszólaltatja, úgy tűnik, minden nő nevében beszél. Sokan úgy érzik, hogy a félj csak a halála után fogja fel, mit vesztett. Visszajár, bizonyos értelemben, a férjét kísérteni – már nem mint beszélő alany, hanem mint a férj aggályosán jóvátenni igyekvő, talán kompenzatorikus munkálkodásának kísértetiesen néma tárgya.
1. Euripides’ Alcestis translated and adapted by Ted Hughes.
Farrar, Strauss and Giroux, 1999.
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Ez Euripidész Alkésztiszének a cselekménye. Hogy hátborzongatóan hasonlít néhány tekintetben Ted Hughes életének forgatókönyvére – akinek utolsó, posztumusz munkája az Euripidész-dráma „átdolgozása” – lehet, hogy véletlen, lehet, hogy nem az. Mivel Hughes Alkésztisze szabad átdolgozás, végső soron nem hozhat döntést a legvitatottabb görög tragédiaíró legvitatottabb művének ügyében (irodalomtudósok máig vitatják, hogy a darabot tragédiának vagy bohózatnak kell-e olvasni); a választások viszont, melyeket Hughes mint fordító és adaptátor tesz – mi az, amit kihagy, mi az, amit hozzátesz, mi fölött siklik el – váratlanul rávilágítanak az ő pályájára és életére.Ahogy Ted Hughes élete végéhez közeledett, klasszikus szövegek fordításának szentelte idejét: Ovidius Átvál
tozásainak jelentés részét ültette át angolra 1997-ben, Racine Phaedráját 1998-ban (1999-ben mutatta be az Almei- da Theatre Company a Brooklyn Zeneakadémián) és Aiszkhülosz Oreszteiáját a Royal National Theatre megbízásából, melynek 1999-ben volt a bemutatója, és még ugyanabban az évben, Hughes halála után, meg is jelent. Hughes még egy klasszikus darabot fordított, Seneca Oedipusát az Old Vic 1968-as előadására, John Gielguddal és Irene Worth-szel a főszerepben. Ezt a művet leszámítva – mely jól illett Hughes ízléséhez és tehetségéhez – sosem sikerült meggyőzően áthidalni a szöveg és fordítója közti távolságot.Hughes a természet költőjeként szerezte hírnevét, s fordításait (köztük Wedekindtől A tavasz ébredését és Lor- ca Vérnászát is) és az 1997-es önfeltáró Születésnapi leveleket (Birthday Letters) leszámítva – melyet néhai feleségéhez, Sylvia Plath-hoz intézett – ritkán távolodott el a természeti világtól, mely iránt hallatlan képzeleti fogékonysággal volt megáldva (s amely a Föld-anyaistennő folklórja és az animista mágia iránti megszállott, írásaiban lecsapódott érdeklődését is ihlette). Elég egy pillantást vetni megjelent munkái jegyzékére – Hawk in the 
Rain (‘Héja az esőben’), Crow: Front the Life and Songs of the Crow (‘Varjú: A Varjú életéből és dalaiból’), Flow- 
ers and Insects (‘Virágok és rovarok’), Wolfwatching (‘Farkasnéző’), Rain-charm for the Duchy (‘Esővarázslás 
a hercegségnek’), Cave Birds (‘Barlangi madarak’), The River (‘A folyó’). „Ők teremtettek kapcsolatot legben- sőbb érzéseim között” – mondta Hughes egy interjúban arra a kérdésre válaszolva, hogy miért beszél olyan gyakran állatokon keresztül. A mód, ahogy a költő felbecsüli és értékesíti a madarak, halak, ragadozó rovarok, baromfiudvarok és vadonok életét, szentimentálisnak éppen hogy nem mondható: Helen Vendler írja az 1984-ben megjelent A folyó című kötetéről, hogy Hughes, aki előszeretettel jeleníti meg magát „olyan emberként, aki belelátott az erőszak, halál, gyilkolás, holokauszt, világkatasztrófa feneketlen kútjába”, valódi tárgyául „az állati fennmaradási ösztönt kísérő erkölcsi szennyet” választotta? Hughes legjobb verseiben a természeti világ a maga káprázatos szépségével és esetenkénti kegyetlenségével ideális eszköz ennek a sötét világnak a feltárásához.Olyan téma volt ez, melyre nyelvi ízlése és dikciója Hughes-t különösen alkalmassá tette. Pályája elején főként tömör, élénk, erőteljes volt a versnyelve, ahogy Vendler írja A folyóról, „tele hasító mondatokkal, telt hangokkal,
2. Helen Vendler: The Music of What Happens. Harvard University
Press, 1988, 198, 200. 
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robbanó szavakkal”; ez a versnyelv közvetítette világnézetét, mely szerint egy egyszerű erdei énekesmadárban megvillanhat a gyilkos potenciál. „Borzasztóak az éber, szikrázó rigók a pázsiton: / Egy-egy spirálacél inkább mintsem elevenség – higgadt, / Halálos sötét szem...”3, így kezdődik a Rigók az 1960-as, Lupercal című kötetből, az alliteráló sz-ek szuggesztív sziszegésével, a t-k és d-k fenyegető robbanásával, a k-k ropogásával. Hughes „férfias, mélyen döngő” versei lázba hozták a fiatal Plath-ot, aki édesanyjának írt levélben számol be róluk. (Pályája végén bizonyos lazaság, diskurzív jelleg uralkodott el versein a férfias intenzitás rovására – a Születésnapi levelek kevés darabja keltett az életrajzin túlmenő érdeklődést. Maga Hughes, úgy tűnik, ennek fájdalmasan tudatában volt: 1984-ben írta barátjának, Lucas Myers-nek: „Továbbra is írok ezt-azt, de szánalmasan keveset ahhoz képest, hogy menynyi fáradságomba kerül. (...) Sokszor azon tűnődöm, vajon a dolgok másképp alakultak-e volna az 1963-as és ‘69-es események nélkül” – ti. Plath 1963-os öngyilkossága és Hughes későbbi élettársa, Assia Wevill 1969-os öngyilkossága nélkül, aki a halálba közös kislányukat is magával vitte. „Ez a két epizód két hatalmas vasajtó, mely rázárult énem nagyrészére. (...) Kétségkívül egy elszántabb művész behatolt volna a vasajtón.”)

3. Báthori Csaba fordítása. A teljes vers magyar fordítása e lap
számunkban jelenik meg először. (A szerk.)
4. “a smoking slither of oils and soups and syrups”
5. “My blood poured on / into him blood from my toes my finger
ends / blind blood blood from my gums and eyelids / blood from

A témában és versnyelvben megmutatkozó erőszak iránti előszeretete vonzotta a fiatal Hughes-t Seneca Oedi- 
pusához. A sztoikus filozófus és drámaíró nyelvezetének retorikai extravaganciája, a nyelv végső határokig feszítésének érzete, az erőszaknak alávetett test híresen barokk leírása minden irodalomtörténetben Seneca stílusának jellegzetességeként jelenik meg. Oedipus-fordítása kiadott változatához írt előszavában Hughes (aki műveiben, mint az 1977-es Gaudete című hangjátékban is óva int a hideg intellektualizmustól, mely elfordul a természet elsődleges arcától) az Oidipusz-mítosz senecai, „primitív” feldolgozása iránti vonzódásáról beszél, melyet Szophoklész „teljesen civilizált” változatánál magához közelebb állónak érzett. Seneca vértől iszamos szövege bőven kínált – sokszor igen hatásos – lehetőséget Hughes-nak, hogy kiélje a civilizálatlan iránti gyöngéjét: fordításában Seneca tömör latinsága megfelelően besűrűsödött, klausztofóbiás hatást kelt, s nem riad vissza a rémségektől. Annak az embernek, aki Február 17 című versében hűvösen tárgyilagos hangnemben leírja, hogyan fejezett le in utero egy még meg nem született bárányt („olajok, levesek, szörpök gőzölgő pocsolyája”4), a vérfertőzés és öncsonkítás nyilvánvalóan nem jelentett különösebb nehézséget. „A vérem – mondja Hughes Iokasztéja – átfolyt / belé vér a lábujjaimból az ujjhegyemből / vak vér az ínyemből a szemhéjamból / vér a hajam tövéből (...) átfolyt az ő belei csomójába...”5Hughes Senecája jó, erős szövetű anyag, mert Senecánál, akárcsak Hughes saját művében, téma és nyelv ugyanazon a hőfokon működik: az erkölcsi mocsokhoz találóan társul a képi, prozódiai és nyelvi szenny. Hughes sokkal kevésbé sikeres, amikor – egy emberöltő elteltével – visszatért a klasszikus szövegekhez, különösen a drámákhoz. Bizonyára bárki azt az ellenvetést támaszthatná, hogy a klasszikus tragédia (és leszármazottja, Ra- cine siécle classique-jának francia drámája) éppen az erkölcsi szennyről szól, mely az állati fennmaradási ösztönt kíséri – beleértve a közönség erkölcsi szennyérzetét is, a bűnös élvezetet, hogy semmilyen szempontból nem hasonlít a felmagasztalt, de bukásra ítélt bűnbak-hősre. De Hughes-ra mint fordítóra jellemző az a balítélet, hogy ki lehet vonni a szennyes tartalmat a magas fokon stilizált formából, s végeredményül még mindig olyasmit kapunk, ami az Oreszteia vagy a Phaedra erejével és borzalmas fenségével kólint fejbe. (A folyó című kötetről írva Vendler megjegyzi, hogy „Hughes a természetből azt veszi észre, ami a céljainak megfelel”6 – ugyanez áll a klasszikusokhoz való közeledésére is.)Nem arról van szó, hogy Hughes Racine- és Aiszkhülosz-fordításai nem képesek nagyon élénken közvetíteni a szereplők erkölcsi és érzelmi állapotát. Hughes Phaedrája pátosz és akasztófahumor találóan csípős keverékével mondja mostohafiának: „Nem léha üdítőnek ittam / Nap mint nap ezt a sztrichnint.” Klütaimnésztrája „teste tokjában egy férfi szörnyű akarata lakik, / Mint csiszolt penge”7 – ezek a sorok nem Aiszkhülosztól származnak ugyan, de kifejezik azt a kivételes figyelmet, amit a tragédiaköltő a szörnyeteg királyné fenyegetően androgün alakjának szentelt. Egy dolog azonban katasztrofálisan hiányzik Hughes klasszikus fordításaiból (és oly sok más fordításból, leginkább a meglehetősen egyenetlen új Penn Görög dráma-sorozat David Slavitt és Palmer Bovie által szerkesztett köteteiből): a fenségesség. A fenséges a klasszikus tragédiában az ábrázolt törvénysértő szenvedélyek és cselekedetek – vérfertőző vágyak, gyilkos és öngyilkos erőszak –, azaz az erkölcsi szenny és az ábrázoló, magas fokon, majdhogynem mereven stilizált költői forma – Racine jeges eleganciájú alexandrinusai vagy a görög dialógus makacs jambikus trimetere, mely szabályos időközönként váltakozik a műves metrumokban megszólaló kórus szólamával – közti súrlódásból származik. William Christie, a Les Arts Florissants barokk zenei együttes vezetője mondta egy interjúban, hogy „a magasfokú stilizáció az érzelmet felszabadítja inkább, semmint fékezi.”Hughes, aki sosem jegyezte el magát a kötött versformákkal, sőt, pályája előrehaladtával szinte kizárólag laza, ritmus nélküli formában írt, gyanakvással tekintett mindenfajta formai kötöttségre, mely a klaszszikus ismérve. Mint a klasszikusok oly sok más kortárs fordítója, ő is összetéveszti a művit a merevvel, a visszafogottságot az érzelem hiányával, és megpróbálja ezeket elvetni. Oreszteiája dikciója emelkedettebb ugyan, mint némely újkeletű fordításé (minden bizonnyal emelkedettebb, mint Slavitt Oreszteiája a Penn Görög dráma-sorozatban, ahol Klütaimnésztra tölt „a szüreti bajok koktéljából”, s a kórus vezetőjét végig miszternek szólítja), de így is hajlamos túlságosan le-

the roots of my hair... / flowed into the knot of his bowels...”
6. Vendler, i. m. 197.
7. “I have not drunk this strychnine day after day / As an idle re
freshment”; „Has... a man’s dreadful will in the scabbard of her body 
/ Like a polished blade”
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fokozni, elsimítani, túlmagyarázni dolgokat.Kevés olyan megindító pillanata van a görög drámának, mint az, ahogyan az Agamemnónban a Kórus leírja Iphigenia könyörgését apjához „fohászokkal és kiáltással”, mielőtt feláldoznák, majd miután brutálisan elhallgattatják, „az áldozókra veti szeme szánalmas nyilait”8. Hughes külvárosias Iphigeniája ezzel szemben csak azt kiáltozza: Papa, papa, s „szeme könnyeiben forog”9. Az ilyen fordítói választások arra emlékeztetnek, mennyire megzavarja – mondhatni zavarba hozza – a fordítókat az a rendkívül áttételes, átvitt nyelv, amit Aiszkhülosz szereplői szájába ad. Az Agamemnón elején az Őrt annyira elborzasztja a házasságtörő, férfias királyné, hogy képtelen róla beszélni még önmagához is: „Nagy ökör van a nyelvemen”, mormolja baljóslatúan. A verssoroknak hihetetlen archaikus súlya és ereje van – ezt aligha lehet elmondani Hughes mondatáról: „Hadd pihenjen a nyelvük – laposra préselve.”10

8. Klasszikus angol fordításban: „(pleading) with prayers and cries Klasszikus angol fordításban: “A great ox stands upon my ton-
to her father , ill. hurling at the sacrificers piteous arrows of the gue” — ill. Hughes-nál: “Let their tongue lie still — squashed flat.”

eyes”. 11. John Wilson,ed.: Twentieth Century Interpretations of Euripides’
9. her eyes swivel in their tears Alcestis: A Colloection of Critical Essays. Prentice Hall, 1968, 1.

Az Átváltozások számtalan lehetőséget kínál állatok megjelenítésére, melyekké a mű során a szereplők többsége átváltozik, s ennek kétségkívül nem kis szerepe van abban, hogy Hughes összes pályavégi fordításai közül éppen ez az Ovidius-átdolgozás, a Tales from Ovid (‘Ovidius-mesék’) a legkielégítőbb. A költő még itt sem ismeri fel, milyen fontos Ovidiusnál a forma: bevezetőjében megteszi a kötelező utalást a hellenofil költő „édes, szellemes lelkére”, de ennél láthatólag jobban érdekli az, amit az Átváltozások tárgyának lát, a „tekervényes szubjektivitás és a szenvedély katasztrofikus végletei, melyek a groteszkkel határosak”. Azaz sikerül felfedeznie Ovidiusban Senecát. Az ovidiusi szöveg örömét pedig épp az a finom feszültség adja, ami a leírt regresszív, groteszk, természeti átváltozások és a „teljesen civilizált” verssorok közt húzódik – a Kultúra diadala a Természeten, ha egyáltalán létezik ilyesmi. Hughes Ovidiusa sokszor nagyon hatásos, de nem édes, és még kevésbé szellemes.2. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Euripidész Alkésztisze épp azért keltette fel Hughes figyelmét, mert ez a darab – Euripidész legkorábbi fennmaradt színműve – olyan sok formai és tartalmi problémát támaszt. A hangnem és stílus váratlan ingadozásai szinte kiprovokálják a formai szempontok teljes elhagyását. „A kritikus harcmezeje”, írja John Wilson irodalomtudós a darabról írt 1968-as esszékötet előszavában.11 A harc máig dúl az 
Alkésztisz körül.Az Alkésztiszt először Kr. e. 438-ban játszották Athénban a Nagy Dionüsziákon, egy évente megült fontos világi és vallásos ünnepen, melynek része volt az évente megrendezett drámaverseny – valami olyasmi lehetett ez, mint július 4-e, a Hálaadás-ünnepség és az Oscar-kiosztás keveréke. A dráma eredetileg egy tetralógia negyedik darabja volt – a negyedik rész általában szórakoztató, trágár „szatírjáték” volt, melynek valószínűleg az volt a rendeltetése, hogy enyhítse a megelőző három tragédia keltette szánalmat és félelmet. A három színmű közül, mely az Alkésztisszel együtt a tetralógiát alkotta, kettő szenvedélyes asszonyok tragédiája; mindhárom elveszett. A negyedik színmű viszont nyugtalanítóan keveri a klasszikus tragédia elemeit a komikus félreértések, körmönfont ugratások és részeg duhajkodások jeleneteivel. Alkésztisz királyné férje, Admétosz király helyett megy önszántából a halálba, amikor eljön az óra, s majd Héraklész hozza vissza Hadész birodalmából a darab bizarr befejezésében.A rövid színmű első, „tragikus” fele Apollón baljóslatú prológusával kezdődik, melyet az isten és a Halál közti vita követ – Hadész Alkésztiszt követeli, de Apollón megjósolja, hogy az akarata nem fog teljesülni. Ezután fejest ugrunk a kalandok sorozatába s a könyörtelen végzet hangulatába. Alkésztisz lassú elmúlásának szívszorító jelenetei következnek – búcsúzása gyermekeitől, akiket férje gondjaira bíz, Admétosztól, aki megesküszik, hogy sosem nősül újra, szenvedélyes kitörése a hitvesi ágy előtt, mikor halálát közelegni érzi; a halotti menet, melyet Admétosz és idős apja, Pharész parázs veszekedése szakít meg – az idős pár nem volt hajlandó fiuk helyett meghalni - , és végül a fájdalomsújtotta Admétosz visszatérése az üres házba a temetés után.A második, „komikus” rész a duhaj Héraklész megérkezésének színjátéka a gyászoló házhoz (épp egyik munkájára indul); Admétosz kínosan diplomatikus erőfeszítéseket tesz, hogy megőrizze hírnevét, mint jó barát és legendás házigazda, Héraklész elől eltitkolja Alkésztisz halálát, nehogy a hős rosszkor jöttnek érezze magát. A részeg, dorbézoló Héraklész végül megtudja az igazat, és megesküszik barátjának, hogy Alkésztiszt visszahozza Hadászból. Alkésztisz sírja mellett megbirkózik magával a Halállal, és megszabadítja a királynét. A színmű kísérteties játékkal zárul: a diadalmas Héraklész, mint egy örömapa, átadja a lefátyolozott, menyasszonyi ruhába öltözött Alkésztiszt Admétosznak, aki nem tudja, ki rejtőzik a fátyol mögött, s a feszültséget tovább nyújtja ugratásaival. Alkésztisz a darab teljes második részében néma marad.A hangnemek, stílusok, témák egyvelege ebben a furcsa műben sok fejtörést okozott minden értelmezőnek. Tovább idézve John Wilsont:Még a darab műfaja is vitatott – tragédiával, szatírjátékkal, vagy a tragikomédia első példájával van dolgunk? Ki a főszereplő, Alkésztisz vagy Admétosz? És mi kinek a szemszögéből nézzük a feleséget és a férjet? Vajon Alkésztisz valóban olyan nemes, mint állítja? És Admétosz méltó-e erre az odaadásra, vagy megérdemelten zúdítja rá szidalmait apja, Pharész? És végül: Alkésztisz megszabadítása valódi misztériumjáték, szardonikus „addig éltek, míg meg nem haltak”, vagy egyszerűen egy szórakoztató darab találó befejezése?

[Erdélyi Magyar Adatbank]



Ezek a kérdések mindmáig zavarba hozzák a klaszszikafilológusokat, annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedek radikális fordulatot hoztak a klasszikus szövegek olvasásában. Azóta, hogy a hatvanas években Wilson az idézett sorokat leírta, a klasszikafilológiára egyetlen irodalomelméleti irányzat sem hatott akkora erővel, mint a feminista kritika; az elméleti csatában az Alkésztisz különösen hálás terület volt minden becsvágyó irodalmár számára, aki bizonyítani akarta, milyen mértékben tükrözi a görög aranykor irodalmi termése az athéni társadalom „patriarchális” ideológiáját. „Az Alkésztisz műfaja nemtől függ. Külső látásra komikus: a halál után élet következik, a temetésből esküvő lesz. De vajon Alkésztisz számára is olyan vidám-e ez a befejezés, mint Admétosz számára? Bár temetés és nász ellentétes dolgoknak tűnnek, Alkésztisz szemszögéből nézve a kettő nagyon is hasonlít egymásra” – írja Nancy Sorkin Rabinowicz klasszikafilológus egy provokáló, bár ideológiailag talán túlságosan merev tanulmányban Euripidész nőalakjairól.12

13. A klasszikus angol fordításban idézett részleteket a továbbiak- 
12. Nancy Sorkin Rabinowitz: Anxiety Veiled: Euripides and the ban Csengeri János 1911-ben megjelent fordításában idézem (ford.
Traffic in Women. Cornell University Press, 1993, 70–71 megj.)

Nem kell feminista zelótának lenni ahhoz, hogy az olvasó kételkedni kezdjen Admétosz jellemében. Mindjárt a dráma legelején, miközben Alkésztisz a palotában haldoklik, a király csak önmagával van elfoglalva. Haldokló feleségéhez intézett kesergései mind eléggé szokványosak ugyan („Ne hagyj el (...) Ha te meghalsz, én se legyek”13), összeadódva viszont nyugtalanító hatásúak – az olvasó/néző fokozatosan rájön, hogy Admétosz számára ez a csapás csupán önmagáról szól. Alkésztisz halála, sírja, „keserűbb a halál gyötrelmeinél” – ha ezzel részvétre pályázik, kissé túllőtt a célon, hisz Alkésztisz épp azért pusztul el, mert ő félt a haláltól. Admétosz a Periklész-kori Athén válasza a viccre az abszolút szemtelenség klasszikus meghatározásáról – abszolút szemtelen az, aki meggyilkolja a szüleit, majd az esküdtektől kegyelmet kér azon a címen, hogy árva.Admétosz néhány végletes fogadalmat tesz Alkésztisznek a halálos ágyán: megfogadja, hogy egy teljes évig betilt minden mulatságot, és megesküszik, hogy sohasem visz másik asszonyt a házába. A darab második felében aztán megszegi mindkettőt – Héraklészt borral, lakomával és zenével fogadja, majd az ismeretlen, lefátyolozott nőt befogadja a házába, mint egy menyasszonyt, és közben nem tudja, hogy Alkésztisz az.14 Nem kevésbé furcsa az a bejelentése, hogy egy mesterrel elkészítteti Alkésztisz szobrát, hogy azt az ágyába fektethesse és úgy becézze, mintha Alkésztisz volna – „fagyos vigasz”, az biztos, de olyan pótlék, ami segít elviselni a veszteséget. Néhány kritikus ebben fetisisztikus vonást lát – de bárhogy olvassuk is, elgondolkoztató, hogy Admétosz, miután megfogadta, hogy élete végéig gyászolja Alkésztiszt, már azelőtt vigasztalást keres – ha mégolyan hideget is – magának, hogy felesége meghalna.A darab első részében a férjet gyenge jellemnek ismerjük meg. De annak is kell lennie, hiszen Euripidész szín-

[Erdélyi Magyar Adatbank]



művének minden „tragikus”, vagy drámai, fejlődése az Admétosz jellemének fejlődésén alapul; kezdetben csodálatra éppen nem méltó ember, aki a darab során felismeri, hogy az életet, amit felesége halála árán szerzett, őnélküle nem érdemes végigélnie. „Most értem” – kiált fel a dráma csúcspontján, mielőtt Héraklész belépne a feltámasztott Alkésztisszel a karján. A király még így sem nő fel a hős rangjára: Alkésztisz csodálatos visszatérése az Alvilágból visszarántja férjét az igaz, tragikus önismeret küszöbéről, amit elért volna, ha megtanul élni a veszteségével, mint a „valódi” tragédiák hősei – azok, akik nem végeznek magukkal.Admétosz történetében a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. „Sok olvasó úgy érezheti, hogy Admé- toszt a gyásza nem változtatja meg eléggé”, írja Charles Segal, a Harvard klasszikafilológusa, egyik felkavaró esz- széjében a színműről.14 15 Richmond Lattimore pedig, aki közel fél évszázaddal ezelőtt fordította a görög szöveget a University of Chicago görög drámasorozatának, szintén kifejezte kétségeit az Admétosz jellemével kapcsolatban, azt a szónoki kérdezésmódot használva, melybe oly sokan esnek, akik megpróbáltak már megbirkózni az Alkész
tisz szövegével, kétségtelenül azért, mert a szöveg éles műfajváltásai minden kategorikus kijelentést nevetségessé tesznek: „Milyen férj az olyan, aki engedi, hogy a felesége meghaljon érte?”

14. Néhány szövegkritikus, köztük a görög szöveg legújabb Oxford- 
kiadásának szerkesztője azt állítja, hogy az „átadási jelenet” két 
kulcsfontosságú sora hamisítvány, ezért a kihagyásuk mellett kar
doskodtak. Ha elfogadjuk az ő álláspontjukat, megváltozik a jelenet 
értelme: Admétosz tudja, mielőtt elfogadná a kezét, hogy a nő, akit
Héraklész hoz neki, Alkésztisz. A cikk írója ezzel szemben inkább a 
Michael R. Halleran elemzését fogadja el, aki mind szerkezeti, mind 
rituális alapon – a jelenet verssorai két korábbi, kulcsfontosságú

3. Hughes Alkésztisz-adaptációja mintha azt akarná mondani, hogy helytelenül tettük fel a kérdést: az ő változata egyáltalán nem foglalkozik Admétosz hibáival, annál az egyszerű oknál fogva, hogy az ő Admétoszának nincsenek hibái. Mindent, ami Euripidész színművében azt sugallja, hogy kétséggel kell viszonyulnunk a férj jelleméhez, eltávolított a darabból – Admétosz helyett Isten lesz ennek az Alkésztisznek a negatív figurája. Meglepő váltás.A takarítás korán megkezdődik. Euripidész darabjában Apolló, viszonzásul azért, hogy jól bántak vele chez Admétosz, megígéri a halandó királynak, hogy elkerülheti a halált, ha talál valakit, aki hajlandó helyette meghalni. Admétosz sorra próbálkozik szeretteinél, míg végül a felesége beleegyezik, hogy meghaljon érte. Hughes adaptációja megkíméli Admétoszt attól az átkozottul kínos helyzettől, hogy a rokonainál – és a feleségénél – kilincseljen vállalkozókért: itt Apollón az, aki lebonyolítja a „kampányt”. Sőt, tulajdonképpen Apollónnak sem kell felkérnie Alkésztiszt, bár Euripidész drámájában maga Admétosz teszi ezt: a feleség egyszerűen felajánlkozik. (Ér-
sort ismételnek meg, maga a jelenet pedig a görög házassági cere
mónia legfontosabb mozzanatait sorakoztatja fel – azt bizonyítja, hogy 
a sorok eredetiek. (“Text and Ceremony at the Close of Euripides’ 
Alkestis”, Eranos, Vol. 86 (1988), 123–139.
15. In: Euripides and the Poetics of Sorrows: Art, Gender, and Com
memoration in Alcestis, Hippolytus, and Hecuba. Duke University 
Press, 1993.
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dekes, hogy Hughes Alkésztisze hűbb az eredetihez, mint az „adaptált” Admétosz; még akkor is, amikor az angol költő olyan mondatokat ad a szájába, melyek Euripidésznél hiányoznak – mint például patetikus felkiáltása, mikor búcsúzik a kislányától: „Sosem fogja megtudni, milyen voltam” – ezzel fokozza a drámaiságot.)Hughes hasonlóképpen simítja el minden bizonyítékát a férj „kritikátlan önközpontúságának”16: mindenestől kitörli Admétosz siralmainak monologizáló pityergését a darab elején, a felháborítóan önmagával elfoglalt megnyilatkozások helyébe pedig, melyeket Euripidész ad szereplője szájába – „Óh, szörnyű kedvesidnek és kivált nekem, / És gyermekidnek, kik vélem kesergenek”, és „Óh jaj, ez a szó [Isten veled] nékem oly keserű, / Keserűbb a halál gyötrelmeinél” – Hughes-nál a sokkal kevésbé bosszantó sorok kerülnek: „Küzdj (ellene), Alkésztisz, / Küzdj a gyerekeidért, és értem”, ill. „Ég veled! – ne használd ezt a szót. / Csak élj, élj, élj, élj.”17

16. Charles Segal, i. m. 51.
17. Lattimore kitűnő fordításában: “sorrow for all who love you - 

most of all for me / and for the children”, ill. “Ah, [‘good-bye is’] a 
bitter word for me to hear, / heavier than any death of my own”; Ted 
Hughes átdolgozásában: “Fight against it, Alcestis. / Fight for your 
children, for me”; “Good-bye! – don’t use that word. / Only live, live, 
live, live.”
18. Csengeri János klasszikus magyar fordításában: „Művész kezek

től alkotott képmásodat / Majd özvegy ágyam vánkosára fektetem, /
Reája dőlök, karjaimba zárom azt / S neved susogva azt hiszem, hogy

A legkülönösebb, hogy Hughes eltörli – azzal tudniillik, hogy elkészítteti felesége mását18 – az Admétosz fogadalma okozta furcsa érzést. Az ő változatában ez a mozzanat elutasító, mi több, hitetlenkedő, szónoki kérdéssé válik: „Mit tegyek, / Készíttessem el egy szobrásszal a képmásodat? Nyújtózzam ki mellette, az ágyunkon, / Hívjam Alkésztisznek, suttogjak neki? / Neki mondjam el azt, amit neked mondanék? / Öleljem – borzalom! - simogassam! / Tudva, hogy nem te vagy sosem...”19 A finom átírás megfordítja az egész jelenet irányultságát: az eredeti nyugtalanítóan rámutat a férj készségére, hogy a halott feleség helyébe elfogadjon egy pótlékot, az új változat ezzel szemben állhatatos hűségét hangsúlyozza. (Hogy Admétosztól még inkább eltávoztassa a bűnnek még az árnyékát is, Pharész alakját kimondottan visszataszítónak festi: az idős apa nemcsak megtagadja, hogy fia helyett a halálba menjen, de „rikácsol” meg „ordít” a fiatal férfira: „Halj meg... takarodj és halj meg.”20)Hughes tüntetően apró módosításai végső soron aláássák Euripidész drámai csúcspontjainak erejét. Az eredetiben a fordulópontot jelentő szín, amikor a lefátyolozott, néma Alkésztisz Héraklész karján visszatér otthonába, a férjéhez, kísérteties jellegét épp Admétosznak a halálos ágynál tett fogadalmából nyeri, mely felkészítette a nézőt/olvasót arra a – bármilyen furcsa – gondolatra, hogy a király a feleség lélektelen képmásához köti életét. De íme, a „happy” end: Admétosz egy olyan vala(k/m)i kezét fogja, mely lehetne akár a beharangozott bábu is. Mivel azonban Hughes ejtette Admétosznak ezt a fogadalmát, a drámai fordulópont minden lúdbőröztető potenciálját elveszti. Ismét tanúi vagyunk annak, hogy a fordító zavara a tragikus cselekvés és dikció fenséges, bizarr vonásaival a drámai hatás csökkenésében bosszulja meg magát.A nézőben/olvasóban felébred a gyanú, hogy Héraklész kísérője tulajdonképpen nem más, mint egy szobor, mert az alak teljesen néma marad, míg Héraklész és Admétosz közt hosszas párbeszéd folyik – ez a némaság láthatóan nyugtalanítja a többi szereplőt, és éppen azért, mert félünk, hogy esetleg csak szimulákrum, kísértet, nyugtalanítania kell bennünket, a közönséget is. Euripidész szövegében a felkavart Admétosz Héraklésztől követeli a választ: „De vajh miért nem nyitja szóra ajkait?” Fred Chappell fordítása a Penn-sorozatban, melyet egyébként elrontanak a poénok (minden színt zenei utasítások vezetnek be, mintha operalibrettót olvasnánk: allegro calmando, poi accelerando) szépen közvetíti Admétosz nyugtalanságát: „Miért oly szótlan az én Alkészti- szem?” Hughes változatában a mindig kínosan udvarias Admétosz nyájasan mormolja, „Talán megszólal?”21 Az olvasó azon gondolkodik, vajon érdekli-e egyáltalán.Külső látásra úgy tűnik, hogy az ok, amiért Hughes eltolja a hangsúlyt – és az erkölcsi gyengeség minden gyanúját – Admétoszról, az, hogy szeretné, ha adaptációja emelkedett drámai és költői nyilatkozat lenne az emberi szellem diadaláról, az elmúlásról és a szeretet győzelméről a halál felett. Férj is, feleség is eszményített, viszont mindenki „Istenre”, az ő kicsinyességére és az emberi szenvedéssel szembeni hideg közönyére hárítja a vétket („Isten hallgat, mint mindig”). Az eredetinek ezt a kozmikus átértelmezését alátámasztandó, Hughes a Héraklész- jelenetbe finom variációkat iktat be Aiszkhülosz anti-autoritariánus Leláncolt Prométheuszára, melyben a hős megkérdőjelezi Zeusz igazságosságát, valamint Euripidész mélyen vallásellenes Héraklész őrjöngése című darabjára, melyben egy bosszúszomjas istennő egy időre megfosztja a munkáiról hazatért hőst az értelmétől, s az őrjöngő Héraklész saját feleségét és gyermekeit megöli. Hughes fojtott zúgolódása a „nukleáris bombák” ellen, melyek „hosszú következmény-gomolyokat okádnak”22, és vádló leírásai Istenről, „az atom csinálójárói”, akit „elektrotechnokraták” szolgálnak, megint csak arra emlékeztetnek, hogy a költő továbbra is a primitív Természetet választja a hideg Kultúrával szemben.Hughes hiába emeli meg a téma nyitó tétjét, az előadódó formai problémák keresztbe tesznek ambícióinak; az 
Alkésztisz esetében talán elkerülhetetlen, hogy a költő még a többi fordításánál is kevésbé képes eltalálni a megfelelő hangot. Hogy megközelítse – úgy tűnik – Euripidész hibrid drámájának hangnembeli sokszínűségét, Hughes addig nem látott mértékben kísérletezik szlenges, játékosan bizalmas nyelvezettel – az eredmény néha furcsa, sokszor viszont az eredeti szöveg mindvégig kitartott emelkedett nyelvezetének, méltóságának árulója. „Szólíthattok akár istennek, / Hívhattok, aminek akartok”, mondja Hughes Apollónja a prológusban, mely az eredeti szövegben

tégedet / Ölellek, édes, bár tudom, hogy nem te vagy./ Fagyos vi
gasz, de megkönnyíti tán ez is / Szívemnek terhét.”
19. “What shall I do, / Have some sculptor make a model of you? 

Stretch out with it, on our bed, / Call it Alcestis, whisper to it? / Tell 
it all I would have told you? / Embrace it – horrible! – stroke it! / 
Knowing it can never be you...”
20. “Die... clear off and die.”
21. “Will she speak?”
22. “[God] the maker of the atom...nuclear bombs spewing a long 
cloud/ of consequences”
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kulcsfontosságú, mert a dráma egész első felének a hangulatát ez határozza meg. Bizarr szavak ezek egy Apollóntól – a görög tragédiák hőseit ennél kisebb szentségsértésért is lesújtják a mennykövek. (Az Alkésztisz tulajdonképpen sötét utalással kezdődik az önhitt Aesculapius-Aszklépioszra, Apollón fiára, aki fel merészelte támasztani a halottakat – ez az első vonatkozás a feltámadás mindent átható témájára a darabban.) Apollón így folytatja: „A holtaknak meg kell halni mindörökre. / A mennykő mondta ezt. A halottak / Halottak halottak halottak halottak / Mindörökre...”23 Csak gyaníthatjuk, hogy Hughes itt a halál végtelen, tompa semmiségét próbálja érzékeltetni, de az ilyen és ehhez hasonló félresikerült részletek azt juttatják eszünkbe, hogy a fordító egyben nagyon sok népszerű gyerekkönyv szerzője is... A komikus bizalmasság benyomulását elég nehéz megemésztenünk Euripidész Alkész- 
tiszében is, melynek központi erkölcsi problémája a férj alkalmatlansága, de ugyanez katasztrofális eredményre vezet Hughes Alkésztiszében, ahol a legfőbb erkölcsi probléma Isten durva alkalmatlansága.

23. “You may call me a god. / You may call me whatever you like”, 
ill. “The dead are dead forever. / That is what the thunder said. The 
dead / Are dead are dead are dead are dead / Forever...”

Ted Hughes nem az első özvegy költő, akinek az Alkésztisz fordítása alkalmat ad néhány „korrekciós” hangsúlymódosításra: Robert Browning hosszú történelmi poémájában, Balaustion kalandjában (Balaustion’s 
Adventure, melynek alcíme: ‘Including a Subscript of Euripides’), melyet felesége, Elizabeth Barrett-Browning költőnő halála után írt, egy költőnő Rodosz szigetéről Athénba érkezik, hogy találkozzon Euripidésszel, majd nekilát az Alkésztisz átírásának. Az ő változata – mely Browning saját változata – üdvözítő: az „új Admétosz” ebben kezdettől elutasítja Alkésztisz vállalkozását, hogy helyette a halálba menjen – „Jól van úgy, hogy én menjek, és te maradj”, mondja feleségének, akivel végül tündérmesébe illő életet nyer. „A pár – írja Browning – sokáig és boldogan élt”. Hughes adaptációja hasonló vonalat követve újítja fel Euripidészt. Ha a görög tragédiaíró színművét olvasva kénytelen-kelletlen fel kell tennünk magunkban a kérdést: Milyen férj az olyan, aki hagyja, hogy a felesége meghaljon helyette, a modern költő Alkésztisze azt kérdezted velünk: Milyen Isten az olyan, aki engedi, hogy az emberek meghaljanak? Hughes-nál, akárcsak Browningnál, nincsen bűnös férj – hiányzik az alászállás az érzelmi (vagy erkölcsi) mocsokba, mely a túlélésnek oly gyakran tartozéka. Csak bűnös absztrakciók maradtak.
4. A nyugtalanító némaság, amellyel Euripidész Alkésztisze is zárul, Ted Hughes és Sylvia Plath kapcsolatának vezérmotívuma lehetne. Plath-életrajzában (Bitter Fame [Keserű hírnév]) Anne Stevenson leír egy szóváltást Plath és sógornője, Olwyn Hughes közt, mely 1960 karácsonyán történt: attól függően, hogy kinek a pártján vagyunk, ez az epizód vagy Plath irracionalitását, vagy Olwyn Hughes ridegségét bizonyítja. Válaszul Olwyn megjegyzésére, hogy sógornője „borzasztóan kritikus”, Plath „vádlón rábámult” és „rámeresztette azt a nyugtalanító tekintetét” anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Olwyn visszaemlékszik, hogy az járt a fejében: „Miért nem mond valamit?” (Ez a mondat nagyszerűen illett volna Admétosz szájába az „átadási jelenetnél”, mert élénken közvetíti azt a frusztrációt, amit az effajta passzív agresszivitás láttán érzünk.) Olwyn Hughes néhány évvel ezelőtt Janet Mal- colmnak írt levelében még érezhetően neheztel azért, amit Malcolm a Plath és Hughes kapcsolatáról írt könyvében 
(The Silent Woman) Plath „medúzai”, „halálos, büntető” szótlanságának nevezett.De ha Plath valóban a „hallgatag asszony” volt, mint Alkésztisz, Hughes a maga részéről szintén a hallgatag férfi: agresszíven, büntetően hallgatag, legalábbis azok szemében, akik többet szerettek volna megtudni ennek a híres irodalmi-házassági tragédiának a szereplőiről, akiknek a szenvedélyeit, úgy tűnik, csak a görög mítosz és a klasszikus tragédia tudja megragadni. („Ettek a gránátalma gyümölcséből, ami az alvilághoz láncolja őket” – írja róluk Janet Malcolm; „Eltölt a saját lángom sötétje, mint Phaedrát...” – írta Plath.) Amikor 1997-ben megjelent a 
Születésnapi levelek, nagyon sokféle reakciót keltett: elborzadást, örömöt, sokkot, meglepetést, szorongást, lelkesedést stb. Egyetlen dologban mindenki egyetértett, hogy ez a megjelenés lényegében megkönnyebbülés: Hughes végre beszél.Miért is ne? „Ted Hughes történetében szokatlanul kevés a kegyelmi pillanat, amikor valakinek megadatik, hogy semmisítse vagy újracsinálja a tetteit, s úgy érezze, hogy az élet nem mindenestől tragikus”, írja Malcolm. A 
Születésnapi leveleket sokan úgy olvassák, mint második esélyt, lehetőséget, hogy visszacsinálja, vagy talán újracsinálja mindazt, ami a Plath-történetben róla kialakult imázst szülte. (Ugyanez áll azokra a személyes tárgyakra - útlevelekre, fotókra, kéziratokra –, melyek Hughes tulajdonát képezték, s melyek a Levelek némelyikét ihlették: „A kritikusok szerint Hughes nagyon védi önmagát és rendkívül keveset árul el magáról – nyilatkozta Stephen Enniss, a Robert W. Woodruff Library kurátora az Emory University-n-; az archívum anyagai, úgy gondolom, emberibbnek, szimpatikusabbnak fogják mutatni, mint a szenvtelen hang és a zárkózottság, amit eddig ismertünk.”)Az írók – még azok is, akik tartózkodóak és szótlanok, ha a saját magánéletükről van szó – néha akaratlanul is megnyilatkoznak. Malcolm leírását olvasva a sarokba szorított Hughes-ról nehéz nem gondolnom Euripidész 
Alkésztiszére, melyben egy gyarló halandónak híresen megadatik, hogy visszabontsa és újraszője a végzetes múltat. A visszabontások és újraszövések, melyekkel Hughes szinte önmaga ellenére is megindító adaptációjában találkozunk – az elsiklások, kihagyások, újrarendezések – azt sejtetik, hogy Hughes legtöbbet eláruló publikus megnyilatkozása a Plath-ügyben talán mégsem a Születésnapi 
levelek. Oly sok furcsa és tragikus hallgatás közt a maga – „elfátyolozott” – módján a legékesszólóbb alak Euripidész hallgatag asszonya.

Fordította: Mihálycsa Erika
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Gabriel Liiceanu itt olvasható beszédét a román sajtóban komoly vita követte, melyből kiderül, hogy a jóindulatú, ám el
sietett „testvérré-fogadás” többnyire a másik kárára oldja fel a különbségeket. Michael Shafir így ír: „Mikor a Párizsban 
tartózkodó Liiceanuval beszéltem telefonon arról, hogy otthon a bányászok halálra keresik, azt tanácsoltam, halassza el a 
visszautazását. De Sebastiannak volt-e erre lehetősége, feltéve, hogy egyáltalán elhagyhatta volna az országot?“ (Sfera 
politicii, 1998/7-8.) [A szerk.]

Gabriel Liiceanu 
Sebastian, mon frère

A Romániai Zsidó Hitközség azért hívott meg ide, hogy egy romániai zsidó íróról beszéljek Önöknek; arról a tanúbizonyságról, melyet ránk hagyott, s melyre nemcsak élete példa, hanem műve is, amely erről az életről szól. Én azonban csak úgy beszélhetek róla, ha tanúságát provokációként fogom fel, és azokat a helyzeteket, melyekbe zsidósága miatt kényszerült, a magam életében próbálom megtalálni. Életemmel a Sebastian élete előtt állok; életeink egymásra tevődnek, mint két tenyér; érintik egymást, ismerkednek, míg végül egy fölismerésben forrnak össze. Különben is, milyen mértékkel mérhetnéd a másik életét, ha nem azzal, melyet saját tapasztalataid adtak?A zsidóságról fogok beszélni, úgy, ahogy azt Sebastian megértette velem; szabad leszek, mindenféle értelemben szabad: nem feszélyez az Önök jelenléte – vagyis az a kérdés, „mit gondol a másik” –, s nem fenyeget a címkézés veszélye sem, amelytől pedig egyetlen beszéd sem menekülhet. Eltekintek a felszínes ellentétektől, még a „filoszemita” és „antiszemita” kifejezések által kijelölt körből is megpróbálok kitörni, és közben nem akarok sem hízelegni, sem megsérteni Önöket.Önmagqmról és életemről beszélek; a Sebastian könyvei behatolnak az így kialakult térbe, és dallamokkal, visszhanggal, morajjal töltik meg. Kötetei kőlapok lesznek életünk vizében: lépegetünk rajtuk, átmegyünk, hogy elérjük azt a képzeletbeli partot, ahonnan végignézhetjük, hol haladt.
A hovatartozás miatti negatív 
megkülönböztetésElőször is elmesélem életem három, egymástól független epizódját.1960-ban felvételiztem a Bukaresti Egyetem filozófia szakára. A versenyvizsgán 100 helyet hirdettek meg, s a helyek megoszlása a következő volt: 97+3. 97 hely jutott azok számára, akiknek volt dossziéjuk, 3 hely azoknak, akiknek nem. Az első kategóriába azok tartoztak, akiknek „egészséges” volt a származása, a másodikba viszont azok, akiket „burzsuj”-nak neveztek – tehát az „egészségtelen származásúak”. A 97 helyre 194-en felvételiztek (szántóföldekről és üze

mekből behozott fiatalemberek), míg a 3 helyre 48- an. Bejutottam az egyik helyre a három közül, bár a szóbelin észrevettem, hogy a jegyadás rendszere esetemben, a „dosszié nélküli” esetében büntető volt és pártos. Abban a pillanatban megértettem, hogy megbélyegzett vagyok, mégiscsak szerepelek valamiféle nyilvántartásban, láthatatlan dossziém van, amely egy életen át elkísér. Jelvényt viseltem magamon, s ez megszüntette egyéniségemet; besoroltak egy kategóriába. Tizennyolc évesen a numerus clausus jegye alatt kezdtem meg életemet. Bűnnek, súlyos bűncselekménynek tekintették, hogy anyám burzsuj matematikatanárnő volt, apám pedig burzsuj pénzügyi ellenőr. Ez volt az első kétségtelen jele annak, hogy az osztály gyalázata van rajtam. Nem olvastam még Se- bastiant, így nem tudhattam: a magam módján zsidó vagyok én is.Aztán eljött az 1975-ös év. Az intézetben, ahol dolgoztam – a Román Akadémia Művészettörténeti Intézetében – tisztogatás folyt. Nem voltam párttag, hát kirúgtak, egy fél évvel odakerülésem után. Mit érdekelte őket, hogy tehetséges kutató vagyok-e, vagy sem? Nem az számított. Nem őriztem meg a papírt, mellyel közölték leváltásomat, s azt sem tudom, létezett-e ilyen. De nemrégiben rábukkantam a Sebas- tiant szabadságoló cédulára – ezt a Revista Fundațiilor Regale küldte neki: „Tisztelettel értesítjük, hogy az 1940. augusztus 9-i Határozat értelmében ez év szeptember 7-étől zsidó volta miatt állásából elbo- csáttatik.” Ezek a sorok ismét eszembe juttatták zsidóságomat, azzal a különbséggel, hogy a párt, melynek nem voltam tagja, nem igyekezett megindokolni kirúgatásomat, s ha megtette volna, akkor sem „tisztelettel” teszi.Az utolsó epizód 1990. június 13-án játszódott le. Reggel 9 óra. Munkahelyemre érek, a Scînteia Házhoz. Az épület bal szárnya előtt, ahol a Humanitas Könyvkiadó meg a România liberă című napilap szerkesztősége van, óriási tömeg. Főleg asszonyok – nyomdásznők, akiket a II. meg a III. emeletről tereltek ide. Átverekedem magam rajtuk; a bejárat felé tartok. Érzem az egy helyen összegyűjtött emberek vibrálását, hallom a sokaság felbujtott moraját. „Halál...” Nem értem a nevet. Palerre? Băcanura? Hirtelen a saját nevem üti meg a fülemet, tisztán, félreért
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hetetlenül. Fölkapom a fejem, mintha lelepleztek volna, miközben utat törtem magamnak a tömegben, és azon gondolkodom, vajon ezek az emberek, akik semmit nem tudnak rólam, miért követelik a halálomat. Nem ismernek és mégis a halálomat akarják. Voltaképp azt az absztrakciót akarják megölni, amivé az idők folyamán váltam, vagy pedig, ellenkezőleg, az anekdotát, aki vagyok, azt a rossz ízlésre valló anekdotát, amelynek a nevemet adják, amelyet éveken keresztül alakítottak és a kollektív tudatalattiba csepegtettek. Ez a kollektív tudatalatti vadászik most, és gyilkolni akar. Ahogy átfurakszom magam a sokaságon, a vad félelmét és a pogrom előszelét érzem. Mert amikor a tömeg hebehurgyán és járványszerűen azt üvölti, „Halál reá!”, anélkül, hogy tudná, kicsoda is az, akinek a halálát kívánja, és miért, végső soron a „Halál a zsidókra!” kiáltást ismétli meg, amely az idő múlásával transzcendentálissá változott. Egy órával később öt husángokkal felfegyverzett alak keres az irodámban (hálistennek azelőtt tíz perccel elhagytam a helyiséget). A déli órákban érkezem haza; otthon tudom meg, hogy a bányászok az Egyetem téren megvertek minden szemüveges és szakállas járókelőt. Az értelmiségiek zsidók lettek: elkezdődött a pogrom.Íme tehát a zsidó lét első megjelenési formája, a legelterjedtebb s a legbanálisabb ugyanakkor. Sebas- tian erről tanúskodik csodálatos, visszafogott pátoszával a Naplóban is, de a Kétezer éve című regényben meg a Hogyan lettem gonosztevőben is: zsidó mindenki, akit nem tettei alapján ítélnek meg, hanem abból kiindulva, hogy milyen kategóriához tartozik. Júdás mindig újjászületik, ahányszor valakit egy absztrakció keresztjére feszítenek. Bűnös vagy, mert egy fogalom hozzád is tartozik; s mivel a fogalom mások életét is meghatározza, valamennyiük nevében elítélnek, mindenkiért külön-külön; mint Platónnál: bűnös vagy, mert részt veszel valamiben; már a léteddel vétkezel, olyan egyed lévén, aki az Eszmétől függsz: magához ölelt, és nem akar elengedni. A priori elítélt vagy: az Általánosság belédbújt, és örökre megbélyegzett.Minden úgy végződik, mintha mi sem történt volna: hiszen nemde természetes volt, hogy Sebastiant - az akkori Romániában és egész Európában uralkodó helyzet következtében – elbocsássák a folyóirattól zsidó származása miatt. És természetes volt az is, hogy 1975-ben Kelet-Európában ne legyen számomra hely a tudományos kutatásban, hisz nem voltam párttag. Természetesnek tűnt, mert Sebastian nem keresztelkedett meg, én pedig nem léptem be a pártba. Úgyhogy, az igazat megvallva, egyikünk sem csodálkozott, amikor kitették az állásából.
A besorolások és a besorolhatatlan„Nem ez az első alkalom, amikor középre kerültem: a szélsőjobb meg a szélsőbal ideológiai gépfegyverei közé”, írja Sebastian a Hogyan lettem gonosz
tevőben. „Várom a folytatást: az igazi gépfegyvereket”. Ugyanebben a könyvében elmeséli, hogy a harmincas évek marxista őrjöngése „burzsuj”-nak bélyegezte, míg a 34-es év vasgárdista dühe „bolse

vik”-nak titulálta. A megfelelő passzusok újraolva- sásakor ismét eszembe jut az a legendás 75-ös év. Nemrég kerültem a Művészettörténeti Intézetbe; egy reggel hivatott Ion Frunzetti, az intézmény igazgatója. „Figyeljen ide, barátom, beállított hozzám az Intézet szekusa. Azt kérdezte, mit csináljon Önnel. Két egymást kizáró listán is ott a neve: egyrészt a „vas- gárdisták”-nál szerepel Dinu Noica miatt, másrészt viszont a „zsidóbérencek” között, mert Ricu Walddal barátkozik.”Aztán a későbbi évek eseményeire gondolok visz- sza, a Humanitas-tapasztalatra: sokan (Marin Sores- cu és Radu Florian Romániában, Tismăneanu Amerikában, Edgar Reichmann a párizsi Le Monde-ban) a szélsőjobb kiadójának neveznek Eliade, Cioran, Noica műveinek megjelentetéséért... Olvasói leveleket bontok föl: tele a Humanitas zsidó szerzőkkel: Heisenberg, Grosmann, Glucksmann, Sebastian, Vo- lovici... „Sőt, döbbenten látom a kiadói tervben a zsidó Nagyezsda Mandelstam nevét”, írja egy fölháborodott olvasó 1991 táján.Megint Sebastian jut eszembe, akit soha nem lehetett besorolni; mintha érezte volna, hova kell állnia és mikor; aki mindig másképp viselkedett, nem úgy, ahogy azt elvárták tőle; aki mindig „kilógott” a nyájból, akit nem lehetett előre meghatározott irányba terelni, aki mindig csak a rá jellemző módon cselekedett, s általában az uralkodó áramlat, az „idő szava” és a történelemmel kötött alku ellenében. Sebastian, a besorolhatatlan, akit „övéi” azért zártak ki maguk közül, mert Naéval, Camillal, Mirceával* barátkozott, s akit a negyvenes években Mircea, Camil, Haig és Marietta** vállvonogatva fogadott. Talán nincs semmi csodálatosabb, mint hogy ne írhassanak föl egyik listára sem: te magad légy a lista!
Én és az „enyéim”Minden embert, aki valaha közel állt hozzám, könyörtelenül ítéltem meg, éppen az iránta érzett mélységes szeretet okán; s mikor népemről volt szó, azt hittem, javára cselekszem, ha lemondok érzelmeimről, s helyettük a szigorú önvizsgálatot részesítem előnyben, s ebben az önvizsgálatban a lehető legtávolabbi pontig jutok el. Mi lehet ártalmasabb és ízléstelenebb, mint a hibát titkoló tekintet, a hízelgő szeretet, mely óriási közös puszival végződik? Hiszen mi mind románok vagyunk – hirdetik sokan, s ennek az egyedül fontos dolognak a nevében azt követelik, hunyjunk szemet egymás hiányosságai felett.Sebastian nem változtatta meg kritériumait akkor sem, ha övéiről beszélt. Csodálatos lelki alkata egyszerűen nem engedte meg, hogy lemondjon a tárgyilagosságról a szerelem érdekében. (Nyilván emlékeznek a Naplónak arra a nagyon szép epizódjára, amikor szerelmes szemekkel nézi Leni Calert, és mégis rútnak látja). A Hogyan lettem huligán egyik paszusa
*Nae Ionescu (filozófus), Camil Petrescu (regény- és drámaíró), Mircea 
Eliade (vallástörténész) (a ford. megj.)
**Haig Acterian (esztéta, színházi ember), Marietta Sadova (színésznő, 
Haig Acterian felesége) (a ford. megj.) 
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a zsidóság nagy bűnét elemzi: a „megalázottságra való törekvés”-t, mely gyakran önostorozáshoz vezet: „Gőgös nép-e a zsidó nép? Természetesen. (...) Ennek ellenére, egyetlen nép sem korbácsolta magát olyan vadul, egyetlen nép sem nézett szembe ilyen kegyetlenül vélt vagy valós bűneivel, senki nem fürkészte magát ennyire, senki nem büntette saját vétkeit ilyen szigorúan.”Üssük föl ismét a Naplót. 1944. augusztus 31.: „Örvendek, hogy elkerültem a Románia liberă-tól, még mielőtt leköteleztem volna magam. Képtelen lettem volna egy titkos bizottságok által fenntartott rendszerben dolgozni. A megideologizált ostobaságot nehezebb elviselni, mint a puszta bárgyúságot. (...) Három napra rá, hogy Graur és a bandája elfoglalták az irodát, megértettem, hogy egy konformista terrorba csöppentem. Isten őrizzen meg ettől!” És másnap, 1944. szeptember elsején: „Ma reggel ostoba hibát követtem el: elmentem „írói megbeszélés”-re Dorian- hoz. Némán végigültem a „zsidó írók szindikátusá”- nak megalakulását, melynek élén Benador, Călugăru és Dorian áll. Ismeretlen alakok, semmitmondó nevek – kétségbeesett kudarc és duzzogó középszerűség keveréke; régi ambíciók, régi sértettségek, melyek most szemtelenül, önmagukat fitogtatva születnek újjá. Soha nem fogom megbocsátani magamnak, hogy nem kiáltottam az arcukba mindazt, amit megérdemelnek.”Vajon mit tett volna Sebastian, ha életben marad, és megéli a „megideologizált ostobaság” fejlődését, amely az egész országot meghódította, „zsidót és románt egyaránt”, ahogy ő maga mondja valahol? A 
Napló hangvétele nem hagy kétséget afelől, hogy Sebastian továbbra is áldozat lett volna. Ezúttal nem zsidóságát rótták volna föl bűnéül, hanem egyszerűen a gondolkodását: hogy egyáltalán mert gondolkodni, és arra vonatkozó igényét, hogy egyéniségként fogadják el, ne egy kategória képviselőjeként ítéljenek felőle. Milyen prófétikusan írt 1935-ben: „Az öltönyös ember tévedhet: az egyenruhát viselő ember tévedhetetlen. Ritkán adatott meg az emberiségnek, hogy ilyen kényelmesen és ilyen sokféleképpen oldja meg belső gondjait. Egy horogkereszt, egy vesszőnyaláb, egy sarló meg egy kalapács: ezek a jelképek mindent összefoglalnak, mindent megoldanak, mindenen uralkodnak.” A zsidó Sebastian az új korszakban is megmaradt volna „öltönyös ember”- nek, akire a dicső kor „egyenruhás embere” vadászik, s az egyenruhát Alexandra Graur éppúgy magára ölt- hette, mint Victor Eftimiu. Szájában a halál ízével talán ismét följegyezhette volna (hiszen semmiképpen sem kiálthatta volna az arcukba): az, aki nemrég az áldozat öltözetét viselte, miképpen ölthette magára a hóhér köpenyét? A szenvedés legvégső foka nem biztosíték-e arra, hogy aki ezt megélte, az másnak nem okoz szenvedést? Az egykori áldozatok egy része lehetővé tette a történelem újabb csapását (vagy legalábbis hasznot húzott belőle) – ám ezzel elvesztette esélyét, hogy saját szenvedésével vessen véget mások szenvedéseinek. Hogyan vehettek részt a fájdalom előhívásának forgatókönyvében az övéi, akik mindent tudtak a fájdalomról?Sebastian meghalt, mielőtt ezeket följegyezhette 

volna. De éppen fönnmaradt Naplója nyomán hihetjük, hogy nem vagyunk távol lehetséges gondolataitól és feljegyzéseitől.
A lét kettőssége és a szenvedésre való 
hajlaniA 60-as évek elején, mikor elvégeztem az egyetemet, Henri Wald mellett dolgoztam a Filozófiai Intézetben. A tragikumról szóló dolgozatomra készültem, és „az érzelem filozófiájá”-val foglalkoztam. E szintagma révén jónéhány bizonyossággal lettem gazdagabb, noha világosan megfogalmazható gondolatok nemigen merültek fel bennem. Nagyokat sétáltunk együtt: a Piața Victoriei volt a kiindulópont (itt állt az Intézet, Iorga egykori háza), Cotroceni pedig a végpont – mindketten ebben a negyedben laktunk. Emlékszem szenvedélyes vitáinkra: én a szív logikáját védtem és e logika jogát ahhoz, hogy megtelepedjen az elvont gondolkodás területén; beszélgetőtársam viszont elítélt az egyetemes racionalizmus nevében: megijedt az „élni mindenáron” programjától és azoknak a borzalmaknak az emlékeitől, melyeket „az élet filozófiája” okozott. Fiatal filozófusjelölt voltam, a tragikumról szóló dolgozatomat a korlát és az emberi lét végessége köré szerettem volna fölépíteni; egész lényemmel úgy gondoltam, hogy egy igazán átgondolt lételmélet, legyen bármilyen racionális, nem kerülheti meg az eredendő és megalapozó intuíciót: a halál érzését, hiszen ez tőrként van bedöfve létünkbe. Úgy gondoltam, ha a kezdet magában foglalja önnön végét is egyben, akkor életünk végzetszerűen lobogó tűz és zúzmarás fagy között vergődik, s így két anyagból áll össze: egy spekulatív és távolságtartó részből, melyre az örökkévalóság nyomta rá bélyegét, és egy patetikusan szenvedőből, melyet könyörtelen végességünk tudata nyomaszt. Csak az tűnt tisztességes gondolkodónak, aki vállalta ezt a tudatot, és arra a következtetésre jutott, hogy éppen ez az érdekes bennünk, ezáltal vagyunk fenségesek és erősek. A találkozás a véglettel fájdalmat okoz ugyan – de nem ugyanebből a szenvedésből fakad minden, amit elértünk, minden vágyunk beteljesülése? Nem éppen az elkerülhetetlen vég és az örök fenyegetettség tesz hatalmassá bennünket?Teltek-múltak az évek, és nem tudom, vajon Henri Wald végül igazat adott-e nekem vagy sem. De az utóbbi időben egy passzusra leltem a Hogyan lettem 
huligán? oldalain; fölolvasnám neki, hiszen olyan, mintha harminc évvel ezelőtti beszélgetésünk folyománya lenne: „A judaizmus ellentétet hordoz magában; ezt az ellentétet soha nem fogja tudni föloldani; a mai napig legalábbis nem oldotta föl. Ez az ellentét paradoxonban egyesíti az intelligencia leghidegebb és a szenvedély legforróbb formáit, s ennek a paradoxonnak nincs megoldása. Intelligens és szenvedélyes lévén egyszerre, a judaizmus saját józansága és hevessége között ingadozik, mindkettőt zavarja a másik közvetlen szomszédsága, mindkettő meg szeretné semmisíteni a másikat, és mindkettő olyan harcot vív, mely egyiket sem győzi le, s ki sem békíti őket egymással.” Sebastian azzal zárja gondolatmenetét, 
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hogy: „Szomorú sors lenne ez? Nem hiszem. Nagy, vergődő, nyugtalan sors, melynek fénye messzire sugárzik az időben és árnyéka is rávetül az évszázadok hátterére. A boldog népeknek nincs történelmük, mondta valaki. Talán van, de nem érzik, nem élik, nem változtatják meg. (...) «A zsidóknak szenvedniük kell» – ez a mondat talán azt jelenti, «A zsidóknak alkotniuk kell». Miért beszéltek hát «hideg»-ről és «sötétség»-ről?”Szintén Henri Wald mondta egy másik alkalommal: „A választott nép! Köszönöm szépen! Már belefáradtam – 2000 éve választott vagyok! Éppen ideje, hogy mások is választottak legyenek!” A „választott- ság”, amelyről Wald beszélt, a „szenvedésre való vá- lasztottság” volt, ugyanaz, mint amelyikről Nae Io- nescu értekezett hírhedt Előszavában („A zsidó népnek szenvednie kell”), és amelyet Sebastian a fenti idézetben másként értelmez, mint a másik kettő.És most térjünk vissza a Naplóhoz,. 1941-ben és 42-ben Sebastian egész lénye elviselhetetlenül vibrál: a terror, a remény és az elkerülhetetlen vég között hányódik. Bármi megtörténhet: felborulhat mindennapi élete, elűzhetik családiasan langyos környezetéből, és végleg eltüntethetik, méghozzá úgy, ahogy a Gonosz akarja: elzárhatják, deportálhatják, megölhetik. Sebastian vállán, mint egyébként minden sorstársa vállán, ott ül a Halál angyala. A halál kilép a meghatározatlan dolgok sorából, elhagyja a „még nem” dimenzióját; a megnyugtató távolba száműzött démon most lesben áll, mindenütt szolgálatkészen jelen van. Sebastian saját bőrén éli meg azt, amit népének majd minden nemzedéke tapasztalt: a zsidó ember ilyenkor fölfokozottan él, sűrűbben; lényegéig mezteleníti a létezést. A halál, éppen a zsidó nép történelme által, „aszkézissé” változik, gyakorlattá; általános-ontológiai állapotból exisztenciális állapottá válik, belénk ivódik, az ember intim környezete lesz. Mintha az emberiség, nem tudni, mikor és hogyan, elhatározta volna, hogy az egyik nemzetet kiképzi (de vajon megkérdezte tőle, mit akar?), és elküldi, derítsen föl egy olyan területet, melyhez mindannyiunknak köze lehet. A zsidó nép olyan, akár egy „Vorläufer”: olyan kém, aki az emberi létezésről küld jelentést. „Az elkerülhetetlen szenvedés eszméje”: adott ponton erre a kifejezésre bukkanunk Sebastian 
Naplójában. Mint minden ember, a zsidók is tervszerűen élik meg a halált: a különbség abban érhető tetten, hogy ők most, azonnal, ebben a pillanatban.Mi következik ebből, az elkerülhetetlen szenvedés eszméjéből? Más népek is szenvedtek és fognak szenvedni a történelemben. Végső soron minden népnek van tőkéje a felhalmozott szenvedésből, és minden népnek van joga az emlékezéshez. De csak a zsidók génjeibe szívódott föl a történelem. Miért csak náluk? Sebastian mintha megfejtené ezt a kérdést: azért, mert egyik nép sem változtatta ilyen mértékben műalkotássá a szenvedést, nem tette ennyire állandóvá azt. „«A zsidóknak szenvedniük kell» – ez a mondat talán azt jelenti, «A zsidóknak alkotniuk kell»”, mondja. Minden alkotó hangot hall, egy zsidó hangját, aki siet, hogy elmondja, amit mondania kell, mert egy lépéssel bennebb van a halálban, mint a többiek.És most következzék a befejezés.

Az elmúlt hetekben újraolvastam a Kétezer éve című regényt, a Hogyan lettem huligán?-t és a Nap
lót. Mikor az ember leteszi őket, és mint a borkóstoló, igyekszik rájönni, mi az a sajátosság, ami közös bennük, a fáradhatatlan szó jut eszébe. Mindhárom könyv polemikus mű: egy olyan ember művei, aki szünet nélkül a porondon van, ütéseket osztogat és védekezik, minden irányban küzd. Csodálatos, hogy nem esik össze – még csak el sem fárad. Fölmerül a kérdés: ki vagy mi ellen küzd Sebastian, mikor az egész világgal harcol? Mi az, ami mindenütt megtalálható, bárhol küzd ellene az ember? Harc a világ 
ellen – ez a címe Eugen Ionescu egyik cikkének, s ebben az írásban is ugyanaz a kérdés: mi az a bámu- latraméltó dolog, amely mindenkit összefog és áthatolhatatlan frontba tömörít egyetlen harcos ellen? A válasz mindkét esetben ugyanaz, de nehezen találunk rá: túlságosan szem előtt van. Ez a dolog, amely azért rejtőzik el olyan könnyen, mert nagyon is kézenfekvő, és amely időről időre arra buzdít valakit, hogy bizonyos korszakban, bizonyos országban mindenki ellen fölvegye a harcot, amelyet el nem veszíthet, de meg sem nyerhet, és amelyet éppen ezért valaki más folytatni fog – nos, ez a dolog a butaság. Nem a tömeg vulgáris, előrelátható és örökkévaló butasága, amelynek következményeként az emberek adott pillanatban azt skandálják: „Hozza a galaci gyors/A sok akasztott zsidót”, hanem Nae Ionescu rafinált és előre nem látható ostobasága, ahogy a kollektív logi
káról értekezik, a Kétezer éve bírálóinak ostobasága, azoknak a zsidóknak az ostobasága, akik nem tudták megbocsátani a Cuvîntul-epizódot – szóval, mindaz a butaság, amely nem engedte, hogy Sebastian éljen.De mit jelent élni és élni hagyni? A Hogyan let
tem huligán? egyik lapján Sebastian azt mondja: zsidó vagyok, román és Duna melléki ember. Az ostoba az ostobaság nevében riposztozik, és a vagy- vagy egyszerűsítő logikája alapján azt mondja: „Döntsd el végre: zsidó vagy-e, román, vagy Duna melléki?” Sebastian azt feleli: „Döntöttem: zsidó- román-Duna melléki vagyok.”És ezzel elkezdődik a harc. Sebastian harcol azokkal a románokkal, akik nem hagyják, hogy zsidó legyen, és teszi ezt azért, mert ebben a korszakban az ostobaság az antiszemitizmus képét öltötte magára. Az antiszemitizmus hatására fennen hangoztatja zsidóságát, s csak abban a jól meghatározott pillanatban, amikor mások agresszíven támadják ezért. „Egy napos, árnyékos szigeten, ahol teljes a béke, teljes a biztonság és a boldogság, végső soron mindegy lenne számomra, hogy zsidó vagyok-e vagy sem”, jegyzi föl 
Naplójába 1941. december 17-én. „De itt és most egyszerűen nem lehetek más.” Itt és most azt jelenti, most, amikor a legjobban üldözték a zsidókat, s amikor azt beszélték, a Pápa fölajánlotta, hogy megmenti őket, ha áttérnek a katolikus hitre. Sebastian visszaváltozik zsidóvá, valahányszor a többiek – vagyis a kollektív butaság képviselői, a butaságé, mely olykor antiszemitizmusként nyilvánul meg – megbontják egyénisége egységét, s azt követelik, mondjon le lényének arról a részéről, melyet közben ő maga is elfelejtett. „De hisz én Duna melléki vagyok!”, mondta volna, ha a Duna mellékiek üldözése kezdődött volna 

[Erdélyi Magyar Adatbank]



el. „Román vagyok!”, válaszolta a zsidó ostobaságnak, mely nem engedte, hogy román legyen. Sebas- tian rájött, hogy ebben az értelemben majdnem minden ember ostoba: belerögzül az őt tartalmazó kategóriába, és nem hajlandó elviselni a különbséget.Ám a különbség, az igazi és legfontosabb különbség nem abban áll, hogy valaki zsidó, román vagy Duna melléki – hanem abban, hogy minden ember szuverén személyiség. Sebastian számára ezt az absztrakciót jelenti az élni és az élni hagyni. Minden embernek joga van az egyedülvalósághoz, joga van önmagához, s inkább tartozunk önmagunkhoz, mint a világ alkotta kategóriákhoz, legyenek bármily szélesek is azok. 1935. március 30-án ezt írja Naplójá
ba: „Nae Ionescu eretneksége egy szörnyű absztrakcióból származik: a kollektivitásból. Ez a fogalom jóval hidegebb, jóval vázlatosabb és mesterségesebb, mint az individualitás kifejezés. Elfelejti, hogy emberekről beszél; hogy ezeknek az embereknek szen

vedélyeik vannak, s még ha le is tagadnák, ösztönük a szabadság felé ragadja őket, és önnön létezésük tudatával is rendelkeznek.”Ez a Sebastian intelligenciájának üzenete: óvakodjatok a kollektivitás logikájától, a nagy számok biztonságától! És a következtetés: hogy létezni tudjatok, tartozzatok a kevesek közé; végső esetben azok közé, akik egyedül vannak.Így menekült meg Sebastian a kategóriáktól; Nap
lója nemcsak tanúsítja, hogy megmenekült: a mű maga e menekvés eszköze is egyben. A naplót író em
bert nem győzheti le a nagy számok biztonsága: ő saját maga írja meg létezésének és egyedüllétének bizonyítványát: egyéni létezésének igazoló iratát.Ezeket éreztem szükségesnek elmondani Sebastian butaságot gyógyító könyvéről.

Fordította: Demény Péter
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Corin Braga . 
A román irodalmi 
posztmodernizmus
Csatározás egy fogalom körül

A posztmodernitás fogalma későn hatolt be Romániába, húsz évvel azután, hogy Nyugaton megvetette a lábát. A román irodalmi ideológiában a nyolcvanas évekbeli angolból készült fordítások1 révén tűnt fel, és honosodott meg. Azóta nagy népszerűségre tett szert, és recepciója valóságos csatározást váltott ki „a Hernaniért vívott harc” avagy az „antikok és modernek közti viták”2 értelemben). Több írónemzedék sietett jogot formálni hozzá, azzal az alig álcázott céllal, hogy megkaparintsák hírnevét és autoritását. Mircea Iorgulescu – ironikusan – amolyan „terminológiai passe-partout-ként” kezeli.3 Kihasználva a fogalom kategoriális lazaságát, ködös és ellentmondásos szemantikáját, a harcba keveredett nemzedékek mindegyike saját képe és hasonlatossága szerint definiálta újra. Az esetek többségében az irodalmi viták kultúrpolitikai stratégiákba ékelődtek. A posztmodernizmushoz való csatlakozás bármiféle, személyes- vagy csoportpoétikán alapuló oppozíciónál („szétválásnál”) radikálisabb módszerét képezte a nemzedéki individualizációnak. A fogalom (meg)honosítása legtöbbször annak polémikus célokkal történő adaptációját jelentette.4 A modernizmus/posztmodernizmus szembeállítást az írónemzedékeket engesztelhetetlenül elhatároló kritériumként használták, olyan nemzedékek esetén, melyeket Alexandra Musina a kommunista kulturális környezettel összefüggésben „szociokulturális kicsapódásoknak” nevezett.5 Ennélfogva a román kultúrában különbséget kell tenni az általában vett posztmodernitás fogalma – amely egészen komoly hozzájárulásokat és szintéziseket eredményezett6 és a román posztmodernizmus fogalma között, ahogyan ezt a különböző csoportok, évjáratok vagy nemzedékek értelmezték.

1. Ion Bogdan Lefter idézi a Stefan Stoenescu: Poemul ca gest (A költemény mint gesztus) c. előszavát Frank O’Hara: Meditatii in imponderabil 
(Meditációk a súlytalanságban) c. kötetéhez. Bukarest, Univers Kiadó, 1980.
2. Dumitru Chioaru „a modernek és a posztmodernek közötti vita” fölött sajnálkozik az Euphorion 1994/2-es számában (Cearta dintre moderni si 
postmoderni); Nicolae Manolescu a posztmodernizmussal kapcsolatos egyik disputához ir előszót: Cearta modernilor cu postmodernii (A modern 

ek vitája a posztmodernekkel). România literară, 1996/9.
3. Mircea Iorgulescu: Autoportret liric (Lírai önarckép). România literară, 1986/37.
4. „(...) a román (eh, mint másutt is kudarcra ítélt!) posztmodernizmus egy menedékhelyszerű avantgardizmus volt a nyolcvanas években – a 

korabeli irodalmi és politikai ideológiák meghamisításának egy spekulatív módszere. Tehát egy erőteljes liberalizmus. Az a valami más, amit az 
akkori fiatal textualisták kerestek, azzal a kétségbeesett próbálkozásukkal függ össze, hogy megszabaduljanak terrorizáló akadályaiktól: 1. a nyolc
vanas években hegemonikus hatvanas nemzedék uralmától, 2. a cenzúrától és a szabadság egyéb korlátozásaitól.” Daniel Corbu: Generația ’80 
între Scylla si Carybda. III. Postmodernismul bâlbâit (A nyolcvanas nemzedék Szküllája és Karübdisze között. III. A hebegő posztmodernizmus). 
Poesis 1994 /11—12—13.
5- Mircea Nedelciu & Alexandra Musina: O convorbire „duplex” (Egy duplex beszélgetés). Echinox 1987/3-4.
6. Például Radu Lupan: Moderni si postmoderni (modernek és posztmodernek). Bukarest, Cartea Românească Kiadó, 1998. A legfontosabb cikkek 

főleg azokban a különszámokban vannak összegyűjtve, melyeket a különböző folyóiratok a posztmodernizmusnak szenteltek: Monica Spiridon, 
Andrei Plesu és mások a Caiete critice 1985/1–2, 1986/1–2 és a Revista de istorie si teorie literară 1986/4.; Virgil Nemoianu, Marin Tarangul, 
Marcel Comis-Pop, Maria Cornelia Oros, Radu Turcanu, Cristian Moraru; Euphorion 1994/2.; Virgil Nemoianu, Ioana Em. Petrescu, Dan Gri- 
gorescu, Ioan Buduca, Christian Moraru, Magda Jeanrenaud, Amelia Pavel, Valentina Sandu-Dediu, Euresis. Cahiers roumains d’etudes littérai
res, 1995/1–2.; Ovidiu Hurduzeu, Apostrof 1995/3-4.; Sanda Berce, Tribuna 1997/8–9. stb.
7. A kirekesztés egy „olyan sajátságos mechanizmus, mely a pszichotikus jelenség eredetét képezi, és amely egy alapvető „szemnifikáns”-nak 
(például: a phallosz mint a kasztrációs komplexus ‘szemnifikánsa’) elsődleges, a szubjektum szimbolikus univerzumán kívülre történő utasításából 
áll. A kirekesztés két értelemben is különbözik az elfojtástól: (1) a kirekesztett jelölők nem integrálódnak a szubjektum tudattalanjába, (2) és nem 
‘belülről’ térnek vissza, hanem a reális regiszteréből, főképpen a hallucináció jelensége esetében.” Jean Laplanche és J. B. Pontalis: Vocabularul 
psihoanalizei (A pszichoanalízis szótára). Bukarest, Humanitas Kiadó, 1994, 166.

A tipológiai kutatáshoz tehát társulnia kell a szociológiai és pszichohistorikus kutatásnak. Hogy jobban megértsük azokat a lappangó mechanizmusokat, melyek – a Nyugattal való szinkronizáció elveivel összekapcsolva – a posztmodernitás eszméjének térhódításához vezettek, kíséreljük meg az utóbbi évtizedek rövid összefoglalását a kollektív tudattalan és az ideológiai „fölöttes én” kapcsolatának távlatából. A kommunista rendszer kultúránkra gyakorolt cenzúrája egész sor fura és áldatlan jelenséget eredményezett. Ez különösen két időszakban vált erőteljessé: a negyvenes-ötvenes és a hetvenes-nyolcvanas években. A háború utáni másfél évtizedben a sztálinista ideológia offenzívája olyannyira pusztító és radikális volt, hogy a Lacan által kirekesztésnek7 nevezett
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hatáshoz vezetett. A kirekesztett kultúrát nem csupán a kollektív tudat, hanem a kollektív tudattalan is visszautasítja; ennélfogva az 50-es évek irodalmának nincs „terhelt” tudattalanja, s így nem neurotikus, hanem pszicho- tikus kultúra. A szóban forgó időszak emblematikus „papírírója” olyan oligofrén szerző, akinek az agyát tabula 
rasavá változtatták. Olybá tűnik, mintha a korszak megrendelt irodalmát egy örökké boldog, hebefrénikus személy írta volna, aki az életet a rendszer kliséinek és szlogenjeinek rózsaszínében látja. A 60-as években – a rövid ceausiszta „tavasz” idején – írónk visszanyeri emlékezőképességét, az egész hagyományt visszafogadja kulturális tudattalanjába, sőt annak még a kollektív tudatba való részleges visszatérését is megengedtetik. Felszínre törnek a gyötrő gondolatok és követelések, de nem közvetlenül, hanem átalakítva (eltolás, szimbolizálás, másodlagos kidolgozás stb. révén); az eredmény az az aiszoposzi alluzív irodalom, mely az illető korszakot indirekt utalásokban vádolja. Néhány éven át „papírírónk” azzal az illúzióval él együtt, hogy újraépítheti régi kulturális pszichéjét. A normalitáshoz történő eme visszatéréstől megijedve a kommunista rendszer a júliusi tézisekben újra megerősíti a cenzúrát; ám nem eléggé erőteljesen ahhoz, hogy újabb kirekesztést érjen el: ezúttal csupán elfojtást okozhat. A következő évtized kultúrája következésképpen robbanékony tudattalannal terhes, neurotikus kultúra. Ha az 50- es évek „elveszett nemzedéke” egy kirekesztett (azaz, önnön kultúrájából gyökeresen kitépett (önnön kultúrájától megfosztott)) nemzedék, a 80-as évek „áldozati” nemzedéke egy elfojtott nemzedék volt.Felszínre kerülése éppen ezért az elfojtott visszatérésének jellegzetességeit mutatja. A kulturális tudattalannak ez a kitörése viszont nem csupán a kommunista társadalom ideológiai felettes énje ellen irányult, hanem mindaz ellen, ami egy paternális imágó tartozéka lehet. Az idősebb írók – bizonyos mértékig akaratuk ellenére - a nyolcvanas fiatalokkal szemben egy konkurens, kasztráló apa szerepét játszották, aki eltiltja fiaitól azt a helyet, amelyre a kultúrában vágyakoznak. Azt mondtam, hogy „akaratuk ellenére”, mivel a konkurenciát kívülről, a rendszer megszorításai által kényszerítették rájuk. A folyóiratok számának, a. szerkesztőségek, az egyetemi tanszemélyzet stb. állománykeretének és a kiadók közlési terének csökkentése, egyszóval a kulturális élet általános ínségének körülményei között – a 70-es évek végén és a következőkben 1989-ig – az írókat a túlélésért folytatott darwini küzdelembe taszították. A már állásban levők nem valódi versenyszellemből utasították el az újonnan érkezőket, hanem egyszerűen azért, hogy saját pozíciójukat megőrizzék. Az idősebbeknek ezzel az „állati” túlélési reakciójával szemben, mely nyilván egoista, de nem összehangolt törekvés volt, a fiatalabbak egy általánosított és elméletileg kidolgozott csoport-ellenreakciót fejtettek ki. A szakítás, a kulturális paradigma megváltoztatásának óhaja nem csupán a kulturális formák evolúciójának spontán jelensége tehát, hanem egy „szülőgyilkos” indíttatás előrevetítődése is.A kommunista társadalom ínsége felkeltette Laiosz félelmét, hogy Oidipusz elrabolja tőle csekélyke vagyonát, úgyhogy az „apa” minden tőle telhetőt elkövetett, hogy „fiát” a várostól minél távolabb tartsa. Ez a viselkedés váltotta ki azután Oidipusz vágyát, hogy apját félreállítsa. A fiú fegyvere azonban ezúttal már nem egy szablya, hanem egy fogalom: a posztmodernizmus. Bármennyire igazolt is legyen ez a modell kultúránk belső fejlődésében, ennek a nyolcvanasok általi heves adoptálásában az az óhaj válik észlelhetővé, hogy rátegyék a fedőkövet az elődök irodalmára. Másképp nem magyarázható, hogy az egyetemes történelemnek ezt a leginkább megengedő és a legtágkeblűbb irányzatát a nyolcvanasok miért használták fel a hatvanas „neomodernizmus” tagadásának eszközéül. A hatvanasok és a nyolcvanasok között kialakuló kommunikációképtelenség éppen az ellentéte a múlt 
újralátogatása eszméjének, amit a nyugati posztmodernizmus gyakorolt, merthogy nálunk az irányzat meghonosítása a konkurenciális lüktetés egyik jelensége.A 80-as nemzedék, melyet mesterségesen az irodalmi élet színfalai között igyekeztek tartani eltaszítva kultúránk „adminisztratív” életétől, még élesebb tudatát fejlesztette ki annak a távolságnak, amely a közvetlen elődöktől elválasztja. Úgy tűnik, hogy a posztmodernitás fogalma alkalmas pillanatban jelent meg (de az is lehet, hogy „felfedeződött” vagy éppenséggel „feltaláltatott”) ahhoz, hogy lehetőséget adjon e távolságérzés racionalizálására. Ez a nemzedék – kiutasítva a „vén elefántok” (Al. Musina) által elfoglalt irodalmi élet folyásából – maga is száműzte a „vének” irodalmát egy másik irodalmi korszakba, egy agonizáló és divatjamúlt modernizmus korszakába. Hogy poétikai legitimitást biztosítsanak az új paradigmának, a nyolcvanas kritikusok elővigyázatosan leszögezték, hogy a posztmodernizmus nem konjunkturálisan importált fogalom, hanem azt egy román irodalmi jelenség, pontosabban a 80-as nemzedék irodalma követelte meg, és ezért fedezete is abban van. Akklimatizálódása – Alexandra Musina szerint – „egy szinkronizálási reakció (vagyis nem az imitáció szelleméből fakad, ahogy azt az örök konzervatívok sugallják, hanem abból a szükségszerűségből, hogy egy sajátságos érzékenységet és rálátást fejezzen ki, amely a háború utáni román költészet fejlődésének eredménye).”8 9 Ion Bogdan Lefter szerint a posztmodernizmus fogalmának a román esztétikai tudatba történő késői behatolása nem holmi véletlennek köszönhető, hanem annak, hogy irodalmunk belső fejlődése csak most juttatta érvényre, mert most érkezett el oda, hogy a jelen századvég érzékenységmódosulásaival szinkronizálódva maga is újabb struktúrákat dolgozzon ki.9
8. Alexandra Musina: „Poezia. O sansă...” (A vers. Egy esély...). Astra, 1982/1.
9. Ion Bogdan Lefter: „Secvențe despre scrierea unui «roman de idei»” (Részletek egy „gondolati regény” írásából). Caiete critice, 1986/1–2, 150– 

151.
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Liviu Ioan Stoiciu a posztmodernizmus epigenézise mellett kardoskodik, mely – következésképpen – nem csupán a Nyugat számára, hanem a (volt) kommunista országok számára is sajátságos. A szocialista realizmus eszerint a burzsoá realizmust ismételte volna meg, és irodalmunk utolsó 45 éve koncentráltan a nyugati irodalom két évszázadának fejlődését ismételné. A román kultúra kommunizmus alatti mikrotörténelmében az 50-es évek ilyenformán a premodern, a 60-as évek a modern, a 70-esek a „formalista”, a 80-asok pedig a posztmodern korszaknak felelnének meg.10 Következésképpen – írja Mircea Cărtărescu – „a mai költészet minden új irányát egyetlen általános, mindenki számára hozzáférhető terminusban vonhatjuk össze. Tehát egy átfogó, bőkezű és nyílt posztmodernizmus felé haladunk, amely költészetünk regenerálódását jelezhetné.” A modern irodalom elhalálozási okmánya minden velejáró formaságnak megfelelően kiállíttatott, s így a modernitás „a vén elefántok” „temetőjévé” vált: 70 évi elnyomás után, íme a modernizmus halott, halott és eltemetett.”11

10. Liviu Ioan Stoiciu: „Câteva consideratii fără sens...” (Néhány hiábavaló megfontolás...). România literară, 1994/47, 3.
11. Mircea Cărtărescu: „Textualism, biografism, sincronie stilistică” (Textualizmus, biografizmus, stilisztikai szinkrónia). Cronica 1985/25.
12. Alexandru Musina, i. m.
13. Ion Bogdan Lefter, i. m.
14. Ioan Grosan: „O singură prejudecată, realitatea!” (Egyetlen előítélet, a valóság!). Amfitearu, 1988/5.
15- Al. Musina, i. m.
16. Al. Mușina: „Din nou despre cenusărerasa” (Ismét a Hamupipőkéről). Echinox, 1988/2–3.
17. Gheorge Crăciun: „Autenticitatea ca metodă de lucru” (Az autenticitás mint munkamódszer). Astra, 1982/4.
18. Ion Bogdan Lefter: „Postmodernismul. Pledoarie pentru clarificările necesare” (Posztmodernizmus. Védőbeszéd a szükséges tisztázások 

végett). Familia, 1988/3.
19. Călin Vlasie: „Poezie si psihic – teze despre modernismului si post-modernismul poeziei” – (fragmente) (Poézis és pszichikum – tézisek a 

költészet modernizmusáról és poszmodernizmusáról – részlet). Caiete critice, 1986/1–2.
20. Miercea Nedelciu, i. m.
21. Radu G. Teposu: Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă (Az irodalom sötét kilencvenes éveinek tragikus & groteszk 
története). Bukarest, Eminescu Kiadó, 1993, 32.
22. Ioan Buduca: „Undă sau corpusul?” (Hullám vagy részecske?). Caiete critice, 1986/1–2, 120.

Így fest néhány tollvonással felvázolva az a robotportré, amelyet a 80-as évek nemzedékének teoretikusai a posztmodern irodalomról rajzolnak, s amelyet az „új érzékenység” (Ion Bogdan Lefter), „antropologizmus” (Mircea Nedelciu), „új antropocentrizmus” vagy „neoklasszicizmus” (Alexandra Musina), „visszatért romantizmus” (Radu G. Teposu), „új kulturális episztémé” (Gheorge Crăciun) terminusaival illetnek:1. Az antropocentizmus. A posztmodern ellenszegül a művészet Ortega y Gaset jelezte dehumanizálásának. A művész abbahagyja a transzcendens térségek kutatását, és „figyelmét az emberi lényre, annak konkrét, fizikai- szenzoriális vonásaira, a létezés itt és mostjára12 összpontosítja.” „Az emberi, ‘perszonalista’ értékek visszanyerésére való törekvésről” van szó, „a reális felé, a világ és a leírandó lény ‘autentikus’ volta felé történő újabb nyitásról.”13 Ioan Grosan szerint a nyolcvanasok irodalmának „egyetlen előítélete a realitás”, hogy őszinteségével fedezze a modernista művészet „hihetőségdeficitjét”.142. Az immanentizmus. Mihelyt megtörtént a metafizikai kitérők bűvöletének feloldása, „a költők újfent felfedezik saját életrajzuk értékeit, a mindennapok apró-cseprő történéseinek, a szofisztikától mentes érzelmeknek, a ’mediálatlan’ érzékieteknek és a ’közvetlen rátekintésnek’ az értékét.15 A költészet alászáll az utcára, az emberek közé, s a költő egzisztenciálisan elkötelezi magát. A „mindennapok költészete” számára a „metafizika csupán a mindennapi valóságon belül létezik. Egy költészet, amely nem világon túli régiókban keresi a szentet, hanem magában a profánban.”16 A hitelességet „munkamódszerré” avató nyolcvanasok irodalma „szimptomatikus, lényegbevágó anyagként [használja] az önéletrajzot mint az individuum társadalmi környezet általi meghatározottságának termékét.”173. Az integralizmus. A posztmodern költészet „egy komplex, ’totális’ emberi modell felé fordul, elutasítva a ’alsó’ – életrajzi, mindennapi, érzelmi, szenzoriális – réteg zárójelezését.” „A ’szív’ és az ’agy” szintézisét [megcélzó próbálkozás] (...), olyan szenvedély, amely a józan ész és racionalizmus által kiegészülve – és megmentve! -felfedezi a nagyon is ’emberi’ lélektani, érzelmi gyökereket.”18 Călin Vlasie számára a posztmodernizmus egyenesen pszichocentrikus, a lélek felségterületén akar újítani. Egy olyan „integratív” költészet, amely azon a ponton helyezkedik el, ahol a formális elrendezések összhangba kerülnek az új humanizmus lélektani tartalmával, egyfajta 
pszichizmusként fogható fel.19 Az írás célja „belső cselekvés”, mely egzisztenciálisan átalakítja az írót. Ezzel szimmetrikusan az olvasásnak is egzisztenciális értéke van: a szerző arra törekszik, hogy az olvasót interaktív módon alakítsa, egyfajta szövegmérnöki gyakorlat révén, egy jövőre irányított antropogénia, illetve praktópiaképpen.204. A rekuperáció. A szellemi reintegráció feltételezi a hagyomány, az összes korábbi tapasztalat visszanyerését is, amit a bármely áron eredetiségre törekvő modernizmus elhanyagolt. „Minthogy a posztmodernizmus rögeszmésen rekuperációs jellegű, és az ironikus toleranciára, valamint a sugalmazott cinkosságra alapoz, a totalitás helyreállításának akkumuláció, azaz summázó halmozás révén elérendő eszményét tűzi ki célul.”21 Ez az „egyesítő és nem-dogmatikus kulturális illúzió”, melynek a fizikában az alapvető kutatási területek egyesítésére tett kísérletek felelnek meg, a nagy egész romantikus eszményére emlékeztet.225. A textualizmus. Következésképpen, a posztmodernizmus egy „visszájára fordított romantizmus”; vissza
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szerzett és eltorzított, mert a posztmodern totalitás nem vallási értelemben vett transzcendenciára, hanem egy kulturális transzcendenciára vonatkozik. Az Isten – könyvtáros vagy firkász, az alkotás – írás, a világ pedig szöveg.23 A világegyetem szubsztancia nélkül marad, „papírmindenséggé válik (...), mert az új koherencia egy tudatos, játékos és csepűrágó mesterkéltségre épül. A könyv a világ helyébe lépett (avagy, mint Mallarmé mondotta, a könyvben lett vége a világnak), az álom helyébe pedig – a szándékolt – fikció kerül. A transzcendencia átköltözött a retorikába.”24 A textualizmus olyan technikákat feltételez, mint a metatextus, paratextus, hipotextus, autoreferencia,25 fragmentarizmus, kollázs; a hangok, hangszínek, síkok egymásra tevődése; a költészet és a kritika azon törekvése, hogy egymáshoz közelítsék narrációjukat; a metafora metonímiával való helyettesítődése; a kritikai tudat és az elméleti diszkurzus szövegbe integrálódása; stb.26

23. Uo.
24. Radu G. Teposu, i. m. 32.
25. Mircea Cărtărescu, i. m.
26. Ion Bogdan Lefter, i. m.
27. Gheorghe Crăciun: „Experimentele unui deceniu (1980–1990)” (Egy évtized /1980–1990/ kísérletei). Az Experimentul literar postbelic 
(Irodalmi kísérletek a háború után) c. munkában. Pitești, Paralela 45 Kiadó, 1988. L. Monica Spiridon és Ion Bogdan Lefter tanulmányait is, 
ugyanebben a kötetben.
28. Mircea Cărtărescu: i. m.
29. Al. Musina: „aSase «teze» si o «addendă»” (Hat „tétel” és egy „addenda”). Astra 1985/12.
30. Stelian Tănase: „Lectia gogoliană a lipsei de fantezie” (A fantáziahiány gogoli leckéje). Amfiteatru 1988/5.
31. Al. Musina, i. m.
32. Radu G. Teposu, i. m. 37.
33. Monica Spiridon: „Experimentalismul bine temperat si paradoxele continuitătii” (A jól mérsékelt kísérletezés és a kontinuitás paradoxonai). 
Az Experimentul literar românesc postbelic c. kötetben, Pitești, Paralela 45 Kiadó, 1998.
34. Gheorghe Crăciun: „O generație incomodă” (Egy kényelmetlen nemzedék). Bevezető a Competitia continuă. Generatia 80 în texte teoretice 

(A verseny folytatódik. A 80-as nemzedék az elméleti szövegekben) c. Gheorghe Crăciun-antológiához. Pitești, Vlasie Kiadó, 1994.
35. Al. Musina, i. m.

6. Az experimentalizmus. A textualizmus csak az egyik oldala egy általánosabb, a formák módosítására irányuló törekvésnek, mely egy új „kulturális episztémé” megjelenésével áll összhangban. A késői (háború utáni) modernitás poétikájának, kimozdítási szükséglete a nyolcvanasokat arra készteti, hogy újra felfedezzék az avantgardista kísérlet feltaláló funkcióját. A nyolcvanasok experimentalizmusa, jóllehet „nem annyira egy koherens fogalom, mint inkább lelkiállapot”, a „kutatás és a felfedezés követelményét, egy új nyelvezet gondolatát”27 fejezi ki. 7. A stilisztikai szinkrónia. A posztmodern költészet törekvése „egy stilisztikai Bábel felé mutat, mely áltra- dicionalista módon használja fel a rendelkezésre álló összes történelmi stílust.”28 Miközben kulturális utalásokat, idézeteket pasticheokat alkalmazva újra áttekinti a múlt műveit és a nyelv marginális regisztereit, ez a költészet nem akar áttetszővé válni, hanem igyekszik visszaszerezni materialitását, tárgyatlanságát. A posztmodern vers már nem (a Henri Bremond-i értelemben vett) „tiszta költészet”, nem az esszenciák, hanem a jelenségek felé fordul, „önmagát igyekszik tárgyszerűsíteni és kifejezni, ’homályossá’ válik, vagy éppenséggel kiiktatja a referencia- litást.”29 Amit az író keres, az a képzelőerő konkrétuma: „A konkrétum a mi fantáziánk.”308. Az irónia és a játékosság. „A posztmodernizmus lényegbevágóan intellektualista, de annak nem ’komoly’, hanem ’ludikus’ változatában, melyben a játék öröme elébe vág a ’nevelői’ értékeknek.”31 Az iróniának jut az a szerep, hogy kizárja a naivitást, hogy „közvetlenül ellenőrizve a [hagyomány] visszaszerzés[ének] mozdulatát, ne engedje azt nosztalgikussá válni, hanem a kritikai párbeszéd és a józan reflexió felé irányítsa.”329. Az elméleti tudat. A világmagyarázó metanarrációk hiteltelenítésének megfelelően a román posztmodernizmus is egy tisztánlátó kiábrándulást él meg. „A nyolcvanasok irodalmának a szerző – prózaíró vagy költő – józan öncenzúrája a közös nevezője, mely egy pillanatra sem téveszti szem elől sem az íródó szöveget, sem önmagát, amint azt írja, hanem aprólékosan regisztrál minden egyes mozdulatot.”33 Az író elméleti öntudata állandó szkepticizmus forrása, mely válságba sodorja a szépség, a stílus, a tartalom, a költőiség eszméit, s általában minden meghonosodott formát.34 Ioan Grosan Insula [A sziget] c. művének a textuális naivság krónikus elvesztésében szenvedő szereplői oda jutnak, hogy már csak az egyetemes irodalom korpuszából idézett híres replikákban beszélgetnek.10. A publikum demokratizálódása. A posztmodern művészet már nem egy beavatott elithez szól, hanem „felhasználva a nyelv szinkróniájában és a költészet diakróniájában létező összes nyelvezetet, eljárást és ’témát’, a legkülönbözőbb olvasói kategóriákkal fog – ’fragmentáltan’ – kommunikálni.35 A vers nem csupán tematikailag száll alá az utcára, hanem a megcélzott publikum tekintetében is igyekszik elhagyni az „elefántcsonttornyot”. A Nyugattal való kapcsolat újrafelvétele utáni 90-es években, a tömegtájékoztatást és az összes kibernetikus technikát segítségül hívja, hogy logisztikai segítséget nyújtsanak a nagyközönséghezvaló eljutás új csatornáinak felkutatásában (Mircea Cărtărescu egy versantológiáról egyszerűen mint „Dupla CD”-ről értekezik).A nyolcvanas irodalomtörténészek többé-kevésbé hasonló vonások készletét összeállítva – melyek hol explicite, hol burkoltan jelennek meg elemző szövegeikben – nemzedékük irodalmát az így meghatározott posztmodernizmus látószögéből elemzik. A paradigmát Radu G.Teposu, Gheorghe Perian, Carmen Musat irodalomtörténetei 
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rögzítik, és Mircea Cărtărescu Postmodernismul românesc [Román posztmodernizmus] című szintézise szentesíti.36

36. Gheorghe Perian: Scriitori români postmoderni (Posztmodern román írók). Bukarest, Didaktikai Kiadó, 1996; Carmen Musat: Perspective 
asupra romanului românesc postmodern si alte ficțiuni teoretice (A román posztmodern regény kilátásai és más elméleti fikciók). Pitești, Parale
la 45 Kiadó, 1998.
37. Nicolae Manolescu; Despre poezie (A költészetről). Bukarest, Cartea Românească Kiadó, 1987, 224.
38. Eugen Simion: „Un concept care isi caută sensurile” (Egy jelentéseit kereső fogalom). Caiete critice, 1986/1–2, 8.
39. „Tradiția transformă moda în istorie” (A hagyomány történelemmé változtatja a divatot); Monica Spiridon interjúja aStefan Augustin Doinas- 
sal. Caiete critice, 1986/1–2, 155.
40. Aki a maga részéről elutasítja, hogy posztmodernként határozzák meg; „Poezia despre ea însăsi: un interviu cu Marin Sorescu”, de Monica 

Spiridon (A vers önmagáról: Monica Spiridon interjúja Marin Sorescuval). Uo. 157.
41. Ovid S. Crohmălniceanu (l. fent is): „Postmodernism; Ce spune si ce nu” (Posztmodernizmus. Mit mond és mit nem). Caiete critice, 1986/1–2, 
10–11.
42. Uo.
43. Livius Ciocârlie: „Presupuneri despre postmodernism” (Feltételezések a posztmodernizmusról). Caiete critice, 1986/1–2, 16.

A többi nemzedék írói nem késlekedtek a nyolcvanasok ezen offenzívájával szembeni állásfoglalással. A csata tétje számukra az volt, hogy ne maradjanak széttiporva a modernizmus romjai alatt, melyet (vigyázat, ez a romokra utal vissza, azokat meg nem lehet megontani!) az ifjú posztmodernisták ontottak meg. A „vén” kritikusok taktikája azt célozta, hogy igazolják/annak az igazolását célozta, hogy: a posztmodernizmus nem kimondottan a 80-as nemzedék nyeresége, hanem a valóságban ennek más kiterjedése és kronológiája van irodalmunkban. „Nem fogadhatom el a gondolatot – írja Nicolae Manolescu –, amely fiiképpen a mai fiatal kritikusok cikkeiben forog közkézen,(mókás, hogy a gondolat közkézen forog!) hogy a román költészetben a modernitás és posztmo- dernitás közötti demarkációs vonal a nyolcvanasok nemzedékét elválasztja a hatvanasok nemzedékétől. Még ha a hatvanasok nemzedéke soha nem is használta a terminust, ami arra utal, hogy nem volt tudatában a posztmodern korszakhoz való tartozásának – a nyolcvanasoktól eltérően, akiknél nagyon is erőteljes ez a tudat –, az előbbiek hozzájárulása a posztmodernitáshoz jelentős.”37 Az előző nemzedékek kritikusai tehát a két áramlat egy másik történeti behatárolását javasolják, olyan kritérium alapján, amely a posztmodernizmusból kizárja a teoretikus öntudatot. Ők azt vetik a fiatal kritikusok szemére, hogy készakarva figyelmen kívül hagyták, hogy a posztmoderni- tás az irodalmi formák, nem pedig a kritikai fogalmak fejlődésének kérdése. Irodalmunk 60-as évekbeli, a sztálinista szinkópa után bekövetkező újjászületése nem a két világháború közötti modernista hagyományokhoz való egyszerű visszatérés, miként azt a nyolcvanasok igyekeznek fenntartani. Még ha a hetedik évtized írói hozzá is látnak a modernitás mítoszainak és modelljének visszaszerzéséhez, ez a visszatérés nem ártatlan, mivel egy új esztétikai tudatot és az alkotó szellem fokozott érettségét feltételezi.38 Következésképpen a román modernizmus a két háború közötti időszakra korlátozódik; a hatvanas évek irodalma már nem egy banális utánzás vagy folytatás, hanem a múlt posztmodern értelemben vett kritikai visszanyerése (újralátogatása).39 Ezek a kritikusok mindannyian egyetértenek abban, hogy Nichita Stănescuban és Marin Sorescuban40 egy organikus, strukturális posztmodernizmus képviselőit látják, még ha ezekből (?) egyelőre hiányzik is a/valamely(es) terminológiai öntudat.Az a portré, amelyet a „régi” kritikusok rajzolnak a 60-as évek román posztmodernizmusáról, kevésbé teljes és analitikus, mint az, amit az „új” kritikusok alkottak a nyolcvanas évek posztmodernizmusáról. Általában elfogadják a fiatalabb „versenytársaik” által feltárt ismérveket, azok kivételével, amelyek a hatvanas évek nemzedékének irodalmát kizárnák a posztmodernizmusból. Vonatkozik ez elsősorban a textualizmusra és a posztmodernizmus egész posztstrukturalista vonulatára, melyet Ovid S. Crohmălniceanu egyenesen egy „formalista pszeudo-avant- gárdnak” tekint, „mely néhány évtizede különböző megnevezések – ’nouveau roman’ – ’telquelizmus’, ’destruk- cionizmus’ – alatt pusztít a Szajna bal partján.” „A posztmodernizmus – amennyiben csakugyan kiérdemel egy ilyen megnevezést – csupán hallgatólagos lázongás e vaskos unalom ellen. Innen a fikció, az elbeszélés és szereplők iránti ízlése a regényben, a fantázia elszabadítása és a familiárisan prózai, alulretorizált nyelvezet beemelése a költészetbe, valamint az „előregyártott” elemekből való leleményes építkezés bármilyen műnemben.”41 Általában vett magatartásukat tekintve, a „régi” kritikusok engedékenyebbeknek tűnnek; készek megosztani a posztmodernizmust az „ifjakkal”, ha azok hajlandók lemondani a textualizmusról. Az alkalmazott taktika diszkréten meggyőző: egyrészt élesen bírálják a telquelizmust és dekonstruktivizmust, azzal vádolva azokat, hogy a modernizmus zsákutcáját képezik; másfelől dicsérik a posztstrukturalista komponensétől mentes posztmodernizmus fogalmát, sokat sejtető pedagógiai dicséretben részesítve a fiatal írókat, akik úgymond képesek voltak távol tartani magukat a „formalizáló, elvont, elméleti ihletésű experimentalista túlzásoktól”42: „A modern próza utolsó fázisát jelentő francia textualizmus, és főleg annak autoreferenciális vetülete iránt érdeklődő fiatal prózaírók nem másolják a telquelista eljárásokat, hanem parodizálják azokat, és ily módon lépnek – véleményem szerint – a posztmodernizmusba.”43 A régi generációk kritikusai által kedvelt posztmodernizmus profilja tehát „integralista”, rekuperáló és eklektikus, amely lehetővé tenné mindenki együttélését ugyanannak az irányzatnak a kebelén. A posztstruk
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turalista komponensről való lemondást illető felhívást egyébként a nyolcvanas nemzedék íróinak egy része esztétikai egyéniségüket ért támadásként élte meg, ami álláspontjuk begörcsösödését vonta maga után, még az után is, amikor a textualizmus a sterilitás és hanyatlás nyilvánvaló jeleit kezdte mutatni.Mégis, a posztmodernizmus elsősorban nyugati elméleti kiindulópontokat választó posztstrukturális variánsa is alapvető kategóriaként kerül be a román regény tipológiájának Nicolae Manolescu (Arca lui Noe [Noé bárká
ja]) és Liviu Petrescu (Poetica postmodernismului [A posztmodernizmus poétikája])-féle kísérletébe.44 A kritikus a regény három paradigmáját különbözteti meg – az előmodernizmust, a nagy modernizmust és a posztmodernizmust. Az első egy szcientista metanarrációra (az emberiség tudomány általi emancipációja) és egy realista poétikára épül; a második egy enciklopédista metanarrációra és egy organicista poétikára; a harmadik pedig az ösz- szes legitimáló metanarráció hiteltelenítésére és egy textualista poétikára. A szövegfogalom és tartozékai (frag- mentarizmus, antimimetikus irányultság, a jelentés válsága, a szubjektum decentrálása és eltűnése stb.) lehetőséget ad Liviu Petrescunak, hogy a posztmodernizmus elemeit azonosítsa Mircea Ciobanunál, Sorin Titelnél, Norman Maneanál, Paul Georgescunál, Constantin Toiunál, a Târgovistei Iskola (Scoala de la Târgoviste) prózaíróinál, ily módon terjesztve ki a fogalom ernyőjét a 60-as és 70-es évekre (is)..

44. Liviu Petrescu: Poetica postmodernismului (A posztmodernizus poétikája). Pitești, Paralela 45 Kiadó, 1996/1, 1998/2.
45. Octavian Soviany az Al. Musina: Antologia poeziei generatiei’80 (A ’80-as nemzedék költészetének antológiája) c. kötetével kapcsolatos Apos- 

trof-ankétra válaszol, az Apostrof 1994 évi 3–4-es számában.
46. Radu Enescu: „Despre postmodernism. După sau dincolo?” (A posztmodernizmusról. Utána vagy azon túl?). Familia, 1988/1.
47. Radu Enescu Andrei Plesut idézi. „Inevitabilul postmodernism. Fragmente dintr-un text (încă) imposibil” (Az elkerülhetetlen posztmoderniz
mus. Részletek egy (még) lehetetlen szövegből). Caiete critice, 1986/1–2, 47.
48. Ion Bogdan Lefter, i. m.

Az „ifjak” és az „öregek” közötti „vita” nem hagyta hidegen a hetvenesek köztes nemzedékének híveit sem. A nyolcvanas évek kritikusai egyszerűen a hatvanasoknak, tehát a kimúlt modernizmusnak a mellékleteként kezelték őket, de elismerték néhány előfutár (posztmodern) létjogosultságát, mint például a Látomásos csoportét (Grupul oniric) vagy a Tárgovistei Iskoláét. Ők fogják betölteni majd a hídfő szerepét, amikor elkezdődik a hetvenesek nemzedékének a posztmodernizmushoz való csatolása. „A posztmodernizmus nálunk – írja Octavian So- viany – nem 1980-ban kezdődik, hanem a Látomásos csoporttal, a Tárgovistei Iskolával stb. A nyolcvanasok (nem jelentéktelen!) érdeme az volt, hogy a posztmodernizmust ’népszerű’ jelenséggé változtatták.45 A legradikálisabb fellépés a Radu Enescué, aki kísérletet tesz az áramlat meghatározásának felforgatására, előtérbe helyezve Mircea Dinescut, a hetvenes nemzedék élharcosát. A kritikus azzal kezdi, hogy felvázolja a posztmodernizmus egy „textualista” portréját mint anti-egzisztenciális és anti-ontologikus irányzatét, mely a formalizmus, a nominalizmus és a funkcionalizmus égisze alatt áll. A posztmodernizmus „visszatér a valóshoz, de nem egy esszenciális szubsztanciákból, hanem egy jelölő funkciókból összeállóhoz. Elutasítja az egyes modernisták által javasolt elitista visszavonulást az elefántcsonttoronyba, és egy kollokviális, populista művészetet indítványoz – az uomo 
qualunque jegyében.”46 Eddig semmi sem különbözteti meg Radu Enescu megjegyzéseit a nyolcvanasok nemzedékétől. A taktikája lesz más: nem fogja újradefiniálni a posztmodernizmust, hogy a hetvenes évek költészetéhez adaptálja azt, hanem meghagyja úgy, ahogy van, a nyolcvanasok nemzedékének, és egy, a posztmodernizmusnál felsőbbrendű új kategória, a transzmodernizmus kidolgozását szorgalmazza. Az előbbi leértékelése a posztelőtagból kiindulva történik, amely inkább a kihunyásra, egy modell hanyatlására utal, mintsem egy születőiéiben levő korszakra. Amennyiben ténylegesen lehetséges a modernizmus meghaladása, akkor nem egy kronologikus, azaz poszt-ugrásról van szó, hanem egzisztenciálisról, ontológiairól, transz-jellegűről. A transzmodernizmus tehát a szemiotikai nominalizmussal egy ontológiai, a fogalmak realizmusára irányuló törekvést állít szembe. Radu Enescu szerint Mircea Dinescu „a modernizmuson túli költészet hajnalát” hirdeti, „megelőlegezi a 80-as évek költészetét, és túl is haladja azt avant la lettre.” Egészében véve a transzmodernizmus elmélete megkettőzi a posztmodernizmust, miközben a kritikus ellentétekre bontja annak néhány kategóriáját. Ha a posztmodernizmus az ihletforrások kiapadása okán – in extremis megoldásként – a tradícióhoz folyamodik, a transzmodernizmus „szelektíven és archetipálisan” szerzi vissza a múltat. A 80-as nemzedékek iróniája beletörődő és hatástalan a valóságra, Mircea Dinescu iróniája vehemens és elkötelezett. A nyolcvanasok nemzedéke az immanenciát magasztalja, Dinescu elszakad az immanenstől, és utat keres a transzcendencia felé, még akkor is, ha ez értékvesztett és degradált. Radu Enescu szerint a posztmodernizmus summázó, mennyiségi, összevonás és halmozás révén homogenizáló; a transzmodernizmus redukálhatatlan entitások minőségi összefoglalója. A posztmodernizmus megfosztja szubsztanciájától a nyelvet, míg a transzmodernizmus a költői szót egy beszélt, köznapi, a textuális játékok elitista nyelvezetével ellentétes nyelvi infúzió révén kívánja visszaállítani jogaiba. Következésképpen a posztmodernek „a modern érzékenység alexandrinusai, annak alkonyi öntudatát jelzik”47, és csak a transzmodernizmus képes a kultúra jelenlegi válságába valódi derengést hozni. Ion Bogdan Lefter ezt a demonstrációt illetően a terminusok (szándékolt avagy érdek-) zavarát kifogásolja; a fiktív tereket kutató, térbeli és időbeli dimenziók nélküli vers például nem lehet posztmodern, transzmodern vagy bármi egyéb, mivel egyszerűen modernista.48 Más szóval, a nyolcvanas kritikus azt rója fel vitapartnerének, hogy a posztmodernizmust leegyszerűsíti, alkalmatlan és elméletileg tarthatatlan jellemzőkre redukálja csak azért, hogy helyét egy minden valós tartalomtól mentes fogalom, a transzmodernizmus bitorolhassa.
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Ilyen helyzetben, amelyben a nyolcvanasok megtagadják az új áramlat ernyőjét az előttük járó nemzedékektől, azok számára utolsó megoldásként nem marad más, mint hogy az áramlatot egyszerű elméleti szeszélyként elutasítsák. Gheorghe Grigurcu a posztmodernizmusban az „eltévedés szimptómáját” látja, a „modernizmus fáradtságának egy formáját. Devitalizálódását, mely egy pszeudoklasszikus szintézis mögött próbál meghúzódni. Egy ciklus vége ez.” A posztmodernitás egy „homályos és igényekre apelláló, sejtelmes és antipatikus fogalom”, amelyről jobb híján – hélas! (ó, jaj! – héber – ford. megj.) – kénytelenek vagyunk beszélni. Majd a fogalom néhány vonását felsorolva, a kritikus megállapodik a visszanyerés érdekében felelevenített múlttal való együttélés toleráns gondolatánál, joggal jegyezve meg, hogy a nyolcvanasok polémikus hevessége nem vall arra az áramlatra, amelyből önmagukat eredeztetik.49

49. Gheorghe Grigurcu: .Postmodernismul, un clasicism corupt” (A posztmodernizmus – egy korrupt klasszicizmus). Euphorion, 1994/2, 6–7.
50. L. Az Echinox c. folyóirat 1995/6–7–8–9-es, a 90-es Nemzedék-nek szentelt, összevont számát.
51. „A Directia 9 képezi – olvasni a csoportosulás irányadó „nonalógusában” – az egyetlen jelenleg élő és életerős román kulturális mozgalmat. A 
többiek vagy már a művelődéstörténethez tartoznak, vagy exkluzivista, klikkszellemüknél, amatörizmusuknál és önelégültségüknél fogva érvény
telenítik magukat”. Directia 9, kulturális arculatú folyóirat, 1/0.
52. Simona Popescu: ”Poezia ca instinct de conservare si model de comportament” (A vers mint önfenntartási ösztön és viselkedési modell). 
Echinox, 1988/2–3.
53. L. Simona Popescu: „Sensul poeziei, astăzi” (A költészet értelme ma). Dialog, 1987/121–122.

Végül, hogy teljes legyen a posztmodernitás fogalmáért harcoló erők tablója, figyelembe kell venni a bizonyos mértékig még kialakulatlan, az úgynevezett kilencvenes nemzedékhez tartozó legfiatalabb írók álláspontját is. Míg a nyolcvanas nemzedéknek sikerül eggyé „olvasztania” az évtized csaknem valamennyi íróját, 1989 után a kommunizmus bukása megállította egy új „szociokulturális kicsapódás” kristályosodási folyamatát; így ma inkább az évtizedünkhöz tartozó több fiatal írócsoportról beszélhetünk, és nem egy átfogó nemzedékről. Általában véve a posztmodernizmusért folyó vitába kapcsolódásuk kevésbé buzgó. Számukra a posztmodernizmus már valami nyilvánvaló, csaknem banális dolog, és mindenképpen sokkal kisebb bűverejű. Hogy elődeik ne asszimilálják korábbi irányzatokhoz, illetve ne kebelezzék be őket a nyolcvanasok, a határozott oppozíciókon alapuló, erőteljesen polémikus elhatárolódást választották, annak a szinoptikus modellnek a mintájára, amellyel Ihab Hassan különítette el a modernitást a posztmodernitástól. A kilencvenesek véglegesnek érzékelik a nyolcvanasok provokálta szakadást, s ez derűsen nyugodttá teszi, lecsillapítja őket. Elsősorban azokról van szó, akik eredetileg Gru
pul de Brasov-nak. [Brassói csoportnak] nevezték magukat (fiatal írók, akik a nyolcvanasság amolyan „trónörökös hercegeivé” lettek), de ide sorolhatjuk az echinoxisták (a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán az Echinox c. folyóirat köre – ford. megj.) utolsó tizedbeli évjáratait is.50 Mások, mint a Cenaclul Universi
tas [Universitas Irodalmi Csoport] tagjainak többsége, akik a későbbiekben a Lucefărul [Esthajnalcsillag] c. folyóirat Nouăzeci [Kilencven] c. melléklete és a Phoenix kiadó, vagy a Directia 9 [9. Irány] körül csoportosultak, vehemensen bejelentették, hogy nem csupán a „vénektől”51 kívánnak elválni, hanem elsősorban a nyolcvanasok nemzedéktől.Az „új költészetet” Simona Popescu egyenesen a „kései modernizmus költészetére adott replika”-ként jellemzi „(hadd nevezzük így a háború utáni modernista költészetet)”, amely nem különbözik túlságosan attól, ahogyan a nyolcvanas kritikusok a hatvanas irodalmat jellemezték. Ő egy olyan neoklasszicizmus híve, amely összecseng Al. Musina gondolatával: a fiatal költészet „egy romantikus alap, a szenvedélyteli, problematizáló, perszonalista és hitvalló vérmérséklet aktualizálását jelenti, amelyhez klasszikus típusú szellemi elvek és kategóriák kapcsolódnak (az epikum rehabilitálása, a tragikus újraértékelése, egy bizonyos típusú ’moralizmus’, az igazság, a szavahihetőség és a példaadás kultusza)”52. A posztmodernizmus ellenében Simona Popescu az antimodernizmus kifejezést részesíti előnyben, összeállítva a modernitás/antimodernitás közötti következő ellentétjegyzéket: menekülés, individualizmus, párhuzamos, személyes képzeleti világok/részt vállaló költészet, evilági cselekvési és viselkedési modellek, egzisztenciális egyéni és kollektív megoldás; deviáns, kompenzatorikus, diszjunktív, izolációs konstrukciók/elképzelés a kontingens és kollektív valóságról; a nyelvezetek beszűkítő szakosodása/a szakosodás hiányának kifejezett vállalása; fogalmi, intellektuális, absztrakt, egocentrista, monologikus és im- perszonális alkat/érzelmi (ám szentimentalizmustól mentes), természetes, őszinte (esztétikai bravúrok és melléfogások nélküli), egyéni (de nem anekdotizáló), etikai (eticizmus nélküli) diszkurzus; metaforikus típusú analógia, mely ködösít és okkulttá tesz/ szimbolikus, strukturális, emblematikus típusú analógia, amely az egészet idézi; a lírizmus mint a létezés személytelen, elvont felfokozódása/a költemény mint az őszinteség módja; a szubjektivitás mint nárcisztikus megnyilvánulás/a szubjektivitás mint a teljes létezés modellje, annak minden oldalát, a társadalmit is beleértve; disszemináló, artikulálatlan, összhangbontó, centrifugális fragmentarizmus/szinerge- tikus, harmonikus, centripetális fragmentarizmus. A 80-asok nemzedékének programjához viszonyítva azonban mégsem hiányzik néhány diszkréten elütő jel. A 60-as/80-as stilisztikai oppozíció helyébe, mely a metafora és a metonimia Ihab Hassan által bevezetett megkülönböztetésén alapul, a metafora és az emblematikus kép vagy szimbólum oppozíciója lép. Ehhez hasonló a dekonstruktivista atomizálás elutasítása, az, ahogy a szinergetikus, centripetális fragmentálás kerül helyette előtérbe, hogy eltöröljön minden folytonos hosszúságot „az egészbe beépítendő reprezentatív minták” megalkotása53 végett.
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Ugyanez a szuggesztív elkülönülés jelenik meg Caius Dobrescunál is, aki a „csődbe ment modernista költészeti modellről” beszél, mely egy newtoni, lineáris, homogén, központosított és monolitikus mentális univerzumként artikulálódik, s amellyel egy olyan univerzumot állít szembe, amely nem destrukturált (mint a dekonstrakti- vistáké), hanem változatos, melynek sokszínű részeit az ellentétek együtt létezésének dialogikus elve tartja össze. A Brassói Csoport tehát elkülönül a nyolcvanas nemzedék programjának posztstrukturalista ambícióitól. Caius Dobrescu diagnózisa a textualizmusban „a kompetencia, hatékonyság, szakosodás, illetve formalizálódás modernista rögeszméje és az ’új szenzibilitás’ közötti szimbiózis miatti sterilitást” állapítja meg. Ez az irodalom „a vitalitás egy rendkívül virtuóz mímelésének groteszk játékát tárja elénk”, amely azonban „nem használ senkinek”.54 A textualizmus zsákutcája tehát felelős a posztmodernitás-fogalom szavahihetőségének csökkenéséért, miatta részesítik előnyben a „brassóiak” az antimodernitás fogalmát.

54. Caius Dobrescu: „Micile sperante”(I–II) (Kicsiny remények). Echinox, 1987/5–6–7.
55. Ion Bogdan Lefter: „Introducere în noua poetică a prozei” (Bevezetés a próza új poétikájába). Competiția continuă, 230.
56. A szigorúan textualista és posztmodernista engedékenységű írások élettelen «kabinettermék» benyomását keltik, önmagukban érdekesek, de 
«nagy mennyiségben» unalmasak.” ”Din nou despre Cenusareasa” (Még egyszer Hamupipőkéről).
57. Azt fenntartani, hogy az egész jelenkori román költészet posztmodernista – nemes lelkű és szép szofizmus, mely szociokulturális síkon kár- 
pótlóan és megnyugtatóan, esztétikai síkon pedig narkotikusan működik.” „Postmodernismul la portile Orientului” (A posztmodernizmus Kelet 
kapuinál). Unde se află poezia? (Hol tart a költészet?). Marosvásárhely, Archipelag Kiadó, 1996.
58. Stefan Borbély: „Postmodernismul – un model (cultural) oportun?” (A posztmodernizmus. Egy alkalmas /kulturális/ modell?). Familia, 
1987/12.
59. Ioana Em. Petrescu a textualizmus és a dekonstruktivizmus felkapottságában a modern válságának sajátos jelenségét látja, s poszt-einsteini, 
holomerikus, ozmotikus és antropikus elv irányította kozmológiamodellt állít vele szembe. „Modernism/Postmodernism. O ipoteză” (moderniz- 
mus/Posztmodernizmus. Egy hipotézis). Diana Adamek és Ioana Bot (szerk.): Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu (Csoportkép Ioana Em. 
Petrescuval). Kolozsvár, Dacia Kiadó, 1991. L. még Ioan Barbu sí poetica postmodernismului (Ion Barbu és a posztmodernizmus poétikája). 
Bukarest, Cartea Românească Kiadó, 1993.
60. Monica Spiridon a posztmodernitást Hermész jele alá helyezi („Mitul ieșirii din criză” – A válságból kilábalás mítosza. Caiete critice, 1986/1– 
2, 90.), ugyanabban az értelemben, ahogyan Gilbert Durand a hermetikus mentalitás visszatértéről beszél a Science de l’homme et tradition-ban
(Sirac, 1975).

A posztstrukturalizmustól elhúzódó mozgalomban a nyolcvanasok egy jó része is részt vesz. Hogy csökkentse azt a pejoratív nyomást, melyet a „textualista” minősítés kezdett gyakorolni a nemzedékére, Ion Bogdan Lefter leszögezi, hogy a telquelista eljárásokat nem mint olyanokat használják, hanem abból az elméleti zsákutcából „kikotortan”, amelyet belőlük tákoltak (zsákutcát?), és egy lényeges pontjuknál fogva hasznosítják újra azokat: többé nem egy próza prózáját, hanem – a metatextuális jellemzőket is konzerválva – a lét prózáját termelik ki velük”.55 Caius Dobrescu és a Simona Popescu kritikájában felismerhető a nyolcvanasok egyik fontos teoretikusának, a Brassói Csoportot mentorként támogató Alexandra Musinának az álláspontja, aki odáig megy el, hogy nyíltan megtagadja nemcsaka textualizmust,56 hanem a posztmodernizmus terminust is.57 A nyolcvanas textualizmus egy másik „disszidense”, Borbély Stefan a textualizmus dekonstruktivista és atomizáló próbálkozásával az „ontológiához, a ’nyitás’ kultúreszméjéhez való visszatérést”58 állítja szembe, amely a posztmodernizmus Ioana Em. Petrescu59 és Monica Spiridon60 által felvázolt „hermetikus”, pluralista és globalizáló variánsára utal a román irodalomelméletben. Végül, a román posztmodernizmus mérlegének elkészítése közben, Mircea Cărtărescu „a francia kultúrának (rive gauche) a nyolcvanas prózaírók egy részére tett erős hatásáról, az althusseri marxizmusból, telquelizmusból, a másik oldalon pedig wittgensteinianizmusból alakult kombináció”-ról beszél, és a textualizmust utólagosan „tardo-modernistá”61-nak titulálja.A rendezett formaságok mellett, a köztéren kihirdetett „válás” másik pólusán a Suplimentul nouăzeci [Ki
lencvenes Melléklet] kilencvenesekből álló csoportját találjuk. A 60-as és a 70-es nemzedék fogalma többnyire retrospektíve képződött meg az idősebbek hatásaként és reakciójaként a nyolcvanas írók konkurenciaszellemére és szakítási vágyára. Másfelől a 90-es nemzedék gondolatának megjelenése is egy előrelátható válaszreakcióból származik: ha már megindult az évtizedjelző metronóm, folytatja a nemzedékek tik-takját, ezúttal a nyolcvanasok nagy, bűvészinas-típusú riadalmára: az a kockázat merült fel, hogy a pokoli masinéria, amellyel az elődöket félreállították, most őket is félreállítja. Pszichohistorikus perspektívából olvasva a nyolcvanasok és a Luceafărul „kilencveneseinek” viszonyát, az apaszerepbe kerülő Oidipusz szituációja reprodukálódik, akit fiai, Eteoklész és Polü- neikész ugyanúgy meg akarnak fosztani trónjától, ahogy ő is apja trónjára tört annak idején. Tanulságos lenne nyomon követni, hogyan alakult a nyolcvanas Cenaclul de Luni [Hétfői Alkotócsoport] és a Cenaclul Universitas (a majdani „kilencvenesség” magva) közötti viszony. Andrei Damian fenntartja, hogy a Cenaclul Universitas tagjai a Cenaclul de Luni fiatalabb látogatói közül kerülnek ki, akik – minthogy nem integrálódtak az itt alkalmazott költészeti programba – afféle tékozló fiúkként – kiutasítottnak érezték magukat. Szerinte a Cenaclul Universitas (és a későbiekben a Luceafărul Suplimentul 90-je és a Phoenix Kiadó körüli csoport) azokból a fiatal írókból állt össze, akiket az önmagára koncentráló nyolcvanas esztétika nem bírt már asszimilálni.A Generatia 90 [90-es nemzedék] önelnevezésű csoport tehát egy szolidarizáló reakcióként jelent meg, melyet a költészet peremére taszítottság érzése váltott ki. „Ez a (80-as) nemzedék mindössze azért létezett, hogy megjelenhessen a 90-es (nemzedék)” – írja Dan-Silviu Boerescu. „Véleményem szerint 80 lezárja a pasoptisták [1848- asok] által megnyitott ciklust”, míg „90 egy másik utat nyit meg”.62 Az irodalmi korszakok közti „Dedekind-féle 
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hasadás” eltolódott; már nem az 1980-as határvonalon halad át, hanem az 1990-esen, s a nyolcvanasságot (ahogyan ez is tette elődeivel – ebből látszik, hogy a történelem ismétli önmagát) egy korszak gyászmentének végén hagyja.63

62. A „90 vs./& 80: utopia sistemului” (90 vs./& 80: a rendszer utópiája) c. előszóból idézek, mely Dan-Silviu Boerescu tervezett antológiájához 
(Sfâsierea lui Morfeu – 90 [Morpheusz széttépetése – 90], Bukarest, Phoenix Kiadó, 1994, 5–12.) íródott.
63. Laurentiu Ulici támogatja ezt a gondolatot, az irodalmi nemzedékek három(szor tíz éves) ütemben történt változásának teorémájával, azt 

bizonygatva, hogy a hetedik nemzedék 1990-nel kezdődik. Laurentiu Ulici: „A șaptea generație. Introducere” (A hetedik nemzedék. Bevezető). 
Luceafărul, 1994/9, 3.
64. Andrei Damian így írja le a Cenaclul de Luni által az Universitas eljövendő kilencveneseire gyakorolt kimozdító hatását: «... igaz, hogy az 
Universitas első aktivistái közül sokan ellátogattak a Cenaclul de Luni-hoz, csakhogy ott egy majdnem elnyomó mentalitásba ütköztünk – a kör 
bezárult: vagy tiszteletben tartottad a módszert, vagy nem léteztél. Sorozatban teremtődtek az epigonok és a «másodkapitányok» (...)”. Universi- 
tas”, Lucafărul, 1994/9.
65- Ion Manolescu: ”Un manifest postmodernist” (Egy posztmodernista kiáltvány). România literară, 1996/5.
66. L. még Ion Manolescu: La prose postmoderniste et la textualisme médiatique. Euresis. Chaiers roumains d'études littéraires, 1995/1–2.
67 L. Nicolae Manolescu, Mirela Nedelciu, O. Nimigean, Caius Dobrescu, Ara aSeptlici, Romulus Bucur, Alexandra Sfirlea, George Sipos, Aurel 
Buzincu, Andreea Deciu és Tudor Călin Zarojanu szövegeit. România literară, 1996/9, 16, 18.

A volt Cenaclul de Luni és a volt Cenaclul Universitas közötti kiátkozás immár kölcsönössé vált.64 A nyolcvanasok Apokalipszisével a kilencvenesek Genezise kerül szembe, s hogy a szakadás minél láthatóbb legyen, Dan- Silviu Boerescu egy új kontrasztív táblázatot szerkeszt, az Ihab Hassan-féléhez hasonlót. íme, a „recesszív” párok, amelyek szembeállítják a „80-as Robinsont” a „90-es Ádámmal”: az előbbi emberevő, kannibalista, szétmarcangoló, az utóbbi plazmatikus, calibáni, visszafoglaló; az első demitizáló, a második bűnös misztifikáló; az elsőt maiorescui (Titu Maiorescu – a ford. megj.) rigurozitás jellemzi, a második frivol hasdeui (Bogdan Petricescu Hasdeu – a ford. megj.) archeológiával építkezik; az első a tradícióra való kritikai rálátással bír, küzd a románok bizonyos veleszületett „bajai” ellen, a második újra visszaállítja a jelentéktelent a holisztikus körforgásba, a külvárosi közönségességet, a városi félvállról vevést s a Caragiale utáni mitikusságot; az első öniróniája csupán beleegyezéses, a másodiké sajátnak vallott, cinikus és programszerűen vállalt; az első kannibálmemóriája „zaklatja” a szöveget, tumort és humort egyaránt feltérképezve, a második calibáni memóriája egy virtuális mezőben működik mint a „már összeállított nyolcvanas szintézisnek egy aleatorikus szintézise”; a nyolcvanas próza doku- mentális, a kilencvenes dokumentáris; az első Arcimbold-szerű és erotikus, a második Dali-szerű és perverz; a 80-asok a Dekalógust írták meg, a 90-esek a Dekameront írják; az elsők egy (il)lokúciós metafizika kifejlesztői, az utóbbiak egy perlokúciós patafizikáé; az elsők érosza kanonikus, szexi és szoft jellegű, és a maszkulini(záló) viri- litást fitogtatja, az utóbbiaké perverz, pornó, illetve hard típusú, és az androgün irányába tendál. Amint ebből a készakarva patafizikus gondolatörvényből kitűnik, Dan-Silviu Boerescu nem arra törekszik, hogy a posztmodernizmust kiragadja a nyolcvanasság gyámkodása alól, és a kilencveneseknek ítélje oda, hanem az áramlaton belüli kétféle irányultság közötti hasadáson dolgozik; egyfelől a formális irányról van szó, amely az előző irodalom de- konstrukciójának „dekalógusát” írja, másfelől pedig arról az integráló tendenciáról, amely hulladékokból rekonstruál fiktív palotákat valamennyi erőforrás – nyolcvanasokéit is magába foglaló – játékos demokráciájában. A jelenlegi kritikai kánon ellen – melyet az a vád terhel, hogy megrekedt egyfelől a gyötrő évtized regényének hatvanas-hetvenes évekbeli képletében, másfelől pedig a nyolcvanasok apró-cseprő mindennapi drámáinak textua- lista formulájában – Ion Manolescu indít támadást Un manifest postmodern [Egy posztmodern kiáltvány] c. munkájában. A fiatal kritikus mind a textualista poétika által bevezetett újításokat, mind pedig annak manierista kimerülését szóba hozza: „a posztmodern textualizmus saját koordinátáin belüli felmérése ma három dolgot mutat ki: először azt, hogy a hazai regényt a narráció egy másik, az előzőektől lényegileg különböző típusa felé tolja (a metanarratív, fragmentált, ludikusan, iróniával és öniróniával vállalt szöveg); másodszor, hogy az önmaga által feltételezett konvenció határain belül az ilyen típusú iromány a manierizmus zátonyára fut, és sikerül a kritikát arra ösztökélnie, hogy újraolvassa a dosztojevszkijis munkásokkal és propagandistákkal tele, de közvetlen és „szolid” epikájú hetvenes regényeket; harmadszor, hogy miután kierőltette az esztétikai érzékenység radikális változását, a nyolcvanas textualizmusnak át kell adnia a helyét az új szenzibilitásnak és az azt tükröző irodalomnak”.65 Az írásos textualizmussal Ion Manolescu egy mediatikus vagy virtuális textualizmust állít szembe, a jelenkori civilizáció kibernetikai fejlődésének megfelelően. Olyan technikák alkalmazása közben, mint a virtualitás kiépítése, a háromdimenziós szimulációk, a fraktális illusztráció, az interaktív játékok, a digitális kompresszió, a számítógéppel való közvetlen együttműködés (mint az E-fiktion esetében), az „új szenzibilitás” prózája rátalál a szimbolista szinesztéziákra, a szürrealista lázálomra és a pop-art agyrémeire, az olvasást a vizuális csábítás és a hipnózis aktusává változtatva.66 Rá kell mutatnunk, hogy a kibernetikus művészet által kutatott virtuális realitásoknak ugyanolyan romboló kihatásai vannak a valóság princípiumaira és az egzisztenciális szilárdságérzésre, mint a 60-as, 70-es évek „sámánista” ihletésű művészetében a pszichedelikus vízióknak.Ion Manolescu Kiáltványa egy egész sor, többségében polémikus választ váltott ki, melyeknek a România li
terară c. folyóirat adott helyet, Modernek és posztmodernek cím alatt.67 Ezek közül Mircea Nedelciu Egy poszt
modernista kiáltvány – a nevetségesség és a nagyszerű között c. cikkét emelném ki, melyben a prózaíró – önmaga és nemzedéke nevében – a nyolcvanasság 90-es évekbeli továbbfejlődését tekintve szimptomatikus módon 
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utasítja el a textualizmus címkéjét. Ez azt jelenti, hogy az a hangsúlyos vonás, mely nem annyira a nyolcvanasokat és a kilencveneseket, mint inkább a 80-as és 90-es évek irodalmát különbözteti meg – a posztstrukturalista zsákutcaként érzékelt textualizmus globális elutasítása az utóbbi részéről.
2. Posztstrukturalizmus és neohermetizmusA kulturális stratégiai játékokon és érdekeken túlmenően azonban tagadhatatlan, hogy a 80-as években irodalmi paradigmaváltás ment végbe. Az új szenzibilitást egyezményesen a román posztmodernizmus neve alatt futtathatjuk, még hogyha ez nem is mindig esik egybe a nyugatival. A pszichohistóriai tárgyalásmódot tehát egy tipológiaival kell kombinálni, még ha ez elkerülhetetlenül sokszínű és pontatlan is lesz a posztmodernitás fogalma körüli elégtelen meghatározások és konszenzushiány miatt.A posztmodernitás különböző nyugati értelmezéseit nagy vonalakban két csoportba sorolhatjuk. Egyik oldalon azok állnak, akik a posztmodernitást a decentralizálás, dekonstrukció, szóródás és fragmentarizmus kifejezésekkel határozzák meg, mint például Ihab Hassan, Lyotard, Baudrillard stb.; a másik oldalon pedig azok, akik a pluricentrizmus, eklekticizmus, tolerancia és az egymásmellettiség terminusaiban képzelik el azt, mint John Barth, U. Eco, G. Vattimo, G. Durand; az általuk kínált meghatározást „új antropológiának” vagy „neohermetiz- musnak” nevezhetnénk.68 A két csoport közötti különbséget a posztstrukturalista iskola fragmentáció fogalma és a neohermetikus gondolkodás reintegráció fogalma közti oppozíció adja.

68. Maria Cornelia Oros meggyőzően választja el Umberto Eco hermetikus paradigmáját J. Derrida dekonstruktivizmusától. „Postmodernismul 
între Eco si Derrida” (A posztmodernizmus Eco és Derrida között). Euphoríon, 1994/2.
69. Marin Mincu: „Textul ajunge să expulzeze lumea” (A szöveg odáig megy, hogy kiszorítja a világot). Poesis, 1994/10–11–12.

Mégis megtörténhet, hogy ez az ellentmondás nem valódi, hanem csak a modernitás végének értelmezési módjaival kapcsolatos nézetkülönbségekből adódik. A posztstrukturalisták a „destruktív” értelmezés fölött állapodnak meg; J. Derrida a középpontos struktúrát egy centrum- és egy integrálódási perspektíva nélküli, szabad mozgásban levő formációval helyettesíti. A neohermetikusok megmaradnak a „konstruktív” értelmezésnél, az egymás kizárása nélkül együtt létező centrumok pluralitása mellett. Innen a meghatározások két osztálya közötti különbség: dezintegráció/reintegráció. Ebből adódik, hogy a posztstrukturalisták számára a modernizmus totalitárius és paranoiás, a neohermetikusok számára pedig szétválasztó és szkizofrén, és hogy a posztmodernizmus, melynek ezeket a hiányosságokat kell helyrehoznia, mindkettőjüknél éppen az ellenkező tulajdonságokkal rendelkezik. A két megítélés közötti távolság mégsem bejárhatatlan. A modernizmus egyszerre disszociatív és totalitárius, a posztmodernizmus pedig pluricentrista és integráló. Még pontosabban a modernitás analitikus és szétválasztó, mindent válsághelyzetbe hoz, hogy jobban megkülönböztethesse a részeket, de e részek mindeni- kében éberen tartja azt a vágyat, hogy a középpontba kerüljenek, és maguknak rendeljék alá az egészet. Ebből a szempontból a kommunizmus, a fasizmus, de a pszichoanalízis és a strukturalizmus is – valamennyien modernista kísérletek. A modern totalitás tehát egy áltotalitás; inkább amolyan tömegesítésként lehetne meghatározni, a különálló részek próbálkozásaként, hogy az egész szerepében tűnjenek fel.Ebből következik, hogy a posztmodernitást össze kell kapcsolni a decentralizálási folyamattal, de a leépítő folyamattal már nem. Ami dekonstruálódik, az a középpontba tolakodó rész, illetve minden középpontba törekvő kísérlet, nem pedig maga az egész. A bennefoglalt harmadik hermetikus logikája ténylegesen szemben áll a klasszikus logikával, de nem kedvez a káosznak, a bármiféle szerveződés hiányának, hanem egyszerűen a világ egy másik szervezési módját irányítja. Minthogy végső határáig viszi a disszociatív törekvést, a dekonstuktivizmus inkább egy modern, mintsem posztmodern áramlat, pontosabban éppen az az áramlat, mely révén – saját analitikus módszereire támaszkodva – a modernizmus elméletileg öngyilkos lesz, és eltemeti önmagát.A textualizmus ugyanebben a strukturális ellentmondásban leledzik, a módszerében, amely annak a jelenségnek a helyébe lép, amelyet le akar rombolni. A fogalom „örökbe fogadó” vagy „el nem fogadott” hazai atyja, Marin Mincu, a textualizmusban a „szövegek” azon okkult (nálunk elsősorban ideológiai) erőinek a hiteltelenítési eszközét látja, melyek segítségével manipulálnak bennünket. A textuális(ta) írás tehát a Lyotard által jelezett posztmodern törekvés részévé válik, az alapozó metanarrációk, az igazoló szövegek vagyis a jelek inkább világot kiszorító, mintsem (fel)építő”69 nagy rendszere felé törekvés delegitimálásának a részévé. Felvetődik azonban a kérdés: mennyiben lehet a gonosz ellen saját eszközeivel harcolni, ha tudjuk, hogy az ördög saját fegyvereivel való legyőzésének (szofisztika) kísérlete – a legjobb eszköz arra, hogy hatalmába kerülj. „Ahelyett, hagy a valóságról szóló regényt írná” – ismeri be Marin Mincu, aki különbséget akar tenni a valódi megszövegezés (textualizare) és a szövegszerűsítés (textuare) mint zátonyra futás között – „az író nálunk gyakran nekilátott, hogy – a megengedett határokon túl felszívódva és elbűvölten – a szöveg-gépezetet manipuláló saját műveleteit részletezze, átélve egy ilyen eljárás gyönyörét és rettenetét egyaránt.”70 Vajon a szövegszerűsítés (textuare) csupán a megszövegezés (textualizare) érmének másik oldala lenne, vagy annak az endemikus következménye? A világot nominalista módjára nézni, úgy tekinteni az univerzumra mint csupán önmagunk által épített szimulákrumjelekre, melyek közül képtelenek vagyunk kiszabadulni, vajon nem annak egy módja-e, hogy bebörtönözzük magunkat abba a nyelvezetbe, amelytől oly nagyon tartunk? (Nem jut-e el Lacan odáig, hogy a tudattalant is egy nyelv[észet]i struktúrával ruházza fel?) A megismerés szövegállapotának tudatosítása, önmagában nem felszabadító, annál az egy
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szerű oknál fogva, hogy a „világ egy szöveg” axióma („A világ egy ábrázolat” – állították a múlt században) maga is legitimáló szöveggé válik, amely egy épp olyan totalitárius szemiotikai metafizikát alapoz meg, mint amilyenek az általa (meg)vádolt metafizikák. Ebben az esetben nyilvánvalóvá válik, hogy a megoldást nem a textualizmus irányában kell keresni, amely legitimálja azt a rendszert, amely ellen hadakozik, hanem egy valódi break through esztétikájának irányában, amely feltöri a jel börtönét.A posztstrukturalizmus és a neohermetizmus közötti megkülönböztetés a román posztmodernizmusban is a textualizmus és az „új antropocentrizmus” ellentétében áll. A textualizmust, habár a 80-as évek irodalmában igen népszerű volt – önmaga gyors felemésztése és előrelátható kimerülése miatt – gyakorlatilag elvetették. Mert a textualizmus inkább a modernitás utolsó következménye, mintsem valami ígéretes jelenség. Ez juttatja zsákutcába a pozitivista elemzést, valamint azt a törekvést, amely a részeket szcientista módon izolálja az egésztől. A szakosodás és differenciálódás rögeszméjétől kísértett modernista mentalitás, melyet nálunk Titu Maiorescu vezetett be, az esztétikait elkülönítette az etnikaitól, etikaitól, szociálistól, vallásitól, lélektanitól stb. Ami szükséges és legitim lépés lehetne, ha nem egy kiszámíthatatlan következményekkel járó félreértésen alapulna.A modernitás alapvető hibája abban áll, hogy az esztétikait, az etikait, a szociálisat, a vallásit és a lélektanit tematikus területeknek, és nem kifejezési modalitásoknak tekintette. Következésképpen a modernizmus a valóságot külön mezőkre szabdalta, s ezeket a művészetnek, erkölcstannak, vallásnak teológiának, szociológiának osztotta szét, a határok átlépésének tilalma mellett. Az irodalom arra ébredt, hogy szögesdrót kerítések veszik körül, melyeken a művészet sajátossága és autonómiája elvesztésének fenyegetése miatt nem szabad átlépnie. Egy ilyen mengyelejevi poétikától vezettetve, melyben a valóság minden kis parcellájának megvan a maga kazettája, a költő nem gondolhat az igazságra/igazságtalanságra vagy a becsületességre/becstelenségre, hiszen ezek a moralitáshoz tartoznak, sem a politikum és a közösségi élet kérdéseire, mert ezek a szociológusoknak jutottak; de az Istenre és a megváltásra sem, ugyanis ezek a teológus kompetenciáját képezik, és a szeretetre és szorongásra sem, mivel a pszichológus területei; stb. Az irodalomból így koptak ki fokozatosan az erkölcsi magatartás és a közösség élete, a metafizika és a vallásos érzés, a pszichikum funkciói és a lélek problematikája. Az így előállt válság abban áll, hogy az irodalomnak – saját papírvalóságán kívül – immár nincs, miről beszélnie. Ez a textualizmus zsákutcája: a posztstrukturalista író már nem írhat a rémületről és a halálról, Istenről és megváltásról, szeretetről és alkotásról, hanem csak a fehér lap fölötti szorongásról és a szerző jelben történő megsemmisüléséről, a metatex- tuális közegről (egy Istenről, aki írógéppel ír bennünket) és az ember szövegben való felszívódásáról, a jelölő és jelölt találkozásáról és az írás általi értelemalkotásról.Márpedig az esztétikumot, etikumot, vallásit, társadalmit és pszichológiait nem a valóság olyan területeiként kell felfogni, amelyek szétosztandók a szakemberek között, hanem ugyanazon egyetlen valóság érzékelésének különböző módozataiként. Ezek olyan diszkurzusok, amelyek egy és ugyanazon tárgyra alkalmazhatóak – mondjuk, az istenségre – anélkül, hogy ezáltal elveszítenék sajátosságukat. Különböző térszögű lencsékként működnek, melyek egymástól elütő funkciókat és reakciókat aktivizálnak, de amelyek révén az ember ugyanafelé a valóság felé/ ugyanazon valóság felé fordul. Nem létezik külön a teológusoknak egy Istene, a vallástörténészeknek egy Istene és a művészek Istene: egyetlen Isten létezik (függetlenül attól, hogy milyen realitással hozzuk kapcsolatba: metafizikussal, pszichológiaival vagy a kulturális valósággal), aki mind a hivő, mind a tudós, mind az író elmélkedéseinek tárgyává lehet. A különbség azokat a törvényeket illeti, melyek szerint kinek-kinek a diszkurzusa felépül.A román posztmodernizmus – legalábbis neohermetikus értelemben – válaszul szolgál a modernitás válságára, nem utolsósorban annak textualista nyúlványára is. A paradigmaváltoztatást a totális ember rekonstrukciójára irányuló vágy képezi, mely nem zárja ki magából a létezés egyetlen oldalát sem, épp ellenkezőleg, megkísérli, hogy az irodalomban ismét helyet teremtsen a mostanáig száműzött területeknek: az életrajzinak és a köznapinak, a társadalminak és az erkölcsinek, a vallásinak és a lélektaninak, a racionálisnak és a tudományosnak (értsd kibernetikus változatának). Az utóbbi két évtized irodalma a lehetőségeknek a posztmodernitás által visszaszerzett szétágazásáról a fraktális virágzás képét nyújtja. A legközvetlenebb köznapiság a prózában a Mircea Nedelciutól a Radu Albulescuig és Petre Barbuig húzódó vonal mentén nyer újrafelfedezést, a hallucinatórikusan felidézett életrajz a Mircea Cărtărescu, Simona Popescu írásaiban követel helyet magának, a lélektani Călin Vasile „pszicheizmusában” és a kilencvenesek új látomásosságában, a kibernetikai modell betolakodása pedig Adrian Otoiunál és Ion Manolescunál észlelhető; stb. A jelenkori román irodalom e posztmodern törekvései közül a továbbiakban csupán kettővel – az etikum visszaállításával és a vallásos feltámadásával – foglalkozom.Bármennyire paradoxnak is tűnne, a fogházirodalom, mely robbanásszerű fellendülést ért meg a kommunizmus bukása után, a posztmodern paradigma egyik törekvésének, éspedig az értékek reintegrálásának megy elébe. Miután a modernitás diszkriminatív (a részek elkülönítése) és ugyanakkor tömegesítő (egy résznek egészként való propagálása) nyomása meggyengült, a jelen embere toleránsabbá vált az egység sokféleségének, valamint a különbségek elfogadásának és integrálásának gondolatával szemben. Ha az általában vett kulturális síkon az új mentalitás a „kulturalista” álláspontban nyilvánul meg (a világ összes kultúrájának és az összes etnikai, társadalmi, szakmai, nemi stb. csoportnak felsőbbrendűségi komplexusok nélkül történő elfogadása), egyedi síkon az új mentalitás megköveteli az esztétikai kritérium relativizálódását az értékítéletben. Az esztétikum megszűnik az egyetlen érték lenni, amely szerint az irodalmi mezőny behatárolódik, mivel egyre nyilvánvalóbbá válik bizonyos másfajta értékek nyomása (például a „népszerűségé” az amerikai kultúrában vagy az etikumé a posztkommunista kultúrákban).
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A fogházi vallomások elsődleges szándéka nem esztétikai, hanem etikai. Arra hivatottak, hogy elmondják az igazságot egy iszonyú valóságról, melyet a kommunista rendszer elhallgatott vagy meghamisított. Ezek az emberi tapasztalás olyan határeseteinek tükrei, amelyekről – a szó csaknem keresztény értelmében – tanúskodni kell. Ezek a visszaemlékezés és öntisztázás alkalmai, hogy – személyként, de népként is – rekonstruáljuk múltunkat és történelmünket megértésük és megtisztításuk érdekében. Az esztétikai szándék és a művészeti hozzáértés a vallomás igényéhez viszonyítva másodlagos, azok, akik írják, rendszerint nem is szakavatott írók. A műfaj tehát más értékskálát feltételez, inkább erkölcsit, mint esztétikait.Ezt a partikuláris fejlődést az az általános érvényű mutáció okozza, melynek következtében a művészet kritériuma a széptől (a legtágabb értelemben véve, hogy magába foglalja a csúnyát, a groteszket, az abszurdot stb. is) az emberi felé mozdul el. A modernitás hiperszakosodott és hipertechnicizált kutatásai a humánum deszeman- tizációjához és a művészet dehumanizációjához vezettek. A posztmodern világ vissza akarja nyerni a totális, torzulásmentes, osztatlan embert, akit művészete minden tekintetben megmutat: esztétikai és morális, pszichológiai és szociális, intellektuális és szentimentális aspektusában egyaránt. A posztkommunista író is érzi annak szükségességét, hogy visszaadja az írás etikai oldalát, melyet a kommunista ideológia képmutatóan elszigetelt a „tiszta művészettől”.Melyik tehát a megítélésnek az a konkrét kritériuma, amelyet a fogházirodalom igényel? Nyilvánvaló, hogy csupán az esztétikai kritérium alkalmazása nemcsak erkölcstelen, hanem terméketlen is lenne: a Povestea Elisa- 
betei Rizea din Nucsoara c. elbeszélést [A nucsoarai Elisabeta Rizea meséje) például ki kellene zárni az irodalomból, minthogy egy teljesen szakavatatlan szerző (átírt) műve, aki minden esztétikai szándék nélkül mesél; és mégis egy megrázó könyv ez, ahogy más írások is ugyanerről a területről. Ezeknek az írásoknak az autentikus volta, emberi értéke sokkal fontosabb a művésziességüknél. Gyakran megtörténik, hogy amikor a memoárszerző irodalmiaskodni akar, ezzel árt a könyvnek, hamissá teszi azt. Az a kritérium, amely ennek az irodalomnak a megítéléséhez feltétlenül szükséges: a szerző autenticitása és őszintesége – elsősorban önmaga iránt. Az őszinteség nem tévesztendő össze a történelmi hitelességgel; ahhoz, hogy értékes legyen, egy vallomásnak nem kell tökéletesen tükröznie a külső valóságot. A fontos az, hogy a szerző őszintén reflektáljon önnön belső valóságára, saját meggyőződésére, szemléletére, hogy ne misztifikálja önmagát. A rossz fogházvallomások nem egyszerűen csak „stílustalan” írások (amelyek kifordított fanyelven íródtak), hanem olyanok, amelyeket „meghamisít” az író önmagával szembeni álláspontja, amelyekben a szerző (a mártír, az üldözött, az író stb. képében) „pózol”.71

71. A fogháznaplók műfaji besorolásához l. még Corin Braga: „Literatura Gulagului. Premise teoretice” (A Gulág-irodalom. Elméleti alapelvek). 
Echinox, 1997/1–2–3.
72. A posztkommunista irodalom vallásos aspektusát elemezve Gheorghe Perian úgy értékeli, hogy, néhány kivételtől eltekintve, a nyolcvanas 

irodalomnak „elég szegény, mondhatni éppenséggel középszerű a vallási élete”, és lényegében laikus koordináták közé illeszkedik. A görög kato
likus egyház támogatására vonatkozó ASPRO-nyilatkozat (Szatmár, 1994) nem annyira egy vallásos gesztus, hanem inkább a szolidaritásé egy 
olyan csoporttal, amelyet a kommunizmusban marginalizáltak, akárcsak a nyolcvanas nemzedéket. („O solidaritate a celor ce au fost marginalizat- 
ti” [A peremre szorítottak szolidaritása]. Un destin istoric: Biserica Română Unită. Ancheta revistei Vatra [Egy történelmi sors: a Román Görög- 
Katolikus Egyház. A Vatra folyóirat ankétja). Marosvásárhely, 1999.)
73. Corin Braga: –Resurgenta religiosului” (A vallási feltámadása). Paralela 45, 1998/1.
74. Mircea Nedelciu, i.m.

Ami a vallásos érzékenység visszatérését illeti, megjegyzendő, hogy a román kultúrában a vallási nemcsak a modern nihilizmus, hanem a marxista ateizmus elfojtó nyomását is elszenvedte. Másrészt az esztétikum más értékekkel – így a vallásival – szembeni tematikus autonómiájának maiorescui gondolata a 80-as években egy hozzákapcsolódott félreértés következtében radikalizálódott. A nyolcvanasok nemzedékének teoretikusai szükségét érezték annak, hogy az elődök modernizmusát megkülönböztessék saját nemzedékük posztmodernizmusától, alkalmazva – egyebek között – a metafizika/immanencia fogalompárt is. A hatvanas évek költészete eszerint a transzcendencia, a Nagy Egész megszállottja, míg a nyolcvanas költészet lemegy az utcára, visszatérve a köznapi konkrétumhoz. Erre az önmagában véve helyes meglátásra tevődött rá a vallási és esztétikai közti megkülönböztetés. A nyolcvanas teoretikusok megkockáztatják a vallásinak a költészetből való kiutasítását, mivel összetévesztik azt a modernista metafizikával.72 Ily módon az irodalom a realitás még radikálisabb tematikai megosztásának esik áldozatul, mely a világot a földi és az égi, a fizika és a metafizika között osztja meg, függőlegesen. Az esztétikumot az embernek és az immanenciának, a vallásit pedig az Istennek és a transzcendenciának tulajdonítja.Ezt a tévedést dekonstruálni kellene, helyettesíteni az immanens és a transzcendens térbeli megosztását a profán és a szent közötti minőségi megkülönböztetéssel, abban az értelemben használva ezeket a kifejezéseket, ahogy az úgynevezett primitív mentalitás meghatározásában alkalmazták azokat. A sámán számára, akárcsak a művész számára, ugyanaz a tárgy lehet profán is és szent is, annak függvényében, hogy milyen erő lakozik benne. A szent és a profán ugyanazon valóság kétféle látásmódja, úgyhogy a költőnek nem szükséges tematikusán „az egekbe” látogatnia a vallásos átélés érdekében; ezt éppúgy fellelheti a legszerényebb földi teremtményekben is. Az immanenciában való „földre szállás” nem garanciája egy művész vallástalanságának.A közös kulturális felfogás viszont tematikus kritériumok szerint tesz különbséget esztétikus és vallásos között 
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mindkét táborban – mind az esztétákéban, mind a teológusokéban. Mindkét csoport e területek közötti térbeli barikádok mögé szorult, az előbbiek megtagadják a vallásos témák befogadását az irodalomba, az utóbbiak megtagadják azok átengedését az irodalomnak. Az esztéták az esztétikum autonómiája nevében továbbra is megtiltják a költőnek, hogy Istennel foglalkozzék; a teológusokat pedig bosszantja a vallásinak az irodalomba való visszatérése, egyenesen szentségtörésként kezelik azt. Nem kevésbé igaz, hogy némely író maga is ugyanebbe a tévedésbe esik, mikor kötelességének érzi, hogy egy vallásos téma megközelítésekor a teológiai diszkurzust is átvegye. Így válik irodalmunk olyan klisék gyűjteményévé, amelyek, bármennyire ájtatosak is, csak a giccs övezetében maradnak, s amelyekkel szemben az esztétikum autonómiájának hívei joggal lázadoznak. Ami nem azt jelenti, hogy az irodalomnak nincsenek sajátos eszközei a szent iránti borzongás, intuíció, vonzás vagy bűvölet kifejezésére, még ha ezt saját logikája szerint teszi is, amely olykor különbözik, vagy éppen ellentétben áll a teológiai igazsággal, de emberileg nem kevésbé őszinte és hiteles. Esztétikai és vallási különbségének az eszközszerűből tematikusba való átcsúszása hatástalanná teszi ezt a megkülönböztetést, visszahozza eredeti, reneszánszkori helyzetébe, amikor a világi kultúrának az egyházitól való elválasztása mindkét álláspont megmerevedéséhez vezetett, a fanatizmus és a bigottság irányába, mely az irodalomból való exkommunikációba vagy az egyházi kiátkozásba torkollott.73

75. Ion Bogdan Lefter, i. m.
76. L. Marcel Cornis Popa mélyreszántó politikai-esztétikai elemzését: Postmodern Dialogics (?) in Eastern Europe Before and After 1989 (Poszt
modern dialógus Kelet-Európábán 1989 előtt és után). Euresis, Cahiers roumains d’etudes litteraires, 1995/1–2.
77. L. ilyen szempontból Magda Cărneci: „Dezbaterea din jurul postmodernismului în România anilor ’80” (A posztmodernizmus körüli vita a 
nyolcvanas évek Romániájában) c. írását az Arta anilor ’80. Texte despre postmodernism (A ’80-as évek művészete. Szövegek a posztmoderniz
musról) c. kiadványban. Bukarest, Litera Kiadó, 1996.
78.
79. Claude Kamoouh (?) a Posztmodernizmus és posztkommunizmus. A mindennapi élet hermeneutikájáért című művében beszél erről. – „Post- 
modernism si postcommunism. Pentru o hermeneutică a vietii cotidiene”. Apostrof, 1993/9, 22.

Úgy tűnik, hogy az ily módon elrontott, elutasított vagy redefiniált posztmodern modell, mely kultúránkban a 80-as években vetette meg a lábát, fejlődésében és a nyugatival való homogenizálódásában csak 1989 után bontakozhatott ki. A román kultúrának a nyugatival való szinkróniája a nyolcvanas években (és az előzőekben is) problematikus marad. „Ezek között a (nyugati) társadalmi struktúrák és a mi társadalmunk között nemigen vannak hasonlóságok” – jegyzi meg Mircea Nedelciu –, habár „néhány felszíni megfelelés nyilvánvaló, és ezek vezettek a kifejezés felkapottságához nálunk.”74 Ami Ion Bogdan Leftert illeti, ő is kénytelen elismerni, hogy a nyugati és a román posztmodernizmus meghatározó tényezők eltérő kontextusában fejlődik.75 Inkább a szubverzív funkciójú jelenségek epigenézise és homológiája jöhet szóba. Míg Nyugaton a posztmodernizmus az ipari-gazdasági modellel szembeni reakcióként születik meg (mint az információ posztindusztriális korszaka, avagy a „harmadik hullám” kultúrája), Keleten egy kimondottan politikai rendeltetésű esztétikai projektumként működött. A posztmodernizmus szubverzív üzenete az volt, hogy dekonstruálni kell a kommunista rendszer diszkurzushálózatát, egy olyan „szanáló” akcióban, mely 1989 után is gyakorolható a kriptokommunista és nacionalista diszkurzusok- kal szemben.76 Majd csak a kommunizmus összeomlása – melyet a posztmodern mozgalom egy tudatküszöb alatti mentalitásváltásként készített elő és hirdetett meg77 – nyitott utat a nyugati és keleti posztmodernizmus találkozásának. Ha a nyolcvanasság – ahogy Mircea Cărtărescu állítja – „a nemzeti irodalomtörténet utolsó, és a poszttörténetiség első eseménye volt, akkor „a posztmodernizmus és a posztmodernitás teljes fúziója” csak a 90- es években következik be.78 A hidegháború befejeződésével a kapitalizmus/kommunizmus planetáris szkizofrén állapotának is vége szakadt,79 s ezzel felmerült egy új világharmónia lehetősége. A manicheista kettősséget pluri- centrizmus, a két poláris erő feszültségét az erő- és érdekcentrumok hálózata váltja fel. A Toffler által meghatározott tömegtelenítés csak most kezd megnyilvánulni etnikai és politikai szinten egyaránt, amint az összes nemzeti és társadalmi csoport arra törekszik, hogy kinyilvánítsák eltörölhetetlen individualitásukat, melyet a modern periódus politikai ideológiái uniformizálni igyekeztek. Még hogyha pillanatnyilag ez a törekvés egy primitív és agresszív nacionalizmus barbár alakját ölti is, a posztmodern világ legszebb távlata a végtelen sokszínű egyéni- és csoportszemélyiségek békés, „hiposztatikus” együttélése, melyben többé nem zárják ki, hanem elfogadják és megértik egymást. A fragmentarizmus nem az integráció ellentétele (amint azt a dekonstruktivisták állítják), hanem inkább annak a feltétele. Igazi integráció nem lehetséges a részek egységes profilra történő redukciója révén, hanem csakis minden komponens sajátosságainak elismerése által. Az igazi totalitás az, amely tiszteletben tart minden partikularitást, amely nem akarja beolvasztani az etnikai, társadalmi vagy gazdasági csoportokat, sem a világról vallott eszméket és felfogásokat, sem az emberi személyiségeket azért, hogy létrehozza az „új típusú” vagy a „felsőbbrendű embert”. A kölcsönös elfogadásnak, az összetevők kölcsönös meghatározásának, az ellentétek összekapcsolódásának alapját a benne foglalt harmadik logikája képezi; ezért úgy tűnik, hogy szerencsésebb a posztmodernizmus új hermetizmusként történő meghatározása, melyben az eddig egymást kizáró elvek egy átfogóbb látómezőben megfelelési viszonyba lépnek egymással, melyben az emberi szellem részei ismét találkoznak egy új antropológiában.
Fordította: Szilveszter László
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Adrian Otoiu
Riadó

A riadó azokról a visszatérő eseményekről informál, amelyek egy bizonyos makacs periodicitással követik 
egymást. A különböző hangjelzések kiválaszthatók a rendelkezésre álló WAV-fájlokból.A jegyes vagy jegyetlen, igazolópapírral rendelkező vagy nem rendelkező utazónak, aki Nagykárolyban felszáll a 4662-es, Burăslău-Scaieni-Dinses útvonalon közlekedő személyvonatra, a huszonhatodik kilométerkőnél egy kis meglepetésben lesz része. Valószínű, hogy eddig békésen szendergett, elkábulva a fülkében lebegő szagorgiától, és elringatva az őskori mozdony végeláthatatlan mezőkön való monoton bukdácsolásától. Agytekervényeit bóbiskoló, napsütötte fülén keresztül egy lágy füttyhang fogja kellemesen megcirógatni. Egyelőre még az ébredés határán úgy képzeli, hogy az ő földi ingázásának ezennel vége van, s amit hall, az a mennyei ítélőszék harsonájának megnyugtató hangja.Fosszuk meg ettől a kellemes illúziójától, s egy percre nyissuk fel hatalmas, tiszta, babaártatlanságú szemeit!Diadalmas gőzfelhő és a régi fémkerekeknek szörnyű nyikorgása közepette a vonat megáll egy sorompó mellett, a puszta közepén. Előtte autók húznak el, vidáman dudálva.Csak nem egy sorompó mellett állt meg a vonat? Érdekes. Mit jelenthet ez?Legyünk csak egy percre mindentudókká, és magyarázzuk meg az álmélkodó utasnak, hogyan is lehetséges ez.A vonat nem az autók miatt állt meg a sorompónál, ahogy mi sejtenénk, hanem mert valahol, valamelyik fülkében valaki – egy ingázó, egy piaci kofa, egy diákocska, egy tanítónő – meghúzta a vészféket. Ó, ne ijedjenek meg, semmi vész! Az ingázót egy, a szomszédban elfogyasztandó sör képzete sietteti. A kofa azért siet haza, hogy sebtében tálalhassa a magyaroktól vásárolt, gyanúsan sápadt párizsit. A diákocskának semmi kedve, hogy a mezőn keresztülvágva, bemocskolja újonnan vásárolt, sikkes Pumáját. A tanítónő jól tudja, hogy két pont között legrövidebb út az egyenes.És az a pár tucatnyi ember, aki a vonatról a mezőre özönlik, csupán hasznot húzni tud az ingázó/kofa/diákocs- ka/tanítónő türelmetlenségéből. Az emberek szétszélednek, mint az újonnan szabadult foglyok, hogy aztán ismét a Scăieni felé hömpölygő mederbe terelődjenek. A fölöttük húzódó közönyös légtérben a szociológus könnyen kitapinthatja annak a közösségnek az állampolgári engedetlenségét, amelyik negyvenhárom éve kérvényt kérvényre halmoz, szinte könyörögve egy állomásért a „kicsi, de múltja által létjogosított községünkbe”.A mozdonyvezető beleunt abba, hogy rendőrjárőrt játsszon. Karrierje elején, amikor fiatal és lelkes volt, már a huszonnégyes kilométerkőnél lesben állt. Amint meghallotta a riadót, mint egy őrült, ki letépte láncát, rohant keresztül a vagonokon, a feltépett pecsétet keresve. Tüzetesen szemügyre vette a fülkékben ülő ártatlan arcokat, kikérdezte az embereket, rohant a tucatnyi menekülő után, akik a mezőn keresztül távolodtak, szerteszét. Ez így folyt mindaddig, amíg a Központból fel nem hívták a figyelmét arra, hogy magányos és felforgató akciói – az emberek jogtalan megvádolása, a gyanúsítottak üldözése, és a túlzásba vitt, lelkes kopóskodás – veszélyeztetik a vasúti forgalom folyamatos és zökkenőmentes működését.Zsolti bácsi megvakarta feje búbját, feljebb tolta vasutas-sapkáját, és engedelmeskedett a fölsőbb hangnak. Évek óta nem cserélte ki a vészfékek elszakított szálait. Spórolt. Az állam ólomtartalékát kímélte. A vonatfütty szerkezetét úgy alakította át, hogy az ne legyen többé kategorikus és fülsiketítő, hanem lágy, vidám és dallamos, mint ahogy azt a budapesti metrók ajtózáródásakor hallotta. Az utasok ezt megelégedéssel nyugtázták. Ha a „Talpra, román!” győzedelmesen zengett is éveken keresztül, a diktátor rémuralma alatt, és az „Ébredj, román!” kielégítő választásnak bizonyult a Forradalom után, azért az emberek egy idő után vágyni kezdtek valami újra. A „Lambada”, a „Macarena” vagy az Edda Művek hónapokig vezették az utasok toplistáját. Mikor a végállomásra ért a vonat, Zsolti vagonról vagonra járt, és összeszámolta a bicskával falra vésett vagy cigarettával ülésbe égetett szavazatokat.Most, mivel megállapodott és nehézkes ember, Zsolti bácsi álmodozva ül fülkéjében, és a forgózsámolyok csattogását hallgatja, szemléli a váltókon is megcsillanó ősz jeleit, elérzékenyül a hamutartó lyukaiból kipislogó egérkék szemevillanásán, és békésen várja a választ nyugdíjaztatási kérelmére. Zsolti bácsi elégedett embernek látszik. Egy életen keresztül állt embertársai rendelkezésére, az általa kiválasztott zeneszámok adtak erőt azoknak, akik haboztak kiugrani a vonatból, és szárnyakat bocsátott mindazok rendelkezésére, akik a mezőn szaladtak (ez a reflex még abból az időből maradt vissza, amikor Zsolti nem átallott utánuk szaladni a tavaszi szántáson keresztül).Az emberek tisztelik őt. Amikor kóros elhízása kezdett komollyá válni, szelíden azt tanácsolták neki, hogy 
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kímélje magát, ne játsszék azzal az érelmeszesedéssel. Zsolti bácsi igazat adott nekik. Elvégre, miután egy egész életen keresztül a folyosón állt, fagyban és huzatban, megérdemli ő is, hogy az ügyeletes fülkében üldögéljen, a melegben, miként az őt olykor ellenőrző vasúti felügyelők szokták. Úgyhogy most csupán fiziológiai szükségletei miatt hagyja el, igen ritkán, az ügyeletes fülkét. Az utasok gondoskodnak róla, hogy ne érezze fölöslegesnek magát. Időnként elkapnak egy-egy cigányt, s odahurcolják eléje, hogy megbüntethesse. Gondoskodnak arról is, hogy a szembeni ülésen mindig tartózkodjék két-három beszédes, csintalan és szép lányka, mint a régi szép időkben...Aki látja, kövéren és békésen mosolyogva, a lánykákkal kacérkodva, azt hinné, hogy ő a világ legboldogabb embere. Senki sem gyanítja azonban, hogy a szíve nehéz, annyira nehéz, mintha ott gyűlne fel az összes vészfék- szál ólomnehezéke. Senki sem tudja, hogy Zsolti a lelke mélyén egy örök terhet cipel, egy terhet, mely a még mindig benne élő kopó olykori felvonításától lesz egyre nehezebb: szeretné – legalább egyszer az életben – látni, hogy néz ki egy olyan alak, aki meghúzza a vészféket. Most, ahogy az aszfalton unottan szétszóródott embereket nézi, vérzik a lelke. Soha, de soha nem viszonozták a bizalmát. Soha, de soha nem mert egyikük sem olyan tökös legény lenni, hogy ott, előtte húzza meg a vészféket. Hogy férfiasan megragadja a fogantyút, a szemébe nézzen – és meghúzza. Nem, ők továbbra is elbújnak előle. Még mindig titokban csinálják. Anélkül fog meghalni, hogy meglátná, hogy néz ki a maga hús-vér, valóságos mivoltában egy rendbontó.Soha, de soha.„Mindenki tud mindent, én nem tudok semmit”, énekli a slágerizált riadó, édesen és keserűn, az egész világ tudja, csak én nem.

Portrék

Ha a papírlap függőleges helyzetű, akkor portré-formátumról beszélünk.Csöndes, téli este volt. A kinti hőmérséklet -3 C°-ra süllyedt, a szélfúvás ereje 25 km/h, a légnyomás stabilan 762 higanymilliméter, a letöltési idő 1,8 KB volt.A piros lámpácska villogott, annak jeleként, hogy Magellán fáradhatatlanul kutatta egyik honlapot a másik után, hogy valamit — legalább nevének említését — találjon Drakuláról. Crista elkeseredett: a legtöbb talált fájl egyszerű személyi honlap, ahol a sok frusztrált pöcsvég az erdélyi gróf buzgó követőjeként mutatkozik be. Pontosított változatot írt be az újabb keresőprogramokba, az AltaVistába, a Lycosba és a Nomade-ba.Crista megint túlórázott, főnöke újabb szeszélyének következményeképpen. Silverado apó arra gondolt ugyanis, hogy egy új vállalkozást kellene beindítania, Draculaland néven. Szemei sötéten csillogtak, amikor a részleteket Crista tudomására hozta: egy Strázsától nem messze, a Borgón felfele épült kastélyvendéglő, egy horro- risztikus élményeket is nyújtani képes szórakoztatópark amatőr rettegni vágyóknak, aztán kell még egy vámpír- néptáncegyüttes, amelyik az Otopeni-i repülőtéren a vendégeket fogadja. Most azt akarta megtudni, létezik-e már ilyesmi, bárhol a nagyvilágban.Crista elindította a Netscape Navigatort, s szörfölni kezdett az Internet vad hullámain. Két órát azzal töltött el, hogy buta, szado-mazo felszereléseket reklámozó listákra bambult, aztán horrorfilmekre, rémregény-reklámokra, Halloween-kellékeket forgalmazó üzletek prospektusaira, egy bangkoki underground rave zenekar hirdetésére, egy Anchorage-i véradó szövetség felhívására, s végül egy véres hurkára szakosodott bajorországi kocsma cégérére.Már-már lemondott az egészről (késő lett és hideg), amikor eszébe jutott, hogy egyenesen a Draculaland szót keresse. Annak ellenére, hogy eleve reménytelennek látszott a keresés, az Infoseek három olyan oldalt talált, amelyeken előfordult ez a bizarr szó. Crista a harmadik verzióra figyelt fel. Így hangzott: Et ego in Draculaland.Kissé elkeserítette, hogy ez is csupán egy személyes élményekkel hivalkodó honlap volt, a Geocities virtuális Saigonjának egyik lakójához tartozott. Az illetőt Byron McNamarának hívták, a Colorado állambéli Arapohoe-ban lakott. Beletellett egy kis időbe, amíg a számítógép a portréfájlt is le tudta tölteni, de aztán sikerült, a jpeg-kép a fél képernyőt beborította.Cristát mindig le tudták venni a lábáról az egyenruhás férfiak. S ha ráadásul az egyenruhán (bőrkabát és bőrnadrág) még azt is írta, hogy US Airforce, akkor teljesen el tudott olvadni. És ha — mint ez a férfi is — az egyenruhás az egyenruhát könnyed és hanyag eleganciával viselte, szinte ironikusan, mint egy rejtélyes álcát, akkor Crista úgy érezte, nincs menekvés. A fényképen egy kreolbőrű, széles állkapcsú, csillogó-villogó fogú férfi vált ki a káprázatosan kék háttérből. Rangjelzései egy fényesre vikszolt repülőszárnyon csillantak meg, egy vadászgép szárnyán, amelynek árnyékában hősünk a fényképész lencséje előtt pózolt. Ahh, mindig is arra vágyott, hogy egy 
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ilyen férfival köthessen ismeretséget! De hogy is lehetne egy hasonló kiválóságra bukkanni ebben a nyomorult kis porfészekben, Strázsán!Rákattintott egy CV feliratú jelvényre, s lám, máris egy igazi amerikai hős élménydús önéletrajzát olvashatta. 
Distinguished behavior a Dien Bien Phu-i csatában. Egy rettenetes sebesülés a Proc Loc-i csatában, hőstettek a drangi hadjáratban. CLT-kiképzőtiszt a koreai háborúban. Méltó utóda apjának, Sean McNamarának, aki most nyugalmazott dandártábornok, s aki annak idején, a második világháborúban, apró kis káplárként kezdte, amikor részt vett a romániai, Ploiesti-i kőolaj-finomító felszabadításában.A CV utolsó bejegyzése arról szólt, hogy a hős nemrég vesztette el b. nejét, Eurékát. Crista szemei megcsillantak, ezek szerint az ő romantikus hősideálja most szabad. Lejegyezte az e-mail címét, aztán visszatért a fényképes oldalra. Aprólékosabban is megvizsgálta a fényképet. Minden tökéletes rajta. Gyanakodni kezdett. Rájött, hogy a fényképet Adobe Photoshoppal tették ilyen tökéletessé, figyelmét nem kerülhették el a kisebb javítások, ami annak a jele, hogy az eredeti fénykép időközben kifakult és egy számítógépes retusáló módszerrel élénkítették fel. Byron órája a hetvenes évek modelljének egyik példánya, sima haja a hatvanas évek divatja szerint volt hátrafésülve. Cristának nehezére esett, de be kellett látnia, hogy hőse most impotens, nyáladzó vénember, (esetleg nagyapó), akinek protézise és hallókészüléke van.Már-már lemondott Byron McNamaráról és hagyta volna, hogy a vietnámi háború utáni, jól megérdemelt nyugdíját élvezze, amikor észrevett egy újabb ikont, ezzel a felirattal: My strange adventures in Draculaland/ 
Furcsa kalandjaim Draculalandban.Furamód a szövegnek egy román verzióját is megtalálta. Kinyitotta, és ezt olvasta:„Figyelmesen vezetve haladtam a 19-es nemzetközi úton. Leszállt az este és ezzel egyidőben Dracula hazájának minden festői csodája megjelent: bivalycsordák, melyek éjszín sötétben ballagtak az úton kocsim két oldalán, öngyilkosjelölt biciklisták, kocsis nélküli fantomszekerek, elhagyott cséplőgépek és kombájnok. Részt vettem éjszakai járőrözéseken Vietnamban, egy holdvilág nélküli éjszakán átröpültem Dien Bien Phu baljóslatú dombjai fölött — tehát képes vagyok belátni, ha félek —, de elhihetik, sohasem remegett így a kezem. Minden háborús pilótának azt tanácsolnám, hogy egy hétig vezessen Draculalandban, többet ér, mint egy hónapnyi gyakorlás a virtuális pilótafülkében. Itt Romániában az, hogy belezuhanni az ismeretlenbe, nem csak üres beszéd. Első éjszakámon azt hittem, hogy elromlottak a fényszóróim, kiszálltam megnézni, mi a baj, a lámpák égtek ugyan, de az út— oldaljelzés nélkül, macskaszemek nélkül, kilométerkövek és egyéb ilyen haszontalanságok nélkül — valóságos 
black hole volt, fekete lyuk, ami rettenetes erővel magába szívott minden fényt, életerőt. Egy idő után hozzászoktam ehhez. Kezdtem megkülönböztetni a fekete árnyalatait. És valahányszor a szemem elé került valami feketébb, mint az út feketesége, a fék rángatózott és a kerekek csikorogtak, tudtam: nem lehet más, csak egy álmatlanságban szenvedő kecske, egy szendergő traktor, egy, a meleg aszfalton heverésző úriember, egy pálinkával animált ló, egy elkeseredett menyasszony, egy aludni nem képes bérkaszás, vagy maga a Halál. Nos, azon az éjszakán a fényszóróim egy nehezen beazonosítható dologra világítottak rá: egy kerekeken guruló, keskeny valami volt, amely fölé egy legkevesebb négy méter magas paralelepipedon magasodott. Rátapostam a gázpedálra, ez pedig egy Ford Maverick esetében gyorsulást idéz elő. Közelről már úgy nézett ki, mint egy fölállított óriási csomag Camel cigaretta, amelyik négy keréken gurul. Tovább gyorsítottam és rávillantottam a fényszóróimat. Egy kiskamion volt, amelyik jóval a megengedett felső határ fölött volt rakodva. Mi lehetett ebben a hatalmas csomagban? Nehéz lett volna megmondani. Úgy tűnt, hogy élénksárga selyemhernyók ezrei vannak rajta, egymásra halmozva és átlátszó műanyagszatyrokba csomagolva. Nem csodálkoztam. És miért nem csodálkoztam? Hát ne feledjék: et ego in Viet
nam. Közelebb mentem és...”A következő pillanatban a képernyő elsötétült. „A frr... ancba!”, sziszegte Crista, mérgesen kifutott a folyosóra, „melyik az a barom, amelyik elolt...” Benne rekedt a szó. Leganza úr a hallban állt, és a biztosítékok között matatott. „Éppen kikapcsoltam a riasztót, mert egy látogatónk érkezett”, mondta cinkos mosollyal. „De hát a riasztónak külön van a biztosítéka”, akarta mondani Crista, de magába fojtotta a szót, ezek a főnökök sosem tudnak semmit se megtanulni. Kinyílt az ajtó, és belépett rajta egy hosszú hajú, lófarkas fiatalember, aki egy összeron- gyolódott irattartót szorított magához. Körülnézett, mint egy üldözött, anélkül köszönt, hogy a szemébe nézett volna, majd bement Leganza úr irodájába.Crista visszatért a számítógép elé. A cache-könyvtárban keresett, a Historyban, amely az utóbbi időben megnézett honlapokat tárolja. Furamód semmit sem talált McNamaráról, mintha soha ott sem lett volna. Megint elindította az Infoseeket, ugyanazzal a feladattal: hogy megkeresse a Draculaland szót az Interneten. A szó csupán két helyen található meg. Ezek közül egyik sem a McNamara honlapja.Már éppen újra akarta indítani a keresést, mikor meghallotta a főnök dühös hangját a szomszéd irodából. Az ajtóhoz lopakodott. Figyelt. Hallgatózott.„Na figyelj oda, mit ír!” — hallatszott a főnök szarkazmusba átcsapó, gúnyosan vékonyodó hangja. — „«Az 
öregember nem tud kimenni a házból, pontosan úgy, mint ahogy nem tud kimenni a csiga az ő házából, vagy a 
kullancs a juh testéből» Mi az istenről szól ez itt? Egy csigáról, egy kullancsról, vagy egy juhról? Ide figyeljen, Tohan uram. Ha állattani leckékre volna szükségem, akkor egy állatorvost alkalmaztam volna, hogy úgy mondjam... Na, lássuk tovább: «A konyhában a jó öreg Veta állt régi sebként rávarasodott, barna páncélban...» Na, hát megölték, istenem, s akkor mi van? Haliám, mondd csak meg, ki a gyilkos? Az öregember, ugye?”Leganza úr nagyot csalódott, amikor megtudta, hogy szó sincs semmiféle halottról. „Hibásan tetszett olvasni— biztosan rettenetes kézírásomnak köszönhetően — nem az öreg Vetáról, hanem az öreg Vestáról van szó. Tetszik tudni, azok az öntöttvas kályhák, a Vesta márkájúak. Tessék megengedni, hogy én olvassam tovább: «Ezen a 
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kályhán a páncél erősebb, mint akármilyen egyéb zománc, ami valaha is létezett, mondta büszkén az öreg. Az 
egyik unokám, aki geológus, egyszer mintát vett róla (légkalapácsra volt szüksége, hogy le tudja onnan verni), 
és elvitte a laboratóriumba. Azt mondja, hogy a Mohr-skálán, a kőzetek keménységi skáláján hatos kemény
ségű, valahol az andezit és a titán között. Valami olyasmi, mint a megüvegesedett vulkáni üledék, az obszi- 
dián.»”—„Most ezzel jössz nekem, a geológiával, te Tohan? Mert hol van itt a portré, ebben az egész zűrzavaros marhaságban?” A fiatalember megint megpróbált felolvasni valamit egy fiatalemberről, aki «asztalok alatt vagy a 
szekrényben — a seprűk közé zárva — töltötte a gyermekkorát, de aki most képes feltörni bármilyen kódot, 
vagy — ha eljön az ideje — bármilyen női szívet is.»Ez már túl sok volt Leganza úr türelmének:„Uram, én nem tudom, milyen író maga, de én ebből az egész mappából semmit sem tudok kiválasztani! Igen, semmit sem tudok felhasználni belőle! Apropó, kiről is van itt szó? Nem látok semmiféle nevet. Á, de igen!” — kurjantott fel Leganza úr úgy, hogy áthallatszott az ajtón — „lám-lám, itt van a név, a végén. Gabriel Podina. Ez most vagy a csiga-öreg vagy a juh. Jó, menjünk tovább...a fiatal Macska, aki arról álmodozik, hogy vegyen magának egy jobb számítógépet, nos őt úgy hívják, hogy... — ej, az ördögbe! — ő is Gabriel Podina. A részeg polgár, aki csillagokra reszket rá (mi a francot jelenthet ez?)... a Medúza-asszony, aki arról ábrándozik, hogy vécésnéni legyen Németországában... mi az ördög, mindenkit Gabriel Podinanak hívnak?”A fiatalember — aki közben folyamatosan dadogott — hangja végre szintén hallható lett: „Nos, Gabriel Podina én vagyok. Mindegyik szöveget és írtam alá, és...” „Dehát miért nem ezzel kezdte, Tohan úr? Én csak így foglak nevezni, Tohannak, mert sosem feledem azt, hogy megijesztettél mindannyiunkat, mikor nekicsattantál az ablaknak, biciklistül!” A fiatalember nyerítve röhögött, aztán mesélt valamit egy eltört biciklikormányról meg egy eltört hátsó csapágyról, Crista nemigen hallotta, mit mondott, mert nagyon halkan beszélt.„Jól van, Tohan uram” — vágott a szavába Leganza — „térjünk vissza a mi témánkhoz, a juhokhoz és a kullancsokhoz. Nem szükséges aláírnod az elkészített portrékat, mert én tudom, ki követte el őket. De oda kell írni a szereplők neveit, hogy tudhassam, kivel van dolgom. Név, keresztnév, cím, meg az összes ilyesmi!”„Jó, csakhogy ezek nem hű portrék... én az embereket csupán az irodalomhoz szükséges anyagként használtam fel, nem fizikai valójukban...”„Hoogy?”, üvöltött Leganza úr, „szóval ezekben a jellemzésekben az adatok nem valódiak?”„De igen, végül is, egyféleképpen igen... csakhogy művészileg is át vannak itatva, át vannak alakítva, hogy úgy mondjam...”„Átalakítva! Maga csúfot űzött belőlünk! Mi megadjuk magának az esélyt, hogy tisztességes úton pénzhez jusson, s erre ön becsap bennünket! Vissza kellene kérnem az előleget! De sajnállak téged, figyelj csak, mit eszeltem ki! Kapsz még két hónap haladékot. Odateszed a segged, és valóságos adatokat gyűjtesz nekem, meg van értve? Va-ló-sá-gos, anélkül, hogy művészileg átitatnád, átalakítanád, világos? Én olyan pontos portrékat akarok kapni, mint amilyenek egy rendőrségi leírásban vannak, azt akarom tudni, ezeknek az embereknek melyek a gyenge pontjai, hogy megcsalják-e a feleségüket, hogy van-e adósságuk, hogy mire mennyit költenek! Az anyagi háttér pontos ismerete ugyanis nagyon fontos napjainkban, bizonyíték erre az is, hogy még te is, egy nem ezen a világon járó, elszállt költő, amikor a dolgok anyagi oldaláról kezdtünk beszélni, egyből leszálltál a földre, s harcoltál a részedért, mint egy dühödt oroszlán. Nem, nem kell szabadkoznod, nekem tetszenek azok az emberek, akik képesek harcolni a saját jussukért. Az élet harc, hát küzdj érte, szenvedéllyel, vadul! — látod, én is konyítok ám a poé- zishez!” Az ajtó kinyílt, anélkül, hogy Cristának ideje lett volna visszahúzódni. Leganza úr atyaian a vállaira tette a kezét. „Te drága lány, te, túl sokat dolgoztál ma. Bezárjuk a boltot! Na, gyertek, hazaviszlek mindkettőtöket!”Mikor hazaért, Crista egyből elaludt és azt álmodta, hogy egy vadászgép köröz fölötte, benne egy kékszemű férfi ült, aki nevetve sárga gyöngyökkel dobálta. De akárhogy is integet neki, hiába hívogatja: a férfi nem akar leszállni onnan, a magasból.

Fordította: Nagy Koppány Zsolt
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Szilágyi Zsófia 
Mit rajzol a vers?

Verbalitás és vizualitás kapcsolatát keresve (és elsősorban versekre gondolva), már csak a terminológia azonossága miatt is felmerül a kérdés, hogy vajon van-e, és ha van, miféle kapcsolat van a verbális és a vizuális kép között.A kép szónak két alapvető értelme ismeretes: a tényleges vizuális érzékelhetőség és trópus, szókép. A verbális, vagy nyelvi kép mibenlétét Kemény Gábor1 a szemantikai összeférhetőség, illetve össze nem fér- hetőség alapján határozta meg. Szerinte a nyelvi kép lényege a szemantikailag inhomogén verbális elemek szoros szintaktikai kapcsolatba hozásán alapul. A szemantikai inhomogenitás az olvasói tudatban egy bizonyos feszültség létrehozója. A feszültség feloldása a két főelem, a tárgy és a kép közti közös jelentésjegyek felismerése, valamint ezeknek mindkét főelemre történő kiterjesztése során jön létre.Az inhomogenitás verbális szövegekben szemantikai síkon érzékelhető. Szemantikai tartalma azonban nemcsak a verbális jelnek lehet, hanem bármilyen jelként értelmezett jelenségnek, így a vizuálisan érzékelt megnyilvánulásoknak is. A csak vizuálisan érzékelt jelek szemantikai inhomogenitásának hatását a képzőművészetek használják ki.A képvers esetében egyaránt jelként működhet a látható forma és a verbális szöveg. Attól függően, hogy a vizuális megjelenés és a verbális szöveg szemantikai tartalma milyen viszonyban van egymással, illetve egyik vagy másik jelrendszer szemantikai tartalma milyen mértékben nyilvánvaló és felismerhető, a képverseknek két válfaja különíthető el:1. A klasszikus képversek, vagy az úgynevezett 
carmina figuraták, amelyek maguk értelmezik magukat: a vers alakja a verbális szöveget illusztrálja. A vers alakjának egy jól meghatározható, épp ezért verbálisan is kifejezhető szemantikai tartalom tulajdonítható, amellyel a verbális szöveg szemantikai tartalma többé-kevésbé megegyezik. Ha az olvasó bármiféle szemantikai inhomogenitást észlel a jól felismerhető vizuális forma és a verbális szöveg értelme között, ez az inhomogenitás ugyanúgy feszültséget idéz elő az olvasói tudatban, és ugyanazokat az értelmezési mechanizmusokat indítja el, mint a csak verbális szinten jelentkező nyelvi kép.Bár nem képvers, mivel a képet nem a verbális szöveg alkotja, a verbális és vizuális szöveg szemantikai inhomogenitását jól tükrözi Magritte rajza: egy pipa, amely alatt szép, iskolás betűkkel a következő felirat található: „Ez nem pipa”. A kép és a szöveg szemantikai tartalma között lévő ellentmondás meg

hökkentő, de igaz: a pipát ábrázoló kép nem maga a pipa.2Az ebbe a csoportba sorolható képversek általában nem szoktak szakítani a verbális szöveg linea- ritásával, így nem okoz még külön gondot az olvasónak az, hogy milyen sorrendben olvassa a szavakat, hogy értelmes nyelvtani szerkezeteket kapjon. Ebben az esetben tehát mindkét (vizuális és verbális) összetevőnek van (viszonylag) önálló jelentése, a vers összhatását a két önálló jelentéstartalom egymásra vonatkoztatása adja.2. A második lehetséges eset a képverseknek az a válfaja, amelyben a vizuális megjelenés bár eltérő a hagyományos megjelenéstől, és ezáltal magára vonja a figyelmet, a vizuális forma azonban még önmagában nem hordoz jelentést. Ilyenek az elvont, geometriai formákat ábrázoló versek. Az ilyen alakzatok gyakran a verbális szöveg horizontális linearitásával való szakítást követelik meg. Mivel – bármennyire is a szimultán érzékelést kéri a vizuális aspektus – a verbális észlelés időben lezajló folyamat, amelynek folyamatszerűségét írott szövegben éppen a linearitás tükrözi, a linearitás hiánya nehézséget okozhat a verbális szöveg megértésében.Vannak olyan szövegek, amelyekben a linearitás megőrződik bizonyos fokig, csak ez nem horizontális, hanem vertikális, vagy spirális, vagy ezek kombinációja. Az ilyen esetekben, ha a verbális szöveg grammatikai szerkezete helyes, körvonalazható bizonyos szemantikai tartalom. Még ha a formát alkotó szavak nincsenek is szintaktikai kapcsolatban egymással, a különálló szavak közös jelentéselemei alapján beszélhetünk szemantikai tartalomról.Ugyanez a helyzet akkor is, ha a linearitásnak semmiféle formáját nem észleljük, sem szintaktikai kapcsolatot nem fedezünk fel a nyelvi elemek között (pl. a konkrét költészet alkotásaiban): értelmünk igyekszik valamiféle sorrendet felállítani a szavak olvasásában, ezek között verbális jellegű kapcsolat csakis szemantikai síkon, a közös jelentésjegyek alapján jöhet létre. Bár a konkrét költészet a nyelvi önreprezentációra törekszik, igyekszik kizárni a nyelven kívüli referencialitást, a referenciamentes tiszta nyelvi immanencia nem valósítható meg addig, amíg a költészet nyelvi elemekből építkezik: a jelölő és a jelölt nem választható el tökéletesen egymástól.3Ezek alapján tehát olyan eset nem lehetséges, amelyben legalább a verbális szövegnek ne lenne szemantikai tartalma.A szemiotikai probléma, amellyel az olvasó szem-
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bekerül, a szemantikai tartalom megléte a verbális komponensben, és hiánya a vizuális komponensben, valamint ezeknek szerves összetartozása. Ez ismét feszültségkeltő, és ez a feszültség hasonló ahhoz, amelyet a nyelvi kép szemantikai inhomogenitása idéz elő a befogadói tudatban: az értelmezés során az olvasó próbálja nyelvileg is megfogalmazni azt az esztétikai jellegű élményt, amelyben a nyelvi kép részesítette. A konkrét vers befogadásának mechanizmusát Kulcsár Szabó Ernő a következőképpen írta le: ..... a befogadáskor az idéz elő feszültséget, hogy az olvasó a szokatlan recepciós feltételeket igyekszik a számára ismert szituációk ‘nyelvére’ visszafordítani. Az adott mű esztétikailag implikált verbovizuális utasításait követve mindenekelőtt olyan értelmezési eljárásokhoz nyúl, amelyek segítségével konvencionális értelemben is ki tudja egészíteni a grafémaszerűség optikai jeleit”4.Az értelmező a jelentéssel bíró, nyelvi komponensből indul ki, és így próbál a formának is nyelvileg megfogalmazható jelentést tulajdonítani. Ahhoz, hogy ez sikerüljön elengedhetetlenül szükséges az olvasó jóindulatú hozzáállása, annak az előfeltevésnek az elfogadása, hogy a kihívó forma, amely az olvasást is lassítja, nem csupán játékos költői erőpróbálgatás (1. ViLex, képvers), hanem komolyan veendő, hiszen valószínűen jelentéssel bír.A képverseket így lényegében két nagy csoportra osztottam: az egyikben (viszonylag) önálló jelentéssel bír mind a vizuális forma, mind a verbális szöveg; a másikban önálló jelentés csak a verbális szöveg esetében mutatható ki. Kérdés viszont, hogy alkalmazható-e a képvers terminus mindkét csoportra. A kép szó szemantikailag meglehetősen túlterhelt, ez alatt nemcsak azt értjük, hogy vizualitásra alapozó jelkomplexus, hanem azt is, hogy önmagában jelentéssel bír. Éppen ezért nem foglalja magában a második csoportba tartozó alkotásokat. Pontosabb és ennél tá- gabb jelentése van a vizuálisan deviáns vers elnevezésnek, amelyben a deviancia a hagyományos, szakaszokra tagolt versszövegek vehikulumához képest érzékelhető.
Vizuális deviancia Weöres Sándor 
költészetébenHa fellapozzuk Weöres Sándor Egybegyűjtött írá

sainak három kötetét, azt láthatjuk, hogy a legtöbb vers írásképe valamilyen szempontból eltér a versek hagyományos írásképétől. Ennek ellenére kevés versre mondhatjuk rá minden megkötés nélkül azt, hogy képvers lenne, a kép szó ’önmagában szemantikai tartalmat jelölő vizuális forma’ jelentéstartalma miatt. Ilyen vers nagyon kevés van Weöres Sándor versei között. Viszont a másik szélsőséges eset, a konkrét költészet sajátosságai sem érvényesülnek: a legtöbb vers nem szakít a linearitás elvével, és a tökéletes nyelvi önreferencialitás elve sem mindig érvényesül.Azt, hogy miben áll a Weöres Sándor jó néhány versének vizuális devianciája, nehéz lenne egy bi- zonyos jellemző vonásban meghatározni. Weöres Sán- dor egész életművét a változatosság és a sokoldalúság jellemzi, ez vonatkozik az íráskép lehetőségeit ki-

használó versekre is.Mégis, hogyha általánosítani szeretnénk, azt mondhatjuk, hogy Weöres verseinek vizuális devianciája legtöbb esetben a linearitás folytonosságának megszakításában rejlik. A „legtöbb esetben” megkötés azért szükséges, mert az írott szöveg lineari- tásának természetében olyan probléma rejlik, amely korlátozza ennek a megállapításnak az általánosíthatóságát. Lássuk ezt közelebbről!Az írott szöveg írásképének lineáris folytonossága a verbális szöveg időbeli folytonosságát követi. Ha az íráskép linearitásának folytonossága megszakad, a verbális szövegben pedig érzékeljük a folyamatosságot, akkor ez a különbség rögtön magára vonja a figyelmet, és arra késztet, hogy értelmet adjunk a vizuális folyamatosság megszakításának, valamiképpen értelmezzük azt. A vizuális linearitás legszembetűnőbben a sorok vízszintes elhelyezésében érzékelhető: a betűk, szavak vízszintes irányú, balról jobbra haladó egybeolvasása révén kapunk értelmes szöveget. Az írott szöveget azonban nemcsak a vízszintes, hanem a függőleges linearitás is meghatározza: a sorok kezdete egy függőleges vonal mentén halad, és egy bizonyos szövegen belül a sorok közti üres tér is ugyanakkora. Mindezek a tényezők a függőleges linearitás folytonosságát eredményezik egy szövegen belül. Valamely sor kinnebb vagy bennebb kezdése, illetve a sorköz tágítása vagy szűkítése megszakítja a függőleges linearitás folytonosságát, a folytonosság megszakítása pedig jelentéssel bír (pl. új bekezdés újabb gondolatot jelöl, hagyományos vers- vehikulumokban a sorköz tágítása a szakaszhatár jelölője). A vízszintes linearitás folytonosságának megszakítása a legtöbb esetben az íráskép függőleges folytonosságának megszakítását is eredményezi.A vízszintes és a függőleges linearitás efféle értelmezése kiemel egy lényegbeli különbséget a kettő között: a vízszintesen egymás mellé kerülő szavak (általában) értelmes szókapcsolatokat, szintaktikai szerkezeteket alkotnak. A függőleges linearitás ezt egyáltalán nem követeli meg az egymás alá kerülő szavaktól. A vízszintes linearitás tehát vizuálisan és verbálisán, a függőleges pedig csak vizuálisan érzékelhető.Amikor az íráskép devianciájáról beszélek Weöres Sándor verseivel kapcsolatban, akkor elsősorban ennek a hagyománynak a felbontására gondolok. A vízszintes linearitás megszakítása nem mindig jelenti azt, hogy a függőleges linearitás is megszakad: a vízszintes linearitás funkcióját átveheti a függőleges.Weöres Sándor vizuálisan deviáns verseit aszerint, hogy milyen módon szakítanak a lineáris folytonossággal, három csoportba oszthatjuk:1. A vízszintes linearitás folytonosságával szakító versek, amelyekben a függőleges linearitás folytonossága is megszakad, ezáltal új, a versben verbálisán nem feltétlenül megfogalmazott jelentéstartalmakat fejezve ki (Őszi zápor, Tapéta és árnyék, Né
ma zene).

2. A függőleges linearitással szakító versek, amelyek azonban vízszintes irányban folytonosak: egy- egy sor egy vagy több betűvel bennebb vagy kinnebb van kezdve a többitől (Fughetta, Az áramlás szobra, 
Kuli, Relációk stb.).
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3. Olyan versek, amelyekben a vízszintes és a függőleges linearitás funkciója felcserélődik vagy keveredik: a függőleges irányban folytonos szövegrész követi a verbális folytonosságot. Ez lényegében any- nyit jelent, mintha a szövegen fordítanánk egyet, de mégsem pontosan ezt, mert a függőleges sorok (oszlopok) szavait alkotó betűk vízszintesen olvasandók 
(Kínai templom, Keresztöltés).A verseket továbbá aszerint lehet tárgyalni, hogy milyen funkciót tölt be a lineáris folytonosság megszakítása. Három fontosabb, egymástól viszont élesen el nem különíthető funkciót fedeztem fel: az iko- nicitást, a performativitást és szemantikai tartalom elkülönítését, kiemelését a szövegegészből.Ezt a három funkciót három reprezentatív verssel fogom példázni: az íráskép ikonicitására a legjobb példa a Tapéta és árnyék, a performativitásra a Fug- 
hetta, a szemantikai jellegű elkülönítésre pedig a 
Fuga.

Az elemzések többféle szempontrendszer alapján épülnek fel. Ezek keverednek egymással, és egy-egy vers esetében az dominál, amelyiket a vers sajátosságai leginkább megkövetelik. A szövegelemzésekben alkalmaztam Peirce5 általános jelelméletét, a kognitív szemantika6 kategorizációit, valamint Petőfi S. János szemiotikai szövegtanának7 fogalomrendszerét. Peirce jelelméletének figyelembe vétele azért szükséges, mert ezekben a versekben nem a verbális, hanem a vizuális jelkomplexus lehetőségeit fogom hangsúlyozottabban vizsgálni. Általánosan elfogadott az, hogy a verbális jel, bár lehet ikonikus vagy indexi- kus, a legtöbb esetben szimbolikus. A vizuális jelek esetében sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a jel ikonikus vagy indexikus legyen. Ha az írásképet jelként értelmezzük (és ez elengedhetetlen akkor, amikor jelentőséget tulajdonítunk neki), akkor a jelek Peirce-féle felosztása fontos támpontot képez. A jel valami olyan dologra vonatkozik, amely a valóságos világban, tehát valóságosan létezik. A valóság dolgai, jelenségei kategorizálhatók. Ezt a kategorizációt igyekszik kifejezni a nyelvi kategorizáció. Ezt a viszonyt: reális és nyelvi világ összefüggését tanulmányozza a kognitív szemantika. Ha tehát jelként értelmezzük a szövegek képét, akkor a szöveg megértéséhez nem elég csupán csak a jelölő oldalát vizsgálni, azt is meg kell figyelni, hogy a jelölő a valóságnak milyen kategóriába sorolható aspektusát jelöli: szubsztanciát, akcidenciát vagy valamilyen relációt. A szemiotikai szövegtan részletes és alapos módszerét mutatja meg annak, hogy hogyan juthatunk el egy szöveg külső megjelenésétől addig a valóságdarabig, amelyet a szöveg, mint művészi jel megjelenít. Weöres Sándor verseinek szemiotikai szövegtani szempontú elemzésével foglalkozott már Nagy L. János8. Az itt következő szövegelemzésekben ennek az elemzési modellnek nem annyira a módszereit, mint inkább annak pontos terminusait fogom alkalmazni.
A lineáris folytonosság megszakítása az 

ikonicitás céljából: Tapéta és árnyék

Az általános jelelméleti felosztás szerint az ikonikus jelek a jelölő és a jelölt közti hasonlóságon alapul

nak. A jelölt valamilyen nyelven kívüli valóság, amit az ember érzékszervei által akkor is érzékelhet, ha az nincsen nyelvileg megnevezve, tehát valamilyen dolog. Ha az ikonikus jel a jelölt és a jelölő hasonlóságára alapoz, akkor elvileg szükséges, hogy ezt a hasonlóságot ugyanazzal az érzékszervünkkel fogjuk fel. A kép a szemmel felfogható, vizuális hasonlóság alapján tekinthető ikonikusnak. Akusztikusan érzékelhető hasonlóságra alapoznak a hangutánzó szavak. Mivel a képvers a vizuális érzékelhetőségre apellál, magában hordozza valamilyen látható dolog ikonikus jelölésének lehetőségét.Az ikonikus képversek tehát a valóságban létező dolgokat ábrázolják. Az ilyen dologszerű szubsztanciák felismerhető ábrázolása csakis úgy történhet, hogy a szubsztanciához rendelhető, valamilyen jellegzetes akcidenciát jelentet meg az íráskép9. Az iko- nicitásra alapozó versek esetében szükséges, hogy ez az akcidencia időhöz nem kötött, állandóan érzékelhető akcidenciája legyen a megjelenített szubsztanciának. A felismerhetőséghez azonban nem elég csak egy olyan akcidenciára alapozni, amelynek érzékel- hetősége időhöz nem kötött, szükséges, hogy ez lényegre törő akcidencia legyen, amelynek észlelése a szubsztancia azonosítása érdekében elengedhetetlen, azaz észlelési feltétele legyen az adott szubsztanciának.Az ikonikus jellegű képversek tehát olyan versek, amelyekben a vizuális formának önálló jelentése van.Weöres Sándor versei közül legjobban példázza ezt a Tapéta és árnyék. A lineáris folytonosság megszakítása különös, vizuálisan ritmikus formát ad ennek a versnek. A vizuális ritmus első ránézésre nyilvánvaló, nem tudunk viszont értelmet tulajdonítani neki a cím ismerete nélkül. Ez ellentmondásnak tűnhet, miután a Tapéta és árnyékot az ikonikus versek közé soroltam, ezekről pedig azt mondtam, hogy a látható formának önálló jelentése van.Az ellentmondás kibékítése végett az „önálló jelentés” fogalmával kell egy kicsit behatóbban foglalkozni, azzal, hogy tulajdonképpen mit értünk a valódi képek (képzőművészeti alkotások) önálló jelentésén. Azt, hogy önálló-e a kép jelentése, nehéz eldönteni, mert végül is a cím verbális jellegű információjával egyidőben érvényesül, a cím mutat rá arra, hogy a látható képnek mi a referenciája. A kép jeltermészete tehát csakis a verbális szöveg jelenlétében és az ezzel való kölcsönhatásban nyilvánvaló. Ilyen szempontból a kép jelentése nem önálló, vagy csak részben az. Mégis van egy másik szempont is, amelynek alapján ez a viszonylagos önállóság előtérbe kerül, ugyanis festmények befogadásakor nem a verbális szöveg, hanem a vizuálisan érzékelhető kép részesít esztétikai élményben, csakis ennek tulajdoníthatunk valamilyen esztétikai minőséget. De ha az alkotás kizárólag csak a vizualitásra alapoz, akkor az önálló jelentés fogalma kizárja a cím jelentésformáló, értelmezést irányító funkcióját. Nyilvánvalóan vannak olyan alkotások, amelyek a cím verbális üzenete nélkül is hordozhatnak saját szemantikai tartalmat, amelyekben a cím verbális szövege nem hoz új jelentéstartalmakat a kép szemantikájához. Mégis a festményeknek, különösen a modern festményeknek na-
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TAPÉTA ÉS ÁRNYÉK
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gyon nagy hányada nem értelmezhető a cím ismerete nélkül. De nemcsak a modern festészetben jelentkezik ez a probléma, hanem tulajdonképpen minden olyan festményben, amely saját névvel rendelkező személyt vagy más dolgot ábrázol: egy portré jelentése csak annyi lehetne, hogy ’ember’, ha a cím nem ismertetné a személy nevét, esetleg a befogadó fel nem ismerné benne valamelyik ismerősét (azonban ez is a kép világán kívül eső információkat feltételez). Ugyanez a helyzet a szentek képeivel: a különbség csak az, hogy itt kevés a valószínűsége annak, hogy valaki felismerjen egy szentet. A cím verbális üzenete így a szentek és a köréjük épülő történetek azonosításának egyetlen feltétele. Így miután a cím verbálisan rámutat valamire, a kép szemantikája is kezd kibontakozni.A Tapéta és árnyékban is a cím mutat rá arra, hogy ez a ritmikus forma egy tapétaminta eleme.Ha kognitív szempontból vizsgáljuk a tapéta szó szemantikáját, akkor azt mondhatjuk, hogy ezt a következő nyelvi észlelési feltételek határozzák meg: valamilyen fal mintázataként hat, a mintázatot vizuálisan érzékelhető ritmikusság jellemzi, a minta alkotóelemei lehetnek jeltermészetűek, de közlési szándék nem mutatható ki rajtuk. A továbbiakban azt vizsgálhatjuk, hogy ezek az észlelési feltételek hogyan jelentkeznek a versben. A tapéta vizuális rit- mikusságát jól érzékelteti a versvehikulum vizuális ritmikussága. Elsősorban ebben ragadható meg a vers ikonjellege.A valóságos tapéta és a szöveg jelentése közti kapcsolat vizsgálatakor mindenekelőtt azt vehetjük észre, hogy itt tulajdonképpen nincs is szöveg, hiszen hiányzik a szavak közti grammatikai kapcsolat: ismétlődő főneveket láthatunk, két predikatív szerkezetet („szüret vár”, „kordén megy a hegybe”), amelyek viszont egy-egy jelentéses egységként ugyanúgy ismétlődnek, mint előbb a főnevek, valamint egy ér

telmetlen szót: qip. Ha úgy olvassuk a szöveget, hogy figyelmen kívül hagyjuk annak formáját, azt észlelhetjük, hogy hiányzik a kohézió, értelmetlenek a sorok végén található félszavak vagy betűk, nincs semmi logika az egészben. A vehikulumnak a címben adott értelmezése azonban segít a verbális szöveg látszólagos érthetetlenségének megfejtésében. A tapéta észlelési feltétele nem követeli meg a mintát alkotó ábráktól, amelyek önmagukban ikonikus jeleknek minősülnének, a kommunikatív intenciót. Ennek az észlelési feltételnek a versbeli kifejezője az, hogy az önmagukban jelentéses egységek (főnevek, predikatív szerkezetek) úgy követik egymást, hogy nem jön létre köztük szintaktikai kapcsolat, nem alkotnak egy olyan szöveget, amelynek globálisan megragadható szemantikai tartalma lenne, tehát közölne valamit.Akárcsak a valódi tapétában az ábrák közti kohéziót, a versbeli tapétában a szavak közti kohéziót a minta biztosítja. Így már el tudjuk fogadni, hogy a sorok végén félbevágott szavak vagy éppen betűk találhatók, hiszen egy nagy tapétából kivágott darab szélén is legtöbbször egy félbevágott ábra van. A végtelen ritmikusságnak ezt a darabját, ritmikai egységét ábrázoló versvehikulum így sem horizontálisan, sem vertikálisan nem tekinthető lezártnak (a szó legszorosabb értelmében, a félbeszakított szavaknak köszönhetően), a megadott egység alapján a minta elvileg a végtelenségig folytatható. Ekképpen a vers vehikuluma a ritmikusság által ténylegesen megteremti a nyitottságot a végtelenség irányában.A vehikulum szintjén kohéziót teremtő vizuális ritmikusság mellett még felfedezhető egy másik kohéziót teremtő elem is. Bár a szavak nincsenek szin- taktikailag összekapcsolva, szemantikai tartalmuk alapján nagyjából besorolhatóak a szüret fogalomkörébe. Ilyen környezetben az értelmetlen betűsor (qip) is felfogható a szőlőlé csepegését imitáló hang-
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utánzó szóként. A verbális szöveg szemantikai tartalma így a szüret fogalmával határozható meg. Hangsúlyozom viszont, hogy bár jelként értelmeztem ezeket a szavakat, hiszen verbális jelekkel van dolgunk, itt nincsen valódi kommunikációs szituáció, mert hiányzik az adó közlési intenciója. Az „adó” alatt itt most a költőnek azt az arcát értem, amelyik egy valódi tapéta alkotójával azonosul. Ilyen szempontból bármiféle szemantikai tartalom hozzárendelése a ve- hikulumhoz csakis a befogadói intencionalitás eredménye, csakis akkor létezik, ha a befogadó jelként értelmezi a szavakat. Ha viszont a költőnek a másik arcát nézzük, nem azt, amelyik a tapéta alkotójával azonosul, hanem azt, amely valódi költőként jelenik meg, és nem csupán vizuálisan, hanem verbálisan is észlelhető elemeket is elénk tár, jogosan feltételezhetjük kommunikációs szituáció meglétét, hiszen a költő „költő” arca magában hordozza az alkotói in- tencionalitást, az alkotó közlési szándékát.Ilyen értelemben az alkotó részéről is fennállhat bizonyos dualitás: ha jelként értelmezi a szavakat, akkor költészetről beszélhetünk, ha nem, akkor egyszerű, különösebb jelentés nélküli tapétamintáról. Ami viszont egy újabb értelmezési mechanizmust indít el (vagy esetleg folytatja a már megkezdettet), az ennek a kétféle értelmezési lehetőségnek az egymásra vonatkoztatása.A verbális „szöveg” és a vehikulum szemantikai tartalma szoros összefüggésben van egymással olyan szempontból, hogy a szőlő, a gazdag szüret, az egymásba fonódó szőlővenyigék olyan tárgyiasságok, amelyek könnyen elképzelhetőek tapéta mintájául.Kérdés viszont, hogy vajon miért, hogyan kerülhet a szüret témaköre a tapétára. A tapétákon, de főleg a falvédőkön azért kedvelt téma a gazdag szüret, mert a bőséget, a jólétet ábrázolja, azonkívül pedig felidéződik benne a bizonyára kellemes szüreti hangulat. Ezek a valóság idealizálására szolgálnak, azt az illúziót próbálják kelteni, hogy valóban olyan nagy a bőség és jókedv, mint ahogyan azt a tapéta vagy a falvédő ábrázolja. Annak, hogy az ábrák milyen sorrendben helyezkednek el a tapétán, egyedüli magyarázata a tervező (rajzoló) által elképzelt forma. A szőlőindák ide-oda kanyargása, egymásba fonódása kiválóan alkalmas az öncélú stilizálásra. A valóság idealizálása, az öncélú stilizálás, valamint a kettő társítása egy alkotáson belül tipikusan a giccs jellemzője. Ilyen értelmezésben a vers képe túlmutat önmagán, azaz nemcsak ikonként, hanem szimbólumként is értelmezhető: a tapéta egy olyan világot szimbolizál, amelynek egyetlen rendezőelve a látható forma és annak stilizálása. Az ezt alkotó jelentéses egységek referenciája nem felel meg a valóságnak, idealizálják azt. A tapéta világa tehát a hamis értékek stilizált vi- zualizálásán alapul.A tapéta egy olyan dolog, amely egy adott szobában a szó szoros értelmében körülvesz. Így egy bizonyos idő után megszokjuk, és az ember általában nem törődik az azt alkotó ábrák jelentésével. Így azt mondhatjuk, hogy a tapéták olyan képek, amelyeknek legtöbbször nincsen referenciájuk. Azért „legtöbbször”, mert referenciája csak akkor lehet valamilyen ábrának, ha van valaki, aki megfigyelje és értel

mezze, így tulajdonképpen csak egy bizonyos értelmező számára lehet referenciája. De mivel általában az ember nem tulajdonít jelentősséget a stilizált tapétaminták megfejtésének, az ábrák referencia nélkül maradnak.Ebbe a világba épül bele egy másik szövegrész, amely a tapéta világához képest mind vizuálisan, mind szemantikailag és szintaktikailag inhomogén. A vizuális inhomogenitást azáltal érzékeljük, hogy megszakítja a tapétaminta ritmikusságát, és az egész szövegrész nagybetűvel van írva. Szintaktikailag azért inhomogén, mert az ezt alkotó szavak helyes grammatikai szerkezeteket alkotnak egymással, az ebből kibontakozó szemantikai tartalom pedig teljesen más, mint a tapétáé. A vizuális inhomogenitás feloldásában segít a cím: Tapéta és árnyék: két alkotóelem meglétét jelöli: a vizuális formában már azonosítottuk a tapéta világát, ami ettől eltér, az csakis az árnyék lehet.Ahhoz, hogy árnyék keletkezhessék, szükséges egy fényforrás, egy útjában álló tárgy és valami felület, amelyre rávetüljön. Ez itt most a tapéta (itt jelenik meg a valóságos tapéta első észlelési feltétele, az, hogy valamilyen fal mintázataként hat). Ha most egy pillanatra elvonatkoztatunk a vers világától, és egy falra vetülő valóságos árnyékra gondolunk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az árnyék felfogható in- dexikus jelként, amelyben a jelölő a falra rajzolódik, a jelölt pedig a fényforrás előtt álló tárgy, amely lényegében akaratlanul hozza létre saját jelölőjét. Ha az index Peirce féle meghatározását vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy az árnyék tökéletesen beleillik a jeleknek ebbe az osztályába: „Az index olyan jel, amely oly módon utal az általa jelölt tárgyra, hogy az a tárgy rá valóban hatást gyakorol. Nem lehet tehát minőségjel, mert a minőségek bármi mástól függetlenül olyanok, amilyenek. Mivel az indexre a tárgy hatást gyakorol, szükségképpen kell lennie valami olyan minőségnek, amely a tárgyban is megvan. Az index erre való tekintettel utal a tárgyra. Ily módon ikont, bár különös fajta ikont foglal magában. Nem pusztán emlékeztet a tárgyra, még azokban a vonatkozásaiban sem, amelyek jellé teszik, hanem az ikont a tárgy tényleges módosító hatásának teszi ki.”10 Az árnyék esetében a tárgy szükségképpen a síkon kívül van, ekképpen az árnyék természete maga után vonja a három dimenzió meglétét, vagy másképpen (fordítva): ha valaminek nem látjuk az árnyékát, komoly kétségeink támadnak afelől, hogy az amit látunk, három dimenziós kiterjedésű-e, vagy csupán kettő. Az árnyék észlelése így egyik legfontosabb feltétele a dolgok térbeli érzékelésének. Ez a hivatkozás a valóságos világ szférájára nagyon is szükséges ahhoz, hogy megértsük a versbeli árnyék szövegét, és hogy valamiképpen egyeztetni tudjuk a másik szövegrészszel.Az árnyéknak van saját referenciája, ez azonban szükségszerűen nem vele egy síkban, hanem azon kívül helyezkedik el. Ezt verbálisan is jelzi az árnyék utolsó szava: „odaki”, amely szabályos deixis: verbálisan rámutat a jel tárgyára. Ezáltal a vers megnyitja határait a harmadik dimenzió fele is: egy síkban horizontálisan és vertikálisan is nyitott a vizuális 
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ritmus által, a harmadik dimenzió felé az árnyék természete nyitja meg a verset. Ilyen értelmezésben válik nyilvánvalóvá, hogy az árnyék első mondatában szereplő „két este” a két dimenzióban észlelhető referencia nélküli (tapéta) és referenciával rendelkező (árnyék) létezőkre vonatkozik. Mindkettő vizuálisan érzékelhető. Ezt jelzi a „festve van” kifejezés. A „csak 
festve van” kifejezésben is felfedezhető bizonyos deik- tikus jelleg: a két dimenzióban való érzékelés még nem ad a világról teljesen valós képet, a csak utal arra, hogy létezik még a síkon kívül is valami, amelynek szempontjából jelként értelmezhetőek a síkban látható tárgyiasságok. Az árnyék indexszerűségéből következik, hogy nem lenne referenciája, egyáltalán nem is létezne árnyék, ha nem lenne valami a látható síkon kívül is, ismét Peirce-t idézve: „azonnal elvesztené az őt jellé tevő tulajdonságát, amint tárgya semmivé válnék, noha nem veszítené el ezt akkor, ha nem lenne értelmezője.”11Hogy mi ez a látható síkon kívüli valami, azt csak találgatni lehet, hiszen lényegében kívül áll a versen is, viszont szoros kapcsolatban áll a vers világával: „dinamikus (és ezen belül térbeli) kapcsolatban van mind az egyedi tárggyal, mind annak az érzékeivel, illetőleg emlékezetével, aki jelként veszi igénybe” (Peirce).12 Ilyen létező egyedül csak az értelmező lehet. Ilyen értelemben a vers három dimenziós térbeli nyitottsága behozza az értelmező szubjektumot a vers világába.Ekképpen a vers komplex jelként fogható fel, amelyben a tapéta ritmikus mintázatát jelölő ikoni- kus jellegű íráskép a végtelenség felé nyitja meg a versvehikulumot. Az árnyék egy síkban érzékelhe- tősége miatt része a végtelenség eme darabjának, in- dexikus jellege, valamint az ebből fakadó, de ugyanakkor verbálisan is megjelenő deixis, mivel a harmadik dimenzió irányában nyitja meg a verset, behozza az értelmező szubjektumot a vers világának végtelenségébe.

A lineáris folytonosság megszakítása a 
performativitás céljából: Fughetta

Az előbbi fejezetben az olyan versekről volt szó, amelyekben az íráskép funkciója valamilyen külső (versen kívüli), a versben azonban verbálisan megjelenített dologszerű valóságdarab ábrázolása. Ezek a versképek egy statikus, szubsztanciajellegű valóságot ábrázolnak, a jel és a jelölő közti kapcsolat a vizuális hasonlóságon alapul.Van Weöres Sándor verseinek egy olyan csoportja, amelyek nem szubsztanciát, hanem valamilyen akcidenciát ábrázolnak, mégpedig olyanfajta akci- denciát, amely nem észlelési feltétele egy adott szubsztanciának, és amelynek létezése időhöz kötött, valamiképpen időbeli folyamat. Az ilyen, akcidenciát ábrázoló versek írásképét nevezem performatívnak: a verbálisán megnevezett cselekvés az íráskép által valóságosan végbemegy a szemünk előtt.Az íráskép performativitására a legvilágosabb pél- da a Fughetta. A versben vágbemenő aktus ver- bálisan meg van nevezve: „egy gerenda legurul”. A szubsztancia tehát a gerenda, a hozzá kapcsolódó ak-

FUGHETTA

egy gerenda legurul 
piros csörgők tündökölnek 
kék tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek

piros csörgők összetörnek 
egy gerenda legurul 
kék tojások énekelnek 
tarka csigaszarvak lengnek

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfeccsennek 

egy gerenda legurul
tarka csigaszarvak lengnek

piros csörgők összetörnek 
kék tojások szétfeccsennek 
tarka csigaszarvak tünnek 

egy gerenda legurul

cidencia pedig a gurulás, ezt a gurulóst pedig az íráskép ábrázolja azáltal, hogy szakaszonként ez a sor eggyel lennebb kerül.Petőfi S. János szövegelemzési modelljét követve ez a sor több szempontból is elkülöníthető a szakaszokat alkotó többi sortól:1. a vehikulum szintjén: bennebb kezdés által2. a formáció szintjén: a többi sortól különböző nyelvtani szerkesztés miatt3. a sensus szintjén: a többi sortól különböző szemantikai tartalmat hordoz.13A vehikulum szintjén érzékelhető inhomogenitás funkciója a verbálisan megnevezett akcidencia ábrázolása, vagyis a mozgás vizuális érzékeltetése. Ilyen szempontból az íráskép performatívnak tekinthető.A gerendát alkotó mondat egyszerű tőmondat, szemben a többi sorral: ezekben az alany mindig jelzővel van ellátva. A másik három sor azonos nyelvtani szerkezete a sorok szemantikai összetartozását is jelöli. Ezek a sorok egy olyan világot teremtenek, amelynek alkotóelemei az apró, színes játékok. Az önfeledt játékosság, kecsesség, bájosság jellemzi ezt a világot. Ez nemcsak verbálisan van kifejezve, hanem a zeneiség által is: a sorok összecsengnek, az azonos nyelvtani szerkesztés következtében nemcsak a rímelő szótagok azonosak, hanem a sorok ritmusa is. Mindez a béke, a harmónia, a gyermekkort idéző gondtalan játékosság érzésének nem verbális, hanem vokális szférában történő megteremtése.Ezen a világon gurul végig az ide nem illő, idegen szubsztancia, a gerenda. A gerendaként funkcionáló sornak nemcsak nyelvtani szerkezete különbözik a többi sortól, de szemantikai jegyei is éles ellentétben állnak velük: vaskos, szín nélküli, durva, nehéz.
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A két világ ütközésekor a törékenyebb, a sebezhetőbb pusztulása játszódik le. A pusztítás a szemünk előtt megy végbe, azáltal, hogy a gerendaként funkcionáló sor szakaszonként fokozatosan egyre lennebb kerül, annak a sornak az igéje pedig, amelyiknek a helyét elfoglalta, megváltozik. Megfigyelhetjük, hogy a gerenda pusztítása során csak a sorok igéi, vagyis a játékok akcidenciái változnak meg, maguk a szubsztanciák és a hozzájuk tartozó egyéb, időhöz nem kötött akcidenciák maradnak. Mivel a rímelő szótag igei személyrag marad a pusztítás után is, és mindig magas hangrendű szóhoz kapcsolódik, a sorok rímelése is megmarad. Ezáltal az egész versen belül a rímelő sorok szemantikai és zenei folytonossága megmarad, még akkor is, amikor a gerenda végbevitte a pusztítást.Mivel a változás csak az időhöz kötött akciden- ciákat érinti, a pusztulás úgy megy végbe, hogy az értéket képviselő világ az emlékekben megmarad.
Zenei műfaj versben: FugaA zenei műfajok versként történő megjelenítése nem idegen Weöres költészetében. Hogyan jelenhet meg egy zenei műfaj dominánsan verbális kommunikáció által? Elsősorban szerkezeti megfelelések alapján. Ezért a Fuga megértéséhez elengedhetetlen a fuga, mint zenei műfaj ismerete. A fuga két- vagy többszólamú zenemű. Elemei a téma, amelyet a kezdő szólam mutat be, utána egy másik szólam lép be, és előadja a feleletet. Mialatt a felelet hangzik, az előző szólam ellenpontozza a témát. A téma az ellenpont elvei szerint végigmegy az összes szólamon. A fuga vége felé a szólamok közti viszony egyre bonyolultabb lesz, majd a reprízben újra visszatér a főtéma. A fugát a coda zárja, amelyben a téma fő motívumai összegződnek.A Fuga írásképe jól tükrözi a zenei műfaj szerkezeti felépítését. Az első írásképi egységben megjelenik a főtéma, ezt ellenpontozza egy ezzel ellentétes tartalmú szólam, amely írásjelek használata és bizonyos szavak nagybetűs írásmódja által érzékelteti az előző egységhez viszonyított inhomogenitást. A főtéma ezután az ellenpontozó szólamnak megfelelően alakul, mintegy érzékeltetve a téma és a különböző ellenpontozó szólamok egyidejűségét a valódi fugában. A függőleges lineáris folytonosság megszakításával elkülönül a második írásképi egység, amelyben újra a főtéma jelentkezik, tehát a repríznek feleltethető meg. A harmadik írásképi egység képezi a codát: a téma motívumai világosan megjelennek benne, zárt egységet alkotva, és világosan mutatva a téma lezártságát.A Fuga főtémáját képezi az első hat sor, amelynek központi alakja a kígyó. A kígyó a bűnbeesés biblikus szimbóluma. A szimbólum biblikus értelmezését kéri az ellenpontozó részben megjelenő Éva- és Szűz Má- ria-motívum.14 A bűnbeesésnek az ellenpontozása a megváltás. A kígyó témát így mintegy másik szólamként ellenpontozza a Máriához szóló, megváltásért könyörgő ima, az ellenpontozó rész tehát imaként épül bele a szövegbe. A főtémában a kút és a süket éj kapcsán (a lent és a sötét fogalmakhoz társuló nega-

FUGA

mennyi forró szakadékból szomja felkél 
minden hűvös kútban veszti szomját 
kútból emelt fejű kígyó 
ahány fűzből habját gyűjti folyton 
annyi áradatban elfolyatja 
süket éjbe
Tedd aggódásomat reménnyé, 
oly lomha lábamat gyors röptű szárnnyá! 
Ó te, ki Éva fájdalmáért 
közbenjársz, kérsz, imádkozol, 
fohászod magva bőven ád 
végtelen jóságod szerint.
Te asszonyok közt legdicsértebb, 
védelmezz, ládd veszélyemet!
Egyetlen csöpp tejed, 
mit ivott az Ember Fia, 
alapít bennem életet, 
zártan mélyen boltozódó 
mell bordái közt kovában és palában 
teste gyűrűjébe bilincseken 
föld súlyával elnyomottan 
fúrja vak fejét emelten 
álmot hengerítő áramokba 
forrva kószán 
kúszva folyvást 
emelt ékkő fejű táncos imbolyogva 
mennyi álmot folytat ébren 
annyi ébrenlétet forgat álma 
őrzi s elfolyatja 
folyton elfolyatva őrzi 
fúrva hogy a pala pattog kova sercen 
teste gyűrűjét kibontja 
forró szakadékból felszökellve 
éles feje tajtékozva 
múlhatatlan múlását dörögve 
buborékét sziporkázza égre 
táncol koronája ékkő 

fenn 
de lenn 
csörren összetörve 
kútból emelt fejű kígyó széttiporva 
hengerítő áramokban elomolva 
hamvatlan kihülve sárral egyesülve 

hol a tajték álom 
az álom ékkő 
az ékkő valóság 
a valóság kígyó 
a kígyó tajték

tív értékjelentések alapján) a pokol képzete tárul fel, és megerősíti ezt a „forró szakadék” és a tűz felidézése is. A fuga ellenpontozó szerkezetét idézi a főtémában jelentkező ellenpontozó nyelvtani szerkesztés
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és az ellentétes szemantikai tartalmak szembeállítása: forró – hűvös, szomja felkél – veszti szomját (a szószerkezetben az ige egyszer hátul van, majd elől, ugyanaz a szomja szó egyszer alany, utána tárgy), 
fűzből gyűjti – áradatban elfolyatja.

A főtémára, tehát a kígyó, a bűn motívumára jön az ellenpontozás az ima által. A műfajnak megfelelően sem a főtéma sem az ellenpontozó szólam nem jelenhet már meg egymagában: a kettő ezután már egyidőben játszódik, így ezek különbözőségét most már csak a kotta mutatja, a kettőt egyidőben, így összemosódva halljuk. Az ima, a szentség pozitív értékjelentéséhez a fent képzete társul, mintegy ellenpontozva a pokol lent képzetét. Az ima akkor érvényesül, ha hatása van. Tehát a főtéma és az ellenpontozó szólam egységes hatása úgy jelentkezhet, ha az ima felszabadítja a bűnt, és láthatjuk a kígyónak, vagyis a bűnnek az erőlködését a megtisztulásért: a 
lent-nek a felfele történő mozgását. A kígyó találó képe az efféle mozgás nehézségének: nincs lába, rendeltetésszerűen csak a földön csúszva, csak a lent világában mozoghat. Az ima hatására a lentről felfele történő mozgás lejátszódik: a fentre utaló szavak egyre gyakoribbak lesznek, míg az is ki nem lesz fejezve, hogy a kígyó elérte csúcspontot: „fúrja vak fe
jét emelten’’ – > „kúszva folyvást” -> „emelt ékkő 
fejű táncos” (az ékkő ékszer, tehát érték jelentéstartalma is van) -> „teste gyűrűjét kibontja” (felsza- badul saját testi kötöttsége alól) -> .forró szakadék
ból felszökellve” -> „sziporkázza égre” (a szent és az 
ég archetipikus összefüggése) -> „táncol koronája 
ékkő fenn” (az érték és a fent fogalma itt világosan összekapcsolódik).Ebben a részben is (amelyet zenei műszóval a téma kidolgozásának nevezhetünk) érvényesül az ellenpontozó szerkesztésmód: „teste gyűrűjébe bilin
cseken” – „teste gyűrűjét kibontva”, „mennyi álmot 
folytat ébren” – „annyi ébrenlétet forgat álma”, „múl
hatatlan múlás”.Miután a téma és az ellenpontozó szólam egymásra hatásával elérkeztünk a csúcspontra, a fuga műfaji követelményeinek megfelelően következik a repríz. A repríz is ellenpontoz: nagyon szépen mutatja ezt az ellenpontozást a fent és a lent egy nyelvtani szerkezetbe kapcsolása ellentétes értelmű kötőszó által, valamint ezek írásképi eltávolítása egymástól. Ettől megszakad a sorok lineáris folytonossága, vizuálisan jelezvén azt, hogy új rész következik. Az új részben a főtéma jelentkezik nemcsak azáltal, hogy a szavak szemantikai tartalma ismét negatív értékjelentést hordoz (összetörve, elomolva, széttiporva, kihűlve, 
sárral egyesülve), hanem szó szerint meg is ismétlődik egy sor: „kútból emelt fejű kígyó”.Végül a coda zárja a verset. Ha így hátulról újra átnézzük a versben szereplő motívumokat, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a motívumok ugyanilyen sorrendben bukkannak fel a témában és a téma kidolgozásában: kígyó -> hab (tajték) -> álom -> ékkő-> 
ébrenlét (valóság) -> „teste gyűrűje” (kígyó) -> „feje 
tajtékozva”. Az utolsó írásképi egységnek tehát ugyanaz a funkciója, mint a valóságos fugában a codának.Bár bizonyos értelemben a zene jelenik meg ebben a versben is, az íráskép fő funkciója itt nem a 

performativitás, hanem az, hogy a fuga, mint műfaj szerkezeti felépítésére hívja fel a figyelmünket, a fuga szerkezetének megfelelően tagolja a verset. Az efféle tagolás alapján létrejövő részek szemantikai különbséget is mutatnak egymáshoz viszonyítva, így a lineáris folytonosság megszakításának fő funkciója a szemantikai tagolás.A zenei műfajok írásbeli megjelenítése kapcsán néhány szóban vissza kell térni a Fughettához. A fughetta kis fuga, ebben a versben pedig a négyszólamú fuga szerkesztési elvei érvényesülnek. Ha a Fug- 
hettában a verssorokat szólamokként fogjuk fel, és a vizuálisan elkülönített sort főtémaként, akkor világosan látszik, hogyan vonul végig a főtéma minden szólamon, és hogyan érvényesül a szólamok ellenpontozó felelete. Itt nincsen repríz és coda, viszont a fuga alapvető műfaji követelményének, az ellenpontozó, egymásra felelgető szólamokra építkezésnek szinte azt is mondhatjuk, hogy iskolapéldáját láthatjuk a Fughettában.
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Beck Zoltán
kékpingvin

az élet dolgai nem ám csak úgy, mi szösz, szaladnak el. úgy, hogy nem bánsz meg semmit, s minden fut számolatlanul, mint azt mondani szokás, mindent csak úgy mondok, ahogy az szokás, és ha állítanál valamit, tudod, a múltkori eset nyugtató tanulságát, mert mint a toliból a tinta, úgy folyt belőled, és szipogtál, hogy kevesebb legyen a szőnyegen, inkább szívtad befele, és nagyon undorító voltál, mondhatom, még visszagondolva is, bár eltelt azóta néhány, és órámra nézek, órájára néz, indulhatnánk, mert a békák a víznek felszínén szeretnek ilyenkor, hát fogni most lehet, tésztamerő, szita, bot, ki tudja, a szükség olykor a fejedet kényszeríti, hogy tettre biztassa a kezed, anyádnak ne mondd, így is kapok eleget miattad, a teknő már lenn van, ketten megférünk, ha nem imbolyogsz, mert úszni nemigen, csak ha szükség, mint a fejet, most fönnmaradást kényszerít, hasznos kis kényszer ez.
röhögünk apával, jó móka lesz, és a jó itt nagy szélhámosság, gondolom, ebben biztos egészen nem lehetek, bár anyu mondja, hogy apa amit, azt mind csak minek, meg hogy fűvel fával, és még rá azt fűnek fának, ő meg csak értem, mindig nekem, pedighát, az ő korában arról még igazán nem, de hogyan bízzon apára, bár fűt fát, de hinni hogyan, és néha zokogott, máskor inkább szép mese kerekedett apáról meg róla, igaz, ez is épp zokogásig tartott, vagy sótlan ebéd, és nyaltam hozzá arcomról a sót.
ment apa, meg én, az udvaron át, lefele a folyóhoz, és kerülgettük a fákat, azok a gyümölcsfák mind teremnek egyszer, és vigyorog hozzá, én meg büszkén, mikor a szívemhez ér, hogy neked teremnek, ilyet gondolni pedig ostobaság, apa nagy mamlasz, fia kisebb nálánál, egyik se kifejezett tálentum, de azért aranyos fickók, köztük nézeteltérés tán alig, ha volt, jóban voltak egymással, köszönhető ez annak is, hogy igencsak jól ismerték egymást, nem azt mondom hogy apa mindent tudott a fiúról, hiszen ellenőrzőjét sose kérte, de a belső nem is ott rejtezik, s nem is fűben, fában, vagy jelen esetben legalábbis nem. a látszat néha csal, már a külcsín s a belbecs, mint énünk durva közelítésű vázlata, ahogy ezt mondani szokás.
a teknő ott van, búvik, gondosan bújtatta el, büszke vagyok, apa, akár kémfilmek hősei; lopózunk, s bár lassú az iram, azaz iramnak nem nevezném, inkább csöndes mászás ez, dehát nem a sebesség a hangsúlyos most, nem hajt a tatár, súgja hát fölül, kifacsart nyakkal, csak hallani ne lehessék a lépteket; és ereszkedünk, fekve a teknőben, a folyó sodor, úgy férünk, hogy apa alul, én meg rajta hasalok, és egyszerre veszünk levegőt, mint a szerelmespárok a filmeken, és apa most már tényleg hős lett, anyu nem tudhatja meg soha, hogy hős. és szárnycsapást hallok, és fölöttünk húznak el, de ez képzelet, csak az izgalom tette, mondta apa, inkább mellettünk úsztak el, meg a csónak alatt, nem is csónak ez, teknő, fadugóval beütve, meg száraz nád a dugó köré csavarva, ebben fürdött apa, ebben fürödtem gyerekként, mondta apa, nevettünk, milyen világ ez, mondja apa, hogy másra, épp fordítottjára, mint ami miatt készült, tekenős cigányok mit szólnának, akik a mama udvarában dolgoztak ezen, és ha összesen volt az egész kompániának tíz ujj a kezén, mondtuk, annyi ujjuk van, két kezemen meg tudom számolni, és megint röhögtünk, már nem kellett csöndben lenni, föl is ültünk s dülöngéltünk, apa meg énekelt, nézte a vizet, beosztottuk, ki melyik oldalt, és kézben voltak a szerszámok mind; bottal néha az iszapba nyúlt, nem lefröcskölni akarta a fiát, az inkább tóban szokás, balatoni táborok gyermekei közt, akik azt gondolják, nincs is szebb annál, mint ha a hajat sárral kenik be, meg a pofázmányukat, és a tanító mögé lopózva, aki egyébként a klasszikus tanítónő, hajadon, és a vízbe sárga bikiniben lép bele, és nyaraló férfiakkal véteti körül magát, akiknek bár csorog a nyála, ez a Balaton vizével palástolható, s magát egyiknek sem engedi, ugyanakkor az idősebb nevelők azt mondják róla, hogy kurva, pedig szűzkurvának hívják az ilyent, ám erről az idősebb nevelők mit sem tudnak.
szárnycsapásokat hallok megint, apa meg kormányoz a bottal, néha egy sárcsöpp a homlokomra repül, apa repíti oda, és azt mondja ne töröljem le. Így a homlokom közepén olyan, mint a buddháé, hogy én kis buddha vagyok azt mondja, és nevet, és a fiú is nevet, bár ő sokkal inkább érzi magát ostobának, s karikírozva magát, mert buddha-szobrot látott apa vitrinében, és az kövér volt és kopasz volt, és úgy ült, mint a török basa a rajzfilmeken, amiket látott, úgy érezte, ő inkább vézna fiúcska, és nem is törökülésben ül, hanem feltérdel a teknő oldalán, és a vizet nézi, mert azért az oldalért ő a felelős, szárnycsapásokat hallok, apa; nem fölöttünk röpülnek, kérdezem, de apa még mindig nevet rajtam, én meg kényszeredetten mosolygok, de úgy, úgy tudok mosolyogni, hogy azért már az osztályból is kiküldtek, mert a tanítónő úgy érezte, a fiú többet tud nálánál, a tanítónő hallotta visszhangozni a 
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fülében, hogy szűzkurva, ahogy a fiú mosolyát látta, és mit tehetett, mert félt, a fiú hátha ki is mondja, hangosan, ő pedig ott áll az osztály előtt, elpirul, és kiszalad sírva, és közben dobálja le magáról a ruháit, már teljesen meztelen, csak az átkozott nejlonharisnya, ami rajta van, de talpa már széjjelszakadt annak is, és így ér, mondom kiáltozva s csaknem teljesen meztelenül a keskeny keresztfolyosóra, és hull a pinpongasztaloknál a testnevelő tanár izmos karjai közé, az fölemeli, s bízik abban, hogy a fiú kijelentése, legalábbis teljes egészében, nem igaz, elindul vele a szertár felé.apa tehát abbahagyja a nevetést végre, és fülelni kezd, azt mondja, ezek nem szárnycsapások, inkább mintha apró evezők volnának, vízimadarak, kacsák, vagy efféle, kenyérdarabokat dobok be, ha kacsák, kiderül ebből biztosan.
de nem jöttek kacsák a kenyérdarabokra, s a fiú izgatottan nézte az apját, aki mindeközben megpróbált kihalászni néhány békát, de mert gyakorlata nem volt, apa, te sose fogtál még békát, sohase, mondta apa, és most én nevettem ki őt, de ő is nevetett, azt mondja, eléggé bölcs ő már ahhoz, hogy megengedhesse magának, hogy kinevetik, a kenyérdarabok meg ott himbálóztak a vízben, pont mellettünk, a teknő mellett, mert a víz sodorta őket, egy tempóban a csónakkal, és én láttam még akkor is őket, mikor már látni nemigen lehetett, mert szét- málottak, ezernyi darabra, de nem maradtak szilárdak se, hanem inkább mint a jég, ahogy fölolvad, ezek is vízzé változtak, folyékony kenyérhéjak lettek, és mondtam, apa én még mindig látom, és ő csak legyintett, és a békákra figyelt, amelyik kuruttyol, az már a vesztét érzi, dörzsölte össze a tenyerét, a koca is így jelez, már kora hajnalban, apa szerint az utolsó óráját, a bácsi szerint azt, hogy tegnap már nem kapott enni. Van lelke a disznónak, vagy csak gyomra van neki, azt nem tudhatja egy ilyen kisfiú, hiába is látszik, s valóban érettebb a koránál, nem adhat választ olyan kérdésekre, melyekre mi magunk sem tudunk, sőt a tudósok is vitatkoznak csak, mintsemhogy lefektetnék a tételt, és apa az órájára néz, elszaladt rendkívül, s hogy mennünk kellene visszafele,de a csattogás, szóval ez a fura hang valahogy őt sem hagyta nyugodni, hagyta, hadd haladjon a teknő tovább, lefele a vízen, én néztem a vizet, feltérdelve a teknő oldalának mentén, de csak a kenyérhéjakat láttam, mert ez a folyó kenyérhéjból lett, mondom apának, és ő nem tart ostobának, vagy legalább nem szól semmit, ilyenkor anyu már mondaná, inkább a leckével törődnél, vagy valami ilyet mondana, az egyszer biztos, de apa nem mond semmit, látom, ahogy figyeli a teknő túloldalán a vizet, a vízzé változott kenyérhéjakat; apának odaszólok, apa, hátha kacsák voltak, megeshet az is, mert a víz maga kenyérhéjból van, hát miért jönne a kacsa a kenyérhéjunkra ide a csónakhoz, mikor mindig van előtte elég, és a kérdésen elgondolkodott, és megint nem mondott semmit, azt mondta egyébként, egyszer mikor, hogy a bölcs embert onnan ismerem föl, ha semmit se szól, mert a bölcs tudja, hogy szavai sosem lehetnek teljesen igazak, egyfelől, mert az ő gondolatai nem foghatók meg szavak által, másfelől meg amit állít úgyse lehet a teljes igazság, már csak azért sem, mert minden viszonylagos; erre tanította apa a fiát, az meg megtanulta rendesen, szerette az apját, jó esze volt a kölyöknek, megtanulta hát. megjegyezte, meg bizony.
kezd sötétedni, de apa most igazából mintha észre se venné a sötétet, hanem csak nézi a vizet, mondja nekem is, nézzem, és füleljek rendkívül jól, és a jó itt nagy félelem, gondolom, ebben biztos egészen nem lehetek, a remegés összekuszálta a fejemben a gondolatokat, de igazán félnem meg nincs mitől, apa azt mondja, ha eléggé figyelmes az ember, nem érheti nagyobb baj, a kisebbek, hogy mik, azt nem kérdezem, gyávának tartana, anyu ostobának, s mindketten a fiú ellen fordulnának, aki pedig nem tett mást, mint hogy megijedt, és rágni kezdte a bőrt az ujján, különösen a mutatóujját szerette, hogy az íze miatt-e, azt nem lehetett tudni, sose beszélt róla, ha a szülei kérdezték; apa szólt, hogy figyeljek, s ne rágjam az ujjamat, szememet nem vettem le egy pillanatra se a vízről, az egyik kezem a kenyérhéjakba lóg, simogatja a víz a karomat, körbejárja, békát nem látok, apa is furcsának tartja, hogy nincs egy se, de mar rég nem azzal törődik, lát-e, nézi a vizet, fülel, és a surrogás egyre közelebbről hallik, énnekem olyan fülem van, mindent meghallok, mondom apának, az csöndre int. egyébként apának a dereka beszédes volt, ha fájt, így mondta ezt apa a fiának, s ő azt gondolta, fölléphetne, apa, fölléphetnél a cirkuszban, híres ember lehetnél, én meg szerepelnék veled, adnék a kezedbe zsebkendőt, hangszereket, karikát, és állatok bújnának elő a zsebkendő alól, és a trombita magától megszólalna, két pingvin a csőrén tartaná meg a karikát, vagy forgatná éppen, mikrofont tennék a derekadhoz, és te arról beszélnél, mi történik a színpadon, és hullanának virágszirmok ránk, mint a kenyérhéjak a csónakból a vízbe.egészen sötét volt már, ideje visszamenni és apa a part felé kezdte kormányozni a teknőt árral szembe nem tudunk haladni, mondja apa, és hogy meghúzódunk itt a meredek part valamelyik kiszögellésénél, óriási kikötőt láttam a könyvben, ugyanilyen volt, hajó itt nem áll, egyedül vagyunk az öbölben, nyílt vizen csak mi merünk, idáig senki el se jött, pedig van a mienknél jobb hajó elég, s löki apa a bottal abba az irányba, és kék színű ott a víz, nem sárga, mint a folyón lefele eddig, apa nem érti, azt mondja, sekély a víz, az iszap színe meg nem kék, sötétben a víznek különben is feketének kellene lennie, és ezt a fiú is olvasta apa könyvében, a szín igazából fény és azért ha nincs fény, szín se lehet, de kék a víz ott, azon a helyen, ahova a csónak tart most, és a csattogás, az a fura hang, apa, hallom megint, és a buckához érnek, a kikötőhöz, matrózok kiabálnak, kék csíkos ingben, és sapka van a fejükön, a szalag kék rajta, és lebegnek a szélben, mert egy kissé fúj az öbölben, dülöngélve mennek, vagy táncolnak inkább egy ismerős dal ritmusára, az árbocok mint áradáskor az erdők, olyanok, rajta matrózok vannak, a 
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parton nem férnének el szerintem, apa sem tudom, hogyan száll partra, annyian vannak ott, és én se, pedig vissza csak a szárazon mehetünk, másképp nem, fölfele evezni nem tudunk, s a fiú képzelete dobálta szeme elé a képeket, válogatás nélkül az osztályterem faláról a nagy fotót, apa meséit, az osztálytársakét, és a filmeket mind, amiket látott.a parton lévők ügyet sem vetettek az érkezőkre, itt kiszállunk, előbb én, csak aztán te, apa, mint egy igazi tengerész adta ki a parancsot, és már térdig a vízben volt, fogta a teknőt az egyik kezével, a surrogást megint hallom, apa, csak én vagyok, ahogy a vízben lépek, a víz kékje újra sárga lett, aztán fekete, mert este van, és sötét is van, apát már nem látom, csak hallom a csobogást a csónak orra felől, kapaszkodik, húzza kifelé, kőhöz köti ki spárgával, én meg kiugrok, óvatosan, azt mondja apa, de én már bokáig vagyok benn a vízben, a zoknim, a cipőm, meg a nadrágom szára vizes lett, mondom, apa, hogyan magyarázzuk ezt meg anyunak, és a fiú meg apja összedugták a fejüket, egyetlen csomóvá gyúrni a gondolataikat, hogy valami jó magyarázatot találjanak – a jó itt nagy hazugságot jelent, azt hiszem, bár biztos benne egészen nem lehetek; a surrogás megint, apa, hallod – és apa hallotta megint, mondom, indiánoknak kellene lennünk, azok vagyunk, és apa lehajol, fülét a földre nyomja, hogy halljon valamit, de semmit se hall, mert a füle tele lett sárral, és szitkozódik, a vízhez megyünk, apa eloldja a spárgát, azazhogy késsel vágja el, mert annyira gubancolódik a spárga, a fiú szemében diadallá lesz ez a kudarc, már az, hogy apa képességeiből nem tellett arra sem, hogy megkössön egy masnit, az nem tart annyira, fiam, s azt majdnem el is oldja, tehát megemelte a csónak orrát, fölfele rántotta, a partra, a fiú meg amerre az orr mutatott, nézett.nézett fölfele a csillagos égre, a csillagok meg le rá, és gondolkodott, apa azon gondolkodtam, hogy a csillagok néznek-e fölfele, s ha igen, mit látnak, és a kikötőben voltunk már, ahonnan gyalog kellett visszafele menni, és bizony egész álló nap sodort a víz, sokat jöhettünk lefelé, fiam, fölfele gyalog megyünk, ahova a csillagok néznek, oda megyünk mi is, és elgondolkodott, apa, könnyes a szemed, és apa megtörölte a szemét, hogyha a csillagok mesélni tudnának, sóhajtott magában, a mellkasa megemelkedett, óriásira dagadt ilyenkor, mint a békák zsákjai a fejük alatt, te apa, én meg azt szeretném, ha szemük lenne, ha látnának, nem kell nekem, hogy beszéljenek, mert azzal semmit se érnek, de ha szemük lenne, úgy, mint a fiú rajzain a napnak meg a holdnak, mert rajzolni nagyon szeretett, anyai vonás ez benned, szokta mondani apa ilyenkor, és csinált nekem egy nagyszerű faliújságot, a farácsot csomagolópapírral vonta be, azzal a kékkel vagy lilával, mert egyik se fedi a színvalóságot, amit azóta betiltottak, mert mérgező, holott nekem semmi, a fiúnak semmi baja se volt a papírtól soha, mégis betiltották, hiába a világ nem az ő kezébe adta gyeplőjét, gyeplő meg emlő ugyanaz, egyik rántja magával a másikat – nem a tápszereseké a világ – szokták mondani.hideg van nagyon, apa, ő meg nézett rám hát fölül, bár látni nem sokat látott belőlem, mert jó sötét volt már - és itt a jó nagy vakságot jelent, azt hiszem, mert biztos egészen benne nem lehetek, apa ment előttem, taposta az utat, mert a gyerekkori ösvényt benőtte a gaz, mennyit játszottam itt fiam, mondta apa, annyi lehettem, mint te most, és a fű akkor is ilyen volt, mert most igen nagy, nyálkás, nem a hajnali harmattól, hisz még nincs is hajnal, inkább apától lett olyan, mondom békává változol apa, és lecsúsztatta kabátjáról a kezem, ő meg leguggolt, és ugrált, közben brekegett, én meg mögötte mentem, hosszú fűszállal csapdostam a hátát, békapásztor voltam, mondom, apa, ha hoztuk volna a csónakot, most teknősbéka is lehetnél, sose érnénk akkor haza, a teknősök csak a vízben tudnak sebesen, mondom, legalább a hátadon lenne a házad, nem is kellene sietni, most is ott van, mondta apa a fiának, és igen elkomorodott, a brekegése halkabb lett, nem is hasonlított a békákéra, te apa, így kiröhögnek a békák.a surrogást várta, hogy hallja megint, tudom, olyankor, ha figyel, ha valami fontosat akar meghallani, úgy megnő a füle, de csak az egyik, vagy a másik oldalról ment át neki oda, mindegy – de nem sokáig hallgatózott, a surrogást nem lehetett hallani, és hogy menjünk tovább nyugodtan, azt mondta, de a nyugodt gyaloglásból inkább, siess, szedd a lábad, mondta apa, így sose érünk haza, és a fiú már-már futott apa mögött, mert a lábai némileg kisebbek voltak, a csípője valahol apa térde körül kezdődött, a fiú tehát rohant, igazi rohanás volt ez hogy apát szem elől ne tévessze, mert apa is rohant, és apának kiabált, apa apa, de az nem fordult vissza, minek is, majd utoléri, ha akarja, gondolta apa, és a fiú arca, az arcom csupa víz volt már, lecsúszott róla a kezem, ha töröltem, mert nem is víz volt, valami nedves nyálka, mint apa kabátján, békává változunk mind a ketten, gondoltam, de apának mondani nem mertem, azt mondaná, mit szólna hozzá anyu, ha úgy néznénk ki, én meg mondanám, én is csak az anyu miatt nem, holott nagyon is szégyellném, a fiú nagyon szégyellte volna az osztálytársai előtt, ha békává változna, apa, meg ő. mit szólnának hozzá a többiek, bár távolugrásban, meg efféle sportágakban ő lenne a győztes, és akkor talán fölnéznének rá többen, de mit szólna hozzá a tanító néni, ostoba tréfa ez, most már vedd le azt az átkozott jelmezt, vagy inkább nem szólna semmit, mert igenis fél tőlem, apa nem hiszi, akkor nem panaszkodna anyádnak rólad, én meg mondom, dehogynem épp azért, és most először gondoltam arra, hogy okosabb vagyok apánál, mert apa is odaadná a karját a tanítónőnek, úgy hiszi a fiú, de hát ő is odaadná, meg az osztályban mindenki, még a lányok is – és megint a surrogás, apa hallod, na végre, mondta apa, leguggolt, és mutatta, csináljam én is azt, amit ő, és kitette oldalra a kezeit, mondom, apa, meddig kell így tartani, mert már egész teste remegett a fiúnak, mindjárt itt lesznek, mondta apa, jó volna végre, és a jó itt hogy micsoda, nem tudom, apának talán jó ez a jó, én meg csak félek, egy kissé, meg a karomat már nem is érzem, mint a tornaórán, s 
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a tanárunk néha kiment, olyankor engedhettem le csak, mondom, apa, nem kell elmenned valahova egy kis időre, és apa nézett, hova mehetnék, fiam, és megint ugyanaz a szomorúság a hangjában, mondom, nem kell úgy meg- bántódni, csak azért, mert elzsibbadt a karom, előbb sárga, aztán meg kék lett a gaz körülöttünk, mondom apa, mi ez, a szín az fény, te mondtad nekem, éjjel hogyan, és láttam, a fiú látta, hogy apa egész teste, az arca meg a haja is kék, aztán megnézte magát is, ő is kék volt, és a surrogást most már egészen közelről hallotta, de megszólalni nem mert, és madarak jöttek elő a gazból, fölmásztak apa hátára, ahogy ott guggolt, ráálltak a karjára, és csipegették róla azt a kéket, kék pingvinek ezek, fiam, nem bántanak, kék békanyálat esznek, de össze nem tudják gyűjteni maguk, ezért kell a gazba menni, hogy rád ragadjon meg rám ragadjon, és onnan egyék, aztán rám is röpült néhány, mivel kisebb voltam, a békanyál is kevesebb volt rajtam, a madarak, akik itt akartak jóllakni, kissé soványabbnak látszottak az evés után, mint apa madarai, de így legalább meg tudom különböztetni őket egymástól, apa, nem is a békák miatt jöttünk, kérdeztem, de ő nem mondott semmit, mondom, nem tudtam, hogy te természetvédő vagy, erre se szólt semmit, úgy látszik apát megviselte a kaland, mondom, nyugodj meg, elmentek már mind, a házunk meg itt van; ez már az udvar, ahol voltak, apa feküdt a füvön, a fiú meg rajta hasal, és egyszerre veszik a levegőt, mint a szerelmespárok a filmeken, a kék pingvinek meg a diófa mögül lesnek, nem értik, hogy mi van, fogadok akármibe, apa azt mondja, ne fogadjunk, aztán azt mondja, hess, és int a kezével, csak éppen, kedves terelgetés az, hogy menjenek, és a pingvinek elindulnak sorban, belevetik magukat a kert végén a patakba, a surrogás egyre messzebbről hallik, apa fölguggol, kuruttyolni kezd, én meg a nyakába ülök, és én is brekegek, és apa békanyelven mondja, mi lenne, ha megölnénk magunkat, például, ha a patakba fulladnánk, mert apa nem tud úszni egyébként, mondom, ha békák vagyunk, nem tudunk vízbe fúlni, az úttestre kéne kifeküdnünk esetleg, olyan boldog vagyok, fiam, mondja apa könnyes szemmel, hogy segítesz örökké tenni a pillanatot, anyádat kellene még rábeszélni, mondja, de ő egyáltalában nem lehet most boldog, inkább bosszús, hogy még mindig nem értünk haza, mondom apának, akkor menjünk be hozzá, hadd örüljön, hátha így majd tud osztozni a boldogságban, és ő is meg akarja állítani azt – órájára néz. órámra nézek, indulhatnánk, mert a békák a víznek felszínén szeretnek ilyenkor, a szükség olykor fennmaradást kényszerít, hasznos kis kényszer ez.
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Ármeán OttíliaÉl-hal
A 141. mondat retorikájának olvasása (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis)

A matematikai feladványként, szöveges feladatként induló szöveg1 tartalmaz egy olyan következtetés-, tanulság- levonás-helyzetű mondatot, mely az előtte elhangzottak olvasási utasításaként egy allegória terét nyitja meg: „Ezért 
tilos az apát megérin
teni.” Ebben az allegóriában az apa olyan nyelvi képződmény, szöveg,2 melynek bármelyik olvasata úgy állít, úgy kelt életre, hogy egyúttal torzítással meg is semmi- 

1. Esterházy Péter: 141. mondat. In: uő.: Harmonia caelestis. Első 
Könyv. Számozott mondatok az Esterházy család életéből. Magvető, 
Budapest, 2000, 124–5. (Lásd a dolgozat végén mellékletként.) Az 
oldalszámok a továbbiakban erre a kiadásra vonatkoznak.
2. Itt szolgálok néhány olyan részletettel a regényből, melyek erősí
tik az „édesapám” szövegszerűségének értelmezését: A »van« és a 
»kell« különbsége benne jön létre. Ahol nincs édesapám, ott nincs 
»kell«. A »kell«-t (és előtte édesapámat) meg kell fogalmazni.” (72.); 
Az édesapámok nem jelentéktelen hányada szeplő nélkül való, az 
ilyenek vagy kegytárgyak (...), vagy olyan szövegek lesznek, melyet 
nemzedékek sora studíroz” (129.); „Időről időre beletörik az ember 
nyelve édesapámba.” (131.); „Édesapám, a tulajdonságok nélküli em
ber” (148.).
3. Vö. a következő regényhelyekkel: „ez a vibráló semmi, ami azon
ban egyszer csak mindennél több” (13.); „mindent, illetve semmit”

sít.A mondat előadott kísérlete ebből a szempontból tehát nem valamilyen fizikai esemény bekövetkeztének valószínűségi előrejelzése szempontjából fontos, a tét sokkal inkább az egyértelmű beavatkozás, a valami mellett való közbeszólás lehetetlenségének belátására helyeződik. Könnyen előállhat olyan helyzet (a regény számos története hozható föl erre vonatkozó példázatként), amelyben élet nem választható el haláltól, minden éppen ellentétébe, a semmibe fordul át.3 Ezért tilos az apát megérinteni: kivonandó őt az oppozíciók tükrösségéből, az eldönthetetlenségek kellemetlenségéből. Mint a szöveg önreflexív mozzanata azonban a felszólítás maga is kettős természetű: miközben egyértelműen foglalna állást az apával való bánásmód tekintetében, maga már megszegi saját utasí

tását. Performatív megnyilatkozásként egy esemény megtörténtét kapcsolnánk hozzá, az itt performált esemény viszont nem felel meg a beígértnek: a felszólítás megérinti (olvassa) az apát, és beszámol létező olvasatokról is, hiszen korábbi tapasztalatok alapján vonja le a következtetést („ezért”).Az allegorikusra formált szöveg tehát az olvasás kérdését teszi föl olvasójának. Kérdésem a továbbiakban az, hogyan olvassa a „mondat” a kísérletet, és hogyan kísérletezik maga is.A szöveg egy fizikai feladványnak álcázott kérdésfelvetéssel indít: a „Schrödinger” név4 és a kísérlet nyelve allúziókként működnek, a fizika és a kvantummechanika problémalátását idézik. „A helyzet a 
következő: a dobozban apámon kívül van egy darab 
rádium is, amely egy óra alatt 50% valószínűséggel 
kibocsát egy bomlási részecskét, 50% valószínűség
gel nem. Amennyiben a részecske kirepül, azt még a 
dobozon belül észleli egy detektor, amely aztán ki
nyit egy szelepet, és ciángázzal árasztja el a dobozt, 
amitől édesapám elpusztul”. Az itt prezentált kísérleti „helyzet” kísértetiesen hasonlít ahhoz a feladathoz, amelyet egyszerűen „bombaválogatási feladat”- nak nevez az annak kvantummechanikai megoldását bemutató tanulmány. Nézzük: „A feladat a következő: egy raktárnyi bombából ismeretlen példányok jók, a többiek rosszak. A kettő között csak annyi a különbség, hogy a jók egyetlen fotont is 100% valószínűséggel elnyelnek és akkor felrobbannak, a rosz- szak pedig továbbengedik a fotont és nem robbannak fel. Találjunk jó bombát, anélkül, hogy felrobbantanánk!”5 És igen, ennek a feladatnak van (kvantummechanikai) megoldása. Ha valami hasonló feladat-
(114.); „az egyetlen az mégiscsak a minden” (155.).
4. „Osztrák fizikus (1887–1961). A kvantummechanika egyik meg
alkotója, annak a hullámegyenletnek a felírásával foglalkozott 
(1926), amely az anyaghullámok terjedéséről ad számot. Ez lett a 
Schrödinger-egyenlet, amely egy sajátos (pszi) hullámfüggvényre 
vonatkozott. Ez az egyenlet először kapcsolta össze a kvantumfizika 
fogalmait a matematika saját értékproblémáinak fogalmaival. S 
miután a hidrogénatomra vonatkozóan a tapasztalattal egyező ered
ményre vezetett, felmerült a nevezetes függvény értelmezésének a 
kérdése. A hullámfüggvény négyzetét (komplex konjugáltjával való 
szorzatát) a részecske adott helyen való megtalálásának valószí
nűségeként értelmezik M. Bovn javaslatára.” (Magyar Larousse. 
Enciklopédikus szótár. Libraire Larousse, Paris 1979. – Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1991.)
5. Bergou János-Geszti Tamás: Komplementaritás, kvantumradír 
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tal bízna meg a 141. mondat is, valószínűleg megoldható helyzettel állnánk szemben, például meg tudnánk mondani a rádiumról, hogy olyan-e, amelyik kibocsát részecskét (elnyeli a fényt, és robban), vagy inkább olyan, amelyik nem bocsát ki részecskét, és veszélytelen.Az irodalmi szöveg feladványa azonban nem a kísérlet kimenetelének prognosztizálásában, nem a következmények tudományos előrejelzésében érdekelt, hanem az esemény beszédbe helyezettségének kérdését veti föl. Mi mondható a kísérlet idejének letelte után, a doboz felnyitása előtt: „Nos, a helyzet 
a következő: abban a pillanatban sem azt nem mond
hatjuk, apám él, sem azt, nem él, legföljebb azt, ha 
már mindenképpen mondani akarunk valamit, hogy 
apám vagy él, vagy nem, úgy értve, hogy 50% való
színűséggel él és 50% valószínűséggel nem. Ennél 
többet nem.” (Kiem. tőlem – Á.O.)Tiszta logikai ok-okozati következtetési sort produkál itt a szöveg, miközben maga úgy is működik, mint a „vagy ez van (s csak ez), vagy az van (s csak az), harmadik lehetőség nincs” elvét működtető logika kritikája, mint a „mindent vagy semmit” – választás abszurditásának, képtelenségének felmutatója. A döntés, a megmondás elhalasztásának funkciója ebben az esetben a bináris oppozíciók által meghatározott térbe való belépés elkerülése úgy, hogy a szöveg az oppozíciók felforgatásával kísérletezik, ügyelve arra, hogy az oppozíció mindkét tagja folyamatosan jelen legyen a játékban. Nincsen vagy az egyik, vagy a másik, a szöveg kiigazít („úgy értve”), hogy ez és az is van.Az EP-mondat olvasható olyan irodalomként, amely leleplezi saját irodalmi és a fizika objektiváció- ra törekvő retorikája közötti különbségeket, s rámutat a „két retorikai kód diszkontinuitásá”6 -ra. Az iróniával kezelt másik nyelv félreismerődik ugyan (az egy az egyben való megismétlés jelentene csak megértést), ám a részleges megismétléssel továbbélte- tődik: az irónia kétségbe vonja azt, hogy a szöveg valaha is mentes lehet annak retorikájától, amit ironi

kusan kezel.7Különböző beszédmódok, nyelvi regiszterek egymásba építése nem sajátosan a 141. mondat jellemzője, hanem az egész regényt meghatározó szövegformáló stratégia. Erre hívja fel a figyelmet kritikájában Szegedy-Maszák Mihály is: „A jelöletlen idézés, pontosabban »eredeti« és »kölcsönzött« szöveg megkülönböztetésének kitörlése is okozza, hogy képtelenség megállapítani, mikor is veendő »komolyan« valamely kijelentés.”8Bizonyos azonban, hogy a szöveg komolyan veszi azt, hogy ne lehessen határvonalakat meghúzni, ne lehessen pontosan megmondani, hol kezdődik egyik retorikai kód szerinti beszéd, hol végződik a másik. A szöveg azon dolgozik, hogy teremtsen olyan eldön- tetlenségeket, amelyeket aztán meg is tart eldönthe- tetlenségekként.9 Amit Paul de Man önéletrajz és fikció viszonyában vél felfedezni,10 azt ez a szöveg ezer alakban látja visszaköszönni, és Genette-tel vallja, hogy „Talán benne kéne maradnunk ebben az örvénylő forgásban.”11Ez látszik megvalósulni, amikor nem tudunk a két lehetséges feltételezés valamelyikének javára dönteni: „Édesapám vagy bátran, méltósággal halt meg, 
s sorsa biztos tudatában tartotta magasan a fejét, 
vagy az egész jól kigondolt bábjáték volt, melynek 
szálai egy büszke anya kezében futottak össze” (29.). Az apafigura már nevében is hordoz eldönthetetlen- séget: „Édesapám: aki az esthajnalban áll, az rémül
ten szédülhet, mert az az ürességben áll, se itt, se ott, 
nappal sincs, éjszaka sincs” (13.). A regény 17. mondata a kettős természetű logikára hivatkozik, mely előírná, hogy ugyanannak a különböző aspektusait ne tekintsük egymástól elhatároltaknak, hiszen éppen a logika érvelésével fordítható át könnyedén (a) minden a semmibe, az innen a túlba. A logika kifordítja a szólást, felmutatja a nyelvi fordulat rög- zítetlenségét, mely oly könnyen alkalmazhatóvá teszi (hiszen mindig túl vagyunk valamin): „arra kénysze
ríti a logika, ez a csöndes rettenet vagy vidám föl- 
szabadultság, mikor, hogy’, hogy a két dolgot, Bar-

és kölcsönhatás-mentes mérés: Mit üzennek az új interferenciakísér
letek a kvantummechanika alapjairól? Fizikai Szemle 1999/3. 71– 
80.
6. Paul de Man: Mentegetőzések (Vallomások). In: Uő: Az olvasás 
allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust 
műveiben. Ford. Fogarasi György. (deKON-KÖNYVek 17.) Ictus Ki
adó és JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1999, 403.
7. „Az irónia nem trópus többé, hanem minden tropologikus megis
merés dekonstruktív allegóriájának szétbomlása, azaz más szóval, a 
megértés szisztematikus szétbomlása. Mint ilyen, az irónia koránt
sem zárja le a tropologikus rendszert, hanem éppenséggel kikény
szeríti e rendszer aberrációjának ismétlődését.” (de Man, i.m. 403– 
404.)
8. Szegedy-Maszák Mihály: A történelem elképzelt hitele. Kortárs 
2000/9., 110.
9. Így eldöntetlen valamely szövegben például a homonímia, míg 
nem találunk olyan utasítást, mely egyértelművé teszi, melyik je

lentést kell olvasatunkban mozgósítanunk, eldöntetlenség áll fenn 
valamely szöveg történeti, allegorikus, tropologikus, anagogikus 
olvasatai között is; eldönthetetlenséggel viszont akkor van dolgunk, 
amikor a szöveg egyik jelentés melletti döntést sem támogatja, ami
kor képtelenség végigvinni valamely olvasatot (az csak erőszakos 
beavatkozás által lenne lehetséges). Vö. „[A] színre vitt történetek 
maguk is olyan eldönthetetlenségeknek vannak kiszolgáltatva, amely 
csak önkény árán teszi lehetővé jelentésük megszilárdítását”. Kul
csár Szabó Ernő: Ex libris: Esterházy Péter: Harmonia caelestis. ÉS 
2000. augusztus 25./34. sz., 17. Előfordulhat azonban az is, hogy 
azt sem tudjuk eldönteni, eldöntetlen vagy eldönthetetlen helyzetbe 
juttat-e a szöveg.
10. „Úgy tűnik tehát, hogy a fikció és az önéletrajz közötti különbség 

nem vagy/vagy-szerű szembenállás, hanem eldönthetetlenség.” Paul 
de Man: Az önéletrajz mint arcrongálás. Ford. Fogarasi György. 
Pompeji 1997/2–3., 95.
11. Idézi de Man, uo.
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tokról mindent és mindenről semmit, semmiket, ne 
tekintse különbözőknek, ez ugyanaz, de ha csak 
ugyanannak két fele volna, a ló innenső és túloldala, 
akkor sem érdemes különbséget tenni, átesvén a ló 
túlsó oldalára ott volnánk, hol eddig, vagyis eleve a 
ló túloldalán vagyunk, eleve átesve, túlzásban” (19.). Dönteni a ló innenső vagy túloldalának javára mindig is csak ideiglenesen tudunk.Az ilyen helyzetek fenntartásában olyan egyéb stratégiákat is alkalmaz a szöveg, melyek együttes sikeressége az olvasót a legvégletesebb döntésképtelenség helyzetébe sodorja. Gondolok itt „az elbeszélőnek mint princípiumnak, tényezőnek” a hiányára,12 az apa „metaforikus sűrítmény, foglalat”13 voltára, a „már-már korlátlan strukturális, eljárás-, modalitás- és jelentésbeli variációs lehetőségekre”,14 melyeket a regény felmutat.15 Thomka Beáta azt emeli ki, hogy mindezek „a műfaj minden elemét alakulásban”16 hagyják; számomra a mégiscsak folyamatosságot sugalló alakulásnál fontosabbnak tűnik azt kiemelni, hogy itt az elbizonytalanítás mindig valami oppo- zícióba torkollik, ahol aztán képtelenek vagyunk a meghatározatlanságok miatt dönteni, az oppozíció valamelyik tagját előnyben részesíteni.

12. „Ezt a személyt a Harmonia caelestis nem alkotja meg, e szub
jektum is része a szüntelen felépítés, lebontás, megjelenés, elillanás, 
körvonalazódás, eltűnés stratégiájának.” Thomka Beáta: Múltak és 
régmúltak megalkotása. Történelmi ritmusérzék Esterházy Péter 
Harmonia caelestisében. Jelenkor 2000/10., 1044.
13. Uo.
14.1042.
15. Példaként a 105. és 106. mondat egymáshoz való viszonyát, és 

ellenlegenda mivoltukat említem.
16. Thomka, i. m. 1042. Vö. még: „Alakulásban marad esemény és 

történet” (1044.), az elbeszélő: „fluktuáló elem” (Uo.)
17. Szegedy-Maszák, i. m. 107.
18. „Figur, die auf dem Gleichklang oder auf der Gleichheit des

Klangbildes von Wörtern beruht (...) Die Paronomasie erregt die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer und veranlasst sie, den Bedeutung- 
swandel, den das Wort mitgemacht hat, zu erkennen.” (Alakzat, 
mely a szavak hangalakjának azonosságán vagy hasonlóságán ala
pul. ...] A paronomázia felkelti a hallgató figyelmét, és arra készteti,

Szegedy-Maszák Mihály arról gondolkodván, miről is szól a regény, ugyancsak egy kettősségre akad: „A Harmonia cselestis előtérbe állítja az apa s fiú közötti viszonyt – »Álmodott is, hogy ő az apja« (298.) –, de e kapcsolat lélektani bonyolítását »az elbeszélés nehézségei« (Ottlik) kérdéskörének rendeli alá.”17 Eszerint tehát nemcsak a 141. mondat szerveződik a (ki)mondás kérdése köré, hanem olvasható a regény is úgy, mint ami erre a kérdésre keres, kínál válaszokat. A fiúnak az apához való viszonya érdekessé válik még a 141. mondat retorikájának kapcsán, lássuk azonban a kérdést előbb: mi az, mi mondható? Mi mondható egy olyan különösen kiélezett helyzetben, ahol az élés forog kockán?Parafrazálom a korábban idézett részletet, megtartva a kiemeléseket: Él és nem (él), ha már mindenképpen mondani akarunk valamit, ezt mondhatjuk, ennél többet nem (mondhatunk). A két egymás után következő „nem” nem ugyanannak a tagadása. Így, ebben a formában (sorrend) a tagadás azonossá

ga felveti az élet és mondás/beszéd azonosságát, kölcsönös egymásbafoglaltságukat. Ez az azonosság azonban a visszáját is megmutatja a viszonynak, hiszen a kiegészítések felől, elliptikusságukban a két „nem” különbsége az, ami szembetűnik: látszólag ugyanaz a szó fordul elő kétszer, a két különböző előfordulásban azonban más a kapcsolódó, odaértett ige. Innen nézve viszont ezek már nem ugyanazok a szavak: így értelmezhetőek a paronomázia18 * retorikai alakzatával.Élet és halál oppozíciója kiegészül, a mondás mint az oppozíció egyik tagjára a paronomázia retorikája szerint vonatkozó harmadik pólus kibillenti az anti- tézist, felülbírálja, ám ugyanakkor meg is erősíti a kettősséget. Ez utóbbit úgy, hogy a binaritást egy ahhoz képest külsődleges nézőpontból láttatja, ahonnan azok szorosan összetartozóaknak mutatkoznak.Hasonló jelenségnek vagyunk tanúi, amikor az oppozíció előfordulási formája egy frazeológiai szókapcsolatot idéz meg, s a nyelvi rendszerben betöltött használati érték bírálja fölül a szövegben megkép- ződött szigorú szembenállást: „Ha kinyitjuk a do
bozt, akkor persze látjuk, hogy apám él-e, hal-e. 
Első esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, él, má
sodik esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, hal.”Azzal, hogy itt az antonímiákhoz fordul a szöveg (nem tagad), megidézi azt a nyelvi fordulatot, amelyben ezek együtt fordulnak elő, s mindig, ha valaki „élhal valamiért”. Élünk valamiért, adott esetben meghalunk érte (legalábbis készek vagyunk rá), a valami, a lényeg, a középpont felől tehát mindegy, élet és halál ugyanazt a viszonyt, kötődést, értékelést fejezi ki. Végképp lehetetlen döntenünk, lassan már az oppozíció két tagja közti különbséget sem látjuk.Ez az a pont, ahol leghangsúlyosabban kerül előtérbe a mondás, a beszéd, a nyelv problematikája a történettel/történéssel szemben: történethez a mondás, a róla való beszéd kérdésén keresztül jutunk. Az igaz, hogy valami vagy megtörténik, vagy nem, és a két lehetőség közül adott pillanatban csak az egyik áll fenn, a tudás/bizonyosság hiánya a helyzetről való beszédben az 50%-os valószínűségi egyenlet felállítására, a „vagy ez, vagy az” grammatikai struktúrának a használatára kényszerít. Ám használhatnánk eb-
hogy felismerje azt a jelentésváltozást, amin a szó átesett.) Gert Ued- 
ing-Bernd Steinbrink: Grundriss der Rhetorik. Geschichte, Technik, 
Methode. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart, 1986. 
281. A paronomáziára adott példa az a jelentésváltozás, amely Poe 
versében az „anyám” szó előfordulásain végigkövethető: „A lángoló 
igék közt sohasem / Lelnek oly ájtatosat, mint «Anyám». // Ezért 
hívlak már rég e drága néven, / Ki több vagy, mint anyám” (Edgar 
Allan Poe: Anyámnak. Ford. Kardos László. In: Uő: Versei. Lyra 
Mundi. Európa Könyvkiadó, Bp., 1974. 119–120.)
19. „A szemantika alakzatai között említendő a két vagy több szó 

azonos hangzásával kapcsolatos jelenség is, melyet homonymiának, 
aequivocumnak neveznek. Például a szám (szájam és a mennyiséget 
jelentő szó) vagy a követ (főnév, ige és a kő szó tárgyragos alakja) 
stb. Az egyértelműség a beszéd funkciójának fontos eleme. A homo
nímia ezzel szemben veszélyezteti a beszéd világosságát (perspicui- 
tas), tehát nem a megértést szolgálja.” Szabó G. Zoltán-Szörényi 
László: Kis magyar retorika. Bevezetés az irodalmi retorikába. He
likon Kiadó, 1997. 146.
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ben az esetben az „ez is, az is” szerkezetet, hiszen éppen erről van szó: egy ilyen helyzetről való beszédben mindkét alternatíva egyformán kap hangot, a beszédben mindkettő jelenléte 100%-os. Ugyanúgy elhangzott élet is, halál is, ugyanúgy oda vannak írva. S talán arra hívja ez föl leginkább a figyelmet, hogy a nyelv szolgáltatta megértésünk mindig is ilyen, halálhoz az élet felől közelítő, állító-tagadó, megszüntetve megőrző.Ki csodálkozik ezek után azon, hogy az antonimia jelensége mellett a homonímia19 jut most szerephez a szövegben. Azt köbözve, mi mondható ezúttal akkor, ha kinyitottuk már a dobozt, a szöveg a következőkre jut: „Első esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, él, 
második esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, hal.” 
Jó kérdés lenne az, hogy számít-e a szöveg arra, hogy itt, ezen a ponton a szemfüles olvasó halat lát,20 nem tudván azonban ebben a kérdésben dönteni, két feltételezéssel élek (melyek persze nem zárják ki egymást). Egyrészt az történik, hogy az „él-hal” kettősségét az a grammatikai-szemantikai négyesség írja felül, legalább ideig-óráig, melyben él és hal rendre felveszi a főnév és az ige szerinti jelentéseit. A jelentéseknek az ily módon megrajzolt burjánzása valószínűleg nem tartható folyamatosan, nem lehet a négyességben megmaradni, a polaritásokra épülő és építő szerkezet vissza-visszaáll, az egyszer beindult (indított) mozgással ettől kezdve számolni kell (persze, ha jobban meggondoljuk, nem is négyesség, hanem kombináció négyből kettőnként, az eredmény tehát hat (6), s a jelentésárnyalatokra21 még nem is voltam tekintettel). Másrészt a szöveg itt ironikusan olvas, számol azzal, hogy a „hal” hal-ság is, nemcsak hal-ás, s a tragédiát a homonímia által sugallt metamorfózissal pervertálja.

20. „Mindig előttem van ez a kicsit merev, kicsit sárgás tekintet, 
amely megbénított...” (224 )
21. Csak a főnevek jelentéseit sorolom itt föl: hal, az élő állat; hal, az 

elkészített hús; késél, élére állít, élcsoport.
22. „A radványi sötét erdőben / Halva találták Bárczi Benőt. / Hosz- 
szu, hegyes tőr ifju szivében; / »Íme, bizonyság isten előtt: / Gyilkos 
erőszak ölte meg őt!«”
23. És előfordul másutt is a regényben: „Az a gondolat, hogy úgyne

vezett rossz mondatok kijavítatlanul, mintegy nyugodtan hevernek a 
világban, élnek, mint Marci Hevesen, döherkednek, rémülettel töl
tötte el, ezért, Istent, embert nem ismerve, legott korrigált.” (32.)
24. Érdekes lenne ennek kapcsán figyelemmel kísérni azt, hogyan

vonja ki magát az apa-metafora a kezdet és vég alakzataiból: “Since
the trope of the father, from the Bible onward, is the only Western

Ez utóbbi feltételezést látszik megerősíteni az, hogy ezzel s ezennel elszabadul a szöveg, az egzaktságra törekvésből átvált az irodalmi s nyelvi utalásokban tobzódó nyelvre: „Így viszont felmerül a kér
dés, hogy amennyiben a doboz fölnyitása után hal
va találjuk Bárczi Benőt, édesapámat, mondhațjuk-e, 
hogy apám halott volta a doboz kinyitása előtt is ob
jektív valóság volt. Ha nem nyitottuk volna ki a 
dobozt, akkor apám egy óra múltán is 50% valószí

nűséggel vidáman élt volna, mint Marci Hevesen.” Élet-halál kettőssége, az antitézis ezúttal egy Aranyidézettel, illetve egy szólásmondással kapcsolódik össze. Egyik oldalon ott a Tetemrehívás átírt, para- frazált sora, a másik oldalon egy szólás; egyrészt tehát: „halva találták Bárczi Benőt”22, itt: „halva talál
juk Bárczi Benőt, édesapámat”; másrészt: „él, mint Marci Hevesen”, itt: „vidáman élt volna, mint Marci 
Hevesen”23.

Jó kiindulási pont az, hogy milyen beavatkozást engednek meg ezek a korábban valaki(k) által mondott, használt szerkezetek. A szólás a rögzültebb formájú, s ezt éppen nyitottsága által éri el (nem mondja meg, ki él, kiről van szó). Ez a nyitottság további nyitásokra ad alkalmat, hiszen a szerkezet többi üres helye is kitölthető az alapkijelentés megváltoztatása nélkül (mikor, hogyan, kivel). Az „él vidáman” valójában egy olyan nyitás, amely maga is továbbmon- dásra ösztönöz, nyilván így fejeznénk be: míg meg nem hal, s így az elliptikus szerkezet a népmesék zárófordulatát idézi: „vidáman éltek, míg meg nem haltak”. Élet és halál barátságos szimbiózisát, egyiknek a másikban való túlélését jelenti be ez a formula, folyamatosságot hirdet, miközben törést okoz: az op- pozíció újabb kifordítását.A népmesei formula felhívja a figyelmet arra, hogy itt egy időben zajló esemény, az élet-halál kronologikus rendjének felfüggesztését végzi el a szöveg azzal, hogy megrendezi, kísérleti körülmények között olyan helyzetet állít elő, amelyben az oppozíció tagjait nem egymásra következésük, hanem egymás- mellettiségük jellemzi.24 Az apa érintetlenül hagyására, nem-elolvasására való felszólítás az (élet és halál közötti) választás lehetetlenségének következménye. Bár másutt az is elhangzik, hogy valóban nem kell tenni semmit, „Szükségtelen édesapámat megöl
ni, az idő, e hű szolga, majd bevégzi munkáját.” (134–5.)25Ez a probléma a regényben számtalanszor előjön, az édesapához való viszony egyik gyakori eleme: „Az édesapámgyilkosság illem és törvény ellen való [...] Vágyni lehet, de tenni nem.” (Uo.); „Vajon nem gyilkosság édesapám főnévvel, édesapám, való megnevezése ezen ige ellen?” (234.)

trope that participates neither in origins nor in ends, while the trope 
of the mother pervades both origins and ends.” [Míg az apa trópusa 
az egyetlen trópus a nyugati hagyományban, kezdve a bibliától, mely 
sem az eredetben, sem a végben nem játszik szerepet, az anya-tró
pus mind az eredet-, mind a vég-mítoszokat dominálja.] Harold 
Bloom: Ruin the Sacred Truths. Poetry and Belief from the Bible to 
the Present. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
and London, England, 1987, 133–4.
25. Tényleg, mennyi lehet a várakozási idő? Valószínűleg már né
hány napnyi morfondírozás a „mi mondható?” kérdésén megoldja a 
problémát (egy zárt dobozban nem lehet évekig élni-halni). És mi 
van a föl nem nyitott könyvvel, szöveg-e, ha nem olvassuk?
26. Harold Bloom: Költészet, revizionizmus, elfojtás. Ford. Hódosy 

Annamária. Helikon 1994/1–2. 59, 67.
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A141. mondatban az apa-fiú viszony legelőbb egy retorikai kérdés formájában problematizálódik: „Le
hetséges, hogy maga a megfigyelés, a fiúi obszer- 
váció ölné (ölte) meg apámat vagy keltette egyértel
műen életre az 50% halál állapotából, ha története
sen azt az eredményt kaptuk? Ezért tilos az apát 
megérinteni. Akarni ki akar lenni az apja gyilkosa 
mégha 50% valószínűséggel is.”

Az apa metaforaként, ahogyan Bloom kezeli, a mindenkori előzmény, az összeszólalkozásra kihívó hagyomány, az örök pretextus jelentője, s egyúttal az előd általi megelőzöttséget, az utód megkésettségét is jelenti. Ennek a viszonynak a feldolgozását értelmezi a hatásiszony dekonstrukciós terminusa26: az utód megszólalása mindig is másodlagos, az apa kijelentéseinek függvénye, nem kerülheti meg az azokkal való szembenézést. Jelen szöveg azonban az eredettel való szembeszegülést nem a megismerés és túlha- ladás27 jegyében látja megvalósíthatónak, hiszen ún. nem-olvasást („tilos megérinteni”) szorgalmaz.

27. „[Az ephebos] nem csinálhatja ugyanazt, mint a nagy elődök, és 
mégis ugyanazt kell végrehajtania, amit ők. Túl kell haladnia rajtuk, 
kétféle értelemben: megismernie őket, kitéve magát hatásuknak – és 
meg kell haladnia őket.” Farkas Zsolt: Kukorelly Endre. Kalligram 
Könyvkiadó, Pozsony, 1996, 101.
28. „[A]pámnak kettős természete van, hol részecskeként visel

A retorikai kérdés tüzetes olvasata azonban más viszonyokról beszélőnek mutatja a részletet. Azzal, hogy a „lehetséges” szóval indít, ez a kérdés felfüggeszti a lehetséges válaszokat, s ezzel önnön kérdés mivoltát is. Azt állítja tulajdonképpen, hogy maga a „vagy” a lehetséges, a kérdés modalitása arról szól, hogy nem lehetséges dönteni, mindig benne vagyunk egy vagylagos kettősségben.28 Ebben az értelemben azt is előírja, hogy a benne szereplő „vagy” kötőszót „és”-nek olvassuk, a retorikai helyettesítés elve szerint.Az „Ezért tilos az apát megérinteni.” mondat az előbbi történetet (szöveges feladat) allegóriaként olvassa, és szól egyúttal az olvasat lehetetlenségéről is. A történet példázata az, hogy az érintéssel, olvasással menthetetlenül választunk, nem maradhatunk meg az eldöntetlenségben. Az apa az apóriákat allegorizál- ja, s a szöveg az apóriák szöveges feladatként megfejtésre juttatásának képtelenségét beszéli el. Feladata feladás,29 s egyúttal az allegorikus olvasat kudarca is: képtelen tartani magát ahhoz, amit állít. Az eredet „újrameglelésének” (megismerésének, meghaladásának) egyféle garanciája lenne az ellentmondásosságban való megmaradás.A „hármas út” meg legyen arra szolgáló intő jel, hogy bizonyos helyekre nem kalauzol el a szöveg, a deus ex machi- na-szerű fordulatnak ez a paródiája olyan zárlat, ami inkább zárvány. Értelmezését a 141. mondat retorikája nem ajánlja fel, így vá

lik annak méltó ellenpontjává: miutánfelmutatódott a tematikusan olvashatatlan (apa a zárt dobozban) szükségszerű olvasottsága, e mellé újra felzárkózik az olvashatatlan. Ahogyan én olvasom.

141.Édesapámat a Schrödinger bezárta egy tömör falú dobozba. A helyzet a következő: a dobozban apámon kívül van egy darab rádium is, amely egy óra alatt 50% valószínűséggel kibocsát egy bomlási részecskét, 50% valószínűséggel nem. Amennyiben a részecske kirepül, azt még a dobozon belül észleli egy detektor, amely aztán kinyit egy szelepet, és ciángázzal árasztja el a dobozt, amitől édesapám elpusztul (gyászolja felesége, értsd: özvegye, négy fia, öt menye, változó számú unokája, valamint tisztelők és tisztelőnők serege). Schrödinger kérdése az, hogy abban a pillanatban, mielőtt szétszedtük volna a dobozt, megnézendő, él-e még az édesapám, mit mondhatunk: élő vagy halott apa van benne? Nos, a helyzet a következő: abban a pillanatban sem azt nem mondhatjuk, apám él, sem azt, nem él, legföljebb azt, ha már mindenképpen mondani akarunk valamit, hogy apám vagy él, vagy nem, úgy értve, hogy 50% valószínűséggel él és 50% valószínűséggel nem. Ennél többet nem. Ha kinyitjuk a dobozt, akkor persze látjuk, hogy apám él-e, hal-e. Első esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, él, második esetben 100% biztonsággal állíthatjuk, hal. Így viszont felmerül a kérdés, hogy amennyiben a doboz fölnyitása után halva találjuk Bárczi Benőt, édesapámat, mondhatjuk-e, hogy apám halott volta a doboz kinyitása előtt is objektív valóság volt. Ha nem nyitottuk volna ki a dobozt, akkor apám egy óra múltán is 50% valószínűséggel vidáman élt volna, mint Marci Hevesen. Legalábbis a doboz mint rendszer minden külső megfigyelő számára úgy viselkedett volna, mint amelyben 50% valószínűséggel él egy apa, édesapám. Lehetséges, hogy maga a megfigyelés, a fiúi obszerváció ölné (ölte) meg apámat vagy keltette egyértelműen életre az 50% halál állapotából, ha történetesen azt az eredményt kaptuk? Ezért tilos az apát megérinteni. Akarni ki akar lenni az apja gyilkosa mégha 50% valószínűséggel is. Szerencsétlen Schrödinger azt ajánlotta, tennők ki a dobozt egy hármas útra, ő személyesen nem szívesen vinné ki, fáj a lába, valami gyulladásféle a lábfejen, be is dagadt a bokája.
(Esterházy Péter: Harmonia Caelestis.Magvető, Budapest, 2000. 124–5.)

kedik, hol hullámként” (187.); „Apám a kérdéstől függ.” (188.)
29. Ahogyan a „műfordító kénytelen feladni a feladatot, hogy újra 

meglelje azt, amit az eredeti magába foglalt”. Paul de Man: Walter 
Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford. Király Edit. 
Átváltozások 1995/2., 71.
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Milián Orsolya 
„S hogy ki másolja le 

ezt a palimpszesztet?”
A Tűzföld hava verseiről

„... tulajdonképpen a világlíra emlékezete 
van működőben...” (Kovács András Ferenc: Scintilla animae)A tradíción keresztül megvalósuló költészet- és önértelmezés esélye a Kovács András Ferenc-i lírában (a továbbiakban: KAF) nem valamiféle „gyökerekhez” való visszatérésként realizálódik, hanem inkább egy, a múltat mint alakítható lehetőséget2, mint a költészet játékának ágensét kezelő attitűd karakterisztikus. A szövegalkotói attitűd játékelvűsége, s ugyanakkor poeta doctusra jellemző formai kidolgozottsága, a történetiséget látszólag felfüggesztő könnyed beszédmódbeli és prozódiai eklekticizmus, az intertextuális szövegemlékezetet működtető szerepjátszás, hang- és arc-adás valamint ezek eltörlése, felülírása mind azt látszik bizonyítani, hogy ezt a tradícióhoz való viszonyt nem lehet egy egységes, átfogó mátrixszal leírni.

1. Ezra Pound: CXVI. Canto. In uő.: Versei, Európa Kiadó, Bp.,

1991.
2. Vö. „Az a helyzet, hogy az író maga teremti meg elődeit. Művei 
módosítják múltfelfogásunkat, amiként jövőnket is.” (Borges: Laby
rinths, idézi John Barth, The Literature of Exhaustion. In Raymon 
Federman ed.: Surfiction – Fiction Now and Tomorrow. The Swal
low Press, Chicago, 1975.)
3. Kulcsár Szabó Ernő: Poesis memoriae. A lírai mnemotechnika és

KAF hagyományhoz való viszonya dinamikus és tág (szöveg)teret lefedő kapcsolatteremtésként mutatkozik meg: a „lírai mnemotechnika”3 variációkban gazdag poétikájának bravúros használata e versek fő szerveződési elvének látszik. Ez az autonóm versvilág a montázs, kollázs, flashback, imitáció, folytatás, „katalogizálás”, vala
mint egyéb intertextuális alakzatok (szemantikai, kép- és formaalkotási figurák) írás- és idézettechnikája közvetítésében jön létre.A hagyománykezelés nem a tradícióba való beíródás téloszának határán belül értendő, hanem inkább a 
szöveghagyománnyal való teremtő játék írástechnikájában konstituálódik. A Tűzföld hava versei értelmezhetőek úgy is, mint az újraírás lehetőségeivel kísérletező játék, ugyanakkor mint a saját és idegen, az én (Self) és a Másik horizontjában történülő öninterpretáció, melynek formája egyszerre eruditív és narcisztikus. A szövegeket a jelölők, textusok beszédének sokarcúsága (a formai, metrikai imitációktól, az architextuális allúziókon át a szó szerinti idézetekig) valamint a diskurzus alanyának, vagy, pontosabban, alanyainak megalkotása uralja, úgy, hogy közben a (költői) nyelv mindig önnön tárgya marad. Ez a nyelvhasználat olyan szövegvilágot teremt, ahol a szó jelentése azáltal multiplikálódik, hogy önmagára és az őt körülvevő irodalmi diskurzusra utal vissza.A hagyomány mint kulturális emlékezet, az önértelmezés és költészettörténeti léthelyzet koordinátáinak formát adója jelentkezik, a formán (a KAF-i költészeten) belül azonban már egy önreferenciális, önelvű, azonban még saját rendszerén belül sem totalizálható játékszabályok alapján működő poétika veszi át a vezető szerepet. E költészetben mindig új és új „nyelvtörvények” fogalmazódnak meg, hogy aztán azonnal át is alakuljanak valami mássá, egy másik „törvénnyé”, amely aztán szintén ki fog törlődni a nyelvi önműködés pályáján. A szabályalkotás és szabálytörlés („törvényfelejtés”) dinamikáját, az utalás kódjainak csapdáját (fiktív mottók, szerzők, indirekt in- tertextus használata) valamint a hagyomány feletti uralkodás eruditív játékként való felfogását a kötet motívumai is megerősíthetik: a „szó”, a „vers” szavainak a „szél”, „utazás”, „költözködés”, „csend”, „semmi” képzeteivel való összekapcsolása, a „jelmeztár” gyakori megjelenése, az „arc” és az „álom” szavainak kapcsolata, a szerzőszöveg viszony önreflexív kifejezései. A nyelvi törvények kétségbevonhatatlansága, konvención alapuló, de ugyanakkor a nyelv normatív használatát „előíró”, „diktatorikus” jellege és az ezt biztosító törvények megszegése, kiiktatása közti dinamikus nexusra játszik rá4 az Új grammatikák című vers5, mely a nyelvi kódnak a sztenderd által uralt valamilyen fokú „lezártságával” szemben a „sokasodjatok és szaporodjatok” poétikai imperatívuszát jelöli ki. Ilyen szempontból a versíró nemcsak a magyar és a világirodalom „emlékírója”, hanem saját költészetének is (1. autotextualitás): saját szabályait, „emlékeit” is „elfelejti”, összemossa, akár egy szövegteren belül is.

a kulturális emlékezet „újraírása” Kovács András Ferenc verseiben. 
In uő.: Az új kritika dilemmái, Balassi Kiadó, Bp., 1994, 164.
4. „...ha vannak többszörösen összetett mondatok / vannak több
szörösen szétszedett mondatok is / mindez pofonegyszerű...” (Új 
grammatikák)
5. Most nem térünk ki bővebben a szembetűnő szerzőségi játékra: a 

Szenczi Molnár Albert Novae Grammaticae Libri Duo című művé
vel (1610) való alluzív viszonyra
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Az író – aki egyben olvasó is az emlékezet működtetőjeként határozódhatna meg akkor, ha egyetlenegy stabil alakkal/alannyal állnánk szemben. A beszélő (és többnyire E/1-ben megszólaló) azonban olyan fikciószerű léthelyzetet konstruál, amelyben fikció és valóság ontológiailag nem képez ellentmondást (ugyanakkor mindkét dimenzió megbízhatóságának és stabilitásának kételye is megfogalmazódik), melyben az én (Self) önazonossága olyan szimulákrumként jelölődik ki, amelynek szimuláltja újra meg újra eltávolodik, eredete pedig elérhetetlen. Éppen ezért az emlékezet tárgyának genealógiája mellett az „emlékező” (ki)léte is egyrészt kérdésessé válik („...Szoknyák hímes szelébe szőtt szavakra / ki emlékezne ...” /Egy unikornis testamentuma/, „...Ki emlékezne, kedvesem, reám?...” /Hajnali vers a tavon/), másrészt csak könyvidentitásként jelenik meg, hiszen tulajdonképpen csak a szövegek emlékeznek egymásra, egymás emlékeiként vonódnak össze egy szövegtérbe, és egymást mint egymás, illetve saját maguk emlékeit beszélik. Mnémoszüné nyelve ez, a Múzsák anyjáé, melyet a „holtak hangja mond ki”6, mely a „csak jel vagyunk” hölderlini terrénumát szabja újra.

6. Borges: Könyveim. In Jorge Luis Borges: Okok, jelek, dolgok. Eu
rópa Kiadó, Bp., 1984.
7. Borges: A vak. Uo.
8. Kulcsár-Szabó Zoltán: „Hangok, jelek”. Kovács András Ferencről.
Nappali Ház 1995/3., 87.

A jelen-lévő szöveg és tradíció közti diszkontinuitás, a szelekcióként megvalósuló hagyományértelmezés, a hagyományba való integrálódás önértelmezési problematikája az anamnézis (pl. „Ki emlékezne, mondd-...” / 
Hajnali vers a tavon/, „...mily emlékezet / rezzenti arcod, mely nem létezett?” /Kölyökportré) és prezencia (pl. „jelenidő emlékezete” /Tárlatvezetés/, „...És mégsem tudni, hány jelenlét / tölti be ezt a pár sort...” /Essai anti- 
poétique/) kifejezéseinek a kötetbeni gyakori használatában tükröződik. Az emlékezet, „ez a másforma feledés”7 konstrukciója folyamatosan az eredet és fikció kritikájaként nyilvánul meg: a textuális valóságként konfigurálódó létben képzeletbeli és reális határai összemosódnak, maga az emlék, az eredet viszonylagossá, egyszerű potencia- litássá válik.A „másik”-ként tematizálódó „én” és az „ugyanaz”-ként átélt „másik”, azaz saját és idegen diszkrepanciája, a jelenbeni identitástudat megingása, amely a jelen tudatának divergenciájából és e tudat, emlékezet „bizonytalanságából” ered, a személyiség, a szövegtér alanyának totális, origó nélküli relativizálódását mutatja:

„Hány könyvtárban
hány sivatagban s a mindenségnek hány sikátorában
hányódom én
egyszerre egyidőben?”

(Zadzsal az alkonyatról)(Kiem. tőlem: M. O.)A lírai én, a Teremtő alakja megszűnik szilárd alakzatnak lenni, inkább amorf módon vonódik be a grammati- kai/nyelvi térbe, azaz a költő megszűnik az alkotás, a költészet centrumának lenni. Az én széthullása, szövegek közti szóródása, és ennek következtében bizonyos fokú elszemélytelenítése ugyanakkor maga után von egyféle, éppen a szövegek metasztázisa által megteremtődő új személyességet is.E költészet kerüli a vallomásos lírai beszédet, de ugyanúgy távolságot tart a teljes dezindividualizációtól is. A Beszélő helyett csak hangok szerepelnek, ezek pedig „el-helyezik”, „elkülönböztetik” a beszélőt „saját” beszédétől, azaz nyilvánvalóvá teszik a szerző és a lírai én közti differenciát. Ebben a vonatkozásban egyetérthetünk Kulcsár- Szabó Zoltán kijelentésével, miszerint: „KAF költészete... egyfajta posztmodernizált esztétizmus attitűdjével jellemezhető, amennyiben a dereferencializált (hiszen csak más nyelvekre utaló) versnyelv abszolutizálása nélkülözi az egységes, az egész szöveg által megalkotott lírai ént.”8 (Kiem. tőlem: M. 0.)Az én szétszóródása „egyszerre egyidőben” a több hang általi megszólalásban, vagyis a sajáttól való eltávolodásban történik meg. A beszélők vagy inkább „beszédbe hozottak” sokszor már kinyomozhatatlan módon multiplikálják a szöveg jelentésének körét. A különböző „szerzők” szó szerinti vagy parafrazált sorainak, szavainak, neveinek maszkja mögé rejtőzve egy bizonyos (ambivalens), a de Man-i értelemben vett önéletrajziság jön létre: az új szituáció jelen-léte és a régi emlékezete, nyomai közti stilisztikai/jelentésbeni – az olvasás aktusát is befolyásoló – feszültség sokkal inkább az önértelmezés móduszáról és ennek verbalizációjáról való beszéd, mint egy valóság-vonatkozással rendelkező fénysor illusztrációja. A következő szövegrészletben például a cervantesi hang az ön-átélés, költészet- és létértelmezés „önlefokozó”9 gesztusaként jelölődik ki, a megkésettség (belatedness) posztmodern tapasztalatának ironikus beszédmódjával:
„s te már

csak eszmék hulladéka közt keringsz bolond bicikliden, 
az értelemig és tovább Gyí, Rocinante, kerge

9. „A privát beszéd inkább...önlefokozó magánvallomás. A disszemi- 
náció és a szétjátszás poétikája e tapasz-talat függvényében a klasz- 
szikus formák ironikus imitációja és a többértelműséget felszabadító 
nyelvjáték közti tartományban tárja elénk a nyolcvanas évek magyar 
lírájának új törekvéseit.” (Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom 
története 1945-1991. Argumentum Kiadó, Bp., 1994, 187-188.)
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kerékpár, kék Pegazus te, ócskavas – – – – az vagy...” (Tanköltemény: Rocinante dicsérete)A cím architextuális deixise (a tanköltemény10 és a panegyricus egymás mellé helyezése) a szerzői intenciót látszik megfogalmazni, a vers azonban a didaktikus költészet ismeretközlő, ismeretterjesztő beszédmódjával szemben inkább a műfaj(ok) parodisztikus átírásaként látszik megfogalmazódni. Így valósulhat meg Pegaszosz antik allegóriájának travesztiája is: Pegazusból Rocinante, a ló mitologémájából pedig bicikli, sőt „cagla” lesz (nem is szólva az orosz gyártmányú „Pegas” kerékpárra való célzásról).

10. A tanköltemény a tudományos vagy más közhasznú ismereteket 
terjesztő s ilyenek megszerzésére lelkesítő verses formájú mű.
11. Samuel Beckett, idézi Michel Foucault: Mi a szerző? Világosság 
1981/7, 28.
12. Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Formációk az
irodalmi modernségben. Argumentum Kiadó, Bp., 1996, 272.

A – szűk értelemben vett – tanköltemény fogalmi nyelven ismereteket, „tananyagot” közöl, az élményszerűség, a szubjektumra vonatkoztatottság éppúgy hiányzik belőle, mint a narratív vagy az agitatív jelleg. A KAF-vers az oktatás, didaxis fogalomkörére rájátszó szóhasználatával és parodisztikus, „fordított” beszédmódjával a műfaj travesztiáját valósítja meg. Az aposztrophikus beszédhelyzet ugyanakkor eleve kizárja az objektív, tényközlő beszédmódot; a vers vallomásszerűsége pedig a költészettan (ars poetica) műfajához közelíti a szöveget. A hagyományos ars poetica ugyanis a tanköltemény egyik alműfajának tekinthető, tágabb értelemben véve olyan oktatói szándék nélküli műként definiálható, melynek tárgya maga a költészet.Az ars poetica műfajának elengedhetetlen tartozéka, a beszélő pontos meghatározásával ellentétben (a szerzői funkció kijelölő, identitást nyújtó szerepe itt újra hangsúlyt kap) a KAF-i „költészettan” újra a „ki beszél?”11 problémáját fogalmazza meg. Ha a panegyricus műfajának megfelelő architextuális olvasatot vesszük figyelembe, akkor a megszólítottat értelmezhetjük a vers centrumaként is: mivel a dicsőítő énekben soha nem a beszélő, hanem a címzett bír lényegi fontossággal:
....kit viszel

új rohamra, hékás, önmaga ellen, szembe 
a széllel a kaptatókon, kivel ficánkolsz 
vázadon, át a valóság gödrei közt – ó, 
kék paripája a kínnak, merre gurulsz, mondd, 
kit viszel emberevő tudományok útján 
mennyei cagla – gyí, Rocinante!...”(Tanköltemény: Rocinante dicsérete)A beszélő alakja a különböző regiszterek között disszeminálódik, az „én” figurája (a szöveg grammatikai értelemben vett „rejtett” alanya) olyan katalógus-identitásként sejlik fel, amely/aki egy multivokális potenciális térben mindig „máshol” van, mindig eltolódik a saját és idegen polilógusának végtelenségében.A versbe montázsként beíródó József Attila-i sor a fenti, versbeni beszélői középpont megszüntetésének, vagy inkább elmozdításának ellentmondóan egy olyan költészettörténeti periódusra utal, amely még magáének mondta a (lírai) én és a kifejezés(mód) integritása lehetőségének elvét, a műalkotást pedig mint „egyetlen érvényes kifejezési módot”12 fogta fel. A József Attila-i, a jelenbeni életvilágon, az emberi értelmen, a metafizika Igazságán való „túllépés”13 „én”-je egy (valamely) esztétikai létmódból generálódó világ-fölöttiséget nyilvánít ki. A KAF-i vers E/ 2-es alanya ezzel szemben csak „kering”, azaz horizontálisan, a világtól/szövegtől el nem válva, egy orbitális pályán közlekedik, egy „orbitális korban”14.A „keringés” lírai aktusának egyik lehetséges párhuzamát képezheti ennek a mozgásnak mechanikus, ismétlődő, önnön pályájából (vö. a nyelv) kitörni nem tudó (nem is akaró) jellege, melyet Segalen a huszadik század végi állapot karakterisztikus metaforájává tesz. „Segalen azt mondta a világ és a többi kultúra felfedezéséről: miután a Földet mint gömböt, mint véges teret körülírtuk a kommunikáció mindenható eszközeivel, már csak annak a körkörös turizmusnak a végzetszerűsége marad, amely minden különbség elnyelésében... merül ki.”15 Ennek következtében pedig „...a tudás, a gyakorlati ismeretek, a megismerés, mivel szándékukban már nem transzcendensek, szőni kezdik örökös keringési pályájukat.”16 A szövegprodukció – vagy tágabb értelemben akár maga a létezés is – jeltől jelig való virtuális haladás, amely éppen telítettsége következtében zárja ki az innováció lehetőségét, s már csak végtelen keringés jelölőtől jelölőig/szövegtől szövegig, illetve a szöveg tükörjátékában. A líra

13. „Én túllépek e mai kocsmán, / az értelemig és tovább!” (József 
Attila: Ars poetica)
14. Jean Baudrillard: A rossz transzparenciája. Esszé a szélsőséges 

jelenségekről. Balassi Kiadó-BAE Tartóshullám–Intermedia, Bp., 
1997, 29.
15. Baudrillard, i.m. 30.
16. Baudrillard, i.m. 30.
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ezért válhat az irónia trópusa működésének megfelelően „ócskavassá”, mások nyomává, melynek olvasása már nem Egy értelem „nyomozása”, hanem inkább a lehetséges értelem és a rá épülő további jelentéspotenciálok körvonalazására, és ezen értelmeknek a nyelv játékában prezentálódó meg-jelenülésére (ön-reprezentációjára) koncentrál.Az irodalom „rozsdatelepén” (Tanköltemény: Rocinante dicsérete) az ars poetica csak újragyűjtésként, re- szelekcióként tevődhet fel, az új alkotás a valahavolt „művek” maradványainak összeollózásából jön létre. Ennek megfelelően a József Attila-i asszertórikus lírai alany „én”-je a KAF-i versvilágban olyan „ének”-ké (Self-ek) íródik át, amelyek egymás lepleiként, egymás elrejtőiként, s ugyanakkor egymást tükröző portrékként viselkednek. Ez a figurálódás azonban nemcsak azzal jár együtt, hogy a „szerző” alakja megragadhatatlanná válik, hanem azzal is, hogy ezek az újrateremtett, újra (költészettani) játékba hozott nevek, arcok, sorok maguk is folyamatosan arco(ka)t váltanak, új értelmezői horizontból, új kontextusban világítódnak meg.A Tűzföld hava versei „az irodalmi elődöknek új arcot kölcsönző prosopopeiaként is működnek, azaz a masz
koknak abban is megvan a szerepe, hogy közlésképessé (új közlésre képessé) teszik a megidézett alakokat.”17 „Témánk arcok adása és megvonása körül forog, az arc (face) és az arc-rongálás (deface) körül, az alak(zat) (fi
gure), az alaköltés (figuration) és az alakvesztés (disfiguration) körül.”18 A maszk-készítésnek és a maszktól való megfosztásnak ez a bipoláris játéka a szövegteret és annak bejárási lehetőségét heterogénné teszi, a tradíció de- historizálása és a hagyományon keresztüli teremtés egyszerre jelöli ki a tradíció travesztiáját, szubverzióját, de a kiválasztott hagyományba való beépülést is.

17. Kulcsár-Szabó Zoltán, i.m. 90.
18. Paul de Man, idézi Derrida: Mémoires. Paul de Man számára.

Az én diszfigurálódását maga az én idézi elő, ennek metódusát pedig a prosopopeia alakzata rejti el. A maszk készítése (vö. prosopon poiein = ‘maszkkészítés’), az arckölcsönzés tulajdonképpen arctalanítás, kitörlés lesz, hiszen amennyiben az arcot nyelvi aktus adja, a prosopeia mindössze egy alakzat marad, melynek mögöttese, hordozója ellepleződik. A KAF-i szövegek ilyen vonatkozásban az olvasás allegóriájaként működnek, arra a tapasztalatra reflektálnak, amely a textusok egyfajta „anagrammatikus infrastruktúraként” (Cynthia Chase) való olvasását teszik lehetővé – mintegy tematizálják azt az aktust, amit az olvasó végez olvasásuk során. A „szerzői” vagy inkább „beszélői” „arc” a diskurzus által figurálódik, ennek a megjelen(ít)ésnek a legitimálásáról pedig maga az olvasó dönt. A versolvasás azon módjáról van itt szó, amely a nyelvből mint figurák és trópusok anagrammatikus szerveződéséből létrejövő egységből modellez meg egy szövegbeni „szubjektumot”, miközben a szöveg újra meg újra szétbomlasztja, kijátssza ezt. A jelölő elemek közti viszonyt a beszédmód pluralitása szervezi, a történetileg preformált jelentések új teret nyerése e kapcsolatok, megnyilvánulások modali-tásában tükröződik, az öntükrözés pedig a „tükör által homályosan” szentenciáját követve mindig elbizonytalanítja az olvasót, a „beszélő hang” soha nem tapasztalható meg egyértelmű szingularitásában:
,A szavak csak szavakat álmodnak,
csak egy könyvet útvesztőkkel, kövekkel 
s tükrökkel, eme végtelen kövekkel, 
melyekben arcok arcokat álmodnak.”(Valaki követ álmodik)Mint már említettük, a „szerzői” arc nemcsak a különféle arc-mások, alakmások által tűnik el, a lírai szubjektum ezzel szoros összefüggésben az önmagától való eltávolítódásban is felszámolódni látszik. Az én eltávolodása önmagától szemantikai, metrikai törésvonalakon megy végbe, az én mássá válik, a másikká, amely a jelenbeni szövegben figurálódó nyelvi formációval folyamatosan szembefordulva alkotja meg saját magát.Az éntől való el-különböződés ilyen formája az én autentikus és/vagy inautentikus voltának problémájára irányítva a figyelmet a szubjektum önazonosságának dilemmáját nevezi meg. Az „el otro, el mismo”19 személyiségképe által irányított versforma önmegszólítása az önmaga kezéből sokarcúsága miatt folyton kisikló Énre vonatkozik, aki más hangokon, más hangokról szól az E/1 „önfeltáró” beszédmódjával. Ebben a kontextusban - amelyben a „másik” elveszíti eredeti funkcióját –, nem a „másik” (a megidézett szövegek, alkotók) egyedi léte, referenciája a lényeges, hanem a különböző hangok, arcok szimulációjában megvalósuló ön- és költészetértelmezés (érték)lehetőségeinek megragadása.A másik léte az „énben” így nem az én emlékezetében való önazonos továbbélést jelent, hanem inkább az „én”

Jószöveg Könyvek, Bp., 1998, 47.
19. „A másik, aki ugyanaz”, Jorge Luis Borges egyik kötetének címe.
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önmagához való viszonya kifejezésének az eszköze. Ez a narcisztikus struktúra (a másiknak az „énbe” való belefoglalása) azonban mégsem körvonalaz egy önmagával kongruens, zárt alak(zat)ot, ellenkezőleg, az „én” megtapasztalásának lehetséges végtelensége, (egy) képbe merevítésének lehetetlensége és a más(ok) mondásának brikollázsában való ön(újra)felfedés közötti hasadást hidalja át. Az Ego és ennek centrális szituáltsága a nyelv közegében számolódik fel, a szöveg a lírai én megsemmisülését mutatja. „Az én-t tagadó nyelv középponttá tétele nyelvileg megmenti az én-t, ugyanakkor jelentéktelenségét, ürességét, puszta beszédalakzat voltát is állítja. Az én csak úgy maradhat fenn én-ként, ha áthelyeződik a szövegbe, mely őt tagadja. Az én, mely kezdetben a nyelv középpontja, empirikus jelölete volt, most a középpontnak mint fikciónak, mint az én metaforájának a nyelve lesz.”20

21. Szigeti Csaba: A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a mai
20. Paul de Man: A trópusok retorikája (Nietzsche). Helikon 1994/ magyar költészetben. Élő Irodalom Sorozat, Jelenkor Kiadó, Pécs,
1-2., 42. 1993.

Az „én” kinyilvánítása így tulajdonképpen nem más, mint egy külső nézőpontból az „énnel” folytatott (monológszerű) párbeszéd, melynek különböző verziói lapszéli jegyzetek szétszórásaként/szétszóródásaként, azaz a sajátnak az idegenen keresztüli tematizálódásaként is interpretálhatók:
„... mintha egy másik lét lehetetlen mondatait
dadogná mindig más földek felé hömpölygő hallgatás
ba,
s egy másik test hívójelét dobogná szét a halkuló
időben...”(Keresztúri elégia)A centrális szituáltságú beszélő helyét tehát az identitásukat elvesztett vendégszövegek, szövegdarabok grammatikai egyes szám első személyei foglalják el. Az irodalmi szöveg így olyan autorefenciális, autopoetikus jelegyüttest hoz létre, amelyben a nyelvet már nem „mondja”, „kinyilatkoztatja”, „kijelenti” valaki, hanem a nyelv mint olyan „mondódik”. A nyelv általi megelőzöttség posztmodern tapasztalata, a „kimerült irodalommal” (litera

ture of exhaustion) való szembesülés a szövegalkotás creatio ex nihil esztétikai elvét jelek re-mixelésére, újraírására fordítja át, az írás így palimpszeszt-jellegűvé válik, a létezés pedig puszta kópia-létként határozódik meg. A Tűzföld hava kötete ebből a szempontból olyan autonóm szövegegyüttes figurációjaként fogható fel, amelyben a költemények a „szöveguniverzum” figuratív-transzformatív hipertextusainak tekinthetők.A különböző intertextuális alakzatok poétikai használatmódjának mikéntje, az intertextuális reláció intenzitása, foka, a pretextusok folytatása, a vendégszöveg megjelenési formája és karaktere valamint a domináns intertextuális alakzat (architextualitás) poétikai funkciója alapján néhány verstípust különítünk el, azaz egy poétikai szempontú és a mnemotechnikai figurák vizsgálatát célzó értékelést végzünk el.Jellegzetes tipográfiai szerkezete alapján (a főszöveget kísérő lábjegyzetek, amelyek az idézetek, szerzők „pontos” forrásait adják meg) Szigeti Csaba elkülöníti a lábjegyzetes költemény típusát21. A paratextuális elemek dis- kurzív erőként funkcionálnak, a diskurzus véletlenszerűségének a kockázatát egy identitás-adó játék alapján korlátozzák. A kötetben ilyen versekként nevezhetjük meg az Essai antipoétique, Egy unikornis testamentuma, Nove- 
cento költeményeit. Bár Szigeti a Másolatok Múzeuma ciklusát is ide sorolja, ez utóbbi inkább szabad átköltésnek tűnik. Igaz ugyan, hogy az „eredet” e versek lábjegyzetében is szerepel, de az írástechnika az előbbi háromhoz képest módosul: a hipertextus és a pretextus közti távolság jóval nagyobb, abban az értelemben, hogy már nem a konkrét szövegrészletek, hanem csak a szerzők nevei idéződnek be, s az „új” szöveg jóval szabadabban bánik korábbi szövegek elemeivel (pl. már nem az idézett szöveg jelentése, jelenléte által gerjesztett feszültségre, hanem a műfajra játszik rá).Az Essai antipoétique verse az esszé „költészetcsinálást tematizáló” műfaja helyett inkább az alakmás jelenlétét hangsúlyozza. A fikció tárgyiassá válása következik be ebben a versben abban az értelemben, hogy nemcsak a költői szerepek, arcok szétjátszása történik meg (Ambrogio da Siena „üres”/ál-neveinek a paratextusban jelölt sorozata), hanem az ezektől és magától a széttöréstől való eltávolítódás is. Az imaginárius vers-szubjektum nem a megszólalás faktuma által nyer identitást, hanem a mottó „pár sorának” kommentárjában feltűnő önreflexív struktúrában. A vers maga az a kulturális identitásképző erő, amely ugyan eloldja magát az őt beszélőtől, leválik szöveg-környezetéről, azonban az „újraírás” szellemében mindig vissza is írja magát a különböző nyelvek és beszélők köztes terébe.A költészetértelmezés itt nem költészettörténeti hagyománnyal való ellenbeszédben (vö. anti-poétique), a „lírátlanításban” (a rímektől, trópusoktól való megszabadulásban) realizálódó újítást példázza, ellenkezőleg, éppen a költészet évezredes formáin keresztüli megújulás, maguknak a formáknak a „feltámasztása” és az ezeken általi beszéd válik a kötet egyik alapvető problémájává. A versek személyességét a versformák, műfajok formációiban megvalósuló önértelmezés adja: a KAF-i líra a formák zártságával és ezek „teherbíró” képességével való kísérletezésnek (vö. essai = ‘kísérlet’) tűnik.Jellegzetes ugyanis, hogy KAF előszeretettel alkalmaz pontos sorszámú, versszakú vagy egyéb, bizonyos 
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mértékig zárt elemkombinációt megkövetelő műfajt (pl. zadzsal, ballada, szonett, glossza, románc). A műforma zártsága azonban egyáltalán nem jelenti a szövegtér bezárulását is, hiszen az architextuális szövegközi korrelációk újabb jelentésrétegeket biztosítanak a szövegeknek. Az Essai antipoétique egyfajta para- és architextuális „homályosítást” végez el: egyrészt különböző szövegrészeinek (mottó, főszöveg, cím, lábjegyzet) strukturálódásával egy műfaj történetének korai periódusára utal vissza (a glossza mint megjegyzés, magyarázat), másrészt bár a cím műfaji megjelölése esszét ír elő, a szöveg – a mottó szövegével összeolvasva – inkább glosszaként interpretálható (a glossza ugyanis eredetileg egy-egy idézethez írt kommentárt jelentett).A műfaji konnexiók poliszemikus szerepe mellett érdemes megvizsgálni a szóhasználat, a trópusokban gazdag költői nyelv és a formák viszonyát. Bár a kötetbeli versek gyakran változatos líratörténeti korszakokból szelektált műformák imitációi, a nyelvhasználat nem vagy csak igen ritkán követi a forma által megkövetelt beszédmódot. Többnyire a szavak „önépítő” írása diktál, a formák határainak betöltése és érzékeltetése (architextuális allúziók) mellett a nyelvhasználat poeticitása mindig teret nyit a szemiózis heterogenitásának.Második kategóriaként az egy-egy sor, toposz átköltését, folytatását nevezhetjük meg. A szövegközi viszony itt nem a hipotextus egészére, hanem egy pretextuális elem, fragmentum kifejtésére, kommentárjára, továbbítására vonatkozik, egy metabeszédhez hasonlítható annyiban, hogy a korábbi textusokat felülírja. E verstípust az alábbi költe-mények példázhatják: Színház az egész... (a Shakespeare-sor átírása), A tékozló (bibliai toposz), 
De profundis (a cxxx. Zsoltár kezdő sorának folytatása), Stáció (a krisztusi toposz valamint József Attila verseinek 
/Mama, Tudod, hogy nincs bocsánat/ palimpszesztálása), Új grammatikák.A Stáció versében a krisztusi toposz (a Golgotára vezető út megállói) metaforikus izotópiát teremtve, az önértelmezés kérdésének szemantikai analogonjaként vonódik be a szövegtérbe. A krisztusi alak, József Attila hangja és a KAF-i arc szinte követhetetlen metamorfózisa, eggyéválása a versszöveg általi identitásvesztés és – nyerés anagrammájaként jelentkezik. A krisztusi útra így az alkotás, a „fogalmazás kaptatója” (Szilágyi Domokos) íródik rá, a Mama sorai, a Golgota és Veronika maszkja, toposza pedig a Verssel forr össze végérvényesen:

„Fölkiáltanék, de késő –
hozzám túl sok s túl kevés ő...”

„Vers, szavaknak golgotája,
Vers, világ veronikája -

most töröld meg arcomat!”(Kiem. tőlem: M. O.)A „folytatás” az idő felfüggesztésében, a temporalitás lineáris kontinuumának megakasztásában és kronológián kívül helyezésében (cut-up-jában) valósul meg, a „most” pillanatát ezzel egy paragrammatikus, poliszemikus térbe téve át.A harmadik típust a különböző szerzők verseinek szabad átköltései képviselik. Ezek tulajdonképpen adaptációknak is tekinthetők, a domináns írástechnikát itt tehát a pretextus egészét, globális struktúráját érintő hipertextualitás jelenti. A Semper eadem verse ilyen értelemben Baudelaire azonos című művének palimpszesz- tusaként olvasható, míg a Vizitáció Jacopo da Todi himnuszát (Stabat mater dolorosa) írja át. A Lélegzet „keletkezéstörténetét” már a mottó paratextuális utalása is jelzi: „Annie Rhodes Stanton / Chinatown’s Memory című / versének szabad átköltése”. Folytatásnak, imitációnak illetve adaptációnak foghatjuk fel a Másolatok Múzeuma versegyüttesét is (ennek szerzőelődei: Anonymus Smyrnaeus, Van King-Si, Fabrizio Marsati, Hasszán Ibn Hákim, Kavafisz, Catullus és Henri Nordion). Két domináns technika figyelhető meg ebben a verstípusban: a hipotextus vagy pontosan visszakereshető (pl. a Semper eadem és a Vizitáció esetében), vagy teljességgel kinyomozhatatlan- ná válik az idézés mértéke, a vers és az alapszöveg közti kapcsolat.
Műfajok, formák imitációja alkotja a negyedik kategóriát: a hipotextust ezekben már nem egy identifikálható korábbi szöveg jelenti, hanem csak az architextus, a műfaj vagy a műnem. A műfaji univerzum olyan darabjai jelennek meg a kötetben, mint: szirventesz (trubadúr szolgáló ének, ugyanakkor politikai szatíra is), testamentum 

(Egy unikornis testamentuma), esszé (Essai antipoétique), contrediz (Clément Marot a Villon-versekhez fűzött egyik műfajdefiníciója – Le contrediz de Francoys), virágének (Örök virágének), szonett (As You Like It, Perzsa 
poétika, Macsakszerenád) glossza (Naiv glossza), de profundis, dal (Kamaszhangra, Stáció), panegyricus (Pa- 
negirisz Konsztandinosz P. Kavafiszhoz), elégia (Kereszturi elégia), románc (Andalúz költő románca), zadzsal 
(Zadzsal az alkonyatról), ódatöredék, tanköltemény, himnusz (Hajnali himnusz), alba (Hajnali vers a tavon). Az irodalmi műfajok mellett a kulturális univerzum egyetemes intertextusának megfelelően architextusokként idéződnek meg a zenei (kuplé – Kuplé Tűzföld haváról, szerenád: Macskaszerenád) és festészeti műfajok is (portré – Önarckép á la japonaise, Kölyökportré, tájkép – Távoli tájkép térzenével, tárlat: Tárlatvezetés).

Az architextuális kapcsolatok által uralt szöveg determinációja kettős: a contrediz például egyszerre lép kap
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csolatba a hipotextussal, amelyet megidéz (Villon balladái), és az összes olyan szöveggel, amelyek ebbe a műfaji csoportba tartoznak. A más (a virtuális műfaji absztrakció) az azonosba férkőzik be, a műfaji hasonlóság és kontrasz- tivitás szembeállításában ismét kiemelődik az összehangolás és a felcserélhetőség, a stabil és teljesen kodifikált műfajok át/újraírása, melynek megteremtésével a szerző „két műfajt, két normát állít fel: azét a műfajét, amelyet megszeg (és felhasznál), vagyis az irodalomban előzőleg uralkodóét, s azét, amelyet létrehoz.”22

22. Lucien Dallenbach: Intertextus és autotextus. Helikon 1996/1.
2., 66.

A Le contrediz de Francoys a villoni ballada formaszerkezetével lép intertextuális relációba, a villoni értelemben vett ballada ugyanis nem tartalmi sajátságot jelöl (nem „dalban elbeszélt tragédia”), hanem verstani jelentése van: a szabályos francia ballada (ennek egyszerűbb formája, a ballade simple) három azonos felépítésű, refrénnel végződő strófából és egy rövidebb, de ugyancsak refrénnel záruló versszakból, az Ajánlásból (envoi) áll. A középkori ballade hagyományában nemcsak az alapformák (egyszerű és kettős ballada, nyolc- vagy tízszótagos sorok), hanem a hangnemek is variatívak voltak, a hódoló trubadúr szolgáló éneke mellett jellegzetes volt a „karneváli beszédmód” (Bahtyin) is.E „törvényen kívüli” beszédmód, az irónia trópusa köré szerveződik a KAF-i vers is: a tartalmi-metrikai „ellentmondások” (vö. a contrediz szó szerinti értelme), a szó „közöttisége”, a szövegszövetben eltűnő beszélő (nem is beszélve a szerző/megszólított multiplikálásáról: „Franszoá”, alias Francois Villon, illetve Kovács András Fe
renc) a balladai forma dekonstrukcióját végzi el. A ballade simple szabályainak kitörlése a sorok szótagszámai, a rímelés és az ajánlás verszakának a középkori előírásokat szubvertáló átírásában következik be (miközben ez a hagyomány folyamatosan konklúzióként mondja ki magát: „mondd, Franszoá: Les neiges d’antan”). A tízsoros strófákból és a legtöbbször hat-, hét- vagy nyolcsoros ajánlásból álló ballade alapformájának rímképlete ababbcc 
dcd, a KAF-vers ennek használatát teljességgel megszünteti; a ballade az octosyllabe vagy a décasyllabe sorfajára épül, KAF ezt csak a refrénben (illetve a villoni refrénben) őrzi meg. A kettős ballada (ballade double) ugyan megengedné a versszakok rímváltozásait (ebben a formában csak a refrénsor ríme marad változatlan), ez a forma azonban legalább hat strófát követelne meg.A „hagyományos” balladában a voltaképpeni költeményt tartalmazó három versszak után következő negyedik, rövidebb strófa, az ajánlás mintegy összefoglalja a vers mondandóját, s gyakran a hűbérúr megszólításával kezdődik. KAF „ajánlásában” az ajánlás fordítottja következik be: összegzés, lezárás helyett az útra bocsátás, elengedés logikája érvényesül, a „herceg/hercegnő” megszólítás helyett pedig a hétköznapi nyelvi regiszter („eridj”) „lefokozó”, az envoi tradícióját széttörő aposztrophéja szólal meg:

„Eridj, te könyv, légy
szabad átutazóban...”Tehát ismét az egyszerre enciklopédikus és diszkontinuus költészet paradox technikája működésének vagyunk tanúi. A Le contrediz de Francoys „kettős” balladaként interpretálható abban az értelemben, hogy a villoni ballada (Ballade des Dames du temps jadis) fölé rétegződő KAF-i „ballade” szétjátssza az architextus konvencióit, de épít is ennek technikájára. A forma, a vers stabilitásának megingását, a szó formából formába költözését, az architextuális rontás és rekonstruálás dinamikáját a „szél”, „lebegés”, „tangózás” és a „könyvek”, „szavak” képzeteinek összekapcsolása is mutatja.Az utolsó verstípust a pastiche-ok képezhetik, azaz a különböző szerzők stílusának imitációi, utánzásai (Szélj

egyzet Lorca-témára, Naiv glossza /Dsida-imitáció/ Fohászkodás Professzor Tzimbalomhoz /Csokonai megidézése/). A pastiche olyan szövegfeletti tényezőt idéz meg, amely az egy szerző neve által szignált összes szöveg korpuszát érinti (azaz az alkotói idiolektust), az aktuális textus mikrostrukturális elemei (az idézett szöveg fragmentumai) a hipotextus(ok) makrostruktúráit aktivizálják.A Fohászkodás Professzor Tzimbalomhoz egyként tartalmaz idézeteket és utalásokat, de pretextusként szerepelteti Csokonai korának irodalmi-kulturális rekvizítumait is: a felvilágosodás toposzaitól (fény-sötétség, az Ész), a nyelvújítás előtti nyelvállapot (formai-lexikai archaizmusok, pl. „handarikádzó”, „téntanyalás”, „Párnáson múzsállsz”, idegen nyelvi elemek: „lumiére”) használatán át a kor jellegzetes kultúrtöténeti sajátosságainak (az 
alla polacca tánca) megidézéséig.A tulajdonnév maga is idézetfunkcióval rendelkezik, egyfajta „interfigurális” viszonyt létesít a szövegek között. A Csokonai modorában írott költemény architextuális játékot űz a szövegekkel, hagyományokkal: a cím „fohászt”, segélykérést nevez meg, az invokáció beszédmódjára azonban a pastiche/hommage íródik rá (Csokonai hangja általi megszólalásban), a Csokonai életéből vett biográfiai elemek (a Cimbalom becenév, házitanítóskodása, garabonciás-életmódja, „keszeg”-sége) pedig inkább epitáfiummá írják ák a verset. Az architextuális paradoxon újra érezteti a dehierarchizáló törés hatását: Csokonai mint Múzsa, mint Mester jelenítődik meg (erre játszanak rá a „csak / mi Nagy Oktatók / és néma tanítványok / felvilágosult / gondolatában” sorai), ehhez képest mégis ő az, akinek emlékezni kell („Emlékezzél meg / rólam, Tzimbalom”), akinek KAF önértelmező memoárja megírásában „közre kell működnie” („teremts”). Az előd-utód kontinuum temporalitása megszakad, csak a T/1 egymásba foglalása történik meg, nincs elő- és utó-szó, hiszen ami régi, ami múlt, az a KAF-i változatban új, ám ami jelentnek látszik), a múltra, a régire vonatkozik:
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„Csak mi vagyunk, mi,
madárijesztők,
eszmék maskarái, mi...”Az arcok, rigmusok egymásra montírozásában a retorizált beszédmód antiretorikussá válik, a differenciált hangnemek egyként demonstrálódnak, a de-formálásból a sokszólamúság által re-formálás lesz; a stílus műfajjá, formává válik, a poézis önelvű „burjánzása” a vers-szubjektumot is hipertextussá avatja („hisz úgyis / egymás álmain / élősködünk, akár az / álmok rajtunk...”).A KAF-i líra a poésie formelle, a végtelen variáció tudatos élvezetével jellemezhető; a nyelvi játék a művészi kifejezőeszközök megválasztásában, elrendezésében és a költői nyelv erejében, a „szómágiában” valósul meg, és rendkívül tudatos, zenei harmóniához és metrikai szabályokhoz kötött formai eljárásokból ered. A poétikai kód ereje ezt a költészetet a poundi imaginizmushoz közelíti abban az értelemben, hogy a szó olyan struktúraként tételeződik, amin keresztül, amelyben és amelybe folyamatosan trópusok, szavak sokasága özönlik.A KAF-recepcióban is Ezra Pound neve hangzik el legtöbbször: ezek szerint (kiváltképpen Szigeti Csaba felfogásában) Pound lenne az „elsődleges közvetítő” KAF hagyományhoz fűzött viszonyában, mintha rajta keresztül kerülne kapcsolatba az irodalomtörténeti pretextusokkal. A Tűzföld hava kötetének a trubadúrlírával (és Pound- dal) való intertextuális viszonya tagadhatatlan, már csak a trobar élet- és énekértelmezői attitűdjének használata miatt is. A poundi közvetítés áttételes viszonyát azonban ki kell egészítenünk a borgesi mediátor-fogalommal, hiszen a parabolisztikus, a hagyomány (fiktív és reális) bábeli terében közlekedő, paradox írástechnika Borges nevéhez is kapcsolható. A borgesi lírához való intertextuális kapcsolódást a Másolatok Múzeuma ciklusának Borges Múzeum című kötetével való összevetése bizonyíthatná, hiszen mindkét szövegtömb „eredeti”, korábbi szövegek szabad átköltéseként értelmezhető, pretextusaikat pedig elsősorban a középkori arab líra képezi.
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írás/ 
különbség t 
átmenet
Beszélgetés Tatár Györggyel zsidó és keresztény gondolkodásmód viszonyáról

Tatár György az 
Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem 
Társadalomfilozó
fia és Etika Tan
székén vallásfilo
zófiát tanít. Megje
lent könyvei: Az 
öröklét gyűrűje (Ni
etzsche és az örök 
visszatérés gondo
lata), Pompeji és a 
Titanic, Izrael: táj
kép csata közben.

– Zsidó gondolkodás és keresztény gondolkodás vi
szonyáról szeretnélek kérdezni. Kolozsváron, a MÁS- 
világ klubban tartott előadásodban arról beszéltél, ha 
jól szűrtem le a dolgot, hogy a párbeszéd, ha lehetséges 
volna, a kereszténység felől a Kierkegaard által fölve
tett irányból volna lehetséges, amiből számomra hely
ből két probléma adódik, az egyik az, hogy Kierkegaard- 
t többnyire nem tartják számottevőnek, mondván, hogy 
„élményteológiát” művelt, a másik kérdés pedig: ho
gyan tudná egy alapjában véve kommunikációképtelen 
ember gondolkodásmódja áthidalni azt a régi és masz- 
szív kommunikációképtelenséget, mely, persze vitatható 
kivételektől eltekintve, nagyjából jellemzi a keresz
ténység történetét?– Nem gondolom, hogy Kierkegaard-nak a vallásosságról vagy a hitről való felfogása megragadható volna abban, hogy Kierkegaard a vallásosságot az élményre szűkíti. Ezt tulajdonképpen marhaságnak gondolom. A keresztény hit iskolája nem erről szól, Kierkegaard nagyon utálta az „élményteológusokat”. Az kétségtelen, hogy Kierkegaard szíve szerint a „vallás” szót szerintem egyáltalán nem használná. Semmi egyéb nem érdekli, mint a vallás centrumában álló hit, és a hitnek a centrumában álló valami, amit mondjuk abszurdnak, vagy paradoxnak nevez. Minden, ami ezen kívül esik, Kierkegaard számára érdektelen. Most az, hogy a keresztény hit nem egyéb, mint a Krisztussal, Jézussal való teljes egyidejűség, pont abból fakad, hogy a tradíciót, tulajdonképpen a kereszténység történetét tartja érdektelennek. Ez következik egyfelől a sziklaszilárdan protestáns álláspontjából, nagyon mélyen az egyházi hagyomány ellen van, de tulajdonképpen még a protestáns hagyományt is, úgy ahogy van, negligálná, egyszerűen az egésznek a centrumában az áll, lehet, hogy nagyon frivolan hangzik, én így szoktam fogalmazni: az utcán szembejön egy szakadt pasi, akiről azt kell hinni, hogy ő Isten. Ezt nevezi annak az abszurdumnak, amiben összesen két választási lehetősége van az embernek: vagy megbotránkozik, vagy hisz. Kierkegaard szerint azért van szükség az egyidejűségre, mert ha a megbotránkozás lehetősége nem áll fenn, akkor a hit lehetősége 
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sem áll fenn. Muszáj, hogy ez a kettő állandóan együtt jöjjön szembe, érthető módon, ha a kereszténységnek van története, magyarul, ha előáll az a képtelen helyzet, melyet mindannyian ismerünk, mert előállt: a keresztény emberek abszolút elsöprő többsége úgy tudja, hogy ő kereszténynek született, merthogy beleszületett ebbe a dologba, akkor az azt jelenti, hogy a megbotránkozásra nincs lehetősége. Nem kerül ugyanis azzal az egyidejű helyzettel soha szembe, hogy neki itt, most, erről az ürgéről kellene azt gondolnia, hogy Isten. Kierkegaard azzal gúnyolódik, olyan sok száz év eltelt, hogy azóta mindannyian tudjuk, hogy ő Isten. Kvázi, hogy bebizonyosodott. No, de akkor nincs miben hinni. Ezt tudjuk. Ha tudjuk, hogy ő Isten, akkor a hit lehetősége nem áll fenn, mert a megbotránkozás lehetősége sem áll fenn. Nem hiszem, hogy ezt fel lehetne élménynek fogni.Személyesen soha életemben, senkinél, egészen precízen így, hogy a hit pontosan miben áll, soha nem találkoztam Kierkegaard-on kívül. Abszolút meggyőző – de van egy rettenetesen súlyos probléma vele, nem tudom a megoldását, csak hát a probléma rettenetes: hogy erre a hitfogalomra közösséget építeni nem lehet. Nem véletlen, hogy nem is épít rá. Ezért negligálja a kereszténység egész történetét. Szó se róla, a kereszténység története olyan, hogy azt jobb is lenne negligálni, de ez nem változtat azon a problémán, hogy Kierkegaard alapján rekonstruál- hatatlan, hogy az azonos hitben hogy tudnának emberek egymással közösségre lépni. Ez teljesen elképzelhetetlen, tulajdonképpen az, ahogy ő a Félelem és reszketésben Ábrahám alakját érti, azt ő külön-külön, minden egyes komolyan vehető hívőre így érti. Ott feketén-fehéren le is van írva, hogy nincs olyan, hogy Ábrahámok. A hit lovagja csak egyes számban használható kifejezés, a hitnek nincsenek lovagjai, ha vannak, akkor az absztrakció, a hit lovagjainak még egymással sem lehetséges semmiféle kommunikatív viszonya, mert a hit lovagjának az a lényege, hogy magányos. Ha nem magányos, akkor valami nagyon súlyos probléma van a hitével. Ez lényegében a Kierkegaard-i hit-felfogás. Ennek tényleg az a problémája, hogy nem közösségalkotó hit. Ezért Kierkegaard a zsidóságot azt hiszem még csak meglátni sem képes, az ugyanis ab ovo csak közösségi módon létezik, és nem érvényes rá az így értett hitfogalom.A kereszténység felől nézve – azt hiszem, ez egy kikerülhetetlen optikai csalódás – a zsidóság nem hisz. Ha igazán megkaparjuk, ez nem is kezelhető máshogy. A zsidóság felől nézve a dolog meg úgy néz ki, hogy a keresztények csak hisznek. Ezt a két dolgot összebékíteni iszonyúan nehéz, minden komolyan vehető, hogy mondjam, „hitbeli” párbeszédnek a legsúlyosabb problémája ez, hogy nem világos, miről tudnának egymással beszélni. A dologban az az ördögi, hogy mindeközben a szent szövegük közös. Az ember nem tud ellenállni annak, hogy igenis, lenne miről beszélni, hát hogy a fenébe is, hát egy helyről jönnek. De valami egészen mást csinálnak abból, ahonnan jönnek. Egy nagyon élő hitben élő társaság, mint amilyeneknek messziről a Hit Gyülekezete-beli embereket látom, azok nyilván itt valamiféle közösségi élmény-teológiával jönnének elő. Ők a Szentlélek fogalmával operálnak, ami Kierkegaard-nál egyszerűen nem szerepel. Kierkegaard-nál a Szentlélek maximum arra a funkcióra alkalmas, hogy annál fogva kerüljön az ember a Gleichzeitigkeit viszonyába az eredettel. Ehhez képest a legelevenebb vallási gyülekezet is a Szentlélekkel akar egyidejű viszonyba kerülni, és nem azzal, „aki küldte”. A legfrappánsabb megfogalmazását a dolognak egyébként Rosenzweignél, A 

megváltás csillagának egy mondatában találtam, mondom németül, mert nagyon nehéz lefordítani jó magyarra, azt mondja: Der Christ glaubt an etwas. A keresztény hisz valamiben. Der Jude ist selber Glaube. A zsidó maga hit. Hitből van. Nem valami rajta kívüliben hisz. Ez az, amiért a kereszténység felől úgy néz ki, hogy nem hisz semmiben. Csak mint egy automata masinéria tartja magát a törvényekhez.A probléma az, hogy ebbe a második társaságba viszont beleszületnek. Legalábbis az az önképe a társaságnak magáról. Rosenzweig erre gondol, amikor azt mondja, hogy nem hisznek valamiben, amiben való hit által ők valami mássá válnának, mint amik addig voltak, hanem beleszületnek ebbe. És nem is kell, a szónak a keresztény értelmében, nem is kell hogy bármiben is higgyenek. Ők egyszerűen egy hit-közösségbe valóban beleszülettek, tulajdonképpen ha otthagyják, akkor is valamiképpen a tagjai maradnak, mert beleszülettek. Ennek az el
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lentéte az, amire a kereszténység épül fel, többnyire a Tertullianus mondatot szoktam felhozni: Christianus fit, non nascitur, kereszténnyé lesz az ember, nem születik. Kierkegaard is ezt az álláspontot képviseli, borzasztó keményen, hogy kereszténnyé lesz az ember. Magyarul: pogánynak születik és kereszténnyé tér meg. Ez az, amit a történeti kereszténység tökéletesen elfed. Akkor is elfedi, érdekes módon, ha tudja. Mert végül is tudja, minden teológiailag valamennyire is képzett keresztény ember tudja, hogy kereszténnyé az ember válik.Én ezt gondolom Kierkegaard-ról. A megoldhatatlan probléma benne számomra az, hogy erre a hitfogalomra közösséget fölépíteni nem lehet.
– Nincs ellentmondás aközött, hogy „kereszténynek 

lenni” és aközött, hogy „nem kommunikálni”? Érted, 
ha nem veszem észre abban a szakadt pasiban, vagy, 
mondjuk, abban a zsidó emberben...

-Nézd, Kierkegaard Félelem és reszketése teljes egészében arról szól, hogy Ábrahám a hit „ős-modellje”, és Ábrahám nem kommunikál senkivel. Komplett fejezetek foglalkoznak a könyvben azzal, hogy jogosan járt-e el Ábrahám, hogy Sárával sem osztotta meg, hogy neki a közös gyereküket föl kell áldozni. És így tovább. Abszolúte senkivel nem kommunikál, Kierkegaard értelmezésében a feláldozandó Izsákkal sem kommunikál, és tulajdonképpen senkivel nem áll kommunikációs viszonyban Istenen kívül, ez a kommunikáció pedig egy rém egyszerű dolog: Istennek az a tőmondatos parancsa, hogy áldozd fel az ígéret fiát, és Ábrahámnak erre a „kommunikatív hallgatása”, amiről a szövegünk csak annyit mond: „és elindult”. Ez kommunikáció, de kétségtelen, hogy csakis és kizárólag Istennel kommunikál, ha bárki egyébbel kommunikálna, akkor Kierkegaard szerint már nem hitről volna szó. Szó szerint azt mondja: akkor Ábrahám elveszett. Tudniillik akkor nem a hit lovagja, hanem gyilkos. Mindaddig, amíg a morál egész világával sem áll kommunikatív viszonyban, csak Istennel, addig érvényes az, hogy az isteni parancs fölülemelheti a morális általánoson. Ugyanis ha nem emelkedik felül a morális általánoson, ha nincs kiemelve az emberek univerzális közösségéből, akkor közönséges gyilkos. Azt hiszem, ebből a gondolatból így nincs kiút. Számomra sosem volt világos, hogy Kierkegaard hogy képzelné azt el, hogy a földön egyszer minden ember kereszténnyé válna. Mindig úgy képzeltem el, hogy az egy csomó hit-atom jelenléte volna, de ebből nem állna össze valamiféle Isten országa-szerkezet, mert mindenki külön-külön a hit lovagja lenne.
– Akkor hogy van az, hogy Kierkegaard-t most is 

olvassuk, tehát egyfajta kommunikációs viszonyban 
vagyunk vele?

– Annyira kommunikál, mint az általa értelmezett bibliai hely Ábrahámmal, nevezetesen, hogy mindannyian meg tudjuk ismerni azt a helyet, ahol a hős egyébként némán hallgat. És mindvégig egy büdös szót nem szól.
—Az ő szövegei is ilyen helyek volnának, a kommuni

káció képtelenségét bemutató jelek?

– Kierkegaard azt megérteti az emberrel, hogy olyasmit ért komolyan vehető hiten, ami felmutatható, tehát megmutatkozik, de abban az értelemben nem kommunikál, hogy kivétel nélkül minden egyes emberre, minden térben és időben egyaránt érvényes volna. Az ugyanis az etikai. Ami valóban kivétel nélkül minden helyen, minden korban, minden egyes emberre érvényes, de ez őnála még nem a hitnek a stádiuma. Itt baromi 
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félrevezető, ezen szoktak is gatyázni, hogy mindig a stádium szót használja, ami óhatatlanul az embernek azt jelenti, hogy egymást követő fokozatok. Utána meg szembeötlő, hogy abszolúte nem így gondolja. Az egyik stádiumból a másik stádiumba nincs semmiféle átmenet. Vagy ugrik az ember, vagy nem. Minden művében leszögezi, hogy ő az etikai stádiumban álló ember, aki azonban valahonnan valamiért nagyon sokat tud egy olyan területről, ahova ő maga nem lépett be. A Naplójából ugyanakkor az derül ki, hogy ez tulajdonképpen nem igaz: igenis átlépett, csak onnan beszélni hozzánk nem tud. Kvázi, ő az etikai stádium álarcában beszél hozzánk, amiben mi is mindannyian vagyunk, különben nem szólhatna hozzánk. Kiderül a Naplóból, hogy itt valami egészen nagy dolog történhetett, valami olyasmi, ami Pascallal is történt. Rettenetes sokáig az van a Naplóban, hogy nem történik meg vele, és aztán egyszer csak mégis: igen. Valamikor negyvennyolc körül. Ott megkapta, amit akart. De a könyvei, azok mindig az erről való tudásból beszélnek, vagyis a hit stádiumához képest kívülről.
– Tehát a vallásos tapasztalat nyelve is az eti

kai?– Nincs is más nyelv valószínűleg, mint az etikai. Ha nyelvnek azt fogom fel, ami egy összefüggésbe helyez több individuumot, akkor csak az etikai stádiumban képzelhető el, hiszen a hitben mindenki külön-külön egyedül van. Az ő kérdése az, hogy lehet-e abszolút viszonyba kerülni az abszolútummal. Az etikai a par excellence nem abszolút viszony az abszolútummal. Megpróbál az abszolútummal viszonyba kerülni, engedelmeskedik az abszolútból fakadó morális törvényeknek, amelyek azonban nem hozzák őt abszolút viszonyba. Az abszolút viszony az, amely fölfüggeszti az etikai általános érvényességét.
– Lévinas az etikait úgy gondolja el. mint vég

telen viszonyt a Másikkal. Talán megközelíthető 
ez a gondolat afelől, amit mondtál, hogy a zsidó 
hitben van, és nem hisz. A zsidó gondolkodás
mód számára, nem tudom lehet-e ezt mondani, 
valószínű, hogy nem lehet, az etikai az abszolút 
viszony. Kierkegaard a szeretetről írja, hogy 
„végtelen viszony”. Lévinas a másikhoz való vi
szonyról, mely alapvetően etikai, a lehető leg
egyszerűbb, legmindennapibb gesztusokban 
megmutatkozó viszony – mint a kézfogás, vagy 
a tekintet – írja, hogy „végtelen viszony”. A kü
lönbséget abban látom, hogy ez a viszony nem 
egy absztrakt, kommunikálhatatlan valamihez 
való viszony, hanem azzal, amivel, akivel 
naponta találkozom.– Lévinast én sokkal kevésbé ismerem. Abból a kevésből, amit olvastam, az a benyomásom, hogy ott egy egészen más probléma van, bár nyilván végiggondolható volna, hogy mi a viszonya ennek a problémának ahhoz, ami Kierkegaard kapcsán merült fel. Lévinasnál tulajdonképpen az van, hogy megpróbálja filozófiában előadni, amit ő a zsidóságról gondol. Ennek helyből vannak nagyon súlyos akadályai. Az már tulajdonképpen egy európai filozófiai nyelvre való kényszerű fordítási kísérlet, hogy ő etikairól beszél. Most csak a magam véleményét tudom mondani, én úgy látom, hogy a zsidóság és a kereszténység világtörténelmi elválása egymástól egyáltalán nem a Messiás személyén és a Messiás személyére vonatkozó teológiai spekulációkon múlik, legalábbis nem ez a perdöntő benne. Azt gondolom, ebben a pillanatban, hogy az elválásban először is Pál személye a perdöntő, és Pálnak az a – néha az az érzésem, 
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hogy követni tudom amit gondol, máskor meg az, hogy nem tudom követni pontosan - de az biztos, hogy én úgy látom, Pálnak a döntése az, hogy a Krisztus-történést úgy értelmezi, mint ami valamilyen értelemben véget vet a törvénynek. Ténylegesen az történik, hogy van egy állandó dialektikus játék Pálnál akörül, hogy – nem világos soha a szövegből – most tényleg vége a törvénynek, vagy nincs vége a törvénynek. A teljes Tórában, a kinyilatkozatott törvény-korpuszban ő tesz egy nagyon éles, és a kereszténység számára mindmáig érvényes hasítást a morális törvények és az összes egyéb törvény között, amiket gyűjtőfogalomként ceremoniális törvényeknek szokás nevezni. Tulajdonképpen ebből történelmileg az következett, hogy a kereszténység önmagára érvényesnek tartja a morális törvényeket, ezeket olykor még Krisztus törvényeinek is nevezik, ezek lényegében Isten törvényei, amelyek betartandók minden egyes keresztény számára, a ceremoniális törvények azonban valamiképpen érvényüket vesztették. A szakadék itt nyílik meg. Én nagyon lassan és nagyon nehezen értettem meg, nagyon sok olvasásból és tanulásból – ugyanis én Európában nőttem fel, és egy asszimilált zsidó vagyok, számomra az európai kultúra fogalmai az otthonosak – iszonyú nehezen fogtam fel, hogy a zsidó szemlélet felől nézve ezt még csak meg sem lehet fogalmazni. Mivel oly mértékben nem létezik különbség ceremoniális törvények és morális törvények között – egyszerűen ezek globálisan a Szinájon kinyilatkoztatott törvények. Azt szoktam példának felhozni, most is csak ezt tudom tenni, hogy mondjuk az a törvényi szabály, hogy az életmentés kötelessége minden egyéb törvény érvényességét felbontja - ez egy alaptörvény, nagyon kevés közösség teszi túl magát rajta – és mondjuk az a törvény, hogy péntek este gyertyát kell gyújtani, a két törvény természetében a zsidó gondolkodás szerint semmiféle különbség nincs. Igazából még az sem értelmes kérdés, hogy az egyik törvény a fontosabb-e mint a másik. Ha nagyon akarom, persze, hierarchiában tudja rakni az ember, hogy melyik oltja ki a másikat, ergo, melyik törvényt rendeli a másik fölé, de a természetükben semmi különbséget nem lát. A péntek esti gyertyagyújtás törvénye nem kevésbé morális parancs mint mondjuk az, hogy Ne ölj!

– Talán ez azért van, mert a törvényt nem azért kell 
teljesíteni, mert racionálisan meggyőző, hanem egy
szerűen, mert adott.

– Azt a kereszténység sem úgy gondolja, hogy a Ne ölj! egy racionálisan megindokolható parancsolat. A fene tudja ezt racionálisan megindokolni. Istennek ez a parancsa, punktum. A filozófiai etika az, amelyik megpróbál mindenféle morális alapot teremteni ehhez. Önmagában a vallásos gondolkodás nem érzi úgy, hogy rászorul egy ilyen morális megalapozásra. Nem kell a Ne ölj!-t racionálisan megalapozni.Részrehajlás nélkül úgy gondolom, hogy mind a kettő (zsidóság és kereszténység) egyszerűen a konzekvenciákat vonja le az Ószövetség szöveg-egészéből, az egyik radikálisan abba az irányba vonja le, hogy a törvények úgy, ahogyan ott megjelennek, úgy érvényesek, és belső különbség nem teremthető morális és ceremoniális törvények között, mert a kinyilatkoztatás maga nem klasszifikálja önmagát. Isten sehol nem mondja, hogy ezt csak úgy mellékesen jegyzi meg. Kivételt alkot, ha a zsidóság akadályozva van, hogy a törvények egy részét végrehajtsa, lévén, hogy nincs Szentély, ezért a mindennapi véresáldozatot, hát azt most nem lehet. Még egy kis ideig nem lehet csinálni, tessék türelemmel lenni. De az egy rettenetesen fontos különbség, hogy innen fakad az, hogy úgy állnak szemben egymással - most nagyon leegyszerűsítve, azt lehet mondani: a keresztény tulajdonképpen úgy éli az életét, ahogy ő jónak látja. Ha tetszik, végtelenül több szabadság van a kereszténység történeti életében. De egyáltalán nincs szabadság abban, hogy mit kell hinnie. Ott nincs kecmec. Tulajdonképpen azért tud létrejönni katolikus dogmatika, mert néhány dogmában 
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precízen megfogalmazható, hogy aki ebből valamelyiket nem így hiszi, az nem keresztény. Élhet olyan keresztényi életet – nagyon elmosódott fogalom, mi az, hogy keresztényi élet, de mondjuk nagyon jó ember lehet egész életében, de mondjuk azt gondolja, hogy minden úgy van, ahogy a kereszténység központi tanítása tartalmazza, csak éppen Jézus nem támadt fel harmadnapon – ez nem keresztény. Szigorúan katolikus értelemben a legmesszebbmenőkig keresztényi életet élhet, hihet abban, hogy Jézus Krisztus harmadnapra feltámadt, mindent hihet, de ha a Szentháromságról nem azt gondolja, ami a hitbeli tanításban áll, akkor nem keresztény. Az más dolog, hogy köznapi módon kereszténynek tekintjük, de szigorú teológiai értelemben a katolikus egyház őt nem tekinti kereszténynek. Mert az, hogy mit hisz, az meg van kötve. Az élete viszont egyáltalán nincs megkötve, kivéve, természetesen, hogy néhány morális szabályt tartson be. Ha rendszeresen lop, akkor azért nem igazán keresztény. Bár azt meg lehet bocsátani neki.A zsidóság ennek pont az ellenkezője: az, hogy hogyan tölti az életét, az, legalábbis elméletileg, olyan fokú részletességgel van meghatározva, hogy ezt nemhogy egy keresztény nem tudja elképzelni, de egy olyan asszimiláns zsidó sem tudja elképzelni, mint én. Ha közelről megismeri az ember, mondjuk a jeruzsálemi haszidok közt, hogy ez mit jelent valójában – hogy mondjam, hát az nem mindegy, hogy melyik kezével húzza le a vécét... Mérhetetlenül szabályozott és megszervezett élet, ráadásul megfejelve azzal, hogy mindezt nem csak gyakorolnia kell, de egy egész életen át folytatja azokat a stúdiumokat, melyekben megtanulja, hogy miért van az az életforma, amit ő él. Egész életén át gyakorolja azt, amibe egész életén keresztül beletanul, hogy gyakorolja. Körülbelül így néz ki egy lecsupaszított ultra-ortodox életforma. De az, hogy közben mit hisz, teljesen lazára van hagyva. Az egyetlen dolog, amelyről neki maximálisan meg kell lennie győződve, hogy ezek azok a törvények, melyek szerint neki élnie kell. Szimbolikusan ez abban fejeződik ki a legszebben, hogy a szombati tóraolvasás, most már nem tudok visszaemlékezni, hogy előtt vagy után, de azt hiszem, hogy utána: mikor már megtörtént a tóraolvasás az imaházban, ha jól emlékszem, körbeviszik a tóratekercset mielőtt összecsukják és visszateszik a tóraszekrénybe – és akkor van egy pillanat, ami engem nagyon elgondolkoztatott, és nagyon szépnek találtam, nem tudtam, hogy létezik ilyen pontja a szertartásnak: fölemelik a tóratekercset, bemutatják a közösségnek, és a közösség kórusban azt a mondatot mondja: 
Ez az a Tóra, amit Mózes kapott a Szinájnál. Ez talán az egyetlen, amit a zsidó hit megfogalmazott tartalmának lehet mondani. De tulajdonképpen ez is ritualizálva van, valójában ez sem egy hittartalmat fejez ki a szó teológiai értelmében, hanem ez egy gyakorlati parancs: ezt kell szombaton mondani. Az hogy közben mit hisz, az megint bizonyos értelemben mindegy.Most ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne egymással beszélni, azt gondolom, többek között, hogy például erről.

–Különbségekről.–Igen. Igen.
–A kierkegaard-i nyomon haladva, vagyis 

ha a keresztény ember kizárólag Istennel ko
mmunikál, akkor nincs más mód, csak az, 
hogy Istenen keresztül kerüljön párbeszéd
helyzetbe.
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– Kierkegaard-nál ez nem így nézne ki – a kierkegaard-i keresztény hitfogalom oly mértékben Krisztusra koncentrál, és, ha tetszik, nem az Atyára, hogy ezen a hitbeli attitűdön keresztül a zsidóság valószínűleg megszólíthatatlan. Ott a hit egyértelműen Krisztusra irányul, más hitet Kierkegaard nem tekint hitnek. Ábrahám csak modellje a hitnek, éppen az abszurdban és a magányban. Egy keresztény nem abban hisz, parafrazálva Kierkegaard-t, hogy ha Isten parancsára feláldozza a fiát, valahogy mégis élni fog a fia, hanem, hogy bármilyen abszurd is, ez a pasas Isten. Ezzel az a probléma, hogy azon kívül, hogy ő elmondta és én értem, további kommunikáció nem történik. Amit Kierkegaard nekem megmutatni gondol, ahhoz nekem sem lehet semmilyen más viszonyom, mint hogy vagy hiszek benne, vagy megbotránkozom. Ez bizonyos értelemben nem kommunikáció. Vagy eléri, hogy én is valamiféle egyidejűség-helyzetbe kerülök, és ez a kettő közül választok... Amikor én annak idején azt mondtam, hogy Kierkegaard alapján lehetne elkezdeni valahol beszélgetni, akkor én megpróbáltam valamit a kierkegaard-i gondolatból a magam számára csinálni. Akkor én azt gondoltam, hogy ezt le lehetne fordítani a történeti kereszténység viszonyára a történeti zsidósághoz, nevezetesen, hogy az utóbbi kétezer év a kereszténység részéről abban telt, hogy látva a zsidóságot, szüntelenül megbotránkozott. Amin megbotránkozott, az az volt, hogy a zsidóság kétezer éve egyhuzamban megbotránkozik azon, amit Kierkegaard mutat neki. A kereszténység felől ez úgy néz ki, hogy itt áll ez az ágrólszakadt pasi, lehetne abban hinni, hogy ő Isten, ezt állandóan, hogy mondjam, nemzedékről nemzedékre megmutatják a zsidóságnak, és a zsidóság konzekvensen mindig megbotránkozik. Egy írásomban úgy fogalmaztam meg, hogy ők a hivatásos megbotránkozók. Bizonyos fokig ez a funkciójuk. Rosenzweig épp ott próbált egy átfogó összefüggést fölvázolni, hogy mi van akkor, ha úgy fogjuk fel, hogy Isten szándékai között ez egy kifürkészhetetlen szándék. A zsidóságra mint a megtestesült megbotránkozásra van szükség ahhoz, hogy a kereszténységben ébren tartsa azt a lehetőséget, hogy nem muszáj hinni, meg is lehet botránkozni. Rosenzweig úgy gondolta, ha a zsidóság eltűnne a földről, akkor a kereszténység számára végérvényesen eltűnne a megbotránkozás lehetősége.
—S ezzel a hit lehetősége.

– Igen. Természetesen a kereszténység ezt nem így fogja fel. Úgy fogja fel, hogy ő hisz, és állandóan dühöng azon, hogy ezek itt megbotránkoznak. Ha ezen a viszonyon lehetne valahogy módosítani, változtatni, akkor lehetne valamilyen közös összefüggésről beszélni, amiben már kommunikálnak egymással. Érted?
– Hát persze. Most szeretném, ha kommentálnád egy7 

kicsit Rosenzweignek azt a döntését, hogy miután vé
gigírja hihetetlen körülmények között – első világhá
borús katonaként, katonai levelezőlapokra, édesany
jának – filozófiai opuszát, egyszer csak felhagy az úgy
nevezett tudományos munkával, és tanházat létesít, 
hogy azontúl csak reális, emberek által föltett kérdé
sekkel foglalkozzék.

–Most nem tudok nagyon magvas dolgokat mondani, egész köznapi szinten, amit saját tanulmányaidból te is jól ismerhetsz, te PhD-zel, ugye? Hát nagyon jól tudod, hogy a tudományos teljesítménynek, amit elvárnak az embertől az az őrült feltétele van – amit az 
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ember vagy elfogad, vagy nem, de általában kénytelen elfogadni, ha meg akarja vetni a lábát a tudományos világban – , az a feltétele, hogy egy bizonyos témakörben lehetőleg, többé-kevésbé mindent olvasson el az ember. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy embertelen követelmény, és egyáltalán nem azért, mert beláthatatlan mennyiségről van szó. Általában nem is olyan beláthatatlan mennyiség, meg leszűkíthető a témakör annyira, hogy már ne legyen olyan beláthatatlan. Az igazi probléma egyszerűen az vele, hogy eltérést jelent egy normális szellemi életet élő értelmes ember életformájától, mert a normális értelmes ember szellemi életformája abban áll, hogy jó könyveket olvas. Hogy egészen szigorú legyek: csak jó könyveket olvas. Ha az ember fölcsap egy könyvet és az ötödik oldalon látja, hogy ez rossz, nem olvassa tovább – így él egy normális ember. A tudós nem így él. És ez elkezdődik már a PhD-nél, mert ha egy adott témakörben többé-kevésbé mindent el kell olvasnom, és ez számon kérhető rajtam, nem kapom meg a tudományos sarzsit, ha kiderül, hogy nem olvastam el mindent. Ez azt jelenti, hogy hihetetlen tömegű szart kell elolvasnom, amikről már az első oldalon látom, hogy vagy szar, vagy lényegtelen. De ez a tudományos életforma. Borzasztó egyszerű modellként ezen ábrázolható, hogy a tudományos életformának a szellemi élethez nagyon kevés köze van. Elképzelhetetlen egy olyan állítás, hogy én irodalomkedvelő ember vagyok, ezért minden jó regényt és minden szar regényt is elolvasok. Erről nem jutna eszembe, hogy ez egy irodalomkedvelő ember, ez egy hülye. Nos, ha minden szar regényt is elolvas, akkor irodalomtudós. Tulajdonképpen ez a helyzet állt elő. Modellje annak, hogy itt valami nagyon nagy baj van.
– Szerinted nem értelmes indoka a viszony

lag minden elolvasása iránt támasztott igény
nek az, hogy ha valaki tudományosan szándé
kozik foglalkozni valamivel, ne az első öt oldal 
után röpítsen egy meglátást, hanem vegye a fá
radságot...

– Lehet, hogy az én könyvem, amit ebből írok, jó lesz, de a szövegének körülbelül a hetven százaléka jelentéktelen lesz. Ugyanis ez a hetven százalék számos jelentéktelen könyv kritikáját tartalmazza. Többé nem lenne értelme, hogy egy következő nemzedék elolvassa mindazt a szart, amit én elolvastam, elég lenne, ha az enyémet elolvasná, igen, de akkor a PhD védésen lebukna, hogy csak másodkézből ismeri azt a tömérdek szart. Ezen a ponton is rajtakapható, hogy a tudomány egy önjáró gépezetté vált. Hadd idézzem Rosenzweiget: többé nem az számít, hogy elhangzó, valóban lényeges kérdésekre válaszokat keressen az ember, hanem a tudomány elkezdi termelni a maga kérdéseit, melyekre óriási tudományos apparátussal válaszokat ad, amely válaszok új és új, csak a tudomány által gerjesztett további kérdéseket szülnek. Most én nem tudom megítélni, mert ahhoz nem értek, hogy a természettudományban ennek esetleg számos haszna van. Azon túl, hogy fene tudja, jó-e az, hogy egy kultúrában beláthatatlan méretűvé és átléphetetlenné vált a szakadék a szellemi elit és a nem szellemi elit között. Abszolúte nem értik többé egymást – ez részben a tudományok természetéből fakad, de az, hogy a kifejezett humántudományok területén is végbement ez a fejlemény, melyet védhetőnek tartok egy csomó ponton, nem akarom a szegény tudományt annyira szidni, védhető is, de valami rettenetes nagy baj is van vele. A bennünket érdeklő humántudományok termékeinek meghökkentően magas százaléka tulajdonképpen felesleges. Nem felesleges a tudományüzem működtetése szempontjából. Bemész egy müncheni könyvtárba és kihúzod a Doctor-Arbeit feliratú fiókokat, kazalként dől rád a téged is érdeklő témáról szóló doktori disszertáció, melyeknek funkciója azonban kizárólag egy tudományos sarzsi elérése volt. Tulajdonképpen tehát azokat nem kellene elolvasni. Nem tartalmaznak semmi egyebet azon kívül, hogy teljesítették mindazokat a kritériumokat, amelyek alkalmasak egy tudományos rang megadásához.
–Nem tudom, mit lehet tenni.–Én sem.
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—Mit teszel egy olyan helyzetben, ha jön egy hall
gatód, és messziről, az első oldal után kedvenc gon
dolkodódat lesöpri azzal például, hogy ez egy ócskaság, 
nem érdemes elolvasni?

–Azt mondom, hogy tanuljon mástól. Nem gondolnám, hogy egy gonosztevővel kerültem szembe, csak hát én nem szeretnék túl sok időt vele együttölteni. Lehet, hogy megkísérelném meggyőzni, hogy érdekes és fontos... De most arra célzol, hogy ki mondja meg, mi szar és mi nem szar?
—Hát igen.

– Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudok rá válaszolni, de ugyanaz a problémám vele, mint amit mindannyian tudunk: az, hogy Ady Endre nagy költő volt, nem népszavazás kérdése. Ady Endre valahogy akkor is nagy költő, ha a többség úgy gondolja, hogy nem érdemes olvasni. Hiszen, legyünk őszinték, a többség úgy gondolja, hogy nem érdemes olvasni. Ettől mi még nem kételkedünk abban, hogy nagyon nagy költő. Sőt, még akkor sem kételkednénk ebben, ha tudjuk, hogy verseinek elsöprő többsége nem jó vers. De az a néhány tucat, ami jó, az teszi nagy költővé. Látod, az a probléma az ellenvetéseddel, hogy egy szigorúan demokratikus alapról történt: ki ítéli meg, hogy mi jó és mi nem jó?
– Inkább arra gondoltam, hogy a tudományos nyelv

használat elhalasztja a szubjektív indulatokat: lehet, 
hogy a tizedik oldal után a hallgató megtanulja olvasni 
a kedvenc gondolkodónkat.

– A probléma Nietzsche Mi, filológusok-ja óta létezik. Most összemosom a mai korral: itt van ez a sok fiatal, aki elsősorban szeretne jól élni, nemzetközi konferenciákon venni részt, ahol megfelelő zsebpénzzel látják el, sokat utazik, sokat ismerkedik, meghívják hosszú ösztöndíjakra, jól keres vele, stb., ehhez mind joguk van, de óhatatlanul felbukkan az a kérdés, ami már Nietzschét elkezdte idegesíteni: miért pont a görög korai klasszikus korral foglalkozik az a fiatalember, miért pont ebből akar jól élni, foglalkozzék inkább valami késő-középkori témával. És lássuk be, ugyanazzal az erővel foglalkozhatna késő-középkori témával is, a témaválasztás azon múlt, hogy a kenyéradó gazdához a legrövidebb út éppen akkor véletlenszerűen hogy alakult. Erre Nietzsché- nek nincs jobb metaforája, mint hogy „gyermekmunka”. Amit tilt a törvény. Nem lenne szabad olyan fiatal korban eldöntenie, hogy ő Platónnal óhajt foglalkozni, mert hát legyünk őszinték, azért egyre inkább az a benyomásom, hogy egy nagyon fiatal ember, hacsak nem egy született géniusz, akkor Platónhoz tulajdonképpen hülye. Illetve bizonyos értelemben mindenhez. Úgy negyvenévesen, ha elég tudást szerzett, és nagyon sok minden foglalkoztatja, akkor esetleg, hajlamai alapján dönthet, hogy márpedig ő Platón tanulmányozásának kívánja végérvényesen elkötelezni magát, mert az őt jobban érdekli, min Aquinói Szent Tamás vagy Wittgenstein. Ténylegesen azonban ez nem így dől el. És ez kétségbeejtő, mert azt jelenti, hogy a szellemi dolgokhoz tulajdonképpen egy nagyon hasonló viszony alakul ki a tudományüzemben, mint amivel mondjuk vásárolunk. Ugyanazok a motívumok válnak egyszer csak döntővé, amiket persze ismerünk a modern életformából. Amivel önmagában nincs is semmi baj, de hát az, ahogyan választok a kocsik közül, nem ugyanabban a dimenzióban helyezkedik el, mint az,
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hogy az európai szellemtörténet egészéből mi az, aminek az életemet el szeretném kötelezni. De mégis, úgy van az egész megszervezve, hogy úgy dönt az ember, ahogy az autók közül.
– Szilágyi N. Sándor, mint mondta, abban 

látná értelmét az ilyen INKLUZíV beszélgeté
seknek, hogy betekintést nyerjen a szomszédos 
tudományterületek kérdéseibe, mely egyébként 
szinte lehetetlen, éppen amiatt a szakadék mi
att, amely nem csak a szellemi elitet választja el 
a nem elittől, hanem az elitet is a más tudo
mányterület elitjétől. Tehát: mi újság a vallás
filozófiában? Nyújtott-e valami számodra mos
tanság szellemi élményt?

– Most éppen túlvagyok egy könyv megírásán, és ennek következtében teljesen üres is vagyok. Próbálok föltöltődni kabbalával és Moshe Idellel. Megírtam ezt az Izrael könyvet, most végigjavítottam az egészet. Annyiban volt ez számomra nagy élmény, hogy rettenetesen hosszú ideig törtem a fejem, hogy lehetne az én személyes viszonyomat a zsidósághoz, Izraelhez úgy írni meg, hogy közben azért informatív is legyen. Hiszen nem csak Izraelről, hanem a egész közel-keleti világról nem nagyon szokás tudni semmit, kivéve az újságokban meg a tévében megjelenő baromságokat, amik még tényszerűen sem stimmelnek. Sokáig töprengtem tehát, végül azt találtam ki, hogy útirajz legyen, amely egyszerre külső és belső útirajz. Tisztára vallásfilozófiái töprengésekből minden átmenet nélkül kalandmesélés, onnan megint vissza.
—Mit tapasztaltál, az írás gyakorlatilag le

hetővé teszi ezt az átmenetet?

–Igen, tulajdonképpen igen. És amíg írtam, az volt a benyomásom, hogy életemben először vagyok maradéktalanul őszinte. Valójában én így gondolkodom. De a már előbb említett tudományüzem ezt így nem engedi meg. Következésképpen állandóan le van hámozva az, ahol én egyszerűen személyesen töprenkedek. Ha vallásfilozófiai problémán gondolkodom, az ott kezdődik és ott végződik, hogy az ember azon kezd el tökölni, hogy na de mért foglalkozom én ezzel, ha egyszer úgyis meghalok? Kit érdekelnek ezek a problémák? És akkor az ember rájön, hogy ez a probléma pontosan arról szól. Következésképpen hátha ettől a problémától, vagy részleges megfejtésétől választ találok az engem foglalkoztató kérdésekre. Az ember ténylegesen, többé-kevésbé, így szokott gondolkodni. És amikor megírja egy tanulmányban, akkor ez a tulajdonképpeni késztetés az, amit szigorúan el kell zárnia az írástól, mert ehetetlenné válik, hogy mondjam, tudományos lap biztosan nem fogja közölni. Több éve azt csinálom, hogy tudományos lapnak egyáltalán nem írok, néha, esetleg, egy tudományos lap rám fanyalodik, arra, amit én írok, de tulajdonképpen nekem ebben a pillanatban nagyobb kielégülést okoz, ha megjelenik valamim és a Kornis felhív, vagy a Réz Pál, hogy az neki rohadtul tetszett. Ez nekem sokkal fontosabb, mint a szakmai kiválóságok elismerő szavai.
Budapest, 2000. július 25. – Kolozsvár, 2000. november 3.

Kérdezett és lejegyezte:
Selyem Zsuzsa
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A vörös 
tehén 
hamva

Beszélgetés Horváth Leventével zsidó és keresztény gondolkodásmód
viszonyáról

Horváth Levente 
református pap, 
az Erdélyi Re
formátus Egy
házkerület Mentő 
Missziójának 
megalapítója és 
vezetője.

Ez a törvény rendelése, a melyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, a melyben ne legyen hiba, a melynek nyakán iga nem volt. És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívül, és öljék meg azt ő előtte. És vegyen Eleázár, a pap annak véréből az ő ujjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer. Azután égessék meg azt a tehenet az ő szemei előtt; annak bőrét, húsát, és a vérét a ganéjával együtt égessék meg. Akkor vegyen a pap czédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehénnek égő részei közé. És mossa meg a pap az ő ruháit, az ő testét is mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estvéig. Az is, a ki megégeti azt, mossa meg az ő ruháit vízzel, és az ő testét is mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estvéig. Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek a hamvát, és helyezze el azt a táboron kívül tiszta helyre, hogy legyen az Izráel fiai gyülekezetének szolgálatára a tisztulásnak vizéhez; bűnért való áldozat ez. És az, a ki felszedi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig; és legyen ez Izráel fiainak és a köztök tartózkodó jövevénynek örök rendelésül. (4Móz 19,2-10)
–Levente, hogyan látod te Ó- és Újszövetség 

egymáshoz való viszonyát?

–Számomra ez a kérdés akkor vált nagyon összetetté, ugyanakkor bizonyos mértékig akkor tisztult le, amikor a Numeri 19-ből a vörös tehén hamváról olvastam. Ezt a nagyon különös részt már egy olyan szóösszetétel vezeti be, amit Károli így ad vissza: „ez a törvény rendelése”, de úgy is lehetne fordítani: a törvények törvénye, vagy: az egész Tóra summája. Nagyon sok írásmagyarázót, rabbit meggondolkoztatott, hogy lehet ezt az egész Tóra summájának tekinteni, ezt az áldozati rendelkezést. Miért sűrűsödik ebbe minden? Ezt fokozza, hogy aki a megtisztítás szertartása érdekében hozzájárul az áldozathoz, tehát vagy kiviszi a törvényt a táboron kívül, vagy mint Eleázár, a pap az áldozati állat vérével meghinti a gyülekezet sátorát, csak tiszta személy lehetett, előzően rituálisan megtisztult, de arra az időre, amíg véghezviszi a megtisztítás folyamatát a vörös tehén hamvával, tisztátalanná válik. Miközben azok, akik tisztátalanok voltak, e szertartás által megtisztultak. A dilemma a paroxizmusig fokozódik: a régi rabbiktól napjainkig olyan kommentárok is megjelennek, hogy a vörös tehén hamvának a titkát – a párá ádumá, a vörös tehén titkát – nem fogjuk megérteni, csak amikor eljön a Messiás. Itt akadtam el. Mert ha ez a törvény summája, hogy a tiszta, annak érdekében, hogy tisztává tegyen egy tisztátalant, bemocskolódik, akkor nem tudtam már elhárítani magamtól a második korintusi levél ötödik részének 21. versét: azt, aki bűnt nem ismert, az Atya érettünk bűnné tette, hogy mi Isten igazsá-
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ga legyünk őbenne. Azaz, ha nem jött el a Messiás, akkor még nem értjük ezt az igét. Ha eljött a Messiás, és Jézus ez a Messiás, akkor ez az egyedüli lehetséges értelme a törvény summájának. A Tórának ez a hihetetlen megemelése, a legteljesebb dicsőségbe való átemelése tulajdonképpen már Ábrahám áldozatában is benne van. De maradjunk még egy pillanatra a vörös tehén hamvánál. Amikor elkezdett intenzívebben foglalkoztatni az, hogy az ember nem úszhatja meg a bemocskolódást, amikor szolgál, hogy le kell mondania még arról a hiúságáról is, hogy amíg a felebarátját szolgálja, tiszta, arra gondoltam, hogy újra kellene olvasni a római levelet. Ez az a páli levél, amely a törvény és a kegyelem kérdésével birkózik. A párá ádumá princípiuma felől kezdtem újra értelmezni. És megdöbbentem. Előrebocsátom, hogy Jézustól többször elhangzik, hogy szeretetet akarok, és nem áldozatot, vagy hogy irgalmasságot akarok, és nem a törvény megtartását. Ez látszólag ellentétbe hozza a törvényt és az irgalmat. De akkor mi ez az irgalom? Nem lehet más, mint maga a Tóra teljessége. Jézus semmit nem törölt el a Tórából. Jézus nem antinomista.
– Egy pillanatra: a szeretetet akarok és nem ál- 

dozatot-gondolat már az ószövetségi pró
fétáknál megvan. Úgy látom, hogy az el- 
lentétezés csak akkor tartható fenn, ha bi
zonyos dolgokat egyszerűen nem veszek fi
gyelembe. Az, hogy a törvény megtartása 
önmagában lehet pusztán képmutatás, nem az 
Újszövetséggel kezdődik. A 119. Zsoltár nem a 
613 törvényről szól, hanem a Tóra iránti szer
elemről.-Ezt én így mondanám: akkor lehetséges az irgalom, ha a törvényszegés irgalmatlanul büntettetik. Csak az a kérdés, hogy ki az, aki a büntetést végigszenvedi? Nem egy igazsághelyreállítás nélküli irgalmasságról beszél az Ószövetség, és nem erről beszél a gyakran így félreértett Újszövetség sem. Nincs új kijelentés, azon kívül, ami az Ószövetségben adatott, semmi más nincs. Az új semmi más, mint a réginek a várakozás és beteljesedés felől való értelmezése.

– Nincs-e a beteljesedésként való értelmezés
ben türelmetlenség? Érted, hogy mit kérdezek: a 
mi egyéni életünkben hogyan beszélhetünk 
beteljesedettségről? Nem folyamatosan várako
zunk? Kierkegaard-nak volt az a gondja a keresz
tényekkel, hogy észre sem veszik, hogy ha akkor 
éltek volna, amikor Jézus, akkor aligha látták 
volna benne a beteljesedést. Ha egyszer s min
denkorra megtörtént a beteljesedés, és én ezt 
már csak tudomásul kell hogy vegyem, anélkül, 
hogy várnám, vágynék rá, akkor nem nagyon lá
tom, hol van ebben a hit.

– Megint disztingválni kell. Kétféle keresztyénségről beszélhetünk, és a második nem is biztos, hogy az. Ha nagyon szigorúan fogalmazok: az, aki vállalja a kereszt gyalázatát – Pállal szólva – és az, aki nem vállalja. De mit jelent vállalni a kereszt gyalázatát? Vállalni azt, hogy a keresztet én ácsoltam, vagyis vállalni a kierkegaard-i értelemben vett egyidejűséget: nem a zsidók feszítették meg, nem a Tórát szerető farizeusok, hanem én. Itt és most sokkal közvetlenebbül feszítem meg, mint azok, akik akkor közvetlenül megtették. Abban a pillanatban, amikor fölvállalom, hogy a bűneim következtében kellett neki a keresztet elszenvedni, megjelenik a helyes értelemben vett irgalom. A törvény értelmében nincs olyan, hogy akár egyetlen bűntől is el lehetne tekinteni, mert az Isten irgalmas. A törvény értelmében csak az lehetséges, hogy vagy te, vagy az az áldozati állat, vagy amit az áldozati állat kiábrázolt – magát Istent ábrázolta ki – a büntetést elszenvedi. Vagy rajtad követelem be, ember, a bűnöd büntetését, vagy saját magamra szabom. Ez az áldozat értelme: maga Isten az áldozat. A vörös tehén hamva princípiumának ez az ereje: hogy a tisztával szemben irgalmatlan lesz az törvény, amelyet nem ő szegett meg, azért, hogy felmenthesse azokat, akik felmenthetetle- nek és rászolgálnának. Magyarán, ha nem volna helyettes áldozat, a mindenható Isten nem tudná a bűnt megbocsájtani, mert ha megtenné, akkor mindenható volna ugyan, de nem volna igazságos. Ergo, puszta létével kerülne ellentmondásba. A római levélhez visszatérve, az tűnik ki az első nyolc fejezetben, hogy Istennek, ahhoz, hogy az emberiséghez forduljon, el kellett valakitől fordulnia. Annak ára, hogy nekünk megkegyelmezzen, az volt, hogy Jézus
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nak nem kegyelmezett meg. A 8. fejezet ezzel a sokat és diadalittasan idézett vallomással zárul: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha Isten nem ellenünk van, akkor önmaga ellen van, a fia ellen van: ha pedig az ő fiának nem kedvezett, akkor mennyivel inkább ne adna mindent minékünk. És úgy fejezi be Pál, hogy semmi sem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, „mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban”. De ehhez a mondathoz oda kell hallani a másik felét is: ő viszont elszakadt a fiától, el kellett szakadnia, hogy minket semmi ne szakítson el tőle. A lelkes keresztyén általában megáll a 8. fejezet végén, és nem veszi észre, hogy Pál a 9. fejezetet azzal folytatja, hogy iszonyú, szüntelen az ő fájdalma, kívánna inkább Krisztustól elszakítva, átkozottnak – anathé- ma – lenni, csak hogy népe üdvözüljön. Azaz, látva a vörös tehén hamva princípiumának ilyen érvényesülését ebben az isteni irgalmasságban, nem tudok maradéktalanul örülni, hogy engem már semmi sem szakíthat el Istentől, hanem ellenkezőleg, ez engem arra kötelez, hogy kívánnék elszakadni Istentől, ahogy a Fiú kívánt elszakadni, csak hogy mi üdvözülhessünk. Pál azt írja, kívánna átok alá kerülni, csak hogy Izráel üdvözüljön – és ebben a pillanatban megjeleníti a saját életében a vörös tehén hamva princípiumát: őt ugyan megtisztította a tiszta Fiú a tisztátalánná válás, átok alá kerülés, bűnné tétetés árán, de ő, a tiszta, most bemegy, és ugyanazt a hamut a kezébe veszi, és azt mondja: nem önmagamért lettem tisztává, hanem hogy továbbadjam ezt az irgalmat.
– De itt, ugye, nem arról van szó, hogy az az 

áldozat ne volna egyszeri és teljes, és szükséges 
volna újra meg újra visszatérni rá, hanem a páli 
mondatnak az a tétje, hogy kívánja azt tenni: 
nem szükségből, hanem szabadságból?

– Így van: a szeretet szabadságából, mert erre semmi sem kötelezi. Mégis az, hogy tanúja Isten irgalmának, nem tehet másképp, gyönyörű ez: megkapta a beteljesedést, és visszalép a várakozás állapotába. Azt mondja, nem élek a beteljesedéssel, mert be akarom várni Izraelt. Most figyeld meg, hogyan ível tovább a római levél: a 9. rész nyitja a nagy dilemmát Izráel és a pogányság viszonyában. Ez eltart a 11. rész végéig. És akkor Pál egy harmadik irgalmasságról beszél, a párá ádumá harmadik tünetéről. Azt írja a római gyülekezetnek, melyben zsidókból is meg pogányokból is lett keresztyének vannak: ha úgy tűnik, hogy Izráel megkeményedett volna Jézus Messiásként való elfogadásában, ebben gondviselés van: megkeményíttetett Izráel addig, amíg a pogányok bemennek az üdvösségre, azaz a tiszta, szent nép, az Isten által választott nép valami érthetetlen titok folytán eleázári mozdulattal föláldozza a vörös tehenet. Eleázár közben bemocskolódik, Izráel közben megkeményedik, annak érdekében, hogy papja lehessen a pogányságnak. Hogy a választott nép mellett most már az egész világ beemeltessék az ábrahámi szövetségbe, Isten egész világot átölelő üdv-ígéretébe. A tiszta tisztátalanná válik, hogy a tisztátalan pogányságot megtisztítsa. Egy grandiózus papi szertartásnak vagyunk a tanúi: a közbenjáró pap magára veszi a bűnöket, és megáldoztatik ebben. Ezért mondja Pál, hogy te, aki annak árán kaptál kegyelmet, hogy Izráel megkeményíttetett, te pogány keresztyén, el ne bízd magad, nehogy azt gondold, hogy Isten végleg eltaszította magától Izraelt. Itt tulajdonképpen egy szent áldozás rituáléjával van dolgunk, megjelenítődik a vörös tehén hamvának elve. Amikor ezt befejezi a 11. részben, amely nagyon sok titkot feszeget, szinte a salamoni Prédikátor könyve kíméletlenségével, hogy amit Isten elvégzett, ahhoz sem hozzáadni, sem elvenni belőle nem lehet, az megtörtént, és örökre megtörtént, illetve semmi új nincs a nap alatt, tehát akkor mi értelme van az emberi foglalatosságnak, kérdi Salamon – ugyanezt teszi Pál, amikor azt mondja: mi értelme van a cselekedeteknek, ha Isten mindent elvégzett? Megvillantja a vörös tehén hamva elvének harmadik megjelenését, és befejezi azzal, hogy: ó, Isten irgalmasságának csodája! Mindenkit – most már zsidókat is, pogányokat is – engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. A 12. fejezet e himnikus záróakkord után azzal kezdődik – egybe kell olvasni, hiszen a levél eredetileg nem volt fejezetekre osztva -: kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmára (az eredetiben: 
irgalmaira, többes számban, tehát az eddig fölragyogtatott irgalmaira apellál Pál), kérlek titeket, hogy „szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos (logikus) tiszteleteteket”. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ennyi irgalom láttán akár meg is parancsolhatnám, hogy a te életedben is, te római gyülekezeti tag, érvényesítsed a vörös tehén hamvának princípiumát. De nem akarja kizárni a szeretet szabadságát: azt írja, kérlek, erre a sok irgalomra nézve kérlek, önként, szabadon, ajánld 
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föl magad, tested élő, szent, Istennek kedves áldozatul. Mi az Istennek kedves áldozat? Az, hogy kívánj inkább átok lenni azokért, akik még nem találták meg ezt az üdvösséget.Ha innen nézem, azt látom, hogy engem, a pogány-keresztyén embert, vagy a keresz- tyénségbe a pogányság felől érkező embert valami mérhetetlen örökség kötelez. Engem a holocaust a következőre figyelmeztet: Pál, amíg élt, átkozottá kívánt lenni Izráelért. De amikor meghalt, hazament, akkor ki vette át a stafétát? Nem tudom, biztos, hogy átvették, nemzedékről nemzedékre, de egyet tudok, hogy nekem, aki most olvasom a szentírást, azonnal látnom kell a nekem szegeződő kérdést: vajon nem azért szívhatom még ezt az áldott jó levegőt, hogy fölemeljem azt a stafétát, amit Pál letett? És talán az volna az igazán keresztyén gesztus ebben a holocaust utáni pillanatban, hogy bár megvan a zsidóságnak minden oka, hogy ne kiáltson önmagáért, mert köszöni szépen az ilyen keresztyének Messiását, mégis kívánjak inkább átkozottá lenni, nem élni az ábrahámi áldásokkal, csak hogy ez a megcsúfolt, meggyalázott nép megtalálja tulajdon Messiását, akihez sokkal több köze van, mint nekem.
– Bonhoefferről olvastam, a protestáns teo

lógusról, akit egy Hitler ellen szőtt merénylet 
miatt elpusztítottak a náci haláltáborokban, 
hogy ő azt tartotta, a nácizmus után a keresz
tényeknek nem volna szabad missziós szán
dékkal fordulniuk a zsidókhoz.

– Azt hiszem, hogy a végsőkig vissza kell tartania magát a keresztyénségnek a missziótól, olyannyira, hogy ne tudjon egyebet csinálni, csak misszionálni. Ez most nagyon ellentmondásosnak hangzik...
– Inkább retorikusnak...

– Arra gondolok, hogy egy misszió van: fölemelni ezt a stafétát.
– Úgy élni meg cselekedni, hogy nyugodtan 

akár rá is mehetek erre, de ez őt, a másik em
bert, a zsidót nem kötelezi semmire...

– Csak annyiban tartozom a zsidó testvéreimnek a misszió gyakorlásában, amennyiben ők ezt az írások alapján tőlem elvárhatják. Ez a csak nagyon fontos kérdést vet föl: nem engedhetek abból, amiből ők sem engedhetnek. Ha a zsidóság lemond a világmissziójáról, nagyot téved. Ha a keresztyénség, amely ebbe a misszióba fölvétetett munkatársnak, lemond a világmissziójáról, beleértve a zsidóságot, szintén nagyot téved. Úgy kell élnem, hogy megragadjanak a zsidó atyafiak: kérlek, mondd meg nekünk, valóban ő-e a Messiás?
– A kereszténység történetében fölhalmozódott 

egy csomó szöveg, kialakult egy nyelvhasználat, 
mely önmagában csak igaz lehet, de hogyan vé
dem meg a másik embert ettől a domináns iga
zamtól?– Pár hónappal ezelőtt a pesti jeshivában azt mondtam egy zsidó barátomnak: Nézd, én nem tudok veled találkozni, ha letagadjuk, hogy az alapvető kérdés kettőnk között az, hogy Jézus-e a Messiás, vagy sem. Mert tudom, hogy neked is, nekem is élet-halál kérdés, üdvösség kérdése ez. Mert ha nem Jézus a Messiás, akkor én kárhozom el, ha Jézus a Messiás, te kárhozol el. Ha ennél enyhébben fogalmazunk, akkor nem tudunk egymás szemébe nézni. Tudom, hogy a mai tolerancia-divatos világban ez milyen kegyetlenül hangzik, de ez ott engem nem érdekelt, engem az az ember érdekelt. Azt mondtuk akkor egymásnak, hogy a végsőkig fel kell fokozni a kérdéseket, nem kitérni előlük. Úgy váltunk el, hogy nem szabad egymásnak nyugtot hagynunk. Ezzel nem mondtam, hogy Isten elveti az ő népét, nem tudhatom, hogyan lesz majd az ítéletkor. Csak arról beszélhetek, amire nézve megbízatásunk van, ha értjük, ha nem, 
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hogy amikor azt mondják a rosenzweigi-buberi zsidó-keresztyén párbeszédért, hogy Jézus igen, ő rendben van, de a probléma a missziózó Pál, mert a keresztyéneknek valóban Jézus az egyetlen út az Atyához, de a zsidóság már az Atyánál van, akkor én arra gondolok: igen, azt fölvállalom, hogy nekem közvetítőre van szükségem, és azt is, hogy ennek a közvetítőnek a gyilkosa lettem, deocídium történt, botrány, de nem akarom, hogy ugyanezt a botrányt kivédhesd azzal, hogy azt mondod, már az Atyánál vagy. Ezekben a beszélgetésekben oda konkludáltam, hogy én nem ismerem el minden emberről, aki keresztyénnek vallja magát, hogy ő beleszülethet a keresztyénségbe, mert ez azt jelentené, hogy keresztsége folytán már az Atyánál van – engedd meg tehát nekem, zsidó testvérem, ugyanazt a radikális kételyt: te lehet, hogy ugyanúgy nem vagy újjászületés nélkül az Atyánál, mint én, noha beleszülettél egy szövetségbe. A körülmetél- kedés jegye lehet ennek, de Kóré is benne volt a körülmetélkedésnek ebben a szövetségében, és mondhatnánk sorra az Izráel történetében azokat, akik ugyan beleszülettek az Istennel való szövetség látható gyűrűjében, de ahogy Isten ellen fordultak, ki is zárták magukat. Ugyanez jelentkezik a keresztyén egyház történetében is – ezért olyan botrány az Egyház története. Semmi különbség nincs a keresztyén misszió között és aközött, hogy Ezékiás király rájön, hogy nagyon eltávolodtak a Tórától, hogy rég nem ünnepelték meg a Páskhát, és akkor kiküldi a bűnbánati felhívással az embereit, a misszionáriusait nem csak Júdeában, hanem az elszakadt országrészekbe is. Azt olvassuk, hogy végigmennek Zebulon, Manassé, Áser földjén a követek, és mindenütt röhögik őket (ezt ma reggel olvastam), és csak néhányan kezdenek el sírni. Ők jönnek fel Jeruzsálembe, hogy megüljék a Páskhát. Ezt az ezékiási reformot klasszikus igeként olvassák fel reformáció ünnepén, hogy íme megtalálták a törvénykönyvet, újra olvasni kezdték a Tórát, s ez bűnbánatot váltott ki a nép körében. Arról viszont megfeledkezünk, hogy a gúnyolódásokat is kiváltotta. Izraelben ott van a hús-vér izraelita, aki mégsem Ábrahám gyermeke. A keresztyén egyházban ugyanez: évszázadokon át nevetség tárgyává válnak a keresztyénségen belül az ilyen követek. Az Egyházon belüli nem-egyház eretnekké nyilvánította, máglyára küldte őket – a máglyára nem muzulmánok, nem izraeliták, nem buddhisták küldték a keresztyén vértanúk ezreit. Tudod, valahol ez nagyon botrányos, de ugyanakkor gondviselésszerű: Izráel története nem úszhatta meg azt, hogy a legnagyobb fenyegetés nem a pogányoktól érte, hanem a fenyegetés mindig belülről jött. Ha egy párbeszédben azt mondjuk, hogy Izráel történetében nincs ilyesmi, mert így akarunk hízelegni, így akarunk eltekinteni attól, ami botrány az ő történelmünkben, nem vagyunk becsületesek. Ha a keresztyénségből csak azt akarjuk fölmutatni, hogy meggyőzőek legyünk, ami krisztusi volt, aljas dolog. Nem minden fizikailag egyházhoz tartozó tartozik az egyházhoz, és nem minden fizikailag Ábrahám gyermeke volt valóban Ábrahám gyermeke. Ha Krisztus által Atyám lett, akkor a közvetettségből eljuthatunk, és ez is a várakozás előretekintése, eljuthatunk a közvetlenségbe, mert azt mondja Jézus, hogy azon a napon majd nem az én nevemben kértek, ama napon az Atya meghallgat, mert szeret titeket – tehát a pogány-keresztyén is közvetlenül az Atyánál lesz. Ugyanígy, a zsidó, aki az Atyánál van, szintén rászorul a közvetítésre. Aki magát azáltal tartja keresztyénnek, hogy ebbe született bele, ugyanott van, mint az a zsidó, aki azt mondja, hogy egy választott nép fiaként közvetlenül az Atyánál van. Mind a zsidóra, mind a pogányra áll a megtérés követelménye.Ábrahám mind a zsidóságnak, mind a pogány-keresztyénségnek a spirituális atyja, az ő elhívása modell-értékű mind a zsidóság, mind a keresztyénség számára. Mind a rabbinisztikus hagyomány, mind a keresztyén írásmagyarázat Ábrahám hit-megnyil- vánulása csúcsának az Izsák feláldozását tekinti, még akkor is, ha ezt megelőzte a negyed évszázaddal azelőtti elhívás, ami Ábrahám igazságául tuljadoníttatik. Amikor az volt a kérdés, hogy lehet a 613 törvényt jobban, sommásabban összefoglalni, akkor egyesek azt mondták: 11 törvényben, amit Dávid zsoltárában találunk, aztán mások: Mikeás próféta könyvében 3 dologról van szó, végül a perdöntő: 1 törvény, az, ami Ábrahámnak mondatott: az igaz ember az ő hite által él, és tulajdoníttatik az ő hite igazságául. Pál ugyanezt írja.
– Hogy viszonyul a hit ahhoz az alap-etikai 

törvényhez, amelyben a szelíd Hillél foglalja 
össze a Tórát (annyi idő alatt, hogy a zsidónak 
megtérni szándékozó pogány féllábon kibírja): 
„Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd más
nak.”?
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– Ábrahám törvényszegése által tölti be a törvényt. Ha erkölcsi kódexnek tekintem a törvényt, akkor Ábrahám gyilkos – ezt Kierkegaard alaposan végiggondolja, de erről beszélnek a zsidó írásmagyarázók, ebből vezetik le a zsidóság békesség-szeretetét, a vérontás iránti iszonyukat. Ez a történet misztérium, itt is a vörös tehén princípiumát látom. Kierkegaard arról a hitről beszél, ami egyedül Ábrahám és Isten között játszódik le, így a normatív erkölcs meghaladása – de mi felé haladja meg? Afelé, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hogy ami hitből nincs, bűn az. A bűn nem az erénynek az ellentéte. Az minősül bűnnek, ami nincs hitből. Ami nincs Isten iránti és felebarát iránti szeretetből. Ami nincs irgalomból. Mind a zsidóságot, mind a keresztyénséget tekinthetjük normatív vallásnak. Mindkét rendszeren belül élhetek elszakítva a személyes Istentől. De kereshetem azt is, hogy adott helyzetben mi az, ami Istentől van, és ez válik normatívvá számomra. Természetesen nem olyan könnyen megragadható ez, mint bizonyos törvények gyakorlása.
– Mit értesz azon, hogy keresni azt, ami 

az adott helyzetben Istentől van?

– Két dolgot: először is nem szabad eltekinteni a törvényektől. Nem lehet Isten szere- tetére hivatkozva figyelmen kívül hagyni Isten törvényeit. Halálosan komolyan kell vennem minden törvényt, és utána éppolyan halálos komolysággal el kell rugaszkodnom tőlük. Csak akkor van elrugaszkodás, ha van mitől elrugaszkodni. Pál egész farizeusi múltja, Gamáliel lábainál való iskolázottsága egy hatalmas birkózás a törvénnyel. Csak akkor hozható felelős hitbeli döntés, ha az ember végigvergődött az összes szóba jöhető isteni parancson. Közöttük keresi azt, amit egy adott helyzetben tennie kell – ezt nyilván csak személyesen lehet megtenni, és azzal a humorral, hogy ezek után is lehet, hogy téved. Humorral, tehát a hiúságról való lemondással: lehet, hogy úgy tűnik, minden rendben, később viszont bűnnek ítéltetik, és lehet hogy valami maximálisan bűnnek néz ki, és később jónak minősül. Hadd hozzak egy példát, Richard Wurmbrandt írja, hogy a negyvenes években az ő, többnyire zsidó-keresztyénekből álló gyülekezetében valaki sokat imádkozott egy antiszemitáért. (Nyilván úgy volt antiszemita, hogy beleszületett a kétezer éves keresztyénségébe.) Sikerült egyszer rávennie ezt az antiszemitát, hogy elmenjen a vasárnapi istentiszteletre. Richárd pont azon a vasárnapon olyan textusokról prédikált, amelyek arról szóltak, a zsidóság előnyben van, neki adattak az ígéretek, a törvény. Természetesen ez nagyobb felelősséget is jelent, de azt is, hogy milyen hatalmas áldás zsidónak lenni. Aki elhívta az antiszemitát, teljesen kiakadt ettől a prédikációtól: annyit kínlódott, imádkozott, győzködött, ahhoz, hogy most mindezt tönkretegye a pap azzal, hogy földicsérte a zsidóságot. Az antiszemita otthon meg azon kezdett gondolkodni, hogy eddig gyűlölte a zsidókat, de ha a Szentírás így földicséri őket, akkor nem szabad többé gyűlölnie.Ebben a világban ábrahámi gyilkosságok és júdási lojalitások vannak. Ki láthat ezekbe bele?
–Ki láthat ezekbe bele?

– Jakob Traubes halála előtti könyvében a Numeri 14-et kommentálva arról a kísértésről ír, amivel Isten kísértette Mózest. Azt mondja: „Meddig gyaláz engemet ez a nép? ... Megverem őket döghalállal, és elvesztem őket, téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé.” A huncutság itt van: nem csak arra apellál Isten, hogy Mózes, te leszel az új Ábrahám, a te vér szerinti gyermekeid lesznek a nagy nép, ezzel a csőcselékkel szemben, akivel annyi bajod volt már, hanem arra is, hogy Izraelnél erősebb lesz majd a te néped. Mózesnek akkor már egy választása van: a gyengébb nép mellé állni. Mózes inkább halált kér magára, inkább törölje ki a könyvéből őt, de a nép maradjon meg. Iszonyú következetességgel felvállalja a vörös tehén hamvának elvét. Traubes azt kérdezi: vajon Pál nem ott engedett, ahol Mózes ellenállt? Mert Pál látja, hogy Izráel megkeményíttetett. Isten fölajánlja Pálnak a pogányságot, hogy kivigye a megváltás kincsét a pogány világba. És valóban az ő utóda lett a keresztyénség, melynek történetét még végig is kíséri az „ugye jobb lett, ugye nagyobb lett ez a nép” gyalázatos nézete. A látszat ez. De nem lehet szem elől téveszteni azt, hogy Pál, miközben a pogányok apostola, soha nem megy közéjük anélkül, hogy előzőleg ne ment volna a diaspóra zsinagógáiba. Csak úgy vállalja a pogányok szolgálatát, hogy az anathémáig tusakodik szüntelen a tulajdon népéért. Azért nem hiszem, hogy engedett a kísértésnek, mert a Mózes imáját mondja: törölj ki engem, legyek én átkozott.A vörös tehén hamvának princípiuma olyannyira rejtett, hogy aki véghezviszi, nem is 
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tudja, hogy azt teszi. Nem elhatározás kérdése: gyertek, vállaljuk fel, hogy anathéma leszünk. Jónás. Jónás megkeményítése árán kegyelmezhetett meg a pogány hajósoknak Isten.
– Nem is Ninivébe küldte Jónást, hanem a 

hajósokhoz?– Ninivébe is küldte. Minél inkább ellenáll a küldetésnek, annál több népet ment meg. És hogy menti meg? A gyönyörű az egészben az, hogy Jónás csak az egyidejűség világában él, nincs tisztában azzal, hogy ő térít: a hajó fenekén fölverik álmából, hogy te miért nem kiáltasz a saját bálványodhoz. Mire Jónás azt mondja: énmiattam van Isten haragja rajtatok, dobjatok a tengerbe. Ugyanazt, mint Mózes, mint Pál. És nem program. Ez húzódik végig a történelmen: nem tudhatom, kinek a közbenjárása következtében adatik meg nekem a kegyelem, és lehet, az sem tudja, aki közbenjár, hogy ő közbenjár. Mert nem is érette adatott meg, hanem azért, aki mindig érettünk tusa- kodik. Ami a fővel, Krisztussal történt, az történik a testtel, Krisztus testével is. Ebben a Krisztus-testben benne látom a zsidóság nagy imádkozóit, nem csak az Ószövetségig, eretnekséget mondok, de benne látom a berdicsevi rabbit például, aki a zsigereiben éli meg ezt a közbenjárást Izraelért. Nem tudok határokat vonni, sőt, szégyellem magam egy berdicsevihez képest, keresztyén létemre még inkább.A végítéletkor derül ki, ki volt az igazi Messiás. Addig tudni, a szó köznapi értelmében, nem lehet. Csak hinni lehet. Jézus megmarad botránykőnek nemcsak a zsidók, hanem a keresztyének számára is. Jézus nem engedett abból, hogy „boldog, aki énbennem meg nem botránkozik”. Ezzel azt is állította, hogy van olyan boldogtalanság, mely kénytelen megütközni rajta.
– Pap Antalról, egy Egri nevű Szatmár mellet

ti faluban gazdálkodó emberről, aki a kommu
nizmusban 20 évre volt börtönre ítélve amiatt, 
hogy „látványosan”, képmutatás nélkül úgy élte 
keresztény életét, mintha kommunizmus nem is 
létezne, erről az emberről készült egy dokumen
tumfilm, melynek a végén elmondja, ha az de
rülne ki a végítéletkor, hogy a Jézus-történet 
mese, akkor is így élt volna.– Ez a nem-tudásunkból fakadó minimum, hogy megkülönbözessük a lét értelmetlenségét attól a szituációtól, amikor ebből azt következtetem, föl vagyok hatalmazva, hogy én magam tegyem azzá. A János evangéliumában van egy vita Jézus és a hallgatósága között, akik olyan írástudók voltak a János 8,31 szerint, akik „benne hívő” zsidók voltak. Az összeütközés oka a beszéd megtartása. Jézus nem sieti el a dolgot, azt mondja, ha beszédeimet követitek, és megismeritek az igazságot, akkor vagytok a tanítványaim. Már hisznek benne, Jézus mégsem ismeri el, hogy ismerik az igazságot. Hívő keresztyénként nem biztos, hogy Jézus elismeri nekem, hogy ismerem az igazságot. Jézus az írástudóknak még azt mondja: Ha majd megismeritek az igazságot, az igazság szabaddá tesz titeket. Erre fölhördülnek: Mi Ábrahám magja vagyunk, nem szolgáltunk soha senkinek. Jézus azt mondja: Aki a bűnt cselekszi, szolgája a bűnnek. Lehet, hogy ti politikai értelemben gondoltátok, én viszont morálisan, a bűn összefüggésében. Ettől a perctől kezdve az Ábrahámhoz kötődést teszi kérdésessé, végül oda konkludál, hogy nem Ábrahám fiai. Az egyedüli törésvonal a bűn kérdése. Ugyanez a keresztyénségben is: ha beleszülethetnék, akkor el lehetne tekinteni a bűntől. Csak akkor tudjuk komolyan venni egymást, ha arról beszélünk, hogy te mint zsidó, én mint keresztyén feszítettük keresztre Krisztust. Mindketten a Messiásra szorulunk. Mind a zsidóság, mind a keresztyénség felelős a deocídium miatt, a keresztyénség egy fokkal felelősebb, mert a deocídium mellett genocídiumot is elkövetett, mi az idősebb bátyánkat gyilkoltuk meg.

– Tökéletes belebukás a törvény summájába, 
hogy szeresd Istenedet, és szeresd felebaráto
dat.Kolozsvár, 2000. november 15 – december 10.

Kérdezett és lejegyezte: 
Selyem Zsuzsa
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A Múlt és Jövő folyóirat 2000/3-4 száma tartalmából:
R. L. Braham: Magyarország keresztény egyházai és a 

holokauszt, tallózás Martin Buber - Ludwig Strauss 
levelezéséből, ízelítő Etkar Keret izraeli író novelláiból, 

Kőbányai János írása a napi izraeli eseményekről.
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könyvajánlatai

HELLER ÁGNES:
A ZSIDÓ JÉZUSFELTÁMADÁSA 1200 Ft

Jézus zsidó voltának és a zsidó vallásnak újrafelfedezése - mind keresztény, mind zsidó 
oldalról - Heller Ágnesnek arra adott alkalmat, hogy végiggondolja a felejtés okait, 

2000 év szenvedéstörténetét és következményeit. Megjelenik a történelmi Jézus - és az 
a Krisztus is, akivé a Szent Pál-i reform és a görög gondolkodás alakította, értelmezte.

GOLDZIHER IGNÁC: 
A ZSIDÓSÁG LÉNYEGE ÉS FEJLŐDÉSE 

4600 Ft

„Goldziher professzor azért értette meg oly mélyen az 
iszlámot, mert teljességében átélte a zsidóságot” - 

írta róla tanítványa és követője, Heller Bernát. 
Kötetünkben összegyűjtöttük a nagy tudós magyar 

nyelven írt judaisztikai munkáit.

LUCYS. DAWIDOWICZ: 
HÁBORÚ A ZSIDÓK ELLEN 

2980 Ft

Lucy S. Dawidowicz magyarul először megjelenő 
híres műve, a Háború a zsidók ellen 1933-1945 arra 

a kérdésre keresi a választ, hogyan volt képes egy 
európai kultúrájú, modern állam egy egész nép 

szisztematikus megsemmisítésére.

A könyvek a Múlt és Jövő Kiadó szerkesztó'ségében (1024- Keleti Károly u. 27. tel/fax 316-7019, e-mail: mandita multesiovo.hu) 
Hanukáig 50 % kedvezménnyel vagy a könyvesboltokban vásárolhatók.
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