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I. Fejezet

(Bevezetés)

Az itt következ  dolgozat Szabó L rinc A huszonhatodik év cím  kötetének poétikai

vizsgálatára vállalkozik. Még miel tt ezt a munkát elkezdené, számba kell azonban

venni, a verseskönyv hogyan keletkezett, formálódott és hagyományozódott, illetve

fogadtatásának története miként alakult. A keletkezéstörténet kérdéseinek dönt

hányadát szerencsére már az elmúlt évtizedekben megválaszolták. F. Csanak Dóra

földolgozta Szabó L rinc verseinek kéziratos hagyatékát1, Kabdebó Lóránt pedig a

hatvanas évek végét l kezdve gyakorlatilag a teljes életm  valamennyi textológiai és

filológiai problémáját megoldotta. A huszonhatodik év szempontjából különösen fontos

1980-as monográfiája2, amely kimerít en tárgyalja a lírai rekviem létrejöttének módját

és körülményeit. A recepciótörténet vizsgálata sajnos már nem ilyen egyszer . Mind a

mai napig hiányzik egy Szabó L rinc bibliográfia, és bár Kabdebó Lóránt könyvei

tájékoztató jelleggel többnyire tartalmaznak válogatott szakirodalom-listát3, ezek csupán

orientálhatják az elmélyült kutatásokat, de igazán hatékony segítséget nem nyújthatnak

benne. A bibliográfia hiánya igencsak megnehezíti egy Szabó L rinc kritikai kiadás

elkészítését is, pedig az ehhez szükséges biográfiai, filológiai és textológiai

el munkálatok megtörténtek. Dolgozatom célja, hogy legalább az életm  egy

részterületében lehet vé tegye ennek a munkának az el készítését is. Az

elkövetkez kben tehát röviden összefoglalom a m  keletkezésével kapcsolatos

ismereteket, majd vázolom a fogadtatástörténet legfontosabb eseményeit azért, hogy

ezek ismeretében saját kérdésirányok mentén egy önálló kutatás eredményeit tárhassam

a nyilvánosság elé.

(Keletkezéstörténet)

A huszonhatodik év m faji megjelölése szerint lírai rekviem, amely K. E. emlékére

született. A monogram Korzáti Erzsébetre utal, arra a tüneményes szépség  n re, aki

huszonöt esztend n át tartott fenn házasságon kívüli szerelmi viszonyt Szabó L rinccel.

1 F. Csanak Dóra: Szabó L rinc kéziratos hagyatéka, (Ms 6450  Ms 7405), A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai, 6., Bp., 1973.
2 Kabdebó Lóránt: Az összegzés ideje, Bp., 1980.
3 Ezek közül a válogatott bibliográfiák közül a legfrissebb a Szabó L rinc pályaképe cím  könyvben
található (Kabdebó Lóránt: Szabó L rinc pályaképe, Bp., 2001. 283-299.).
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Az asszony 1950. február 12-én vetett véget önkezével életének lakásában egy

vasárnapra virradó éjszakán. Az öngyilkosságot gondosan megtervezte és el készítette:

csellel mindenkit eltávolított maga mell l, majd gyógyszereket vett be, hogy

konyhájának padlóján matracokon fekve könnyebben fojthassa meg a gáz. 1950. február

16-án temették a Farkasréti temet ben egy napsütéses csütörtök délután. A gyászolók

között ott van a megrendült Szabó L rinc is, aki okkal vélheti felel snek magát a

tragédiában. Korzáti Erzsébet 1950-re lehetetlen helyzetbe került: az elvált asszony

egyre nehezebben tudja fenntartani magát. Kicsiny gyógypedagógiai intézete

fokozatosan növendékek nélkül marad, támasza pedig a szükségben nincsen. Szeret je,

Szabó L rinc, h tlenül is h séges családapa, aki feleségét nem hagyná el öreged

kedvese kedvéért. Korzáti Erzsébet, aki életében bátor és okos ember volt, a magánytól

és megaláztatástól való félelmében kétségbeesett lépésre szánta el magát. Tragédiája

megrázó szépség  gyászköltemény-ciklust ihletett, ám azt befejezve szerz je máig

Orpheusként zokog a Styx partján, hiszen Euridycéjét az életbe visszahozni nem tudta.

A ciklus elmélyült tanulmányozásához érdemes megismerni szerelmük vázlatos

történetét, hiszen a kötet olyan verseket is tartalmaz, amely az eleven viszony idején

keletkezett, illetve a szövegek szükségszer en utalnak a kapcsolat egyes állomásaira.

Vékesné Korzáti Erzsébet és Szabó L rinc szerelme1924-ben vette kezdetét. A költ ben

kés bbi kedvese, feleségének barátn je iránt táplált vágya egy kiránduláson támadt föl,

ahol a fiatalok bakugrást játszottak. Gyorsírásos jegyzetben fennmaradt egy

verstöredék, amely ezt az élményt próbálja meg elbeszélni4, ahogy számos töredék az

els  szeretkezés emlékér l5. Hosszú hónapokkal a kirándulás után, 1924. december 17-

én kezd dött azonban csak el az a házasságtör  viszony, amely a párt huszonöt éven át

egybef zte. A huszonhatodik év több verse is megidézi ezt az alkalmat, így a

Robbanások és  a Kár volt, vagy megérte? cím ek. A pár ezt követ en titokban

rendszeresen találkozott Vékes Endre lakásán – amennyiben lehet ség kínálkozott, az

asszony jelezte szeret jének –, illetve különböz  társas utazásokon. 1928 nyarán azután

Szabó L rincné rájön a viszonyra, október 26-án öngyilkosságot kísérel meg. Szabó

rinc a családi béke helyreállítása érdekében több mint három évig szünetelteti a

viszonyt, ám 1933-ban már ismét Erzsikével utazgat Csehszlovákiában, s erre az

utazásra, illetve szervez jére, Anton Strakára, szintén vannak utalások a kötetben. A

kapcsolat ezt követ en kisebb-nagyobb szünetekkel, változó intenzitással, de

4 Kabdebó Lóránt: Az összegzés ideje, 389-390.
5 i. m. 391-395.
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évtizedeken keresztül tart. Az asszony eközben gyermekével különválik férjét l és

egyedül próbálja fenntartani magát, amiben olykor Szabó L rinct l is kap támogatást,

aki szinte második feleségeként ragaszkodik szeret jéhez. Mindez persze a férfit nem

gátolja meg további kalandok hajszolásában, és Erósz oltárán olyan gyakran áldoz, hogy

élete végén a meghökkent Juhász Ferencnek – aki fiatal költ ként szakmai tanácsért

fordul az id sebb pályatárshoz – azt vallja sírva, nem volt olyan n , aki meg ne kaphatta

volna.

Korzáti Erzsébethez életében Szabó L rinc számos verset írt, kezdetben szinte

leplezetlenül, 1928 után azonban már óvatosabban.  a Semmiért egészen h sn je, a Te

meg a világ és  a Különbéke legtöbb n khöz írott szövegének ihlet je. Szabó L rinc

költészetére élete végéig hat a másik varázsa. Még azokban a m vekben is az  emléke

bujkál, amelyek pedig nem hozzá íródtak. Ez nyilvánvalóvá az 1953-as posztumusz

szonetteknél válik, amelyekr l kés bb még b vebben lesz szó. A huszonhatodik év tehát

ezernyi szállal f dik azokhoz a költeményekhez, amelyek még Korzáti Erzsébet

életében íródtak. S t valójában ezeknek a verseknek a szerves folytatását képzik, hiszen

a gyászköltemények gyakran a szerelmes versek poétikáját m ködtetik tovább. Erre

bizonyítékot Szabó L rinc hévízi versesfüzete6 szolgálhat, amely 1949 februárjában

született. A költ  hévízi pihen jének idején utoljára üdült együtt Erzsikével, aki egy

hétvégére meglátogatta kedvesét. A közösen eltöltött id  és a tó Szabó L rincet egy

versciklus megírására ihlette. Szonetteket készített Shakespeare stílusában,

többségükben tájleíró, idillikus hangoltságú alkotásokat. Három vers közülük azonban

témájában eltér a többit l. A rossz szeret ,  a Vezeték és az Ébredés el tt szerelmes

versek. Az els  szempontunkból nem túl fontos, hiszen nem Korzáti Erzsébethez,

hanem a posztumusz szonettek ihlet jéhez íródott, ráadásul nem is megszólító

költemény.7 A ciklus két záró verse viszont olyan aposztrofikus alkotás, amely

stílusában már A huszonhatodik év legjellemz bb jegyeit viseli magán. Ez utóbbi m vek

be sem kerültek a Hévízi versek folyóiratközlésébe8, valószín leg azért, mert nem

illettek a környezetükbe.

Korzáti Erzsébet halála után Szabó L rinc elkezdte egybegy jteni azokat az

alkotásokat, amelyek a lírai rekviem stílusában íródtak még 1950 el tt. El ször három

6 Szabó L rinc hévízi versesfüzete, (bemutatja: Kabdebó Lóránt), Bp., 1980.
7 Érdekes megfigyelni, hogy Kabdebó Lóránt 1980-ban még úgy véli, hogy a vers Anna hercegn höz szól,
de 1997-ben, a füzetek újbóli megjelentetésekor már – a Vers és valóság alaposabb megismerését
követ en –  is az 1953-as szerelemhez f zi a költeményt (Szab L rinc hévízi versesfüzete, (bemutatja:
Kabdebó Lóránt), Hévíz, 1997.).
8 Válasz 1949/3-4. 145-149.



4

vers került ide: az Önvád, az Ostrom után és  a Képzelt képzeleteddel. Ez utóbbi

költemény szorosan kapcsolódik a Hévízi pihen höz, hiszen 1949. február 22-én

keletkezett, a füzet lezárultával egy id ben: a hazaútról szól. Szabó L rinc 1956-ban

azután – a megjelenés – el tt kib vítette az els  ciklust egy verssel, a Vezeték cím vel,

amely pedig már egyértelm en a Hévízi füzet darabja és ugyanaznap keletkezett, mint a

Képzelt képzeleteddel. Jól látható tehát, hogy filológiai kapcsolat van a két ciklus között.

Ugyanilyen árulkodó azonban A rossz szeret  és az Ébredés el tt elhagyása, amelyek –

mint már említettük – valószín leg a posztumusz szonettek ihlet jéhez íródtak. A Jég

cím  aposztrofikus költemény elhagyása is vélhet en hasonló okokra vezethet  vissza.9

Két vers, az Önvád és az Ostrom után azonban kés bb született és arra utal, hogy Szabó

rincben fölmerült annak az ötlete, hogy a Korzáti-szerelem történetét egy verses

memoárban örökíti meg, a Tücsökzene mintáját követve. A szerelmi emlékiratból

azonban 1950 februárját követ en nyilván nem lehetett már semmi sem. Maradt a gyász

és annak naplószer en elbeszélt története.

Ez a temetés után szinte azonnal, 1950 májusában veszi kezdetét. Szabó L rinc a hónap

elején – egész pontosan: nyolcadikán – már elkészült két jelent s szonettel, a Bolond

tükör és A jó hatalom cím ekkel, a hó végén pedig a Tétova angyallal. Ekkor már a

Tervezett költemények10 titulust visel  füzetben is szerepelnek A huszonhatodik évre

vonatkozó bejegyzések. Ezt követ en nehéz pontosan meghatározni, hogy mikor mely

versek és milyen sorrendben keletkeztek, hiszen Szabó L rinc jelent s részüket nem

datálja. Egyvalami azonban biztos: 1950. áprilisának végén már kész a ciklus egy korai

változata, amelyet Szabó L rinc barátainak körében felolvas. Ezzel egyszerre

megpróbálja felesége tudtára adni, hogy egykori szeret je emlékére versek készülnek,

t arra is kísérletet tesz, hogy elnyerje beleegyezését ezek esetleges publikálásába.11 Az

asszony nem zárkózik el a dologtól és áldását adja az írásm re. Szabó L rinc ezt

követ en amint teheti lendületes munkába kezd. Fordításait gondosan elkészíti, majd a

nyár és a nyárutó jelent s részét A huszonhatodik év megalkotására szánja. Ez életében

az utolsó alkalom, hogy hosszabb ideje van egy teljes kötetnyi vers megkomponálására,

és mintha érezné ezt, hihetetlen lendülettel kezd a munkába szokásos balatoni útja

9 A Hévízi füzet l hiányzik egy lap, és bizonytalan, hogy milyen vers szerepelhetett rajta. Két lehet ség
is van: a Jég és a Képzelt képzeleteddel. Valószín nek látszik, hogy ma már a kérdés megválaszolhatatlan.
10 Ez a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában az Ms 4656/79-es helyrajzi szám alatt lelhet  meg.
11 Hévízi pihen je idején ismerkedett meg Szabó L rinc Chrysostoma n vérrel, aki ebben az id ben
Budán teljesítve szolgálatot közbenjár feleségénél A huszonhatodik év érdekében.
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során. Jegyzetfüzetében12, gyakran gyorsírással, tucatnyi szonett és töredék kerül

lejegyzésre 1950 nyarán és kora szén az Igal-Szántód-Tihany útvonalon. Különösen

fontos a Tihanyban eltöltött id . Itt Illyés Gyula társaságában, alkotó magányban és

nyugalomban olykor napi két vers is elkészül, a költ barát pedig jó hallgatóságnak és

ért  bírálónak, alkotótársnak bizonyul.

A balatoni utazás után a ciklus lényegében késznek tekinthet . Születnek még október

után is olyan költemények, amelyek ide tartoznak, de ez a kötet esetében már csak

számbeli gyarapodást jelent, a m  szerkezetét lényegében nem érinti. 1951 márciusában

Szabó L rinc Balatonföldvárra utazik Lipták Gáborhoz, és t kéri meg arra, hogy

gépelje le A huszonhatodik év els  szerkesztett változatát. Július elejére kész a munka13,

amelyet aztán Szabó L rinc mindenfelé szétküld az országban. (Ennek két oka van:

egyrészt hogy minél többen olvashassák, másrészt hogy meg ne semmisüljön. Az

ötvenes évek elején Szabó L rinc nem jelenhetett meg, és hogy esetleg el ne

pusztuljanak m vei – komolyan aggódott egy atomháború miatt – minél többfelé és

több példányban próbálta kéziratát elhelyezni.) 1951. júniusában elkészül Ferenczy

Béni emlékplakettje is Korzáti Erzsébetr l, amelynek képe a kötet els  kiadásának

borítóját is díszíti. Szabó L rinc – hogy kés bb keretes szerkezetbe foghassa a

könyvecskét – err l az alkotásról költeményt ír, amit 1957-ben záróm ként illeszt a

kötetbe. Ezt követ en éveken keresztül nem történik semmi érdekes, ami A

huszonhatodik évet illetné. Szabó L rincnek minden idejét a fordítások kötik le, lassan

megcsömörlik a munkától. Néhány szonett készülhet csupán ebben az id ben, és egy új,

felkavaró, titokzatos szerelemnek kell jönnie ahhoz, hogy ismét lendületet vegyen a

munka. Ez a szerelem egyáltalán nem független a Korzáti-viszonytól, és 1953-ban hívja

életre legmegrázóbb költeményeit.

Az ötvenhármas posztumusz szonettek – amelyek kés bb Káprázat címen kerültek

kiadásra – egy máig tisztázatlan körülmények között kibontakozó szerelmi viszonynak

állít emléket. A m vek h sn je vélhet en azonos a Vers és valóság lejegyz jével, így

ebben a könyvben is rejtve marad vele kapcsolatban szinte minden. A ciklusnak pedig

annak ellenére is nagy hatása van A huszonhatodik évre, hogy – f ként kegyeleti

okokból – nem kerül a kötetbe, csak egyetlen darabja. Szabó L rinc versei az emlékezés

vészetét l ekkor kezdenek fokozatosan a felejtés m vészete felé fordulni: ez a

12 Ms 4656/78.
13 A gépiratnak több variánsa is létezik, amelyek szintén megtalálhatóak a Magyar Tudományos
Akadémia Kézirattárában. Ezek közül egy Szabó L rinc kézjegyét is magán viseli (Ms 4656/73.), és akad
olyan is, amely százhárom szonettb l áll (Ms 4656/71. és 72.), míg más százkett l (Ms 4656/74.).
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változás pedig jellemz  lesz az Utóhang verseire. Az Utóhang azonban csak a kötet

megszerkesztésének utolsó stádiumában jön létre. 1955. második felében készülhetett el

A huszonhatodik év azon változata, amely már a nyomdai közlésre volt el készítve és a

folyóiratpublikációk alapjául szolgált.14 Ez a változat tartalmazza el ször az Utóhangot,

de még más darabokból áll, mint az 1957-es kötetben. Tartalmazza például a Vezeték

cím  hévízi szonettet, amely csak 1956 végén kerül át az Amit még látott darabjai közé,

más verseket ugyanakkor nem. Valójában az Utóhang 1957 húsvétjáig formálódik,

szerkesztése a kötet megjelenésével együtt zárul le.

Szabó L rinc a Válasz megsz nését követ en saját verseit nem publikálhatja egészen

1955 végéig. Ekkor jelentkezik el ször a Dunántúl és a frissen induló Alföld lapjain A

huszonhatodik év darabjaival. A napilap- és folyóiratközlések mind abból a 110

szonettet tartalmazó gépiratból származnak, amely az utolsó általunk ismert variánsa a

versgy jteménynek azel tt, hogy megjelent volna a kötet.15 Szabó L rinc tehát 1955

végét l 1956 végéig minél több helyen próbálja megjelentetni a lírai rekviem darabjait:

napilapokban (Esti Budapest16, Magyar Nemzet17), folyóiratokban (Dunántúl18,

Alföld19, Széphalom20 stb.), s t még Válogatott versei21 között is. A folyóiratközlések

azonban eltéréseket is mutatnak eredetijükhöz képest. Szabó L rinc olykor önálló kis

ciklusokat formál a kötet darbjaiból, hogy megjelenve ne töredék, hanem lezárt egész

benyomását keltsék. Ennek legszebb példája az Új Hang22 közlése, amely sz és Tél

között címen egy hat versb l álló ciklus tesz hozzáférhet vé. Itt a címek és a számozás

is eltér mind a korábbiaktól, mind a kés bbiekt l.

1956-ban végül lehetségessé válik Szabó L rinc számára új kötet megjelentetése is. A

könyvhéten napvilágot látnak Válogatott versei Illyés Gyula el szavával, majd belekezd

A huszonhatodik év nyomdai el készítésébe. 1957 húsvétján kerül forgalomba a vékony

14 Ennek egyetlen példánya fénymásolva Kabdebó Lóránt birtokában van, és én magam is csak ennek
scan-nelt változatát láthattam. Kabdebó Lóránt állítása szerint az eredeti elkallódott. Illyés Gyula
megemlékezései és elemzései is általában erre a 110 szonettb l álló változatra vonatkoznak, bár  nyilván
olvasta a teljes kötetet is, könnyen lehet tehát, hogy az  hagyatékában valahogy fölbukkanhat ez a
variáns.
15 Egy kés bbi gépiratkötegnek persze még léteznie kellett, annak, amelyb l a nyomda dolgozott és
azután elt nt, ám mivel Szabó L rinc gondosan korrektúrázta a szöveget (Ms 4656/75-76.), így ennek
filológiai szempontból nincs jelent sége, hiszen a kötet autorizált szövegnek számít, érvényesíti az utolsó
kéz elvét és nemigen tér el a hiányzó kötetvariánstól.
16 Esti Budapest 1956. július 7.
17 Magyar Nemzet 1956. június 10. és 1956. október 21.
18 Dunántúl 1956/3. 1-4.
19 Alföld 1956/1. 8-14. és 1956/4. 43-46.
20 Széphalom 1956/3-4. 58-59.
21 Szabó L rinc: Válogatott versei, Bp., 1956.
22 Új Hang 1956/12. 17.
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könyvecske. Szeptemberre elkészül a Tücsökzene b vített kiadása is, de ezt követ en

betegsége miatt dolgozni már nem tud, október 3-án meghal. A huszonhatodik év

második kiadását 1958-ban érte meg, még az  el készítésében, de lényeges

változtatások nélkül. Szabó L rinc A huszonhatodik évet a t le megszokott alapossággal

korrektúrázta, különös figyelmet fordított a magánhangzók hosszúságának jelölésére.

Ennek nemcsak verstani jelent sége volt, Szabó L rinc már a harmincas évekt l kiemelt

figyelmet szentelt a magyar nyelv prozódiájának és hatékonyan formálta azt. A kötet

végleges változata a precíz munka végeztével minden bizonnyal elégedettséggel töltötte

el, így ha valaki a szerz i szándékhoz leginkább közelálló szövegvariánst kívánja

olvasni A huszonhatodik év esetében, nyugodt szívvel forgathatja az 1957-es kiadást.

Számos vers van azonban még, amelyik így vagy úgy, de ehhez a könyvecskéhez

tartozik és figyelmet érdemelhet.

A kötet végleges változata nem tartalmaz néhány igen jelent snek nevezhet  szonettet,

így a Szavakkal n  a gyász  kezdet t. Ezeket kés bb Kabdebó Lóránt gy jtötte össze

és publikálta Szabó L rinc összes verseinek különféle kiadásaiban.23 A posztumusz

szonettek is csak 1975-ben váltak mindenki számára hozzáférhet vé, szintén Kabdebó

Lóránt által.24 A kötet kritikai fogadtatása ezek ismerete nélkül kezd dött meg, de

szervesen kés bb sem épültek be a recepció történetébe. Hogy megérthessük, miként

módosult A huszonhatodik év jelentése, kánoni helye, a rá irányuló filológiai vagy

hermeneutikai kérdések, ahhoz azonban fogadtatásának vázlatos áttekintésére is

vállalkoznunk kell.

(Fogadtatástörténet)

 1957 húsvétja nem kedvezett A huszonhatodik év olvasásának. A forradalom után a

figyelem – az irodalmi nyilvánosság figyelme is – sokkal inkább az országban lév

közállapotok felé fordult, minthogy egy személyes tragédiából táplálkozó „lírai

rekviem” jelent s visszhangra találhatott volna benne. Szabó L rinc októberi haláláig

csupán egy jelent s kritika foglalkozott vele, Nagy Péter munkája, ami viszont ért

módon méltatta a szonettciklust. Nagy Péter a korra jellemz  biografikus irodalomértés

elvárásaival olvassa a kötetet és állapítja meg: „Szabó L rinc mesterségbeli virtuozitása

23 Ezek közül a legteljesebb az Osiris által 2000-ben megjelentetett kötet: Szabó L rinc összes versei, I-II.
(sajtó alá rendezte Kabdebó Lóránt – Lengyel Kriszta), Bp., 2000.
24 Szabó L rinc: Szavakkal n  a gyász, Posztumusz szonettek, (szerk.: Kabdebó Lóránt), Bp., 1975.
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és érzésének mindent elsöpr  ereje együttesen tették lehet vé, hogy a közel ezerhétszáz,

egy ritmusra lép , egy képlet szerint rímel  sort mindvégig nem lankadó izgalommal,

érdekl déssel olvassuk, mint egy nagy költ  még életében közreadott intim

naplórészletét, amelyet mesteri versekben írt meg.”25 A költemények legf bb értékének

azonban Nagy Péter sem azt a „kibeszél  közlékenységet” tartja, amit például Németh

G. Béla éppenséggel tapintatlanságnak vél,26 hanem esztétikai teljesítményüket.

Szerinte „a kötetnek jó fele remekm , s a többi a legnemesebb köt anyag.”27 A kritika

rövid terjedelme miatt azonban nem tud érvelni állítása mellett, és írása alapján nehéz

föltárni, hogy a biografikus olvasás milyen döntések alapján ítél egy m alkotást jónak

vagy rossznak. Nagy Péter kritikája nyomán azonban több olyan munka is napvilágot

látott, amely az életrajzi események fel l kísérli megérteni A huszonhatodik évet.

 Ezek sorában els bbséget Illyés Gyula visszaemlékezései élveznek. Illyés kritikai

megjegyzései közvetlenül hatottak a kötetre, volt olyan vers, amelybe Szabó L rinc

kérésére bele is írt. Azok az olvasók, akik a költ i személyiség önmegnyilvánításaként

értették A huszonhatodik évet, okkal nyúlhattak a költ barát kommentárjaihoz. Illyés

már az eleven szerelmi kapcsolatnak is alakítója volt,  az Ostrom után szerepl je,

akir l a szerz i kommentár szerint a következ  sorok szólnak: „’Neki  kell!’ / gúnyolt

barátom: ’Máris ! A n  kell! / azt lesi, poklát felejtve, a tündért!’”28 A huszonhatodik

év jelent s része Illyés nyaralójában született, az alkotásfolyamat tanúja volt tehát.

Följegyzéseiben így emlékezik meg minderr l: „A tragikusan elvesztett kedvesr l szóló

szonettek egy részét Tihanyban írta, kit  alkotó lendületben, a szokásosnál ’jobb

formában’. Volt, hogy naponta kett t is elkészített. Rögtön le is gépelte, tintával is

gondosan utánajavította, ahol a ritmus hosszú í-t vagy -t kívánt, s kikiáltott értem.

Elolvasta még egyszer a verset, majd átnyújtotta, hogy a gyászos élmény (s megrázó

olvasmány) hatására sírásra torzult arccal, de kezét dörzsölve az elégedettségt l, hogy

25 Nagy Péter: A huszonhatodik év, In: u. .: Rosta, Bp., 1965. 201.
26 Németh G. Béla: A Huszonhatodik év Utóhang cím  lezáró összefoglalása: Problémaversek , In: u.
.: Írók, m vek, emberek, Bp., 1998.131.

27 Nagy Péter: i. m. 202.
28 Az esetr l Illyés is megemlékezik: „Pesten még eldörrent egy-egy id zített bomba s a hidakon, utcákon
még veszélyes volt a járás, amikor soványan, meggyötörten fölgyalogolt a Pasarétr l hozzánk a
Szeml hegyre, s rávett, hogy induljunk azonnal át Pestre, a Ráday utcába. Nagy vargabet vel kellett
mennünk egy hosszú délel ttön át, mert híd csak a legdélebbi volt még nyitva. Porban, tankroncsalékok
közt botorkáltunk, utcára d lt házak változatos hegységein különféle munkára-kényszerítések veszedelmei
között. Átkozta keményen az utat, s hogy rákényszerült. A kés bbi Huszonhatodik év h sn jét kellett
fölkutatnia, s én arra kellettem, hogy bemehessek olyan helyekre is, ahol neki kényelmetlen lett volna
megjelennie. – ’Olyan sürg s?’ – kérdeztem. Tekintetéb l a fájdalom felelt, hogy a segítségadás
kötelessége hajtja, az a fajta h ség, amely százfelé tépi a szívet.” (Illyés Gyula: Róla magáról, In: u. .:
Irányt vel, Bp., 1975. II. köt. 239.)
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egy hónap leforgása alatt ez már a harminckettedik! Tárggyá munkálta a kínt.”29 A

„balatonozós nyárvégeken”30 született szonetteket Illyés azonban mégsem az életrajz

fel l olvasta, hanem kétségtelenül esztétikai teljesítményükre figyelve. Szerinte: „a

Huszonhatodik év légköre olyan, mint egy tragédia ötödik felvonásáé; ennek a költ nek

van merészsége a zordszín  sorokban már nemcsak az érzékiséget villantani, de még a

humort is.”31 Illyés ugyanakkor Nagy Péterhez hasonlóan adós marad a szövegközeli

elemzésekkel, így nem tudjuk meg t le, mib l eredezteti a költemények tragikus vagy

humoros hatását.

 Természetesen nem Illyés volt ugyanakkor az egyetlen, aki bepillantást nyerhetett a

ciklus alakulásába. Lakatos István például 1956 októberében már a teljes kötet gépiratát

olvashatta.  meséli el azt az anekdotát is, amely egy novemberi írószövetségi ülés után

játszódik.32 A Volkmann utca felé sétálva a forradalom dúlta városban „a vazallus

kormány vattakabátos önkéntesei” megállították a költ t és barátját, majd átvizsgálták

aktatáskájukat. Miután beleolvastak A huszonhatodik év verseibe, szigorúan megrótták

ket,  hogy „komoly emberek és ilyen marhaságokat firkálnak.” Az államvédelmi

szerveknél némileg szigorúbb ítéletet mondott a kötetr l Bernáth Aurél

visszaemlékezésében.  a m  esztétikai értékeit nem vitatta, de a benne ábrázolt

szerelmi viszonyt komoly bírálattal illette. „Mikor a tervezett kötet kéziratát megkaptam

le, kértem, könyörögtem, hagyja ki a 70. szonettet. A feleségére, a gyerekeire, a

barátn  fiára és külön él  férjére legyen tekintettel. Belátta, megígérte, és a végén mégis

benthagyta. Búcsúzott akkor már az élett l, senki érzékenységére nem számított.”33

Bernáth Aurél idézett írásában szatírnak, erkölcstelen vadembernek mutatja Szabó

rincet, aki kegyetlenül kihasználja kedvesét és többi szeret jét. Akkor pedig, amikor

megírja A huszonhatodik évet, már kés n próbálja holt szeret jét kiengesztelni, csupán

közeli ismer seinek és családtagjainak okoz fájdalmat. Szabó L rincre emlékezve

Németh László is morális kérdéseket feszeget, ám  csodálattal szól a költ  életerejér l

és munkabírásáról, ezért úgy vélekedik, természetadta kíváncsisága és kegyetlen

szintesége sodorta bele abba a végzetes viszonyba, amelyet gyászkölteménye

analizál.34

29 i. m. 240.
30 v. ö.: Illyés Gyula: Szabó L rinc a Balatonnál, In: u. .: Irányt vel, Bp., 1975. II. köt. 241-244.
31 Illyés Gyula: Szabó L rinc, vagy boncoljuk-e magunkat elevenen, In: u. .: Irányt vel, Bp., 1975. II.
köt. 222.
32 Lakatos István: Szív lándzsahegyen, In: u. .: Paradicsomkert, Bp., 1993.
33 Bernáth Aurél: Arcképvázlat Szabó L rincr l, In: u. .:  A múzsa körül, Bp., 1962. 75.
34 Németh László: Szabó L rinc, In: u. .: Utolsó széttekintés, Bp., 1980.
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 Barátai közül Illyés mellett két olyan ért  elemz je akadt Szabó L rinc szonett-

koszorújának, aki nem biográfiai szempontokat érvényesített, Baránszky-Jób László és

tér István. Baránszky-Jób többször is nekifutott a kötet értelmezésének, de nem

leplezte a szerinte „intellektuális” költészett l való idegenkedését, minthogy véleménye

a következ  volt: „a m vészet lényegének az érzelmi emocionális réteg személyiséggé

alakítását tartom, amely érzelmi, hangulati jelleg , s amilyent Verlaine az

impresszionista hangszimbolizmus ars poeticájában meghirdetett.”35 Idegenkedése

ellenére azonban mégis felismeri a kötet jelent ségét és rendkívül érzékeny

megfigyeléseket tesz közzé velük kapcsolatban. Baránszky-Jób idealógikus kritikái

alapvet en bölcseleti és morális szempontokat érvényesítenek, amelyek azonban olykor

poétikai magfontolásokhoz kapcsolódnak. A huszonhatodik év világa cím  tanulmánya

els sorban arra figyel oda, hogy Nietzsche és Stirner hatása hogyan érvényesül a

kötetben, miáltal a két szerz  morálfilozófiai belátásait is ki tudja mutatni az egyes

szövegekben. Szerinte: „A huszonhatodik év hitele, varázsa, hogy semmi más törvény

nem érvényesül benne, mint két lélek egyesülésének íratlan törvénye.”36 Véleménye úgy

szól, hogy a két bölcsel  nyomán a szonetteket az ellentétek egysége jellemzi, ami

oxymoronokban és paradoxonokban tud költ ien jelentkezni. Szövegszer en ilyen

jelleg  trópusokat és figurákat nem vizsgál, de velük kapcsolatban megállapítja: „A

vet teljesen átható számtalan oxymoront teremt  paradoxia egyetlen abszurd tény

eredménye: a végs  soron szenzualitás síkján megrekedt, de annál magasabb szférát

igényl  szerelmi élményé; ezt most, hogy az átszellemült, megkísérli a költ  magában is

átszellemíteni – de ez az élmény hús és vér valójával tiltakozik ez ellen az átszellemítés

ellen s a költ  képtelen a transzfiguráció csodájára, amely minden szerelem lényege;

így ördögi körben forog: testként szeretni az immár testetlent, s magától azt követelni,

hogy bár testi valójában is testetlenül szerette volna.”37

 S tér István Baránszky-Jóbhoz hasonlóan idealógikus olvasója Szabó L rincnek, de

esztétikai érzéke fölismeri A huszonhatodik évben a remekm vet. Szerinte a gyászoló

kötet Szabó L rinc „utolsó, bizonnyal legnagyobb m ve.”38 Ennek legf bb oka, hogy a

Tücsökzenével szemben „A huszonhatodik év ciklusa kitörés a misztikából, a

35 Baránszky-Jób László: Szabó L rinc, In: u. .: Élmény és gondolat, Bp., 1978. 133.
36 Baránszky-Jób László: A huszonhatodik év világa, In: u. .: Élmény és gondolat, Bp., 1978. 178.
37 Baránszky-Jób László: A józan költ , Szabó L rinc költ ietlen  költészete, In: u. .: Élmény és
gondolat, Bp., 1978. 244-245.
38 S tér István: Szabó L rinc, In: u. .: Tisztuló tükrök, Bp., 1960. 244.
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kontemplációból, s a valódi, az igazi, nagy költ i hang megtalálása.”39 Arról azonban

idézett tanulmányában nem sokat mond, hogy miért olyan jelent s alkotás A

huszonhatodik év, csupán érvek nélkül deklarálja véleményét és legf bb téziseit.

Elemz  munkába évtizedekkel kés bb fog, de ekkor már némileg módosul véleménye.

A hatvanas években a kötetet olvasva az individualizmus meghaladását és a személyes

hangot üdvözölte, a nyolcvanas években azonban már a romantika el tti tradíciók

újjáélesztését és a gondolatiság föler södését. A Tücsökzenével szemben sem emeli már

olyan magasra a m vet. Fölismeri: „Valamikor, els  olvasásomból még a líraiság

benyomását riztem meg, de további olvasásomból kiderül, hogy els  benyomásom

nem volt elég pontos, és csak azért keletkezhetett, mert ett l a zokogó rekviemt l eleve

és el re eltökélten a gyász, a fájdalom líráját vártam. A ciklus azonban, néhány valóban

nagy, lírai hely kivételével éppenséggel nem lírai. Hanem inkább gondolati.”40

Mindezeket fölismerve azonban ha lehet, még többre tartja azt a kötetet, amely „csak

oly mértékben ’lírai’, amilyen mértékben az analízis a lírát megt rheti.”41

 S tér úgy véli, hogy „ebben a lírai rekviemben a líra többnyire nem a modern költészet

igényei szerint, hanem egy régebbi, egy 17. századi költészeti eszmény jegyében

jelentkezik. Akár az angol, olasz, spanyol barokk költészet (ahogyan az Szabó L rinc

Shakespeare-fordításaiból is kiderül), akár a francia klasszicizmus (Malherbe-et is

fordította Szabó L rinc) lírán az érzelem gondolati, erkölcsi továbbvitelét értette.”42 Ez

a vélemény foglalja össze azokat a vizsgálatokat, amelyek S tért megel en A

huszonhatodik év intellektuális jegyeit tanulmányozták, illetve ez készíti el  Rónay

László azon tanulmányát, amely a kötet bölcseleti távlatait Baránszky-Jóbnál szélesebb

horizonton tekinti át és Rilke, T. S. Eliot, valamint Heidegger m veivel von

párhuzamot. Ebben az id ben azonban már az egyes tanulmányokon túl olyan átfogó

igény  monográfiák is születtek, amelyek az életm  egészének kontextusában

vizsgálták A huszonhatodik évet.

 Ezek sorát Rába György könyve nyitotta, amely a korábbi morális bírálatokat –

mindenekel tt Komlós Aladárét, de Baránszky-Jób Lászlóét is – esztétikai ítéletbe

fordította. Rába olykor már poétikai szempontokat is érvényesít  elemzései éppen ezért

egy meglehet sen elfogult bírálat támasztékaiként szolgálnak. Szerinte a Tücsökzenéhez

képest A huszonhatodik évben „egyedül a versforma és mondatépítés összhangja, tágabb

39 i. m. 245.
40 S tér István: A huszonhatodik évr l, Új Írás 1980/11. 74.
41 i. m. 75.
42 i. m. 75.
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értelemben a ’versbeszéd’ vall tökéletesedésre”43, semmi más. Nem hiszi, hogy a kötet

valamiféle síron túli szerelmet vinne színre, minthogy szerinte ahhoz túlságosan

öntetszelg . „Sírás nélkül nincsen siratás, ám ebben az esetben [Bizalom] és általában A

huszonhatodik évben a halott kedves csak ürügy az önelemzésre. A minden emberi

megismerése ihleti ezeket a sorokat, ami aztán hamar átcsap magamutogatásba.”44 A

kötet mottója éppen ezért szerinte az Alkalom következ  helye lehetne: „Alkalom voltál,

hogy boldog legyek. / Alkalom, hogy meg ne becsüljelek. / Alkalom, hogy sose

felejtselek”. Rába szerint Szabó L rinc önz . Ez a vonása készteti önmaga elemzésére,

ami a kötetben a régiségben gyökerez  analitikus költészeti hagyományok

megújításához vezet, ám hogy pontosan miként, azt a részletes vizsgálatok hiányában

nem tudjuk meg. Mindeközben elismeri, Baránszky-Jóbnak igaza van abban, hogy sok

„érzelmi áradással teli” vers van a kötetben, de ezek kapcsán így fogalmaz: „az

igazságot keres  tárgyilagosságával írjuk le: a m  tehertételét jelentik. Ez a hang nem

érzelmes, hanem szentimentális, nem patetikus, hanem szenvelg .”45 Az érvek persze

ismételten hiányoznak.

 Számos verselemzés foglalkozik A huszonhatodik év egyes darabjaival, de olyan

poétikai igény  interpretáció46, amelyik a kötet egészének jellegzetességeire figyelne

Kabdebó Lóránt az életm  egészét átfogó monográfiájának megjelenéséig csupán egy

született. Dombi Erzsébet 1968-as tanulmánya ez,47 amely nem morális, filozófiai vagy

esztétikai idealogémákat kér számon a verseken, hanem szövegszer

megformáltságukra vet pillantást. Alapvet  elgondolása az, hogy az intellektuális stílus

mindenekel tt formai jellegzetességei miatt tér el az emocionálistól. Részletes

verselemzésekben vizsgálja azt, hogy milyen trópusok és figurák dominálnak A

huszonhatodik évben. Dombi szerint az analitikus eszményt tudatos stílusválasztás jelöli

a kötetben. Az absztrakciókat a nagyfokú s rítés teszi lehet vé, amely olyan metaforák

– nemritkán természettudományos metaforák – által jön létre, amelyek nem

tartalmaznak azonosítást. A Valami örök  rövid elemzése különösen jól szemlélteti,

43 Rába György: Szabó L rinc, Bp., 1972. 160.
44 i. m. 156.
45 i. m. 157.
46 Déri Tibor: Szabó L rinc: Omló Szirtr l, In: Miért szép? Bp., 1966. 258-267.; Seres József – Szappanos
Balázs: Szabó L rinc: A huszonhatodik év II/9, II/11, In: u. .: Verselemzések, Nyíregyháza, 1999. 181-
188.; Tüskés Tibor: Szabó L rinc: Két szonett A huszonhatodik évb l, In.: u. .: Versr l versre, Bp., 1976.
82-96. ; Lator László: Ideges figyelemmel, Mozgó Világ, 1992/5 107-109.; Reményi József Tamás –
Tarján Tamás: Szabó L rinc: A huszonhatodik év (A hír), In.: u. .: Magyar irodalom 1945-1995, Bp.
1996. 11-17.
47 Dombi Erzsébet: Az intellektuális stílus néhány eszköze Szabó L rinc „A huszonhatodik év” cím
versciklusában, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1968/1, 67-76.
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mir l is beszél.48 A trópusokon túl azonban olyan figurákat is vizsgál, amelyek a szöveg

gondolatritmusát adják – mindenekel tt az anaforákat és másféle halmozásokat.

Véleménye szerint „Szabó L rinc intellektuális jelleg  koncepciójának talán

legjellemz bb vonása az ellentétekben egyensúlyozó gondolkodás, amelynek stílusbeli

vetülete a költ i ellentét kedvelése”, vagyis az antonímiák.49 Dombi Erzsébetnek ez a

gondolata meghatározó jelent ség  lesz, és átveszi Baránszky-Jób, Rába, de még

Kabdebó Lóránt is,50 s t, Lévay Botondnak a tárgykörben publikált tanulmánya is

ként az  belátásaira épít.51

 Igazi fordulatot A huszonhatodik év recepciójában Kabdebó Lóránt Az összegzés ideje

cím  monográfiája hozott.52A könyv rendkívül komplex interpretációs eljárást

ködtet, amely négy elemb l áll: életrajzi, filológiai, esztétikai és poétikai vizsgálatok

összevet  elemzéséb l. A könyv el ször olyan történeti vizsgálódásokat végez,

amelyb l kiderül, hogy 1950 és 1957 között Szabó L rinc hol és milyen munkákat

végzett el. Az életrajzi vizsgálatok nagyban megkönnyítik a filológiai vizsgálatokat,

amelyek a szövegek pontos datálását és egymáshoz f  genetikus kapcsolataikat

tárják föl. Ezt követ en alapos filológiai ismeretek birtokában kezd dhet meg az a

hermeneutikai munka, amely az egyes szövegek esztétikai hatását gyakran poétikai

összetettségükb l eredezteti. Kabdebó Lóránt munkája persze számos elméleti kérdést

vet föl, életrajz és filológia kacsolatának kérdése ugyanúgy megoldatlannak t nik

benne, miként a hermeneutikáé és filológiáé.53 Ezek az elméleti tisztázatlanságok

azonban nem érintik a monográfia teljesítményét, minthogy az nagy gyakorlati érzékr l

téve bizonyságot a szövegek keletkezésének, datálhatóságának és különböz

variánsainak majd minden kérdését megválaszolja, miáltal az összes az övét l eltér

elemzési eljárásnak is rendezett terepet biztosít.

48 „Az egyes metaforákat anaforaszer en fogja egybe a sorok elején mindegyre visszacsendül valami
határozatlan névmás, amely következetes ismétlése azt hangsúlyozza, amit az azonosított fogalom
elhallgatása is kifejez, hogy valójában megnevezhetetlen az, amir l szólni akar. Az azonosítás
elmaradásából fakadó s rítés, amely az olvasó figyelmét, érdekl dését megsokszorozza s e szétágazó
képsort zárt egységbe fogó anafora Szabó L rinc tömör intellektuális stílusának remekévé teszi ezt a
költeményt.” i. m. 71.
49 i. m. 74.
50 Nagyon árulkodó, hogy Baránszky-Jób 1964-ben még egy szót sem szól az ellentétek egységér l A
huszonhatodik év kapcsán, 1969-t l kezdve viszont paradoxonokat és oxymoronokat emleget.
51 Lévay Botond: A huszonhatodik év intellektualizmusának néhány kérdése, It 1980/4 959-969.
52 Kabdebó Lóránt: Az összegzés ideje, Szabó L rinc 1945-1957, Bp., 1980.
53 A monográfia tisztában áll életrajz, filológia, esztétikai idealógia és poétika összeilleszthetetlenségével,
és így ír: „másfelé mutat a szöveg és másfelé a szöveg részeinek poétikai helyzete, más igazságot
fogalmaz mértékké a stilizált térid ben, és más igazság lelkiismeret-furdalása munkál az alkotás során.” i.
m. 380.
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 Kabdebó Lóránt monográfiája tisztázza, hogy milyen kapcsolat van a Hévízi-füzet és

az Amit még látott ciklus darabjai között, majd föltárja, hogy milyen körülmények

mellett születtek az Amit még látott darabjai. Kitér a posztumusz szonettek kérdésére és

rávilágít, hogy azok nem csupán az Utóhanggal, hanem a kötet középs  ciklusával is

kapcsolatba kerültek, a Jog és hiúság például eredetileg az 1953-as versek darabja volt.

Fölhívja a figyelmet arra is, hogy fordítói munkái befolyással bírtak Szabó L rinc

költészeteszményének változásaira, az Utóhang ezért a Tyucsev- és Rilke-fordítások

hatását viseli magán.54 Ezek az életrajzi és filológiai belátások azután árnyalják A

huszonhatodik év-interpretációkat. Mindenekel tt úgy, hogy a ciklus egészét szemlélve

fölhívják a figyelmet arra, a szonettek nem Petrarca énekeskönyvével, hanem

Shakespeare szonettjeivel vannak kapcsolatban. A formán és stíluson túl erre utal a

barokkos intellektualizmus és a monomániásan ismételt téma. Szabó L rinc többször

visszatért Shakespeare-hez, a háború után újrafordította szonettjeit, A huszonhatodik

évben pedig sokkal inkább követi stílusát, mint fordításaiban. Kabdebó Lóránt a kötet

ciklusait más és más szempontok alapján értékeli. Az összes elemzésben közösnek

bizonyul azonban az, hogy mindenekel tt Szabó L rinc „személyiséglátomására”

koncentrál, annak a szubjektumelméleti modellnek a módosulásaira, amely a húszas

évek végének dialogikus költeményeiben kirajzolódott. Természetesen mindez nem

csupán poétikai, hanem filozófiai kérdéseket is fölvet, vagyis létbölcseleti és

egzisztenciálontológiai kérdéseket, amelyek árnyalt tárgyalása el l nem tér ki a könyv.55

 Az a központi poétikai kifejezés, amelyet Kabdebó Lóránt A huszonhatodik év kapcsán

kidolgoz, a stilizált térid  fogalma. Ez a kifejezés a Szabó L rinc56 és a Szabó L rinc

pályaképe57 cím  kismonográfiákban is központi szerepet kap. Meghatározni a

következ képpen lehet: olyan immaginált – Kabdebó szavaival: látomásos – költ i

világ, amelyben a halál után újralétesülhet a két szert  kapcsolata. Olyan hely amely

„örök jelenlét, noha képzelet csak” (Ahol él bb a föld). Ezt a teret két alakzat létesíti, az

aposztrofé, amely megszemélyesíti és szubjektumként teszi elgondolhatóvá a másikat,

illetve a prosopopoeia, amelyik pedig a beszél  saját arcát rajzolja meg. Kettejük

társalgása a „valós” téren és id n kívül zajlik, egy olyan világban, amelyet a költ i hang

54 Kés bb egy angol nyelv  tanulmányban ezeket a kapcsolatokat részletesebben is megvizsgálja.
(Kabdebó Lóránt: On the Borderline of Nineteenth and Twentieth Century Poetic Discourses: The
Apperance of the Dialogical Poetic Paradigm, Neohelicon, 1994/1 61-83.)
55 Leglényegesebb megállapítása ezzel kapcsolatban a következ : „Az 1951 január 18-án készült
számvetés azokat igazolja, akik A huszonhatodik évben a Szabó L rinc-i individualista szemlélet
oldódását látták.” Kabdebó Lóránt: Az összegzés ideje, 401.
56 Kabdebó Lóránt: Szabó L rinc, Bp., 1985.
57 Kabdebó Lóránt: Szabó L rinc pályaképe, Bp., 2001.
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létesít, szemléletessé pedig a hüpotüposzisz tesz – már ha az egyes szonett törekszik a

szemléletességre. Néha a kötet stílusa szinte ótestamentumi szikárságot ér el. Szabó

rinc nem annyira szemléletes képekkel, mint amennyire költ i helyzetekkel dolgozik,

a stilizált térid t éppen ezért sokkal inkább poétikai teljesítményként, mint elképzelhet

látványként áll elénk.

Kabdebó Lóránt munkái készítették el  azt a fordulatot is, amely a kilencvenes években

következett be a Szabó L rinc-értésben. Ez mindenekel tt a Szabó L rinc Újraolvasó-

konferencia el adásaiban volt tettenérhet 58, hiszen a hazánkban ekkor virágba

szökken  hermeneutikai és dekonstrukciós értelmez  eljárások itt kerülhettek el ször

komoly, szervezett kapcsolatba az életm vel. A konferencia el adásainak dönt

többsége azonban mindenekel tt a húszas-harmincas évek fordulójára koncentrált, azok

miatt a változások miatt, amelyek a modernségben ekkor voltak kitapinthatók, így

kevesebb figyelem jutott A huszonhatodik évnek. Két jelent s szerz  is volt azonban,

aki a korszakot vizsgálva más írásaiban visszatért a lírai rekviemhez: Kulcsár Szabó

Ern  és Kulcsár-Szabó Zoltán. Kulcsár Szabó Ern  korszak-monográfiájában úgy

vélekedett, hogy a kötet a dialogikus versalkotáson belül hoz változást. Szerinte „A

huszonhatodik év (1951, megj. 1957) szonettjeiben ismét új poétikai megoldásokkal

gazdagodik Szabó L rinc lírája. Szöveg és beszél  között talán itt jön létre a

legszembeötl bb távolság, mely dönt en nem az id beli mozzanatok áthidalásának a

következménye, hanem abból származik, hogy a tárgy megidézhet sége

identitáskérdésekkel, tehát reflexív távolítással kapcsolódott össze.”59 Kulcsár Szabó

Ern  tehát a dialogikus versbeszédben beálló változásokat – vagyis poétikai

módosulásokat – észlel Szabó L rinc életm vén belül, amire magyarázatokat a

monográfia terjedelmi okokból nem ad, de egy kés bbi értelmez  – Kulcsár-Szabó

Zoltán – annál inkább.

Kulcsár-Szabó Zoltán Oravecz-monográfiájában A huszonhatodik évet az 1972.

szeptemberrel veti össze. Mindeközben a következ  megállapítást teszi: „A

huszonhatodik év szonettjei az egymáshozkötöttség egységének tapasztalatát a lírai én

dialogikus identitásképz  elveként jelenítik meg, így a társ elvesztése a lírai én számára

az önmeghatározás válságát eredményezi: a hiányként megvalósuló másik ’szólam’

újjáélesztésére itt is a képzelet révén történik kísérlet.”60 Az a változás tehát, amely a

58 Újraolvasó, Tanulmányok Szabó L rincr l, (szerk.: Kabdebó Lóránt – Menyhért Anna), Bp., 1997.
59 Kulcsár Szabó Ern : A magyar irodalom történte 1945-1991, Bp., 1994. 45.
60 Kulcsár-Szabó Zoltán: Orvecz Imre, Pozsony, 1996. 146-147.
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dialogikus versalkotáson belül következik be, a másik szólam elnémulásával áll

összefüggésben. Ennek persze nem csupán poétikai, hanem szubjektumelméleti

következményei is vannak. Az említett következmények vezetnek a saját identitás

meggyengüléséhez, olyan jelleg  elbizonytalanodásához, amelyre a magyar irodalom

történetében sokáig nincs példa. Orvecz költészete tett el ször kísérletet arra, hogy

számot vessen Szabó L rinc kései m vészetének emlékezetével és  volt az, aki magas

színvonalú alkotásaiban újra meg tudta szólítani az életm  említett fejezetét. Az ismételt

számvetésre tehát az él  irodalom ösztönözhet bennünket, és egy megújult

irodalomértés módszertana szolgáltathat hozzá eszközöket. Az itt következ  dolgozat

éppen ezért a Kabdebó Lóránt által megkezdett munkát azzal az értelmez  apparátussal

kívánja folytatni, amelyet Kulcsár Szabó Ern  és Kulcsár-Szabó Zoltán résztanulmányai

ködtetnek.
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II. Fejezet

(Szerelem)

 Francis Bacon szerint „a nagy és erényes emberek között (…) egy sem akadt, akit

holmi eszeveszett szerelem kerített volna hatalmába, s ez arra mutat, hogy a nagy

szellemek és a nagy alkotások távol tartják ezt a gyarló szenvedélyt.”61 Mondják, Szabó

rinc esend  ember volt: szenvedélyei gyakran térítették le az erényes útról, amit

állítólag még csak nem is nagyon bánt meg. Tudva ezt könnyen elítélhetjük, és óvatos

távolságot alakíthatunk ki emlékével vagy m veivel szemben. Szabó L rinc költészete

azonban nem azonos életével, még akkor sem, ha hasonló szenvedélyek járják is át

mindkett t. Hihetjük, hogy a költészet szerves kapcsolatban áll alkotója lelkével, ám

még ekkor is érdemes megfogadni Nietzsche tanácsát: „minden bizonnyal a legjobb,

amit csak tehetünk, ha elválasztjuk a m vészt m vét l, hogy t magát ne vegyük olyan

komolyan, mint m vét.  végül is m vének csupán el föltétele, anyaöle, talaja, esetleg

trágyája, amelyben, amelyb l a m  kisarjad, csupa olyasmi tehát, amit többnyire el kell

felejteni, ha magában a m ben akarunk örömet találni.”62 Szabó L rinc lehetett gyarló

ember, akit szenvedélyei távol tartottak az erényekt l, ám ez az  esetében sokkal

inkább megbocsátható, mint alkotásainál. M veire azonban morális értelemben nincs

mentség. A huszonhatodik évre sincs, arra a szerelmes gyászköltemény-ciklusra, amely

egy házasságon kívüli kapcsolatnak állít emléket. Nincs rá mentség, de nem is szorul rá.

A költészetnek kétségtelenül vannak morális távlatai, de ezek a távlatok magából a

költészetb l fakadnak. A nagy alkotások gyakran újragondoltatják velünk mindazt,

amiben biztosak voltunk, így morális meggy déseinket is. Önálló világot teremtenek,

amelynek saját szabályai vannak, éppen ezért rajtuk kívül lév  szabályok alapján

megítélhetjük, de meg nem érthetjük ket. Meggy désem szerint A huszonhatodik év

jelent s alkotás, de nem azért, mert távol tartja magától a gyarló szenvedélyeket, hanem

éppen azért, mert ábrázolja azokat, ezáltal pedig képessé tesz minket arra, hogy

elgondolkozzunk róluk, ahogy esszéjében Francis Bacon is elgondolkodott a

szerelemr l.

61 Francis Bacon: Esszék, Bp., 1987. 42.
62 Friedrich Nietzsche: A morál genealógiája, Bp., 1996. 118.
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 A szerelmet általában lelki jelenségnek tartjuk, vagyis olyan érzelemnek, amelyik

legbels bb világunkat jeleníti meg számunkra és mások számára. Ez a szenvedély

különféle vágyak és más lelki késztetések áttételeként jön létre. Szerelem és áttétel

(Übertragung) kapcsolatát napjaink pszichológiai és irodalompszichológiai irányzatai is

vizsgálják, elég itt Jacques Lacan és Shoshana Felman munkáira utalnunk.63 A

szerelemr l ugyanakkor tudnunk kell, hogy nem csupán a lélektan illetékességi körén

belül gondolkodtak el róla. Ez a jelenség mindenekel tt társas viszony, és mint ilyen, az

emberek közötti érintkezések bizonyos formáit szabályozza. „A szerelmi viszonyok más

viszonyoktól való különválasztása nyomán tudatosul, hogy a kód csak egy kód  és a

szerelem irodalmilag megformált, egyenesen el írásos érzelem.”64 A költészet tehát

nem másolja, hanem létesíti és alakítja ezt a szenvedélyt, vagyis ha annak szabályait át

akarjuk látni, azokat megérthetjük akkor is, ha mindenekel tt a szerelmi lírát

tanulmányozzuk. Dolgozatomnak ebben a fejezetében arra a kérdésre keresem a választ,

hogy Szabó L rinc A huszonhatodik év cím  kötetének els  ciklusa – az Amit még látott

– miként teszi elgondolhatóvá a szerelmet, mit mond err l a történetileg változó társas

és lelki viszonyról, hogyan alakítja azt. Mindebb l persze megtudhatunk valamit a honi

költészetr l, illetve az egykori és jelenlegi intim kapcsolatokról is. A ciklus vizsgálata

el tt ezek szerint azonban rövid kitér t kell tennem, hogy megértsük, milyen

kontextusokba érkezett meg szövege, vagyis a korban miként gondolták el a szerelmet a

költ i alkotások.

 Magyar nyelven a szerelmi líra egyik els  csúcsát a rokokó és a szentimentalizmus

idején érte el Csokonai Vitéz Mihály és Kisfaludy Sándor költészetével. Európában a

XVIII. század szerelmes irodalma fedezte föl a kommunikálhatatlanság tapasztalatát,

aminek az esetében „arról a problémáról beszélünk, hogy vajon van-e vagy nincs olyan

értelem az intim kapcsolatokban, amelyet pont akkor törünk szét, amikor közlés

tárgyává tesszük.”65 A szerelem megvallása esetében közlés és információ könnyen

elválhatnak egymástól, hiszen a másik fél a megvallás tényét jelentéktelennek, a közlést

pedig bosszantónak érezheti. Err l ír Kisfaludy Sándor A keserg  szerelem 190.

dalában: „A vad szivet irgalomra, / S tán szerelemre bírom, / És szert teszünk

nyúgalomra, / Ha érzelmim leírom: / Nyomorúlt! így gondolkoztam, / S írtam e bús

verseket; / Hajh! de szörnyen csalatkoztam – / Szélnek írtam ezeket!” Kisfaludy

63 Az áttétel általuk felvázolt jelentésér l értekezik Somogyi Gyula egyik tanulmánya is. (Somogyi Gyula:
Pszichoanalízis és retorikai olvasás, Felman, Lacan, de Man, Alföld 2003/6, 65-77.)
64 Niklas Luhmann: Szerelem  szenvedély, Az intimitás kódolásáról, Bp., 1997. 22.
65 i. m. 151.
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számára világos, érzései nem azért közölhetetlenek, mert egyediségük kifejezhetetlen,

hanem azért, mert a kommunikációs médiumok nem feltétlenül teszik ezt lehet vé,

minthogy olyan csapdákat rejtenek magukban, amelyek a vallomást annak ellenére

térítik el céljától, hogy meg rzik értelmét. A szerelem tétje az induuvidualizáció, ami

csakis a másikon keresztül mehet végbe, éppen ezért a partnerünkkel folytatott dialógus

alapvet en meghatározza a saját mibenlétét. Kisfaludy tudja, hogy „az emberek közti

interpretáció annyit jelent, hogy a másik az én átélésének és cselekedeteinek

horizontjaként olyan létet ad szerelmének, amely szerelem nélkül nem létezne. Az

interpretáció e horizontszer sége mindenfajta kommunikációban ott van – és nincs ott.

E tapasztalat elfogadása boldoggá vagy keser vé tehet – aszerint, milyen a szerelem.”66

 Minthogy a romantika számot vet a kommunikálhatatlanság tapasztalatával, szerelmi

költészete lemond a „valóság” közlésének igényér l – olyan képekben jelenítve azt

meg, mint Pet fi a Felh kben („Oh szerelem, te óriási láng! / Ki a világot gyujtod ránk!

/ Aztán ellobbansz… tán egy perc alatt, / S örök sötétség és hideg hamvad marad.” (Oh

szerelem )). A romantikus m vek olyan rendet alkotnak, amelyek irrealitásukkal már

eleve egy közölhetetlen tapasztalat irányába mutatnak. Még az ekkor éledez  népiesség

is olyan konstellációkba állítja a szerelmi lírát, amelyek meglehet sen valószer tlenek,

ilyen például számos „helyzetdal” is – amelyet csak utólag véltek, tévesen,

realisztikusnak.67 A romantika „szerelemszemantikájának középpontjában az egyedi

szubjektum és a világ kapcsolata áll.”68 Ez egy aszimmetrikus dialógusmodellen belül

valósul meg, amely az én-te viszonyban az „én”-nek biztosít els bbséget, a világ – mint

az egyént övez  táj – így ezekben a m vekben csupán a lélek állapotának kivetülése

lesz.69 Kés bb különbségeik ellenére Tompa Mihály és Vajda János szerelmes versei is

rokonok lesznek abból a szempontból, hogy a bennük ábrázolt tájak beszél jük

66 i. m. 157-8.
67 Ha más nem, hát a helyzetdalok retorizáltsága figyelmeztethet minket arra, hogy a bennük ábrázolt
világ sokkal inkább figuratív mozgások fenomenalizáló teljesítménye, mint élesszem  megfigyelések
leképzése. Pet fi Sándor Befordultam a konyhára  kezdet  versében például a t z önmaga, de a szerelem
allegóriája is lehet. A fizikai és pszichikai értelemben vett láng a költeményben helyet cserél: a beszél
pipájában lév  kialszik, ahogy a lány begyújt a konyhában, míg a lány szemében lév  átköltözik a beszél
szívébe. (Az egyik személyeknél tehát a t z kívülr l vándorol a lélekbe, míg a másiknál lélekb l átszökik
a világba. Ez azzal jár, hogy a küls  t z a beszél l a lányhoz, míg a bels  a lánytól a beszél höz
költözik.) Ez az ellentétes irányú mozgás sokkal inkább retorikai teljesítménynek t nik – egyfajta
kiasztikus cserének –, mint valós megfigyelésen alapuló leírásnak. A vers zárt szerkezetét – realisztikus
látszata ellenére – egy keresztirányú mozgás szervezi tehát, ez lehet oka hatásának is.
68 Niklas Luhmann: i. m. 166.
69 Harold Bloom szerint „a romantikus költ  nem a társadalomtól fordul el a természethez, hanem a
természett l valamihez, ami integránsabb mint a természet: saját magához.” (Harold Bloom: The
Internalization of Quest Romance, In: Romanticism and Consciousness, (szerk.: Harold Bloom), New
York, 1970. 15.)
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lelkiállapotának kivetülései.70 Ez a romantikus eljárás sokáig jellemz  marad a magyar

költészetre. Juhász Gyula még 1912-ben is így ír: „Milyen volt sz kesége, nem tudom

már, / De azt tudom, hogy sz kék a mez k, / Ha dús kalásszal j  a sárguló nyár, / S e

sz keségben újra érzem t.” Ez a költemény a beszél  identitását a természeti tájhoz

 viszonyában teszi elgondolhatóvá. A táj szemlél jének nem egyenrangú

dialóguspartnere, minthogy nem „valódi” másik, csupán az „én” egy emlékének csöndes

kivetülése („Milyen volt hangja selyme, sem tudom már, / De tavaszodván, ha sóhajt a

rét, / Úgy érzem, Anna meleg szava szól át / Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.”).

A természet itt sem a „valóságot” tükröz  képekb l áll össze, hanem olyanokból,

amelyek a maguk irrealitásával utalnak az egyébként közölhetetlen szerelem élményére.

 A modern költészetben tovább él tehát a romantika szerelemfölfogása. Igaz ez még

József Attila legtöbb m vére is, az Óda bizonyos passzusai például a táj irrealizált

átlényegítésével utalnak a kommunikálhatatlanra. Jellemz , hogy ez a vers a saját érzést

tartja fontosnak – arra halmoz hasonlatokat („Szeretlek, mint anyját a gyermek, / mint

mélyüket a hallgatag vermek…”) –, nem pedig a rá adott válaszokat. A másik itt a saját

függvénye71 és keveseknél válik nyilvánvalóvá, hogy ez akár téves gondolat is lehet. A

i kacérság persze mindig arra emlékeztette a férfiakat, hogy birtokolhatóságuk illúzió

csupán,72 ám azok elég ostobának bizonyulnak ahhoz, hogy err l rendre

megfeledkezzenek. A magyar lírában a szerelem egyenrangú felek között zajló

szimmetrikus párbeszéddé el ször úgy t nik a másodmodernségben vált. Ez szoros

összefüggésben van azokkal a poétikai változásokkal, amelyek a húszas-harmincas évek

fordulóján játszódtak le a honi költészetben. A dialogicitás a saját identitást csupán a

másikon keresztül véli megalapozhatónak. Az „én” éppen ezért a párbeszédben olyan

hely lesz, amely a „te” válaszaitól függ en mindig újraszituálódhat, és viszont. Ez a

dinamika azonban nem teszi lehet vé, hogy a saját valamiféle lényeggel bírjon, a másik

70 Tompa Mihály ugyanúgy irreálisnak t  tájak képében ábrázolja szerelmes lelkiállapotát  („A légben,
multunk szép viráginak / Kisér még balzama; / … // A szív, a szív játszik szeszélyesen / Magával és
velünk; / Meg-meghasonlik, – ködlik mint a hegy, – / Buján kéjelgve csüng.” (Szeretlek)), ahogy Vajda
János Húsz év múlva cím  versének visszautasított, szerelmes beszél je is egy allegorikus tájképben viszi
színre önmagát („Mint a Montblanc csúcsán a jég, / Minek nem árt se nap, se szél, / Csöndes szivem,
többé nem ég; / Nem bántja újabb szenvedély.”).
71 Ennek az aszimmetrikus dialógusmodellnek – amely tulajdonképpen monológot jelenít meg – az
emlékezetét viseli magán még a Semmiért egészen is.
72 Georg Simmel szerint a szerelemben „a nem-birtoklás ugyanis beleszöv dik immár a birtoklásba,
együttesen alkotják azon viszonyegység két oldalát, amelynek széls séges és legszenvedélyesebb formája
valaminek a birtoklása, ami ugyanakkor nem a miénk”. Ezért mondja azt, hogy „ha tehát az egyidej
birtoklás és nem birtoklás az erotika áttörhetetlen megjelenési formája s gyakran végs  alapja, akkor a
kacérság ezt párolja bel le, mégpedig a játék formájában.” (Georg Simmel: A kacérság lélektana, Bp.,
1996. 21-2.)



21

pedig ennek valamiféle kivetüléseként jöjjön létre. A szerelem itt már nem egy

önazonos lélek rejtett érzéseinek megjelenése, hanem olyan (kölcsön)viszony, amely

túlcsap az egyénen. Ez teljesen nyilvánvalóvá az ötvenes évek magyar költészeténél

válik, Pilinszky János és Szabó L rinc alkotásaiban, ám ekkor már mindkét életm

kritikusan viszonyul ehhez a poétikai gyakorlathoz. Ez a fejezet az általuk ekkor vallott

szerelem-fölfogást kívánja vizsgálni.

 Szabó L rincnél a szerelem „nyelvvé” válik. A nyelv ahumánus közeg, ami itt azt

jelenti, hogy nem az embert l ered, hanem éppen fordítva, az ember származik bel le.

A személyiség olyan konstrukció, amely nyelvi m ködések dinamizmusaként áll el . A

szerelem is nyelv, vagyis kommunikációs közeg és mód, így a benne résztvev  számára

egyik lehetséges szubjektumát artikulálja. Valaki lehet a szerelem alanya és tárgya,

esetleg egy id ben mindkett , így jutva személyiségének egy a viszonyon kívül meg

nem tapasztalható lehet ségéhez. Ez ugyanakkor a szerelmes számára valami nagyon

ijeszt t is magában rejt: annak a tudását, hogy a viszonyon belül elfoglalt pozíciója nem

szükségszer , megváltozhat, illetve bármikor bárki más betöltheti. Én „X” szerethetem

„Y”-t, és akár az is viszontszerethet engem, de ez bármikor megváltozhat. A mondat

grammatikai szerkezete vagy lexikális készlete kicserél dhet. Egy „Z” vagy „Z’”

bármikor elfoglalhatja „X” és „Y” helyét is.73 A szerelem nyelvszer ségét, annak

ahumán aspektusait, és a bel le fakadó következményeket „apollóni” feledés takarja

szemünk el l. A személyiségünk helyét és integritását fenyeget  veszélyeket nem

szívesen vesszük tudomásul, ezért inkább feloldódunk a szerelem boldogságában vagy

boldogtalanságában. Ezek az érzések elhitetik velünk, hogy minket nyilvánítanak meg,

és csakis a mieink, és afel l, hogy ez még sincs így, még az sem igen tántorít el

bennünket, hogy hasonló jelenségeket másokon is megfigyelhetünk, illetve másoktól,

másokról is hallhatunk vagy olvashatunk, ami arra utal, ez korántsem egyéni érzés,

minthogy azok valószín leg közölhetetlenek.74 Az én-te viszonyt ilyenkor úgy fogjuk

73 A féltékenység ennek a tudatnak az elfojtásáért zajló harc. A féltékeny szeret  a Másikat úgy akarja
birtokolni, ahogy nem birtokolhatja. Sejtve ezt nem a vággyal számol le, hanem a vágy beteljesülését
fenyeget  tényez kkel veszi fel a küzdelmet: megpróbálja az összes vélt vagy valós vetélytársát el zni
kedvese mell l. Szélmalomharca teljesen kilátástalan, hiszen a Másik teljes birtoklása még akkor is
lehetetlen volna, hogyha egyedül k ketten lennének a világon, hiszen az nem azért nem az övé, mert
harmadik vagy negyedik fél részesül bel le.
74 Összevethet  mindez Wittgenstein privátnyelv-kritikájával, amely a „fájdalom” szó jelentése kapcsán
bontakozik ki (Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, Bp., 1998. 155.), illetve Hans Peter Duerr
radikális kommentárjával, amely végs  soron már a Saját és a Másik megragadhatóságát és
kommunikálhatóságát érinti (Hans Peter Duerr: Sem Isten  sem mérték, Anarchista észrevételek a tudat-
és ismeretelméletr l, Bp., 1998.).
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fel, mint olyan közeget, amely saját lényegiségünkhöz juttat el bennünket. A viszony

látszólag világos képleteket teremt önmagunk meghatározása számára.

A szerelem tehát azt a hitet keltheti bárkiben, hogy saját személyisége valaki máshoz

 viszonyában meghatározhatóvá válik, így ennek keretein belül leírható. Ezt a

vélekedést Szabó L rincnek azok a szonettjei is táplálhatják, amelyek a még él

kedveshez íródtak. A ciklus els  versének elemzése ugyanakkor az ebbe vetett hitet

komoly kételyekkel is illetheti. Az Önvád aposztrofikus költemény, ami viszont nem

jelenti azt, hogy egyértelm en kiderül bel le, kihez szól, a címb l kiindulva pedig

ennek eldöntéséhez nem nyerünk támpontokat, mivel magunkat mások el tt és másoktól

elrejtve is vádolhatjuk. Képzeletben persze könnyen ágyazhatjuk a szöveg elhangzását

olyan kitalált helyzetbe, amelyen belül megszólító és megszólított kiléte nem igényel

különösebb magyarázatot – ilyen a szerelmesek között zajló párbeszéd –, mégsem

tekinthetünk el attól a feszültségt l, amelyik a kezd  sorokban a vers lehetséges

pragmatikai szituáltságai és grammatikai szerkezetei között figyelhet  meg. „’Önzésem

szeret!’ – vádolom magam, / s fájva nézek zaklatott tudatomba.” – írja Szabó L rinc. Itt

az érzés tárgya lehet a másik (önzésem téged szeret), de lehet maga az alany (önzésem

engem szeret), s t, a kijelentés akár tárgytalannak is tekinthet  (önzésem szeret, és nem

gy löl). Amíg az els  lehet ség a már vázolt pragmatikai szituációba – a szerelmes

dialógusba – könnyedén belesimul, addig ennek a második és a harmadik ellenáll. Mivel

nyerhetünk többet, azzal, ha emiatt az utóbbi lehet ségeket elvetjük, vagy azzal, ha

újragondoljuk a vers elhangzásának képzelt helyzetét? A tét maga a költemény, hiszen a

kezd  sorok értelmét l függhet a továbbiaké is.

Amennyiben megmaradunk az els  lehet ségnél, annyiban a szonettet az önz  szerelem

(amour propre) verseként olvassuk.75 Ezt az értelmezést a korábbi kritikákon túl a

szöveg els , még kéziratos változata is támogathatja, amely Az önzés félelme címet

viselte. Az önz  szerelem alanya tárgyának maradéktalan bekebelezésére törekszik,

benne az én a másikra teljesen vak marad, mindenestül eltöröli azt. A szerelem a

költeményben így olyan aktív er vé válik, amelyik az önaffirmáción kívül semmiféle

más igazolást nem kíván: „Soha még / nem untam édességed: ez elég /

megnyugtatásnak”. Azok a moralizáló olvasatok, amelyek így értették a verset, a

napjainkig általánosan elfogadott erkölcsi vélekedések fel l jogosnak t  bírálatokat

75 Önz  szerelem (amour propre) és önszeretet (amour de soi) különbségér l b vebben Paul de Man
értekezett Rousseau-interpretációi során (v. ö.: Paul de Man: Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999. 216-
54.). Én az általa bevezetett fogalmakat nagy rugalmassággal kezelem.
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fogalmaztak meg vele kapcsolatban. Ezek f leg azt panaszolták el, hogy a széls séges

individualizmus semmiféle társas kapcsolatnak nem képezheti alapját – a szerelemét

sem – így a közösségre nézve ártalmas. Hasonló hangok a Semmiért egészen vagy Az

Egy álmai kapcsán is hallhatóak voltak. Kérdés lehet persze, hogy a lírának vajon

tényleg a közösség érdekeit kell-e szolgálnia, s értékét azáltal nyeri-e el, hogy teljesíti

ezt az elvárást vagy sem. Az Önvád cselekedtet  ereje részben éppen azáltal nyilvánul

meg, hogy ezekre nemleges választ ad és felháborodást vált ki. Tropológiai mozgása a

szerelem irányultságát inkább az alany, mint a tárgy felé billenti. Azon kívül, hogy ez a

viszonyon belül ellehetetleníti az önismeretet – az én másikhoz viszonyított

pozíciójának meghatározását –, és ezáltal hamis tudatot hoz létre, a vers újraolvasását is

lehetségessé teszi.

Amennyiben ugyanis emiatt úgy vélekedünk, hogy az „Önzésem szeret!” mondatnak az

alany a tárgya, annyiban a szonettet az önszeretet (amour de soi) verseként olvassuk.

Szabó L rincnek a kéziraton alkalmazott változtatásai is efelé hatottak, hiszen a címb l

elhagyta az önzés szót és inkább a szöveg nárcisztikus vonásait er sítette meg. Éppen

ezért a m vet akár olyan önmegszólító költeményként is érthetjük, amelyen belül az

„én” és a „te” pozíciója bármikor fölcserélhet  – „(Te is mondtad!)” –, vagyis a Másik

helyét a Saját bármikor kisajátíthatja. Ez az „én” pozícióját meghatározhatatlanná

változtatja, ami aztán a moralizáló olvasatok számára is számonkérhetetlenné teheti.76 A

költemény ett l kezdve nem etikai, hanem pszichológiai szempontból lesz érdekes:

olyan önmagára irányuló tudatot visz színre, amelyik saját szerkezetének fölvázolása

során minduntalan módosítja indulatainak hálózatát, s így szem el l téveszti lényegét

(„Nem tudom én, kedves, mi meddig önzés / s vállalom, ha az hajt.”). A vers beszél je

az idézett részletig az önzést tartotta saját legjellegzetesebb vonásának, ám itt beismeri,

hogy nem tudja meghatározni, mi ez, így magát sem. A problémát úgy véli

megoldhatónak, hogy a lényét formáló késztetéseket ismeretlenül is föltétlen igenli. A

nárcisztikus psziché célja az, hogy saját lelkét az önismeret által maradéktalanul

birtokba vegye. Amikor ez a fent leírt okok miatt lehetetlenné válik, nem marad más,

mint a vágy: „Soha még / nem untam édességed: ez elég / megnyugtatásnak, ez multat,

jöv t és / jelent úgy átf t, hogy a szenvedély: / ’Köszönöm!’ súgja, s hálám, hogy: ’Ne

félj!’”

76 Hasonló jelenségre hívta föl a figyelmet Kulcsár-Szabó Zoltán is Az Egy álmai kapcsán, amikor „az én
radikális olvashatatlanságáról” beszélt. (v. ö.: Kulcsár-Szabó Zoltán: Különbség  másként, In: u. .: Az
olvasás lehet ségei, Bp., 1997. 53-71.)
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Mire irányulhat ez a szenvedély? Ki vagy mi az „Önzésem szeret!” mondat tárgya? Ami

kezdetben olyan egyértelm nek t nt –, hogy ez könnyen megválaszolható: csakis az

imádott másik lehet, Szabó L rinc esetében tehát Korzáti Erzsébet –, az az olvasás

során teljesen bizonytalanná vált. Immár annak a lehet sége is indokoltnak t nhet, hogy

nincs valódi tárgya. A szerelem itt „defiguráló figura, azaz olyan metafora, amely egy

lebeg , nyitott szemantikai struktúrának az egyértelm ség, a tulajdonképpeni jelentés

illúzióját kölcsönzi. Az érzelmek naivan referenciális nyelvében mindez örökösen

visszatér  kimérává teszi a szerelmet, saját eltévelyedésének a szörnyetegévé”.77 Úgy

nik, Szabó L rinc nagyon jól ismeri azt a kimérikus fenomént, amit szerelemnek

hívunk. Talán éppen ezért kételkedik abban, hogy benne megnyílna a másikban való

önmegértés lehet sége. A szerelem szerinte sokkal inkább az ismer ssé tétel értelmében

vett megismeréssel rokonítható, mintsem az idegenség megszólaltatásával,78 éppen ezért

a „te”-t, a másikat radikálisan tagadja, eltörli. Ez az oka annak, hogy a viszonyon belül a

saját személyiség megragadhatatlan és leírhatatlan marad.

Életünket persze nem élhetjük annak örökös tudatában, hogy személyiségünk

sérülékeny és változékony konstrukció, amely sokkal inkább függ a másiktól, mint saját

magunktól, így birtokolni és teljes mértékben megóvni sem tudjuk. Dolgaink után

loholva jótékony feledés rejti ezt el szemünk el l, ami lehet vé teszi, hogy figyelmünk

magabiztosan irányulhasson másra. A mindennapiság állapota ez,79 amelyet az Ostrom

után is színre visz. A költemény lényegesen egyszer bb pragmatikai szituációba

illeszkedik, mint az Önvád. Megszólító költemény, amely retrospektív narrációban

beszéli el a kedvesnek, mi történt szeret jével távollétében. A szöveg jól illeszkedik a

Korzáti-viszony által teremtett gyakorlati helyzetbe, a Vers és valóság is ezen belül

értelmezi.80 Kérdés lehet ugyanakkor, hogy milyen a m  ránk gyakorolt hatása:

77 Paul de Man: i. m. 267.
78 Nietzsche ezek különbségér l A vidám tudomány 355. aforizmájában értekezik, amely A megismerés
fogalmunk eredete címet viseli. (Friedrich Nietzsche: A vidám tudomány, Bp., 1997. 271-2.)
79 A mindennapiságról Heidegger így ír: „A legközelebbi-mindennapi világban-benne-lét pozitív
fenoménjének felmutatása alapjaiban teszi beláthatóvá, hogy miért hibázzák el a létszerkezet ontológiai
interpretációját. Mindenekel tt maga ez a létszerkezet véti el és fedi el önmagát a maga mindennapi
létmódjában.” (Martin Heidegger: Lét és id , Bp., 1989. 263-4.)
80 Évtizedekkel a Második Világháború után mindazok számára, akik nem tanulmányozták a korszakot,
áttekinthetetlenül bonyolultnak t nhetnek azok az eseménysorok, amelyek Budapest ostrománál és utána
zajlottak le. Szabó L rinc életét sem ismerhetjük meg ezek vázlatos áttekintése nélkül, ráadásul a
történelmi eseményekkel egy id ben érzelmi élete is meglehet sen zavaros volt. A Vers és valóság leírja,
mi történt 1944 és 1945 fordulóján: mit jelent a „két börtön közt” kifejezés, vagyis hogyan vonták
felel sségre a költ t a honi fasizmusban betöltött (mellék)szerepe miatt. Azt is leírja, Illyés miként segített
rajta mindkét alkalommal, a szerelmi postás feladatait is vállalva, miután Szabó L rinc bevallása szerint
tájékoztatta „ennek a szerelemnek a múltjáról és szorult helyzetünkr l.” (Szabó L rinc: Vers és valóság,
Összegy jtött versek és versmagyarázatok, (szerk.: Kabdebó Lóránt) Bp. 1990. II. köt. 75.)



25

hozzásegít-e bennünket valamiféle (ön)megértéshez. Számomra úgy t nik, az Ostrom

után fecsegés,81 amely leginkább arra alkalmas, hogy gyakorlati problémákkal

foglalkozzon, és így elfedje szemünk el l a lényegi kérdéseket. Valószín leg megvolt a

jelent sége egy tovat nt viszonyon belül – er sítette és elmélyítette azt –, ám ennek a

kapcsolatfenntartó szerepe a kapcsolattal együtt megsz nt. Ma már csak idegen

emléknek látszik: olyan, mint egy régi fénykép, amelyen egy fa árnyékában, kerti

bútorokon barátok üldögélnek és mosolyogva beszélgetnek, de mi sem azt nem tudjuk,

kik k, sem azt, hol vannak, bár a fénykép hátuljára írt sorok néhány támpontot

adhatnak. Ilyesmin is el lehet t dni, ami olykor akár megrázó fölismerésekhez is

vezethet, ám ett l még ezek a dolgok nem lesznek m alkotások, csupán számunkra is

fontossá váló rekvizitumai egy másik világnak.

A fent leírtakon túl egyéb oka is van annak, hogy az Ostrom utánt nem tartom jól

sikerült költeménynek. Amennyiben egy szemiotikai alapozottságú nyelvmodellen belül

próbáljuk meghatározni a költészet jelent ségét, azt abban vélhetjük megtalálni, hogy

fölforgatja jelöl  és jelölt hierarchikus viszonyát. A nem költ i beszédben a szavak

els dleges funkciója az, hogy utaljanak jelöltjeikre, a mondatokban pedig azokat a

viszonyokat kövessék, amelyek az utaltak között vannak. A processzusban betöltött

szerepüket mindeközben el kell hogy tüntessék. Az Ostrom után ilyen „nem költ i

beszéd”-ként mutatkozik meg: elgondolhatóvá teszi és követi az egykori események

menetét. A költ i alkotások azonban esztétikai hatásukat részben éppen abból merítik,

hogy jelöl ik olyan kapcsolatokat létesítenek saját szabályaik szerint egymással,

amelyek eltérnek a jelölteknek tulajdonított rendt l. Ez az eltérés aztán újraalkothatja a

jelöltek világát is, ami megmutathatja a nyelv erejét és hatalmát. Az Ostrom után ennek

a lehet ségét elmulasztja, így csupán rímekbe szedett kordokumentumként funkcionál.

Talán csak a befejez  sorok mutatnak ezen túl, azok, amelyekben a beszél  megpróbálja

meghatározni, hogy a kapcsolat elmúlt húsz évében „mid voltam neked” „s mi nekem

te”. Err l így ír: „Nem csacska szerelem: / családomon túl, családomon innen / b ség és

szükség, ha semmi, ha minden…” A „nem csacska szerelem” meghatározása három

paralel gondolat segítségével történik. Ezek a mondatrészek egyaránt két, egymással

ellentétes viszonyban lév  elemb l épülnek föl (innen-túl, b ség-szükség, semmi-

minden). Az egyes elemek elhelyezése azonban nem csupán párhuzamos, hanem

81 „A ’fecsegés’ kifejezésnek nincs itt semmiféle becsmérl  jelentése. Terminológiailag pozitív fenomént
jelent, amely a mindennapi jelenvalólét megértésének és értelmezésének létmódját konstituálja.” (Martin
Heidegger: i. m. 315.)
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kiasztikus elrendezést is mutathat a fölsorolásban, attól függ en, kinek a néz pontjából,

illetve hogyan értékeljük a kapcsolatot. Ez a sokértelm ség gyarapítja a verset, illetve

lehet vé teszi, hogy költ i alkotásként gondoljuk el, amelyben van némi jelent sége a

benne ábrázolt eseményeken túl azoknak a szavaknak is, amelyek megjelenítik ket. Így

még az utolsó sorban a „szivem”-nek szóló köszönet is visszatérhet a költészet terébe,

hiszen az nemcsak „Erzsike” udvariasan semmitmondó megnevezéseként szolgálhat. A

szív ugyanúgy lehet a beszél  legtitkosabb érzéseinek lakhelye, mint ahogy válhat

lényének mástól kapott lényegévé, aminek a kötetben kés bb lesz még jelent sége.

Úgy néz ki, az Ostrom után A huszonhatodik év els  részének a legkevésbé sikerült

darabja. Sem esztétikai, sem poétikai szempontból nem illeszkedik a ciklusba, ami

rávilágít arra, hogy nem is ezek a szempontok domináltak összeállításakor. Az Ostrom

után egyike annak a három szonettnek, amelyek valóban a Korzáti-viszony végén

születtek.82 A kötet els  részét tehát nem költ i elvek szerint rendezték el, hanem

dokumentalista igénnyel: egy szerelem emlékeit archiválja. Kérdéses persze, hogy meg

lehet-e rizni egy ilyen tünékeny jelenségb l bármit is. A harmadik vers efel l komoly

kétségeket ébreszthet bennünk. A Képzelt képzeleteddel rendkívül hatásos alkotás.

Jelöl inek játéka izgalmas kihívást nyújt az értelem számára minden újraolvasásában.

Azt a szerelmi viszonyt azonban, amelyen belül az én-te viszony olyan magától

ért nek t nt az Ostrom utánban, fikcióként jeleníti meg („Képzelt képzeleteddel

képzelem, / hogy együtt vagyunk”). Ez a gesztus nem szünteti meg annak a lehet ségét,

hogy ez a szerelem „valós” helyzetként is létezett, olyan helyzetként, amelyre

rekvizitumok sokasága utal, ám ez az érzés immár f ként imaginatív teljesítménynek

nik.83 Mivel a Korzáti-szerelem – mint ahogy általában ez lenni szokott – se nem

fikció, se nem valóság, így realitásként való tettenérhet sége és dokumentálhatósága

kétségesnek t nik. Ez persze a kötet szervez elveivel kapcsolatban is fölvethet néhány

kérdést, de nem biztos, hogy ma már ezeknek bármi értelme van. Egy sikertelen kísérlet

önmagát leleplez  kudarca ugyanúgy tanulságos lehet, mint egy sikeres költ i program

olajozott m ködésének a vizsgálata. Különösen igaz ez akkor, amikor a kudarc

fölismerése olyan verseken keresztül válik lehetségessé, mint az Amit még látott

harmadik darabja.

82 A Vezeték a kötet formálódásának kései szakaszában lett csak része a ciklusnak, bár ez is Korzáti
Erzsébethez íródott 1949. február 22-én.
83 Dolgozatomban a reális, imaginárius és fiktív fogalmait dönt en Wolfgang Iser munkáira támaszkodva
használom. (v. ö.: Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius, Bp., 2001.)
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A Képzelt képzeleteddel esztétikai hatását nem pragmatikai szintjén éri el.

Aposztrofikus költemény, amely olyan egyszer  beszédhelyzetbe illeszkedik, mint az

Ostrom után. A megszólaló és a megszólított identitása mégis bizonytalanná válik a

költeményben, ami meglehet sen szokatlan ilyen világos képletek m ködése mellett.

Ennek a termékeny zavarnak az okozója egy szintaktikai alakzat, a figura etymologica.

A figura etymologica nem más, mint egy t  kis eltérésekkel történ  megismétlése egy

adott szöveghelyen belül. Hatását abból nyeri, hogy a szót leválasztja látszólag

identikus jelentésér l, és olyan értelemvariánsokhoz rendeli, amelyek különbségének

elfedésér l a nyelvben jótékony feledés igyekszik gondoskodni. A szót ismétlés még

akkor is zavarba ejt , ha csupán szintaktikai pozícióját változtatja meg a lexémának,

hiszen az a kicsiny változtatás is elegend  a szilárd és identikus jelentésbe vetett hit

megingatásához, amely az eltér  mondattani pozícióból fakad. A figura etymologica

olyan hátborzongató élvezetet okoz, mint amikor egy csónakból egy folyóba ugrunk:

elveszítjük lábunk alól a biztosnak vélt talajt, ám cserébe olyan éltet , eleven közegben

mártózhatunk meg, amely felüdíti szellemünk. A Képzelt képzeleteddel uralkodó

alakzata tehát a szót ismétlés. Nemcsak a címében és az els  sorban bukkan fel, hanem

kés bb is számos alkalommal („sóvár magányomat / hívja magányod”, „együtt vagy

velem, / ahogy veled én”, „fájdalmad fájdalmamban érzi csak” (kiem. t lem, K. B. L.)).

Az a változás, amely ezeknek az ismétléseknek a hatását adja – ha igér l van szó – a

személy-, – ha f névr l – a birtokos személyragozásban figyelhet  meg. Ez teszi

lehet vé az én és a te pozíciójának fölcserélését is, dacára a világos pragmatikai

szituációnak. Ahogy a „magány”, a „fájdalom” vagy a „képzelet” birtokosa

megváltozhat, ugyanúgy az a pozíció is átalakulhat, amelyet hozzájuk képest a

birtokosok elfoglalnak.

Az ismétlés más területen is szervezi a verset. Szonettr l lévén szó magától ért ,

hogy a hasonló ritmusképleteket m ködtet  sorokat szabályosan visszatér  rímek kötik

össze. A rím az epifora egyik alfaja, amelyben adott hosszúságú szöveghelyek

végz dései ismétl dnek. Ez a jelenség többnyire az auditív emlékezet m ködése által

jön létre. Újszer  jelentésbéli kapcsolatok vagy eltérések kialakításához a visszatér

végz dések ugyanúgy hozzájárulhatnak egy versen belül, ahogy a figura etymologica,

gondoljunk csak Kosztolányi néhány költeményére. (Rendkívül árulkodó például, hogy

az Ének a semmir l második strófájában egyedül az élet szóra nem rímelnek a semmi

attribútumai: sebb, ismer sebb, er sebb.) A t ismétléseken túl a végz désekének is

megvan a maguk szerepe a költeményben: a „képzelem” szóra például a „vagy velem”
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(„velem vagy” értelemben) és a „szüntelen” rímel. Még fontosabbnak t nik azonban,

hogy adiectioval találkozhatunk a vers magasabb szintjein is. A „képzelt képzeleteddel

képzelem” sor kétszer tér vissza, ráadásul kicsit a figura etymologicát idézve, minthogy

folytatása az els  esetben az, „hogy idegondolsz kedves”, míg a másodikban az, „hogy

együtt vagyunk”. Az els  eset nyilvánvalóan a beszél  saját identitásának kialakítása

szempontjából tartja lényegesnek azt a fantáziam ködést, amely a nyitó mondatban

leírásra kerül, míg a második a közös viszony meghatározása miatt. Ez a kicsiny eltérés

elég ahhoz, hogy fölhívja a figyelmet arra, a „képzelt képzeleteddel képzelem” sor

jelentése sem teljesen identikus, különböz  pozíciókban más és más értelem-

összefüggésekhez csatlakozhat. Ennek a bizonytalanságnak természetesen megvan a

maga jelent sége a beszél  szubjektum (ön)meghatározásánál is.

Mint említettük a Képzelt képzeleteddel cím  versben a megszólító és a megszólított

identitása annak ellenére válik kétségessé, hogy pragmatikai helyzetük világosan

tisztázható. Ennek okát abban véltük megtalálni, hogy a t ismétléses szerkezetek

személy- vagy birtokos személyragozása olyan fölcserélések lehet ségét teremti meg,

amelyek akár a birtokosokat is érinthetik (például a „fájdalmad fájdalmamban érzi csak

/ enyhülni szorítását sziveden” részben). A „képzelt képzeleteddel képzelem, / hogy

idegondolsz” helyen azonban más is van, ami a beszél  identitását elbizonytalaníthatja.

A versben megjelenített tudat csupán egy másik – kitalált – tudat tükrében képes magára

eszmélni. Az a tükörjáték azonban, amely jelenlétét egyáltalán elgondolhatóvá teszi,

nem más, mint radikális és önmaga el tt is leleplezett fikció. A beszél  én

alanyiságának meghatározása nem azért ütközik tehát akadályokba a versben, mert a

másikhoz f  viszonya a pragmatika szintjén bizonytalan, hanem azért, mert úgy

viszi színre magát, hogy csak egy elképzelt tükörjáték reflexióiban érhet  tetten. Ennek

persze a férfi-n  viszonyon belül is megvan a maga jelent sége. A szerelem itt már nem

egy romantikus személyiség önmegnyilvánítási formája, hanem az a közeg, amelyben a

személyiség egy fikció által valamivé válhat. A beszél nek el kell gondolnia a másikat,

rajta keresztül pedig magát ahhoz, hogy képzelt együttlétükben megformálódhasson. A

szerelem tétje itt már nem az önkifejezés, hanem ennél lényegesen több, maga az én

lesz, ami sejteni engedi ennek az érzelemnek az ahumanisztikus távlatait is. A „mint

tündér repesés / hoz-visz-cserél s egyszerre két helyen / egymásba zárva tart a szerelem”
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sorok éppen ezért az énvesztés dionüszoszi, mámoros boldogságán túl fenyeget  és

félelmetes voltáról is számot adnak.84

A szerelem ahumanisztikus távlatairól a kötetben legszebben talán a Vezeték cím  vers

szól. A szerelem olyan nyelv, amelynek grammatikája és lexikája túllép a verbalitáson.

„Állandó tudásunk, hogy a nyelvnek van egy nem emberi aspektusa, amely el l nem

menekülhetünk, mert a nyelv olyan dolgokat tesz, amelyek kívül állnak az

ellen rzésünkön, olyannyira, hogy egyáltalán nem asszimilálhatóak az emberihez, ez

ellen pedig folyamatosan harcolunk.”85 Az említett kontrollálhatatlanság a szerelem

esetében közös tapasztalat. Akit ez a szenvedély a hatalmába kerít, annak a

személyisége a szerelem nyelvében újraformálódik, mindörökre megváltoztatva azt, aki

egykor volt. József Attila Ódájában így ír err l: „El vagyok veszve, azt hiszem. /

Hallom, amint fölöttem csattog, / ver a szivem.” Ez a szöveghely a személyiség

önmagától való id beli elhasonulását valamiféle narratíva helyett egyetlen képben teszi

szemléletessé. A meghasonuló lélek egy szétszabdalt test allegóriájában viszi színre

önmagát, amelynek egyik szerve – a szíve – elválik a többit l. A szenvedélyek

lakhelyéül szolgáló szív persze nem csupán egyik eleme a testnek: az ember lényegét,

lelkét jelöli. A léleknek az „én” kontrolja alatt tartott környezetét l, a testt l való

elválása az „én” pozícióját is veszélyezteti. Míg kezdetben a lélek az „én” hatalma alatt

állt, ez a helyzet hirtelen megfordult, aminek a versben az lett a következménye, hogy a

személyiség a szenvedélyek játékszerévé vált. Az a rész-egész viszony, ami a lélek és az

„én” között fennállt, a képben fölcserél dik, ami a fönt-lent pozíciójának változásában

érhet  tetten. Az itt megfogalmazottak szerint tehát a szerelem uralhatatlansága

közvetlen fenyegetést jelent a személyiség számára. Ez a fenyegetés persze – minthogy

a nyelv és a szenvedélyek állandó m ködése élteti t magát is – mindig megvolt, csupán

elfojtó mechanizmusok gondoskodtak róla, hogy ennek legalább a látszata elt njön.

Vannak azonban olyan helyzetek, amelyekben a szenvedélyek túlereje nyilvánvalóvá

válik. A Vezeték cím  vers ezekb l a helyzetekb l jelenít meg néhányat.

A költemény els  sora („Nem te csókolsz, ha csókolsz”) elválasztja egymástól a

cselekv t és a cselekedetet. Ez a látszólag paradox kijelentés megszólítottját nem

csupán arra figyelmezteti, hogy elveszítette tettei fölött az uralmát, éppen akkor, amikor

84 Niklas Luhmann szerint a szenvedélyben „a szerelem csúcsa az identitás elvesztése – és nem, ahogy
manapság gondolnánk, az identitás meglelése.” (Niklas Luhmann: i. m. 53.) Bacon is ezt a veszélyt ismeri
föl a szerelemben, ezért írja: „gondosan rizkednünk kellene ett l a szenvedélyt l, mert nemcsak hogy
sok mindent vesztünk, hanem önmagunkat is elveszítjük általa.” (Francis Bacon: i. m. 43.)
85 Paul de Man: Conclusions, In: u. .: The Resistance to Theory, Manchester, 1986. 101.
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azt hiszi, azok a legtökéletesebben nyilvánítják meg t („ne rajongj, / ne h sködj, ne

istenülj oly nagyon”), hanem arra is, személyisége került veszélybe ezáltal. Olyan

szenvedélyek kerítették hatalmukba, amelyek akaratukat rajta keresztül nyilvánítják

meg („valami világközi hatalom / vezetéke vagy, eszköze, bolond / játékszere”).

Mindeközben az idegen hatalom elhiteti a cselekv vel, hogy cselekedete legsajátabb

akarata szerint történik.86 Valójában a megszólított személyisége ekkor már egy

korábban t le idegen grammatika szabályai szerint formálódik újra. A nyelv, amelyben

a szerelmes önmagává válik, nem emberi természet  – bár a legemberibbnek gondoljuk

–, a vers szerint  csak „hullám a tavon, / a tengeren, porszem a sivatagban”. Az az

ahumánus közeg, amely rajta keresztül nyilvánítja meg saját akaratát, és amely immár t

is élteti, az idézett hely szerint elszemélyteleníti a megszólítottat, megfosztja „arcától”,

hiszen az így csupán ennek a nem emberi közegnek a részeként lesz elgondolható. S t,

maga a szándék is deperszonifikálódik, hiszen az ekkor nem egy tudat, egy lélek vagy

idegi ingerület irányultsága, hanem csupán egy élettelen közeg mozgása. Vannak olyan

bölcseleti iskolák, amelyek úgy vélekednek, ha intenciót tulajdonítunk valaminek, akkor

azt perszonifikáljuk.87 Paul de Man néhány követ je is úgy gondolja, a

megszemélyesítéshez szorosan köt dik az intenciótulajdonítás.88 Egy – akár nyelvi –

mozgás irányultsága azonban nem feltétlenül tételez föl személyiséget. Ez éppen

fordítva van, a személyiség irányul szükségképpen valamire,89 minthogy nyelvi elemek

és/vagy idegi ingerületek mozgásaként jön létre. Amikor hiányzik az intenció, a

személyiség veszélybe kerül. Ez váltja ki a szorongást, amelyben az ember önmagát

fenyegetve érzi, de ennek nincs „küls ” vagy „bels ” oka.90 Daniel C. Dennett és Paul

86 Gilles Deleuze Nietzsche-interpretációja szerint „egy er  nem maradhatna fenn, ha kiindulásként nem
venné kölcsön átmenetileg az t megel  er k arcát, amelyek ellen harcba száll.” Éppen ezért szerinte
„az interpretáció m vészetének olyan m vészetnek kell lennie, amely átszúrja a maszkokat, és felfedi,
hogy ki, miért álcázza magát, és hogy milyen célban milyen maszkot riznek meg újraformázva.” (Gilles
Deleuze: Nietzsche és a filozófia, Bp., 1999. 18-9.)
87Daniel C. Dennett intencionalitás-fogalma ugyan látszólag különbözik az itt fölvázolttól – könyvének Az
intencionális rendszerek elmélete fejezete foglalkozik csupán vele, azzal a sajátos esetlenséggel, amely
jellemz  az angolszász analitikus gondolkodókra, ha az általuk kontinentálisnak hívott, vagyis nem
analitikus filozófiai hagyományokkal találkoznak –, ám az alapvet en mégsem tér el t le. Nézetei
egyértelm en összekötik az intenciótulajdonítást a megszemélyesítéssel. (v. ö.: Daniel C. Dennett: Az
intencionalitás filozófiája, Bp., 1998.)
88„A dialógusként felfogott olvasás így a nyelv megszemélyesítésén át a nyelvnek való
intenciótulajdonítás, amellyel mint másikkal szemben az így idéz jeleket kívánó ’saját’ olvasat
kibontakozhat.” (Menyhért Anna: Egy olvasó alibije, Bp., 2001. 239.)
89 v. ö.: Max Scheler: Fenomenológia és pszichológia, In: u. .: Az ember helye a kozmoszban, Bp., 1995.
127-37.
90 „A szorongás semmi meghatározott „itt”-et vagy „ott”-ot sem lát, ahonnan a fenyeget  közelednék. A
szorongás mit l-jét az jellemzi, hogy a fenyeget sehol nincs.” – írja Martin Heidegger. Szerinte a
szorongás „a jelenvalólétben a legsajátabb lenni-tudáshoz viszonyuló létet, vagyis az önmagát-választás és
-megragadás szabadságára szabad létet nyilvánítja ki.” (Martin Heidegger: i. m. 341., 342.)
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de Man követ i valójában tévednek tehát akkor, amikor úgy gondolják, az intenció

személyiséget tételez föl, hiszen a dolog éppen fordítva van, a személyiség tételezi föl

az intenciót. Irányultsága lehet másnak is, például egy gyógyuló sebnek, vagy egy

hullámnak a tavon.

Az a tévedés azonban, amely összekapcsolja a megszemélyesítést és az

intenciótulajdonítást, nagyon gyakori. Sz kebben vett perszonifikációnak azonban nem

lehet tekinteni, csupán akkor az, ha tágabb értelemben használjuk a szót, és a

megismerést megszemélyesítésnek tartjuk. A kognitív aktusokkal kapcsolatban valóban

úgy t nhet, hogy emberi közegbe vonják a nem emberi dolgokat, ezért a

megszemélyesítés leginkább kitágított kategóriáinak tekinthetjük ket, ám ez már-már a

fogalom értelmét veszélyezteti. Valójában a kognícióban nyelvi és nem nyelvi

interakciója figyelhet  meg, tehát két ahumánus közeg kölcsönviszonya, így nem is

feltétlenül tekintend  perszonifikációnak,91 még akkor sem, ha valami nagyon is emberi

jön általa létre. Az intenciótulajdonítást gyakran mégis összekapcsoljuk ezzel a retorikai

jelenséggel, nem teljesen oktalanul, de mint láttuk, nem is föltétlen helyesen. Valójában

a Vezeték cím  vers sem kerüli el ezt a csapdát, így színre is viszi m ködését akkor,

amikor szolipszista nézeteket kezd hirdetni. Miután a szöveg emberidegen közegek (tó,

tenger, sivatag) mozgásaként írja le a vágy irányultságát, fokozatosan kezdi

megszemélyesíteni („ugyanabban / a gyönyörben villámlik a barom, / a behemót szörny

s az éppoly buta / vakondok vagy a pici muslica, / mikor párzik.”). Az a gesztus, amely

az ahumánus vágyat és az animális késztetéseket azonosítja a versben, természetesen

nem t nik hibásnak. Ugyanannak a jelenségnek két aspektusát mutatja meg,

deperszonifikáció és perszonifikáció kölcsönjátékában téve elgondolhatóvá mindazt,

amit sem az egyik, sem a másik retorikai eljárás megragadni nem tud. Mindebb l az a

figyelmeztetés is következik, amely a verszárlatot el készíti: „gondolj a termeszekre, /

ha dagad benned az én, a dics , / s a csillagokra”. (A költemény itt szinte szó szerint

idézi Nietzsche A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról cím  cikkének

bevezet  passzusait, amelyek a szúnyogról szólnak, és arról, miként fújódik föl minden,

mint a töml , amit a szellem megérint.)92 A verszárlat azonban sajnos a perszonifikáció

alakzatának túlfutásaként érthet  („ , a Titok,  / üt át rajtad magába: kedvesedbe.”).

91 Err l beszél Paul de Man is, amikor a következ ket mondja: „A retorika önmagában azonban nem
történeti, hanem ismeretelméleti diszciplína.” (kiem. t lem. K. B. L.) (Paul de Man: A metafora
ismeretelmélete, In: u. .: Esztétikai idealógia, Bp., 2000. 28.)
92v. ö.: Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, Athenaeum, 1992/3. 3-
15.
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A vágy megszemélyesítésének hasonló módozataival Komjáthy Jen  költészetében

találkozhatunk. Egyik – éppen Vágy cím  – töredéke err l így ír: „Én vagyok a homály,

/ Én vagyok a titok, / Én vagyok a rejtett, / Én vagyok az ok.” Az idézett szöveghelyen a

„homály”, a „titok”, a „rejtett” és az „ok” azáltal az azonosítás által perszonifikálódik,

amely az egyes szám els  személyben beszél  alannyal – a vággyal – kapcsolja össze

ket. Szabó L rinc esetében, bár hasonló metaforika dolgozik, a folyamat mégis kicsit

bonyolultabb. A „Titok” itt az „ ”-vel azonosul, amely eleven, emberi személyre is

utalhat, de nem olyan er teljesen, mint az én, amely minden esetben egy beszél

személy deixise. (Az „én” a prosopopoeia alakzata93 által is elgondolhatóvá tesz

Komjáthy Jen  verében valamiféle személyt.)  Egy körkörös mozgás – amelyik

egyébként a hermeneutikai kör m ködését idézi – biztosítja a „Titok”, a vágy számára,

hogy mindent átjárjon, és mindenhol önmagához jusson el. Ez a saját elidegenítését is

lehet vé tenné, a vágy ismételt deperszonifikálódását, de itt mégsem erre esik a

hangsúly: az „ ” a „kedvessel” lesz egylényeg . Minthogy a vágy, a „Titok” mindent

magához sajátít és megszemélyesít, így a világot egyetlen lényegiséghez rendeli.

Hasonló jelenséggel Szabó L rinc más verseiben is találkozhatunk, ilyen Az Egy álmai,

de Komjáthy Jen  számos költeménye is ezt a képletet idézi.94 Hogy milyen jelent sége

van a vágy mindenhol jelenlév  perszonifikációs potenciáljának, az azonban csak A

huszonhatodik év kés bb következ  helyein válik nyilvánvalóvá.

A kötet második ciklusa a kedves haláláról értesít bennünket. A szerelemben párja

számára a másik elvesztése súlyos következményekkel jár, minthogy annak elt ntével

saját identitása kerül veszélybe. Mint említettük, a szerelem dialogikus viszony:

bármennyire a másikra utalt és bizonytalan is az a pozíció, amit a benne önmagára

ismer  számára kijelöl, mégiscsak sajátként elfogadott helyet biztosít neki. Az így

létrejöv  identitás sérülékenysége is csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor megsz nik

az a kapcsolat, amelyen belül az addig elgondolható volt. A másik halálakor a szerelmes

saját pozíciója megsz nik: nincs kihez viszonyítva meghatároznia önmagát, így

személyisége veszélybe kerül. A gyász talán itt áll a legnyilvánvalóbb kapcsolatban az

„énvesztéssel”.95 Számos eljárás létezik, amellyel a szerelmes a gyászban saját

93 v. ö.: Paul de Man: Az önéletrajz mint arcrongálás, Pompeji 1997/2-3, 93-107.
94 A Májusi reg például – amely izgalmas kapcsolatban áll még Kosztolányi Dezs Hajnali részegség
cím  vesével is – a következ ket írja: „Az élet ormán, ott fölöttünk / Virraszt a Végtelen. // Ó, hallga,
hallga! Milyen érzés, / Mily b völ  zene! / Mintha szivünkkel a teremtés / Összhangban zengene.”
95 Freud tagadja, hogy a gyászban jelen lenne az „énvesztés” és azt a melankólia sajátjának tartja. (v. ö.:
Sigmund Freud: Gyász és melankólia, In: u. .: Ösztönök és ösztönsorsok, Metapszichológiai írások, Bp.,
1999. 131-43.)
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identitását megpróbálhatja visszanyerni. A huszonhatodik év többet is bemutat ezek

közül, minket azonban most csak azok érdekelnek, amelyek közvetlen kapcsolatban

állnak az Amit még látott ciklus darabjaival, illetve a bennük megfigyelt identifikációs

módozatokkal. A Vezeték cím  vers párja ilyen értelemben a Lelkek egysége. Mint

említettem, kés bb a kötetben lesz még jelent sége a vágy mindenhol jelenlév

perszonifikációs potenciáljának. Nos, a halál legy zésének egyik költ i módja

éppenséggel a halott megszemélyesítése. A huszonhatodik évben ennek is számos

formájával találkozhatunk, a Lelkek egysége azonban kilóg ezek sorából, minthogy itt

valóban a vágy perszonifikál. Mindez nagyon szorosan köt dik ahhoz a majdhogynem

panteisztikus világszemlélethez, amely a Vezetékre volt jellemz .

A Lelkeknek egysége annak ellenére aposztrofikus vers, hogy megszólítottja halott,

vagyis olyasvalaki, aki nem hallhatja a hozzá intézett szavakat. Jonathan Culler egyik

tanulmányában részletesen értekezik arról, hogy az aposztrofénak milyen szoros

kapcsolata van a perszonifikációval,96 ám Szabó L rinc alkotásának az esetében

els sorban nem az általa megfogalmazott hatásmechanizmusok m ködnek. A

megszólítást a versben ábrázolt jelenség performatív ereje indokolja. Ennek a

meglehet sen talányos mondatnak az értelmét az alábbiakban könnyedén meg lehet

világítani. A szövegben ábrázolt jelenség a halott-idézésnek egy igencsak szokatlan

módja („Ha tudott rólad, aki csókol, és / ha tudom, hogy rád gondol: téged éltet, / s te

beleköltözöl, édes kísértet.”). A fenti sorok ellentétes el jellel idézik meg a „Nem te

csókolsz, ha csókolsz” szöveghelyet a „te csókolsz, ha nem te csókolsz” gondolatban.

Ennek legf bb oka, hogy az a pánerotikus er , amely a Vezeték cím  versben az eleven

megszólítottat magába oldotta és deperszonifikálta, holtában képesnek bizonyul ennek

ellenkez jére is, perszonifikálására és újbóli kiválasztására. A Vezeték és  a Lelkeknek

egysége így lesz ugyanazon jelenség színe és fonákja, kölcsönjátékukban pedig élet és

halál titokzatos egynem sége tárul fel („és az idézett és aki idéz, / egymást növeli”).

Szokatlan gondolat ez, hiszen a halált többnyire az élet lezárásaként, megsemmisít

tagadásaként szoktuk fölfogni. A két vers párbeszéde azonban evilági és túlvilági

szerelem között korántsem valamiféle antitetikus viszony létrejöttét sugallja. Sokkal

inkább a nyilvánvalóan illuzórikus, összebékít  dialektika nyomaira bukkanhatunk

benne („h ség és h tlenség jajdul össze bennem / féltékeny és oldozó szeretetben /

(kett ben három és három az egyben!)”). Minthogy a költemény a holtat egy

96 Jonathan Culler: Apostrophe, In: u. .: The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction,
Itacha, 1981. 138-171.
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pánerotikus er  által megszemélyesíthet nek véli, így indokolt a hozzá intézett

megszólítás is.

A Lelkeknek egysége hatását mégsem a benne ábrázolt halottidézés szokatlanságából

nyeri, de még csak nem is abból, hogy leleplezi annak illuzórikus voltát („lelkeknek

mesés / egysége ez, olyan keveredések / tükörjátéka, amikkel az élet, / máskor csak

lopva és kényszerb l igéz.” (kiem. t lem K. B. L.)), hanem annak, hogy ellentétes

gondolatokat párhuzamos mondatszerkezetek által szólaltat meg, így hozva létre sajátos

feszültséget kiazmus és paralelizmus között.97 Különösen er teljes ez az eljárás a vers

elején és végén, ami kapcsolatot létesít közöttük. A költemény záró sorai ráadásul a

Lelkeknek egységében leírtakon túl a Vezetékkel folytatott dialógusára is rákérdeznek. A

„hogy ami még te, már az se te? – Vagy, / hogy ami nem te, még az is te vagy?”

szöveghely a másik identitását firtatja. Az itt olvasható mondatok majdnem

ugyanazokból a szavakból állnak, ám a szavak legapróbb pozícióváltozásai is olyan

jelentésmódosulásokhoz vezetnek, amelyek a mondatok egészét érintik. Ezeknek az

értelemváltozásoknak komoly szubjektumelméleti hozadékai lesznek, hiszen

nyilvánvalóvá teszik, milyen kevés elég a lírában egy személyiség identitásának a

megrendüléséhez. A zárlatban foglaltak érinthetik tehát a versek közti viszonyt –

párbeszédük folyamatosan átrajzolja a köztük lév  határt, kikezdve ezáltal

önazonosságuk képzetét –, ám ugyanígy a megszólított személyét is. Az eleven és a holt

szeret  alakja egymásba mosódik, ami megteremti annak a lehet ségét, hogy

felülvizsgáljuk az egykori kapcsolat jelentését is. (Hasonló interpretációs eljárásra nyújt

példát kés bb a Szörnyeteg játék.) A fent leírtaknál is lényegesebbnek t nik azonban,

hogy a zárlat újraértelmezi élet és halál kapcsolatát. A Lelkeknek egysége a halált a holt

szeret  figurájában a saját élet másikjaként viszi színre, majd a köztük lév  dialogikus

viszonyt a megszólított pozíciójának megrendülésével bizonytalanná teszi. Az élet ezek

után már nem a halálhoz viszonyított radikális másság lesz, amelyhez képest mibenléte

meghatározható és körülírható. A költemény szerint az elmúlás az életet minden ízében

átjárja, mint a verszárlatban a párhuzamos mondatokat az ellentétes gondolatok.

Amikor A huszonhatodik év az elmúlás fel l újraolvassa az egykori kapcsolatot, egyre

határozottabb gyanú kezd megfogalmazódni benne. „Sose tudtam, / mi vagy” – írja,

majd eljut a nyugtalanító kérdésig: „Képzelet, / ugye mindig az voltál?” (Ugye az

voltál). A szerelemérzet, sajátos szerkezetének köszönhet en, mindig valaki másra

97 Az idealógia oldalán megjelen  kiazmus furcsamód itt azért nem válik totalizálóvá, mert a tropológia
oldalán lév  paralelizmus irreverzibilissé teszi.
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irányul – a nárcizmusban is. Ez az irányultság a maga másikját még annak tényleges

megjelenése el tt tételezi – az els bbséget persze nem feltétlenül id beli kategóriaként

értve. A szerelem ezért saját tárgyát önnön irányultsága szerint teszi a maga számára

hozzáférhet vé. Az így el álló fenomén azonban szükségszer en imaginatív eljárások

produktuma lesz: projektált, fiktív vágyak és az azokat gyöngít  vagy meger sít

tapasztalatok összjátéka. Úgy szeretni valakit, ahogy van, nyilván nem lehet, hiszen a

szeretet részben éppen azt tagadja, aki van. A szerelem intencionáltságának kegyetlen és

ezért nem s n vizsgált aspektusával Szabó L rinc már a Semmiért egészenben próbált

tisztába jönni, de csupán A huszonhatodik évben jutott el a legfontosabb belátásokig. A

halál a másik személyiségének a megsz ntét jelenti. Ha másból nem is, ebb l a

visszavonó gesztusból a legtöbben arra következtetnénk, hogy az imádott kedves

valóban létezett. A huszonhatodik év azonban fölismeri a gyászmunkában a tárgyvesztés

valódi okát. A költemények beszél je számára a szeretett lény halála ellenére sem

sz nik meg vele lenni, szerelmük a másik hiányában talán még harmonikusabban

alakul, mint el tte. Fiktív alakja teljes mértékben a szerelmes vágyai szerint formálódik.

Egyetlen dolog hiányzik csak kapcsolatukból, ezt nevezhetjük „tárgyvesztés”-nek: a

másik gyöngít  vagy meger sít  válaszainak kontrolinstanciája. Egy képzelt párbeszéd

olykor még ezt is tudja pótolni. A hiány tehát, mint említettünk, nem oltja ki a

szerelmet, és nem szünteti meg annak másikra való irányultságát. Ez a szörnyeteg játék

teszi nyilvánvalóvá, hogy az egykori érzésnek sem a tapasztalaton túli, „valós”

személyiség volt a tárgya. Szabó L rinc kedvese halálában ismeri fel, hogy a másik

soha nem létezett.

A Szörnyeteg játék az alteritás kidolgozását a Képzelt képzeleteddel emlékezete által

próbálja meg véghezvinni. Szükségszer  kudarcának ígéretét már szövegel zménye

magában hordja. Egyetlen dologban mutat lényegi eltérést a kés bbi m  a korábbihoz

képest, abban, hogy a saját pozíciójának megképzését látszólag nem teszi függ vé a

másikétól, hiszen törli a „Képzelt képzeleteddel képzelem, / hogy idegondolsz” részt,

helyére írt bevezet  sorai pedig így szólnak: „Lehet jobb, mint úgy téve, mintha bennem

/ volnál, folyton összebújnom veled?” Az idézett kérdés csupán a másik alakját mutatja

fikciónak, amely az én bels  világának meghittségét mélyíti el. Ez a vers a gyászban az

én pozíciójának visszanyerését és stabilizálódását mutatja meg: az elég önmaga

számára, nincs már szüksége semmiféle dialogikus szituációra. Az a párbeszédmodell,

amelyet a vers ábrázol, sokkal inkább juttathat eszünkbe egy önigazoló monológot, mint

valamiféle vitát („nincs féltékenység, igényeidet / rám bízod: én önzetlen lehetek, / és te
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csak szárnyam: soha-soha terhem!”). Ebben a versben a gyászoló szereleme a

romantikus elgondolásokhoz kerül közel: önmegnyilvánítási forma lesz. A Szörnyeteg

játék azonban mindeközben pragmatikai szintjén olyan aposztrofikus vers, melynek

megszólítottja nemcsak halott, hanem fikció is. A neki juttatott bizonytalan hely a

megszólító pozícióját is kikezdi. Az önmaga számára elégséges én puszta ábránd marad

a költeményben. A Képzelt képzeleteddelben megígért kudarc beteljesedik a versben. A

Szörnyeteg játék palimpszesztje így azok között a keretek között mozog, amelyet

korábban szabtak meg számára. A palimpszesztek szövegel zményükbe úgy íródnak

bele, hogy egy részüket törlik, míg egy másikat meg rzik. Ez a munka tehát

rekontextualizál és értelmez. A Szörnyeteg játék így lesz a Képzelt képzeleteddel inter-

és metatextusa egyszerre. Az oltványozás m vészetét rendkívül magas színvonalon zi

itt Szabó L rinc, miáltal elmossa a két vers között a határt. Emiatt f leg az lesz a kérdés

velük kapcsolatban, hogy a kötetben kibomló narratív szál a korábbi-kés bbi

szembenállásban hierarchikus oppozíciót teremt-e, ami hipo- és hipertextus viszonyában

is tetten érhet , vagy sem?

Mint azt fentebb láthattuk, a Szörnyeteg játék a Képzelt képzeleteddel kommentárjának

is tekinthet . „Ahol az egyik szöveg azt állítja, hogy egy másikat elemez és világít meg,

ott ki lehet mutatni, hogy a kapcsolatot voltaképpen meg lehet fordítani.”98 –  írja

Jonathan Culler, és ez esetben igazat kell hogy adjunk neki. Amikor a gyászvers

megismétli a „Képzelt képzeleteddel képzelem / – mint valaha –, hogy együtt vagy

velem” sorokat, ijedten észleli, hogy az egykori barátn vel folytatott kapcsolatot fikciós

teljesítményként leplezi le: „vacog a ’Van-Nincs’”. A vers elhárító mechanizmusai közé

tartozik az a kísérlet,99 amely megpróbálja a tovat nt viszonyt kivonni a fikció köréb l:

„S pokol a ’Megvolt’!” A Képzelt képzeleteddel azonban tudja, hogy ez a kapcsolat

sohasem volt meg. Terapeutikus lelki késztetések imaginatív játékának tekintette már

egykor is a szerelmet: „nekem / vigaszt csak képzelt jelenléted ad, / fájdalmad

fájdalmamban érzi csak / enyhülni szorítását sziveden.” A Képzelt képzeleteddel

sohasem hitt a szerelem „realitásában” – mindent meg is tett költészetként való

elgondolásáért –, így amikor a Szörnyeteg játékot olvassa, annak zárását kegyetlen

98 Jonathan Culler: Dekonstrukció, Bp., 1997. 197.
99 Amikor az olvasásban m köd  mozgásokat pszichológiai metaforákkal írom le, abból a hipotézisból
indulok ki, hogy „az irodalom szerkezete bizonyos értelemben megegyezik a lélek szerkezetével – nem
egyetlen meghatározott lélekével, hanem azzal, amit Freud lelki apparátusnak vagy készüléknek nevez.”
(Peter Brook: A pszichoanalitikus kritika eszméje, In: Pszichoanalízis és irodalomtudomány, (szerk.:
Bókay Antal – Er s Ferenc) Bp., 1998. 44.) Számomra is nyilvánvaló azonban, hogy ez a hipotézis hibás
analógiára épül. Hasznossága mégis megmutatkozhat jelentésalkotó erejében, amely valamiféle
önmegértéshez vezethet minket saját félreértéseink leleplezése által.
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éleslátással leplezi le: olyan fikció, amely megpróbálja elfedni saját fikcionáltságát,

hogy létrejöhessen a reális látszata. A versnek pedig azért van szüksége a „valóságra”,

hogy „igazi” gyászszituációba helyezkedhessen. Egy fikciót nem szoktak elsiratni. A

Képzelt képzeleteddel szerint azonban A huszonhatodik évben éppen ez történik: a

Szörnyeteg játékkal folytatott interakciójából kiderül, hogy a gyász intencionális

szerkezete kísértetiesen hasonlít a szerelmére. Ez a botrányos gondolat persze néma

tudásként bújik meg a kötet szövetében, az ehhez vezet  szálakat pedig más szálak fedik

el.

Mivel járulhat végül hozzá a Szörnyeteg játék a Képzelt képzeleteddel értelmezéséhez?

Az a hasonlóság, amely a gyász és a szerelem intencionális szerkezete között volt

kimutatható, nem csupán a másik elvesztése felett érzett fájdalomról árulkodik. A gyász

a másikat a halálba, a megsemmisülés, a nem-lét közegébe tartja. Ha hihetünk a két

versnek, ez nagyon hasonlít ahhoz, amit a szerelem m vel szeretettjével. A vágy is

fölszámolja a másik „valós” alakját – még ha hisz is annak meglétében –, helyébe pedig

egy kitalált személyt állít, így taszítva „reális tárgyát” a némaságba. A lírában ez a

hangtalan r a halállal rokon. Éppen ezért a másikhoz f  viszonyáról a Képzelt

képzeleteddel is írhatná: „Multat s jöv t így élünk (lelkileg / s valóságként) a

feltételezettben. / S oly könny  így: szavad sincs szavam ellen.” A csend rjébe taszított

másik ezekben a költeményekben csupán a hüpotüposzisz alakzata által nyerhet formát,

léte azonban így már a t le oly távoli saját hangjától függ. Személyisége egy idegen

által alakul újra, az a lény pedig, aki volt, örökre elt nik. A „valódi” kedvest tehát

megöli a szerelem.100 Ez a felismerés az Amit még látott ciklus egészét érinti. Látható,

hogy az a költ i tervezet, ami A huszonhatodik évben kibontakozik, már korábban

elkezdett m ködni, mint a gyászév. Az él  kedveshez írott versek szervesen

illeszkednek a kötetbe. Ennek nem csupán az az oka, hogy a kés bbi versek

interpretatív viszonyt alakítanak ki a korábbiakkal, hanem f leg az, hogy már az

„eleven” szerelem darabjai is tudnak a rájuk következ  gyászról. Talán azért, mert okot

szolgáltatnak rá. A Képzelt képzeleteddel cím  versr l azt is gondolhatjuk, bizonyos

értelemben „megöli” a másikat. Akkor, amikor kedvesét a halálba taszítja, nem csupán

megnémítja, de vakká is teszi. Így aztán a ciklus címe – Amit még látott – leginkább

100 Roland Barthes is hasonló jelenségr l számol be esszéfüzérében, amikor kijelenti: „a Másikat
megsemmisítette a szerelem” (Roland Barthes: Beszédtöredékek a szerelemr l, Bp. 1997. 50.), illetve
Szabó L rinc is számot vet ennek lehet ségével A huszonhatodik év Utóhangjában („Talán én öltelek
meg? … / Légy, mondtam (majd: Ne légy!) az, aki vagy! / Lett volna er m t rni jogodat, / hogy
törvényeid te magad teremtsd meg?” (Ködök)).
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ironikusan érthet : leleplezi azt az álságos programot, amely az élet fel l szervezte meg

a versek gy jteményét. Mottóként így ez elé Szabó L rinc máshol feljegyzett szavai

kerülhetnének: „Megvan a föld nélküled. Soha még / nem gondolt rád a tél se, a tavasz

se; / egész életed agyunk álma, vagy az se.”
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III. Fejezet

(Gyász)

Az emberi életben a gyász tapasztalata többféle jelent séggel bír. Egyrészt lelki

jelenség, amely segít a szeretett másik elvesztésének tényét feldolgozni, másrészt

intellektuális kihívás, amely az emberi egzisztencia határainak elgondolását teszi

lehet vé. A gyász m ködésének lélektani leírását már Freud is megkezdte. Úgy

gondolta, hogy „a gyász rendszerint valamely szeretett személy, vagy a helyébe lép

absztrakció – haza, szabadság, eszmény, stb.– elvesztésére adott reakció.”101 Freud

részletesen értekezik a gyászmunkáról. Ez a folyamat akkor indul be, amikor „a valóság

próbája megmutatta, hogy a szeretett tárgy immár nem létezik, s azzal a követeléssel lép

fel, hogy minden libidót vonjunk vissza a tárgykapcsolattól. Ezzel szemben érthet

berzenkedés mutatkozik (…). Ez a berzenkedés olyan er s lehet, hogy az egyén elfordul

a valóságtól, s hallucinatórikus vágypszichózis révén rögzíti a tárgyat.”102 A gyász

ugyanakkor nem csupán lelki jelenség, hanem – mint említettük – olyan intellektuális

kihívás is, amely alkalmassá tehet bennünket arra, hogy kérd re fogjuk saját

egzisztenciánkat. A másik halálában saját végességünk tárul fel, és ha hihetünk

Heideggernek, ennek tudatában nyeri el az emberi élet id beli távlatait. A gyász tehát

miközben megvon t lünk valamit, gyarapít is bennünket. Érdekes módon ez a

gyarapodás abból a veszteségb l táplálkozik, amelyik oly sok fájdalommal jár. A

gyászoló persze a legkevésbé a nyereséget érzékeli.  a szeretett másikat kívánja

visszakapni, s panaszosan hívogatja. Ez a cselekedet látszólag értelmetlen, hiszen nem

járul hozzá a gyógyító felejtéshez. Ám Freud szerint ilyenkor „megsz nik, új

megszállás alá kerül minden emlék és várakozás, amely a libidót a tárgyhoz kötötte, s

rajtuk, általuk megy végbe a libidó feloldozása.”103 A másik szólítgatásának ugyanakkor

ett l eltér  szerepet is tulajdoníthatunk, amire Szabó L rinc versei adhatnak

magyarázatot.

101 Sigmund Freud: Gyász és melankólia, In: u. .: Ösztönök és ösztönsorsok, Metapszichológiai írások,
Bp., é. n. 131.
102 i. m. 132.
103 i. m. 132. (Fontos itt megjegyezni, hogy Freud a gyászt – amelyben szerinte nem megy végbe
énvesztés – élesen megkülönbözeti a melankóliától – amelyben viszont igen –, minthogy Szabó L rinc
költeményei ett l némiképpen eltér  álláspontot alakítanak ki.)
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Quintilianus szerint az aposztrofé az elfordulás alakzata. A huszonhatodik évben ez azt

jelenti, hogy a kötet beszél je t lünk halott kedveséhez fordul, hozzá intézi szavait.

Kétségtelenül hatásos ez az eljárás, hiszen megrendülten figyeljük panaszos hangját,

amely olykor szinte már helyettünk szól. A latin rétor ugyanakkor aposztrofénak tekinti

azt is, amikor „a szóban forgó tárgytól másfelé tereljük a hallgatók figyelmét”.104 Az

aposztrofé utóbbi formájával akkor találkozunk, amikor a kötet versei a halálról és a

halottról egy képzeletben él  emlékmásra tereli figyelmünket. Ez azért lehetséges, mert

„az aposztrofé egy kapcsolat akarása, kísérlet élettelen tárgyak életre hívására”.105 A

másik megszólításakor a versekben így jön létre (újra) egy kapcsolat: minthogy

beszél jük nem tudja elfogadni, hogy szerelme – és ezáltal részben  maga is –

odaveszett, megpróbálja legy zni a halált és tudomást sem véve róla úgy beszélni az

élettelen másikhoz, mintha semmi sem változott volna. Jonathan Culler szerint az

aposztrofé ezért „radikális interiorizációt és szolipszizmust”106 jelölhet. Mi tagadás, a

szolipszizmus nyomaira Szabó L rinc korábbi verseiben is rábukkanhatunk – elég

legyen itt csak Az Egy álmaira utalnom –, a Korzáti Erzsébet halálára írt versei pedig

minduntalan kacérkodnak ezzel a jelenséggel. Már a gyász els  verse is így kezd dik:

„Egy nap? Ezer év? Ami közbejött, / áttörhetetlen. Még a tegnapi, – / itt vagy! és a

különbség oly kicsi: / szinte csak alszol!” A vers itt nem azáltal eufémizálja a halált,

hogy az álomhoz hasonlítja, hanem azáltal, hogy a halottat megszólítja, mintha az nem

zárult volna a sír süket csendjébe. Az aposztrofénak itt terapeutikus szerepe van a

beszél  számára, ez a szerep azonban nem a halál veszteségének kicsinyítésében merül

ki, hanem a másik, ezen keresztül pedig a saját szubjektum pozíciójának megóvásában.

A megszólítás tehát szubjektum és objektum viszonyát szubjektumok közti viszonyra

változtatja – ami a szolipszizmus bizonyos formáira utal –, de az némi magyarázatra

szorul, hogy miként képes erre.

Lorna Clymer szerint „az aposztrofé egyfajta interszubjektivitást teremt azáltal, hogy a

beszél  alanyt összeköti az elveszett tárgy öntudatával. A halál üressége kezdetben úgy

nik, hogy a halott tárgy körvonalait a diszkurzív id ben képzi meg. Ezért van nagy

értéke a trópusnak a sírfeliratok értelmezésében: egy sírfelirat szerz je/dedikálója nem

szükségképpen pozícionálja magát ’látomásos költ ként’ hogyha az aposztrofét

alkalmazza, annak ellenére, hogy biztos, sok sírfelirat öntudatosan ’poétikus’. S t, az,

104 M. Fabius Quintilianus szónoklattana, Bp., 1921. II. köt., 196.
105 Jonathan Culler: Apostrophe, In: u. .: The Pursuit of Sign: Semiotic, Literature, Deconstruction,
Itacha, 1981. 139.
106 i. m.: 146.
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amit ez a trópus egy nem-irodalmi kontextusban jelöl, két szubjektum között lév

figurális viszony textuális összetettsége.”107 A trópusnak erre a nem-irodalmi értelmére

a kötet legtöbb költeménye kétségtelenül számít. Szabó L rinc gyászversei ingadoznak

a hétköznapi beszéd és a költ i megnyilatkozás között mind stiláris, mind retorikai és

poétikai értelemben, amihez a megszólítás alakzata is hozzájárul. Tudnunk kell

ugyanakkor, hogy „mind a prosopopoeia, mind az aposztrofé gondoskodik majd annak

módjáról, hogy anélkül jelölje a halottakat, hogy referenciális nyelvet használna. A

halotthoz beszélni már figurális, még miel tt más véletlen, textuális konstrukciókat

választanánk.”108 Ez a figurativitás pedig szinte szükségszer en poétikussá teszi a

szöveget, minthogy a nem-költ i megnyilatkozásokban is az elfordulás a „lelkek

felgyújtásának”, a hatáskeltésnek az alakzata. A „lelkek felgyújtásának” poétikus

eljárására utal az Ami közbejött következ  helye is: „Szivem szive, / még itt vagy: itt a

kih lt huszonöt év, / te adtad, te vetted el: áldva légy.” A beszél  itt a másikat

jelenlév ként ábrázolja, annak ellenére, hogy ez több okból sem lehetséges – és a halál

itt csupán az egyik ok, legalább ilyen fontos a nyelvi m ködés azon aspektusa, amely a

szemiotikai modellek szerint nem engedi az utaltat jelenlév vé válni jelöl jük által.109 A

kezdetben köznapinak t  beszéd a trópus miatt patetikussá válik, ez igazolja az

imaszer , biblikus zárását az idézetnek.

A vers így ér véget: „Itt vagy, majdnem te; s mégsem te. Ami / hiányzik, mily óriás a

’kicsi’! / Sírodat zárják rám a zárai.” A beszél  végül kénytelen felismerni, hogy a halál

a másikat végérvényesen elérhetetlenné teszi. Kétségtelen, hogy „a halál katasztrófáját

az aposztrofé részben legy zi”110, ám tettének parciális hatóköre éppen elég ahhoz,

hogy a másik jelenléte lehetetlenné váljon. Ezért Sara Guyer szerint az aposztrofé a

megemlékezés módja, amely megengedi a tanúsítást, de nem teszi lehet vé a legy zést,

végképp nem a halál legy zését.111 Minthogy a másik nem képes visszatérni az él k

sorába, és ebben az aposztrofé sem képes segítséget nyújtani, hiszen a kedves

föltámaszthatóságának csupán a látszatát teremti meg, így az él  kedves evilági

pozíciója is megrendül. A másik halálában kétségtelenül föltárul saját halálának

lehet sége is, de a „Sírodat zárják rám zárai.” mondat messze túlmutat ezen.

Megértéséhez két alakzat, – az aposztrofé és a prosopopoeia – m ködését kell

107 Lorna Clymer: Graved in Tropes: The Figural Logic of Epithaps and Elegies , ELH 1995/2 385.
108 i. m.: 362.
109 v. ö.: Jacques Derrida: Az el-különböz dés, In: Szöveg és interpretáció, (szerk.: Bacsó Béla), Bp., é. n.
43-65.
110 Lorna Clymer: i. m. 358.
111 Sara Guyer: Wortsworthian wakefullness, The Yale Journal of Criticism 2003/1, 61-73.
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megvizsgálnunk a kötetben a költemények elemz  értelmezése során. Ez a vizsgálat

aztán remélhet leg a gyász természetének megértéséhez is hozzásegíthet minket. Ennek

a munkának az els  lépéseként a másik elvesztésének katasztrófáját kell

tanulmányoznunk, amiben nagy segítségünkre lehet a Csillag cím  vers értelmezése.

John D. Caputo etika ellen írt könyve112 részletesen foglalkozik Immanuel Kant híres

mondatával, amely így szól: „két dolog tölt el csodálattal, a csillagos ég felettem és az

erkölcsi rend bennem”. Caputo szerint az erkölcsi rend az ember életében ugyanúgy

tájékozódási pontokat nyújt, ahogy a csillagos ég az éjeli vándor számára. Úgy véli,

hogy a morális értékek megsz nte olyan, mint a csillagok kihunyta: katasztrófaként ér

minket, minthogy ellehetetleníti tájékozódásunkat a világban. Caputo rámutat, hogy az

angol katasztrófa (disaster) szó etimológiai értelme is a vezércsillag elvesztésére utal

(dis-aster). Egy ember életét azonban nem csupán morális értékek vezethetik. A

huszonhatodik év csillaga a szeretett másik, aki egy öntörvény  rendszert alkot

kedvesével kialakított kapcsolatában. Ez a kapcsolat újrarendezi a morális értékeket is,

miként arról a Csillag cím  vers is szól. Szabó L rinc költeménye hatékonyan alakítja

át a morál hagyományos fogalmait szövegében akkor, amikor visszatéríti ket oda,

ahonnan származnak: a költészet terébe.113 Az életet vezet  csillag szerinte „Te vagy.

Az, hogy Te szerettél.” A morális rend helyébe így egy istenülni látszó imaginált

személy áll, akinek a másik életében betöltött szerepe immár messze túlmutat önmagán.

(Olyan lesz, mint Ábrahám Istene, aki saját kedve szerint alakítja vagy függeszti föl az

általa alkotott morális szabályokat, hiszen azok t csak szolgálják, így nálla kevésbé

fontosak. Parancsai és tettei szingularitásukban kívül esnek az általános törvények

ítél képességén.114) Szabó L rinc versében éppen ezért a másik elvesztése több, mint

katasztrófa vagy csillaghullás (disaster vagy dis-aster), nem csupán a világot szervez

morális rend összeomlása, hanem azon lehet ség megszünte, hogy valaki vagy valami

ismételten megalkothatja ezt a rendet.

Szabó L rinc költeménye a hagyományos keresztény morál értékeit forgatja föl. A vers

els  sorai egy szemléletes képben elvont morális fogalmakat rekontextualizálnak:

„Testünk keresztjén, rég, mikor saját / erényeink is kárörvendve néztek, / fölfeszített

latrokat szent pribékek: / ’Viseld szégyened, mint egy glóriát’, / súgtam álmomban”. A

szöveg a kárörvend  „szent pribékek” alakjában megszemélyesített erényeket egy

112 John D. Caputo: Against Ethics, Contributions to a poetics of Obligation with Constant Reference to
Deconstruction, Bloomington, 1993.
113 V. ö.: Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, Athenaeum 1992/2-3
114 V. ö.: Jacques Derrida: A halál adománya, Vulgo, 2001/3-5, 144-161.
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profán kiazmussal helyezi a jók oldaláról a rosszakéra. A vers itt kezdi meg a

megigazuló b nök apoteózisát, amelynek végén a házasságon kívüli szeret  életét így

összegzi: „Szomorúbb / s szebb kevés volt csúcsra oly igaz út.” A zsidó-keresztény

erények elvetésér l van itt szó, a hagyományos értékek megfordításról. A vers beszél je

itt saját gyengeségeib l teremt erényt, ugyanúgy, ahogy az általa elutasított

keresztények. Nietzsche A morál genealógiája és Túl jón és rosszon cím  m veiben

részletesen leírja azt a folyamatot, amelynek során a gyengék neheztelése

rabszolgalázadást vitt végbe a morálban. A német bölcsel  már ezekben a m veiben

fölhívta a figyelmet arra, hogy amikor seink az er  helyébe a gyengeséget, az ész

helyébe a balgaságot vagy a mámor helyébe a józanságot állították erényként, olyan

cselekedetet hajtottak végre, amely újra nem visszafordítható. Az ismételt csere ugyanis

nem az eredeti állapotokat állítaná helyre – hiszen az örökre elveszett –, hanem csak

folytatná a neheztel k fölforgató munkáját. Valójában Szabó L rinc költeménye sem

tesz mást: saját testi b nök iránti gyengeségéb l kovácsol erényt egy hedonista morál

oltárán, ám ezen erények mulandósága nyilvánvalóvá válnak a szeretett lény testének

romlásával. Helyükben nem marad más csak egy életidegen er , amely a magára maradt

szeret  vérét mérgezi. Ennek az er nek a „szivek szive” kép a metaforája.

A „szivek szive” kifejezés különböz  formákban többször is visszatér a kötetben,

például a következ  helyeken: „Szivem szive, még / itt vagy: itt a kih lt huszonöt év,”

(Ami közbejött); „drága nevedet / csengi csendül  szivembe szived,” (Mert sehol se

vagy); „Míg élek, élsz: éltetlek. S te nekem / segítesz, ugye, szív a szivemen?!” (Folyton

átlengsz). A kifejezésben a „sziv” metafora látszólag az érzelmek lakhelyét jelöli, ezért

olyan szerelmi viszonyra utal, amely a benne résztvev  két felet egymásba zárja –

miként azt a Képzelt képzeleteddel cím  versben olvashattuk. Szabó L rinc szövegei

ezzel a jelentéssel mindenképpen számolnak, ám egy ezen túlmen vel is: a „sziv” nem

csupán az érzelmek, de magának a léleknek – az ember leglényegibb sajátjának – is a

lakhelye lehet a testben. Az kétségtelenül szerelemre utal, ha legsajátabb lényegünk

lényege valaki más, akkor azonban, amikor a másik halott, személye túlmutat önmagán.

A halál maga költözik eleven életünk középpontjába – amit akár gyásznak is hívhatunk

–, az idézett versek pedig a „szivek szive” kép ezen aspektusát tartják lényegesnek. Egy

szinekdochén keresztül így válik a halál egy él  életének lényegévé. Ez a paradoxnak

látszó helyzet pedig rávilágít arra, hogy Szabó L rinc költészetében élet és halál nem

egymás ellentétei, hanem egymást kiegészít , komplementer elemek. Amikor A

huszonhatodik év ötödik versében a gyászoló kedvese halálakor azt írja: „Sírodat zárják
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rám zárai.”, immár nyilvánvaló, hogy nem arra utal – már csak a birtokos személyrag

miatt sem –, hogy az  életének is vége, hanem sokkal inkább arra, hogy t magát is

fogságba ejti még életében a halál. Hogy miként lehetséges ez, arra részben a „szivek

szive” kép adott választ, ám érdemes megvizsgálni azt a kérdést is, mit jelent a kötetben

a „rabság” és a „börtön” metafora. Ebben a legtöbbet valószín leg a Két halántékom

között cím  vers elemzése segíthet a legtöbbet.

A Két halántékom között megrázó erej  költemény. A másik „csillagának” elvesztését

úgy próbálja meg kommunikálni, hogy egy asztrológiai allegóriában teszi

elgondolhatóvá. Ahogy a Csodálatos-rémületes cím  versben, a lélek távcsövének

tükrei itt is meg rzik a másik képét, de azáltal, hogy fogságba ejtik, még nem képesek

lényét életben tartani. S t, a tükör valójában megfoszt az eleven létt l, még inkább, mint

a halál, ami legalább az emléket meghagyja a maga meghitt bens ségességében,

szemben a tükörrel, ami ezt is puszta technikává változtatja115 („agyonl heted el ttem

magad, / kihullsz bel lem, mint a pillanat, / kihullsz, nyomtalan, üresen, bután, / mint az

öröklétb l a földi árny.” (A tükör vallomása)). A tükrök csapdájába esett kép úgy riz

meg, hogy nem riz meg semmit. Az egykor volt létez  és a képe között olyan

feloldhatatlan ellentmondás és olyan hatalmas távolság nyílik meg, amelynek fenséges

nagyságából116 csupán a világ r képe sejtethet meg valamit: „itt vagy két halántékom

között – / s messzebb, mint fényévtengerek mögött / a Véga s a Nagy Androméda-Köd.”

A vers egy paradox tapasztalatot egy kiazmus által visz színre: a „bels ”, elvileg kicsiny

világ nyitja meg magában azt a hatalmas távolságot, amely túlmutat a „küls ”, elvileg

óriási világon, a végtelen rön. Ez a fölfoghatatlan ellentmondás – amelyik egyszerre

képi és fogalmi – megrázó tapasztalat lehet ségét sejteti meg, vitathatatlan esztétikai

hatása pedig kiemelked  jelent ség  alkotássá teszi a verset. Az egész Szabó L rinc-

életm vön, s t a Babits-recepción belül is különleges helyet foglal el ez a m , mert

esztétikai hatása képes a „börtön” és a „rab” metaforák értelmét új árnyalatokkal

gazdagítani.

Szabó L rinc költészetében a „börtön” és a „rab” metaforáknak szövevényes története

van. El ször a Te meg a világ kötetben bukkantak föl és nyilvánvalóan Babits Mihály A

lírikus epilógja cím  versét idézték. A mesterként tisztelt, majd elutasított el d

vének következ  helye nyomasztó gondolatok sorát indította meg Szabó L rinc

115 Hegel szerint az emlékezetnek ez a formája a Gedächtnis, a mechanikus memorizálás. Ennek a
kötetben betöltött szerepér l a következ  fejezetben részletesen értekezek majd.
116 A fenségesnek itt a kanti értelmére kell gondolni.
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költészetében: „Vak dióként dióba zárva lenni / s törésre várni beh megundorodtam // ...

// Én maradok: magam számára börtön, / mert én vagyok az alany és a tárgy, / jaj én

vagyok az ómega s az alfa.” Szabó L rinc Babits költészetének bölcseleti kérdéseire

rendkívül fogékonynak mutatkozott117, ám ezekre választ a poétika terén talált. A

Magány cím  vers szövegel zményének az életvilágból származó metaforáját írja

tovább, ám ebben a versben a növényi termés – szemben Babits m vével – képes

önmagában mássá válni („Gyümölcs vagyok, magamban, idegenben.” (kiem. T lem K.

B. L.)). A Magány még Babits poétikáját h en követve tematizálja azt a problémát, ami

a Te meg a világ más verseiben bomlik majd ki. A dialogikus versszituáció a magszer

én széthangzását poetizálja az olyan versekben, mint a Börtönök vagy Az Egy álmai. Ezt

különösen szépen példázza az utóbbi m  egy helye: „Szökünk is, lelkem, nyílik a zár, /

az értelem szökik, / de magára festi gondosan / a látszat rácsait”, minthogy itt nem

csupán a képekben jelenik meg az említett probléma – az én széthangzása –, hanem

szólamok közti feszültségként is, amir l Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Zoltán is

ír.118 Szabó L rinc a „börtön” és a „rab” metaforákat kezdetben test és lélek viszonyára

használta, ám ezek kés bb fokozatosan átlényeg ltek. A metaforák szociológiai

távlatokat nyitottak meg – ami „törvény” és „én” viszonyát szemléltette az olyan

versekben, mint a Semmiért egészen vagy  a Belül a koponyádon –, majd ehhez

kapcsolódott egy szubjektumelméleti, végs  soron pedig létbölcseleti távlat – a már

említett Börtönök és Az Egy álmai cím  versekben –, a Szentjánosbogár pedig egy

esztétikai aspektussal b vítette a fenti sort.119 Ezt követ en azonban az említett

probléma terén sokáig nem történt semmi. Szabó L rinc költészete fokozatosan más

irányba fordult. A Babits emlékének szentelt Harc az ünnepért kötet is csupán

megismételte az Én és az Én és Ti többiek cím  költeményekben mindazt, amit a Te

meg a világ már kidolgozott. Talán csak a Reggelt l estelig cím  alkotás IX. darabja

volt képes gyarapítani az említett metaforák jelentésének körét azáltal, hogy egy

korábban nem hangsúlyozott pszichológiai töltetet adott neki.120

117 Babits versének van egy nem sokat vizsgált autoreflexív távlata is, amely a m vet leválasztja
alkotójáról – mondhatjuk azt is, hogy a lírikust elzárja az epilógustól –, és el bb a nyelv grammatikájának
autómatikus m ködésével, majd materialitásával vet számot. Szabó L rinc azonban a recepciótörténet
domináns áramlataihoz hasonlóan a szöveg idealógikus értelmezésére volt fogékony.
118 Kabdebó Lóránt: A dialogikus költ i paradigma nagy pillanata: Szabó L rinc személyiséglátomása,
(Te meg a világ), In: u. .: A magyar költészet az én nyelvemen beszél , Bp. 1996. 36-57.; Kulcsár-Szabó
Zoltán: Különbség-Másként, (Szabó L rinc: Az Egy álmai), In: u. .: Az olvasás lehet ségei, Bp. 1997.
53-71.
119 Minderr l a dolgozat utolsó fejezetében szólok részletesen, amelynek címe: Appendix, (A börtön és a
rab).
120 Ez az 1936-os költemény képeiben a Költ nk és kora közvetlen el zményének tekinthet .
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Mindezek ismeretében megállapíthatjuk, hogy az ötvenes években született Két

halántékom között rendkívül fontos helyet foglal el a fönt vázolt Babits-hatástörténeti

soron belül. A vers a már említett „csillag” és „csillagász” metaforák segítségével

ábrázolja azt a folyamatot, amelynek eredményeként „tükreivel” az emlékez  fogságba

ejti emlékét – az égen pislogó, rég elpusztult égitest képét. Az elme tükre tehát itt a

másikat tartja fogva, vagyis az „én” nem annyira önmaga, mint amennyire a „másik”

börtöne lesz. Ez a „maradok magam számára börtön” problémára megoldást látszik

kínálni, anélkül azonban, hogy megnyugvást hozna. A vers költészettörténeti

jelent sége – ahogy A huszonhatodik év cím  köteté is – nem merül ki abban, hogy

Babits bölcseleti kétségeire megoldást kínál, hanem egy újfajta poétika megalkotása

révén messze túl is mutat azon: lehet vé teszi költ i hang és személyiség viszonyának

újragondolását. A dialogikus versbeszéd A huszonhatodik évben ellehetetlenülni látszik.

Ennek legf bb oka a dialógusba vetett hit megrendülése. A versben a „másik” nem

képes valódi „másikká” lenni – ahogy azt majd a Képzelt párbeszédben is látjuk –,

csupán az én egy elidegenült része lesz. Amennyiben azonban az alteritás különböz

hangokon sem képes létrejönni, annyiban hogyan jöhetne létre egyetlen hang különböz

szólamaiban? A lélek nem élteti immár a „másikat”, csupán meg rzi látszatát,

visszaveri képét, mint a tükör.

Ezzel a problémával szembesül a Bolond tükör cím  alkotás is. Ebben a szonettben a

„másik” és az „én” pozíciójának megrendülése ontológiai kérdésekhez vezeti a

gyászolót. „A valóság, a jelen, oda van!” felkiáltás a létez nek a saját létéhez f

viszonyát érinti. A szöveg szerint a lélek tükrében nem válik lehetségessé a „valóság”

közvetlen tapasztalata. A „tükör” szó itt az allegória alakzatának allegóriájává változik:

a megragadhatatlan, tovalebben  valóság pótléka lesz, olyasmi tehát, ami ellehetetleníti

a „másik létez nek” vagy a „létez  saját létének” közvetlen és egyidej

megtapasztalását. A lélek ezért itt nem a személyiség lényegét képzi, hanem csupán a

lényeg látszatát. Látszat és lényeg, kép és valóság metafizikus kapcsolata végs  soron

szemiológiai kérdésekhez vezet, ám még miel tt ezekr l szólnék, rövid kitér t szeretnék

tenni, hogy megvizsgálhassam azt az elgondolást, amely a versben a lélekkel

kapcsolatban látszik kibontakozni. Szabó L rinc költészete sok tekintetben

szembeszegült korának némely nagy szellemi irányzatával, így a freudi

pszichoanalízissel is. A bécsi tudós úgy vélte, nyelv és lélek szövevényes viszonyban áll

egymással, kölcsönhatásuk pedig mindkett l árulkodik. A nyelv regulákat szab a lelki

késztetések számára, a lelki késztetések pedig nyomokat hagynak a nyelven –
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szabályszegések, hibák, elszólások vagy viccek formájában.121 A lélek tehát olyan

lényegiség, amely hangtalanul formálja a hallható beszédet. Szabó L rinc szerint

azonban a lélek nyelvi képz dmény, allegória csupán, látszat, ami saját lényegiségünket

fedi el szemünk el l. Ez a koncepció nyomja rá bélyegét a Bolond tükör zárlatára is.

Ez a zárlat így szól: „Csak tükröd riz, tükröd, én, a lélek, / tükör, amelyb l kirepültek a

képek, / bolond tükör, amely azt hiszi, hogy éltet!” A tükör itt az emlékezet technikai

kelléke, eszköz, amelynek az illúziókeltés a funkciója. Nemcsak mást, önmagát is

megtéveszti akkor, amikor képeivel mintha az életet adná vissza. Ennek ellenére nem

sz nik meg technikai eszköz lenni, és nem lesz sem képe, sem önmaga elevenebb, mint

a halott, akit hiába próbál életben tartani. Az így elszemélytelenített lélek a nyelvi

jelekkel mutat rokonságot – a vers alkotóelemeivel –, minthogy azok is csupán

technikai eszközei az emlékezetnek. A jelöl k képesek felidézni jelöltjüket, de csak

úgy, hogy feledés fátyla mögé rejtik, mindez csupán illúzióként, csalás által jön létre:

régi ismer sünkr l olvasva látni véljük tovat nt alkját, pedig az már sehol sincs, csupán

bet k utalnak rá. A tükör és a lélek itt tehát csak a létez  látszatát mutatják, jelöl k

mindössze, amelyek jelöltje szükségképpen távol van. Szabó L rinc számára az

emlékezet meghitt bens ségessége elérhetetlen vágy csupán, minthogy örökké

tudatában van technicizáltságának és medializáltságának. Az efelett érzett bánat

azonban több, mint a másik halála miatt érzett elégikus búsongás. A létez  számára az

emlékezet látszatában válik megtapasztalhatóvá a másik és a saját létét l való

elválasztottsága: a gyász dion szoszi fájdalma leplezi le az emlékezet apollóni

színházát. A Bolond tükör így kezd dik: „Folyton új dolgok történnek, s te most már /

kívül vagy rajtuk. Borotválkozom, / s eszembe jutsz: könny csordul arcomon”. A jelenet

teatralitása leleplezi, hogy az ittlétt l (Dasein) mennyire elválasztott a hétköznapi

cselekvések önfeledt világa, a „munkás napok” sürgés-forgása. Még a valós fájdalom is

csupán egy tükör el tt eljátszott jelenetben ismerhet önmagára benne.122

A fent írak alapján kijelenthetjük: nem véletlen, hogy mind a Két halántékom között,

mind a Bolond tükör részben ugyanarra a metaforára épül. A tükör – mint az emlékezet

élettelen, technikai kelléke – megjelenik a Kett s vereség cím  szonettben is. Az

említett rész így szól: „Ami vagy, / mind csak agyam tükörjátéka már, / emlék és álom

hoz-visz, halál / s élet közt, köztünk, egyetlen futár”. Az a reflektív játék, amely az

121 Sigmund Freud: A vicc viszonya a tudatalattihoz, In: u. .: Esszék, Bp., 1982. 23-251.
122 Szépen egybevág mindez azzal az Ilyés Gyula által lejegyzet jelenettel, amelyet A huszonhatodik év
keletkezése kapcsán vetett papírra.
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el bbi két versben térbeli képzeteket hívott el , ebben a szövegben fogalmivá válik. Az

egykori kedves itt élet és halál között esik csapdába – kísértetként –, nem pedig a

beszél  fejében vagy lelkében. Ez a csapdahelyzet sajátos státuszt biztosít számára: így

már nem azzal a lénnyel lesz azonos, aki biológiailag megsz nt létezni, hanem valaki

egészen mással. Mentális reprezentációival esik egybe, „emlék és álom” lesz. Ezek a

reprezentációs formák nagyon hasonlítanak a Bolond tükörben megfigyeltekhez: az élet

látszatát keltik, de nem azonosak vele, vagyis sem térben, sem id ben nem esnek egybe.

A gyász, a tükör és az emlékezet metaforák szükségszer en kapcsolódnak tehát egybe

Szabó L rinc költészetében, hiszen a gyászoló emlékezet m ködését leginkább a

„tükör” reflektív játéka tudja allegorizálni. Ennek a metaforának a lehet ségeivel a költ

korábban is számos alkalommal próbát tett, közüllük a legemlékezetesebb a már említett

A tükör vallomása cím  vers volt. Mindezek ismeretében nincs mit csodálkozni azon,

hogy a metafora számos alkalommal felbukkan még a kötetben, sokszor magyarázatok

nélkül, egy-egy enigmatikus képben („szivek fájó tükrében haldokol” Huszonkét éves).

A gyász kapcsán a Kett s vereség azért azámol be fogyatkozásról mind az élet, mind a

halál oldalán, mert a tükrök reflektív játéka egymásra vetíti veszteségeiket. Férfi és n ,

élet és halál egymást kiegészít  ellentétpárokat alakítanak ki a szövegben, ezek a párok

pedig egymás (torz) tükörképeinek tekinthet k. Szembeállításuk nem jelent azonban

fölcserélhet séget: emlék és álom illúziókelt  munkája így nem gyarapíthatja, hanem

éppen ellenkez leg, rongálja mindkett t akkor, amikor közöttük közvetítve fölcseréli

egyes elemeiket – pédául a holthoz eleven hangot rendel. A befejez  sor eldönthetetlen

pragmatikájú mondatai ezt a romboló munkát viszik színre. Itt az él  a halotthoz

fordulva – egy aposztroféban perszonifikálva t – kijelenti: azt a vereséget érzi, mint

amit egykor a másik érzett. Állítását azzal akarja igazolni, hogy fölszólítja kedvesét,

mondja ki, ez így van. A „S mond velem: az enyémet!” fölszólítás azonban kétértelm .

Még ha a benne követelt aktus megvalósulna, akkor is egyformán szólhatna arról, hogy

az él  a holt vereségét érzi, és fordítva, hogy a halott az él ét, a sajátját hozzá hasonlóan

már soha. A fölszólítás viszont valójában nem buzdíthat cselekvésre. A vers a

tizennegyedik sornál véget ér, retorikus zárlatára a költemény terében nem érkezhet

válsz. A másik hallgatása pedig nagyon beszédes. Arról árulkodik, hogy az egykori

vereség hozzáférhetetlenné vált, a jelené pedig éppen abban mutatkozik meg, hogy

fölmutatja annak hozzáférhetetlenségét – így lesz érthet  a cím. Nem két személy,

hanem két aktus kudarcát mondja el a vers: az egykori cselekedetét – a búcsúét – s a
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maiét, amely megpróbálja megérteni azt. A két vereség egymást er síti, miáltal a halál

az élet, az élet pedig a halál fel l válik hozzáférhetetlenné.

A fent elemzett Szabó L rinc-versek gondolati összetettsége poétikai sajátosságaikból

fakadtak. A szövegek esztétikai hatása arra sarkalt bennünket, hogy vizsgájuk meg, mi

alapján vélekedünk valamiképpen egy adott kérdésr l a m veket olvasva. Ez arra utal,

hogy a Szabó L rinc-versek tanító jellege gyönyörködtet  erejükb l fakad.123 Vannak

azonban A huszonhatodik évben olyan költemények, amelyek az ezzel kapcsolatos

nézeteineket megváltoztathatják. Néhány vers esztétikai hatása nem teljesen független

tanító jellegét l. Az Üldöz  hiány például meglehet sen didaktikus, mégsem

mondhatjuk róla, hogy rosszul sikerült. Esztétikai hatását mégsem poétikai vagy

retorikai összetettségéb l meríti, hanem sokkal inkább dialektikájából. Dialektika alatt

persze itt nem a hegeli kifejezést kell érteni, hanem azt a modernitás el tti hagyományt,

amely a grammatika és a retorika tudományán túl a gondolatok kifejtésének magasabb

szintjeit tárgyalta. Ide tartozott a logika tudománya, amely ekkor még f leg

Arisztotelész és a nyomában lépdel  skolasztika hatását mutatta. Az Üldöz  hiány

esztétikai hatását dönt en az így értett dialektikus jellegéb l nyeri, bár nem

gondolatmenetének teljes vagy hiányos szillogizmusai gyönyörködtetnek bennünket.

Paradox érvvezetése az, amely bravúrosan szervezi a költemény egészét.

Az Üldöz  hiány központi kérdése az, hogyan lehet jelen valami, ami nincs,

lényegibben, mint ahogy volt. A választ erre a következ képpen adja meg: „Végtelen

vagy, / végtelen hiány, hívó, üldöz , / megvont er ddel percenkint öl , / Halottam,

egykor éppily éltet ”. A szövegszegmentumot egymással ellentétes értelm , de

párhuzamos mondatrészek vezetik be: végtelen vagy  végtelen hiány; hívó  üldöz .

Ezek a paralell ellentétek fordulnak aztuán egy paradox kijelentésbe („megvont er ddel

percemkint öl ”), hogy a következ  sor ezzel ismét ellentétes állítást tegyen. A vers

vizsgált helye tehát nem a trópusok, hanem a mondatalakzatok szintjén éri el a kívánt

hatást. Ezek az alakzatok azonban csak részben tartoznak a retorika körébe: lévén

logikai ellentmondások kifejtéséb l építkezik a szonett – olyan vershagyományt idézve

meg, amely még a szonettek el ttr l, a trubadúr lírából származik124 – hatását már

részben a dialektika köréb l meríti. Viszonylag ritka az ilyen a magyar költészet

történetében, és lehet vé teszi, hogy általa akár a gondolati líra meghatározását is

123 Hédoné és mathenein kapcsolatáról Arisztotelész a Poétikában már értekezik. (Arisztotelész: Poétika,
48b15-20.)
124 Az említett költ i m forma az estibot, amely szabadadon „nem-tudom-mi”-nek fordítható. (Szigeti
Csaba szíves szóbeli közlése)
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újrafogalmazzuk. (Mondhatjuk azt, hogy a gondolati költészet nem a

gyönyörködtetést l halad a tanítás, hanem a tanítástól a gyönyörködtetés felé, miközben

nem annyira poétikai (tropológiai), mint amennyire dialektikus (logikai) összetev ire

épít.) Az Üldöz  hiány kapcsán nyugodtan kijelenthetjük, hatását nem verszenéjéb l

vagy képeib l meríti, hanem egymásnak feszül  kijelentései hullámzó mozgásából.

Persze a didaktikus eljárások mindig azzal fenyegetik a költészetet, hogy a tanító jelleg

a gyönyörködtetés kárára túlsúlyba kerül. Gyakran fenyegeti ez a veszély Szabó L rinc

gondolati költeményeit is, így a Nemcsak terólad cím t. A szonett a következ képpen

kezd dik: „Nemcsak terólad, rég nemcsak terólad / van itt szó, kedves: mint nekem te,

sok / fájt már s fáj majd még él nek halott: / köztük siratlak!” A vers elhangzásának

gyakorlati helyzetét tehát ez a magyarázó rész tárja föl. Ez a hely korántsem nevezhet

poétikusnak, de még csak retorikusnak sem – szemben a Téli varjakkal, ami nagyon

ironikusan, de mégis költ ien idézi meg a közös gyászt. A halmozásos szerkezetek,

amelyek az els  sorban gradatív jelleget öltenek, nem hoznak létre olyan helyeket,

amelyek alkalmasak lennének a „lelkek felgyújtására”. A szonett érvvezetése semmiféle

intelektuális kihívást vagy dialektikus izgalmat nem hoz, így ebb l sem származik

komoly esztétikai élmény. A szöveghez kapcsolható tételmondat, miszerint a költ

költ ként sokak különben kommunikálhatatlan fájdalmát szólaltatja meg, közhely, és

már korában korszer tlen, hiszen nincs kapcsolatban az egykorú privátnyelv-

kritikákkal.125 A vers majdhogynem menthetetlen volna, ha nem tartalmazná a

következ  enigmatikus kijelentést: „Tartalma semmijét / legjobban benned tárta fel a

vég”. A semminek, mint tartalomnak a föltárulása az elmúlásban nehezen elgondolható,

szép kép, olyan, amely megakasztja az olvasást és kérdések sokaságát szüli. Lehet-e a

semmi tartam vagy tartalmazhatja-e valami a semmit? Mi köze van egymáshoz a

semminek és a végnek? Ezekre a kérdésekre azonban a szonett többi részét l semmiféle

választ nem kapunk, csak másra irányuló, üres didaxist.

Szerencsére ilyen hiányérzetet nem hagy bennünk a kötet címadó verse A huszonhatodik

év, mert bár ez a vers is didaktikus, poétikailag jobban felépített. A befejezés itt is kicsit

szenvelg re sikeredett („tárt szivemben mindig itthon találsz, / és akárhogy fáj, vígasz,

hogy te fájsz.”), de azért akadnak a versnek lényegesen jobban sikerült részei. A szonett

így kezd dik: „Búcsúzunk, édes kétségbeesésem? / Mindig búcsúzunk!” Az els  sor

megszólító kérdése meglehet sen retorikus, ám megszólítottja olyan metaforában

jelenik meg („édes kétségbeesésem”), amely irányt szab az olvasásnak, hiszen ezek után

125 v. ö.: Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások, Bp., 1998.
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joggal lehetünk arra kíváncsiak, miért aposztrofálta így a beszél  halott kedvesét. Az

azonnali választ persze jó érzékkel késlelteti a szöveg, minthogy újabb metaforák

sorával nevezi meg a másikat: „Valami selyem, / valami h vösség a szivemen, / valami

béke vagy már”. Ez a halmozás feszült várakozást teremt, amely a másik egyértelm

meghatározásának igényéb l fakad. A folytatás azonban kizárja annak a lehet ségét,

hogy a széttartó metaforák egyetlen irányba mutassanak, hiszen így szól: „alig érzem

fájónak ezt a fájdalmat: becézem, / hisz már rég csak általa vagy velem”. A másik

el hívásának lehet sége tehát szertefoszlik, s az „édes kétségbeesésem” metafora ezáltal

új értelmet nyer. Nem olyan kifejezés lesz, amelyik megnevezi a másikat, hanem éppen

ellenkez leg, olyan, amelyik a másik megnevezhetetlenségét és az ehhez kapcsolódó

ijedtséget viszi színre.

A másikra használt metaforák sorolása ezt követ en tovább folytatódik: „teleröpködöd /

multunk éveit, a huszonötöt, / s ezt, a huszonhatodikat, örök / búcsúm, te, társam, halott

útitárs”. Ezek közül nem is annyira a „társam” és a „halott útitárs” megszólítások

különlegesek, mint amennyire az „örök búcsúm”. A vers végén a másik fél azzal a

gesztussal válik azonosssá, amelyikkel az elején a beszél  eltávolodott t le. A búcsú

aktusának egyik végrehajtója magával az aktussal mosódik egybe, alanyból vagy

tárgyból állítmány vagy cselekés lesz. Ez a változás méginkább a másik

megragadhatatlanságára és megtarthatatlanságára irányítja a figyelmünket, de maga a

búcsú is erre emlékeztethet, hiszen ez az aktus nem a másik birtokbavételér l, hanem

éppen elengedésér l szól. A vers nyelve nem képes tehát megjeleníteni azt, akire

irányul, pusztán távollétére tud utalni. A jelöl k így a jelöltnek csupán negatív

lenyomatai, árva pótlékai lesznek. Azt gondolhatnánk, hogy a versnek ez a látens

nyelvkritikai töltete nyomot hagy a kötet egészén, és valamiféle új fölfogáshoz vezet. A

szemiotikai modell nyílt kritikáját vagy egy annak ellenszegül  poétikát azonban ez a

ciklus nem tesz hozzáférhet vé. Még csak az sem történik meg itt, hogy a jelöltt l a

jelöl  felé mozogva a szövegek saját anyaguk hangsúlyos megjelenítésére

törekednének. Igaz ugyanakkor, hogy néhány vers azért mégis eszerint jár el, például a

költészet médiumainak, a hangnak vagy a képnek a közvetít  szerepét emelve ki. A

szövegek materialitása tehát néhol el térbe kerül a köteten belül, például a Téli

varjakban.

A huszonhatodik év verseire nem jellemz  – de általában Szabó L rinc egész költ i

életm vére sem – hogy az egyes szövegeket az auditív emlékezet szervezze. A Téli

varjak cím  vers ez alól kivételt jelent, hiszen a költeményt itt egyértelm en a
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paranomázia alakzata m ködteti. A szöveg a következ  helyen pszeudo-etimologikus

játékot játszik a “kár” szóval: “De kár, kár! Mi? A romlás! Fogait / hullatja a vén. Sír?

Káromkodik?” (kiem. t lem K. B. L.). Ezen a helyen egy meghatározhatatlan

pragmatikai szituációban lezajló dialógusra bukkanhatunk. A költemény itt elfordul

korábbi megszólítottjától – a halott kedvest l –, és egy másik párbeszéd kísérletét viszi

színre. Ez a dialógus a beszél  lelkének bels  színpadán is lejátszódhat, de akár olyan

beszélgetés is lehet, amely a gyászoló költ  és a varjak között jön létre. Ez utóbbi

esetben a „kár” lexéma poliszémiájával dolgozik a vers – kicsit hasonlóan Poe A holló

cím  m vének magyar fordításához. A „De kár, kár!” mondat eszerint a varjaktól ered,

a lexéma pedig nem más, mint egy rövid hangutánzó szócska. Ehhez tapad a „kár”

másik értelme, a „veszteség” jelentés. Érdekes, hogy Szabó L rinc rá korántsem

jellemz  módon folytatja ezt a játékot, de immár a képiség szintjére is átfordítva:

„Fogait / hullatja a vén. Sír? Káromkodik?” A foghullatás látványát a vers a könnyek

potyogásához hasonlítja, így az önmagában értelem nélküli jelenségnek úgy tulajdonít

értelmet, ahogy a varjak károgásának: bevonja azt egy t le idegen – emberi – világ

szemantikai mezejébe, vagyis megszemélyesíti. A szöveg-szegmentumot lezáró kérdés

– „Káromkodik?” – ironikusan fogja végül egybe a hang és a kép által létesített játékot,

hiszen a „kár” t  miatt egyszerre lép kapcsolatba a hallottakkal, szövegbéli pozíciója

miatt pedig a látottakkal.

Az irónia fent említett formája halálosan komoly marad, ahogy a paranomázia alakzata

által megképz  játék is, hiszen a vers így folytatódik: „Hallgat az id , nem vitatkozik.

/ A sír sem. Vagy még? Körben közeli / varjak néznek, magányom társai. / Csontos

varjak. A tél barátai!” A szöveg visszatér tehát eredeti pragmatikai szituációjához, az

el  szeret  újra halott kedveséhez intézi beszédét. Ebb l a monológból derül ki, hogy a

varjak hangja is beleszöv dhetett a vers szövegébe a „De kár, kár!” kezdet  résznél.

Ezek a szárnyasok így a vers szimbolikus szerepl ivé válnak. Halálmadarak lesznek,

akik a sír fölött hallatják panaszos hangjukat. Olyanok, mint a beszél , de ez

megfordítva is igaz, maga a gyászoló kedves is varjúszer  lénnyé változik. Nem

véletlen, hogy „magányom társai”-ként nevezi meg ket az életben maradt szeret .

Hangjuk, majd ezáltal alakjuk is egybeforr. Ez az átváltozás számos mitologikus

történet emlékét megidézi – mindenekel tt Ovidius Metamorfózisának néhány részletét.

A Téli varjak cím így nem csupán a verses táj egy elemén keresztül, szinekdochikusan

nevezi meg a költemény egészét, hanem értelmezi is azt. Különös jelent séget kap a

címben a jelz , hiszen az évszakszimbolikának legalább akkora jelent sége van a
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szövegben, mint amekkora a varjúkénak volt. Ahogy azt már említettük, a vers

beszél je a sír fölött magát halálmadárként jeleníti meg, olyan lényként, akinek a hangja

egyszerre szólhat megrázó panaszként, ugyanakkor társai kórusában elvesz  értelmetlen

„károgásként” is. Dalának ezért nem csupán helyhez való kötöttsége számít, hanem

id belisége is. A cím jelz je, a „téli” szócska ezért nyer kitüntetett jelent séget.

Több nagy európai gondolkodó vélekedett úgy, hogy az emberi lét id beli távlatait a

mulandóság tapasztalata nyitja meg. Martin Heidegger szerint mindannyian a gond által

vagyunk képesek saját ittlétünket elgondolni.126 Halálunk lehet sége pedig a másik

halálában tárul fel legnyilvánvalóbban számunkra. A kedvese sírjánál álló szeret  saját

múlandóságával kerül szembe, ezért mondja: „Hallgat az id , nem vitatkozik. / A sír

sem.” Az európai nemzeti irodalmakban kialakult évszakmetaforika szerint az emberi

élet lezárultának jelképes ideje a tél, éppen ezért van jelent sége a következ  soroknak:

„Sovány fák alatt / nézem es vert, fagydúlt sírodat. / Öreg vagyok, bennem is mennyi

gyász van!” Egy élete végéhez közelg  lény néz itt szembe valaki más, ezáltal pedig

önmaga mulandóságával. A vers ideje életének is ideje. Ezen belül nagyban hozzájárul

öregségtudatához a halálra vetett pillantása. A másikhoz f  viszonya persze

részben túlmutat a szövegben azon, hogy halálában csupán önnön halálának lehet ségét

sejtse meg. Többr l van szó, ám itt most nem kívánok azzal foglalkozni, miként zárul a

beszél  kedvese sírjába. B ven árulkodnak err l a következ  sorok: „nemcsak az önz

veszteség sirat: / minden b ségem teveled apadt, / veled a föld minden kegye irántam.”

Más helyen értekezek a kriptikus szubjektivitás azon tapasztalatáról, amely szoros

kapcsolatban áll a kötet orfikus jellegével. Itt most csupán arra hívom fel a figyelmet,

hogy más módon is szembesít minket a mulandóság tapasztalatával a kötet néhány verse

– köztük a Téli varjak –, így számot vet a másik halálában föltáruló saját végesség

tudatával, a gond tapasztalatával, amihez az évszakszimbolika is hozzájárul. A kedvese

sírja fölött búsuló szeret ezzel kénytelen szembenézni. Hasonlóan fájdalmas

tapasztalatról ad számot az elégikus hangoltságú November.

Ez a vers olyan szerény benyomást kelt bennünk, mint azok a virágok, amelyeket a

beszél  szed benne. A költeményben azonban az említett növények fokozatosan

átlényegülnek. Látszólag jelentéktelenek – „Apró csillagok, kék s arany szemek, /

szerények, fakók, ismeretlenek / gy lnek csokromba, szerényebbeket / már te sem

kívánhatnál.” –, tudjuk azonban róluk, hogy az sz utolsó virágai. Ez a vers is számol az

126 Szerinte „az id beliség mint a tulajdonképpeni gond értelme leplez dik le”. (Martin Heidegger: Lét és
id , Bp., 1989. 538.)
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évszakszimbolika jelentésgyarapító szerepével, így ezeket az apró növényeket az élet

utolsó ajándékainak is tekinthetjük. A túl direkt allegorézist azonban nem engedélyezi a

, minthogy ez az értelem finoman szöv dik bele egy meglehet sen gyakorlatias

szövegösszefüggésbe. A virágok gy jtése elgondolható oktalan melléktevékenységeként

a mereng  gyásznak.127 Éppen ezért képesek azonban az sz utolsó virágai

szimbólummá válni: érzéki megjelenéseivé valaminek, ami a vers szövetében nem

fenomenalizálódhat. Minthogy a költemény által ábrázolt gyakorlati szituációban a

virágoknak egyértelm en megvan a maguk funkciója, így els dlegesen érzéki

jelenségként vannak megrajzolva, a hozzájuk köt  többletjelentések csupán a

szövegösszefüggésekb l sejlenek föl. Ezek az ajándékok már nem okoznak örömet,

funkciótlanságukban pedig valami dermeszt  céltalanság válik szembeötl vé:

„Gondolatban, / míg szedtem, te kísértél, szép halottam, / s most árván nézem ket:

kinek adjam?” Ez a céltalanság válik azután a vers fogalmi szintjén is kimondottá. Nem

tekinthetünk el azonban a szöveg egy másik aspektusától sem: rejtve ugyan, de idegen

kkel folytatott viszonyokra is utal, olyan viszonyokra, amelyek a halott kedvest

invokálják, ám úgy, hogy az invokáció megmérgezi az él  kapcsolatot.

Mindennek ellenére mégiscsak a szöveg szimbolikus távlatai bírnak olyan értelemmel,

amely olvasójának saját egzisztenciájáról is vallhat. Az szi táj egy lélekállapot

kivetülése, míg a lélekállapot egy táj bens vé tétele lesz („Sárban gázolok a dúlt réten

át, / s mintegy válaszként bennem is esik.”). Ez a kiazmus fogalmi magyarázatot kap a

szövegben: kiderül, hogy egy ember életében adódó határhelyzettel szembesít minket:

„Most lettem öreg, céltalan a vágy. / Gördülne elém az egész világ, / nem jutnék benne,

csak a sírodig.” A fájdalom ugyanúgy kommunikálhatatlan tapasztalat, ahogy a

szerelem. Esztétikai fenomenalizálódása is hasonlóképpen történik meg Szabó L rinc

költészetében, vagyis a romantikus tradícióhoz kapcsolódóan egy imaginált tájképben,

amely jelen esetben a kiüresed  vágyat is allegorizálja. Szabó L rinc gyászköltemény-

ciklusa azonban nem csupán a szerelem vagy a gyász közölhetetlenségével kénytelen

szembesülni, hanem a másik lényének teljes elt ntével és megragadhatatlanságával. A

megszólító versek egy jelent s része a saját érzés közlésén túl a másik kimondását is

célul t zi ki, ahogy a Mert sehol se vagy és a Ki-mi voltál? cím  szonettek.

127 Szabó L rinc is így értette ezt a cselekvéssort: „Utolsó, kés szi élményem ez az ázott napon tett séta,
ebben az évben. Nagyon keserves volt sétálnom és f leg ilyen magányosan, ilyen rossz id ben és ilyen
búcsúzkodó hangulatban.” (Szabó L rinc: Vers és valóság, (szerk.: Kabdebó Lóránt), Bp., 1990. II. köt.,
135.)
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Mint azt már említettem, Freud nemcsak az egy halott személy után érzett bánatot tartja

gyásznak, hanem minden olyan fájdalmat, amelyet egy elveszett ember, tárgy vagy

eszme iránt tanúsítanak – így az elhagyott szeret ét vagy az emigráns forradalmárét

is.128 A bécsi lélekgyógyász ezért vélhet en Juhász Gyula Anna örök cím  m vét

gyászversnek gondolná. Ezt a vélekedést az a hasonlóság is igazolhatja, amelyet a Mert

sehol se vagy cím  költeménnyel mutat. Szabó L rinc alkotása majdnem éppen úgy

idézi meg a romantikus tájköltészet korábban már vizsgált hagyományait, mint a

klasszikus modernséghez tartozó el zménye. Mindkét vers beszél je számára a szeretett

másik csupán különféle tájelemekben válik hozzáférhet vé. Szabó L rincnél ez a halál

részleges legy zésének ígéretét hordozza magában („nap, rét, tó, felh , száz táj a ruhád,

/ mindig mutat valahol a világ / s mindig elkap”). A Mert sehol se vagy els  nyolc sora a

másik immár megragadhatatlan, visszahozhatatlan lényét olyan kommunikálhatatlan

tapasztalatként ragadja meg, amelyet leginkább egy irrealizált táj tud szimbolizálni. A

vers belátja, hogy szavai vagy az általuk megjelenített képei a másikat nem hívhatják

életre. Ez az emlékezet nyelvi preformáltságát érint  belátásokra utal. Szabó L rinc

ve – itt még indirekt módon – beláttatja, hogy az emlékezet a nyelv által jön létre, ám

a szavak önmagukban elégtelenek a dolgok megidézéséhez. A m  az irreális természeti

képekben ezért csupán azt tudja színre vinni, hogyan vall kudarcot a verses invokáció, a

nyilvánvalóan szuplementális tájelemek leleplezett pótlék volta pedig a közölhetetlen

irányába mutat, fölismertetve, hogy nem képesek azt kimondani („keres  szememnek /

tévedései is hozzád vezetnek”).

A vers utolsó hat sora éppen ezért az el  nyolc kudarcából táplálkozó keser

belátásoknak ad hangot. A „drága nevedet / csengi csendül  szivembe szived, / de

percenkint újra elveszítelek” mondat olyan képeket használ, amelyek a kötet más

helyeir l már ismer sek lehetnek. A kedves neve eszerint a rész szerint azért nem képes

megidézni a másikat, mert azt a halott szíve juttatja az él ébe, vagyis olyan helyre

mutat, ahonnan ki kellene mentenie a szerelmét. A név az él höz szólva az életbe

csempészi a holt kedves nyomát, de úgy, hogy minduntalan vissza, az elmúlásba utalja.

Végül ez okozza a teljes kudarc érzetét is: „csillagokig nyílok szét s hallgatózom, /

üldöz d, én, mégis, mint akit ólom / húz le, sírodba, magamba csukódom.” A már

vizsgált „csillag” és „börtön” metaforák jelennek meg itt, amelyek közül az utóbbi

nyilvánvalóan Babitshoz köti a verset. Juhász Gyula révén már említettük, hogy a Mert

sehol se vagy szorosan kapcsolódik a klasszikus modernség versnyelvi hagyományaihoz

128 Sigmund Freud: i. m. 131.
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– els sorban metaforái révén. Az „én”, mint börtön képzete is er síti ezt az elgondolást.

Mégsem mondhatjuk a versr l, hogy klasszikus modern zárvány egy nyilvánvalóan

kései modern kötetben. Sokkal inkább arról van szó, hogy ez a m , miután felismeri a

dialógikus versbeszéd kudarcának tényét, saját magát ismét valamiféle monológikus,

modern pozícióban véli meghatározni – tévesen. Az „én” itt nem csupán önmaga,

hanem mindenekel tt a „másik” „börtöne” és „sírja” lesz, ami lényeges különbségnek

tekinthet .

A kötetben m köd  ismétlési kényszer129 mindennek ellenére továbbra is er lteti a

másikra irányuló újabb és újabb meghatározási kísérleteket. Ezek közül talán a legszebb

a Ki-mi voltál? cím  szonett. A költemény jól illeszkedik a kötet pragmatikai

szituációjába, ugyanúgy aposztrofikus alkotás, ahogy az t övez  többi. A megszólító

jelleg végül benne még nagyobb jelent séget kap, mint A huszonhatodik év sok másik

versében – de err l kés bb. A Mert sehol se vagy-hoz hasonlóan ez a költemény is a

másik meghatározását t zi ki célul („Ki-mi voltál? S milyen? Tízezredik / próbám ez,

lényed desztillálni…”), de itt nem a hagyományos tájmetaforika dolgozik. Széttartó

képek sorával találkozhatunk, amelyek nem teszik lehet vé az integráns személyiség

egyetlen allegóriába foglalását – az allegóriát itt egy költemény egészén végigfutó

metaforasorként értve. Az ezerfelé futó metaforák összefoghatatlanságát a szöveg is

érzékeli és ismételten kudarcként éli meg („Szétszedlek, könny  árny, / s összeraklak,

imbolygó mozaik: / s oldalak, s rítlek – emlékezik, / minden érzékem! – de egymás

után / csapja ki ügyetlen kémiám / egyszerre-volt s szétszállt elemeid.”). A vers

szerkezete itt is hasonlóságot mutat a Mert sehol se vagy-hoz, hiszen akárcsak ott, az

els  nyolc sor a próbálkozásé, az utolsó hat pedig a próba kudarcának felismeréséé.

Ráadásul ez a vers is – immár direkt módon – a nyelvi m ködés elégtelenségére vezeti

vissza a kudarc okát.

 Amikor Szabó L rinc szonettje megpróbálja megidézni a másikat, akkor egy

bizakodó, de zárójeles megjegyzést tesz: „Tán itt fog a szó!” A bizalom azonban

nyilvánvalóan alaptalan, amit a széttartó metaforák összefoghatatlanságából el

kudarc félreértetetlenné tesz. A zárlat éppen ezért így szól: „hogy újra légy, csak egy

szó kellene; / s olyan szó nincs (nemcsak rád: senkire!)”. A beszél nek a szó éltet  ereje

iránt tanúsított bizalmatlanságát azonban egy meglehet sen retorikus zárlat követi: „t nt

titok vagy, csillagh s képlete / valami Legf bb Jónak: te, te, Te!” A „t nt titok”

129 Ami Freud 1920 után írt munkáiban egyértelm en egy traumához és a halálösztönhöz köt dik. (v. ö.: A
halálösztön és az életösztönök, Bp., 1991.)
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alliteráló képe a „Legf bb Jó” fel- és elt nésének képzetét egyaránt magában hordozza,

ám mégsem ett l a talánytól válik olyan költ ivé a befejezés, hanem az utolsó

megszólítástól, a háromszor ismétl  szótól: „te, te, Te!” Az invokált másik a „Szívek

szíve, idegek idege, / élet s halál édes együttese” képben már-már szakrális távolságba,

elérhetetlen messzeségbe helyez dött. (Ez a kép szinte krisztusi attribútumokat

kölcsönöz az imádott lénynek – a „virágok virága” sort idézve –, ami akár a jegyes

misztika merész megfordításaként is érthet ). Ez a távolság azonban szinte

legy zhetetlen, s éppen ezért elkeserít  kudarcok forrása. Egyetlen dolog van, ami úgy

látszik, hogy képes a távolságot legy zni: a megszólítás alakzata. A „te” szócska üres

deixis, bárkire irányulhat, így csupán egy él  beszédhelyzet képes ideiglenes

tartalommal megtölteni. Hogy lehet mégis képes egy ilyen üres és személytelen nyelvi

jel arra, hogy a tovat nt személyiséget az él k közé varázsolja, legy zve a sír által

megnyitott mélységet és távolságot? A választ részben A fekete határról cím

költemény képes megadni.

A  kötetben az aposztrofé perszonifikációs erejével a legnyilvánvalóbban A fekete

határról cím  szonett vet számot. Ez a vers önmaga és az t övez  szövegek

metatextusa, kommentárja is. A m  egy autopoetikus gesztussal kezd dik („Türelem és

vészet valamit / csak gyárt, íme, fájdalma anyagából:”), olyan deiktikus mozdulattal,

amely megteremti saját jelöltjét. Nyilvánvaló, hogy a jelöl  a jelöltt l kényszer en

elválasztott. A szemiózis sajátos kudarca, hogy miközben megpróbálja ittlév ként

elgondolhatóvá tenni a távolit, jelöl  és jelölt különbsége miatt kénytelen megteremteni

azt a távolságot, amely elválasztja egymástól a kett t.130 A jelrendszerként értett

nyelvben a szavak – miközben utalnak rájuk – elválnak és elválasztanak a dolgoktól, bár

létrehozzák annak látszatát, hogy elénk állítják ket. Szabó L rinc ezt az illúziót a maga

látszat voltában a vers következ  soraiban így ábrázolja: „szólítom s festem a hajdan s a

távol / kísértetnémán alvó tájait.” Kabdebó Lóránt „stilizált térid nek” hívja ezt a

jelenséget monográfiájában.131 A „stilizált térid ” mibenlétét a megszólítás alakzatán

keresztül érthetjük meg leginkább. Jonathan Culler szerint a költemény „tud

aposztrofikus idejér l, és hogy az indirekt megidézett jelenlét kitalált, és úgy is mondja

azt, de mégis eseményként kényszeríti ki.”132 Ez az esemény a maga ittlétével a távoli

130 v. ö.: Jacques Derrida: Az el-különböz dés, In: Szöveg és interpretáció, (szerk.: Bacsó Béla) Bp., é. n.
131 Kabdebó Lóránt a stilizált térid  fogalmát Szabó L rinc egy sora alapján dolgozza ki, amelyik így szól:
“örök jelenlét, noha képzelet csak.” (Ahol él bb a föld). (v. ö.: Kabdebó Lóránt: Szabó L rinc, Bp., 1985.
248-55.)
132 Jonathan Culler: i. m. 152.
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helyébe áll, megpróbálja pótolni hiányát. Az így képz  szuplementális jelenlét a

diszkurzív id  egy radikálisabb olvasatában valamiféle tér, amelyben a szubjektivitás

egyszerre jelen- és távollév .133 Az aposztrofé alakzata ezért a versben szorosan

összekapcsolódik a hüpotüposziszével, mivel nem csupán magához szólítja az egykori s

távoli tájakat, hanem a szavak által térszer en meg is festi azokat – ez az elgondolás

pedig segíthet újraérteni Kabdebó Lóránt “stilizált térid ” fogalmát is. A fekete határról

a trópusok anamorfózisának lehet ségét végig nyitva tartja. Ebb l fakad benne az

aposztrofé kapcsolata a perszonifikációval és a prosopopoeiával is.

A megszólítás a másikat ismét beszélget társsá teszi, kimentve t a holt tárgyak

köréb l, miáltal a világ szubjektumok közti viszonyként lesz elgondolható, nem pedig

objektum és szubjektum kapcsolataként. A nyelv és az emlékezet létesít  ereje itt

nyilvánvalóvá válik, amir l Szabó L rincnek is tudomása van: „Szabad id m

emlékeddel telik, / s téged épít, ha gyúl és idelángol / egy kis szikrád a fekete határról / s

visszazeng egy csókod a szívemig.” (kiem. t lem K. B. L.). A szonett tercinái ezt

követ en perszonifikáció és deperszonifikáció kölcsönjátékáról értekeznek, ami az

aposztroféban némileg rokon azzal, amit a prosopopoeiában is megfigyelhetünk. A

megszólítás a dialogikus versbeszéd elengedhetetlen kelléke – mint említettük, Jonathan

Culler szerint a líra mestertrópusa134. Nincs tehát dialógus megszólítás nélkül, de az

aposztrofé a párbeszéd csupán szükséges, ám nem elégséges feltétele. Szabó L rinc

verse szerint csak az a beszéd ér valamit, amelyik a kedvest próbálja meg kimenteni a

pusztulásból („Minden más halál: bármir l beszélek, / rólad hallgatok vele; így meg

ébred / kezem alatt s szinte szól már a lélek.”). Az aposztrofé megteremti tehát egy

dialógus lehet ségét, de a másik válasza nélkül üres potencialitás marad, beváltatlan

ígéret. Kétségtelen, hogy szubjektumként való megidézésekor „szinte szól már a lélek”,

de lévén valójában holt, így nincs módja a válaszra. Erre pedig nagy szükség volna,

hiszen nélküle saját eleven létéhez sem juthat el a beszél  („Csönd, vagy még rosszabb,

vagyok nélküle: / sas-távlat életirtó hidege, / vagy a szív forró gépfegyvertüze.”). Az

aposztrofé ráutalt a másik válaszára. Ez a válasz azonban csak úgy jöhet létre, ha a

másik megszólal, vagy megszólaltatják (a prosopopoeia által). Minthogy ez a válasz

elmarad, így a beszél  a másik sírjába csukódik. A fekete határon szólal tehát meg a

vers, azon a vékony sávon, amely élet és halál között húzódik. A másik némaságáról

133 v. ö.: Maurice Blanchot: The Space of Literature, Lincoln, 1982.
134 Jonathan Culler: i. m.
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visszaver dve zengnek az egykori csókok a beszél  szívébe, akinek a pozíciója immár

ugyanúgy a fekete határ metaforával lesz meghatározható, mint kedveséé is.

A kedves csókja persze válasz, de olyan válasz, amelyet a beszél  emlékezete teremt. A

csók képében a másik megszólaltatásának alakzatát, a prosopopoeiát viszi tehát színre a

vers. Részben az indokolja a szövegben a csókhoz nem ill  „visszazeng” kifejezést. Már

Quintilianus is egy helyen tárgyalja az aposztrofé és a prosopopoeia alakzatát – a

gondolatalakzatokról szóló fejezetben –, és évszázadokkal kés bb korántsem

véletlenszer , hogy Wordsworth sírfeliratokról szóló esszéje is135 hasonlóképpen jár el.

A romantikus tradíciót követve napjaink irodalomretorikai kutatásai is észlelik a két

trópus kapcsolatát, miként Jonathan Culler a már említett tanulmányában. Láthattuk,

hogy a halotti költészetben – ennélfogva A huszonhatodik évben – az aposztrofénak

kitüntetett jelent sége van, a továbbiakban pedig amellett kívánok érvelni, hogy a

prosopopoeiánek is. Mindkett  a másik megszólításának vagy megszólaltatásának a

lehet ségét jelenti, vagyis a halálból való kimentésének esélyét. Mindkét alakzat

szubjektumként teszi elgondolhatóvá a néma objektummá vált halottat, így

személyesítve meg azt. Önmagában azonban egyik trópus sem képes legy zni a halált.

A két szerelmes evilági párbeszéde csupán az aposztrofé által azért nem jöhet létre, mert

a másik válasza elmarad, míg a prosopopoeia a még él  kedves hangját adja kölcsön

néma párjának, ezáltal pedig  maga süket csöndbe, halálba zárul. Szabó L rinc A

huszonhatodik évben persze a másik szólítgatásán túl kísérletet tesz megszólaltatására

is. Több költemény van a kötetben, amelyben hol így, hol úgy, de hallhatjuk a kedvest

beszélni. Ezek általában emlékek, de akad, amelyikben a már holt asszony szólal meg.

Mind közül a legkísértetiesebb és talán a legmegrázóbb a kötet nyolcvanadik szonettje,

a Kár volt, vagy megérte?

A Kár volt vagy megérte? így kezd dik: “Hang suttog: ’B nben s ezen a napon / lettem

huszonöt éve, az övé.” A verset nyitó kijelentés – “Hang suttog” – baljós hangulatot

árasztva pozícionálja a rákövetkez  szöveget. Ez a baljóslatúság részben elliptikus

szerkezetéb l fakad: sem azt nem tudjuk meg bel le, hol suttog a hang – hallgatója

lelkében, vagy azon kívül, és ha kívül, akkor miféle helyen –, sem azt, mikor – egy

adott id tartamban, amely jól körülhatárolható szituációba helyezhet , és amelynek

hossza megegyezik a meghallgatásához szükséges id vel, vagy a hang minduntalan

suttog a vers tolmácsolójához, nem is föltétlen artikulálva azokat a gondolatokat,

amelyeket a szöveg neki tulajdonít. A baljóslatúságot tovább fokozza, hogy a hang

135 William Wordsworth: Esszék sírfeliratokról. Pompei 1997/2-3.
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tulajdonosa megnevezi eredeti tartózkodási helyét: „Ez még átsajog. Hogy fejfám fölé /

hajlik-e néha, nem látom-tudom.” A síron túli hang a maga idegenségével meglehet sen

nyugtalanító képzeteket hív el  – f leg a rémregények világából. A vers éppen azért

zavarba ejt , mert sem akkor nem kellene hallanunk a benne megszólaló hangot, ha

valós – vagyis ha tényleg szól hozzánk a halott, lévén az nem szólhat –, sem akkor, ha

kitalált – vagyis ha egy beteg elme képzelgése. A verset olvasva mégis halljuk, mit

mond a hal(l)ott. Gondolhatjuk, azért, mert egy hatásvadász költ  papírra vetette

gondolatait, de ekkor vélhet en olyan intenciót tulajdonítanánk a szövegnek, amilyennel

nem rendelkezik. Valójában éppen az a nyugtalanító a költeményben, hogy nem

eldönthet  vele kapcsolatban, egy hal(l)ott költ  hozzánk intézett beszéde, vagy csupán

egy neki tulajdonított hang m ködése. A verset olvasva nem tudjuk, az abban

megszólaló lény alakja valós vagy kitalált. Amennyiben valós, annyiban hozzánk

intézett beszéde a síron túlról szólít meg minket, ez a lehet ség pedig legalább annyira

ijeszt , mintha azt gondoljuk, képzelgés, hiszen ennyiben az olvasás hallucinatórikus

ködésként leplez dik le.

A fenti belátások hozadékának elemzését most mell zöm. A továbbiakban arra a

kérdésre keresem a választ, hogy a beszél  szubjektum kilétét hogyan határozhatjuk

meg. Azt már tudjuk róla, hogy halott, aki sírjában fekve beszél hozzánk („Sok év alatt

sok gyönyör s fájdalom / vezette utam e mély ágy felé. / Föld- s deszka-vért zárul

szivem köré.”). Kérdés maradt azonban, hogyan szólalhat meg s válhat beszél

szubjektummá egy sírba zárt tetem. A vers err l így vall: „Nem vagyok: általa

gondolkozom. / Emléke vagyok! Ahogy az a nap / kiszolgáltatott, úgy kezébe ad, / – s t

jobban – e sír”. A beszél  tehát más hangján szólal meg, és tud is err l. Életre a

prosopopoeia alakzata hívja, egy néma vagy távollév  dolog vagy személy

megszólaltatásának trópusa. A hang kölcsönzése révén a beszél  valaki mástól kapja

identitását. Ez a személyiség azonban nem lesz a „sajátja”, minthogy az megsz nt,

amikor kölcsönzött lénye a helyébe állt. A beszél  tud err l, ezért mondja, hogy „nem

vagyok”. A saját pótlék voltáról tudó szuplementum beszél itt magáról. Egy jelöl ,

amely reagál jelöl  voltára, s arra, hogy jelöltje tovat nt, és így sajt léte is kétségessé

vált, hiszen az nagymértékben függött attól a szemantikai viszonytól, amely magában

foglalta. Ez az önmagát fölszámoló paradox helyzet egy ritkán tapasztalható

szubjektumpozíció lehet ségét rajzolja meg. A prosopopoeia alakzata a gyászoló

számára létrehozza tehát a másik beszél  szubjektumát, ennek pozíciója azonban

meglehet sen bizonytalan, ami dialóguspartnere számára sem jelent túl sok jót. A
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költemény egy korábban elhunyt személy alakját kívánja megidézni, saját jelenébe

azonban a tovat nt lény csak annak az árán tud belépni, hogy némává és holttá teszi az

t megszólaltató embert.136

A halott megszólaltatása az él t elnémítja tehát, az a süket csönd pedig, amelyik neki

jut, a sír csendje. Eleven életének jelenét is fölváltja a halál id tlen nyugalma. A

halottnak való hangkölcsönzés ezért nem teszi lehet vé, hogy párbeszéd jöjjön létre él

és holt között. Nem véletlen, hogy a szöveg túlvilági beszél je nem is ahhoz a

kedveshez intézi szavait, akit l hangját kapja, hanem (föltehet en) hozzánk. Mint már

említettük, Quintilianus szerint az aposztrofé az elfordulás alakzata. Ez A huszonhatodik

évben azt jelentette, hogy a versek beszél je elfordult t lünk és halott kedvesét

szólongatta. A Kár volt vagy megérte? cím  versben ehhez képest történik változás, az

új beszél  – a halott kedves –, immár evilági szeret jét l elfordulva beszél hozzánk. Ez

a kényszer  aposztrofé azért történik meg, mert – mint láttuk – a szeretett másik süketté

és némává válik a prosopopoeia alakzatának m ködése következtében. A költemény

beszél je megszólaltatójáról csupán egyes szám harmadik személyben beszél: „de csak

pillanat / jut már neki is, hogy, kezdetre-végre / gondolva, s ha tud még tör dni véle, /

döntsön... óh, döntsön hát: Kár volt? Vagy megérte?!” A vers záró sorai az egykori

kapcsolat hozadékát firtatják. Azt, hogy ami korábban történt ért-e annyit, mint mennyit

fizettek érte: a kölcsönös, kényszer , örökös elválasztottságot. A kötetben a szeret k

úgy keringenek egymás körül, mint Dante Poklában a szerelmesek. A huszonhatodik

évben is a megváltás reménye nélkül szólongatják egymást, annak a reménye nélkül,

hogy valaha még találkozhatnak. Enyhülést számukra csupán a képzelet adhat, amely

megidézheti még a másik hangját és alakját. Ilyen kitalált helyzetet visz színre a Képzelt

párbeszéd is, az a vers, amely talán az egész kötetben a legbonyolultabb összjátékot

hozza létre aposztrofé és prosopopoeia között.

 A Képzelt párbeszédet olvasva el ször zavarodottság lesz úrrá az emberen, minthogy

csak nehezen tudja szétválasztani a szólamokat. A vers elhangzásának pragmatikai

szituációja sokkal hamarabb válik nyilvánvalóvá, mint az, melyik helyen ki beszél.

Ennek legf bb oka, hogy mindkét dialóguspartnert mi szólaltatjuk meg, ám csak

többszöri olvasás után válik nyilvánvalóvá, miként. A költeményben a még él  kedves

136 Hasonló jelenséggel a romantikus költészetben is találkozhatunk. Wordsworth-öt elemezve például
Dewey W. Hall így ír: „Wordsworth jelenbéli hangja elmozdítja a hangot a ’verses véseten’, a ’sírkövön’,
ami azt eredményezi, hogy a holt szavai az él  szavai lesznek – amiatt, hogy t elszemélyteleníti a holt, a
költ i énmegelevenedik és eltölt dik.” (Dewey W. Hall: Signs of the Dead. Epitaphs, Inscriptions, and
the Discourse of the Self, ELH, 2001. 672.)
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fordul párjához, majd a másikat is  szólaltatja meg képzeletében. Kérdésével indul a

vers: „Szóltál?”, és erre felel a fiktív másik: „Nem.” A halott így szolgáltat

magyarázatot létezésére: „Szivedben / sirdogálok.” A kedvese szívében sírdogáló halott

tehát nem autonóm lény. Fantáziaszülemény csupán, akinek hangját úgy kölcsönzi él

társa, ahogy neki mi sajátunkat. A zavarodottságunk tehát részben abból fakadhat, hogy

a két beszél  ugyanazon a hangon szólal meg, csak éppen azt „él nek” közvetlenül, míg

a halottnak az „él n” keresztül juttatjuk ezt. Akkor azonban, amikor már tudni véljük, ki

a férfi és ki a n , illetve hogy ki az él  és ki a holt, innen és túl szembenállása ismét

összezavarodik, minthogy a halott így szól: „siratlak is már, túlvilági férjem!”, majd

erre a férfi így válaszol: „Sírj, sírj, szivem, kísértet-feleségem!” A verset övez

kontextusokból tudhatjuk, hogy a két fél sohasem volt házastársi viszonyban. A

„túlvilági férj” kifejezés ezért két jelentés lehet ségét is magában hordja. Az els  szerint

kettejüket majd a másvilágon köti egybe frigy, ami érvényteleníti az evilágit. A második

szerint azonban a „túlvilág” a holt számára az él k lakhelye, csupán a halál fel l nézve

van odaát, a frigy pedig, ami összeköti ket, az a titokzatos kapcsolat, ami a gyászban

él  és holt között jön létre. Ez utóbbi elképzelést er síti meg a válasz is, ami „kísértet-

feleségem”-nek hívja a másikat, holott tudjuk, az feleségének kísértete több okból sem

lehet.137

Miután tisztáztuk, hol ki beszél, azt hihetjük, megoldottuk a verssel kapcsolatos összes

kérdést. Zavarodottságunk azonban csak fokozódhat, ahogy fölismerjük: ez a párbeszéd

a hagyományos dialógusmodell szerint nem írható le. Nem mondhatjuk azt, hogy a

szöveg két fél között lejátszódó kommunikációs aktust tesz hozzáférhet vé. Ennek

legf bb oka, hogy a versben nincs két fél. A költemény így ír err l: „Az vagyok /

aminek gondolsz. – Többnek lehetetlen, / mégiscsak árny vagy.” A versben tehát végig

egyetlen ember beszél, de nem magához. Képzelete teremt számára partnert, aki idegen

személyiségként jelenik meg el tte. Amennyiben ez a társ él  volna, annyiban talán föl

sem merülne bennünk annak az ötlete, hogy fiktív lénye nem vehet részt a

párbeszédben. Tudjuk azonban róla, hogy halott, s azt is, csupán a prosopopoeia

alakzata élteti. Ezt még tovább bonyolítja, hogy a versben létrejöv  összetett tropológiai

játék fokozatosan elszemélyteleníti az él nek gondolt beszél t is. Az eleven férfi holt

137 Szabó L rinc maga is magyarázatot kívánt adni a záró sorok értelmére: “ A ’túlvilági férjem’
kifejezésen azt értettem, hogy a képzeletben halottan is mintegy él  asszony számára én vagyok a sok vers
és a nyílt vállalása miatt ami valóságban nem voltam, vagyis olyan intimusa, hogy  ’férjem’-nek mer
szólítani, továbbá, hogy a halálból nézve ez a földi férj mintegy túlvilági férj. Erre felelek az utolsó sorban
én, amikor viszont t ’kísértet-feleségem’-nek nevezem.” (Szabó L rinc: Vers és valóság, Összegy jtött
versekés versmagyarázatok, (szerk.: Kabdebó Lóránt), II. köt., Bp., 1990. 110.)
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párjának hangját nem hallhatja, hiszen amikor kölcsönadja neki sajátját,  maga süket és

néma lesz beledermedve a másik halálába. A versnek tehát süketek párbeszédévé

kellene válnia, ám itt mégsem ez történik. Él  és halott érti egymást, ami arra sarkallhat

bennünket, hogy gondoljuk újra azt az elképzelést, amelyet párbeszédük elhangzásának

gyakorlati helyzetér l alakítottunk ki. Nyilvánvaló, hogy a hagyományos

dialógusmodell – amely két autonóm fél interakcióján alapul – itt nem m ködik, hiszen

úgy t nik, nincs két fél. Az a pszeudo-dialógus, amelyik a versben kirajzolódik,

egyetlen hang m ködése által jön létre. Ennek alapja a megszólítás és megszólaltatás

alakzatainak folyamatos váltogatása, ami a hang saját eredetét l való folyamatos

elidegenüléséhez vezet.

Ezt a folyamatot a következ képpen lehet leírni: amikor a vers beszél je megszólítja a

másikat – megszemélyesítve, vagyis szubjektumként elgondolva –, még nem teszi

alkalmassáa a válaszadásra. Ehhez ugyanis hangját kell kölcsönöznie neki. Akkor,

amikor megszólaltatja,  maga a másik halálába dermed, és az csupán egy aposztrofé

által tudja t újra perszonifikálni, majd a válaszhoz kölcsönkapott hangját az immár holt

társának vissza kell adnia, és ez újra meg újra ismétl dik a szövegben. Ennek

eredményeként a hang eredetét l egyre távolabb kerül egy pszeudo-dialógus spirálszer

mozgásában, amely kiindulási pontja körül folyamatosan táguló körben mozog. A

versben az a pozíció, amelyet a beszél  élethez és halálhoz viszonyítva éppen elfoglal,

egyre meghatározhatatlanabb lesz, ami a kezdeti zavarodottságot utólag teljesen

indokolttá teszi. Új megvilágításba helyezi ez a záró sorok értelmét is. A „túlvilági

férjem” és „kísértet-feleségem” kifejezések jogosan utalnak a másik halott voltára,

hiszen a megszólítások minden esetben szubjektumként elgondolt, de síri csöndbe zárt

társakhoz szólnak, akik a válasz lehet ségét mindig csak társuk elnémulásának árán

kaphatják meg. A lírai hangnak ez a mozgása magyarázatot ad a kriptikus szubjektivitás

mibenlétére és arra a szöveghelyre, amelyik a tragikus eseményr l értesülve így szól:

“Sírodat zárják rám zárai.” Szabó L rinc költészete Freuddal szemben azt mutatja meg,

hogy a gyászmunka igenis “énvesztéssel” jár, illetve “énvesztést” dolgoz föl, minthogy

Szabó L rinc szerint a lélek mindig csak társas viszonyban képes önmagává válni. A

másik elvesztése ezért önmagunk elvesztése is, a gyász pedig ennek a veszteségnek a

megélését jelenti.
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IV. fejezet

(Emlékezet)

Szabó L rinc A huszonhatodik év cím  kötete kett s cél szolgálatába szeg dött.

Egyrészt a halott kedvest gyászolja, másrészt emléket állít neki. Ez a két gesztus, bár

egymással szoros kapcsolatban áll, korántsem azonos egymással. Azt már az el

fejezetben láthattuk, hogy a kötet beszél je miként siratja el szerelmét. Ez a fejezet arra

vállalkozik, hogy megértse, miként képes emlékét meg rizni. Ennek érdekében el ször

azt kell megértenünk, hogyan válhat a líra mnemotechnikai médiummá. A m vészet

iránt fogékony gondolkodók költészet és emlékezet szoros kapcsolatát már az

antikvitásban érzékelték. Ebben az id ben azonban még a mai értelemben vett líra

faja nem született meg, így a költ i emlékezetre vonatkozó teoretikus reflexiók

dönt en az epikára irányultak. A XVIII. és a XIX. század elejének esztétikai tudata

azonban a korábbiakhoz képest gyökeres változásokon ment át, miáltal az

arisztoteliánus m faji kett sséget – epika és dráma – m faji hármasság váltotta fel –

epika, dráma és líra.138 Ez a hármasság ugyanakkor nemcsak helyet biztosított a lírának

az irodalom rendszerén belül, hanem néhány szerz  esetében azt is lehet vé tette, hogy

azt egyenesen a m faji hierarchia csúcsára helyezze. Így járt el a XIX. századra talán a

legjelent sebb hatást gyakorló filozófus, Hegel is. A német bölcsel nél azonban a líra

nem mnemotechnikai médium, és látszólag t a költészet esetében nem is foglalkoztatja

az emlékezet kérdése. Hogyan lehetséges ez? El fordulhat, hogy Hegel nem érzékelte a

költ i emlékezet hatalmát? Természetesen nem. Olyannyira érzékelte, hogy a

vészeteket csak az emlékezeten keresztül tudta elgondolni, így számára a líra

memóriához való kötöttsége magától ért  volt.

 Hegel úgy vélte, hogy a m vészet számunkra visszavonhatatlanul a múlt dolga. Ebb l

az állításból sokan azt a téves következtetést vonták le, hogy a berlini professzor lenézte

saját korának alkotásait és nem hitt a m vészetek jöv jében sem. Hegel szerint azonban

a költészet mindig már a múlt dolga volt és az is lesz mindörökké. A kor változhat, a

reflexió utóidej sége azonban nem: szükségszer , hogy Minerva baglya alkonyatkor

kezdje meg a röptét. Nem független ett l a gondolattól az a meghatározás sem, amelyet

138 Gerard Genette: faj, típus , mód, In: Tanulmányok az irodalomtudomány köréb l, (szerk.: Kanyó
Zoltán – Síklaki Sándor), Bp., 1987. 209-246.
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az Esztétikában ad tárgyáról: „a szép az eszme érzéki látszata”, ami lényegében azt

jelenti, hogy a szép szimbolikus. Nem független, mert a hegeli szimbólum szorosan

kapcsolódik az emlékezethez, illetve a múlttátételhez. Hogy miként, arról Paul de Man

így ír: „A m vészet ’a múltról szól’ a szó egy radikális értelmében, amennyiben eszmei

tartalmát materiálisan lejegyzi s így örökre elfelejti. E két f  tétel (t. i.: „a m vészet a

múltról szól” és „a szép az eszme érzéki látszata”) stabil összeegyeztetése a stabil

filozófiai kategóriaként értett esztétika kárára történt. Amit az Esztétika szépnek nevez,

arról az is kiderül, hogy nagyon távol esik a szimbolikus forma szuggesztivitásával

társított mozzanatoktól.”139 Ett l a szuggesztivitástól azért esik távol, mert az

emlékezetnek egy lejegyz , meg rz  funkciójához kapcsolódik. Az emlékezetnek Hegel

nyomán két formáját különböztetjük meg.140 Az  els  az Erinnerung, amely a bels vé

tev , felidéz  emlékezés, a másik pedig a Gedächtnis, amely mechanikus memorizálás.

E kett  viszonyát szétválás jellemzi. Hegelnél tehát „a m vészet a múlté, mert

emlékezete emlékek nélküli, nem találhatjuk meg a múltat, mert – a m  létrejöttét

követ en – megtagadtatik t le az Erinnerung.”141

 Fogalomtörténeti áttekintésében Gadamer megemlíti: „a ’szimbólum’ szó, amely

eredetileg bizonylatot, ismertet jelet, igazolványt jelentett, csak azért válhatott a

titokzatos jel filozófiai fogalmává, s kerülhetett ezáltal a hieroglifák közelébe, mert a

szimbólum nem önkényes jel vagy jellétesítés, hanem el feltételezi a látható és a

láthatatlan metafizikai összefüggését.”142 Ez a metafizikai összefüggés kétségtelenül

benne bujkál Hegel meghatározásában is.143 A definíció így lehet vé teszi, hogy

filozófiai rendszerén belül a szimbólum kett s természet  legyen: „a szimbólum, ámbár

nem lehet, mint csupán küls leges és formális jel, teljesen inadekvát a jelentéshez,

mégis megfordítva: hogy szimbólum maradhasson, nem is kell egészen megfelel vé

válnia.”144 A hegeli szimbólum kett s természete így lehet vé teszi, hogy a Gedächtnis

és az Erinnerung értelmében vett emlékezéshez is köt dhessen. Derrida és de Man

érzékelte azt el ször igazán, hogy milyen jelent sége van annak, ha az el bbihez

kapcsolódik, ám egyikük sem tekinthetett el attól, hogy az alakzat az interiorizáló

139 Paul de Man: Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában, In: u. .: Esztétikai idealógia, Bp., 2000. 96.
140 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai, Bp., 1968.
256.
141 Jacques Derrida: Mémoires, Paul de Man számára, Bp., 1998. 84.
142 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer, Egy filozófiai hermeneutika vázlata, Bp., 1984. 71.
143 „Szimbólum általában egy, a szemlélet számára közvetlenül meglév , vagy adott küls leges
egzisztencia, amelyet azonban nem önmagáért kell vennünk, amint közvetlenül adva van, hanem további
és általánosabb értelemben kell elgondolnunk.” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétikai el adások,
Bp., 1980. 312.)
144 Hegel: i. m. 313.
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memóriát is m ködtetheti. Ilyenkor a m alkotásokban „a szépség egy eszmei tartalom

küls  kifejez dése, olyan tartalomé, mely maga is interiorizált tapasztalat, egy már

tovat nt észlelethez kapcsolódó felidézett érzelem.”145 A szépség Szabó L rinc A

huszonhatodik év cím  kötetében is olykor így idézi föl a halott kedves alakját és ahogy

írja: „körém fest, rácsnak, édes árnyalak” (Szárszó). A szimbólum bens séges, felidéz

funkciója a legtöbb hasonló szonettben tetten érhet , így a Soha cím  versben is, amely

a küls  tájelemekben véli felfedezni a másikat („ t jelzi az édesed  világ”). A

huszonhatodik év l ugyanakkor elmondható, hogy rendkívül változatos poétikája az

emlékezet szimbolikus formáinak olyan sokaságát idézi fel, amely az itt fölsoroltakon is

túlmutat.

 Az itt következ  elemzések azt próbálják megérteni, hogy az emlékezés szimbolikus

ködésének milyen formái bukkannak föl A huszonhatodik évben. El ször egy olyan

költeményr l lesz szó, amelynek beszél je a másik mementójává válik (Tihanyban). Ezt

követ en azonban olyan szonetteket értelmezek, amelyeknek alanya emlékezetének

tárgyát nem önmagában, hanem az t övez  világban véli tetten érni. A Mindenütt ott

vagy és  a Mert sehol se vagy cím  versek a másik szimbolikus jelenlétét a szemlélt

dolgokban képesek fölismerni – vagyis a hegeli értelemben vett öntudatlan szimbolikát

ködtetik. Az Itt az sz, az Az volna méltó és a Maradék élet cím  versek viszont

olyan alkotások, amelyek nem hisznek a másik felidézhet ségében, de jelenbéli

meg rzéséért mindent megtesznek, így az emlékezet nyelvszer  anyagához, a szóhoz és

a bet höz fordulnak. Ezek a versek az Esztétika kategóriáit követve az öntudatlan

szimbolikájától a fenséges irányába mozdulnak el. A huszonhatodik évben persze

számos költemény akad, amelyik sem az öntudatlan szimbolikájához, sem a fenséges

tapasztalatához nem áll közel, lévén a másikat nem küls  tárgyiasságokban –

tájelemekben vagy szavakban – véli megjelenni, hanem éppenséggel örök hiányában,

miként a Csodálatos-rémületes vagy az Ahol él bb a föld. Ezek a versek szinte

karnyújtásnyira vannak azoktól az allegórikus alkotásoktól, amelyek a kedvest nem

mint szimbolikusan jelenlév t, hanem mint mindörökre eltávolodottat gondolják el,

ahogy a Balatonföldvár, a Túlélt mese vagy a Pókhálók.

 A Tihanyban aposztrofikus költemény, beszél je halott kedveséhez intézi szavait.

Kezd  sora így szól: „Tebel led ébredek”, a záró pedig így: „Nélküled, de neked

alszom el.” Az idézett szöveghelyeknek nyilvánvalóan er s erotikus felhangjai

145 Paul de Man: i. m. 92.
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vannak146: utalhatnak egy álombéli szerelmi együttlétre, vagy az álommal azonosított

asszonyból való ébredésre. Az álom gyanúi és Az álom roncsai cím  versek ezt a

vélekedést er síthetik meg, az el bbi rá is kérdez: „Miket szervezel, Álom?

Randevúkat, / sírontúli érintkezéseket, / pótolni a sokat, mi elveszett, / élteti hacsak

árnyát is a múltnak?” Ezekben a költeményekben a beszél  nem részévé, hanem társává

válik a másiknak, akit azután kívülr l szemlél: „Zsivajgó parton álmom roncsait /

nézem sóváran, tündérhordalékot / … / ilyenkor újra látlak, félig ébren, éji vendéget, ki

gyönyör ségem / s nyugton vagy, ahogy voltál, élve, régen”. A „Tebel led ébredek”

kijelentés azonban nemcsak elválasztottságot, hanem bennefoglaltságot is sugallhat,

lényegibbet, mint a testi egyesülés. Az álmodó az álom alanya, vagyis úgy foglaltatik

benne, ahogy a mondatban az „én”. Az idézett kijelentés tehát a másikat az álommal, az

ént pedig annak alanyával azonosítja, egymásba-foglaltságukat pedig alapvet bbnek

mutatja, mint egy erotikus viszonyt. Az „én” a „másik” szinekdochéja lesz. Ez az „én”

válik azután az egész vers alanyává, egy olyan versnek az alanyává, amely nem az

álomról, hanem az ébrenlétr l szól. A szövegben éppen ezért olyan különleges viszony

alakult ki ébrenlét és álom között, amelynek megértése az emlékezet m ködésér l

árulkodik.

 A versben az „én” nappal az álomi világ szimbólumává válik. Mint említettük, a

szimbólum a szinekdoché olyan fajtája, amelyben az érzéki világ egyik eleme – itt az

ébrenlétben az én – az érzékek számára azt a rajtuk túllév  entitást jeleníti meg –

esetünkben az álmot –, amelynek  maga is része. Mindez a Tihanyban cím

költeményben olyan magától ért en történik, hogy az els  sorok látszólag nem is

utalnak rá – „Süt a nap! / Takarítok, leporolom a polcot, / (kikerülve a sepr vel a

pókot)” – a folytatásban pedig természetes egyszer séggel szöv dik bele a halott kedves

képzete – „s míg f tök, s f zök ezt-azt, s mialatt / írni próbálok folyton hangodat /

hallom”. A „másik” tehát az „én”-en keresztül képes az ébrenlét világában megjelenni.

Itt megfordul a szinekdochikus viszony: az álomban az „én” volt a „másik” része,

nappal viszont a „másik” az „én”-é. Idegen és saját viszonya tehát a versben lényegesen

komplexebbnek mutatkozik, mint ahogy azt kezdetben gondolhattuk volna. Ezután

korántsem meglep , hogy a holt kedves „álomtúli” hangja megszólal az érzéki világban:

„Négy hete?! Ó, drágám, be boldog / vagyok itt veled, – rég sosem adódott / számomra

146 „Már az els  kétszavas mondat tisztességes, fátyolos, de nehéz erotizmus. Erre a mondatra felel a
zárósor vége.” (Szabó L rinc: Vers és valóság, Összegy jtött versek és versmagyarázatok, (szerk.:
Kabdebó Lóránt), Bp., 1990. 123.)
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id d ily sok, ily szabad!” Az aposztrofé alakzata úgy fordul itt a prosopopoeiáéba, hogy

elt nteti a köztük lév  feszültséget, összebékítve evilág (ébrenlét) és túlvilág (álom)

ellentétét. Ez az illuzórikus meghittség a romantikus tájköltészet néhány mesterm vét

juttathatja eszünkbe – például Keats Óda egy csalogányhoz cím  versét.147

 A szonett ennek megfelel en folytatódik: „Dél jön s délután. Teszek-veszek. Ujra /

dolgozom, mintha semmi baj sem volna. / Idill, magamban: nézek, le, a tóra. / S már

este van!... Kit szi Jupiter / ragyog az rben… Rólad semmi jel… / Csönd…” A másik

a nappali világban, az énen kívül nincs jelen, némaságba burkolózik. A mindenség

elfelejtette. Egyedül a beszél  marad eleven mementója, mivel nappal is folyamatosan

ahhoz a világhoz tartozik – az áloméhoz –, amelyik a másik nyomaiból épül fel. Ez a

költemény tehát nem úgy emlékezik, hogy a halott kedves lesz a másik gondolatának

tárgya, hanem úgy, hogy az egykori vagy jöv beli emlékezés aktusának jelenlév

alanya válik a másik szimbólumává. Viszonylag ritkán történik ilyesmi még A

huszonhatodik év versei között is. Sokkal gyakoribb, hogy a beszél  az t övez  világot

szemlélve bukkan olyan jelekre, amelyek a másik szimbolikus vagy allegorikus

nyomainak tekinthet k. Persze ezek a nyomok és a hozzájuk f  viszonyok

egymástól nagyon eltér ek lehetnek: az elkövetkez  elemzésekben ezek közül a

lehet ségek közül mutatok be néhányat.

 A Mindenütt ott vagy már címében jelzi, hogy a halott kedves szimbolikus jelenlétét a

küls  világban véli tetten érni. A szonett ugyanakkor jól tagolt, világos szerkezetével is

fölhívja magára a figyelmet, az els  pillanatban észlelhet , hogy az ismétléses alakzatok

szervezik. Két nagy részre oszlik, az els  nyolc és az utolsó hat sorra. Ezek a részek

egy-egy grammatikai egységet alkotnak – önálló mondatok –, és tovább tagolódnak. Az

els  mondat így kezd dik: „Mindenütt ott vagy, ahol valaha / tudtalak, láttalak,

szerettelek”. Már itt megfigyelhet , hogy a versben az ismétlések gyakran

halmozásokba csapnak, ahogy a folytatásban is („út, orom, erd  veled integet”), majd

ezek az ismétlések fokozatosan ellentétpárokba szervez dnek („falu és város, nappal és

éjszaka / folyton idéz”). Az ellentétekre épül  verselés ezután a második négy sorban

sajátos viszonyokat teremt: „ szi hegy s tél hava, / vízpart és vonatfütty s mindenben ott

remeg / az els  vágy s a tartó rület / huszonöt kigyúlt tavasza, nyara.” A szöveghelyet

az élet elmúltát jelképez  évszakok képe nyitja, és ezek hívórímet szolgáltatnak a zárlat

147 Paul de Man szerint Keats említett versében a költ i imagináció olyan formájával találkozunk, amely
lehetlenné teszi álom és ébrenlét elválasztását. (Paul de Man: Murray Krieger: A Commentary, In: u. .:
Romanticism and Contemporarly Criticism, The Gauss Seminar and Other Papers, Baltimore, London,
1996. 181-187.)
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számára, amely viszont az élet kezdetének évszakait jeleníti meg. sz és tél

mindeközben nem csupán a rímek által kapcsolódik a tavaszhoz és a nyárhoz, hanem

valamiképpen tartalmazzák is azokat. Ez a titokzatos kapcsolat szimbólumok által jön

létre: a világ, az szi és a téli világ egyes elemei is az által a vágy által átitatottak, amely

az élet egykori tavaszából és nyarából fakad.

 A szonett második nagy egysége ezt követ en így kezd dik: „Mindenütt megvagy:

mint virágözön / borítod életemet, friss öröm, / frissít  ifjúságom, gyönyöröm.” A

verskezdés variált ismétlése azt a benyomást keltheti az olvasóban, hogy a halmozások

tovább szervezik a m vet. Ezt a gyanút a másikra használt túlzó metaforák sora is

er sítheti („virágözön”, „friss öröm”, „ifjúságom”, „gyönyöröm”). A folytatás azonban

erre a várakozásra rácáfol: „minden mindenütt veled ostromol, / de mindig feljajdul a

halk sikoly: / e sok Mindenütt mindenütt Sehol!” Az ismétlések kétségtelenül itt is jelen

vannak, ám alapvet en mégis az ellentétek uralják a helyet. A záró sor paradoxona

lényegében a cím és a szonett kezdetének a cáfolata. A második nagy rész zárlata ezért

olyan ellentétet képez a szöveghelyen belül, amelyik azután az egész grammatikai

egységet szembeállítja az els  nagy résszel. A zárlat fel l lesz nyilvánvalóvá, hogy a

vers legf bb szervez elemévé az ellentétezés vált, amely a költemény minden

kijelentését paradoxá alakítja (például: „út, erd , orom veled integet”, holott immár

tudjuk, nélküled integet), a befejezés fel l számolva föl a m alkotás igazságigényének

egészét. Ez a bravúros eljárás nem hagyja érintetlenül a benne m köd  szimbolikus

emlékezetet sem. Amikor a szövegben a záró rész fölszámolja a versegész igazságát,

akkor allegorikusan lerombolja a szimbólum szerkezetét is: a szöveg érzéki képei nem

tudják el állítni azt az érzéken túli totalitást, amely így örökre elvész.

 A költeményben m köd  tagadás dialektikus munkája azonban nem ér véget a

szövegben. Már a kötet els  ciklusát tanulmányozva szembesültünk azzal a jelenséggel,

hogy A huszonhatodik év számos párverset tartalmaz. Ilyen párverse volt a Képzelt

képzeleteddelnek a Szörnyeteg játék vagy a Vezetéknek a Lelkeknek egysége.  A

Mindenütt ott vagy a közvetlen szomszédságában található Mert sehol se vagy cím

szonettel társítható. A tagadás említett munkája már a címen nyomát hagyja, de azt

el re lehet bocsátani, hogy a második vers nem olyan egyszer  megfordítása az els nek,

amely megoldja azt a problémát, amelyet a korábbi okozott. Szabó L rincre jellemz ,

hogy amikor kiazmusokkal dolgozik, akkor azok többnyire irreverzibilisek.148 A

148 v. ö.: Kulcsár-Szabó Zoltán: Kiüresítés és (negatív) dialektika: a chiazmus példája, Tiszatáj 2003/7.57-
80.
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negáció által létrejöv  textuális mozgás azután a köteten belül olyan irányokba hathat,

amelyekre korábban nem lehetett számítani. A Mert sehol se vagy például az emlékezet

szimbolikus m ködését l a gyász már korábban vázolt koncepciója felé mozog,

megmutatva ezáltal emlékezet és gyász kölcsönviszonyát.

 Az a különbség, amely a Mindenütt ott vagy és  a Mert sehol se vagy cím  versek

között mutatkozik, reprezentáció és aposztrofé eltéréseit tárja föl. Az els  versben még

lehetségesnek t nt a másik képi megjelenítése („út, erd , orom veled integet”), ám

végül ez a lehet ség megsz nt. A kés bbi költemény már anélkül szól a kedveshez,

hogy esélye lenne újbóli megjelenítésére: „Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek, /

nap, rét, tó, felh , száz táj a ruhád”. Nagyon hasonló ez az alaphelyzet a zsoltárokéhoz,

hiszen a másik – vagyis Isten – képi megjelenítésének ott sincs esélye,149 ezért a beszél

megszólíthatja ugyan, de csak elvont metaforák vagy vele érintkez  metonímiák

segítségével írhatja le t: „A ki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és

kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot” (Zsolt. 104, 2.).150 (Érdemes megfigyelni,

hogy mindkét helyen a természet mint öltözet borul a megjeleníthetetlenre, láthatóvá

téve, de mégis elrejtve t.) A reprezentáció direkt formáiról Szabó L rinc költeménye is

lemond, de a kedvest megszólítása ábrázolhatatlansága ellenére is megidézi. Az

aposztrofé ezáltal visszanyer valamit eredeti értelméb l, egyszerre lesz oda- és

elfordulás: odafordulás a másik személyhez, ugyanakkor elfordulás a képi

megjelenítését l („mindig mutat valahol a világ / s mindig elkap, bár keres  szememnek

/ tévedései is hozzád vezetnek / úgyhogy fény-árnyak, tündérciterák / villantják hangod,

a szemed, a szád / csöndes játékait a képzeletnek.”). Ez a sajátos szituáció lehet vé teszi

a másik megtapasztalásának misztikus esélyét.151 Az aposztrofé megszólítottját

szubjektumként idézi fel – jelenlév vé tételének csábító ígéretét hordozva –, ám

sajnálatosképpen el is választ t le, ami különösen akkor válik nyilvánvalóvá, hogyha

megvonja a reprezentálhatóság illúzióját.

 A reprezentálhatóság illúziója nélkül a gyász elemi er vel tör be a halott kedvesét

keres  beszél  monológjában: „látlak s nem látlak, drága nevedet / csengi csendül

149 Hegel szerint a zsidó szent költészetben „lehetetlen Istenr l kielégít  képet felvázolni, itt csak a
képzelet költészete terjedhet el, amely a szó révén nyilvánul meg.” (kiem. t lem, K. B. L.) (Hegel: i. m.
380.) (Szó és fenséges viszonyáról kés bb még értekezek.)
150 Az idézett zsoltárnak Hegel nyomán Paul de Man rendkívül érzékeny elemzését adja, részletesen
bemutatva reprezentáció és aposztrofé különbségét, amit aztán sommásan így foglal össze: „Míg a
reprezentációról kimutatható, hogy az aposztrofálás egyik formája, addig ennek fordítottja nem érvényes.”
(Paul de Man: Hegel a fenségesr l, In: u. .: Esztétikai idealógia, Bp., 2000. 111.)
151 A jegyesmisztika magyar nyelven is ható darabjai a másik – esetünkben Isten – megszólításától a vele
való egyesülést remélték, hasonlóan Szabó L rinc gyászverseihez – bármilyen morbidnak, már-már
nekrofilnak t nik a gondolat.
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szívembe szíved, / de percenként újra elveszítelek: / csillagokig nyílok szét és

hallgatózom, / üldöz , én, mégis, mint akit ólom / húz le, sírodba, magamba

csukódom.” A szonettnek ez a része számos toposzt idéz meg a korábban már elemzett

gyászkölteményekb l – például az él  szívet mérgez  halott szív vagy a másik sírjává

váló én képzetét. A reprezentáció és aposztrofé különbségének föltárultában ezért az

emlékezést l a gyász felé irányuló mozgást figyelhetjük meg. Ennek a mozgásnak az

elemzése nélkül csupán a következ  helyre szeretném felhívni a figyelmet: „drága

nevedet / csengi csendüll  szívembe szíved”. Mint említettük, Hegel nyomán az

emlékezetnek két formáját különíthetjük el egymástól. Az els  szimbólumok által jön

létre és képekben idézi fel a másik alakját, egyfajta közvetlen bens ségességet teremtve,

míg a második jeleket használva az emlékezetbe vési a másik nyomát. A mechanikusan

ismétl , üresen cseng  név ilyen jelszer  mnemotechnikai eszköz. Olyan, mint egy

sírfelirat: nem idéz föl, de meg riz. Amikor az én a versben már nem képes arra, hogy a

másikat megjelenítse, csupán jelszer  meg rzésére – mint egy sírk  –, valójában az

emlékezet tisztán szimbolikus formájától inkább jelszer  figuráihoz jut el. Bár ez

valamiféle fogyatkozásnak t nhet, Hegel éppenséggel ezt hívja fenséges

vészetnek.152

 Szabó L rinc költeményei érzékelik azt, hogy a felidézés akadályai ellenére az

emlékezet meg rz  m ködésének vannak esélyei. A huszonhatodik év számos darabja

fordul a memória nyelvszer  anyaga, a szó és a bet  felé. Ezek a versek a másikat nem

megjeleníteni vagy felidézni akarják, hanem emléket kívánnak állítani neki.

Hangsúlyozott materialitásuk által a kötetben a legközelebb kerülnek a hegeli

értelemben vett fenséges fogalmához, lévén szerinte „csak az írott szó lehet fenséges,

éppen annak mértékében, amennyiben a szó nem megjelenít  (representational), mint

egy érzéklet, sem nem képzeleti (imaginative), mint egy fantázia.”153 A fenségest

természetesen ezek a versek csak megközelíteni tudják, lévén Hegel szerint ez a viszony

igazán csak az Istenhez forduló Zsoltárokban lehetséges.154 Legközelebb ehhez az

esztétikai kategóriához talán az Itt az sz cím  szonett kerül. Aposztrofikus költemény,

de nem a halott kedves, hanem a rá emlékez  szavak a megszólítottjai. Ezeket

személyesíti meg a szonett nyitása: „Szavaim, arany méhek, itt az sz: / keressétek a sír

152 Az ember ilyenkor az alkotásban önmaga és mások el tt is saját szubsztanciájától elválasztottan jelenik
meg, és csupán látszata lesz annak a jelentésnek, amely benne megjelenni nem tud. Hegel szerint ilyenkor
„abba az új helyzetbe kerül mind a természeti, mind az emberi egzisztencia, hogy csak azáltal válik az
isteni ábrázolásává, ha végessége önmagán megjelenik.” (Hegel: i. m. 381.)
153 Paul de Man: i. m. 105.
154 „…valódi fenségességre klasszikus példát nyújtanak a Zsoltárok.” (Hegel: i. m. 382.)
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virágait, / s fáját, melyen még piros rózsa nyit!” A szavak tehát nem a másikra, hanem

annak mementójára, a sírra irányulnak. Feladatuk a meg rzés vagy tanúsítás és nem a

felidézés: „Siessetek: pár nap csak s gy z a h s / fényen, melegen a hideglel s / ború:

mint az év, rám alkonyodik / a vég, s újra kioltja t, akit / éltetni nem voltam elég er s!”

A meg rzés esélyei  meglehet sen kétségesek, hiszen a szavak a nyitó

megszemélyesítésben azokkal a méhekkel azonosíttatnak, akik az sz beálltával maguk

is halálra vannak ítélve.

 Tisztában áll ezzel persze a szöveg maga is: „Pár nap s jön tán a teljes pokol, / a

gondolaté, a semmi, ahol / sz nök én is, re… Fájni se oly / alázó, mint elmúlni…”

Ezen a helyen a vers alanya is olyan jelszer  eszközként t nik föl, amelyik csupán

meg rzi a másik emlékét, ám ez esetében egyértelm  kudarc. Az „én” már a Tihanyban

cím  versben szimbólum volt, amely képesnek bizonyult a másik megidézésre.155 Az

orfikus szerepet alkotó beszél  azonban ezen a helyen fölismeri, hogy ez inkább illúzió

lehetett, a másik mindvégig bezárva maradt a sír néma csöndjébe („éltetni nem voltam

elég er s”). Teljesen érthetetlen azonban az ezt követ  dacos, elszánt der : „Nem!

Es zz / s komorodj: lesz sugaram, mely legy z, / hozz ránk bármi éjt s telet, irigy sz!"

A hely pátosza olyan heroikus emberi magatartásra utal, amelyre látszólag csakis

pszichológiai magyarázatot adhatunk. Valójában a vers pátosza mindig inkább a nyelvé,

mint a szerz é. A nyelvben pedig m ködik egy imperativusz, amelyet az utalás

kényszere szül. A nyelv nem teheti meg azt, hogy ne törekedjen referenciális

funkciójának betöltésére.156 A szavak – az alanyt jelöl  „én” szó is – ezért mindig a

másik megjelenítésére törekednek, még akkor is, ha ennek sikere kétséges. Az Itt az sz

éppen ezért olyan fenséges költeménynek bizonyul, amely hangsúlyozott

materialitásával az emlékezet bevés , meg rz  funkciójából mutat meg valamit.

Mindeközben megjelenít  és képzeleti elemeket is tartalmaz, ám többnyire képesnek

bizonyul ezek szemfényveszt  voltát leleplezni.

 Nem így az Az volna méltó cím  alkotás. Ez a vers is tisztában van az emlékezet

mechanikus m ködésével és korlátaival, de meg kívánja haladni ket. A másik

megismerését l próbál eljutni tételezéséig, vagyis a nyelv kognitív aspektusától

performatív távlatáig: „Fénnyé áthallva, testté s rítettem / (egy f név s benne tízezer

155 Az „én” talányos hely a nyelvben, hiszen tudjuk, hogy „önmagára utalva az én jel, amennyiben
azonban más létez kr l beszél, szimbólum.” (Paul de Man: Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában, 91.)
(Ugyanerr l Hegel a Logikában értekezik. (Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának
alapvonalai, 61., 68.))
156 v. ö.: Werner Hamacher: Lectio, Vulgo 2003/1
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ige) / az örök Titok szava kellene, / hogy ne kontármód mondjam-festegessem: / tetten

érve a tettenérhetetlen / a teremtés rült költészete, / az, ami voltál, mit sem sejtve, te, /

te, tízezer isten a szerelemben!” A kognícióban ugyan a másik kétségtelenül tételezve

van, de lévén megismerni csak akkor lehet, ha megfeledkezünk err l a tételezésr l, így a

megismer  igazán nagy bajba kerül, ha a kognitív aktus tárgya már csak mint tovat nt

képes számára megjelenni. Nem véletlen, hogy a vers olyan hieroglifát keres, amely

egyszerre jel és szimbólum: „Tudni a csodát, mely folyton a másik / pólusba szakad és

visszacikázik, / végs  s legels  hieroglifáit / minden életnek: azt, azt kellene: / az volna

kép, hozzád méltó, zene, / s vers, glóriád, s bús szívem öröme.” Ahogy nincs olyan er ,

amely a kezdetet s a véget összekapcsolná157, ugyanúgy olyan sem létezik, amely a

nyelv két aspektusát összebékíthetné. Végzetszer , hogy a költemény célját képtelen

elérni és csak dadogva ismétli158 a Ki-mi voltál zárlatát: „élet s halál édes együttese, /

hogy újra légy, csak egy szó kellene; / s olyan szó nincs (nemcsak rád: senkire!)”.

 Míg az Az volna méltó a nyelv kognitív aspektusától próbál eljutni performatív

távlataiig, addig a Maradék élet éppen ellenkez  ív  pályát szeretne befutni. A másik

tételezését l újbóli megismeréséig próbál meg haladni. A vers a kötetben közvetlenül a

Képzelt párbeszéd után található. Szót ejtettünk már arról, hogy ez a pszeudo-dialogikus

alkotás miként kísérli meg újból megalkotni a halott kedves alakját. A Maradék élet ezt

a kísérletet sikeresnek tekinti, s így kezd dik: „Így beszélgetünk, s egy-egy percre oly

jó, / hogy gondolatban veled lehetek…” A másik tételezése nem jelenti azonban újbóli

megismerését. A gyász szituációját fokozatosan maga mögött hagyó beszél  nem képes

még kedvesét teljes egészében fölidézni, márpedig célja éppen ez: „csak érezném a

forró / gyönyört (amelyhez nem volt s nincs hasonló), / mit jelenléted adott: képzelet /

tötte bár”. Nyilvánvaló, hogy célja eléréséhez a másik szimbolikus reprezentációjára

volna szüksége, ám ebben az esetben éppen azokról a jelekr l kellene megfeledkeznie,

amelyek kedvesét még rzik számára, márpedig ezekr l nem lehet megfeledkezni: „És

most a koporsó / s a sír, a farkasréti…” A tételezés tehát a szonett szerint kevésnek

bizonyult, és ebb l fakad az a megrendít  panasz, amely a költemény zárlatát képzi.

 Ez a jeremiád így hangzik: „Nincs tenélküled / nincs valóság, s minden öröm beteg: /

szó vagy csak, szó a vágy és a hitt és a / sok emlék, mit felgyújt még, néha-néha / az

157 v. ö.: Paul de Man: Time and History in Wordsworth, In: u. .: Romanticism and Contemporarly
Criticism, 74-95.
158 „A Geste der Äußerlichkeit jelzi, hogy a szignifikáció alapelvét mostmár nem duális pólusainak
feszültsége mozgatja, hanem saját tételezésének (position) el re szabályozott mozgására vezettetik vissza.
S mint olyan, többé már nem egy jellétrehozó funkció (…), hanem egy korábban megalapított szemiózis
idézése vagy ismétlése.” (Paul de Man: Hegel a fenségesr l, 113.)
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öncsalás, az élet maradéka.” Az idézett hely jól szemlélteti, hogy Szabó L rinc

költészete mennyire tisztában áll poétikájának nyelvbölcseleti távlataival. A „valóság”,

a „ szó” és a „valóság illúziója” között feszül  távolság nemcsak néma tudásként bújik

meg a szövegben, hanem tematizálódik is. A költemény tisztában áll azzal, hogy a szó –

az emlékezetbe vésés technikai eszköze – nem alkalmas a másik felidézésére. Az

emlékezésnek ez a bens séges formája kizárólag azáltal jöhet létre, hogy a szó, mint

nyelvi jel a háttérbe húzódik, s átadja helyét szemfényveszt , szimbolikus

ködésének. Ez a m ködés azonban nem lehet kielégít  a gyászoló beszél  számára.

 azzal kénytelen szembesülni, hogy nincs út a nyelv performatív m ködését l kognitív

aspektusáig. Ez a tudás pedig különös formáit hívja el  az emlékezetnek: A

huszonhatodik évben számos költemény a másik maradéktalan megtapasztalhatóságának

és fölidézhet ségének lehetetlenségéb l, negatívitásából táplálkozik. Mindeközben

meg rzik a szimbólum alakzatának dominanciáját, de azt úgy alkalmazzák, ahogy arra

Szabó L rinc költészetében korábban példa még nem volt.

 Ezek közül a költemények közül is kiemelked  jelent ség  a Csodálatos-rémültes,

amely poétikájának jellegzetességeit a kezd sorokban öntudatosan tematizálja:

„Hiányoddal vagy jelen: a szegényebb / világ fájóbb, de több lett”. A negatív teológia

némely jegyét magán visel  – és paradoxonokból építkez  – m alkotás ezen a helyen az

emlékezés el bb említett formájához jut el: egyfajta ellen-szimbolikához. A természeti

képek ebben a költeményben is egy érzékeken túli totalitás érzéki megjelenítései, ám ez

a totalitás inkább a semmi, mint valami: „reggelek / gyöngyház csöndje, dél lángja

emleget / s holdas tavunk éji b völetének / sóvárabb rabja, ajzottan, a lélek, / mint

mikor csókod még nyugtatta”. A szerelem semmije, a másik hiánya azonban csak

apollóni maszk a valóság még ennél is borzalmasabb tapasztalatán, a halandóságén:

„szebb, / elveszthet bb, hívóbb, beszédesebb / a csodálatos-rémületes élet.” A szonett a

világ katartikus tapasztalatát viszi színre, egy olyan tapasztalatot, amelyik folyamatosan

a másik elvesztésének tragédiájából táplálkozik. Az emlékezet ezen formájának

megtisztító hatásáról azért szólhatunk, mert nyilvánvaló terapeutikus szerepe a

gyászmunkában: segít a libidókésztetéseket visszavonni a másikról, miközben

id legesen olyan fiktív képz dményeket szállhatnak meg, mint az ismer s tájak.159

 A szöveg m ködésének megszemélyesítése – emberi pszichéhez való hasonlítása –

persze téves eljárás, de megkerülhetetlen. Maga a megismerés is ilyen „hibás

159 Úgy vélem, hogy a költészet így teheti – szó szerint – lakottá világunkat.
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imagináció”160, amelynek során a dolgok saját idegenségének a helyébe a kogníció

ismer s kategóriái állnak. Hogy ez mennyire így van, az nyilvánvalóvá válhat a

megismerési sémák változásakor beálló zavarban. Világunk nem csupán azáltal

változhat meg, hogy megváltoznak benne a dolgok – s t, legkevésbé ezáltal, hiszen

fogalmunk sem lehet róla, a magában való dolgokkal mi a helyzet, így ha köztük

változik valami, ellenszegülve elvárásainknak, egyszer en nem hiszünk a szemünknek –

, hanem azáltal is, hogy megváltozik a dolgokhoz f  viszonyunk. Környezetünkkel

kialakított kapcsolatunkban jelent s módosulást jelenthet, ha annak egyes elemeit nem a

másik szimbólumainak tekintjük, hanem úgy pillantunk rájuk, mint hiányának érzéki

kivetüléseire. A Csodálatos-rémületes err l a változásról ad számot, és a világot

szemlélve éri tetten ennek nyomait: „Gondolatom tükrét csiszolta ki / halálod? A

szívéit? Valami / új ízt termelt, színt, látást: isteni / érzékenység gyúl fel fényben s fény

alatt”. A szimbolikus rend változásának újdonsága tehát teljesen megváltoztatja a másik

tapasztalatát: „izgalma rejt, izgalma mutogat / az gazdagítja koldus kínomat.” Az

említett változás ugyanakkor nem jelenti az emlékezet szimbolikus formáitól való

búcsúzást, hiszen meg rzi az alakzat szinkronstruktúráját.

 Az eddig elemzett versek mindegyike közösnek mutatkozott abban, hogy a másikat

halála ellenére jelenlév ként gondolta el. A mulandóság legy zésének ez a formája

csakis a szimbólum alakzatának m ködése által volt lehetséges. Ez a trópus ellenszegül

a temporalitásnak, az emlékezet sajátos, szemfényveszt  formáit hozva létre. Még

azokra a versekre is igaz ez, amelyek a másikat csakis negativitásukban vélik

megtapasztalhatónak. Szemfényveszt k ezek a versek, mert a másik létének vagy

hiányának örökkévalóságát hangsúlyozzák, holott nyilvánvaló, hogy az öröklét eme

formája elérhetetlen. Ez az eljárás azért lehet az emlékez  számára olyan vonzó, mert

burkoltan a saját szubjektum meg rzésének, halhatatlanná tételének csalfa ígéretét is

magában hordja. A Csodálatos-rémületes persze ezt az ígértet nem mondja ki, ám az

Ahol él bb a föld közvetve igen. Az utóbbi vers pedig úgy kapcsolódik az el bbihez,

hogy részben ugyanúgy számol a másik hiányának szimbolikus jelenlétével, ahogy az

el bbi vers számolt.

 Az Ahol él bb a föld így kezd dik: „Vannak helyek, ahol él bb a föld, / útak, melyek

lángolnak, vagy sajognak / s akárhol leszel, mindig visszahoznak, / tájak, melyek már

túlvilági kört / zárnak körénk, itt a kék, ott a zöld”. A szövegben megjelen  képek mind

a másik szimbolikus emlékeit hordozzák, és ezáltal a leírásnak minden eleme

160 David L. Clark: Heidegger s Craving Being-on-Schelling, Diacritics, 1997/3, 16.
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perszonifikálódik: az egyes helyek, utak, tájak. A szeretett kedves megjelenése itt

félreérthetetlenül id n túli élmény („mindig visszahoznak”), vagyis az örökkévalóság

ígéretét tartja magában. Ez az örökkévalóság folytonos jelenlét, amelyet a következ

sorok deiktikusan szemléltetnek161: „a gyöngyös Tejút könnyeiddel oktat / s annál a

fánál er sebben ott vagy, / mint bárki bárhol: delet s gyönyört / rzöl, s az téged.” Az

említett deixis legalább annyira bizonyítja a másik örök jelenlétét, mint amennyire nem.

Ha a szöveget olvasva látjuk a fát, úgy a másik jelenlétét is észleljük. Ennek oka, hogy a

vers aposztroféja minden textuális m ködés el tt már föltételezi a másik jelenlétét, így

az a különféle látványelemekben mindig már ott bujkál. Akkor azonban, amikor nem

látjuk a fát, már mindössze csak az üres deixist észleljük, ami leleplezi a szöveg

retorikus természetét. A vers a semmibe mutat és a semmihez szól. Izgalmas ez az

eljárás, hiszen a költemény általa úgy alapozza meg önmagán belül az igazát, hogy nem

alapozza meg.162

 A szonett ezt követ en olyan rámutatással folytatódik, amelyik az el  igazságából

vagy annak hazugságából táplálkozik: „Így szöv dsz bele / a Mindenségbe, élet és

mese: / nem is hiányzol sehol sohase.” Ez a rész már ironikusan kétértelm . A másik

csak úgy szöv dhet bele a Mindenségbe, hogy odahelyezi a teremt  képzelet, ellenkez

esetben megsz nik létezni. Az el bbi lehet ség teljesültekor „élet” lesz, az utóbbiban

„mese”, a kett  viszont egyszerre semmiképpen sem. Ennek ellenére kétségtelen, hogy

nem fog hiányozni sehol soha: ha jelen van, mert az emlékezet szimbolikus munkája

reprezentálja, azért, ha viszont nincs jelen, mert a felejtés kiejti a létb l, azért. Ez az

irónia azonban olyan cinizmusra utal, amely szinte kegyeletsért  – még akkor is, ha

ilyesféle embertelen éleslátás nem áll távol Szabó L rinc költészetét l. A költemény

zárlata ezt az ironikus – és a gyászhoz némileg méltatlan – helyzetet paradox képekben

próbálja feloldani: „Mindez sok, s kevés: ez ébreszt, ez altat: / örök jelenlét, noha

képzelet csak…” A szonett idézett sorai az emlékezet szimbolikus m ködését hozzák

ismét mozgásba, ám azok után, hogy a szeretett lény hiányának lehet sége megjelent az

alkotásban, igazságuk folyamatosan veszélyben forog. A szimbólum pozitivitását egy

negatív er  fenyegeti, olyan er , amely a nyelvi jeleket távol tartja jelöltjükt l. Ezt az

er t hívhatjuk temporalitásnak. A vers patetikusan retorikus zárlata – „Hogy szerezhet

161 A deixis a görögségben nem csupán a rámutatást, hanem az empirikus bizonyítás egy formáját is
jelentette(v. ö.: Paul de Man: Esztétikai idealógia, 83.). Az Ahol él bb a föld így válik a halhatatlanság
empirikus, mégis csalfa bizonyításává.
162 Valójában a költészet igaza mindig ilyen alap nélküli alapokon nyugszik. (Martin Heidegger szerint
temporális szerkezete miatt az emberi egzisztencia sem alapozható meg másként (v. ö.: Martin Heidegger:
Lét és id , Bp., 1989. 548-600.)).
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szív szíven ilyen hatalmat?”163 – abban érdekelt, hogy elfedje az ironikus negativitásnak

ezt a munkáját és minden ellenében megkísérelje a jelöl t eljuttatni jelöltjéhez, mivel

így legalább látszólag szimbólumként m ködhet tovább.

 Az az alakzat, amely jelöl  és jelölt id beli elválasztottságából, illetve az ebb l fakadó

meg nem felelésb l eredezteti hatását, nem más, mint az allegória. Ennek a figurának

rendkívül zaklatott sors jutott mind a retorika, mind a hermeneutika történetében,

olyannyira, hogy ennek még vázlatos áttekintését sem kísérelném meg elvégezni.

Csupán arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy hosszú ideig nem jött létre allegória és

szimbólum teoretikus elválasztása, s t gyakran mind a mai napig fölcserél dnek.

Miközben úgy gondoljuk, hogy a XIX. században dönt en Goethe nyomán az allegória

egyértelm en megkülönböztetést nyert és leértékel dött a szimbólummal szemben,164

egészen addig, amíg a XX. század második felében meg nem kezd dött valamiféle

rehabilitációja,165 addig azt kell látnunk, hogy Hegel még kései munkáiban sem

választotta el az allegóriát a szimbólumtól, hanem egyik fajtájaként kezelte, ami nem

maradt hatástörténeti következmények nélkül. A német bölcsel Esztétikájában a

szimbolikus m vészeti formák közt úgy ír az allegóriáról, mint az összehasonlító

vészet egyik (b)alesetér l. Hegel szerint a tudattalan szimbolikát az határozza meg,

hogy „egy konkrét jelenségnek egy rokon, általános jelentésre történ  utalása” érhet

tetten benne, a fenségest pedig „a jelentés és a küls  realitás széthasadása” jellemzi.166

A tudatos szimbolikájáról azonban – amelyhez az allegória is tartozik – így ír: „a

fenségesb l az összehasonlító m vészetben csak az a vonás maradt meg, hogy

mindegyik kép, ahelyett, hogy magát a dolgot és a jelentést adekvát valóság szerint

formálná meg, azoknak csupán képét és hasonlatát adja.”167 Ez a jelenség önkényesen

békít össze egybe nem ill  elemeket és, például az allegória esetében, csak ritkán teszi

163 Persze öntudatlanul ez a mondat is ironikus, hiszen attól függ en, hogy a halott szív szerez hatalmat az
él n, vagy az él  a holton, teljesen mást jelent a hely, de a vers egésze is.
164 „Nagy különbség, hogy a költ  az általánoshoz keresi a különöst, vagy a különösben szemléli az
általánost. El bbi az allegória forrása, ahol a különös csak az általános példája, szemléltet je; utóbbi
viszont, tulajdonképpen a poézis természete, kimond valami különöst, és közben nem gondol, nem utal az
általánosra. Mármost aki ezt a különöst elevenen ragadja meg, egyszersmind az általánost is elmondja, bár
ez nem tudatosul benne, legföljebb kés bb” (Goethe szerint ez a szimbolikus, Hegel pedig ugyanerr l
beszél az öntudatlan szimbolika kapcsán – K. B. L.). (Antik és modern, Antológia a m vészetekr l,
(szerk.: Pók Lajos) Bp., 1981. 279.)
165 Mindez lényegében Gadamernél kezd dik meg, aki így fogalmaz: „a ’szervesen’ n tt szimbólum és a
hideg, értelemszer  allegória szilárdan fennálló fogalmi ellentéte elveszíti kötelez  érvényét, ha
felismerjük, hogy a zseni- és az élményesztétikához köt dik.” Éppen ezért a következ  kérdésig jut el:
„Nem úgy áll-e a dolog, hogy a szimbolizáló tevékenységet valójában még ma is egy mitikus-allegorikus
hagyomány továbbélése határolja körül?” (Hans-Georg Gadamer: i. m. 75.)
166 Hegel: Esztétika, 387.
167 U. o.
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lehet vé önálló m alkotás születését: ezért az idetartozó alakzatok mindössze járulékos

díszek lesznek más jelleg  m veken.

 Hegel szerint az allegóriában a jelöl  teljes mértékben alárendelt a jelöltnek. Úgy

gondolja, az alakzat arra tesz kísérletet, „hogy egy általános képzet meghatározott

tulajdonságait érzékileg konkrét tárgyak rokon tulajdonságai révén közelebb hozza a

szemlélethez (…) a teljesebb világosság célzatával, úgyhogy az általa felhasznált

küls ségességnek azon jelentés számára, amelynek benne meg kell jelennie, a lehet

legáttetsz bbnek kell lennie.”168 Az allegorikus figurák ezért szerinte a

szubjektivitásnak üres formáját öltik magukra, az allegorikus állítások pedig

szétszakítják az alanyt és az állítmányt, miáltal olyan h vös és rideg jelek lesznek,

amelyeknek középpontja rajtuk kívül esik.169 A berlini professzor úgy véli, az alkotók

csupán akkor nyúlhatnak ilyen eszközhöz, hogyha általános nézeteiket nem egyedi,

hanem általános formában próbálják kifejezni, de többnyire még ilyenkor is helyteleníti

az allegóriák használatát, s t kijelenti: „a költészet jogtalanul nyúl ilyen

eszközökhöz.”170 Éppen ezért csóválta volna a fejét, ha olvasta volna Szabó L rinc A

szép lepke cím  versét. A szonett a törékeny pillangóban a múlandó emberi életet

jeleníti meg, vagyis egy érzékeken túli, általános jelentést. A pillangónak azonban

általános jelöltjén túl van egy nagyon egyedi utaltja is: a versben megszólított, szeretett

másik („Táncában a törékeny életet / láttam: rögtön rád emlékeztetett”). Paul de Man

Hegelt olvasva észleli, hogy az Esztétikában „az allegória kategorikusan és logikailag

úgy funkcionál, mint az egész rendszer selejtes sarkköve”,171 lévén paradox helyzetben

van. Az allegóriának egyszerre kell a lehet  legáltalánosabbnak lennie (a pillangó is az

egész emberi életet jelöli), ugyanakkor a lehet  legegyedibbnek, hogy felismerjék (így

lehet Szabó L rinc allegóriájának utaltja az egyszeri, szeretett másik). Paul de Man

szerint az alakzaton belül mutatkozó feszültség veti szét alanyát és állítmányát, ami

azonban csak Hegel rendszerén belül számít kimutatható hibának.

 Paul de Manról elmondhatjuk, hogy  az allegória apologétája volt, így valószín leg

nem csóválta volna a fejét Szabó L rinc olvasása közben. Hegellel szemben osztotta

Friedrich Schlegel azon nézetét, amely szerint „minden szépség – allegória.”172 A

flamand irodalomtörténész éppen ezért életm vében vissza-visszatér ehhez az

168 Hegel: i. m. 405.
169 A jel hasonló elgondolásával Derridánál találkozunk újra. (Jacques Derrida: A struktúra, a jel és a játék
az embertudományok diszkurzusában, Helikon, 1994/1-2. 21-35.)
170 Hegel: i. m. 405.
171 Paul de Man: Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában, 98.
172 Friedrich Schlegel: Beszélgetés a költészetr l, In: u. .: Válogatott esztétikai írások, Bp., 1980.
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alakzathoz, egyik könyve pedig – Az olvasás allegóriái – gyakorlatilag köré épült fel.

Ebben a m vében olvashatjuk a következ  passzust: „A minden szövegre érvényes

paradigma egy alakzatból (vagy alakzatok rendszeréb l) és annak dekonstrukciójából

áll. Mivel azonban ez a modell nem zárható le végs  olvasattal, maga is létrehoz egy

szuplementáris figurális rátétet vagy rárakódást, amely az el  narráció

olvashatatlanságát beszéli el. Megkülönböztetve az alakzatok, s végs  soron mindig egy

metafora köré összpontosuló els dleges dekonstruktív narratíváktól, az ilyen másodfokú

(vagy harmadfokú) narratívákat allegóriáknak nevezhetjük. (…) Az allegóriák mindig

metaforák allegóriái, s mint ilyenek, mindig az olvasás lehetetlenségének allegóriái –

amely mondatban magát a genitivust is metaforaként kell ’olvasni’.”173 Jól látható, hogy

de Man nagyon messzire kerül Hegel elgondolásaitól. A legfontosabbnak tetsz

különbség az, hogy bár az allegória nála is másodlagos narratíva, semmiképpen sem

tekinthet  „alárendelt m fajnak”, így a szimbólum egyik esetének sem. A flamand

irodalomtörténész szerint a két alakzat között csak bajosan képezhet  hierarchikus

oppozíció. Sok egyéb mellett egy másik – és majd látni fogjuk, hogy az el nél

lényegesebb – különbség is mutatkozik ugyanakkor Hegel és de Man allegória-

koncepciója között, ez pedig az alakzat id beliségéhez kapcsolódik.

 Paul de Man szerint az allegóriában a nyelv szemantikai és reprezentatív funkciója

elválik egymástól. Ennek legf bb oka az, hogy benne jelöl  és jelölt között olyan

áthidalhatatlan szakadék nyílik, amelyik id beli távlatokat tesz láthatóvá. Ezen a

fölismerésen nyugszik A temporalitás retorikájának összegzése is: „míg a szimbólum

egy azonosság vagy azonosítás lehet ségét kívánja meg, az allegória mindenekel tt a

saját eredetét l való eltávolodást jelöli, s lemondva az id beli egybeesés nosztalgikus

vágyáról, nyelvét eme id beli különbség révén keletkez  üres térben teremti meg.”174

Minthogy az allegória a temporalitás alakzata, így szoros kapcsolatban áll emlékezet és

felejtés munkájával is. Nyilvánvaló, hogy az olyan nagy allegorikus m vek, mint

amilyen Hölderlin Menón panasza Diotimáért cím  alkotása, az emlékezés által

föltáruló id beli elválasztottságot fájlalják. Nincs ezzel másként A huszonhatodik év

legtöbb verse sem. Gyakran még az olyan, inkább szimbolikus alkotások is, mint az

Egyéb nem, érzékelik az emlékezet nyelvének allegorizáló hatásait. Szabó L rinc ezen

173 Paul de Man: Allegória, (Julie), In: u. .: Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999. 276-277. (Ennek a
passzusnak, mint a de Man-könyv sarkpontjának J. Hillis Miller külön tanulmányt szentelt: J. Hillis
Miller: Reading  part of a paragraph in Allegories of Reading, In: u. .: Theory now and then, Durham,
N. C., 1991. 341-358.)
174 Paul de Man: A temporalitás retorikája, In: Az irodalom elméletei I., (szerk.: Thomka Beáta), Pécs,
1996. 31.
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szövege például úgy, hogy amikor a másikat szimbolizáló dolgokat szemlél, azokat mint

„elárvult tárgyakat” ismeri föl. Az árvaság pedig a másiktól való id beli elválasztottság,

az eredett l való visszavonhatatlan eltávolodottság legelemibb és legfájóbb állapota.

 A másiktól való id beli elválasztottság képe jelenik meg a Balatonföldvár cím  vers

els  sorában is („Mekkorát n tt füzes, nád, f , bokor!”). Ez a kép azonban még az

emlékezet szimbolikus formáit is el készíthetné, hiszen a természet azon elemei,

amelyek benne megjelennek, szerves kapcsolatot képezhetnek múlt és jelen között.

Hogy a versben mégsem ez történik, arról a következ  sorok tehetnek: „Az idegen

villából némi rom / van csak, s mint új serd , lepi gyom, / a kertben, hol (még

háborúban) oly / komolytalan kockáztattuk komoly / tisztességünket: ajtón, ablakon /

zár volt s red ny, s ma alig jelzi nyom, / hogy boldog szállás volt valamikor.” Ezen a

helyen a másiktól való id beli elválasztottságot a rom allegorizálja. A „rom” kifejezés a

romantikában – a honiban is, f leg Vörösmartynál – a múlthoz f  újfajta köt dést

jelölte.175 Caspar David Friedrich festményein vagy Coleridge verseiben a romok egy

tovat nt világ szimbólumai, a múlt Erinnerung-szer  felidézésének eszközei. Szabó

rincnél azonban ez megváltozik. A „rom” a „gyom” és a „nyom” szavakkal kerül

rímpozíciója révén kapcsolatba. Ez a kapcsolat még ha véletlenszer  sem ártatlan.

Együtthangzásukban észlehet vé teszi ezeknek a szavaknak az összetartozását. Szabó

rincnél a rom sokkal inkább elválaszt a múlttól, minthogy összekapcsolna vele. Úgy

 rajta, mint a gyom: vadhajtásként, amely megfoszt magvaitól és gyümölcsét l,

pusztulásának jelképévé válva. Ezen a szöveghelyen belül így lesz a rom és a gyom a

másiknak a nyoma. A nyom azonban nem szimbólum, hanem jel, ahogy erre a jel szó

etimológiai értelme is utal.176 A nyom a másik negatív leképz dése egy idegen

felületen, vagyis nincs vele szerves kapcsolatban. Ez a jel tehát olyan vadhajtás, amely a

másik organikus emlékén burjánzik, az elme felidéz  képességét megbénítva, csak

utalva a távollév re.

 Mindez végül a másik elt néséhez, megsz ntéhez vezet: „Neked sincs nyomod. Mint

harc dühe itt, / úgy dúltak benned csöndes napjaid: / magam járom rejtekünk útjait.” A

vers itt már egyértelm en az emlékezet allegorikus m ködését jeleníti meg. A

szövegben az én és a te viszonyát az a temporális elválasztottság szervezi, amelyet a

szimbolikus költemények megpróbáltak elt ntetni. Ennek a távolságnak a legy zése

persze célként megjelenik a vers zárlatában is, de csak tematikusan, poétikájának

175 Napjainkban, például Térey János Paulusában, ez a viszony új tartalmakkal gazdagodik.
176 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, (szerk.: Benk  Loránd), Bp, 1970. 296-297.
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teljesítményével szembeszegülve. Szabó L rinc itt Ady költeményeinek emlékét idézi

fel (az Erinnerung értelmében): „Rom s bozót mind tele kísértetekkel: / együtt vagy az

elt nt idegenekkel? / Akkor jó itt… Gyom, n jj be, rom temess el!” Ady költészete

részben azáltal távolodott el a romantikus tradícióktól és közeledett a modernséghez,

hogy lehet vé tette a (nemzeti) múlt újfajta elgondolását. Vörösmarty és Arany még

abban volt érdekelt, hogy m vészetük helyreállítsa, újralétesítse az elt nt vagy soha sem

volt, nemzeti ( s)történetet, eredetet. Ady azáltal távolodott el t lük, hogy a múlt

lerombolásában legalább annyira érdekelt volt, mint újjáépítésében („Szabad-e

Dévénynél betörnöm / Új id knek új dalaival?”). Verseinek beszél je önmagát a múlt

másságával szemben határozza meg – valamiféle dialógus el tti állapotban –, még

akkor is, ha törekszik az elválasztottság megszüntetésére. A magyar ugaron alanya ezért

egyszerre utasítja el és akarja, hogy befonja hazája gyomos, bozótos aljnövényzete. Ady

költészete sokkal inkább allegorikus, mint szimbolikus, ami a temporalitáshoz f

viszonyából fakad. Az eltévedt lovas kóbor f se sem térbeli, hanem id beli

inautentikusságot visz színre, ami a szöveg temporális meghasadtságát jelzi. Szabó

rinc Balatonföldvár cím  verse Ady költeményének ezt az aspektusát aktualizálja,

már metaforái által is.

Az emlékezet allegorizáló munkája foglalkoztatja a Túlélt mese cím  költeményt is. A

kedves fényképeinek és a hozzájuk kapcsolódó élményeknek a leírása után így szól:

„Álom a lepke-fénykép, megfakult, / kih lt a csók, mely nagy nyarunkra gyúlt, / csak

agyamban szikrázik még a mult.” A szonett érzékeli, hogy a képek szemfényveszt

módon állítják el  a tovat nt korokat. A szöveg ugyanakkor azt is belátja, hogy  maga

sem jár el másként, így a fényképek akár saját m ködését is allegorizálhatják. A szonett

ezért olyan nyommá változik, amely képes a megfelel  kontextusban el idézni az

egykori élmény interiorizációjának a képzetét, úgy, hogy végig tisztában áll a dolog

korlátozott hatóerejével: „De, vér és hús, én se vagyok menedék: / vér és hús voltál! S

jaj, túléli meséd / egy t d… szalagod… egy ceruzavég!” Miként az Egyéb nem cím

szonett, ez a költemény is az „elárvult tárgyak” képével zárul. Az árvaságban

megszakad az a genealógiai szál, amely egybekapcsolhatta a múltat és a jelent. Ezt a

szakadást Szabó L rinc szinte minden emlékverse érzékeli, ám csak kevés képes olyan

elemi er vel kommunikálni, mint ahogy a Pókhálók cím  alkotás, megkockáztatom,

még a Túlélt mese sem.

A Pókhálók az allegória egy sajátos fajtáját viszi színre. A költemény két szólam

széthangzásából jön létre. Az els  álló bet vel van szedve és beszél je halott



82

kedveséhez fordul. Válaszra nem vár, belátja, hogy párbeszédük lezárult, és már csak

azért folytatja, hogy benne saját pozícióját ne kelljen feladni. Ezt az els  szólamot

azonban minduntalan megszakítja egy – hasonlóképpen töredezett – második, amit d lt

bet vel szedtek és zárójelbe tettek. (A tipográfiának itt – miként számos avantgárd

alkotásnál – kifejezetten jelentésalkotó szerepe van.) A d lt bet s szólam az Apollinaire

által föltalált automatikus írással van lejegyezve, a nyüzsg  budapesti életet engedi be a

versbe. Korábban azt írtam róla, „hogy itt úgy sz dnek be a külvilág beszédtöredékei

a gyászoló tudatába – megtörve a bánatos monológot –, mint egy délben is elsötétített

szobába az utca zajai.”177 A két szólam között nem jön létre párbeszéd, ugyanakkor

egyik sem képes saját magán belül olyan dialogikus szituációt teremteni, mint amilyet a

Te meg a világ versei. A d lt bet s szólam az avantgárd poétikáját m ködteti, míg az

álló a modernség második hullámáét. Az, hogy nincs köztük kapcsolat, sajátos történeti

elgondolásra enged következtetni. A két szólam között lév  diszkontinuitás arra utalhat,

hogy Szabó L rinc szerint a harmincas évek elején létrejött újfajta poétika nem

organikusan fejl dött ki a húszas évek avantgárd irányzataiból, hanem attól függetlenül

jött létre, mintegy megkerülve azt.178 A d lt- és álló bet s részek egyidej sége éppen

ezért egyidej tlenséget is láthatóvá tesz, olyan temporális hasadást, amely az allegória

sajátja. A két szólam ugyanakkor látszólag nem utal egymásra, ami kizárttá teszi azt,

hogy a verset allegorikus alkotásként kezeljük.

A kapcsolatnak az a formája, amelyet itt fölfedezhetünk, nem is az irodalomtörténet

folytonosságból fakad, hanem valami másból. (Nem szükséges egyébként a két szólam

között feltétlenül kapcsolatot találni, hiszen a verset olyan kései avantgárd alkotásként is

kezelhetjük, amely éppen abban érdekelt, hogy szembeszálljon a romantikától örökölt

organikus m egész elvárásaival.179) A két szólam a saját identitás megteremtésének

eltér  koncepcióját vázolja föl. Az els  egy halotthoz f  viszonyban próbálja

visszanyerni a beszél  egykori pozícióját – sikertelenül –, míg a második azt egy eleven

diszkurzusban kísérli meg kidolgozni – szintén sikertelenül. A második próbálkozás

kudarcának oka azonban nem olyan magától ért , mint az els é. Sikertelensége

tulajdonképpen nem is szükségszer . Az eleven szerepl k között zajló párbeszédek

177 Kovács Béla Lóránt: Pókhálók, A lírai párbeszéd megbomlása, Irodalomtudomány, 2001/1-2. 140-141.
178 Ez az elképzelés némileg ellentmond napjaink modernségkutatásának, amely kontinuitást vél
fölfedezni – dönt en József Attila és Szabó L rinc szövegeit vizsgálva – avantgárd és másodmodernség
között. (v. ö.: Kulcsár-Szabó Zoltán: Utak az avantgarde-ból, Megjegyzések a kés modern poétika
dialogizálódásának el zményeihez Szabó L rinc és József Attila költészetében, In: Tanulmányok József
Attiláról, (szerk.: Kabdebó Lóránt – Kulcsár Szabó Ern  – Kulcsár-Szabó Zoltán – Menyhért Anna),  Bp.,
2001. 91-109.)
179 Peter Bürger: Theory of the Avant-Garde, Minneapolis, 1984., 55-82.
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csupán azért válnak inautentikussá a szövegben, mert megbúvik mögöttük egy másik,

néma és kudarcba fulladt dialóguskísérlet, az els  szólamé. Ezek a párhuzamos

beszélgetések egyformán a vers jelenében játszódnak le, ám a két jelen kizárja egymást.

(Az els  és a második szólam párhuzamos ugyan, de nem ugyanakkora id intervallumot

ölel fel, vagyis „elcsúsznak” egymáson.) A két egymás fölött elcsúszó jelen olyan

temporális szakadást tesz láthatóvá a szövegen belül, mint amilyen más allegorikus

versekben volt látható múlt és jelen között. Itt azonban a jelen önmagán belül hasad

meg („a valóság, a jelen, odavan”), ami a benne zajló összes párbeszédet inautentikussá

teszi és kudarcra ítéli. Van tehát kapcsolat a két szólam között – még ha ez valamiféle

negativitáson alapul is –, ez a kapcsolat pedig egy sajátos allegória-fölfogást tesz

láthatóvá, amely nem független a memóriától, olyan fölfogást, amely a jelent úgy hasítja

ketté, hogy az önmaga emlékévé és múltjává változik.

Az a hasadás, amely jelen és múlt között jön létre az allegóriában, nemcsak az

emlékezést teszi lehet vé, hanem a felejtést is. A felejtésnek azonban nemcsak káros

hatásai vannak. Kétségtelenül fájdalmas látni, hogy általa egykor oly jó szolgálatot tev

értékek vesznek el, ám az értékvesztés miatt érzett fájdalmat ugyanez a jelenség

gyógyítja. S t ha szintén meggondoljuk, beláthatjuk, hogy a jelen értékeinek létrejöttét

leginkább a felejtés tette lehet vé. Ellentmondásos jelenséggel van tehát dolgunk, amely

az id nek is két arcát mutatja. Egyrészt a múltra irányul és rombolja azt, másrészt

viszont a jöv re és építi. Ezt ismerhették föl a görögök akkor, amikor a biótiai

Trophónios jósda közelében két forrás vizével vártak a látogatókra, s mindkett l

inniuk kellett: az egyik az emlékezet, a másik a felejtés áldását adta. A múlt

megértéséhez és a jöv  létesítéséhez mindkett re szükség van. Éppen ezért A

huszonhatodik év elemzése sem lehet teljes, ha benne csupán a memória munkáját

tartjuk szem el tt. Feladatként áll még el ttünk, hogy megértsük, az emlékezet benne

miféle felejtéssel ajándékozhat meg bennünket.
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V. Fejezet

(Felejtés)

A felejtés jelenségének megértéséhez leggyakrabban kapcsolódik valamiféle értékel

távlat, amely szerint jónak vagy rossznak, hasznosnak vagy károsnak nevezzük

különféle formáit. Ez az értékel  távlat többnyire idegen a vizsgált jelenségt l, így az

irodalomtudomány esetében is, hiszen ez általában a filológia terén találkozik a

felejtéssel, vagyis az egyes szövegek archiválásában bekövetkez  hiányosságként. A

felejtés költészete és poétikája viszonylag ritkán kutatott területe a tudományágnak, ami

már csak azért is érthet , mert az irodalomnak f ként meg rz , emlékez  funkciót

szoktunk tulajdonítani. Néhány szerz  azonban az ars memoriae mellett az ars

oblivionsisnak is figyelmet szentelt, mindenekel tt Harald Weinrich.180 Az  

kutatásaiból tudjuk, hogy a felejtés költészete szorosan kapcsolódik bizonyos bölcseleti

belátásokhoz. Ezeknek a filozófiai eszmefuttatásoknak a tanulmányozása pedig

fölhívhatja a figyelmet arra, hogy a felejtésnek mindenekel tt egzisztenciálontológiai

jelent sége van. Martin Heidegger Lét és id  cím  m vében a fenomenológiát kritizálva

azt állítja, hogy a jelenségben szemlél je el l rejtve marad a létez  léte. Heidegger

szerint a létet magát a létez  megmutatkozásakor a feledés fátyla borítja,

mindennapjainkat éppen ezért létfeledtségben töltjük. Ezt a létfeledtséget a hanyatlás

állapotában éljük meg, amely nem föltétlen hordoz negatív értékeket, hiszen „a

hanyatlás a fenoménjében a világban-benne-lét egyik egzisztenciális módusza

mutatkozik meg.”181 Martin Heidegger saját igazságfogalmát is a felejtést szem el tt

tartva dolgozta ki: ez az alétheia, az el-nem-feledtség.182 Véleménye szerint saját létünk

igazsága a gond által tárul föl számunkra, vagyis halandóságunk tudatában: a gond a

halál el-nem-feledtsége. A létfeledtség a hanyatlásban éppen ezért mindenekel tt a gond

negligálása, vagyis a halálról való megfeledkezés, mindannak a szem el l tévesztése,

ami fel l saját létünk és annak id beli távlata föltárulhatna.

180 Harald Weinrich: Léthé, A felejtés m vészete és kritikája, Bp., 2002.
181 Martin Heidegger: Lét és id , Bp., 1989. 328.
182 Az alétheia fogalma ugyanakkor közvetve az el-nem-pusztultsággal vagy a meg-nem-haltsággal is
kapcsolatban áll, lévén a felejtés folyója a halál birodalmán fut keresztül.
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 Mégis miként feledkezhetünk meg a halálról? Mindenekel tt úgy, hogy figyelmünket

más dolgok felé fordítjuk. Nagyon gyakran a felejtés költészete is így jár el: tényleges

tárgyától elfordul – akár egy aposztroféban. Részben ezt a gyakorlatot követi A

huszonhatodik év záróciklusa, az Utóhang is. Azonban még miel tt részletesebben

szólnék Szabó L rinc lírai rekviemjének esetében a felejtés poétikájáról, egy hosszabb,

filológiai kérdéseket is feszeget  kitér t szeretnék tenni, amely magyarázatot adhat arra,

hogy a haláltól való elfordulásnak milyen módozatai voltak Szabó L rinc költészetében

ezid tájt. Az 1953-ban született versciklusáról kívánok beszélni, vagyis arról a költ i

vállalkozásról, amely a halott kedvest l egy él , titokzatos és csodálatos másikra tereli a

figyelmünket, aki még elevenebb és kívánatosabb a halál fenyeget  közelségében.

 Kétségtelen, hogy a Káprázat címet visel  ciklus kegyetlenül leszámol azzal a korábbi

szerelemmel, amely halálos szenvedélyként hatott A huszonhatodik évben. Az egykori

kedves itt egy botrányos szerelmi sokszög egyik hegyét képzi, akit l elfordulnak a

versek. A ciklus bonyolult pragmatikai viszonyait jól szemlélteti az, hogy a nyitó

Káprázat és az azt követ Két él  egy halotthoz gyökeresen eltér  pragmatikai

helyzetbe simul. A Káprázat A huszonhatodik év olyan, az emlékezet szimbolikus

formáit m ködtet  költeményeit idézi meg, mint a Mindenütt ott vagy. A megszólított a

versben megjelenni közvetlenül nem tud, csupán szimbolikus reprezentációi utalnak rá,

illetve mindenekel tt az az aposztrofé, amely az egyes tájelemekben t teszi

szubjektumként elgondolhatóvá („Káprázatok közt élek: teveled / rak körül ég-föld,

becéz, rámborul / s keserü lelkem a te drága, új / édességeddel édesíti meg.”). Ez a

poétikai egyezés már maga is összekapcsolja a Káprázatot és A huszonhatodik évet. S t

megszólítottjaik közt is átt nést, felcserélhet séget tesz lehet vé. A Káprázatban az él

kedves lényegében a halott helyébe áll akkor, amikor a megszólított üres pozícióját tölti

be. Ezzel lényegében elfeledteti a gyászt és a halált. További kapcsolatok is vannak

azonban a versciklusok között, amelyek közül a filológiai jelleg ekr l csak kés bb

kívánok szólni, minthogy el bb a megrázó szépség Két él  egy halotthoz cím  versr l

beszélek: ez utóbbi költemény ugyanis tematizálja azt az átt nést, amelyet a két

megszólított – a holt és az eleven – között véltünk fölfedezni az els  versben,

ugyanakkor gyökeresen új pragmatikai szituációt teremt, mint ami Szabó L rinc

szerelmi költészetében eddig bármikor fölbukkant.

 A Két él  egy halotthoz megszólítottja A huszonhatodik év h sn je, megszólítói

azonban mások, mint a gyászverseké. Itt egy pár beszél ijeszt  és kegyetlen

szinteséggel a sírba szállt felejtésér l, ami nem csupán kioltja, de már-már
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meggyalázza a holt emlékét („Megvan a föld nélküled. Soha még / nem gondolt rád a tél

se, a tavasz se; / egész léted agyunk álma, vagy az se.”). Az els  és a második vers tehát

ugyanabba a pozícióba – a megszólítottéba – mást és mást állít, ezáltal azonban a

különböz  személyek között fölcserélést tesz lehet vé. Ez a fölcserélhet ség egy

szerelmi háromszöget idéz, ami egy nekrofil nemi aktus képében jelenik meg a szöveg

olvasásakor: „egymást öleltük, minket a sírod, / élet s halál hármunkon osztozott; / és

sose voltunk még oly boldogok.” A vers bizarr szépsége kétségtelenül zavarba ejt ,

minthogy a felejtés és a szerelem olyan formáit mutatja meg, amelyre más nemzetek

irodalmában sem nagyon bukkanhatunk, a magyarban pedig soha. Ráadásul nem ez az

egyetlen b nös vonása a versnek, lévén további szerelmi háromszögek bonyolult

hálózatát sejteti. A Bírák cím , szintén a ciklus részét képz  vers éppen ezért a szerelmi

morál újraértelmezésére bujtogat („Igaz bírái csak mi lehetünk / egymásnak, csak mi a

törvény, a jog / és mind a tanuk, az egész titok”), ez a gesztus pedig visszamen legesen

hat A huszonhatodik évre is.183 Nem föladatom ezen a helyen azt a viszonyt értékelni,

amit ez a ciklus sejtet, majd egy kés bbi dolgozatomban visszatérek rá. Most csupán

arra vállalkozom, hogy megmutatom a poétikai és filológiai kapcsolódási pontokat A

huszonhatodik év és az 1953-as versek között.

 A Még jobban! cím  vers tudja talán a legszebben színrevinni ezt a titokzatos

kapcsolatot. A szöveg a ciklus kontextusán kívül jelentéktelen ötlet vagy töredék volna

csupán, ám zárásaként nagyon is sokértelm . Így szól: „Három virágból összerak a rét /

és semmib l a fájdalom. / Az sz se hoz meg, bár a fecske még / fecseg a

sürgönydrótokon. / Hol vagy? A táj sóváran tikkad, ég, / némán a lélek, szárazon. / Fájj,

fájj! Még jobban! A rossz sem elég, / hogyha temiattad kapom.” A vers megszólítottja

homályban marad, csupán távolléte bizonyos. Gondolhatjuk róla azt, hogy a titokzatos

szeret , de azt is, hogy a holt kedves. Kettejük közös hiánya is megjelenhet azonban a

versben, a három virágból álló csokor éppen ezért a megszólított n k együttesére

utalhat,184 valahogy úgy, ahogy a November cím  versben,185 ahol hasonló

metaforikával találkozhatunk. Az 1953-as ciklus pedig így a felejtés alkotzásává válik, a

halottról és a halálról való megfeledkezés m vévé, minthogy benne egy merész

aposztroféval a sírba szállt kedvest l egy eleven káprázathoz fordul.

183 A címében is árulkodó Jog és hiúság például a Káprázatból került utólag A huszonhatodik év második
ciklusába.
184 A három virág az a „nekrofil csokor” is lehet, amelyik a Két él  egy halotthoz els  részének zárlatában
jelent meg.
185 Err l részletesen a II. fejezet, (Gyász) cím  részében írok.
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 Szinte szükségszer , hogy a feledés ciklusát sajátos felejtés rejtse el az életm vön

belül. Ennek a munkának helye lenne A huszonhatodik évben, ám számos –

mindenekel tt a gyászra vonatkozó – társadalmi konvenció tiltása kizárja, hogy ez a

lírai rekviembe bekerülhessen. Szabó L rinc a „vállalható” darabokat becsempészi a

kötetbe, de dönt  többségüket kihagyja. Ezeket 1956-ban rendezi azután újra, de a

kiadás reménye nélkül, titokban tartva létezésüket. Utalnak arra jelek, hogy kés bb

szerette volna ket megjelentetni, de erre korai halála már nem hagyott id t. Az

Utóhang sokat köszönhet a Káprázat „el munkálatainak”. A felejtés poétikája az 1953-

as szonettekben kezdi fölváltani a gyász és az emlékezet m vészetét Szabó L rinc

életm vében, márpedig az Utóhangra éppen ez a költ i gyakorlat lesz jellemz . Az

Utóhang így  a Káprázat helyébe kerül és a feledés homályába taszítja hosszú

évtizedekre. Más oka is van ugyanakkor az 1953-as szonettek háttérbe szorulásának:

olyan botrányos szerelmi viszonyokra utal, amelyek elrejtésében számos fél érdekelt.

Nagyon árulkodó például, hogy még a Vers és valóság is nyilvánvaló köntörfalazásba

kezd a ciklus kapcsán. Dolgozatomnak nem célja, hogy fölfedje ezeket a rejtett

kapcsolatokat, bár az is nyilvánvaló, hogy a filológia magánb nök cinkosaként nem

hallgathat örökké róluk.

 ...

A huszonhatodik év záróverse az Ércnél maradandóbb . A szonett pozíciója és

bizonyos poétikai sajátosságai miatt kitüntetett szerepet nyer a kötetben, minthogy

olyan önértelmez  alkotás, amely a kötet egészér l is vall. Laudációjában a költ i

emlékezet önnön dics ségét hirdeti, miközben a líra versenybe száll más m vészeti

formákkal – nevezetesen a képz vészetekkel. A huszonhatodik év 1957-es els

kiadásának elején egy emlékplakett képe található, amelyet 1952-ben Ferenczy Béni

készített az akkor már halott, számára ismeretlen Korzáti Erzsébetr l. Az Ércnél

maradandóbb  ezt az alkotást verseli meg az enigmák hagyományát követve, a kötet

egészét is enigmatikus alkotássá formálva.186 Mindez a szonettet ekphrasziszként

olvastatja, vagyis olyan költeményként, amely képz vészeti alkotásokat ír le. Az

ekphrasziszok sajátossága, hogy különböz  médiumok között tesz lehet vé fordításokat:

esetünkben a költészet és a szobrászat közegei között. Kérdés persze, hogy mi a

186 Eszerint a versekben megjelenített kedves arcát a plakett teszi láthatóvá, a látható képet pedig a
költemények elevenítik meg.
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szobrászat, és mi a költészet médiuma. Az emlékplakett esetében egyértelm en a

képszer vé formált bronz. A költészetnek azonban sem a hang, sem a kép nem a

közege, s t még a kett  között létrejöv  feszültség sem. A kortárs irodalmi

médiakutatások bizonytalanok a líra közegének megítélésében. L rinc Csongor szerint

„az irodalomban ezért sohasem határozható meg a ’médium’ mint olyan”,187 lévén  az

függ az olvasás tevékenységét l, amely mindig különböz  mediális effektusokat

aktualizál. A líra heterogén médiumáról értekezik Kulcsár-Szabó Zoltán is akkor,

amikor egyik tanulmányát a következ  kijelentéssel zárja: „az irodalmiság médiumát

aligha lehet mással, mint a retorikával azonosítani.”188 Nehéz tehát meghatározni, hogy

az ekphraszisz milyen médiumok között hoz létre fordítást. Leginkább úgy látszik, hogy

a bronzba öntött képet alakítja át retorikus beszéddé.

 A klasszikus retorikák már kétségtelenül ismerték a nyelvnek azt a tulajdonságát, hogy

ködése közben egyszerre különböz  érzékszervekre hathat. A hüpotüposzisz alakzata

például két mediális effektust aktualizál: a zeneiségét és a képiségét. Quintilianus a

hüpotüposziszt olyan retorikai eljárásnak tartja, amely által a hangok valamiféle látványt

tesznek hozzáférhet vé. Ennek során nyilván hallucinatorikus m ködésr l kell

beszélnünk, ami egyébként szükségszer en megjelenik az olvasási aktusban is.189

Quintilianus szerint minden leírás hüpotüposzisz, vagyis kevert médiumú nyelvi

ködés. Hasonló tulajdonságokkal bíró eljárás még a prosopopoeiáé, de ennek

szempontunkból majd csak kés bb lesz jelent sége. Az Ércnél maradandóbb  úgy

látszik tehát, hogy hogy leíró költeményként a hüpotüposzisz alakzatát dolgoztatja.

Deixissel indul, amely a kötet szövegén kívülre irányul, és amely így szól: „Itt a broz, a

profil…” Ez a rámutató gesztus ismétl dik meg a plakett keletkezéstörténetét

ismertet sorok után is, de immár leírva, megidézve az ércbe zárt képet: „Igen, itt a m ,

a kései, itt a / még ifjú arc éremmé alakítva”. Ez a szöveghely egyszerre teszi láthatóvá,

és értelmezi a képet. A két gesztus ugyanakkor elválaszthatatlan egymástól. Olyannyira

elválaszthatatlanok, hogy a m alkotások szemlélésének kognitív aktusa ezt a kett t

mindig egyszerre tartalmazza. S t éppen ezért bizonyos képhermeneutikai irányzatok

úgy vélik, a szépm vészeti alkotások szemlélése mindig már nyelvileg preformált.190 Ez

187 L rincz Csongor: Bevezetés: a líra medialitásáról, In: u. .: A líra medialitása, Bp., 2002. 30.
188 Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalmiság és medialitás a költészetben, Alföld 2004/4, 55.
189 Kovács Béla Lóránt: Éber álom, A tünékeny kánon, In: Kánon és olvasás, Kultúra és közvetítés,
(szerk.: Bengi László – Sz. Molnár Szilvia), Bp., 2002. 51-61.
190 Hans-Georg Gadamer: Szemlélet és szemléletesség, In: Fenomén és m , Fenomenológia és esztétika,
(szerk.: Bacsó Béla), Bp., 2002. 123-137.
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a belátás általánosabb ismeretelméleti alapokra vezethet  vissza, olyanokra, amelyek

szerint minden kognitív aktus kizárólag nyelvi sémák révén képes m ködni.

 A költemény tehát a nyelv els bbségét hirdeti más mnemotechnikai médiumokkal

szemben. Kétségtelenül elismeri a képz vészetek jelent ségét és hatását („néha

elnézem: ’Ilyen volt?’ S ’Be szép!’ / Majd: ’Így élnek a százados mesék / ha szív ket s

ily tudás hozza vissza!’”), de csupán mint artisztikus, mesterségbeli teljesítményt, amely

alárendelt a nyelvi m ködésnek és esetünkben a költ i emlékezetnek.191 Ezt követ en

pedig a m  egyértelm en a líra dics ítésébe kezd: „Itt az érc: s te aere prennius,  /

versem, aki csillagfénykoszorús / gyászodban már-már mosolyogni tudsz”. Horatius

idézett sora annyiban rokon Szabó L rinc szonettjével, hogy a költészet mindkett ben

önnön dics ségét hirdeti. A dics ség oka az, hogy a líra anyaga id tlen, így képes örök

emléket állítani. A képek megfakulnak, a szobrok összetörnek, ám a költészet nincsen

kiszolgáltatva a hangoknak vagy a bet knek, mert látszólag t lük függetlenül m ködik.

Persze tudjuk, mindez hiú ábránd csupán, hiszen a költészet ugyanúgy ráutalt az

archiválási technikákra, mint az összes többi m vészeti forma. Látszólag mégis ez van a

legközelebb az id tlen eszmék állandó világához. Ahhoz a világhoz, amelyben a költ i

vek valóban örök emléket állítanak.192 A kérdés persze az, hogy ki számára. Az

Ércnél maradandóbb  például azt sugallja, hogy a mulandó bronz alkotásnak és

ihlet jének, Korzáti Erzsébetnek azáltal, hogy egy hüpotüposzisz révén mindörökké

elképzelhet vé teszi ket, még azután is, hogy már fizikai mivoltukban elpusztultak. A

költemény azonban önmagának és alkotójának is emléket állít egy másik alakzat,

nevezetesen a prosopopoeia révén.

 A prosopopoeiáról tudjuk, hogy a megszólaltatott írást egy eredetponthoz rendeli,

vagyis arcot és nevet, végs  soron pedig személyiséget ad a beszél nek. Ezáltal a

költemény alanya – akit egyesek okkal gondolhatnak a rég halott Szabó L rincnek –

minduntalan megelevenedik az egyes olvasási aktusokban. Ez a kísérteties lény így szól

gyászkölteményéhez, miután összehasonlítja azt az érc maradandóságával: „túléled t!”

Ezután a plakettr l állítja, hogy túléli a rég halott kedvest, ami már csak azért sem

meglep , mert halála után készült. Mindebb l pedig kiderül, hogy mind közül a

191 Stefan Goldmann Szimónidész-tanulmányában amellett érvel, hogy a líra az emlékezet közegévé a
görögök és a latinok halottkultuszából fejl dött – ami nagy jelent séggel bírhat A huszonhatodik év
esetében is, hiszen orfikus jellegéb l fakadóan ennek nyomait magán viseli. (v. ö.: Stefan Goldmann: Statt
Totenklage Gedächnis, Zur Erfindung der Mnemotecnik dirch Simonides von Keos, In: Poetica XXI., 43-
66.)
192 Mi sem leleplez bb persze ezen hiú ábránddal szemben, mint az, hogy a görög mnemotechnika
mesterének, Szimónidésznek egyetlen alkotására sem emlékszünk.
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legmaradandóbb a vers és általa annak beszél je. Ezzel a kezdetekt l fogva tisztában

voltak a sírfeliratok és gyászbeszédek készít i. Az egyik els  magyar nyelv

gyászköltemény-ciklus – az Epicédium – alkotója, Rimay János például m vének

zárlatában irigyeihez szólva tudatja, hogy munkája a saját dics ségét is hirdeti.

Prosopopoeia és hüpotüposzisz szorosan összekapcsolódik tehát a szövegben:

mindkett  a megemlékezés alakzata lesz. Az el bbi a beszél  személyét idézi meg, az

utóbbi az elbeszéltét. A két alakzat pedig egyaránt számít a bels  látás és hallás

képességére, vagyis olyan kevert médiumú figura, amelynek a használója okkal szállhat

versenybe más m vészeti formákkal. A költészet öntudatos dicséretét ezért zengheti ez

a költemény, ám zárlata – amelyr l ne feledjük el, hogy az egész kötet zárlata – kijelöli

a dicséret hatókörét. „… Neki azonban… minden… egyremegy.” – olvashatjuk az

utolsó sorban. Létezik tehát egy távlat, ahonnan nézve az emlékezet lehet ségei

korlátozottak, ez a távlat pedig a halálé. A halál területei a Léthe túlpartján fekszenek,

vagyis a felejtés völgyében. Az Utóhang legtöbb verse valamiféle alétheia

kidolgozására törekszik, el ször éppen ezért ezekr l fogok beszélni. Számos vers

azonban emlékezet és felejtés között ingadozik, amelyekr l ugyanúgy szólni kívánok,

mint majd végül azokról a költeményekr l, amelyek a felejtés munkáját viszik színre.

A szörnyeteg emlékez  költemény, tárgya azonban nem a másik, hanem az a tovat nt,

ambivalens viszony, amely a beszél t szerelméhez f zte. Az el  fejezetben Hegel

nyomán a kedves költ i emlékének szimbolikus, fenséges és allegorikus formáit

vizsgáltuk. Ezek szerint a kategóriák szerint A szörnyeteg a másikhoz f  érzésre

allegorikus formában gondol vissza: számot vet a kapcsolat elt ntével, azzal az id beli

távolsággal, amely attól elválasztja. Az els  nyolc sor éppen ezért ennek a távolságnak a

feldolgozásával foglalkozik. A nyitó kérdések („Ez az: mért kellett más is?!... Nem elég,

/ még a legjobb sem kell, amíg egy?...”) egy meglehet sen didaktikus bölcselkedést

vezetnek be a h ségr l. Eszerint „sötét éhség a vér”, amely minduntalan új tárgyat

keres. A költemény ugyan nem moralizál, de kétségtelenül morális távlatoknak szegül

ellen, olyan távlatoknak, amelyek hagyományosan szabályozzák és megítélik a férfi-n

viszonyt. Ez az ellenszegülés nem tesz jót az oktávának. Érvvezetése nem sokkal

izgalmasabb, mint rímelése, amely abba abba képletet mutat, és amelyben az a-k

ugyanazt ismételgetik („Nem elég”, „nem voltál elég”, „nem elég”, „elég nem elég”). A

költemény izgalmassá a 48. szonettel összeolvasva válik, melynek címe: Idegen n  egy

vitorláson. A szörnyeteg els  nyolc sora azt állítja a másikról, hogy addig nem volt elég,

amíg egy volt önmagával. Az Idegen n  egy vitorláson azonban már azt mutatja meg,
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hogy amint nem tud önmagával azonos lenni, már elég lenne, de elérhetetlen („Te élsz,

és er  vagy!... / És elfordulok: bármi vagy, nem  vagy.”).

 Ez a szerelmi viszonyok egy sajátosságára mutat rá: a vágy mindig olyasmire irányul,

amit képtelen birtokolni, ugyanakkor az, ami birtokolhatatlan, vágyat szül. A másik

teljes mértékben akkor képes lekötni a vágyat, amikor totális birtoklásában is

tökéletesen idegen marad. Az Idegen n  egy vitorláson azt mutatja meg, hogy ez a

kedves halálával bekövetkezhet. A sok száz idegen akkor veszti el érdekességét, amikor

van valaki, aki náluk is idegenebb és birtokolhatatlanabb, lévén halott. A szörnyeteg

cím  szonett tercinái ennek tudatában kezd dnek: „B g teste óljában a szörnyeteg, / –

súgja rült barátom.” Ebben az allegóriában a szörnyeteg a megszemélyesített vágy,

amely örök éhsége miatt szenved. Tárgya az a másik, aki immár csak önmaga nyoma,

jele képes lenni. Az a megbánás azonban, amely arra vonatkozik, hogy az egykori

kedves nem kellett akkor, amikor még teljességgel birtokolható volt, a mának is szól.

Ha egykor teljes birtoklásában csak  kellett volna, ma már nem lenne rá szükség. Nem

lenne rá szükség, mert a vágy nem irányulna újra meg újra a birtokolhatatlanra.193 Az

egykori vágy ezért a mai szenvedés oka lesz, a mai szenvedés pedig szükségszer en

irányul az egykori vágyra. Ez olyan paradox helyzetet teremt, amelynek megoldása is

paradoxnak bizonyul: „De lehet / oltanom lámpás érzékeimet, / hogy megvakúlva –

lássalak?... Jaj nekem, / mért hazudtam, hallgatva, kedvesem!...” Ez a paradox megoldás

azonban nyilvánvalóan lehetetlen, tehát nem megoldás. A költemény éppen ezért a

zárlatban a problémáról megpróbálja elterelni a figyelmet („(De hátha te is így voltál

velem?!)”), méghozzá olyan irányba, amelyik a vers szövegének határain túl van.

 Ez pedig egy másik szonett, a De hátha te is. A huszonhatodik év számos párverset

tartalmaz, amelyek különféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz. Legtöbbször ez a

kapcsolat ellentéteken alapul: a Vezeték cím  versnek így lehetett párja a Lelkeknek

egysége, vagy a Mindenütt ott vagynak a Mert sehol se vagy. Akadtak ugyanakkor olyan

versek is, amelyek palimpszesztként írták át párjukat, ahogy a Szörnyeteg játék a

Képzelt képzeleteddelt. A szörnyeteg cím  alkotáshoz a De hátha te is metonímikusan

kapcsolódik. Érintkezést azonban közöttük nem id ben vagy térben figyelhetünk meg,

de még csak nem is ok-okozati kapcsolatról van szó. Egy összehasonlítás helyezi ket

egymás mellé. Az összehasonlítás pedig a fokalizáció által létesít kapcsolatot közöttük,

vagyis a m vek beszél jének azonos néz pontja által. A két vers ugyanabból az

193 Ismétlési kényszer és halálösztön viszonyáról részletesen Freud ír. (v. ö.: Sigmund Freud: A
halálösztön és az életösztönök, Bp., 1991.)
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utólagos értékel  pozícióból mérlegeli a szerelmi viszony két tagjának kapcsolatukhoz

 viszonyát.

 A De hátha te is egyetlen képet értelmez, ez a kép pedig így szól: „Tetszik, / nem

tetszik, saját férgei kikezdik / az él t, még miel tt sírba fekszik!” Az eleven testben

fészket rakó halál képzete a kötet korábbi helyein is fölbukkant, de akkor a gyász

tapasztalatához köt dött. A „szivek szive” kifejezés kapcsán értekeztem arról, miként

válik a gyászban az eleven szerelmes életének lényegévé a halott kedves. Itt azonban

nem err l van szó. Ebben az alkotásban a testi vágy által jelenik meg az életben a halál.

Azáltal a vágy által, amelyik közvetve a pusztuláshoz vezet. Err l a fátumszer

vonzalomról írja a szonett: „Óh, végzet romlékony kalandja!” Persze ez a kaland

látszólag csak a másikat vitte romlásba, hiszen a költemény az  sorsát próbálja

megérteni. Hozzá intézi a következ  kérdést is: „s kényszereiden / el-elborzadva

fürkészted, ki vagy, / míg össze nem tört egy rossz pillanat: / amiatt vagy már rég a föld

alatt?” Okkal feltételezhetjük ugyanakkor, hogy a halál romboló munkája nem csak a

másik fél életében pusztított, hanem a beszél ében is. Erre utalhat a cím és az els  sor, a

„De hátha te is így voltál velem?” kérdés. Ebben a mondatban a viszony kölcsönösnek

nik, tehát a vágy pusztító munkája mind a két félnél megjelenik. Ezért van tétje a

szonettet bevezet  bölcselked  résznek: „Mérem, századszor, a szabadszerelmet / s

angyalpéldáit a legh bb szíveknek, / de verg döm csak és kétkedem”. A h ség és

tlenség példái felett való töprenkedés A szörnyeteget idézi. A költemény folytatja az

ott megkezdet gondolatsort, csak épp a másikon keresztül próbálja megérteni mindazt,

ami rá is vonatkozik. Éppen ezért gondolhatjuk, hogy a De hátha te is folytatása, meg

azt is, hogy kommentárja az t megel  költeménynek.

 A De hátha te is úgy gondolkodik el a másik h tlenségér l, mint ahogy A szörnyeteg a

sajátról. Magával szemben is kegyetlen szinteséggel feltételezi: „hátha te is így, így,

emberien, / részleges becsületben, így viselted / a b nt s a gyönyört, leki-testi terhed, /

így magyaráztad”. Ebb l a „részleges becsületb l” fakadt azután a pusztító tett. A vers

záró képében megjelen  férgek a „b n” és a „gyönyör” metaforái. Ezek a férgek pedig

nem csupán a másik lelkét kezdték ki. A birtokolhatatlan halottra, rajta keresztül pedig a

halálra irányuló vágy A szörnyeteg beszél je számára sem ismeretlen. Így történhet

meg, hogy a versek közös alanya a saját lelkét romboló er ket a másik pusztulásában

képes a leginkább szemlélni. A szörnyeteg zárlata éppen ezért úgy mutat ki saját

szövegéb l („(De hátha te is így voltál velem?!)”), hogy lehet vé teszi, a másik

költemény olvasásakor el álló belátások visszavonatkoztathatók legyenek rá. Azt
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mégsem mondhatjuk, hogy a De hátha te is megoldja azokat a problémákat, amelyeket

A szörnyeteg vet fel. Sokkal inkább arról van szó, hogy képes ket a másikra való

emlékezésben kell képpen elidegeníteni és megérteni. Ez az elidegenít  megértés Szabó

rinc költeményeire jellemz  eljárás. A m veiben megjelen  egzisztenciális, szociális

vagy filozófiai kérdéseket sohasem próbálja megválaszolni, hanem olyan

összefüggésekbe helyezi ket, amely képessé teszi verseinek beszél it arra, hogy

újragondolják ket. Így jár el a Ködök is, amely a másikhoz f  b nös viszony etikai

távlatait poétizálja át.

 Az emlékezet – lévén mindig valamiféle megértéshez kapcsolódik – sohasem

nélkülözhet egyfajta értékel  távlatot: ez a távlat pedig szükségszer en átfog egy etikai

horizontot. A Ködök úgy emlékezik az egykori viszonyra, hogy számot vet annak

morális aspektusaival, ám anélkül, hogy ez a számvetés a kapcsolattól idegen,

küls dleges mércék alapján jönne létre. Szabó L rinc költeménye olyan etikai

távlatokat teremt, amelyek szerelmi lírájából szervesen bomlanak ki, de koránsem azzal

a céllal, hogy fölmentsék verseinek h sét. A szonett szigorúan ítélkezik, de nem a

hagyományos erkölcsi szabályok szerint. Ennek legf bb oka az, hogy Szabó L rinc

képes költészet és morál viszonyának újragondolására. Ebben idealógiai támogatást

Nietzsche bölcseletét l kap. Szabó L rinc a húszas évek második felét l jól érzékelhet

érdekl déssel fordul a német gondolkodó munkái felé, a Te meg a világban verset is ír

egyik könyvér l (Vidám tudomány). Ismeri és érti Nietzsche morálról szóló tanait,

amelyeket f leg a Túl jón és rosszon, illetve A morál genealógiája cím  könyveiben

fejtett ki. Ezek a tanok kitérnek költészet és etika kapcsolatára is, és legsommásabban

így foglalhatóak össze: „az igazságok illúziók, amelyekr l elfelejtettük, hogy illúziók,

metaforák, amelyek megkopván elveszítették érzéki erejüket, képüket veszített

pénzérmék, amelyek immár egyszer  fémek csupán, s nem cseng  fémdarabok.”194

Nietzsche éppen ezért így vélekedik idézett tanulmányában a morális igazságokról: „egy

metafora megkövesülése még a legkevésbé sem szavatolja az illet  metafora

szükségszer  és egyedül jogosult voltát.”195 A költészet tehát sokat tehet a morál halott

metaforáinak újraélesztéséért.

 De miként? Szabó L rinc szerint semmiképpen sem úgy, hogy tételszer en

újramondja Nietzshe fölforgató erej  gondolatait, hanem úgy, hogy költ i

194 Friedrich Nietzsche: A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, In: Martin Heidegger:
Bevezetés a metafizikába, (Jegyzetek és szövegek), Bp., 1997. 33.
195 i. m. 35.
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gyakorlatának részévé teszi a német bölcsel  belátásait. A morális töltet  metaforák

Szabó L rincnél visszatérnek a költészet terébe, és ismét trópusokként kezdenek el

ködni. A Ködök cím  versben az olyan kifejezések, mint a „jog”, „törvény” vagy

„b n” állandóan újraszituálódnak korábbi pozíciójukhoz képest. „B nt is jog teremt!” –

állítja a szonett, ami újragondoltatja velünk mindazt, amit „b n” és „jog” viszonyáról

feltételezünk. Ráadásul mindennek nemcsak jog- vagy morálfilozófiai szempontból van

jelent sége. Miközben a vers a „b n” példák általi meghatározására tesz kísérletet

kider l („B n volt többet kérnem, mint amit adtál, / b n, ha olyat tettél, mit nem akartál.

/ Legnagyobb, hogy – akármit! – belehaltál...”), hogy mindennek egzisztenciális

szempontból is jelent sége van. A Semmiért egészen már próbálkozott azzal, hogy

megértse, a szerelem miként törli el a másik személyiségét azért, hogy helyébe egy újat

állítson. Ennek során a másik autonómiájának teljes eltörlését hajtja végre.196 Az

autonómia eltörlése a másik önálló törvényeinek megszüntetését is jelenti. Ez

ismétl dik meg a Ködökben is: „Lett volna er m t rni jogodat, / hogy törvényeidet te

magad teremts meg? / Ilyen jog nincs készen.” A másik autonómiájának eltörlése

ugyanakkor meggyilkolásával egyenérték , amit a költemény ki is mond.197 Ebb l fakad

a beszél  b ntudata: „Rám néz a Nem-Lett-Volna-Szabad / s öreg lelkemben

megborzong a gyermek: / önzése nem bírta a másikét.” Az említett morális probléma

tehát a másik elpusztításához vezet, ami végs  soron a beszél  saját pozíciójára is kihat

– vagyis a morál- és jogbölcseleti kérdések egzisztenciálontológiai problémákat is

fölvetnek. Mindez ismételten átgondoltatja velünk költészet, emlékezet, morál- és

létbölcselet viszonyát.

  A szonett szerint a b n a másik megsemmisítéséb l fakad. Ha a hagyományos –

zsidó-keresztény – értékrend fel l kísérelnénk megérteni a verset, tudnánk, hogy ez a

„ne ölj!” parancsába ütközik. Láthattuk azonban, hogy a Ködök az el zetesen felállított

törvényi elvárásoknak ellenszegül. Éppen ezért okkal tehet  föl a kérdés, hogy miért

jelent a szonett számára problémát a másik szükségszer  eltörlése a szerelemben, hiszen

ez Szabó L rinc m vészetében korábban nem esett morális megítélés alá. Valószín leg

azért, mert olyan parancsba ütközik, amely a morálnál is eredend bb. Werner Hamacher

a nyelv etikai jellegér l azt állítja, hogy „magának a nyelvnek jellege ez, vagyis olyan

jelleg, amely szükségszer en tartozik a nyelvhez, és így mindenekel tt teszi a nyelvet

196 Lényegében így jár el Ady is az Elbocsájtó szép üzenet zárlatában („Általam vagy, mert meg én
láttalak / S régen nem vagy, mert már régen nem láttalak.”).
197 A dolgozatom második fejezetében err l részletesen értekezek (II. Fejezet, (Szerelem)).
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nyelvvé. A nyelv imperatív.”198 A nyelv imperatívusza pedig két dolgot parancsol:

egyrészt a nyelvet, másrészt azt, amire a nyelv irányul. Azért kell ket parancsolni,

hogy majd legyenek, mert sem az egyik, sem a másik nincs éppen akkor, amikor azt

állítja, hogy van. Igaz ez a szerelem nyelvére is: amikor a másikat állítja, valójában csak

akarja, parancsolja t, ahogyan magát is. Ez viszont azt jelenti, hogy jelenét csak

hazudja. „Köd fed: nem látok... Tán én öltelek meg?.../ Légy, mondtam (majd: Ne

légy!) az, aki vagy!” – olvasható a szonett elején. A nyitó sorok világosan szemléltetik

tehát, hogy „ahol a jelentés Van-ja cs döt mond, ott lép fel egy Kell. Ahol még nincs

egy értelem (Sinn), ott kezd dik egy imperatív követelés.”199 A vers imperatívusza a

másik. Akkor, amikor azzal kénytelen szembesülni, hogy ezt ennek ellenére mégsem

képes létrehozni, s t megszünteti, szükségszer en saját követelésével kerül szembe. A

költemény saját parancsát szegi meg, ez az oka b ntudatának.

 A Ködökben tehát morál- és létbölcselet szoros kapcsolatban vannak egymással.

Valójában lényegesen szorosabb kapcsolatban, mint azt kezdetben föltételeztük volna: a

költemény által létesített jelenségeket egyt l egyig egy imperatívusz hívja életre, ilyen

értelemben a morál a másikat meg kellene hogy tartsa, ugyanakkor a másik életben

tartása morális kérdés kellene hogy legyen. Mint említettük, a Ködök emlékez

költemény, ugyanis a másikat mint emléket próbálja felidézni. Egyfajta alétheia

kidolgozására törekszik: az el-nem-feledtség igazában próbálja tartani, hogy léthez

juthasson. A felejtés köde ellen harcol, hiszen az a másik teljes pusztulását jelenti. Az

emlékezés éppen ezért a költeményben – kimondatlanul is – morális feladattá válik. A

vers ugyanakkor tisztában áll ennek a feladatnak a teljesíthetetlenségével. A Ködök

ezért olyan emlékez  költemény, amely az emlékezést csak már mint lehetetlen

feladatot tudja színre vinni. Az Utóhang legtöbb költeménye tisztában áll a felejtés

romboló munkájának erejével. Az Ércnél maradandóbb  ugyanúgy ennek szegül

ellen, mint azok az alkotások, amelyekr l az elkövetkez kben fogok beszélni, és

amelyek rezignáltan vesznek tudomást a felejtés túlerejér l. A Veszélyek vagy  a

Szakadékok cím  versek kénytelenek belátni, hogy hiába próbálnak emlékezni, az id

pusztító munkájának k maguk is részesei, és éppen ezért morális kötelezettségüknek

nem tudnak eleget tenni. A huszonhatodik év az Utóhangban így jut el fokozatosan az

emlékezés m vészetét l (ars memorie) a felejtés m vészetéig (ars oblivionis) az Igy

semmisülsz meg cím  költeményben.

198 Werner Hamacher: Lectio, Paul de Man imperatívusza, Vulgo 2003/1. 194.
199 i. m. 204.
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 A Veszélyek cím  versnek éppen az emlékezést l a felejtés felé irányuló mozgás a

témája. A költemény az Itt az szhöz hasonlóan az emlékezet fenséges formájához

köt dik. Kapcsolatot teremt a két költemény között az is, hogy a szavak és a méhek

mindkett ben allegórikusan egymásra utalnak: „Ahogy a rétet megrohanja száz / s száz

s ezer méh és lepke s kirbolja, / ezer fele úgy hordja, messzehordja / minden szó, kép,

rezzenet és kézfogás / kóbor lelkünket.” Az idézett hely persze különbségeket is mutat

szövegel zményéhez képest. Míg az Itt az szben a szavak gyarapítják, addig a

Veszélyekben kifosztják az emlékezetet. Az Utóhang szonettjében úgy rzi meg a

kedvest az emlékezet, hogy megszünteti: az emlék az egykori eleven személy helyébe

áll, vagyis emlékezet és feljtés között elmosódik a határ. A választóvonal törl désének

eszméje részben Nietzsche nyomán honosodott meg az európai gondolkodás

történetében, és olyan szerz k vallották, mint Saul Bellow, aki A Bellarossa-kapcsolat

cím  kisregényében a következ  kérdést teszi föl: „Emlékezni, felejteni – ugyan mi

különbség közöttük?” Valójában az emlékezet is csak a felejtés egyik formája. A

Veszélyek tisztában áll ezzel, ezért vélekedik úgy, hogy az a vágy, amelyik a másikra

irányul, eltörli és tönkreteszi azt „egy perc alatt, örökre!” Tönkreteszi, mert miközben

emlékezni próbál a kedvesre, emlékképét állítja a helyébe, valahogy úgy, ahogy a

szerelem, ami a szeretett lény valós alakja helyébe egy immaginált vágyképet állít.200

Az Utóhang legtöbb verse persze nem érzi ennyire szorosan összetartozónak az

emlékezetet és a felejtést, s t éppenséggel ellentétpárokként kezeli ket, ahogy a

Szerény túlvilág. Ez a költemény a felejtést mint fogyatkozó emlékezetet, egy ahhoz

képest létrejöv  negativitást írja le: „Óh, ürül  pokol, emlékezet!”

 Emlékezet és felejtés viszonya igazán új értelemet azonban a Szakadékok cím

alkotásban nyer. Az élet el rehaladtáról a következ ket írja: „Uj, másik veszély az id :

kopik / benne ideg és érzés; renyhül a jóllakott vágy fülleteg mámora!” Ám a költemény

szerint nem csupán az id  – amely a felejtés romlását tartja magában –, hanem a tér is

veszélyt jelent, mivel nem képes elégséges számú emeberi kapcsolatot teremteni: benne

túl korán vagy túl kés n találkoznak azok, akiknek kellene. Ez a nem túl mély

bölcselkedés egy lényegesen mélyértelm bb képben ér véget: „Vakon ring bennünk az

örök kaland, / vakon köröttünk; percr l percre hang / kél s hal; szín s illat; víz fut s áll a

part.” A percepció esetlegességét és mámorító izgalmát megjelenít  kép pedig egy

retorikus kérdéssort készít el : „Hogy ismerjen egymásra tegnap és ma? / Hogy Óceán s

a Dolomit?” A vers metaforái ellenszegülnek annak a dialektikus igénynek, hogy az

200 Err l b vebben a dolgozat egy korábbi helyén értekezek (II. Fejezet, (Szerelem)).
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emlékezetben tegnap és ma összebéküljön. Minthogy ez a vers szerint lehetetlen, így a

felejtés roncsoló munkája szükségszer en ott dolgozik az emlékezetben, hiszen miként

az Óceán a Dolomitot, úgy rombolja ez is a jelent. (Persze a két kérdést kiasztikus

elrendezés nek is gondolhatjuk, miszerint a ma az Óceán, amely a tegnap Dolomitját

rombolja, bár ez nem vallana olyan radikálisan újfajta id szemléletr l, mint a paralel

elrendezés.) Amennyiben a múlt dinamikus közege folyamatosan fenyegeti és pusztítja

a jelen szilárdnak hitt talaját, annyiban érthet , miért éppen kett jük találkozásánál

nyílik meg „a vég szakadéka”, holott az a fenyeget  jöv ben szoktuk feltételezni. A

Szakadékokban tehát Szabó L rinc bravúros ügyességgel fordítja át a térbeli

metaforákat az id beliség tapasztalatának újfajta megjelenítéseivé. Csupán egy vers

akad a ciklusban, amely ezen a téren radikálisabb, ez pedig az Igy semmisülsz meg.

 Az Igy semmisülsz meg a felejtés verse, amely az id  pusztító munkáját a

Szakadékokhoz hasonlóan vizuális metaforákban jeleníti meg. Ezek a képek persze

ugyanúgy a hüpozüposzisz és a prosopopoeia alakzatai által jönnek létre, mint ahogy az

Ércnél maradandóbb  cím  verséi, azzal a különbséggel, hogy ez a költemény

allegóriái által tematizálja az alakzatok m ködését. „Dolgoknak kezdel lenni rokona, /

halkulva, lassan, halkuló agyamban, / melyekben már szétválaszthatatlan / a fogyó

egykor s a növ  soha.” – ezekkel a sorokkal kezd dik a m . Az idézett helyen a felejtés

kett s természete mutatkozik meg: elszemélytelenít és lerombol. A deperszonifikáció a

kezd  sorokban egyértelm  kifejezést nyer, ám a rombolás képei csak fokozatosan

bomlanak ki a szövegben. El ször még csupán a másik „elhalkulásával” találkozhatunk,

aminek az igazi jelent sége az elkövetkez  patak-allegóriában derül ki. Még miel tt

err l szólnék, egy rövid kitér ben szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az idézett

helyen a múlt és a jöv  felejtése párhuzamosan történik meg („szétválaszthatatlan / a

fogyó egykor s a növ  soha”). A fejezet elején szóltam arról, hogy az Utóhang miatt A

huszonhatodik év az ars memorie fel l az ars oblivionsis irányába mozdul, a benne

megmutatkozó felejtés pedig mindenekel tt a gondtól való elfordulás. Sokminden

fedheti el szemünk el l a másik halálát: eleven kapcsolatok – mint az ötvenhármas

szonettekben –, vágyfantáziák, egyebek. Jelen esetben azonban a másik képe halványul

el fokozatosan – az a kép, amely a halált invokálja –, ennek pedig oka az, hogy

elcsöndesül az a hang, amely a képét életre hívja. Az Utóhang már a címében jelzi,

hogy a retorikai értelemben vett vox különös szerepet nyer benne. A másik és a saját

csöndbe burkolózása éppen ezért érdemel a költeményben megkülönböztetett figyelmet.
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 A vers közepén olvasható patak-allegória nem csupán megrázó szépsége miatt

gondolkodtathat el bennünket, hanem azért is, mert kicsinyít  tükörként (mise-en-abym)

az egész kötet értelmez je lehet. Így szól: „álomtúli dallam, / semmibe t nt víz az üres

patakban, / tünt vizeknek még tüntebb moraja. / Igy semmisülsz meg.” A képet

létrehozó „álomtúli dallam” sajátosan pozícionálhatatlan, hiszen egyformán eredhet az

ébrenlétb l, illetve annak „túlpartjáról” is. A másik alakját az idézett szöveghely egy

patak medréb l elszökött vízzel azonosítja. A kedves portréja tehát úgy rajzolódik meg

a versben, hogy nem rajzolódik meg, alakja egyszerre t nik fel és el. Ennek legf bb oka

az, hogy az t megelevenít hüpotüposzisz – az az alakzat, amelyben egy hang létesít

egy képet – fölszámolja önmagát. Az egykor eleven patak képzete – amely a halott

kedvest allegorizálja – a patak vizének hangja, az „álomtúli dallam” által létesül,

hallucinatorikusan, mivel azonban a képben a víz csak már mint emlék képes

megjelenni, így azután annak hangja is illúziónak bizonyul. A patak képe azáltal a hang

által idéz dik meg, amely a patakból kellene hogy fakadjon, de mivel a megidézett

patak üres, így a hang sem fakadhat bel le, vagyis az ábrázolt kép nem létezhet,

káprázat csupán. „Igy semmisülsz meg.” – mondja a halott kedvesnek a szonett és

valóban. Megsemmisülésének az oka azonban nem fizikai és még csak nem is

pszichikai: sokkal inkább költ i, poétikai. Az emlékezet alakzatának, a

hüpotüposzisznak egy sajátosságából fakad. Ez a sajátosság pedig megfigyelhet  a

prosopopoeia esetében is, miáltal nemcsak a versben megjeleníteni szándékozott

kedves, hanem az t megjeleníteni nem tudó beszél  alakja is romlásnak indul.201

 A költemény zárlata a felejtés munkáját félreérthetetlen kegyetlenséggel jeleníti meg:

„Mohák, csillagok, / foszlik minden, oldódik, párolog / (s be gyorsan, ha rád

gondolok!): / ércfogú eszmék közt hús szenvedések / zokognak, s amit elhalva

mesélnek, / rábeszél, hogy terólad se beszéljek.” A felejtés itt már egyértelm en az

elhallgatással van kapcsolatban, ám ez nem a halálról való megfeledkezés, hanem

sokkal inkább az t megjelenít  felejtés. Nem eltakarja az elmúlást, hanem színre viszi.

Ez a színrevitel a heideggeri értelemben vett gond maga, vagyis a gond igazsága, de

olyan igazság, amelyik nem a felejtés ellen dolgozik – vagyis alétheia –, hanem éppen a

felejtésb l táplálkozik. Különös-szép helye tehát a magyar irodalom történetének az Igy

semmisülsz meg: kegyetlen éleslátása olyan igazságfogalmat dolgoz ki, amely a felejtés

és halál borzalmába enged bepillantani. Hogy nem vakulunk vagy bolondulunk bele

201 Err l részletesebben a Pókhálók cím  tanulmányomban értekezem. (Kovács Béla Lóránt: Pókhálók, (A
lírai párbeszéd megbomlása), Irodalomtudomány 2001/1-2. 139-144.)
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ebbe a látványba, vélhet en csak annak köszönhet , hogy látásunk és értelmünk túl

gyenge ahhoz, hogy teljes mélységében bejárja a m  által megnyitott sötét horizontott.
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VI. Fejezet

(Lezárás)

A véletlenben gyakran fölsejlik a szükségszer . Pilinszky János és Szabó L rinc

poétikai gyakorlata számos véletlennek t  hasonlóságot mutat, amelyeket szemlélve

mégis valamiféle irodalomtörténeti szükségszer ségre következtethetünk: egy korszak

lezárultára. Napjaink fel l visszatekintve az ötvenes években világosan kirajzolódni

látszik egy költészettörténeti korszakhatár. Ennek a határnak a legf bb jellegzetessége,

hogy az a dialogikus versbeszéd, amely a húszas-harmincas évek magyar lírájában

megjelent, itt ellehetetlenülni látszik. Szabó L rincnél a kedvessel, míg Pilinszky

Jánosnál az Istennel folytatott bels  párbeszéd lehet sége sz nik meg. Ez kétségtelenül

valaminek a lezárultát jelenti. Kulcsár-Szabó Zoltán szerint „a korszakhatárok csak úgy

tudatosulnak, hogy bekövetkez ként (tehát olyan végként, ami valami másnak a

kezdete), azaz ’el tti’ (cusanusi) néz pontból, vagy pedig már meghaladottként (tehát

olyan kezdetként, ami valami másnak a végét jelenti), azaz ’utáni’ (nolanusi)

néz pontból szemlélik ket.”202 Szabó L rinc és Pilinszky János költészete valaminek a

lezárultát jelzi – cusanusi néz pontból tekint tehát a korszakhatárra –, de annak belátása

nélkül, hogy valami új eljövetelét jelentené mindez. Kierkegaardi értelemben vett

ironikus h sei k az irodalomtörténetnek, vagyis olyan személyek, akik

szembefordulnak korukkal és lerombolják azt, anélkül, hogy más kezdeteivé válnának.

Nem újat hoznak, hanem megteremtik az új lehet ségét.203 Pilinszky János és Szabó

rinc az ötvenes években annak a korszaknak a végét jelzik, amelyik a modernség

avantgárd után következ  második hullámát jelentette.

 A húszas-harmincas évek líratörténetének újabb szakirodalma a korszak egyik

legjellemz bb sajátosságának azt tarja, hogy ekkor vált hangsúlyossá a versek

dialogikussága.204 A költ i dialogicitás értelme persze még az egymáshoz meglehet sen

közel álló értelmez k esetében is eltérést mutathat, így például Kabdebó Lórántnál és

Kulcsár-Szabó Zoltánnál, hiszen az el bbi szerz  els sorban egyfajta bölcseleti és

202 Kulcsár-Szabó Zoltán: A korszak  retorikája, A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia,
In: u. .: Az olvasás lehet ségei, Bp., 1997. 16-17.
203 Soren Kierkegaard: Az irónia fogalmáról, állandó tekintettel Szokratészra, In: u. .: Írásaiból, Bp.,
1994. 75-121.
204 „de nem felelnek úgy felelnek”, A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján, (szerk.: Kabdebó
Lóránt – Kulcsár Szabó Ern ), Pécs, 1992.
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versnyelvi szinkretizmust, míg az utóbbi retorikailag leírható olvasásalakzatot ért alatta.

Kettejük elképzelése azonban nincs egymással kizáró viszonyban, s t, értelmezéseikben

egymást átjárva és kiegészítve jelennek meg,205 a hangsúlyeltolódásoknak azonban

mégis érzékelhet  jelent sége van. A korszakról szólva tehát a dialogicitásnak –

nehezen tisztázható értelme miatt – önmagában nincs megvilágító ereje. Ráadásul azon

túl, hogy a fogalom további magyarázatra szorul,206 a korszak számos irodalmi

jelenségét nem magyarázza meg, miközben más korszakokét viszont annál inkább.

Többek között Eisemann György írásaiból tudhatjuk, hogy a dialogikusság olyan

versnyelvi jelenség, amely a modernitást megel  múltban gyökerezik,207 és

értelmez k sokasága világított rá, hogy lombokat még ma is hajt. Szinte már önmagam

el tt is menteget znöm kell, hogy a fogalmat mégis használom és használhatónak

tartom. Ennek két oka van. Egyrészt nem hiszem, hogy egy fogalom értelme bármikor

mindenki számára megnyugtatóan tisztázható lenne, másrész emiatt azt sem gondolom,

hogy esetünkben jobbal helyettesíthet  volna. A dialogicitás fogalmának sokféle

jelentése és használati köre lehet vé teszi, hogy körültekint  alkalmazásával az egyes

költészeti jelenségekr l szóló beszédünk több diskurzus felé nyitott maradjon. Az sem

biztos, hogy veszteség, ha érvényessége több költészeti korszakra is kiterjed. Csupán

kevésszámú olvasásalakzat áll a rendelkezésünkre az irodalom történetének leírásához.

Ezek az alakzatok szükségszer en térnek vissza különböz  helyeken. Az egyes

korszakokban ezért nem csupán a visszatérés ténye, hanem annak módja is fontos lehet.

Az ötvenes években a dialogikus versbeszéd fenntarthatósága fel l több életm vön

belül kétségek merültek fel. Ez a kétség egy korszak lezárultát jelezte. Az a hagyomány,

amelyik a húszas-harmincas évek fordulóján megteremt dni látszott, az ötvenes

években veszélybe került. Ennek nem csupán politikai és intézményi okai voltak. Olyan

bölcseleti és poétikai változások játszódtak le ekkor a magyar költészetben, amelyeknek

eddig végig nem gondolt következményei lettek. Az ötvenes évek líratörténetét nehéz

lenne megérteni a húszas-harmincas évek ismerete nélkül, ugyanakkor ma már ez

205 Ennek talán legszebb példája Kulcsár-Szabó Zoltán verselemzése Az Egy álmairól. (Kulcsár-Szabó
Zoltán: Különbség  Másként, (Szabó L rinc: Az Egy álmai) In.: u. .: Az olvasás lehet ségei, Bp., 1997.
53-71.), illetve Kabdebó Lóránté (Kabdebó Lóránt: A dialogikus poétikai paradigma nagy pillanata:
Szabó L rinc személyiséglátomása,(Te meg a világ), In: u. .: A magyar költészet az én nyelvemen
beszél , Bp., 1997. 53-71.
206 Dolgozatomban a dialogicitást olyan poétikai jelenségként kezelem, amely lehet vé teszi, hogy egy
hangon több költ i szólam váljon hozzáférhet vé. Ez természetesen szoros kapcsolatban áll a különböz
hangokon létrejöv  párbeszédekkel.
207 Eisemann György: Romantikus hagyományelemek átrendez dése a kés modern lírában, In: Egy
csonk maradhat , Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, (szerk.: Hansági Ágnes – Hermann
Zoltán – Horváth Csaba – Szitár Katalin – Török Lajos), Bp., 2004. 35-43.
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fordítva is igaznak t nik. Az ötvenes évek költészete olyan hagyományt hozott létre,

amely azáltal, hogy lezárta, gyarapította is a húszas-harmincas évekét. Ez a korszak

olyan világot teremtett tehát, amelynek megértése csupán a húszas-harmincas évek fel l

nik lehetségesnek. A továbbiakban éppen ezért arra keresek választ, hogy a korábban

kialakult dialogikus versbeszéd emlékezetéhez miként viszonyultak az ötvenes években

az olyan szerz k, mint Pilinszky János és Szabó L rinc.

Pilinszky János zömében 1946 és 1958 között írta Harmadnapon cím  kötetének

verseit. Ez a vékony könyvecske meghatározó jelent séggel bír a magyar irodalom

történetében. Kánoni helyét esztétikai cselekedtet  erején túl az a lezáró gesztus

biztosítja, amelyet a modernségen belül gyakorol.208 Ez a gesztus persze a legkevésbé

sem vonatkozik az értelmezések sokaságára. Az az antropológiai igény, amely

önmagunk – mindenekel tt id beli – meghatározására és megértésére irányul,

szükségszer en vizsgálja felül újra meg újra saját korszakmetaforáit, illetve az ezek által

megalkotott történet egyes állomásait. Mint már említettük, a Harmadnapon határhelyet

foglal el a magyar irodalom történetében, és részben ez az oka annak, hogy a honi

irodalomkritika mindig megújuló érsekl déssel fordul felé. Ez az érdekl dés azonban

önmagában kevés volna Pilinszky költészetének megértéséhez. Napjaink él  irodalma is

gyakran metaforáin keresztül igyekszik saját maga számára is hozzáférhet vé tenni

olyan jelenségeket, mint a kegyelem, a hit vagy az otthontalanság, így Kovács András

Ferenc is Pilinszky-portré, Lectio cím  versében: „Mert a tékozlóké minden kegyelem. /

Övék a nyelv megsemisít  / Mezítelensége, mely fölmagasztal. / A ketrec, ól, ganaj s a

vályú mind / Övék. Övék a menny, a fényl  istáló, / A jászól – s a veszt helyek szórt

szalmája / Szintúgy. ket dícsérik disznók, angyalok, / Heródesek s ártatlan gyermekek.

/ A többit sejtem. Nem tudom.” Ez a költemény Pilinszky költészetének minden

korszakából merít. Szavainak jelent s része mégis egyetlen szöveghez köthet , hiszen

Pilinszky legjelent sebb kötetének fókuszában az Apokrif cím  vers áll. Ez a m

magába gyüjti és kicsiny tükörként megmutatja a Harmadnapon legtöbb sajátosságát.

Pilinszky János Apokrifjének olvasása két narratíva köré rendez dött, sajátos módon

azonban soha nem vált kérdésessé, hogy ennek a két szorosan össze nem tartozó bibliai

történetnek – a tékozló fiúénak és a végítéletének – mi köze lehet egymáshoz. A legtöbb

értelmezés érzékelte ugyan, hogy e kett  kontaminálódik, de sem az okára, sem a

208 „Abba már többé-kevésbé megegyezni látszik az irodalomtörténet-írás, hogy Pilinszky
költészettörténeti helye – a hatástörténet mai nézetéb l – valahol a kés modernség utolsó korszakküszöbe
táján szilárdul meg.” (Kulcsár Szabó Ern : Kérügma és abúzió, In: Merre? Hogyan? , Tanulmányok
Pilinszky Jánosról, (szerk.: Tasi József), Bp. 1997. 17-21.
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módjára nem kívántak rávilágítani – ez utóbbi alól szinte egyedüli kivételt Kulcsár-

Szabó Zoltán dolgozata jelent.209 Minthogy az értelmezések egyetlen történetként

olvasták a verset – a hangsúlyt hol a hazatérésre, hol a végítéletre helyezve –, így

gyakran figyelmen kívül hagyták azokat a szöveghelyeket, amelyek ellenálltak a

narrativizációnak.210 Több ilyen, dönt en megszólító rész is van a versben, amelyek

közül itt csupán a következ t szeretném kiemelni: „Csak most az egyszer szólhatnék

veled, / kit úgy szerettem. Év az évre, / de nem feledtem mondani, mit kisgyerek sír

deszkarésbe, / a már-már elfúló reményt, / hogy megjövök és megtalállak. / Torkomban

lüktet közelléted. / Riadt vagyok, mint egy vadállat.” Az idézett hely beszél jének azt a

tékozló fiút gondolhatjuk, aki tévelyg  útjáról megtérve ismét Isten közelségébe jut, s

onnan hozzá intézi mondandóját. A közellét azonban nem jelent egyé válást, magában

hordja ugyanis az elválasztottság némely jegyét is. Ez az elválasztottság a közelség

tudatában akár még gyötr bb is lehet, mint a valódi távolság. Az Apokrif esetében Isten

és ember kommunikációs szempontból kerül egymás testi közelségében is

feloldhatatlanul távol egymástól, amir l a vers a következ képpen vall: „Szavaidat, az

emberi beszédet / én nem beszélem. Élnek madarak, / kik szívszakadva menekülnek

mostan / az ég alatt, a tüzes ég alatt. / Izzó mez be t zdelt árva lécek, és mozdulatlan

ég  ketrecek. / Nem értem én az emberi beszédet, / és nem beszélem a te nyelvedet. /

Hazátlanabb az én szavam a szónál! / Nincs is szavam. / Iszonyú terhe / omlik alá a

leveg n, / hangokat ad egy torony teste.” Már Szigeti Lajos Sándor fölhívta a figyelmet

arra, hogy itt a vers beszél je nem csupán az ember, hanem akár az Isten is lehet.211 Ezt

a vélekedést támasztják alá azok az utalások, amelyek az emberi nyelvt l és végs  soron

az embert l való elválasztottságot sugallják, illetve a torony én-metaforája. Ezen a

helyen tehát egy a recepció által meg nem szólaltatott, sikertelen dialógus nyomaira

bukkanhatunk, amely ember és Isten nyugtalanító és kölcsönös elválasztottságát viszi

színre. A folytatás azért válik talányossá, mert ezután nehéz eldönteni, hogy ki a

második rész befejez  szakaszának a beszél je: „Sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy

kerti szék. Egy kinnfeledt nyugágy. / Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. / Fáradt

vagyok. Kimeredek a földb l.” Ezen a helyen éppúgy találkozhatunk az Isten nélküli

209 Kulcsár-Szabó Zoltán: Intertextuális háttér és a szöveghagyomány rétegz dése az Apokrifben, In: u.
.: Hagyomány és kontextus,  Bp., 1998. 83-103.

210 Ezért gondolja például Németh G. Béla, hogy az Apokrif h se „a nem értett nyelv némaságába szorult,
a beszéde vesztett ember.” (Németh G. Béla: Az Apokalipszis közelében, Pilinszky János: Apokrif, In: u.
.: Versek és korok, Bp., 1997. 264.)

211 Szigeti Lajos Sándor: A teremtett Isten csendje, Pilinszky Apokrifja és apokrifjai, In: Merre?
Hogyan? , Tanulmányok Pilinszky Jánosról, (szerk.: Tasi József), Bp., 1997. 41-55.
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világban bolyongó ember panaszával, mint ahogy az embert l elválasztott, magányos

Istenével. Részben ez a kétértelm ség készíti aztán el  a vers zárlatát, amely az

önmagáról szóló embert az isteni néz pont fel l személyteleníti el. Különösen

emlékezetesek a záró sorok, amelyek így szólnak: „Akkora én már mint a k  vagyok; /

halott red , ezer rovátka rajza, / egy jó tenyérnyi törmelék / akkorra már a

teremtmények arca. / És könny helyett az arcokon a ráncok, / csorog alá, csorog az üres

árok.” Pilinszky János itt a nyelv anyagszer ségébe vés  személyiség tragédiáját

verseli meg. Ennek a meglehet sen enigmatikus kijelentésnek az értelmét egy rövid

kitér vel szeretném megvilágítani.

Többek között Beney Zsuzsa írásaiból tudhatjuk, hogy a korai Pilinszkyre nagy hatással

volt József Attila költészete.212 Ez nemcsak azt jelentette, hogy a nagy el d legtöbb

metaforája (hal, háló, csillag, stb.) új értelemösszefüggésekben bukkant fel nála, hanem

azt is, hogy József Attila poétikájának számos sajátosságát átlényegítette, így például

Pilinszkynél a perszonifikáció és deperszonifikáció kölcsönjátéka némileg más jelentést

nyer, mint amit a Téli éjszaka szövetében kapott. József Attila materialista szemlélete a

lélek eredetét Freudhoz hasonlóan az anyagba vélte megtalálni213, az Elégiában például

az üres, romos telkek elhagyatott világára mutatva verse így szól: „Te kemény lélek, te

lágy képzelet! / A valóság nehéz nyomait követve / önnönmagadra, eredetedre / tekints

alá itt.” Ahogy Freudnál, a lélek József Attilánál is haza, az anyagba vágyik. Ennek a

materializmusnak a nyomaira bukkanhatunk a Téli éjszaka számos helyén, így a

következ ben is: „A kék, vas éjszakát már hozza hömpölyögve / lassudad

harangkondulás. / És mintha a szív örökr l-örökre / állna s valami más, / talán a táj

lüktetne, nem az elmúlás. / Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc / volna harang / s nyelve a

föld, a kovácsolt föld, a leng  nehéz. / S a szív a hang.” A költemény idézett helyét s

ezáltal a benne megjelen  összes látványelemet egy hang hívja életre, a

harangkondulásé, miáltal a vers színre viszi a hüpotüposzisz alakzatának m ködését,

azon alakzatét, amely az egész verset mozgatja. A harang fémes kondulása baljós

üzenetet hordoz magában, hiszen bár az ember hívja el , ám az túlmutat rajta, egy

nyers, anyagi világból ered s oda is tér vissza. Az idézett hely zárósora azonban sajátos

mondattani szerkezete miatt – egyes szám harmadik személy  f névi állítmánnyal

rendelkezik – összekapcsolja ezt a túlvilági hangot és az evilági embert szinekdochéján,

212 Beney Zsuzsa: Én: kadetje valami másnak, Pilinszky János és József Attila, In: Merre? Hogyan? ,
Tanulmányok Pilinszky Jánosról. (szerk.: Tasi József) Bp.: 1997. 111-6.
213  Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök, Bp., 1991.
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szívén keresztül. Az eleven szív és a holt harang hangjának egynem sége kioltja

különbségüket – az el bbit elszemélytelenítve, az utóbbit megszemélyesítve –, miáltal

mindkett  feloldódik a másikban, illetve abban a látványban, amelyet k hívnak el , és

amely ket ábrázolja. Ez az oka annak, hogy a „kék, vas éjszaka” szimbólummá válik a

költemény idézett helyén belül. Szimbólum lesz, de nem abban az értelemben, hogy

érzéki megjelenésében föltárul egy az érzékeken túli totalitás, hanem úgy, hogy az egyik

érzékben a rajta túl lév  másik értelme, a látványban például az t megidéz  hangé.

Hang és kép itt úgy lesznek egymás megfelel i, ahogy fonéma és graféma. A versben

szemlélt tárgyias világot, mint említettük, egy harangkondulás hívja életre. Ez a hang

azonban nem csupán létesíti a m ben szemlélt látványt, hanem meg is jelenik benne: a

hang a képb l fakad, minthogy a táj azzá a haranggá válik, amelynek zúgása

megjelenítette. A látvány így a szövegben a szem számára hozzá nem férhet  érzéki

tartományt – a hangok világát –, míg a hang a fül számára el nem érhet t – a képekét –

szimbolizálja. Az érzékszervek között így létrejöv  szimbolikus viszony – amely rokon

a szinesztéziával – az írás természetéb l is megmutat valamit, végs  soron pedig a nyelv

anyagszer ségér l árulkodik, amelyre még Pilinszkynél visszatérünk. Mindeközben a

szemlélt, holt tárgyiasság – a táj – és szemlél jének eleven alanyisága – a személy – is

egybemosódik, fölszámolva az érzékelésben megképz  kint és bent szembenállását.

Perszonifikáció és deperszonifikáció kölcsönjátéka így itt az életben megjelen  elmúlás,

a halandóság tapasztalatát teszi hozzáférhet vé.

Nincs ez másként Pilinszkynél sem, azzal a csekélynek éppen nem nevezhet

különbséggel, hogy nála a lélek korántsem az anyagba vágyik vissza. Pilinszky

költészetének üdvtörténeti távlatai a halál fogalmának más jelentéstartományait teszik

hozzáférhet vé, mint József Attila materializmusa. Ez nála nem azonos az elmúlással,

az anyagba való visszahanyatlással. Pilinszkynél a halál mindenekel tt az Atyához való

megtérést jelenti, egy igazabb élet kezdetét. Az evilági élet ugyanakkor az Istent l való

elválasztottság állapota. Ezt az állapotot jeleníti meg a Hideg szél négy enigmatikus

sora: „lakatlan k , hever a hátam / emlékek nélkül, nélkülem, / az évmilliók halott

hamujában. // Hideg szél fújdogál.” A vers er teljes hatását nagyrészt a

deperszonifikációnak tulajdoníthatjuk, annak az alakzatnak, amely gyakorlatilag uralja a

verset. A beszél  itt saját magát önmagától megfosztottan, egy szinekdochén keresztül

ábrázolja – „lakatlan k , hever a hátam” –, olyan szinekdochén keresztül, amely csupán

egy birtokraggal kapcsolódik hozzá, mással nem. A puszta anyaggá váló test

megfosztódik temporális indexeit l egy olyan világban, ahol se kezdetnek, se végnek



106

nincs nyoma, csupán a beláthatatlan id  feneketlen mélységei nyílnak meg. Az emlék és

személyiség nélküli k vé váló emberi test mindössze negatív lenyomata egy lehetséges

jelentésnek. A k  ugyan önmaga valóban néma, lakatlan tárgy, ám a metafora, amely

egy emberi háthoz, a háton keresztül pedig egy birtokraggal a beszél  személyiségéhez

kapcsolja, lehet vé teszi, hogy perszonifikálódjon, ezáltal pedig emlék és személyiség

költözzön bele. A megszemélyesítéshez csupán egy eleven tekintetre van szükség, olyan

tekintetre, amely éltet. Az olvasásban ez a tekintet a befogadóé, a vers által ábrázolt

világban pedig – kontextusát figyelembe véve – Istené lehet. Hasonló dolgokat

mondhatunk el az Egy arckép alá cím  költeményr l is. A vers alanya, aki az id tlen

magány fogságába zárul, a következ képpen szól magáról: „Öreg vagyok. Nem hiszek

semmiben. // Öreg vagyok, lerombolt arcomon / csupán a víz ijeszt  pusztasága. / A

szürkület gránitpora csupán /  a pólusok brutális csipkefátyla!” Nagyon valószín , hogy

ennél a szöveghelynél az elszemélytelenedés els dleges okaként a hitetlenséget

nevezhetjük meg. A hit itt mindennek el tt abba a lehet ségbe vetett bizalom, hogy az

anyagi világban lakozó emberi sors egy rajta kívül es  néz pontból – Istenéb l –

megszólaltathatóvá válik, miáltal valamiféle értelemhez juthat, ahogy egy m alkotás

vagy mementó. Az Egy arckép alá cím  költeményben így válhat egy festmény egy

emberi sors allegóriájává. Persze továbbra is kérdés marad, hogyan vonatkozhatnak a

fent elmondottak az Apokrif záró soraira.

Magyarázatképpen az Utószó cím  vers szolgálhat, amelynek nyitása az Apokrif

kommentálását készíti el : „Emlékszel még? Az arcokon. / Emlékszel még? Az üres

árok. / Emlékszel még? Csorog alá. / Emlékszel még? A napon állok.” A

dekontextualizált szöveg-töredékeknek itt látszólag csupán deiktikus funkciójuk van,

amit az ket elválasztó kérdés is hangsúlyossá tesz. Pozíciójuk – az, hogy rímhelyzetben

állnak – mégis kapcsolatot teremt a fragmentumok között, lehet vé téve, hogy az

Apokrifben különálló szöveghelyek értelmes kijelentéssé álljanak össze – (az arcokon az

üres árok csorog alá, a napon állok) –, olyan kijelentéssé, amely egyetlen képben

összegezheti a hosszúvers zárását, és el készíthet hozzá valamiféle magyarázatot. A

szöveg ezután így folytatódik: „A Paris Journalt olvasod. / Tél van azóta, téli éjjel. /

Megterítesz a küzdelemben, / megágyazol a holdsütésben. // Lélekzet nélkül vetkezel /

éjszakáján a puszta háznak. / Inged, ruhád leengeded. / Mezítelen sírk  a hátad. //

Boldogtalan erej  kép. / Van itt valaki?” Ez a megszólító szöveghely számos utalással él

a Harmadnapon verseire („holdsütés” – Félmúlt, „inged, ruhád” – Agonia Christiana,

„sírk  a hátad” – Hideg szél), miáltal szélesebb értelemösszefüggésbe helyezi az Apokrif
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zárlatát is. Minket az utalások közül most csupán azok érdekelnek, amelyek az általunk

vizsgált sz kebb problémakörrel állnak kapcsolatban. Érzékelnünk kell ugyanakkor,

hogy nem csupán metaforáin keresztül idézi meg az Utószó Pilinszky hosszúversét,

hanem poétikájában is. Miként az Apokrifet, ezt a m vet is lehet monológként olvasni,

amely egyetlen eseményt – itt már egyértelm en –, az apokalipszist beszéli el.

Hasonlóan versel zményéhez, az Utószó is rendelhet  ugyanakkor bonyolultabb

képletekhez, így a fent idézett szöveghelyet is eltér  pragmatikai szituációkban

értelmezhetjük: gondolhatjuk, hogy egy ember beszél benne egy másik emberhez

(mondjuk Pilinszky Pierre Emmanuelhez), de azt is, hogy miként az Apokrif némely

részében, Isten az emberhez. A számos lehet ség közül korántsem önkényes azon

döntésem, amely szerint itt most célszer  ez utóbbival számolnunk. (Annál inkább

önkényes az, hogy eltekintek annak a látszólag véletlen, ám mégis szükségszer séget

sejtet  utalásnak az értelmezését l, amely József Attila Téli éjszakáját juttathatja

eszünkbe.) Ez a vers is Isten és ember fizikai közellétét, ám teljes elválasztottságát viszi

színre („Megterítesz a közelemben, / megágyazol a holdsütésben. //…// Van itt

valaki?”), aminek a legf bb oka a két fél között lév  kommunikációs csönd. Isten

néz pontjából idéz dik meg a Hideg szél dermeszt  erej  képe is („Mezítelen sírk  a

hátad.”), amely ugyanúgy elszemélyteleníti az embert, ahogy szövegel zménye.

Tragikus hatását abból nyeri, hogy itt a sírk  megszólaltatásának lehet sége

kihasználatlan marad, így a magány feloldásáé is. Érdemes itt szemügyre venni azt a

kiasztikus cserét is, amelyik az isteni távlatból figyelhet  meg az emberi élet és halál

között. Miként József  Attilánál, Pilinszky Jánosnál is a lélek halála az anyagba való

alászállás, ám ez nála a földi életben történik meg.214 Nem csoda, hogy az ember evilági

életében halálos csöndbe és  süketségbe burkolózik Istennel szemben, miként az is vele

szemben, olyannyira, hogy már-már kölcsönösen halottnak hihetik partnerüket, rajta

keresztül pedig önmagukat. Ez indokolja a tipográfiailag is elválasztott emberi szólam

következ  sorait: „Éber álom / felelet nélkül átkelek / a tükrök mélyén hever  szobákon.

// Ez hát az arcom, ez az arc? / A fény, a csönd, az ítélet csörömpöl / ahogy az arcom, ez

a k  / repül felém a hófehér tükörb l!” Miként az Apokrif zárlatában, az emberi arc itt is

jelentés és emlék nélküli k vé válik. Node milyen is lehet a kövek emlékezete? A kövek

emlékezhetnek alakjuk által, vagy a bejéjük vésett felirat segítségével. Mindkét esetben

szükségük van olyan tekintetre, amely képes általuk egy emléket fölidézni. Amennyiben

nincs ilyen tekintet, annyiban néma nyomok maradnak csupán, jelölet nélküli jelöl k.

214 Nietzsche valószín leg ezzel kapcsolatban az evilág b nös leértékelésér l, életelleneségr l beszélne.
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Mint említettük Pilinszky János Apokrifjének záró soraiban a nyelv anyagába vés

személyiség tragédiájával találkozunk. Miként kell ezt érteni? Immár beláthattuk, hogy

versei szerint az eleven emberek Isten szemében még az apokalipszis bekövetkezte el tt

önmaguk nyomai, néma kövek csupán. Olyan kövek, amelyek arra várnak, hogy egy

pillanat megelevenítse ket, megszólaltassa sorsukat, emlékeiket. Ennek az ideje

azonban csak a végítélet pillanata lehet majd, evilági életünkön túl. Az Introitiusz a

várakozás fájdalmas kérdéseit így írja meg: „Ki nyitja meg a betett könyvet? / Ki szegi

meg a töretlen id t? / Lapozza fel hajnaltól hajnalig / emelve és ledöntve lapjait?” A

strófákon keresztül halmozódó kérdésekre végül a következ  választ kapjuk: „A bárány

az, ki nem fél közülünk, / egyedül , a bárány, kit megöltek. / Végigkocog az

üvegtengeren. / És trónra száll. És megnyitja a könyvet.” Mi történik a könyv lapjain

lév  bet kkel mindaddig, amíg olvasatlanok maradnak, mi történik a jelöl kkel, amíg el

nem jutnak jelöltjükhöz? Néma anyagiságba kövült nyomok maradnak csupán. Igaz ez

az emberekre is, akik a végítélet el tt Isten fizikai közelségének ellenére sem tudnak

semmi mást, csak saját sorsuk sírkövei maradni, várva az irgalomra, s hogy a lovasok

„s  trappban / megjönnek a csatakos virradatban.”215 Amint ez megtörténik, helyreáll

a dialógus Isten és ember között. A párbeszéd el feltétele ezek szerint azonban a másik

szólamának megszólaltatása, a hangadás – prosopopoeia – alakzata által. A másik

arcának és személyiségének megalkotása ett l a trópustól függ, miként a dialógus is.

A másik szólamának megidézésére azonban az Apokrifben nincs remény, egészen addig,

amíg a tékozló fiú ténylegesen meg nem tér az Atyához az apokalipszis pillanatában.

Választ tudunk tehát immár adni arra a kezdetekt l meglév  kérdésre, hogy miért

szerepel egymás mellett az Apokrif szövegében a tékozló fiú és a végítélet története.

Pilinszky költeménye sok tekintetben megidézi a középkori szimbolikus-allegorikus

világképét, melyben „minden dolog abszurd volna, ha értelme kimerülne a

jelenségvilágban betöltött funkciójában és helyében, ha lényege által nem nyúlna át egy

másik, a miénken túli világba.”216 Ez a pánszemiotikus szemlélet úgy tekint a bennünket

környez  dolgokra, mint jelekre, amelyeket Isten ujja írt, a világot pedig olyan

215 Honnan ered ez a szemiotikai alapú nyelvszemlélet? Pilinszky János az ágostoni jelelméletet követi,
amely szerint „a jel olyan dolog, mely alkalmas rá, hogy érzékeinkbe vés  látszata mellett még valami
másra is ráirányítsa gondolatunk.” („signum est enim res praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud
aliquida ex se faciens in cogitationem veni.” (De doctrina christiana, II. 1. 1., In: Opera, (szerk. I.
Martin), Corpus Christinarum, series Latina 32, 1962.))
216 Johan Huizinga: A középkor alkonya, Bp., 1976. 151-152.
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beszédként érti, amelyet Isten intéz az emberekhez.217 Pilinszky gondolatvilága részben

innen fakad. Érti és elfogadja az ágostoni szemiotika belátásait, amely érvényes minden

jelenségre, ám látja annak korlátait is, azokat a korlátokat, amelyek ember és Isten

elválasztottsága miatt állnak el . Egy ember, bármilyen érzékeny is, nem értheti meg

maradéktalanul Isten jeleit, minthogy korlátozott szelleme és ideje nem engedi meg,

hogy lássa mindazt, amit az Atya lát. Hiába megy haza a tékozló fiú, hiába tér meg az

atyai házba, otthonra nem lel, mert maradéktalanul nem tudja belakni Isten világát. Az

apokalipszis pillanatára van szüksége ehhez, arra a pillanatra, amely lezárja a véges

id t, hogy az örökkévalóságét állítsa a helyébe, a hazatérés pillanatának teljességét: az

ember szelleme ekkor térhet meg az Úréhoz. A végítéletig azonban az Atya is

elválasztott a Fiútól, az evilági id kbe való belépései számára is az elhagyatottság és a

magány érzését adják, mint azt az Apokrif is tanúsítja. Az apokalipszis igényli tehát a

tékozló fiú megtértét – hiszen az érte van, és nélküle nem következhetne be –,

ugyanakkor a tékozló fiú megtérte is az apokalipszist – hiszen ígéretként hordja

magában.

Nem az Apokrif az egyetlen verse Pilinszkynek, amelyik a dialogikus versbeszéd

ellehetetlenülésér l tudósít. Láttuk, hogy az Utószó is mutat hasonlóságokat, de a

Panasz cím  költeményt is meg lehet szólaltatni ennek a jegyében, és hogy korábban

erre még nem került sor, annak legf bb oka az, hogy közvetlen szövegkörnyezete olyan

aposztrofikus versekb l áll, amelyekben nincs mód pragmatikai váltásra. A

Harmadnapon darabjai között a Piéta el zi meg, amely egy halottól vesz búcsút. A vers

elhangzását a záró sor indokolja, amelynek grammatikai váltása – („S  harmadnap

föltámadott.”) – lehetségessé teszi, hogy ne csak „ ”, hanem a megszólított „te” is

föltámadjon, s így a szavak késve ugyan, de hozzá is megérkezzenek. A párbeszéd

helyreállíthatóságának hitében egyetlen szólam uralja a verset, így dialógikusnak nem

nevezhet . Ugyanez igaz a Panaszt követ Örökkön-örökkére, amely ha lehetséges, még

egyszer bb szerkezetet mutat, hiszen végig egyetlen beszél  szól benne egyetlen – süket

– hallgatójához, anélkül, hogy akárcsak grammatikai váltás lenne a m ben. A

költemény súlyát az adja, hogy benne ótestamentumi komorsággal – önmagát Izsákhoz

hasonlítva – szólal meg egy keresztény hív , alig-alig bízva az Atya megért

figyelmében. Az ó- és újtestamentumi hit szólamai között megnyíló térben rendkívüli

217 Mindez igaz a történelemre is, ami magyarázatot adhat Pilinszky azon – részben Szent Tamással vitázó
– enigmatikus mondataira, amelyek szerint „amit tudok, egyedül annyi, hogy Isten id l id re átvérzi a
történelem szövetét.” Mindez azért lehetséges, mert „Isten az, s egyedül  az, aki ír: a történések szövetére
vagy a papírra.”
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feszültséget teremt a vers, ezzel készítve el  a hasonlóan megrázó erej  – és hasonlóan

egyszer nek t  –, Mire megjössz cím  költeményt. Ez az alkotás azonban a

korábbiaknál zavarbaejt bb, minthogy nehezen eldönthet , ki a beszél je. Amennyiben

egy hív  szól benne istenéhez, annyiban kétféle tudatállapot között oszcillál – az

apokalipszis közelében érzett „extázis” és a mindennapi hitetlenség között –, ezzel

teremtve meg a különböz  szólamok között létrejöv  dialogikusság lehet ségét,

amennyiben azonban az Úr szól benne az emberhez, annyiban a helyzet még

bonyolultabb. A két, egymással szembeállítható dialogikus vers, amelyet a két

egymással szembenálló beszél  hozhat létre, hit és hitetlenség különös interferenciáit

rajzolhatja meg, amelyekr l itt nem kívánok értekezni.

A Panasz közvetlen szövegkörnyezete nem indokolja tehát, hogy a dialogicitás jegyeit

keressük benne. A vers a jeremiádok formai hagyományait idézi meg, aposztrofikus

költemény, amely egy emberi lény istenéhez intézett sirámait teszi hozzáférhet vé.

Látszólag semmi sem indokolja, hogy két, egymástól eltér  szólam közös jelenlétét

tételezzük fel a versben, azt meg végkép nem, hogy két fél párbeszédkísérleteként

értsük. Felt  ugyanakkor, hogy a vers metaforikája milyen közel áll az Apokriféhez,

ami akár annak a lehet ségét is megteremti, hogy hasonló poétikai jegyeket keressünk

bennük. Különösen igaz ez az els  három strófára, amely így szól: „Elevenen a

csillagok alá, / az éjszakák sarába eltemetve, / hallod a némaságomat? / Mintha egy

égbolt madár közeledne. // Így hívogatlak szótlan: / az örök hallgatásból, / idegen egeid

alól / valaha is kiásol? // Eljut hozzád a panaszom? / Hiába ostromollak? / Körös körül a

félelem / zátonyai ragyognak.” A nyitó kérdés megszólítottját az „az éjszakák sarában

eltemetve” képben viszi színre, ami az Apokrif két sorát juttathatja eszünkbe:

„rámkövesül sarával / az éjszaka”. Az Apokrifben ez a leírás a tékozló fiúra, az

istenéhez megtérni igyekv  emberre vonatkozik.  látja „a leveg ben menekv

madárhad”-at is, azokat a jeleket, amelyek az apokalipszis és Isten közeledtét ígérik.

Isten az Apokrifben néma, ahogy paradox módon a Panasz els  strófáinak beszél je is,

ám hangtalan szólama minden evilági jelenség mögött ott bújkál és úgy igyekszik

felénk, „Mintha egy égbolt madár közeledne.” Megérkezte azonban a végítélet

pillanatáig kérdéses, ígéret csupán. Addig, amíg el nem jut címzettjéhez, Isten és ember

párbeszéde valójában nem m ködik, mindketten kölcsönösen elválasztottak egymástól,

magányosak és elhagyatottak. Igaz lehet ez a Panasz els  három strófájára ugyanúgy –

amit a fent leírtak miatt akár Isten szólamának is tekinthetünk –, mint a következ

háromra – amelyik viszont az emberé. Ezek a záró sorok így szólnak: „Számíthatok rád
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istenem? / Úgy vágyom közeledre, / dideregve csak hevesebb / a szerelmek szerelme! //

Temess a karjaid közé, / ne adj oda a fagynak, / ha elfogy is a leveg m, / hívásom sose

lankad. // Légy reszketésem öröme, / mint lombjai a fának: adj nevet, gyönyör  nevet, /

párnát a pusztulásnak.” A jegyesmisztika némely emlékét magában hordó zárlat

megszólítottja kétségtelenül Isten, megszólítója pedig az ember. A túlvilági kedvese

után vágyódó hív  föl sem tételezi, hogy kedvese meghalt vagy soha nem is létezett,

csupán képzelete játéka. Hallgatása mögött mást sejt. Magánya és elhagyatottsága így

nyer értelmet: a hit és a szeretet akkor is élteti a másikat, hogyha más nem is.

Olyannyira igaznak t nik ez, hogy az isteni szólam akkor is megfigyelhet  a vers els

három strófájában, hogyha hangját nem véljük megszólaltathatónak. A szövegben akkor

is jelen van isten néma üzenete, ha egyetlen beszél je van a versnek, aki istenéhez

panaszkodik. Ez a dialogicitás megjelenésére utal. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a

dialogicitás m ködésével, m ködtethet ségével kapcsolatban kétségek merülnek fel a

költeményban, ami részben indokolja a recepció azon döntését, amely nyomán egyetlen

monologikus értelemhez rendelték a m vet. A hetvenes években aztán újabb fordulat

állt be Pilinszky János költészetében, amely a dialogikus versbeszéd helyreállításának

lehet ségét is magában hordta. Fokról-fokra cím  költeményében err l így írt: „Ahogy

a semmi kisimítja / az agónia árkait, / miként a vidék hófúvás után / lecsillapul,

hazatalál, / valahogy úgy alakul, rendez dik / fokról-fokra ember és Isten / pusztulás és

születés párbeszéde.” Tanulmányomban azonban Pilinszky János költészetének további

módosulásait nem szándékozom tovább követni, hanem sokkal inkább arra a

párhuzamra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik Szabó L rinc ötvenes években írt

verseire jellemz .

A huszonhatodik év cím  lírai rekviemet Szabó L rinc Korzáti Erzsébet halálára írta. A

költemények kezdetben egy eleven kapcsolat párbeszédes darabjaiként olvashatóak,

amelyek csábítóan könnyedén illeszthet ek egy szerelmi viszony eleve adott

pragmatikai szituációjába.218 Persze már az els  szonett, az Önvád is rendelhet

bonyolultabb képletekhez. Ez a szöveg az „Önzésem szeret!” felkiáltással indul. Attól

függ en, hogy kit gondolunk a mondat tárgyának, más és más értelmet kölcsönözhetünk

a versnek. Amennyiben úgy véljük, hogy ez a hagyományos értelemben vett szerelmi

218 Számos morális indíttatású bírálat érte a ciklust, éppen azért, mert a versekhez gondolható gyakorlati
helyzet jól illeszkedik egy sokak által elítélt életösszefüggésbe. Bernáth Aurél visszaemlékezése szerint
ezek a m vek a Korzáti-szerelem kontextusában nyerik el értelmüket és abban Szabó L rinc „huszonöt
éven át nem sokkal adhatott neki többet, – legalábbis az asszony által olvasott négy szonett tanúsága
szerint – minthogy ’soha nem untam édességed’” Bernáth Aurél: Arcképvázlat Szabó L rincr l, In: u. .:
A múzsa körül, Bp., 1962. 74.
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szituációba illeszkedik, úgy „önzésem téged szeret” formára egészítjük ki képzeletben a

mondatot, és a költeményt az önz  szerelem (amour propre) verseként olvassuk. Az

önz  szerelem alanya tárgyának maradéktalan bekebelezésére törekszik, mindenestül

eltörli azt. A költemény tropológiai mozgása a szerelem irányultságát így fokozatosan

az alany és nem a tárgy felé billenti, ami a vers újraolvasását is lehetségessé teszi,

hiszen ezek után akár azt is gondolhatjuk, hogy a szonett nyitó mondata úgy szól:

„önzésem engem szeret”. Ebben az esetben a kötet els  szonettje az önszeretet (amour

de soi) verseként jelenik meg. A költemény így olyan önmegszólító verssé válik,

amelyen belül az én és a te pozíciója bármikor felcserélhet , vagyis a Másik helyét a

Saját bármikor betöltheti. A vers tehát olyan önmagára irányuló tudatot visz színre,

amelyik saját szerkezetének felvázolása során minduntalan módosítja indulatainak

hálózatát, s ezért szem el l téveszti lényegét. Persze az „önzésem szeret!” mondat lehet

tárgyatlan is, ami rámutathat, hogy a szerelem „defiguráló figura, azaz olyan metafora,

amely egy lebeg , nyitott szemantikai struktúrának az egyértelm ség, a tulajdonképpeni

jelentés illúzióját kölcsönzi. Az értelmezések naivan referenciális nyelvében mindez

örökösen visszatér  kimérává teszi a szerelmet, saját eltévelyedésének a

szörnyetegévé.”219

Mindezek ismeretében érdemes szemügyre vennünk A huszonhatodik évet. A kötet

három ciklusra tagolódik. Az els  az Amit még látott címet viseli, és olyan szonetteket

tartalmaz, amelyek az él  kedveshez szólnak. Ezekben a m vekben a beszél  saját

magát a másikhoz f  viszonyában határozza meg: „képzelt képzeleteddel

képzelem, / hogy idegondolsz, kedves.” Ez a fiktív identitás azonban hamarosan

veszélybe kerül. A második ciklus els  verse a kedves haláláról értesít minket. Ez után

az esemény után mindennek megváltozik az értelme: a „képzelt képzeletemmel

képzelem” sornak is a Szörnyeteg játék cím  szonettben. Ez az értelemmódosulás nem

csupán azt mutatja meg, hogy a saját identitás a gyászban csupán egy megszemélyesített

halott fantáziáján keresztül létesíthet  újra – ami az él t holttá változtatja –, hanem azt

is, hogy korábban sem volt ez másként. Élet és halál között ebb l a távlatból elmosódni

látszik a határ. Amikor holt szeret jét a beszél  „szivem szive”-ként határozza meg,

akkor lényének lényegévé – egy szinekdochén keresztül –, a halált teszi. A kötet

beszél je a harmadik ciklusig mindent elkövet, hogy helyreálljon a régi rend. Emlékezni

próbál, és a kedvest szólongatja. A megszólítás azonban nem elég a másik

felélesztéséhez és a múlt jelenné tételéhez. A beszél  hiába próbálja felidézni a messze

219 Paul de Man: Allegória, (Julie), In: u. .: Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999. 267.
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libbent „könny  árnyat”, kénytelen belátni: „egymás után / csapja ki ügyetlen kémiám /

egyszerre volt s szétszállt elemeid.” Máskor ugyan  hiába kölcsönzi hangját a

másiknak, nem szólaltat meg mást, csupán egy monoton, síron túli monológot, amely

ahelyett, hogy választ adna a korábbi versek megszólításaira, komoran mormolja

magában, milyen sors vár a még él  kedvesre: „csak pillanat / jut már neki is, hogy

kezdetre-végre / gondolva, s ha tud még tör dni véle, / döntsön…” arról, hogy kár volt-

e, vagy megérte. Csupán egyetlen, rendkívül izgalmas pillanatban jön létre dialógus él

s holt között a Képzelt párbeszédben, ám ez sem igazán megnyugtató, ha figyelmesen

olvassuk a költeményt.

A huszonhatodik év beszél je végül belátja, hogy nem képes életben tartani kedvesének

emlékét. Tehetetlenül figyeli az id  romboló munkáját saját elméjén belül is. Az

Utóhang versei a drága halottat apránként visszaadják az enyészetnek. Fokozatosan

elhalványul alakja, valahogy úgy, ahogy az Igy semmisülsz meg azon soraiban, amelyek

egy patakhoz hasonlítják: „álomtúli dallam, / semmibe t nt víz az üres patakban, / t nt

vizek még t ntebb moraja. / Így semmisülsz meg.” A patak képét itt egy hang hívja

életre. Ez a hang „álomtúli”, olyan világból ered tehát, amely vagy az ébrenlét

valóságához állhat közel, vagy attól van a lehet  legtávolabb. A dallam egy patak képét

hívja el , ám az üres, így nem is bocsáthatott ki magából hangokat. A kép fölszámolja

saját eredetét és ezzel önmagát. „Így semmisülsz meg.” – olvashatjuk, és valóban. Ez a

hely akár A huszonhatodik év kicsinyít  értelmez je lehetne. Az az arc, amelyik a

versekben a kedves emlékét tarja életben, a patakhoz hasonlóan számolja föl az eredetét.

Az által a hang által létesül, amelyik kétségbeesetten szólongatja párját. Minthogy

azonban a gyászoló kedves hiába vár válaszra, saját maga szólaltatja meg azt, aki

nélküle örökre néma maradna. Amikor megszólaltatja,  maga elnémul, beledermedve

saját halálába. A kedves alakja tehát az által a hang által elevenedik meg, amely saját

eredetét az enyészetbe taszította, amikor elvált t le. Ez a paradox helyzet vezet végül a

kötetben a dialogikus versszituáció ellehetetlenüléséhez.

Szabó L rinc ötvenes években írt költeményei hasonló kommunikációs kudarcról adnak

tehát hírt, mint Pilinszky János alkotásai. Valójában még a szerelemr l vallott

ahumanisztikus elképzeléseik is nagyon hasonlatosak ebben az id ben, aminek

gyönyör  példája Pilinszky Két szeret re cím  versének következ  helye: „oktalan

szerelmetek / már annyit sem jelenet, / mint illemhely sivár falán / az ábrák és jelek.” Ez

a hasonlat korántsem ártatlan. A szerelem, mint üres jel, amely nem tud megérkezni

címzettjéhez és így egy „lebeg  szemantikai struktúrát” hoz létre, Szabó L rincnél is
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nagy jelent séggel bír. Pilinszkynél azonban a szerelem nem sz kül le férfi és n

viszonyára, minthogy Isten és ember egymás iránt érzett vágya – a „szerelmek

szerelme” – szintén tematizálódik szövegeiben. Maradéktalan beteljesedésre a végítélet

el tt ennek a viszonynak sincs nagyobb esélye, mint az evilági szeret kének. Isten és

ember szerelmét kettejük egymástól elválsztott nyelve hozza létre, amely a másikra

irányul ugyan, de azt sem elérni, sem újraalkotni nem tudja. A másik csupán lehet sége

lesz a nyelvnek s a vágy, hogy legyen, ez a vágy lesz a szerelem. Persze könnyen

elképzelhet , hogy a vágy teremtette meg a lehet séget is, azt a lehet séget, amelyik

maga a hit, az a hit, amely minden szerelemben bujkál. A szerelem érzése nem az

emberb l fakad tehát, hanem éppen az ember az, aki a szerelem nyelvében

artikulálódik. Lehet sége van arra, hogy alanyává vagy tárgyává váljon, és így

újrafogalmazza vagy újrafogalmazzák személyiségét, miként arra is, hogy ne higgyen

ebben és megsz ntesse azt. n cím  versében Piliszky így ír err l a megszüntet

gesztusról: „Ez maradt bel led nekem? / Ájult közönnyel nézlek. / Hová a váll, mely

tündökölt, / nyoma a tündöklésnek? / Zavartan tesz vesz a kezem / az üres leveg ben. /

Te volnál, kit megöltek és / én lennék, ki megöltem?” A vers gyilkosságot vagy

öngyilkosságot is megjeleníthet, amelynek Isten vagy ember egyformán lehet elkövet je

és/vagy elszenved je. A költemény szerint a vágy kielégítésekor megsz  korábbi

viszony azt a személyiséget is fölszámolja, akit a vágy teremtett („S kifosztva

elhajítanak / mint talpig tépett zsákot.”).

Szabó L rinc is hasonlóképpen gondolkodott a szerelemr l, amelynek ahumanisztikus

távlatait legszebben talán Vezeték cím  m vében ábrázolta: „Nem te csókolsz, ha

csókolsz: ne ragyogj, / ne h sködj, ne istenülj oly nagyon, / valami világközi hatalom /

vezetéke vagy, eszköze, bolond / játékszere, hullám csak a tavon, / a tengeren, porszem

a sivatagban, / mely feldobott s elmerít.” Amikor Németh G. Béla A huszonhatodik év

kapcsán Nietzsche életkultuszához közel álló vitalista materializmusról és erotizmusról

beszél, nyilván erre és az ehhez hasonló helyekre gondol.220 Szabó L rinc szerint az

ember nem origója, hanem közege csupán az t is megszállva tartó erotikus er knek.

Irányulhat ez a vágy rá, s így tárgyává válhat, irányulhat rajta keresztül másra, s így

alanyává, ám eredetévé csupán akkor, ha félreérti önmagát. Ez az er  nem is feltétlen

bír saját akarattal, hiszen  maga az akarat. Bár a vers els  képei még intenciót

tulajdonítanak neki – úgy gondolhatjuk olvasása közben, hogy a „vilgközi hatalom” más

220 Németh G. Béla: A huszonhatodik év Utóhang cím  lezáró összefoglalása, Problémaversek , In: u.
.: Írók, m vek, emberek, Bp., 1998. 130-7.
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csókjában csókol, eszközévé, játékszerévé téve közvetít  szolgálóját –, ám a kés bbi

képek élettelen, ugyanakkor dinamikus közegként jelenítik meg (tó, tenger, sivatag).

Ezek a metaforák az említett er t sokkal inkább az életet is átjáró akaratnak mutatják,

amely azon túlról ered, semmint egyik megnyilvánulási formájának. Ez az oka annak,

hogy az életnél eredend bb lévén, képes a már nem él t éltetni. A Vezeték párversében,

a szintén agnosztikus Lelekeknek egységében ezért ír így Szabó L rinc: „Ha tudott

rólad, aki csókol, és / ha tudom, hogy rád gondol: téged éltet, / s te beleköltözöl, édes

kísértet.”

Látva ezeket a hasonlóságokat fölismerhetjük, hogy az ötvenes években olyan

folyamatok indultak meg a magyar költészetben, amelyek lezárták a húszas-harmincas

éveket. Oktalanság lenne ugyanakkor azt hinni, hogy a két költ i életm  eme

metszéspontján csak hasonlóságokra bukkanhatunk. Pilinszky János és Szabó L rinc

máshonnan jött és máshova tartott, találkozó poétikájuk ezért eltér  jegyeket is

láthatóvá tesz, amelyek más és más irányba mutatnak. Pilinszky Isten és ember

párbeszédér l nem hiszi, hogy végleg ellehetetlenült. Ennek a következménye, hogy az

a kommunikációs csönd, amelyik a két fél között létrejött, nem vezet a beszél k

identitásának megrendüléséhez sem, mivel azok a másik hallgatásához képest még

mindig meghatározhatóvá válnak: nem vonja kétségbe létüket, vagy legalábbis nem

rendíti meg a létükbe vetett hitet. (Látnivaló, hogy a hit fogalma Pilinszky költészetében

minduntalan új értelmet nyer.) Szabó L rinc költészete eme hit nélkül lényegesen

radikálisabbnak bizonyul. A halott kedves némasága az él  létét is megkérd jelezi. A

nyelv elégtelennek bizonyul arra, hogy benne a másik, rajta keresztül pedig a saját

identitása valóban létrejöhessen. Gyászköltemény-ciklusa olyan helyzeteket jelenít meg,

amelyekben fölismerhet vé válik, hogy a nyelv valójában a másik és a saját

fölszámolását, tagadását hajtja végre, helyükbe pedig önmagát állítja. Ez a felismerés

vezet a dialogikus vershelyzet ellehetetlenüléséhez annál a költ nél, aki a Te meg a

világ darabjaiban olyan nagy bizalommal fordult a párbeszédesség felé – éppen abban a

hitben, hogy egy újfajta versnyelv a másik és a saját újralétesítését teszi lehet vé. A fent

leírtak miatt mégis nyugodtan vélekedhetünk úgy, hogy Pilinszky János és Szabó

rinc különböz  utat jártak ugyan be, véletlen találkozásukban mégis fölsejlik valami

szükségszer , ami leginkább a húszas évek végén kialakult dialogikus versbeszédr l

árulkodik.
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A börtön és a rab

(Babits Mihály és Szabó L rinc)

„Annyit mégse tudott csinálni, mint én.”

Szabó L rinc

 Vannak költ i életm vek, amelyek jelent sége nem annyira saját esztétikai

teljesítményükben mutatkozik meg, mint amennyire az általuk kifejtett

irodalomtörténeti hatásban. Rimay János nagysága vélhet en Zrínyi Miklós Szigeti

veszedelme vagy Kölcsey Ferenc Hymnusa fel l válik beláthatóvá. Talán nem túlzás azt

állítani, hogy nincs ezzel másként Babits Mihály írásm vészete sem. Költészetének

min sége sokkal inkább vitatható, mint jelent sége és kánoni helye. Ennek talán az

lehet az oka, hogy az t követ  költ k szinte mindegyike vitapozíciót foglal el vele

szemben: az avantgárd Kassáktól kezdve a másodmodernségben alkotó József Attilán és

Szabó L rincen át egész a posztmodern Kovács András Ferencig. Dolgozatom arra

vállalkozik, hogy legalább részben megértse, mib l fakad Babits költészetének

provokatív jellege. Ehhez hatástörténetének teljes kör  áttekintésére lenne szükség, ám

ez a munka jelen keretek között nyilvánvalóan nem végezhet  el. Még akkor sem, ha

már számos részlete kidolgozott, például az avantgárddal folytatott vita Deréky Pál,221

vagy a másodmodernséggel folytatott Kulcsár Szabó Ern  tanulmányai által.222 Éppen

ezért dolgozatomban csupán arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással

volt Babits költészetének némely vonása Szabó L rincre. Munkámban a „börtön” és a

„rab” metaforák módosulásának története szolgál majd vezérfonálként. Tisztában

vagyok vele, hogy ezek a szavak nem Babitstól származtak, és hogy használatuk köre

le függetlenül is változott Szabó L rincnél vagy József Attilánál, és hogy másoknál

mind a mai napig változik. Mégis foglalkoztat az a kérdés, hogy miként vált az „én”

önmaga börtönéb l – ahogy Babitsnál szerepel – a „másik” börtönévé – ahogy Szabó

rincnél.

221 Deréky Pál: Az esztétizmus és az avantgárd vitája a magyar irodalomban, In: u. .: Latabagomár ó
talatta latabagomár és finfi , Debrecen, 1998. 34-64.
222 Kulcsár Szabó Ern : Költészet és dialógus, A lírai m vek befogadásának kérdéséhez, In: u. .: A
megértés alakzatai, Debrecen, 1998. 30-46.
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 A bölcseleti távlatok belátására is képes olvasók Babits költészete kapcsán gyakran

vélekedtek úgy, hogy verseiben az a hegeli elgondolás nyer igazolást, amely szerint a

lírai alkotások a legalkalmasabbak a szubjektum önmegnyilvánítására. M vei éppen

ezért még akkor is monologikusak, ha megszólaltatásuk kizárólag egy dialógus keretein

belül lehetséges, vagyis az én olyan önkifejezéseiként érthet ek, amelyek nem tartanak

igényt semmiféle alteritásra. A költ i hang és a szubjektum így elgondolt bels séges

egysége kevés m ben válik annyira transzparenssé, mint A lírikus epilógjában. Babits

eme korai programversét a következ  strófa vezeti be: „Csak én birok versemnek h se

lenni, / els  s utolsó mindenik dalomban: / a mindenséget vágyom versbe venni, / de

még tovább magamnál nem jutottam.” A lírikus a fenti belátásokat veszteségként éli

meg, ám igazságukat nem vitatja. Az ebb l az alapállásból fakadó modalitás lesz

azonban az oka annak, hogy a vers recepciója a magyar költészet történetében úgy

alakul, ahogy. Az említett veszteségtudat ugyanis nem elégszik meg a líra

determináltságának belátásával, hanem reménytelennek tetsz  kísérletet tesz annak

meghaladására. A kísérlet elé baljós mottóként a vers a következ  sorokat f zi: „B vös

körömb l nincsen mód kitörnöm. / Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy – / de jól

tudom, vágyam sejtése csalfa.” Az említett sorok mintha sorsszer en írnák meg Szabó

rinc kísérlete számára a kudarcot, aki majd megpróbálja mestere versének metaforáit

és a hozzájuk tapadó idealógiát újraszituálni, annak reményében, hogy ezáltal mód

nyílik az alteritás költ i megszólaltatására. Szabó L rinc azonban nem vall kudarcot,

miáltal létrehozza azt a dialogikus versbeszédet, amelyik már a babitsi monologikusság

vkörén túl mozog.

 Babits versének beszél je saját helyzetét egy sokat idézett metafora kifejtésével

világítja meg: „Vak dióként dióba zárva lenni / s törésre várni beh megundorodtam.” A

magszer en önmagába záródó (megismer ) szubjektum kartéziánus képzete

kétségtelenül kevés esélyt ad az alteritásnak.223 A költemény azonban nem elégszik meg

egyetlen metaforával, hanem az ént szétosztja azok sokaságában. Különösen izgalmas

az „Én maradok: magam számára börtön,” kijelentés, hiszen itt egyértelm en a vers

alanyának a megoszlásával találkozunk. Az „én” és a „magam” különbsége a schilleri

„Ich” és „Selbst” különbségére vezethet  vissza, amelyr l Rohonyi Zoltán nyomán

tudjuk, hogy a magyar romantikában is jelent séggel bírt.224 A vers alanyának

223 Descartes persze lényegesen összetettebb képet alkotott a lélekr l, mint amit napjainkban feltételezünk
róla. (v. ö.: René Descartes: A lélek szenvedélyei, Szeged, 1994.)
224 Rohonyi Zoltán: Az én  és a magam , (A posztkriticista tapasztalat és Katona József verskötete),
Literatúra 1995/1, 92-102.



119

megoszlása tehát látszólag feltöri azt a diót, amelyik olyan szigorúan zárul magába, ám

Babits verse ezzel nem kerül kívül a hegeli paradigmán, hiszen Kulcsár Szabó Ern

nyomán tudjuk: „A beszéd megkett  – önmaga tárgyává és alanyává tett –

szubjektuma Schillernél lényegében a líra elméletének azt a kiindulópontját is láthatóvá

teszi, ahonnan nézve indokolttá vált empirikus és költ i én, majd kés bb pedig

pragmatikai, grammatikai és retorikai én megkülönböztetése. Innen fogva a líra

mindenesetre annak a szubjektivitásnak lesz a fogalmi foglalata, amely ’az ideálisan

önmagáért való, a küls ségb l a bels  létbe (Dasein) visszavonuló szellemnek a

fogalma.’”225 A „börtön” metafora tehát a vers beszél jének önmagától való

elidegenülését teszi lehet vé, de ez még nem vezet az idegenség tapasztalatához. Ennek

csupán kés bb, Szabó L rincnél teremt dik meg az esélye.

A lírikus epilógja még egy összebékít  dialektika jegyeit viseli magán, hiszen a fent

elemzett sort a következ  zárlat folytatja: „mert én vagyok az alany és a tárgy, / jaj, én

vagyok az ómega s az alfa.” Az alany és a tárgy itt a megismerés és a szemlélet

szubjektumát és objektumát jelöli, ahogy a görög bet k neve is allegorikus értelemben,

a kezdetre és a végre utalva vannak jelen a szövegben. A m  igényére odahallgató

idealogikus olvasás úgy kell, hogy vélje, a paralel mondatrészek a bennük szerepl  két

hármas szintézisét (én, alany, tárgy; én, ómega, alfa) teremtik meg.226 Ennek csupán egy

„értetlenked ”, bet  szerinti olvasás szegülhet ellen, amely érzékeli: az „én”-nel

azonosított fogalmak egyike sem nevezhet  ekvivalensnek vele, vagyis a vers

grammatikai és poétikai összetettsége némileg feszültségben áll a rájuk vak maradó

idealógiával, s az utóbbi így hamis dialektikát termel ki.227 Ez a bet hív olvasat

éppenséggel az eleven nyelviségben föl nem oldódó induvidualitás tapasztalatát mutatja

meg (hogy az „én” nem azonos az alannyal és a tárggyal, vagyis a rá osztható

grammatikai szerepekkel), illetve a jelöl  anyagiságában föl nem olvadó individualitásét

(hogy az „én” nem azonos az ómegával és alfával, vagyis az t jelöl  bet kkel). Ezt a

feszültséget a recepció jelent s része nem érzékelte. Talán csak Szabó L rinc volt az,

aki komolyan vette a metaforákat, és miközben részben a babitsi idealógia foglya

225 Kulcsár Szabó Ern : i. m. 32.
226 Kezdet és vég összebékíthetetlenségér l Paul de Man a Gauss-szemináriumokon hosszasan
eltöprengett. (v.ö.: Paul de Man: Time and History in Wordsworth, In: u. .: Romanticism and
Contemporarly Criticism, Baltimore, 74-95.)
227 Az idealógiának itt a de man-i meghatározását használom. („Amit idealógiának nevezünk, az éppen a
nyelvi és a természetes valóság, referencia és fenomenalizmus egybemosása.” Paul de Man:
Ellenszegülés az elméletnek, In: Szöveg és interpretáció, (szerk.: Bacsó Béla), Bp., é.n., 104.)
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maradt, képes volt költ i képei által olyan új poétikát kidolgozni, amely minduntalan

ellenszegült annak, amit hordozott.

 Szabó L rinc már a Kalibánban tematizálta fenntartásait Babits költészetével

szemben, ám igazán hatékonyan csak a Te meg a világ versei voltak képesek –

els sorban újszer  poétikájuk révén – ellenszegülni a mester m veinek. Ez az

ellenszegülés kezdetben még a hitetlenked  példakövetés látszatát ölti magára az olyan

versekben, mint amilyen a Magány. Ennek a szonettnek még a pragmatikai szituáltsága

is kísértetiesen hasonlít A lírikus epilógjáéhoz, ráadásul mintha csak annak „dió”

metaforáját írná tovább. Itt is egy önmagába zárt – a diónál némileg puhább, nem

csonthéjas – gyümölcs megszemélyesít  és allegorikus monológjával van dolgunk. A

következ  sorral indul a vers: „Mint héj az almát, borít a magány,” és végül kiderül, ez

a gyümölcs ugyanúgy burkának elvesztését kívánja, mint Babits diója: „Nap, föld, es

voltam, most alma, várok: / várom, hogy a halál kézbe vegyen / s lehámozza rólam az

életet.” Az önmagába zárt személyiség panasza tehát ez az alkotás is. Az alteritáshoz

 viszony mégis másként tematizálódik Szabó L rincnél, mint Babitsnál:

„Gyümölcs vagyok magamban, idegenben, / úgy vénülök, mintha kis életemben át kéne

élnem az egész világot.” (kiem. t lem, K. B. L.). Babits alkotása éppen a világ, illetve

az idegenség megtapasztalhatatlanságát panaszolta el. Szabó L rincnél err l szó sincs,

aminek legf bb oka az, hogy mesterét l némileg eltér  idealógia jegyében gondolkodik

a személyiségr l. Babits a beszél  szubjektumot gondolta önmaga rabjának, Szabó

rinc azonban a Te meg a világban a lelket és a testet egymás rabjainak, és ezek

kett sét vélte azonosítani az önmagába záródó babitsi szubjektummal.228

 A „börtön” és a „rab” metaforák Babits nyomán végigvonulnak Szabó L rinc teljes

költészetén. Kezdetben nyilvánvalóan test és lélek oppozíciójához köt dnek, ám azt

nem lehet egyértelm en meghatározni, hogy igazából melyik metafora melyik

fogalomhoz rendelhet . Mindez állandóan változik. Azt gondolhatnánk, úgy logikus,

hogy valamiféle térbeli képzetet követve a test a lélek börtöne, hiszen „fizikailag” ez

keríti körbe a másikat. Szabó L rincnél van is példa erre, az Egyetlenegy vagy cím

versében például így ír: „Ez vagy, ez a test, mely / mint szent kerítés / rizz örökké; / s

értsd meg: csak egyszer! / csak most! csak itt! és / sehol soha többé!” A Börtönök cím

költemény is így kezd dik: „Mindig egy testben zárva lenni? / Mindig csak én? Soha se

228 A bölcseletileg képzett Baránszky-Jób László ezt értékelve írja Szabó L rinc lírájáról: „Analitikus
Szabó L rinc lírájának struktúrája. Hiányzik bel le a szintézis.” (Baránszky-Jób László: A józan költ , In:
u. .: Élmény és gondolat, Bp., 1978. 246.)
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más?” Vannak ugyanakkor olyan alkotások, amelyek megcserélik ezt a viszonyt. A test

védekezikben a következ  strófát olvashatjuk: „B n és rabság? De hát a rab / a b nnél

néha fontosabb! / B nös a test? Elhinni b n! / B nös, mégis? Mit tudom én! / Talán a

törvény az, nem én”. Itt éppenséggel a test zárul a lélek törvényének börtönébe.

Hozzáfordul esdekelve a beszél : „Ne üldözz, kértem sírva százszor / vádló, vádlott

lelkemet”. Ez a vers tehát teljesen fölforgatja azokat a hagyományos képzeteket,

amelyek a babitsi metaforákhoz tartozhattak. Ennek azonban korántsem az az oka, hogy

Szabó L rinc nem fogadja el a babitsi ideológia belátásait. Sokkal inkább arról van itt

szó, hogy komolyan veszi metaforáit, és érzékeli, hogy azok szerint nem jöhet létre a

mester által sugallt dialektika. Az én, a lélek és a test A lírikus epilógjában valószín leg

az én, az alany és a tárgy mintájára békülne össze. Szabó L rincnél ez nem lehetséges,

lévén költ ként érzékeli ezek összebékíthetetlenségét.

 Ez az összebékíthetetlenség vezet például A test védekezikben ahhoz az új poétikához,

amit dialogikus versbeszédnek nevezünk. Szabó L rinc költeménye teljesen eltér

pragmatikai szituációban szólal meg, mint A lírikus epilógja. A beszél  itt egy önmagán

belül lév  másikhoz intézi szavait – „mit mondtál, örök hang, aki kérdez, / s kutatja,

hogy az ember mit miért tesz” – párbeszédes helyzetben szituálva a verset, ez a

párbeszéd azonban nem személyek, hanem hangok között zajlik le. Hang és

személyiség elválik tehát itt egymástól – ami teljesen idegen a hegeli és a babitsi

hagyományoktól is –, a személyiség pedig eltér  hangok összjátékából rajzolódik ki. A

test védekezikben ráadásul egy hanghoz is különböz , egymással dialolgikus viszonyban

lév  szólamok tartoznak a következ  helyen például: „B nös a test!” – els  szólam,

„Elhinni b n!” – második, „B nös mégis!” – az els  vagy egy harmadik, „Mit tudom

én!” – az els , a második vagy a negyedik, „Talán a törvény az, nem én.” – bármelyik

vagy egy sokadik. Érdemes megfigyelni mindeközben, hogy az én és a test miként

kapcsolódik össze és válik szét a szövegben. Az itt tapasztalhatók teljesen eltérnek attól,

mint amit Babitsnál láttunk. Ráadásul korántsem egyedi jelenségr l van itt szó,

Kabdebó Lóránt, majd Kulcsár-Szabó Zoltán elemzései ezt már Az Egy álmait vizsgálva

gyönyör en megmutatták.229 A már említett Börtönök is magán viseli a dialogikusság

nyomait: „Lelkem, mi van odaki? Vannak / más napok, más rend, más egek!” Ezt a

helyet követ en pedig – amely egy hangon két szólamot tesz hallhatóvá –, a következ ,

229 Kabdebó Lóránt: A dialogikus poétikai paradigma nagy pillanata: Szabó L rinc személyiséglátomása,
(Te meg a világ), In: u. .: A magyar költészet az én nyelvemen beszél , Bp., 1996. 36-57.; Kulcsár-
Szabó Zoltán: Különbség  Másként, (Szabó L rinc: Az Egy álmai), In: u. .: Az olvasás lehet ségei, Bp.,
1997. 53-71.
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autoreflexív rész következik: „Agyamban, bent, mint valami teremben, / száll a szó s

visszajön megint”. A szólamok eme bens  – de nem bens séges – összjátékát Babits

költészete azért nem ismerhette, mert ideológiájának túlereje ezek összebékítésén

dolgozott. Szabó L rinc viszont a személyiségr l a következ képpen gondolkodott:

„gépész vagyok, aki saját / szerkezetének börtönében / vakon tesz-vesz, és a sötétben /

egyszer majd elrontja magát.”

 Az irodalomtörténetileg meglehet sen terhelt, de Szabó L rincnél egyértelm en

Babitsra utaló „börtön” metafora a Te meg a világ verseiben tehát többféle jelentéssel is

telít dik. Néhány költemény valamifajta szociológiai távlatot nyit meg a metafora által

és társadalomkritikai potenciálra tesz szert. A Semmiért egészen például így ír: „Mit

bánom én, hogy a modernek / vagy a törvény mit követelnek; / bent maga ura, aki rab /

volt odakint, / és nem tud örülni, csak / a maga törvénye szerint”. A „törvény”, amely

„börtönbe” zárja az „én”-t, több versben is tematizálódik. A már elemzett A test

védekezik cím  költeményben is megjelenik ez a probléma. Ezekben az alkotásokban az

én integritása a törvény akaratával szemben képz dik meg. Ez nem jelenti azonban,

hogy az így létrejöv  én magszer  jelenség lesz. A személyiség ezekben a versekben

hangok és szólamok sokaságából jön létre – eltér en a hegeli és babitsi mintától –, ám

ez nem vezet „széthangzásához”, mert van egy küls  instancia, amely egybefogja azt. A

„törvény” szavának éppen ezért pozitív hozadéka is van – minden negatív, tiltó jellege

ellenére –, nevezetesen az, hogy valami ellenében, valami börtönében mégiscsak

lehet vé teszi azt, hogy az én artikulálódjon. Az így létrejöv  saját világot aztán újfajta

bens ségességgel üdvözli a Belül a koponyádon és más versek. Eszerint a képlet szerint

tehát az én egy társadalmi kötöttség – valamiféle idegenség – ellenében képes csak

önmagává válni, így tehát bizonyos értelemben kívül kerül a babitsi problémán,

miszerint az én nem képes túllépni önmagán: a vers beszél je éppen azáltal jut el

önmagához, hogy érzékeli a mások által kijelölt határainak negativitását.

 Vannak azonban a kötetben olyan alkotások, amelyek a „börtön” metaforát

kimozdítják a már említett szociológiai távlatból, így például a Börtönök vagy Az Egy

álmai cím  versek. Ezeknél a m veknél Babitshoz képest új szubjektumelméleti, végs

soron pedig létbölcseleti horizontok nyílnak meg. Ezt a tapasztalatot Az Egy álmai a

szökés metaforával teszi szemléletesebbé: „Szökünk is, lelkem, nyílik a zár, / az értelem

szökik, / de magára festi gondosan / a látszat rácsait”. Az „én” részei között lejátszódó

párbeszéd itt már nem teszi lehet vé, hogy azt egyetlen egységes alanyként gondoljuk

el. Rabságban és egységben csupán a látszat tartja még, vagy az sem. Részben erre utal
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a háló metafora is, amely biblikus kontextusokat idéz meg: miként József Attila Háló

cím  versében, itt is a lélekhalászat eszköze. Bel le a hal, a lélek t nik el, lévén az

immár a kint/bent oppozícióban megragadhatatlan lesz („Hol járt, ki látta a halat, /

hogyha a háló megmaradt / sértetlenül.”). Ez vezet aztán – Paul de Man és Kulcsár-

Szabó Zoltán kifejezésével élve – az „én” radikális olvashatatlanságához a következ

részben: „Ketten vagyunk, én és a világ, / ketrecben a rab, / mint neki , magamnak én /

vagyok a fontosabb”. Itt én és világ között hasonló viszony jön létre, mint amit

korábban láthattunk test és lélek között – mindkett  lehet a másik börtöne, ráadásul az

adott helyen nehezen eldönthet , hogy éppen melyik kié. Az „én” radikális

olvashatatlansága persze itt már nem csupán szubjektumelméleti szempontból érdekes,

bölcseleti hozadékai is vannak. Poétikai érveket hoz egyfajta szolipszista eszmerendszer

számára. Fontos azonban itt megjegyeznünk, hogy habár Szabó L rinc költészete

ezekben a versekben tudatában van saját filozófiai távlatainak, ezek a távlatok

poétikájának és az ebb l fakadó esztétikai hatásnak köszönhetik meggy  erejüket,

nem pedig valamiféle szigorú érvvezetésnek, miként Babitsnál. Szabó L rinc versének

gondolatmenete meggy  erejét az egyes szöveghelyek esztétikai hatásából meríti.

 Igaz ez a Szentjánosbogár cím  versre is, amely pedig tankölteményszer en foglalja

össze a fent leírtakat. A világ és az én között létesül  kölcsönviszony itt is a „börtön”

metaforával lesz leírható: a fényhez szólva – ami képletesen a felvilágosult értelemre is

utalhat a szövegben – így beszél a lélek: „akár / te vagy az uram, akár a homály, /

tehetetlen agyam valami hit / zsákmánya marad: ott lesz rab, vagy itt”. A fény, ami

világot hoz létre egy adott térben – világol –, vagy az azon túllév  homály Szabó L rinc

szerint rabságba zár. A kötet beszél je úgy vélheti, ez a rabság nagyon hasonló

Babitséhoz. Ez is a költ el déhez hasonló szolipszizmus nyomait viseli magán, ám

mégis radikálisan különbözik attól. Az én és világ fölcserélhet sége itt kölcsönös

egymásbazártságot jelent, a rabság egy különös formáját, ami nem teszi lehetetlenné az

alteritás tapasztalatát. Még ennél is fontosabbnak látszik azonban az, hogy ez a sajátos

szolipszizmus nem dialektikus, vagyis nem én és világ összebékítésén alapul. Szemben

Babitscsal Szabó L rinc azért nem tud Hegel jó tanítványa lenni, mert ízig-vérig költ .

Érzi a nyelv figuratív jellegét és azt a performatív er t, ami a dialektikus gondolkodás

egyes elemeit létesíti és elkülöníti egymástól a vak ideológia összebékít  szándékai

ellenére is. Babits ezt nem érzékeli, pedig egy helyen  is rátalál a „börtön” és a „rab”

metaforák új lehet ségeire.
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 Az „én”, a „börtön” és a „rab” metaforák kapcsolódásainak szövevényes

lehet ségeib l Babits Bólyai cím  versében sejtett meg valamit, ám miel tt ezekr l

szólnék, rövid kitér t szeretnék tenni. Néhány elejtett megjegyzésemmel már utaltam

arra, hogy Babits költészete meglehet sen ideologikus. M vei gyakran morális, politikai

vagy bölcseleti kérdések szolgálatába szeg dnek, csupán ritkán szegül ezeknek ellen

egy-egy verse poétikai vagy esztétikai okokból. Nem független ett l, hogy a Bólyai

cím  vers úgy ábrázolja h sét – a mottóként választott, szállóigévé lett mondás nyomán

(„Semmib l egy új, más világot teremtettem.”) –, mint Isten riválisát. Eszerint az

euklideszi geometria az isteni rendet képezné le, míg a Bólyai-féle ennek a rendnek

szegülne ellen. A magyar tudós azonban Kant nyomán jól tudta A tiszta ész kritikájából,

hogy a tér és az id a priori kategóriák, vagyis a szemlélet és nem a tapasztalat oldalán

állnak.230 Euklidész nem tapasztalataiból vezette le geometriáját, hanem néhány

axiómából.231 Ezen axiómák megváltoztatásával jött létre a magyar matematikus

forradalmian új rendszere. Nem a világ isteni törvényeit változtatta tehát meg, hanem

annak kogníciós szabályait. Babits szerint azonban „Isten elménket bezárta a térbe. /

Szegény elménk a térben rab maradt”, de jött Bólyai, aki megszökött a rabságból, hogy

csak nevessen Euklidészen. Valójában Bólyai nem nevetett az ókori gondolkodón, mert

tudta, nem szüntette meg el dje munkájának érvényességét, de még csak kívül sem

került b vkörén, hanem kiegészítette, új irányba b vítette a matematika eme ágának

lehet ségeit. Istennel más okból rivalizált: világteremt -képessége geometriájának új

szabályaiból – mondjuk így, nyelvtanából – fakadt. Babits tehát elvéti Bólyai

jelent ségét, de nem költ i, hanem ideológiai okokból. Nem érti Kantot. Ez pedig

vészi teljesítményén túl ideológusi nagyságát is megkérd jelezi.

 Babits verse ugyanakkor a „börtön” és a „rab” metaforák alkalmazásával mintha

megteremtené a lehet ségét annak, hogy a szöveg alanyát Szabó L rinchez hasonlóan

újraszituálja. A saját elméjének börtönéb l megszök  rab-lélek még akár a Te meg a

világ képzetkörét idézheti, ám csupán ez utalhat a kés bbi m vekre. Babitsnál a

metaforáknak nincs olyan dinamikus erejük, mint Szabó L rincnél. A vers végig

egyetlen hangon szól, és ez is egyetlen szólamot tesz hozzáférhet vé, ráadásul a jól

meghatározott pragmatikai szituáció egy jól meghatározott retorikai konstrukciót tesz

hozzáférhet vé a versben. Eszerint a beszél  egy tisztán átlátható térbeli helyzeten belül

határozza meg pozícióját, illetve Euklideszét, meg a hozzá hasonló többi emberét. Így

230 Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája, Bp., 1913. 49-54.
231 Euklidész: Elemek, Bp., 1983.
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az, aki az isteni teremtés keretein belül marad, az rab, miként kezdetben  is az volt, ám

aki kívül kerül ezeken a kereteken, az immár szabad. Ez a világos elgondolás a már

ismertetett és meglehet sen elhibázott ideológiai konstrukció m ve, amely még hibásan

is szigorú és unalmas keretek között rendezi el a metaforákat, amelyeknek esélyük sincs

saját szabályaik szerint újrarendez dni. A Bólyai cím  vers anélkül használja azokat a

szavakat, mint amelyeket kés bb Szabó L rinc, hogy a bennük megmutatkozó energiák

potencialitását kihasználná.

 A modernség második hullámának megjelenése azután mintha visszahatna Babits

költészetére is. A Mint forró csontok a máglyán vagy a Csak posta voltál cím  versek

úgy t nik, hogy megmutatnak valamit az új szubjektumelméleti belátásokból. A kritika

egy jelent s része azonban – Kulcsár Szabó Ern  szavaival szólva – úgy vélekedik,

hogy „az én destabilizációja csupán a téma szintjén mutatkozik meg, nem vált még

nyelvi magatartássá”.232 Mi tagadás, a Mint forró csontok a máglyán kétségtelenül azt a

monologikus versbeszédet viszi színre, mint A lírikus epilógja. A „Nem az énekes szüli

a dalt: / a dal szüli énekesét” mondat nem érinti a vers szubjektumának és az azt létesít

hangnak a viszonyát. A f nixként megújuló énekes annak az állandóan visszatér

znek lesz a terméke, amelyik az t életrehívó hang allegorikus megjelenése lehet a

versben. Ez a t z a bel le való állandó újjászületésben is biztosítja az énekes

integritását, ahogy a f nix is önmaga marad minden újbóli megjelenésekor. Vélhet en a

téma szintjén sincs tehát igazi megújulás Babitsnál, csupán a már adott költ i

programon belüli elmozdulások figyelhet ek meg benne. Hang és identitás kérdését

azonban mintha egyes kései verseiben Babits poétikája mégis újra- gondolhatóvá tenné.

Koós István egy tanulmányában meggy en érvel amellett, hogy a Gondok kerepl je

cím  versben az énekes madár dalának és a gondok kerepl jének interferáló hangja a

vers alanyának pozícionálhatatlanságát okozza.233 Hang és identitás ilyesféle

megosztása azonban csupán zárványként jelentkezik Babits kései költészetében, amit a

modernség második hullámának hatásaként értékelhetünk.

 A harmincas évek végén azután Szabó L rinc mintha úrjaértékelte volna el djéhez

 viszonyát. A Harc az ünnepért kötetet neki dedikálja a következ  szavakkal:

„Els  mesterem, Babits Mihály emlékének”. A versgy jtemény valóban magán viseli a

mester emlékezetét. Az Én cím  szöveg mintha átmenetet képezne a korai Babits és a

232 Kulcsár Szabó Ern : A kettévált modernség nyomában, In: de nem felelnek, úgy felelnek , A magyar
líra a húszas-harmincas évek fordulóján, (szerk.: Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ern ), Pécs, 1992. 44.
233 Koós István: Szubjektum és nyelv a kései Babits poétikájában, Irodalomtudomány 2001/1-2, 102-124.
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Te meg a világ Szabó L rince között. Poétikája és metaforikája A lírikus epilógját idézi,

csupán néhány részlete mutat a kés bbi fejlemények irányába. A monologikus

versbeszéd itt így tematizálja önmagát: „Mintha vas függönyök / ereszkedtek volna

körém, / rab vagyok a titkok között, / melyeket úgy hívnak, hogy: Én.” Az önmaga

fogságából kitörni képtelen lírikus leírása aztán egy másik strófában ismét megjelenik:

„Mi lehet odakint?! / Csak börtönöm magánya kong. / Úgy ugrálhatok benne, mint /

gumicellában a bolond”. A szubjektumelméleti belátások ilyesfajta restaurálása pedig

szükségszer en kihat Szabó L rinc költészetének más területeire is. Mint említettük a

„börtön” és a „rab” metaforák létbölcseleti aspektusán túl van egy szociológiai,

társadalomkritikai távlata is. Ez a távlat az Én és ti, többiek cím  versben némiképpen

eltér en formálódik, mint a Semmiért egészen vagy  a Belül a koponyádon cím

alkotásokban. A másoktól determinált, de azoktól elkülönülni vágyó, önmaga számára

törvényt szabni vágyó, de mások akaratától korlátozott én itt már nincs jelen. Az

alteritás tapasztalata hirtelen elérhetetlen vágyálom lesz ebben a versben: „mert miért

keressük / mindig egymást, mindig a másikat / s mindenkivel a közös gondolat / édes

otthonát, ha zárva marad / testünk börtöne, és benne a mag, / magányos lelkünk, mely

s-sötét / burkát soha más föl nem nyitja-tárja, / mint a halálon- s testen-túli vég /

romboló és rejtelmes kémiája?”

 Szabó L rinc említett versei feledhet  teljesítményt nyújtanak. Valójában az egész

kötetben egyetlen olyan költemény akad, amely a Babits-hatástörténet említett ágát ha

nem is túl magas fokon, de némi hatékonysággal alakítja: a Reggelt l estelig kilencedik

darabjára gondolok, amely a Rabok címet viseli. Ez a vers is A lírikus epilógjának a

kommentárja, méghozzá a következ  helyé: „B vös körömb l nincs mód kitörnöm. /

Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy – / de jól tudom, vágyam sejtése csalfa”. Az idézett

képet Szabó L rinc ebben a meglehet sen didaktikus m vében globális látomássá

növeli. Ez a látomás nagyon hasonlatos József Attila Eszméletének vagy a Költ nk és

kora cím  versének bizonyos helyeihez, hasonló determináltságról is panaszkodnak,

mint a fiatalon meghalt pályatárs m vei. (Csupán a szükséges filológiai vizsgálatok

hiánya miatt nem mondom ki, bár sejtem, hogy a Babits-hatástörténet egy hasonló

irányú ágával találkozhatunk József Attilánál is.) A vágy ökonómiájának m ködését

elemz Rabság azonban nem termel ki olyan poétikai megoldásokat, mint a Te meg a

világ versei. Valójában Szabó L rinc életm vén belül túl sok hasonló pillanatra már

nem is kerül sor. A Valami szép is csupán megidézi az egykor történteket – a dialogikus

versbeszéd poétikai hozadéka nélkül –: „Szétszállni, mint a gondolat! / Egyre jobban
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szorít a régi / rabság: mindig egy testben élni, / egy tér, szám, id , egy anyag?” Talán

csak egy kötet van még az életm ben, amely a babitsi metaforáknak új értelmet tud

adni, ez pedig A huszonhatodik év.

 Szabó L rinc poétikájában A huszonhatodik év jelent s változást hoz. A dialogikus

versbeszéd fenntarthatóságával kapcsolatos kétségek a szeretet másik elvesztése miatt a

gyász tapasztalata által feler södik. Ezekben a versekben a különböz  hangok és

szólamok sokaságában széthangzó én saját pozícióját képtelen megtalálni a másik

kontrollinstanciája nélkül. A dialogicitás egy szerelmi dialógus megbomlásában véget

érni látszik. Ez pedig a vizsgált babitsi metaforák hatástörténetében is változást jelent. A

lírikus epilógjában az én önmaga börtöne volt. Ez nem változott a Te meg a világban

sem, csak éppen az én fogalma vált lényegesen komplexebbé, mint amilyen az korábban

volt. A huszonhatodik évben viszont az én a másik börtönévé válik, és fordítva, a másik

lesz az én börtöne. A kedves halálakor ez utóbbi gondolat fogalmazódik meg a „kell

énnekem még sírodba csukódnom” és a „mint akit ólom / húz le, sírodba, magamba

csukódom” sorokban. Nemcsak a sír lehet azonban az én vagy a másik börtöne, lévén a

metafora több versben újra felbukkan, új kontextusokban új értelmet nyerve. Ezek közül

a versek közül is különösen fontosnak t nik a Két halántékom között. Ez a szonett

számos Szabó L rinc által gyakran használt szóképet gy jt magába úgy, hogy

találkozásuk rendkívül sikeresen er síti föl mindegyik esztétikai hatását.

 A Két halántékom között megrázó erej  költemény. A másik „csillagának” elvesztését

úgy próbálja meg kommunikálhatóvá tenni, hogy egy asztrológiai allegóriában teszi

elgondolhatóvá. Miként a Csodálatos-rémületes cím  versben, a lélek távcsövének

tükre itt is meg rzi a másik képét, de azáltal, hogy fogságba ejti, még nem képes életben

tartani. S t, a tükör valójában méginkább megfoszt az eleven létt l, mint az a halál, ami

legalább az emléket meghagyja („Agyonl heted el ttem magad, / kihullsz bel lem, mint

a pillanat, / kihullsz, nyomtalan, üresen, bután, / mint az öröklétb l a földi árny.” (A

tükör vallomása)). A tükrök csapdájába esett kép éppen ezért úgy riz meg, hogy nem

riz meg semmit. Az egykor volt létez  és képe között olyan feloldhatatlan

ellentmondás és olyan hatalmas távolság képz dik meg, amelynek fenséges

nagyságából csupán a világ r sejtethet meg valamit: „itt vagy két halántékom között – /

s messzebb, mint fényévtengerek mögött / a Véga s a Nagy Androméda-Köd”. A vers

egy paradox tapasztalatot egy kiazmus által visz színre: a bels , kicsiny világ nagyobb

távolságot nyit meg magában, mint a küls , elvileg végtelenül tág tér. Ez a

fölfoghatatlan ellentmondás – ami egyszerre képi és fogalmi – megrázó tapasztalat
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lehet ségét sejteti meg, vitathatatlan esztétikai hatása pedig kiemelked  jelent ség

alkotássá teszi a verset. Az egész Szabó L rinc életm vön, s t a Babits-recepción belül

is különleges helyet foglal el ez a szöveg, mert esztétikai hatása képes a „börtön” és a

„rab” metaforák értelmét új árnyalatokkal gazdagítani.

 Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen hatással volt Babits

költészete Szabó L rincére. Kimerít en nyilván nem tárhattam föl a két életm  között

kibontakozó párbeszéd minden részletét, de a „börtön” és a „rab” metaforák folyamatos

rekontextualizációjának vizsgálata során néhány fontos észrevételt tehettem. Babits

korai költészetében hang és szubjektum szoros összetartozása az „én”-t önmaga

börtönébe zárta. Szabó L rinc költészete ennek a hagyománynak a meghaladására

törekedett. Hang és szubjektum elválasztásával olyan dialogikus költészetet teremtett,

amely képes volt a babitsi metaforákat új jelentéssel megtölteni. Az „én” a Te meg a

világ és az azt követ  legtöbb kötetben börtönbe zárul, de a metaforák új jelentésköre

fölforgatja a babitsi örökség legtöbb elemét. Szabó L rinc m vészete képessé vált

szabadság és rabság fogalmainak átértelmezésére és ett l nem függetlenül egy sajátos

szolipszista bölcseleti álláspont kidolgozására. Szabó L rinc poétikájának néhány

sajátossága azután – igaz, csak szórványosan – visszahatott Babits írásm vészetére is,

mint azt korábban a Gondok kerepl je kapcsán már megfigyelték. Az ifjabb költ

írásm vészetének alakulása végül az ötvenes években az említett metaforák újbóli

áthelyezésével a korábbi szubjektumelméleti belátásokat ismételten fölforgatta. A

huszonhatodik év verseiben az „én” a „másik”, a „másik” pedig az „én” börtöne lesz,

ami Szabó L rincnél lényegében dialogikusság és alteritás viszonyának újragondolására

utal. Babits meghatározó jelent séggel bírt tehát a másodmodernség egész

alakulástörténetében, hiszen metaforái és a hozzá kapcsolódó ideológiai hozadékok

minduntalan meg rz dtek és átalakultak az évek folyamán. A vele folytatott vita az arra

érdemeseket képessé tette arra, hogy a mesterén túlmutató költ i pályákat járjanak be.
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