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Mintha Garafilafi
AVAGY HOGYAN PRÓBÁLJUK MEG LELOPNI

A KOLBÁSZKARIKÁKAT JACQUES DERRIDA SZENDVICSÉRÓL

,.Az irónia nem a 'lliLíg beteg tár-
gyainak szó~ hanem annak a tény-
nek, hogy beszélek. ..

(Garaczi, im. 71.)

Az emberélet útjának felén (vagy a balj6s1atú statisztikák szerint egy kicsivel
odább, úgy negyven tájékán) az a bizonyos ember egy nagy, sötétlo erdo höz, vagy
adott esetben egy homokos, vizes síkra ér. (Egyetlen hirmond6 sem jutott még tovább,
nem sok választásunk akad ezen a tájon.) Mindenesetre nemigen találnak vissza, az utat
visszafelé sehogyan sem lelik. No nem mintha lenne hová vissza, meg különben is bo-
lond, ki újra lépked. De azért a kísértés a visszajutásra (a tilosban járásra) kiirthatalanul
élt, él és élni fog.

Mert hátha, mégis.
Az út visszafelé az elt(ínt idok nyomára vezet, legalábbis ezzel kecsegteti a pr6-

bára jelentkez6t. Azelt(ínt id6k keresgélésétnem csupán valamiféle virtuális aranykor
utáni nosztalgikus vágy mozgatja, hanem a többnyire ingatag állítmányként megélt je-
len legitimáci6jának kényszere alapozza meg. Ezért aztán az emlékezés középpontjá-
ban mindig valamiféle alany áll, amely j6 esetben a fent említett álIítmányhoz rendel-
heto, hogy a történet, amelynek létezése végso soron kockán forog, beteljesedhessék.
Az út visszafelé tehát nem más, mint az út odáig. A két ellentétes irány végül ponttá
zsugorodva kioltja egymást. Az egymást kiolt6 egyenesek potenciális orig6jában az
emlékez6 individuum maga áll(na), ha lenne szilárd talaj, ahol megveti a lábát. Az indi-
viduum helye mero ingatag negativitás, pontosabban sz61va olyan lehet6ség, amely
megval6sulására vár.

Az emlékezés, vallomás és önéletírás mMajának alapveto ellentmondása az el-
beszéloi pozíci6 és elbeszélés folyamata között feszül. A visszaemlékezésakárhogyan is
igyekszik, képtelen levetkozni teleologikus intencionáltságát, tudniillik a múltat mint
elmondandó történetet mindig az elbeszélo magát61 értetodoen kitüntetett pozíci6ja
felé, mint elérendocél felé irányozza. Az ilyen m6don létrehozandó történet affirmatív
jelleg(í, amennyiben az elbeszé16pozíci6jának megerosítéséreszolgál. Ez a "megerosítés"
azonban egyúttallétrehozást is jelent, azaz gyakorlatilag az elbeszéloi hang konstruál6-
dásának történeteként írhat6 le. Az emlékezésre alapoz6 mMajok ellentmondásossága
tehát abban áll, hogy egyrészt tételeznek egy eros elbeszélot, aki önmaga felé beszéliel
a történetet, másrészt pedig az elmondott történet maga konstruálja meg ezt a narrátort,
akinek "erossége", azaz végso soron hitelessége, kérdojelezodik meg, bizonytalanodik
el az emlékezés folyamán.

Az emlékezések elbeszél6jének így szükségszeruen az elmondott történeten túl-
r6l, kívülrol kell biztosítania a hitelesség látszatát. Az erre szolgál6 eszközöknek több-
nyire a "val6ságra", azaz az aktuálisan ír6d6 szövegen kívüli, vagy más szövegekkel hi-
telesÍtett ismeretekre, kell referálniuk. Ilyen funkci6t lát el (többek között) a (saját)
szerzoi név használata az adott memoárban; szerepe az elmondon történet és az elmon-
d6jának azonosítása a sértetlen identitás jegyében. A történetet mond6 hang megkérdó-
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jelezhetetlen önazonossága és teljességea mindentudás hatalmával terhes. Ez, ha a visz.
szaemlékezés idovonatkozására figyelünk, kísérteties felhangot kap, hiszen úgy tunhet,
mintha az emlékezo már "túl lenne ezen az egészen": az életén kívülrol beszél (vissza-
jár6 lélek, azaz lemúr). Az (önélet)írás mint az élés nyúgétol val6 szabadulás eszköze.
(A nagy vallomástevok -1. Szent Agoston, Rousseau, ll. Rák6czi Ferenc stb. - val6ban
egy új, egy radikálisan másik életbol néznek vissza, mintegy el-, vagy Ieszámolva a múlt-
tal, amely csupán a jelen kitüntetettségéig vezeto út. A legtisztább eszkatológia ez, sze-
mélyekre bontva.)

Az emlékezésgesztusamagában is mint tökéletes hitelesíto eszköz kap szerepet az
elbeszélés mechanizmusában. Az emlék valaminek a másaként, a múlt egy j61 körülha-
tárolt darabjaként, megmásíthatatlan és egyszerifactum. Ha nem is a - múltra vonat-
koztatott -valóság maga, de az emlékezés mindig erosen terhelt a biztos, rákérdezhetet-
len referenciával, amelyet többnyire az ír6 személyes létezése, teste jelent. Az önélet-
írásnak mint irodalmi m\ifajnak a diszkrét báját, sot pikantériáját éppen az adja, hogy
erre a (vélt) val6ságosságra kacsingat, azaz a nyelven túlra igyekezik. A nyelvbol
(a nyelven át) vagy/és az idobol a személyhez próbál átjutni, hogy fölmutathassa létezé-
sének vitathatatlan egyszeriségét.Hogy fölmutassa a testet, mint egyétlen megérintheto
bizonyosságot.

Az önéletÍrással incselkedo szerzo nosztalgiázik, ám nemcsak az elveszett idok
után sóhajtozik vigasztalanul, hanem a bizonyosságra és annak elmondhatóságára vá-
gyakozik, olthatatlan könnyeket hullatva. Másrészt az emlékezés apol6giaként (ameny-
nyiben a vallomásosságágostoni mintáját tudja maga mögött mint mufaji hagyományt)
funkcionál, amely érveket sorakoztat egy leélt/leélendo élet értelmességemellett egy
soha sehol el nem hangzott vádbeszéd vádpontjai alapján.

Amikor az ember elolvassa Garaczi Lászl6 legújabb könyvét (Mintha élnél. Egy
lemúr vallomásai, 1.), legalábbis megilletodik, hogy "most akkor mi van". Mert ugye
a GARACZI márkanévvel fémjelzett papírborításos "tasakban" az ember nem ezt szokta
találni, nem erre várt. Persze nem csal6dottságr61van sz6, hiszen ha az ember gyereke
a mazsolás-vaníliás krémtúr6s dobozban mondjuk mogyor6krémet talál, hát annak is
tud örülni (sátI), legfeljebb áthangolja az ízlelo bimb6it, az élvezethez kell némi rugal-
masság.

"... Garaczi a személyességabszolút nulla fokán beszé1.""
A fenti mondat val6jában értelmezhetelennek t\ínik a Mintha élnél kötet kapcsán,

tudniillik Garaczi legújabb könyve egyenesen önéletrajzi jelleg\i, de minimum az em-
l~kezés lQufaji tüneteit produkálja, már sokkal 6vatosabban: játszik vele, mint mindig.
(Es az önéletrajznál ugyebár nemigen lehet személyesebbet kitalálni.) Mégis inkább
óvatos és körültekinto leszek, hiszen a Garaczi-szövegekkelval6 véletlenszeru és terve.
zett találkozásaim tapasztalatai egyaránt ezt az ol!asói magatartást k6dolták belém.
(Lásd még: "Garaczi m\iveirol veszélyes beszélni. Ugy vannak megírva, hogy bármit
mondasz r61uk, tévedsz. [...] Szórakozik veled [ti. Garaczi]. Azzal sz6rakozik, hogy
összezavarja az agyadban meglevo struktúrákat, elvárásokat, értékelési és kategorizálási
mintákat." [F. ZS. im. 118.])Igérem, vigyázni fogok!

A lemúrokr61 azt érdemes megjegyeznünk, hogy Lemúriában éltek hajdanán.
Lemúria Afrika az Antarktisz és India között húz6dó, rég (kb. 120 millió éve) a tekto-

ol-Farkas Zsolt: Mindentol ugyanannyira. A Nincs alvás! ismeretelmélete. in. F. zs: Min-
dentol ugyanannyira. Bp., 1995. 135.o. (A továbbiakban F. ZS.)
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nikus vándorlás következtében elsüllyedt kontinens lehetett, afféle földtönéneti Atlan-
tisz. Madagaszkár egyedülálló ökoszisztémája ennek az egykori földrésznek a nyomait
6rzi, Madagaszkáron sehol másutt föl nem lelhet6 fajok élnek, ráadásul semmiféle
hasonlóságot sem mutatva a közeli Afrika, ill. a távoli India flórájáv:alés faunájával.
Madagaszkár szimbóluma a lemúr, azaz a gyurusfarkú, közönséges maki. Neve a latin
lemures, -um, -moszóból származik, ami az elhaltak szellemét jelentette; a lemu~ pedig
"a halottak ánó szellemeinek kiengeszteléséreszolgáló ünnef. (Madagaszkárhiedelem-
világában a lemúrok valóban visszajárószellemekkel azonosttódnak.)

A Mintha élnél kötet narrátora az alcím szerint (hiszen Egy lemúr va/lomásairól
van itt szó) egy lemúr, tehát visszajáró lélek (vagygyúrúsfarkú maki?).

Honnan jár hová vissza, és legf6képpen mién nem nyugszik békében? A lemúrok
nagy és elveszett id6k tanúi, a földet, amelyr61származnak, már régen hullámsír fedi:
temet6ik víz alatt: e földben nyugtod nem leled. A lemúrok otthontalansága fájdalmas
nosztalgiaként artikulálódik, a vágy sóhajaival az örökre elsüllyedt áldott föld, a vissza-
hozhatatlanul múltként megjeleno boldogság felé. (Vajon meddig él egy lemúr?)

Garaczi szövegének lemúr-narrátora azonosul egy Garaczi László nevu jól ismen
szerzovel Qásde névvel való játékot a szöveg 30. oldalán!), amely név ráadásul az olva-
sott könyv borítóján is ott díszeleg, elfoglalva a jelen könyv szerzojének/írójának ha-
gyomány diktálta helyét és szerepét. A szerzo, a narrátor, a szöveg "fohosének" névle-
ges azonossága az önéletrajz mufajának jellemw tulajdonságai. Akkor tehát a Garaczi
nosztalgiázik. Vagy rakosgatja össze magát?

"Mit tudunk meg errolaz elbeszélórol?Vajon ez a többé-kevésbékörvonalazódó alak,
aki megszólít minket a könyv lapjairól,mennyiben azonosa 'szerzóvel:és mennyiben azo-
nosPodmaniczky Szi/árddal?Egyáltalánhasznos-eezzela kérdésselfoglalkozni?""

A szövegvitágidoszerkezete kettos: a narráció jelenidejét minduntalan az emlékek
idejének múltja váltja fel. A két idosÍk közötti átmenet nem racionalizálható, a tökéle-
tes esetlegesség látszatát kelti, mintegy a két ido egymásba folyásának illúzióját imi-
tálva. Hozzá kell tenni, hogy szükségszeruen sikenelenül, hiszen éppen az emlékezésre
alapuló tönénetmondás nem engedi múlt és jelen összemosódását. Az ezzel való pró-
bálkozás a továbbiakban vagy nagyfokú hülyeségre vagy ironikus játékra enged követ-
keztetni. (Elfogult vagyok, egye16reez utóbbit választom. Lásd még amottót!)

Az emlékezés feladata a narrátor (a mufaji hagyomány folytán mindig a szerzo
személye maga) hangjának egységességét,megszólalásának legitimségét alátámasztani.
Garaczi szövegének tagadhatatlanul lehetséges (minden er61ködés nélkül) egy olyan ol-
vasata, amelyben a hangsúly az identitáskeresésen van, azaz a múlt megismétlésének
célja az én kimondása lenne. Csakhogy Garaczi szövegében a névtelen narrátor identi-
tása sem biztosított. .Ha elcseréltek, akkor én valaki más vagyok, az igazi Garaczi
Lacika egy ismeretlen családban él, én vagyok 6, o pedig én.. [77.] Olyannyira nem egy-
ségesa narráció hangja, hogy minduntalan az aktuálisan elmondott tönénet életkori sa-
játságainak megfelel6 nyelvet imitál. (Mintha valóban a kiscsoponos Garaczi Lacika be-
szélne.) "A rendor bácsi felír és becsuk. Nekem jutott a legszebb édesanya. Útközben
megcsodáltuk betonkevero bácsi munkáját.. [90-91.] A szöveg humora részben éppen
abból ered, hogy nem sikerül teljes egészébena iAcikát beszéltetni, viszont arra éppen

ot Garaczi László: Eksztatikus monol6gok (potIm..niczky Szilárd: Haggyatok lótuszülés-
ben) in. Nappali Ház 1994/3. 105-112.o. (A továbbiakban G. L)
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elég, hogy az emlékezés hagyományosan komoly narrációja elbizonytalanodjék. (Vö.
újra a mottóvall) A Garaczi névvel val6 játék e név lehetséges jelentéseit keresi anélkül,
hogy bármelyik variáci6t kitüntetett pozíci6ba helyezné, vagyis mintha saját nevének,
- amely mégiscsak az identitásunk alapja: "Elszínez6dött, lila selyemszalag, rajta egy
név vegytintával. Hogy ez az ó az én." [18.] vagy: "Lehet, hogy a név csupán azt fejezi
ki, hogy nem a többi?" [36.] - többjelentésdségét fogadná el alapállapotként. A szöveg
említett névjátéka - pl. "Garafi:kurafi. (Garafllafi.)/Garacol:gyomlál.(Egésznap ezt
a hitvány textust gyomláltad, még se tudtad elvégezni.)" [30.]-kétségtelen szótár-, vagy
lexikonimitáci6, amely egy régi-új hagyomány fölemlegetésének tdnik. Régi, amennyi-
ben a könyv-világ metafora és a kapcsol6d6 hagyomány asszociál6dik hozzá, és új,
amennyiben a nyelven keresztül, nyelvileg konstruál6dó szubjektum elméletéhez kap-
csolódik.

Az emlékiratírás tökéletes metaforája Nárcisz története: az emlékez6 önnön arcát
igyekszik megérinteni a múlt (víz)tükrébe nyúlva, ám az érintésre hivatott mozdulat
(az írás maga) mindig összezavarja az egységesnek áhított képet. Nárcisszosz végül ön-
nön vágyának elérhetetlenségébe fullad. Garaczi tisztában van az én decentrált jellegé-
vel és elérhetetlenségévei, éppen azért (csakazénis?Qtartja énelmes (haszonnal bíró)
cselekedetnek az emlékezést, men ennek a soha meg nem érinthet6 énnek (itt a narrá-
tor névtelen hangja "helyettesíti") a konstruálódásáról adhat számot. (Hogy mib611esz
a cserebogár.)

Nem az.én megismerésér61,hanem (ki)mondásának lehet6ségér61van szó, illetve
éppen ezt a szót keresgéli az emlékezés folyamán.

"Ez az individuum nem 'atomizált', hanem egyáttekinthetetlenül bonyolult civilizá-
ciós háló rezgéspontja.[...] Posztmodern terminológiával: a nyelvjátékok szétszóródása,
disszemináció.[...] Mégispontosan érzékeljük, hogy mindezt egyvalaki mondja, egy szájból
sü'VÍtenekelO,egy indulatból születnek, egysvungból rendezodnekel e töredéktudatok töre-
dékvilágai."[G. L, 107.]

Az emlékezés mint hermeneutikai aktus megérteni akar. Valójában azonban nem
az egységesfolyamatként tételezett múlt áll az érdek16désénekhomlokterében, hanem

. az értelmezés jelene. A múlt egységességének,factum jellegének biztosítéka éppen el-
múltságában van. (A tautológia a bizonyosság és rákérdezhetetlenség agresszív alak-
zata.) Az emlékez6 sohasem vet számot önmaga énelmez6i helyzetével, vagyis nem
reflektál saját horizont jára, ami ebben az esetben annyit tesz, hogy a múltat nem a saját
kérdéseire kapott válaszok rendszereként kezeli, hanem problémátlanul adott, zárt és
megmásíthatatlan egységként. A múlt önmaga önmagáról és önmagáén beszél. Az ef-
fajta emlékezés alapkategóriája a linearitás, amely a tönénetmondás mentén rajzolódik
ki. A linearitás az egyetlen igaz út toposzára referál, amely itt a kitüntetett, és így
énékteliként tételezett elbeszé16ijelenhez vezet. (A vizsgált szöveg narrációjának jelen-
ideje nem kifejezetten az értékek túlcsordulásáról ad számot, amennyiben a narkoti-
kumok, kocsmák stb. világát hagyományosan nem az "énékek" között tartja számon
az úri közönség.) A határozott irány mentén felsorakoztatott emlékképek szükségsze-
ruen hierarchikus viszonyba rendez6dnek egymáshoz képest. A jelenhez vezet6 út fel-
rajzolása a múlt eseményeinek értékelését teszi szükségessé, hiszen egyes események
inkább hozzájárultak a jelen állapot létrehozásához, mint mások. Az emlékirat írás te-
hát természetéb61 adódóan szelektív jellegd értelmezési kísérlet. (persze, mi nem az.)
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Garaczi "vallomásaiban" ezt a linearitást és a vele jár6 hierarchiát, a labirintus és
polivalencía váltja föl. "A kígy6 mint labirintus." [63.] A Mintha élnél emlékstruktúrája
nem egy zárt, egységesmúltat tételez, sot megkockáztatom, hogy egyáltalában nem té-
telez semmiféle múltat. Pontosítanom kell: a Mintha élnél narrátora a múltat nem a je-
lentol elzárt idobeli entitásként értelmezi, hanem a jelenben elhangz6 és egymáshoz
több-kevesebb szervességgel kapcsolódó mondatok rendszertelenségekéntképzeli el.
A múlt koránt sem a kijelentés bizonyossága, hanem a kérdés tétovasága: hogy a mon-
datok miért éppen úgy kapcsol6dnak egymáshoz ahogyan, hogy egyáltalán mi teszi
lehetové egymás mellé álIításukat, hogy honnan esetlegességükmetafizikája.

nA kérdésrea válasz a könyv maga, ez az erosenmegformált káosz, mely egyszerre
mond nemetésigent... [G. L, 112.]

Garaczi emlékezését az általa használt nyelv elsajátÍtásának folyamatára történo
reflexió szervezi. A múlt tanulási folyamat, a szimbolikus rendbe val6 beágyazódás
története. A megnevezés esetlegességéveival6 szembesülés metaforákat indu~ál, hiszen
semmi sem azonos a nevével, mégis minden csak névként mondhat6 el. "En vagyok
a gyerek. Apámat Apádnak hívjuk. Apád, hol a gyerek, kérdem Anyámtól, ez nem
stimmeL" [29.]

..Fölmerüla kérdés,hogyaz emlékképekproblémamentesenköthetók-ea szerzo szemé-
lyéhez,az o személyesemlékei-evagy ez isegy 'gerjesztett'szöveg,narratív szerepmondás.[...]
itt nagyon is valószínusítheto,hogymagaaz író beszél."[G. L, 111.]

A múlt tehát nem ido, hanem a használt metaforák genezise. Amennyiben az em-
lékezése során Garaczi el akart jutni valahová (már a mufaj sajátságainál fogva is, lásd
föntebb!), ez csakis annak belátása lehetett, hogy a legtöbb, amit tehet, hogy mondato-
kat, képeket sorakoztat egymás mellé vég nélküli (hiszen folyt. köv.) áradatként.
A könyv szövege alapvetoen a Garaczi által oly gyakran (állandóan) alkalmazott mon-
tázs-, és mozaiktechnika alapján építkezik. A múlt mondatok~ szavak, metaforák kao-
tikus rendszerére "esik szét", azaz inkább ezekbol áll össze. "Elosarok. Humózni. Ka-
kasviadal. Tolvajlépés. Most viszik, most viszik Danikáné lányát. Pörögj, pörögj ka-
rika, kapja el a Lacika. stb." [90.]Garaczi szövege(fél)szabadötletek jegyzéke G. A. után
(fél)szabadon), azért csak félig szabad, mert nyilvánval6an megszerkesztett, célja van.
(Mindig is érdekelt, hogy hogyan lehet "rendezett káoszt" csinálni.)

A Mintha élnél cím maga is az élés imitációjára utal (természetesen játékban tartva
a visszajár6lélek metaforát is), azaz számot vet azzal, hogy az írás, bár legyen szó a már
megtörténtség súlyával, tekintélyével bír6 múlt megidézésérol, nem képes a "val6s élet"
(mi is az?) leképezésére. Garaczi minden további nélkül (minden következmény nél-
kül) megteheti, hogy saját nevét, illetve a történetiséghez kapcsol6dó személyneveket
szerepeltessen szövegében (ez meg minden bizonnyal Esterházy után van szabadon),
konkrét történeti idohöz, eseményekhez kösse elbeszélését, a szövegnek nincs esé-
lye/lehetosége a betu leheletnyi falát áttörni. "Ha ki bírnék menni innen." [Ez a könyv
utols6 mondata.] (De persze - szerencsére - nem bír. Innen úgy látszik, hogy minden
megsz6lalás csak ironikusan gondolhat6 el.) A szöveg narrátora saját születésének tör-
ténetérol (természetesen korántsem biztos, hogy a narrátor születésérol van sz6, de ép-
pen ez a játék benne, hogy nem lehet semmit sem tudni) is csak az anya novellájából
kaphat tud6sítást, pedig bizonyára maga is jelen lehetett e jeles eseménynél: "Anyám
elso novellája ott lapul valahol a kom6d alatt egy eltéphetetlen borítékban: mindössze
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másfél oldal, nélkülözi a formakészség és irodalmi pallérozottság jegyeit, de felvonultat
számos megható köwelyet. Azon a nyári viharos éjszakán, kezdi, és mie16tt az emlé-
kezd elájul, zománclavórt tesznek a szü16székhez. A doki a kilencedik napon megelé-
geli a huzavonát, és kirántja a dedet a fényre." [10.]

A tanulság könnyen és feleldtlen magabiztossággalvonható le: csak magánhaszná-
latú mítoszok vannak, amelyek koronként az igazság, a valóság igényével lépnek fel;
meg valami szomorú mégis nosztalgia ezek kimondhatósága után. A próbálkozások
a (ki)menekülésre. Változatok a plakátfiú lázadására.

..Nincsaki beszéljen.és nincs mit mondjon. ésamit mondana közölhetetlen.A muvek
ennek a helyzetnek a demonstrációi. Kíméletlen koncentrációval kerülik a jelentésadás
csapdáit.[.00]Nem muszáj eljutni valahová.de a 'nem eljutás'attól még eredménytelenség.
Defenzívábólnemteremthetoönismeret... [G. L, 112.]

Az önéletrajz - mMaji sajátosságainál fogva - jelentésadásra tör, pontosabban
a mindig tételezett referencialitás (a szend leélt élete) alapján hisz bizonyos értelem,
igazságkimondhatóságában. Hiszen nem kevesebbre vállalkozik, mint az ember (a szer-
ze» életének értelmére vonatkozó kérdés megválaszolására.A hermeneutikai aktusként
felfogott memoár egyetlen, jól körülhatárolható jelentést keres, miként az elbeszélt élet
is egy és ugyanaz (vagyis ekként tételerodik). Csakhogy a történet mondás során
konstruálódó életrajz nem a Mn óhajtott jelentés biztosítéka, hanem ..csupán" a jel-
beszedés mozzanata, amely maga az értelmezés, és nincsen tovább. ..Csak jel vagyunk,
és mögötte semmi." Ami nem biztos, hogy szomorúsággal kellene, hogy betöltse a szí.
vünket.

Garaczi szövegének fontos, nagy gyakorisággal és esetlegességgelfelbukkanó mo-
tívuma Izisz alakja. Izisz istennd, aki a darabokra szaggatott férjének, Ozirisznak testét
gydjtögeti, majd elássa dket ott, ahol megleli, hogy kés6bb pedig Anubisz össze-
ragasztgassa, és életre keltse, nos ez az istennd legyen akkor az emlékírók múzsája és
védangyala. ..Izisz az alvilág urának asszonya, könnyei okozzák a vizek áradását." [68.]
Az (önélet)írás gesztusavalami eredendden széthasadtnak, szétszórtnakelgondolt "egész"
egybegydjtésének vágyát indukálja. Holott az entrópia alapvetd tulajdonsága a folyto-
nos növekedés, sohasem fordul a visszájára. Az entrópia mint linearitás az írás káoszt
növeld hatásáról tanúskodik: a sorok eldrehaladásával nem jutunk el sehová, és ez
maga az eredmény. Izisz szobra végül "leddl": "Hanga Iziszt bevágta a cipdsláda mögé."
[68.], úgy látszik az összerakás (az élet mint puzzle) lehetetlensége és feleslegességenyil-
vánvalóvá válik. Az (önéletrajz)író lemond vágyának titokzatos tárgyáról. Csak a hiá-
bavaló vágy marad, és a vele járó olthatatlan kín.

..Ezzelaz ember 'kámforrá változik', mint ahogy a ma filozófiája, úgy tunik, nem
antropológiai,hanem kultúifúozófuzi irányultságú.[.u]Ami maradt..a törmelék közti bab-
rálás szabadsága,a channel-surfingfa távkapcsoló-nyomogatástébolya),a kiváncsiság,a tü.
relem, a nevetés,a kín. Ez az 'informatikai személyiség'definiálhatatlanságánaktudatában
is orzi a veszteségfájdalmát.E veszteség:[.oo]az emancipáltember."[G. L, 112.]

A dominánsan ironikus hang mellett Garaczi szövegének másik, a fú alatt mégis
ott kisértd, szerveroje ezzel a ..veszteségfájdalma" szintagmával írható Ie. Az ironikus
hang iddnként megtörik az egyenes beszéd lehetetlensége fölött érzett szomocúságon és
meglehetdsen patetikus (56t megkozkáztatom, hogy közhelyes) mondatok formájában
artikulálódik, mint pl.: "Meghalni nem tudtam, most meg, hogy életre ítéltem magam,
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belehuhogtak életembe a halálfélelem kísértetei. Életem egy seb, nem engedhetem,
hogy a halál beforrassza." [55] Vagy késobb: "Láthatadannaklenni annyi, mint meg-
halni, megölelni annyi, mint megszülni." [67.] (Azt azért hozzá kell tenni, hogy az ef-
féle mondatok nincsenek annyian, hogy elundorodjunk enmagunk elott.) Mégis jelzés-
értéku az a feltuno (már a mufajválasztásbbl is következoen) nosztalgia, amely ezentúl
nem csupán GaraczÍ elméleti'" írásait jellemzi, hanem a Mintha élnél kötettel - amely-
nek alcímébol következtetve folytatása következik (várhatb tehát a Mintha élnél ketto,
három stb.) - "primer" szövegeiben is szerepet kap. Természetesen a sugallt folytatha-
tbság értelmezheto az elbeszélés, azaz az identifikáci6 befejezhetedenségének belátása-
ként is: a saját halálunk nem beszélheto el, az élettörténet mindenképpen bevégezetlen
marad.

nA 'posztmodern léhaság' ebben az összefüggésbenazt jelenti, hogye tragikusfelismeré-
sek ellenére,sót valamiképpen azokat demonstrálandó,mégiscsakszületnek muvek, vagyis
az 'élet(vagya muvészet) nem hagyjamagát legyozni'."[G. L, 112.]

Hát, igen. Vannak még igazi héroszok e kies hazában, akik megpr6bálják mégis,
csakazértis. "Ne provokáld a henteseket." [68.]

Amikor az ember elolvassaGaraczi Lászl6 legújabb könyvét, amennyiben (el)várt
tole valamit, bizony könnyuszerrel csal6dást okozhat neki. (Beszélgettemerrol néhány
barátommal, nem szeretik.) Olyan, mintha Garaczinak elege lenne a pepecselésbol, az
apr6 munkábbl. és akarna egy nagyot dobbantani. Mintha meg akarná mondani, leg-
alábbis .ami a garaczilacit illeti. Mintha le akarná lopni a kolbászkarikákat Jacques
Derrida szendvicseirol. (Magunk közt sz6lva, meg is teszi: "Leloptuk a kolbászkariká-
kat Jacques Derrida szendvicseirol." [63].) Nos, ez a mintha Garaczi így nekem sem
igen van ínyemre, éppen elég volt már a "megmondbsokbbl", még ha a Garafilafikat
illeti is. Azzal a hisztériával és apokaliptikus vízi6val pedig, amely mainapság az iro-
dalmi megszblalásokat kíséri, illetve egy vélt romlással (rombolással) és káosszal szem-
ben az egyenes beszéd, történet stb. mégis-rendjét állítja, nem vagyok hajlandb foglal-
kozni.

Én csak.olvasni akarok!
Amikor az ember elolvassa Garaczi Lászl6 legújabb könyvét, és amennyiben az

ég világon semmit sem vár (el) tole, nagyon fog neki tetszeni. Hogy úgy mondjam, na-
gyon j61 fog szbrakozni. (Lásd még: "Es ez az a pont, ahol Garaczi jb. Mert lehet él-
vezni. Mert a kiismerhetetienség csábítási tcükkjein, a rejtvényfejto ösztönök felkorbá-
csolásán, az ismeretelméleti és hermeneutikai önistenítésen túl, vagy innen, nagyon
szbrakoztat6." [F. ZS., 119.D Például sokat lehet nevetni. (Sírni azt nem lehet.) J6
könyv, én mondom, megéri az árát. (Jelenkor,1995)
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...Vö. Garaczi meglehetosen ..ókonzervaúv" {uket idézo -ezzela kifejezésselnem érték-
ítéletet próbálok közveúteni. hanem csak míívészetértelmezésének jól ismert hagyományokhoz
való köthetóségét próbálom érzékeltetni -nézeteit (kvázi ars poeticáját) a Nappali ház tanul-
mánykötetében. Gacaczi László: Csipesszel a lángot? A kritika kritikája. in: Csipesszela lángot.
Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Szerk. Károlyi Csaba. Bp.. 1994.273-277. o. .




