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A TRANSZKÖZÉP IRODALOM

Mottó: akár Kelem en H u n o r híres sora is lehetne:
"reszkessetek!", ami így igaz, h a  valaki fél azoktól,
akiknek nem  kunszt a nihil, és hisznek az irodalom ban.

A./ 1989. decem ber 22-én meghal Beckett, az európai kultúra 
szemetesem bere, a  m odernizm us szimbóluma, és ezzel "vége van 
valamilyen, m indegy, milyen érdekes vagy érdektelen, de  nagyon 
valamilyen, csak tudnánk , miféle előadásnak, amely a m odernség 
kétezer éves kifejlődését és végkifejletét jelentette , s amely 1914- 
gyel, 1945-tel, 1989-cel összeomlott." (Balassa Péter). Egyetlen 
"nem" szóra összeomlik a  m odernitás kétezer éves felépítménye, 
és ezen belül, m in t az európai (nyugati) kultúra jelle£zetes 
term ékei, a  m odernizm us és a  posztm odernizm us is megszűn
nek. NEM, és e tagadás azt jelenti, hogy az egyén többé m ár nem 
a pusztuláson hüppögve síró magyar tarka, sem az érték
relativizmus pocsolyájában kiábrándultán, de  vidám an éldegélő 
jellegtelen valaki. NEM, és ezzel egy csapásra új helyzet áll elő, 
mely egy világkezdet lehetőségét ígéri.

Az irodalom ban ennek  a  "nem"-nek a neve, m inthogy éle az 
éppen  uralkodó szemlélet ellen irányul: antiposztm odern. Ám ez 
nem  je len t visszatérést a m odernhez, m int ahogy ezt a kizárólag 
antinóm iákban gondolkodók feltételezik. Az antiposztm odern 
egyaránt m odern- és posztm odern-ellenes, a posztm odernséget a 
m odernitás záróakkordjaként értelm ezi. A  NEM szaltószabad- 
ságot nyújtó lázadása jelen  esetben egyaránt irányul a 
m odernitásnak az egymásba játszó  m indkét véglete, a  m odern  és 
a  posztm odern ellen. Az irodalm i antiposztm odern egyidőben 
veti el a Nagy T örténet, illetve a Nagy T ö rtén et Hiányának 
mítoszát, az Isten  felé törtetés végletesen racionális, m ár az 
irracionálist is tudatosan felhasználó, és az istennélküliség távla
tokat nélkülöző, önm agába visszaforduló művészetét. Voltaképp 
az em beri lényeg európai leszűkülése ellen lázad, mely a 
m odernitás kétezer éve u tán  szerinte szükségszerűen torkollott a 
m odernizm us és a posztm odernizm us szörnyképződményeibe. 
Lázad, nem  fogadja el, hogy tovább folytassa az árnyékbok- 
szolást egy leszűkített világértelmezés alapjáról.

B./ E NEM -et kim ondva m egtörténik az elszakadás, mely 
lehetőséget nyújt a  felülem elkedésre, a távlati rálátásra. így szü
letik meg, vagy inkább visszatér a létezésbe a  transzközép iroda
lom. A transzközép irodalom  nem  új irodalm i irányzat (hisz 
m aga az "irodalmi irányzat" fogalm a is kitörölhetetlenül kötődik a 
m odernizm ushoz, hanem  az em ber, a  világ és a  létezés egy 
másfajta, teljesebb megközelítésén alapuló világszemlélet talaján 
álló művészet. A transzközép nem  valami újnak a megnevezése, 
hanem  egy m áris létezőnek az em beri dim enzióba való belépése, 
és tudatosulása azáltal, hogy nevet adunk  neki. Előbb volt (és 
m indig volt) transzközép irodalom , m int m egneveztük, de  most 
szólal m eg em beri nyelven.
A kezdeti NEM  fölött lebegve a transzközép többé nem tagad, 
territó rium a voltaképpen a tagadáson tú l kezdődik. A 
transzközép egyszerre állít és tagad, egyszerre nem  állít és nem 
tagad, hanem  o tt lebeg e fogalm ak fölött, és középen áll. Közép, 
m ert nem  tu d  feketében és fehérben gondolkodni, hanem  
m indkettőben és egyikben sem. Nem tagadja a nyugati fejlődést, 
m int ahogy nem  igenli a keletit sem, ezzel szemben o tt áll valahol 
Kelet és Nyugat, d e  Észak és Dél között js. Mindegyikben benne 
van, és mégis, tu lajdonképpen egyikben sincs. Ám nem  válik 
form ádan am algám m á, hisz létezik egy rálátási pont, föld- és 
világcentrum, göm bközéppont, melyhez viszonyítani lehet, mely 
értelm essé teszi szám ára a világot. A transzközép alapja nem  a 
középszerűség, hanem  a transzcendentális közép, mely az 
értelm esség érzése m ellett kiindulópontként az értékelhetőség 
lehetőségét is nyújtja.

Transzközép, m ert nem  a végletek egymáselleniségéből, ha
nem  azok egymásértlevőségéből táplálkozik. A fogalom ban a 
"közép" nem  a nullát takarja, hanem  azt, ami a Semmi és Vala
mi egyidőben, nullán túli transznulla, legfőbb érték.

A  transzközép alapja a  legmélyebben és legközépen lévő ré
teg, a  tradíció. Ez a  tradíció nem  tévesztendő össze, m int ahogy 
arra  Monica Spiridon felhívja a figyelmet, "a balladai juhlegel- 
tetéssel, vagy a harsogó nacionalizmussal (melyet naivan állíta
nak szembe az úgynevezett kozm opolita áramlatokkal)". E nnek a 
tradíciónak a  jellemzői a lényegiség, a mélység és a középiség; 
tulajdonságok, melyek megvédik attól, hogy egyoldalú legyen. A 
tradíció egyszerre őrzi m agában az egyéni és általános jegyeket, 
és mégis túl van rajtuk: nacionalista és antinacionalista, indivi
dualista és kollektivista, és mégis, egyik sem, hanem  valami túli.

Ugyanakkor a transzközép nem  feltédenül misztikus vagy 
ezoterikus szemléletet jelen t, m int ahogy az eddigiekből talán 
következtetni lehetne. A transzközép egyszerre lehet misztikus és 
vaskosan földhözragadt, ezoterikus és m indenki szám ára elér
hető, ám m inden esetben ta rt a középpont, a transznulla  felé. A 
transzközép nem  tagad. Még a  m odernizm ust és a  posztm o
dernizm ust sem  tagadja meg, hanem  fölötte áll, és m in t létező 
(m int létrejött) szellemi képződm ényt, ezt is szemléli. A transz
közép ugyan atem porális, d e  nem  tagadja m eg a kort, am iben él. 
Úgy atem porális, hogy egyben korszerű, egyaránt szólva a 
tudóshoz, és a  tévékultúrán felnőtt em berhez. A transzközép- 
höz el lehet ju tn i középről ugorva, d e  körbem enni is lehet, úgy, 
m int a "javíthatadan korhely, aki egyre később és később feküdt 
le, míg oda nem  ért, hogy m ost m ár este fekszik le és reggel kel 
fel, m int a  józan ember. O dáig ju to tt  a forradalm iságban, hogy 
most m ár a R endet tiszteli" (Szerb Antal) Az a tény, hogy a 
transzközép korhely is tu d  lenni, nem  zárja ki, hogy komoly 
legyen és a tradíció alapján álljon. A transzközép nem  a vég
leteknek a tagadása, hanem  azok egyensúlya: egyszerre komoly 
és komolytalan, logikus és illogikus, hisz túl van.

T úl az élet és a halál kérdésein, a  létezésben helyezkedik el. 
Ezért nem  fél a haláltól sem  (noha nem  tagadja a halál tragi
kumát), és szívesebben beszél a halálon túliról. Mégis, nem  a 
szférák zenéje a transzközép irodalom , hanem  a létezés m űvé
szete, élet és halál leképezése. A halálról beszél, és b enne  van az 
élet, és az életről beszél és benne van a halál, és mégis túl, a 
létezésben van, és mégis em berül szól. Egyszerre lehet morbid, 
parodisztikus, vagy m egdöbbentően félkegyelm ű, és véresen ko
moly. Tisztában van a létezés paradox (Hamvas), és mégis 
értelm es Voltával, azzal, hogy "a hu m o r titkos forrása a szom o
rúság" (Twain), azzal, hogy a szom orúság m it sem  ér öröm  
nélkül, és az öröm  is értéktelen pusztán  önm agában. Vidám 
létezésben levés ez, m int Nietzsche vidám tudom ánya, ú t a végső 
felszabaduláshoz és felelődenséghez, "a nevetéssel szövetkezett 
bölcsességhez" (Nietzsche).

Nem gőgös irodalom ez, mely a világ ism eretlen nyelvét 
próbálja megtanulni, se nem  alázatos, hogy az isteni kegyelemtől 
várja a m indenség kom munikációjába való bekapcsolódást, 
hanem  egyszerűen vidám, m ert kinyitotta m agát a világ és a 
létezés számára. Nem m egtanulja a világ nyelvét, csupán rájön, a 
világ is emberi nyelven beszél, m int ahogy anyagul és szellemül 
is, és nevet az egyszerű megoldáson.

Számára a  létezés és a világ úgy van, ahogy van. Akár azt 
m ondhatná, hogy úgy van jó l, ahogy van, m ég ha h inné, hogy a 
jó  jobb, m int a közép, és sokkal jobb , m int a rossz. Egyszerűen a 
létezésben van, s mivel létéhez nem  fér kétség, önbizalm a ha tá r
talan. Lehet, hogy titkon hisz az irodalom ban, és annak  lehető
ségeiben, noha a hitnek itt m ár semmi jelentősége.

Végezetül a  transzközép irodalom  "nem konzervál semmit", 
de nem is hoz semmi újat, egyáltalán nem  liberális, d e  nem 
totalitárius, "nem dolgozik a haladásért", de  ellene sem, "nem 
dugja be a fülét a piac jövőt éneklő szirénéi előtt", de  ném  is 
részegül meg tőlük. A transzközép középen áll, a végletek 
egyensúlyában, és m egm arad em berinek.
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