
Irodalom

Jorge Luis Borges.
Az idő újabb cáfolata

"Huszonkét alapbetű. lsten lerajzolta, bevéstc,
összekapcsolta, megnézte, cserélgene őket, s
velük alkotott meg míndent, ami létezik, s ami
létezni fog" - idézi Borges most megjelent
esszékötetében a Keletkezés könyvét (Széfer
jecírach ), majd befejezésül ezt írja: .Mallarmé
szerint a világ célja csak egy könyv; Bloy szerint
egy mágikus könyv szakaszai, szavai, betűi va
gyunk, s a világon csupán eme folytonos könyv
létezik: helyesebben ez maga a világ." (A könyv
kultuszról, ) Összes írásának háttere ez, írásain
keresztül áttűnik az a láthatatlan, megfejthetet
len könyv-labirintus, amely számára maga a lét.
Ez a Könyv (vagy Könyvtár) magába foglal min
den megtörténtet és megtörténendöt, mínden
tudottat és megtudhatot - az okokról és céloktól
( látszólag?) függetlenül. Az elfelejtett, az embe
riség emlékezetéből kitörölt számkivetett szer
zök, hasznavehetetlen rendszerek, enciklo
pédíak, nyelvek, szótárak éppen olyan ton
tosságú belyet foglalnak el Borges esszéiben
(láthatatlan könyvének ujabb részleteiben),
mint bármely adott korszak diadalmasan egye
dül üdvözítőnek vélt célracionális kultúrája.

"Képzeljük hozzá ... , hogy Isten szóról szóra
lediktálja a mondanivalóját. Ebből a premisz
szaból . az következik, hogy az Írás abszolút
értékű szöveg, melyben a véletlen szerepe nul
lára tehető." - írja Borges a .Kabbala védel
mében". Mégis, novelláiban, esszéiben sokszor
lételméleti kudarcokat, látszólagos esetleges
ségeket halmoz fel. Írásai gúnyos, egyszers
mind elfogódott polémiák az emberi megis
meréssel, az idővel, a térrel, s a mögöttük fel
bukkanó és rögtön eltűnő egyetlen "realitás
sai": Istennel. Olvasatuk során felmerül: nem
folyamatos kudarc-e a történelem, és nem bu
kott kísérletként értelmeződik a történelem
ideje során felhalmozott, egymásra épülő és
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egymást elfedő, az adott körűlmények.racíona
lításának" megfelelő emberi tudás? De idézi az
ismeretlen filozófust, Philip Batzot is, aki szerint
.míndannyían annak az Istennek a szilánkjai
vagyunk, aki a nemlétre vágyván, elpusztította
magát az idők kezdetén."

Az idő. Borges Platón Timaioszából kiindulva
- az idő mint az örökkévalóság mozgö képe 
nagyszeru összefoglalások, elemzések, kételke
dések és rejtélyek sorozatát indítja el. "Nem
tudjuk pontosan meghatározni az idő irányát"
- írja. Felidézi az eleai mozgásapóriát, a végte
len oszthatóságú rövidebb időt; a keresztény
örökkévalóságot. ahol "az idők első pillanata
egybeesik a Teremtés első pillanatával - ez a
tény megkímél bennünket egy Isten nélküli
világ clképzelcsétöl", és kajánul hozzáteszi:
"amelyben meddő századok peregnek le az
-előző- örökkévalóságban." Felidézi a világ
örök körforgásának hagyományával kapcsolat
han Szent Ágostont és míndenekelött az "örök
visszatérés" Nietzschéjét; a világtörténelem cik
likusságának elméleteit, és megjegyzi: "Ha ti
tokzatos módon egybeesik Edgar Allan Poe,
néhány viking, Iskarióti Júdás és az olvasom
sorsa - lévén, hogy csak egyetlen lehetséges
sors van -, akkor a világtörténelem valójában
egyetlen ember élete." Az "idő újabb cáfola
taként" pedig felvonultat idealista gondolkodó
kat Berkeley-tól Schopenhauerig és így ír: "a
két egybeesőpillanat vajon nem egy és ugyanaz
a pillanat? vajon nem elegendő-e egyetlen meg
ismételt elem, hogy felboruljon és összekuszá
lódjék a világtörténelem és kiderüljön, nincs
történelem?" De nem kevésbé látványosan il
lusztrálja Borges gondolkodását (és munka
médszerét ), ahogy bemutatja, hogyan olvad
össze két, kölönböző időben élő ember mun
kája egyetlen művé, a Rubáijáttá (Edward Fitz
gerald rejtélye).

"Azt álmodtam, hogy felocsúdom egy viharos,
szörnyüségekkel teli, másik álomból, s egy isme
retlen szobában térek magamhoz. ... Eltűnöd

tem félve, vajon hol vagyok?, s rájöttem, hogy
nem tudom. Eltűnődtern, vajon ki vagyok?, s
nem ismertem fel magam. ... Eltűnődtem:ez a
vigasztalan virrasztás már maga a Pokol, ez a
céltalan virrasztás az én örökkévalóságom. Ekkor
valóban felébredtern. reszkettem." Mintha ez az
ébredés is újabb álom lenne; mintha nem létez-
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ne ez az írás és olvasója is álomkép csupán; csak
rajtuk kívül, az időn és téren kívül olvasandó,
érthetetlen (vagy mindig más olvasatü) nyitott
Könyv, amelyben minden old~1 a "megfoghatat
lan középsö lap" felé vezet. Es rnögötte ott ül

SzínháZ

Csurka István:
Vizsgák és fegyelmik

A Pesti Színház előadása

Az új Csurka-darab, röviden és egyszerűsítve, az
értelmiségről szól. Arról a sajátságos viszonyról.
amely az értelmiség és a hatalom között van; a
furcsa, skizofrén társadalmi mechanizmusról,
amely ennek a viszonynak a működését sza
bályozza. Csurka színpadi parabolát, ha úgy
tetszik, allegóriát alkotott: a színen egy "Ki mit
tud?"-döntő zsűrije jelenik meg, hogy felül
vizsgálják döntésüket - amelyet "fent" nem
fogadtak el. Jellegzetes típusok vonulnak fel: a
részeges "narodnyik", a túlbuzgó karrierista,
akinek egyetlen célja, hogyvalamiképpen megfe
leljen a "fentiek" elvárásának; a primitív, ám
vakbuzgó és szemellenzős idős elvtársnő; a re
zignált, fáradt tudós és a még illúziókat őrző,

lelkes, a feladatot komolyan vevő fiatalember.
A vadászházba (itt zajlanak ugyanis az esemé

nyek) megérkeznek az elvtársak; s az országos,
a megyei és a járási szerv nevében megkezdik az
"ügy" kivizsgálását. A döntését visszavonni
kényszerített zsúriről kiderül, hogy voltaképpen
ő a bűnös a titokzatos .félreértésben". Hogy
nyugodt körülmények között "lelkiismeret-vízs
gálatot" tarthassanak, s ne érintkezhessenek a
.mezönnyel", még be is zárják őket néhány órá·
ra. Végül aztán a .mezöny" maga veszi k~be a
sorsát - kihirdetik az eredményt, népünne
pélyt rendeznek- s az újonnan kinevezett zsűri

pedig továbbutazik, újabb Ki mit tud?-okra.
Az első részben még viszonylag sikerül

egyensúlyban tartani az allegorikus játék érzé
keny gépezetét. (Voltaképp "jelentő" és "jelen·
tett" viszonyáról van itt szó; a jelentő a konkrét,
közvétlenül Iarhatö-hallhatö színpadi valóság; a
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örökre elfedve és elfeledve egyetlen olvasója, az
a vak ember, akinek számára ez az álom már
véglegesen olyan ébredés, amelyben újra lát és
kibetűzheti Isten elrejtett szavát. (Gondolat)

Kelényi Béla

jelentett pedig az ebből kódolhat~, által.m.0s,
elvont jelentés.) Szellemes és szorakoztato a
parodista lányok rögtönzött jelenete, mellyel a
zsúrit arról akarják meggyőzni, hogy ők a legjob
bak; érdekfeszítőert bontakozik ki a konkrét
helyzet (tehát: a ki-mit-tud téma), azaz, a para
bola jól működik. Szellemes a "fentről érke
zett" elvtársak belépője - knlönösen a .rende
zőségi főelőadó", Szombathy Gyula karikírozö
képességének köszönhetöen, Fény derül a sza
vak: a hivatali-mozgalmi zsargon frázisainak tel
jes kiüresedésére, s egy új, ám c~ bizo~~

lanul körvonalazott jelentéssel való feltöltödé
sére. Épp itt van a különféle "félreértések" bő

ségesen buzgó forrása: a szereplök óvatosan és
bizonytalanul mozognak abban a szemantikai
közegben, ahol bármilyen szö vagy gesztus je
lenthet valamit; illetve ahol ugyanaz a szö
többfélét is jelenthet. Frappáns példa az ezek
- látszólag ártatlan szö - felvett jelentése;
amivel ugyanis a zsűrit illetik a rendezősegí

elvtársak. Ebből a szóból tudják meg az érintet
tek, hogy immár kegyvesztettek lettek;
,,használhatatlanok" .

A második résztől kezdve felbillen a parabola
két oldalának egyensúlya: az alapszituáció, (a
jelentő oldala) dramaturgiailag egyre kevésbé
funkcionál, elvont tézíssé válik, s mint .munkaíu
potézís" van csak jelen. Ennek megfelelően itt
kísért a legerősebben az elvont tandráma ve
szélye - főként a "szavazási" jelenetben; itt
érezhető leginkább a helyzet átvitt értelmű tar
talmait és tanulságait míndenaron kifejteni,
kiaknázni akaró, moralizáló írói szándék Nem
segít ezen az sem, hogy a szereplök önvizsgála
tuk során némi történelmi dimenziót nyernek;
történelmi sorsuk nem lép túl ezeken a 
Csurka és mások által is gyakran megírt 
sztereotípiákon, melyekkel a közép-európai
értelmiségi sors típusait szokás körülími. E je.
lenetben Örkény Forgatókönyvének vísszfé
nyei sejlenek fel - s ezt a benyomást erősíti

Vallai Péter alakítása is, aki a veszprémi Forga
tókönyv-előadáson Barabást játszotta, a tör
ténelmi szerepvállalás lehetetlenségeit és ab
szurditását érzékelterve. Gesztusai most is
szenvedélyesek, alakítása meggyőző. Nem iga-


