
alanyt Sipeki Ferdinándnál. avalahai kispap
nál, akiből a kisváros egyik félelmetes hatal
massága lett. Mert az a hatalom, amely jellemte
lenségen alapul, mindig szörnyűséges követ
kezményekkel jár, a jellem egyensúlyát elveszí
tett ember mind kétségbeesettebb tettekre kény
szerül, hogy legalább önigazolását kicsikarja a
sorstól. Sipeki nem hallja meg a bölcs öreg szer
zetesek. első lelki vezetői intelmeit, hiányzik
belőle az alázat, annál erősebb az érvényesülés
vágya. Mindegy, milyen áron, besúgással, felje
lentéssel, a lényeg, hogy győzelmesen érezhes
se, tartanak tőle, mert árthat nekik, letaposhatja
őket. Legyen hát Sipeki a leleplező cikksorozat
"hőse", a hetvenen felüli ember már úgyis ér
dektelen. Es Balázs nekiindul, hogy az emléke
zők suttogva, félve elmormolt szavaiból felde
rítse az igazságot, amelynek egyik töredékét ő

is ismeri, hiszen Sipeki igazgatójuk volt, s ke
rek, jól működő besúgó-rendszert alakított ki,
hasonlatosat a "nagyban" működőhöz.

A nyomozás folyamatába minduntalan bele
játszanak az emlékek. Egy-egy szerzetes arca,
bölcs kedvessége, közös iskolai csínyek, osz
tálytársak, akik a regény jelenében is találkoz
nak söröskriglijeiket ürítgetve, szerelmek. Haj
dani mondatok úsznak a levegőben, az értelme
zés bizonytalan mezőiben, életek, sorsok réteg
ződnek egymásra, s ehhez igazodik a regény
előadásmódja is, az egyetlen hatalmas lélegzet
vétellel végigmondott fejeztek, a váltogatott
idősíkok; mintha kirakós játékkal bíbelődnénk,
s küzdelmesen helyezzük egymás mellé az
összeillő darabokat. Bravúros megoldás, nincse
nek üresjáratai, s az olvasó ugyanúgy elbizony
talanodik, mint Koller Balázs, s zavartan kérde
zi az oknyomozó újságíróval egyetemben: hol
az igazság? Mert az igazság ugyan a tettekből

részlegesen kiolvasható, de ki ismerheti meg a
mögöttes szándékokat, gondolatokat? Ki sejthe
ti akár, milyen motivációk nyomán születik egy
elhatározás? Talán e megválaszolhatatlan kér
dések is ösztönzik Balázst, hogy főlmondjon, s
valami mással próbálkozzék, abba az irányba
tapogatódzva, amelyet Teofán atya egyik-másik
közlése villant föl. Mélyen átérzi és meg is szen
vedi az élet bizonytalanságát, hogy mi emberek
sosem érezhetjük teljes biztonságban magun
kat, bekerítjük egymást, s csak amikor kapa
lódzni kezdünk, akkor sejtjük meg, hogy merő

ben másféle kötelékeknek kellene rabul esnünk.
Az emberi igazságok ugyanis törékenyek, és
gyakran még védelmezőjük, a jog és mintha
inogna. Miközben Balázs és hajdani szerelme a
roncshidat szernlélik, az asszony ezt mondja:
" ... az a híd, amelyen te át akarod vinni az igaz
ságot a túlsó partra, az olyan, mint ez itt, fölöt-

79

tünk, érted? Az egy roncshíd. csak odavesz
hetsz te magad is... " Gyakran roncshidakon
egyensúlyozunk, s nem is gondolunk arra,
hogy nem saját igazságainkkal kellene a túlsó
partra igyekeznünk, hanem azokat az igazságo
kat kellene fürkésznünk, amelyek a túlsó part
ról üzennek.

Kipke Tamás mélyen és elkötelezetten ke
resztény regényt írt, annak önvizsgáló, gyenge
ségeinkkel őszintén számot vető példáit követ
ve, hozzájuk nem méltatlanul, műve azonban a
mai ,magyar regény tartományának is nyeresé
ge. Érdemes volna gyakrabban szembesülnie a
műfajjal. (Uj Ember, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZABÓ GÁBOR: HIÁNY ÉS JELENLÉT
Borges-értelmezések

A szépségró1 a költészetben című jegyzeteinek
(1795-96) 12. cikkelyében Friedrich Schlegel a
művészetet mint ; törvényhozást", mint valami
nek (az ízlésnek) a "helyesbítését" (kritikáját)
említi, amelyet az "elképzelhetőség" elméleté
nek valószínűsíthetőségetesz lehetővé. Az állí
tásnak és az állítás azonnali visszavonásának. a
határozottságnak és a bizonytalanságnak ez a
gyöngyszeme azért kívánkozik ide, mert bár
Schlegel szavai a szépség tudományára, a tiszta
esztétikára vonatkoznak, Borges pedig elsősor

ban mégis művelője és csak másodsorban ma
gyarázója volt a szép irodalomnak, mégis, egyre
terebélyesedősikerének gyökerei is talán éppen
a schlegeli ambi- (sőt, pluri-)valenciából ered
nek. A szépség és tudás, a biztos törvény és a
bizonytalan elmélet, az állítva visszavonás
(vagy visszavonva állítás) kettősségéből, több
értékűségéből.

Művészete abból a legmagasabbrendű játék
ból fakad, amellyel az író jelenvalóvá teszi a lé
tünk értelmezéséhez, értelmessé tétel éhez nél
külözhetetlenül szükséges tudást, amit mí, 01
vasók, általában hiányként élünk meg, majd a
Törvénynek engedelmeskedő tiszta beszédével
mindjárt be is bizonyítja, hogy e meglévőként

érzékeltetett valami voltaképpen nincsen is,
úgy legalábbis, ahogyan vágyunk rá: egyértel
mű bizonyosságként. Csak rá vonatkozó nyel
vünk, képzeletünk és emlékezetünk van igazán.

Szabó Gábor értelmezői tehetsége abban is
megmutatkozik, hogy Borges-könyve közép
pontjába éppen ezt a kettősséget, a hiány és je
lenlét kettősségét, illetve a kettő folytonos egy
másba játszatását állítja. Az értekezés átfogó, ál
talános problematikájú bevezető része ("Pót
lék-poétika: az utániság") és további hét (a



problematika egy-egy "csomópontját" részlete
ző) fejezete a Borgest érintő szinte valamennyi
fontos kérdést felteszi, és igyekszik meg is vála
szolni. Könyve bátor vállalkozás, mert hazai
irodalomtörténész eddig még nem merészke
dett odáig, hogya Borgeshoz kapcsolódó kér
déskört kötetnyi terjedelemben összefogja.

Mintha a feladat arra a kritikusi nemzedékre
várt volna, amelyik szinte az anyatejjel szívta
magába a korszerű műértelmezés sajátos szem
pontrendszerét és nyelvezetét. S e nemzedék
ben is egy szegedi fiatalembernek kellett akad
nia, aki, nem lévén hispanista. mintegy a szű

kebb szakmán "kívülről" vállalkozott a hályog
kovács szerepére. Ami nem azt jelenti, hogy
Szabó újra feltalálta a spanyolviaszt (bár a Las
Meninas tükörlabirintusának taglalásánál (129.
lap) kicsit ilyen érzésünk is támadhat). Szöve
géből az derül ki ugyanis, hogy előbb ismerhet
te Foucault, Derrida. [auss, de Man, R. Barthes
stb. írásait, mint a spanyol nyelvű Borges
szakirodalmat, amiben, ha áttételeken is, de va
lamelyest jártasnak mutatkozik. Mivel a felso
rolt mesterek azonban maguk is gyakran nyúl
tak az argentin író műveihez, ha forrásra és il
lusztrációra volt szükségük, pedig a spanyol
nyelvű szakterületnek nem voltak igazán isme
rői, Szabó joggal hihette, hogy fontosabb a
maga koncepciójának koherens kialakítása és
meggyőző kifejtése, mint akár a szorosan vett
Borges-filológia, akár az elkerülhetetlen spa
nyol nyelvű hivatkozások pontossága.

A tudományosság igénye és a kötet érdemi
(elméleti) részeinek fölényes anyagkezelése,
nagy formátumú tehetségről árulkodó igényes
sége persze megkövetelné, hogy e tekintetben
se érhesse szó Szabó "házának elejét", ám a
könyvben maradtak ilyen jellegű hiányosságok,
jóllehet, ezek csak az éléskamra polcait érintik,
egy jó spanyolos szaklektor közreműködésével

könnyen kiküszöbölhetők lettek volna. A Don
Quijote "eredeti" szerzőjét említve például (57.
lap) nyilván Cide Hamete Benengelit akart írni,
s csak véletlenül maradt eid a szövegben.
Ugyanígy, az Arte poético című Borges verset
idézve az "el arte deber ser ese espejo" sorban
eredetileg bizonyosan a nyelvtanilag helyes
"debe ser" szerepelt (21. lap).

A Hidny és jelenlét legfőbb értékének (a
borgesi kettősségek állandó és együttes láttatá
sa mellett) azt tartom, hogy Szabó abba az
összefüggésrendszerbe helyezi Borges műveit,

amelyben a szövegek valóban azokként jelen
nek meg, amik. Igyekszik megtalálni a szöve
gek igazi jelentését, igyekszik ezt a jelentést, a
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szövegek világán belül maradva, magukból a
szövegekből kifejteni, s választott, irányt és utat
mutató elődei is csak annyiban érdeklik,
amennyiben a művek saját (és sajátos) világát
segítenek megmutatni. Ugy, hogy az értekező

világát is sejtsük mögötte.
Meggyőzően választja például Umberto Eco

Történelem és interpretáció című könyvének vi
lágértelmezési modelljeit kiindulási pontjául,
mondván, hogy "napjaink szövegmegközelítési
és alkotói stratégiái C.. ) gnosztikus-hermetikus
gyakorlatokként C,.) magyarázhatók". Ami a
racionalizmus tagadását, a szöveg nyitott uni
verzumként való felfogását, a nyelvi egyértel
műség lehetőségének tagadását és a "világba
vetett" egyén elszakadását jelenti a transzcen
denciától.

Kiemelést érdemel, hogy milyen nagy jelen
tőséget tulajdonít a dolgozat Borges másik radi
kális (s már a "Nietzsche utáni" korszakot jelző)
gondolatának: az "én semmisségének", s a hoz
zá kapcsolódó "határtalanításnak" . "Az én-nek
a másikon keresztül történő megteremtése C.. )
analógnak tekinthető a borgesi szövegfelfogás
sal. C.. ) A zárt én és a zárt szöveg határainak
felnyitása a rajtuk kívüli világok folyamatos je
lenlétére utalva a velük való kommunikáció le
hetőségét rejti magában, mely párbeszéd befe
jezhetetlen, (hiszen) minden egyes újonnan fel
tárulkozó horizont ismét újabb mögöttes pers
pektívákat tesz láthatóvá és von be a dialógus
ba."(24. lap)

Megjegyzendő,hogy ha a Borges-mű gondo
lati vonatkozásainak jelentős részét szoros
összefüggésbe lehet hozni a filozófiai fenome
nológia és hermeneutika határ-problematikájá
val, amely egyszersmind a metafizikai igényű

fantasztikus irodalomnak is központi eleme, ak
kor ez a kapcsolat Szabótól is nagyobb figyel
met érdemelhetett volna. Mindkettő benne van
a szerző látóterében. de talán nem eléggé hang
súlyosan.

Az értekezés további "csomópontjai": A
Szerző (atlhelyeízése), a Szöveg mint a fikciók
"szimulációja", az irónia mint "köztes lét", a
szubjektum, a tükör mint labirintus, könyv és
álom, valamint a vég mint az értelmezés kezde
te szintén megérdemlik figyelmünket, még ha e
fejezetcímekben jelzett problémák, így vagy
úgy, szinte mind ismerősek is már a fentebb
említett szerzőkmunkáiból. De hogy hogyan je
lennek meg Borges műveiben ezt egyelőre leg
inkább Szabó Gábor ígéretes tanulmányából
tudhatjuk. (Messzelátó Kiadó, Szeged, 2000)

CSUDAY CSABA


