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„Hogy ki adja tel jesebb
végösszegét”

(Kemsei Ist ván:
Immanuel Kant há lósipkája)

At tól a köl tõ tõl, aki ver se it egy 
fi lo zó fus ról, sõt e fi lo zó fus há ló sip-
ká já ról ke resz te li el, bi zon  nyal nem 
áll tá vol sem a böl cse let, sem az iró-
nia. Kemsei Ist ván azon ban nem csak
a fi lo zó fi á ba ka rol örö mest – mint 
mû vei (ver se i hez il lesz tett jel mon da-
tai) mu tat ják, köl tés köz ben egy egész 
író vá lo ga tott (pél dá ul Pe tõ fi, Jó zsef 
At ti la, Sza bó Lõ rinc, Vas Ist ván, 
Kor mos, Nagy Lász ló, Szap phó, Pus-
kin, Tolsz toj, Apol li naire) kí sé ri. Az 
Immanuel Kant há ló sip ká já ról még is
ba jos vol na ki je len te ni, hogy va la mi-
fé le böl cse le ti, iro dal mi ins pi rá ció. 
Hi vat ko zá sa it szá mol va, igaz, a szo-
ká sos nál ta lán sû rûb ben ke rül nek elõ 
ar gu men tu mul a mes ter ség nagy jai. 
De üs sük fel a köny vet akár hol, tüs-
tént ki de rül: a ke gyet len ös  sze fog la lá-
sok köl tõ je amúgy csu pa ér zés, csu pa 
sze mé lyes él mény. Az, hogy köz ben 
a fi lo zó fia el vont mu zsi ká ja is be le ját-
szik a szer zõ szö ve ge i be, nem je lent
mást, mint hogy Kemseinél a kívülrõl 
ka pott tu dás és a sa ját ta pasz ta lat 
ki vált képp egy más ra utalt al kat ré szei 
a vers nek.

Az Immanuel Kant há ló sip ká ja
mind ös  sze ti zen ki lenc köl te mény, s 
hoz zá szin te egyet len té ma: ke se rû, 
iro ni kus ne ki in du lás az öre ge dés nek. 
An nál in kább ér de kes: mi min den 
el fér eb ben az egye dü li szó lam ban! 
Elõ ször is, a Kemseit kép vi se lõ vers-
alany na gyon ha rag szik az idõ re. 
Ha rag szik a mú lá sa mi att („Vég leg 
ro had jon meg az egész, / most, hogy 
az idõk is le jár nak, / ne kí ván jam, 
le gyen ma gá nak / hol tá ig e zseb pi szok-
nyi rész”), de dü hös a kor ní vó já ra is. 
„Aho vá né zek, min de nütt mo csár: / 
bûz lõ, gõ zöl gõ, vagy pe dig fa gyott,
/ s az ég a szé lén el bam bul va áll.”  
Ám ez a szi go rú és in ge rült lé lek, 
ahogy kész föl in dul ni, kész en ged ni 
is; kész ki nyit ni ér zé ke it; kész, hogy 
ol dot tab ban, na gyobb kedv vel íz lel jen 
be le – min de nek elõtt a vis  sza pir kadt 
idõ be; a múlt ba, amely „ha ki mon-
dom: szó, ha aka rom: szi get”, Kemsei 
ki mon dot tan akart szi ge te a sze re tet. 
És csak ugyan cso dál ni va ló, men  nyi 
fi nom rez dü lés, gyön géd szív hang 
sza ba dul fel ba rát ság- és em lék ver se-
i ben. (Fény kép: egy ré gi szil vesz ter,
Do rot  tyás hangzatka, Hommage? 
Sza bó Lõ rinc) Igaz, a tra gi kum is itt 
éri te tõ pont ját: Az uta zó, mely Pa rancs
Já nost si rat ja, oly kí mé let len egy ér tel-
mû ség gel, oly át él ten be szél az el mú-
lás ról, hogy le he tet len a ha tá sa alá 
nem ke rül ni.

Vol ta képp az Ös  sze csu kott 
szárnyasoltárban úgy szin tén az idõ 

ha tal má ról esik szó. „…a név is el tû-
nik, az arc is a sem mi idõ be hull” 
– hal lat szik a vers ele jé rõl. De a 
köl tõ Kemsei mint ha Ber zse nyi vel 
ér te ne egyet; va gyis hogy az írás 
vi lág kép zés. És nem te szi-e hoz zá
Ber zse nyi, „hogy min den vi lág kép zõ 
lé lek egy szer smind sze re tõ lé lek”? 
Az Ös  sze csu kott szárnyasoltár pe dig 
a sze re tõ fér fi val lo má sa. A fér fié, 
ki oly kor (az öre ge dés da cá ra) is ten 
bol dog gyer me ké nek érez he ti ma gát: 
„És megint együtt. Ízed, mint az al ma
íze / a gyü mölcs és a száj pad lás ta lál-
ko zá sá ban.”

Az ízek ta lál ká já ról szó ló kép 
kü lön ben va ló sá gos mû hely-szim bó-
lum. Vagy a Kemsei-vers iga zi ka rak-
te re nem a be széd tó nus foly to nos 
fö lül írá sá ból fa kad? A ke se rû, csa ló-
dott köl tõ re nem vissz hang zik-e azon- 
nyom ban az iro ni kus – né hol a gro tesz-
kig me nõ en iro ni kus – Kemsei? S a 
vén ség kö ze li te lét ko mo lyan ve võ 
lí ra hõs bá na ta in nem mu lat-e ugyanõ: 
fleg mán? De a vers bel se jé ben sem 
egy szí nû az élet, ha ész re ves  szük, 
mi lyen jól meg fér itt az ori gi ná lis 
köl té szet az úgy ne ve zett epikolírával. 
Meg fér, no ha rop pant tá vol ság pél dá-
ul az Ös  sze csu kott szárnyasoltártól az 
Út vesz tõ ke ser ve sig: „Az em ber ci pel,
ha rá kény sze rül, / bár mit, ami ha lá lig 
rá ta pad, / va kard csak le! Így kap hatsz
ét ke dül / mo csok ká vál to zott fo gal ma-
kat. / / Tisz táz ni sincs mit, elég nem-
tudást / lel hetsz min den kap cso lat ban 
un tig, / s meg élsz, ne kérj má sik tól 
rá adást: / el tart a vis  sza ve ze tõ útig”.

A ki lá tás ta lan Út vesz tõ ke ser ves
a sem mit hoz za elõ tér be, a tárgy ként 
adott ûrt, amely a ma ga tár gyi mi vol-
tá ban is oly áll ha tat lan és in ga tag. 
„Ben ned, fö löt ted, / át el len ben az 
üres ség fa la.” – ír ja Kemsei. Íme 
az ûr anyag sze rû tö mény sé ge – s rá 
nyom ban az el len kép, en nek a vi zi-
o nált anyag sze rû ség nek a ta ga dá sa: 
„Fej-be ver ni anya got nem ölt het, / így 
hát mi hez is kezd het nél ve le?”  A min-
dent két sé ges sé te võ kér dés ben egy 
pil la nat ra a ma dá chi lant is meg pen-
dül: „Õr jön gõ röp tünk, mondd, ho vá 
ve zet?” Az Út vesz tõ ke ser ves azon ban 
az ige nek és ne mek bo nyo lult kap cso-
la tát mel lõz ve meg áll a ha szon ta lan 
gyöt re lem nél. Meg ál la po dik ab ban, 
hogy egy köz ér zet tra gi kus han gu la tú 
ká té ja le gyen.

Mi az, ami vel Kemsei még is meg-
pró bál fö lül emel ked ni ke dé lye ár nyék-
ba-zu ha ná sán? A fö lény; a sa ját öreg-
ség-fé lel mét is le szó ló ön ér zet, Pas cal 
je gyé ben, aki sze rint a gon do lat az
em ber leg fõbb büsz ke sé ge. A vé nü-
lés nek ne ki vá gó lí ra hõs szám ve tés sel 
kez di: „Mint aki hát tal a te rem tés nek 
/ tü kör be te kint ve két bal kéz re lát, / 
kör möm ma sza tos üveg re vés het. / / A 
ra kó dott mocs kot kar col hat ja át. / Et tõl
az ered mény nem vál to zik, / nem nõ a 
szál lon gó per nyé ben vi rág.” Majd sze-
rel met éne kel „a múl ha tat lan csönd ön 

át”, az Aquin cu mi éj sza ká ban, hol„ 
föl zúg idõ nek hang sze re, / míg raj ta
ját szik négy ke zest / sze rel me sé nek 
Aelia, / sze rel me sé nek Aelius.” Em lé-
kek és szel le mek közt fo rog va („Nem 
mond ha tod, hogy nem volt idill / és 
meghittség…”) egy szer re csak vé gé re 
jut a hi tek nek és ta ní tá sok nak. „Úgy 
let tem öreg, egyik pil la nat ról a má sik-
ra, hogy ma kog ni kez dett ben nem az 
idõ”. Ez min den?

Az az: mi re a mér leg el ké szül, nem 
ma rad más, mint a ki ke rül he tet len és 
ér tel met len vég. Er re a le súj tó igaz ság-
ra (ha tet szik: ab szur dum ra) Kemsei 
Ist ván a ki mon dás fö lé nyé vel vá la szol. 
Nyer sen és ker te lés nél kül be szél. 
Sem mit sem szé pít, in kább se bez. S 
an nál met szõbb, mi vel fenn aka dást 
nem is me rõ stí lu sa a mondanitudás rit-
ka ké pes sé gé vel tel jes. Nem, nem az 
esz közt te szi cél já vá, de az írás mo rál-
já ba és presz tí zsé be na gyon is be le ér ti 
a tar tós ság kö ve tel mé nyét. Hogy amit 
le ír, ne be széd, ha nem al ko tás le gyen. 
Az élet el apad hat, a mí ves ség so ha. 
Kemsei Ist ván arc éle a lé te zés fe lé: 
az a meg ráz kód ta tá sát fö lény be rej tõ 
pro fil, amely hit vány uta zás nak fes ti, 
ahogy az „em ber fut a lé ten át”. A Lev
Tolsz toj nak, Asztapovo, vas út ál lo más
cí mû ver sé ben ír ja: „Ez ügy resz ket tet 
en gem is: / kis ma gá nyos, ki be le ké-
kül, / kit csak ma ga-hi á nya visz, / 
nem test töb bé, ha nem a szel lem / zör-
gõ hé ja, a vé ge el len / szé gyen le te sen 
vé ge zõ / kétbalkéz ön tör vény ke zõ?” 
De hogy is a szel lem áju lá sá ról van 
itt szó! Kierkegaard ke mény lec ké jét: 
(„Ha lál ra kell elõbb se bez nünk a föl-
di re ményt, csak utá na ment het meg 
ben nün ket az iga zi re mény.”) lát juk 
va ló ra vál ni a köl tõ ben, aki im már
ko mo lyan re mél het.

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Ke le men La jos

A test tü körcserepei
(Lovas Il dikó:

Spanyol meny asszony)

„Ami egy sze rû, az so ha sem si ke rül het.”
(Lo vas Il di kó)

Lo vas Il di kó Spa nyol meny as  szony 
cí mû re gé nye mû vé szi tü kör já ték, 
va gyis a sza vak kal te remt he tõ tük rö-
zés mû vé sze te. A re gényt mû köd te tõ 
fo lya ma tos tü kör já ték ban sem mi re 
nem ve tül di rekt pil lan tás, sem mi nem 
mu tat ko zik meg köz vet len lát ha tó sá gá-
ban. Ahogy a tü kör a hét köz nap ok nak 
is lát ha tat lan ál lan dó sá ga (hi szen pusz-
tán az ön kons ta tá lás hor do zó fe lü le te), 
úgy a Spa nyol meny as  szony cí mû 
re gény ben is egy szin te lát ha tat lan 
tü kör fe lü let kép zõ dik. Az el sõ szán-
dé kú rög zí tés he lyett a meg fi gyelt 
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va ló ság ele mek va la mi más ra, má sik ra 
tör té nõ ki- és rá ve tü lés for má já ban 
vál nak ér zé kel he tõ vé. A mû vön be lül 
egy faj ta spon tán ér te lem szó ró dás 
in dul meg, mely ben a ki in du lás és a 
vég, az ere det és a tü kör kép el kü lö nít-
he tet len egy más ra utalt ság ban ké pez 
meg egy sa já tos vib rá ci ós te ret. Ez 
a tér te le van tit kok kal, a ti tok le lep-
le zé sé re irá nyu ló tel je sít he tet len és 
ki elé gít he tet len vá gyak kal, vágy tár-
gyak kal.

A Spa nyol meny as  szony ér tel mez-
he tõ úgy, mint egy a Fér fi ál tal már 
meg kép zett vi lág/va ló ság (a Csáth 
Gé za fe lõl ér tett Nõ, konk ré tan a 
fe le ség, Jó nás Ol ga) elé ál lí tott olyan 
tü kör, mely mint egy há tul ról vi lá gít ja 
meg a szem bõl már lá tot tá tett ké pet.
Ez a fik tív do ku men tum ként író dó 
tör té ne ti szál te hát Csáth Gé za Nap ló-
já nak el len ol va sa ta.

A re gény nagy lá tó szög ét il le tõ en 
ér de mes meg idéz nünk a prob lé ma 
egyik leg jobb szak ér tõ jét, Fre u dot, 
aki szar kasz ti ku san jegy zi meg va la-
hol, hogy bár egész éle té ben azt ku tat-
ta, „Mit akar a nõ?”, nem si ke rült 
meg ta lál nia a vá laszt. Ám a pszi cho-
a na lí zis pász tá zó te kin te te elõl új ra
és új ra el rej tõ zõ Má sik ta pasz ta la ta 
nem volt hi á ba va ló, hi szen e hi ány ta-
pasz ta lat ön ma gá ban is na gyon fon tos 
be lá tá so kat rög zí tett. Töb bek kö zött 
azt, hogy a Má sik min dig Hi ány, vagy 
hogy a Hi ány min dig a Má sik, és 
hogy min den kí ván csi ság csak nö ve li 
és ge ne rál ja e vi szony fe szült sé ge it: a 
bir tok ba ve võ én és a bir to kolt má sik 
bi po la ri tá sa és aka rat köl csö nös sé ge a 
fe le ket fo lya ma to san „ön nön part ja i-
ra” ve ti vis  sza.

Lo vas Il di kó új köny ve, a Spa nyol 
meny as  szony a fre u di ta pasz ta lat 
na gyon tu da tos nak tû nõ meg erõ sí té-
se. A pers pek tí va vál tás, amely úgy 
feminizálja a maszkulin monokulari-
tást (ez zel egyéb ként an nak ek vi va len-
sé vé té ve), hogy meg tart ja a kér de zés 
kí ván csi sá gá nak élét és mély sé gét, 
de ele ve le mond a Má sik (a Fér fi) 
ti pi zá ló, ho mo ge ni zá ló alak za tok ba 
va ló rög zí tés érõl. Ezt már a Lo vas
Il di kó szá má ra (min dig) oly ked ves
paratextusok nyi tó idé ze te be je len ti 
(s ez zel le gi ti mál ja, és a narráció né zõ-
pont já nak alap elv évé te szi) a nem-
konkluzív ér dek lõ dést: „Nem kell min-
dig a leg vég sõ konk lú zi ó ig el men ni. 
An  nyi min den van köz ben is.” (Elias 
Canetti: Fel jegy zé sek) A mot tó ul 
vá lasz tott idé zet az egyéb irá nyú je len-
tés ki bon tás le he tõ sé gei mel lett elõ re 
ve tí ti Lo vas Il di kó köny vé nek ta pasz-
ta la ti ho ri zont ját. Fre ud meg jegy zé se 
elé tük röt tart va Lo vas Il di kó köny ve 
ab ba a be lá tás ba író dik be le, hogy „a
fi úk nál so ha sem le het tud ni. Az, hogy 
a fi úk mit érez nek, rej tély.”

A Fre ud nak cí mez he tõ nõi üze net
egy olyan re gény ben fo gal ma zó dik 
meg, amely ben két (egy for mán 
én ként meg je le nõ) nõ sze rep lõ szá-

má ra (alap ve tõ en kü lön bö zõ okok-
ból) ér vény te len né vá lik az élet nek
ér tel met adó, (kö zös) Nagy Álom. 
Az Álom tar tal ma a há zas ság ban, a 
Fér fi ban meg él he tõ tel jes bol dog ság. 
Két kü lön bö zõ idõ ben és szín he lyen 
fosz lik szét ez az il lú zió. Az ese mény-
tük rö zés ben na gyon fon tos, hogy 
a vesz te ség ta pasz ta la ta mind két 
eset ben el sõ sor ban tes ti tör té nés sé 
transz for má ló dik, és a test tük re i nek 
szét tö ré sé hez ve zet. A szét tört fe lü-
le te ken meg je le nõ ké pek, mint egy 
bi zo nyít va ön ma guk re a li tá sát, nem 
al kot nak meg egy ös  sze füg gõ, ki zá ró-
la gos (nõi) va ló sá got.

A ser dü lõ/ka ma szo dó lány ví vó dá-
sa it, küz del me it be mu ta tó, nyil ván va-
ló an a szer zõ élet tör té net ét tematizáló 
cse lek mény szál ban a má sik ról (a 
fi úk ról) meg kép zõ dött nem-tu dás 
mint ta pasz ta lat író dik át és ér vé nye-
sül el be szé lés idõk min den vi szony-
la tá ban. A Má sik ról (a Férj rõl) va ló
nem-tu dás (az ért he tet len ség) ér zé se 
meg ha tá roz za a má sik cse lek mény-
szál hõ sé nek va ló ság ér tel me zé sét 
is. Az 1918-ban ját szó dó tör té net 
hõs nõ je, Jó nás Ol ga Csáth Gé za fe le-
sé ge ként, az élet ben már so kat ta pasz-
talt nõ ként–as  szony ként  ugyan úgy 
ide gen ként lát ja a fér jét, aho gyan a 
80-as évek ben a fi út és fér jet ke re sõ 
ön élet raj zi el be szé lõ vi szo nya i ban 
is a má sik ra irá nyu ló ér tet len ség és 
ért he tet len ség vá lik hang sú lyos sá. A 
két idõt ös  sze ol vas va a re gény ki nem 
mon dot tan hor doz za azt a be lá tást, 
hogy az élet idõ, a fel nõtt ség, az érett-
ség nem küsz öbö li ki az in ti mi tás ban 
meg lé võ in kon zisz ten ci át, sõt a má sik
meg is me ré sé ben a tu da tos ság, a fel ké-
szült ség in kább el tá vo lí tó ere jû.

Pe dig min den jól in dul. Jó nás Ol ga 
az or szág leg zse ni á li sabb fér fi já nak a 
fe le sé ge lesz, az ön el be szé lés hõs nõ je 
szin tén nagy igén  nyel vá laszt ja part ne-
re it, fi ú it, fér jét. A könyv tü kör já té ka-
i nak egyik leg ér de ke sebb for má ja az 
egyes ol va sa tok tük rö zõ dé se. Ez iga-
zán ak kor vá lik hang sú lyos sá, ami kor 
a sze rep lõi tu da tok szá má ra vi lá gos sá 
vá lik, hogy a Má sik min dig ele ve egy 
sa já tos ol va sói ta pasz ta lat ként je le nik 
meg. Mind két nõ ese té ben olyan ol va-
sa tok ér vé nye sül nek és vál nak élet ala-
kí tó stra té gi á vá, me lyek a Fér fi ban 
drá ma i an meg nyí ló hi ány ra mu tat nak 
rá. Az ol va sás mód ja i ban ala ku ló, meg-
for má ló dó jel lem mint egy sa ját ma gát 
ol vas sa vis  sza a szö ve gek be.

Jó nás Ol ga szá má ra a fér je nap-
ló ja az élet szö veg. Az 1912–13-ban 
író dott Csáth Gé za-nap ló va ló ban 
meg döb ben tõ és meg rá zó fel jegy zé sei 
a Má sik másikjáról ad nak ké pet, ar ról
a lé te zõ rõl, aki ön ma ga ta ka rá sá ból 
csak eb ben a szö veg ben lép elõ. A 
gya nú ál tal ve zé relt tit kos ol va sás 
azon ban nem tisz táz hat ja a tit kot, 
sõt újabb tit ko kat te remt. A fel tá ru-
ló tit kok pe dig nem meg vi lá gít ják, 
sok kal in kább el tün te tik a má si kat. 

Az így elõ ál ló mér he tet len hi ány 
vég ered mény ben a má sik apo ka lip-
szi se, le lep le zés, fel tá ru lás, an nak 
meg mu tat ko zá sa, hogy ami van, az a 
nincset vi lá gít ja meg. Ez a fo lya ma tos 
apo ka lip szis Lo vas Il di kó köny vé nek 
koherenciateremtõ fun da men tu ma. 
Kö zép pont já ban a ti tok kü lön bö zõ 
tematizációi és ér tel me zé sei áll nak. 
Az apo ka lip szis ugyan is az el rej te ni 
va ló fel mu ta tá sa, a szem szá má ra 
ta bu ként lé te zõ fel mu ta tá sa. Tit kos 
te vé keny ség. A Spa nyol meny as  szony
tör té ne te fo lya ma tos apo ka lip szis, 
mely ben a ti tok és a le lep le zés együt-
tes vá gyá nak konf ron tá ci ó ja, mint az 
élet drá mai tör té né se zaj lik.

„Egé szen ad dig, míg be le nem 
ol vas tam fér jem gye rek ko ri nap ló i-
ba, úgy hit tem, sen ki nek sin cse nek 
iz gal ma sabb tit kai ná lam. Nap ló ját 
is azért kezd tem ol vas ni, elõ ször még 
ti tok ban – nem tud tam, hogy ké sõbb õ 
ma ga ké ri, hogy meg te gyem –, azért 
kezd tem te hát be le, hogy olyas mi nek 
a bir to ká ba jus sak, ami meg bor zon-
gat.” Jó nás Ol ga vá gyai az ol va sás 
so rán ki e lé gül nek, és meg elõ zik azt 
a narcisztikus fel tá rul ko zást, amit 
ké sõbb a férj kín zó és ön kín zó biz ta-
tá sa je lent, de az õ ol va sásörö mé be 
zu ha nó nár ciz mu sa (hogy a rá irá nyu-
ló vá gyat a sza vak ban új ra él hes se) 
vis  sza nem for dít ha tó pusz tu lás ba 
visz. „Az tán egy reg gel meg ta lál tam 
a fü ze tet. Eszem be sem ju tott, lát va
friss kel te zé sét, hogy az már nem egy 
fi a tal, is me ret len fiú nap ló ja, ha nem 
a fér je mé. Erõ sebb iz ga tott ság vett 
raj tam erõt, mint es kü võnk nap ján. 
A sze mem fu tott a so ro kon, a ne vem
ke res te, a ne vem kez dõ be tû jét, s 
ahány szor rá akadt a ke rek ded jel re, 
a szí vem ha tal ma sat dob bant, a szám 
elkerekült, for máz ta a han got, mint 
egy sik kan tást, Is te nem.” Az iz ga tó-
an tit kos te vé keny ség gé tett ol va sás 
a vágy nyil ván va ló át he lye zé se a
test rõl a szö veg re, ám – a ha tár át lé pé-
sen ke resz tül – cél ja a tes ti gyö nyör
fo ko zá sa. A már le lep le zett test vis  sza-
he lye zé se ab ba az ál la po tá ba, ami kor 
még ren del ke zés re nem ál lá sá ban a 
ször nyû kí ván csi ság és iz ga tott ság 
ér tel met adó for rá sa volt.  A má sik-
ról szer zett (sze rez he tõ) tit kos tu dást 
mû köd te tõ li bi dó a tes ti gyö nyö rö kig 
len dí ti az ént.

A nár ciz mus ab ban az ön le lep le zõ 
val lo más ban tel je se dik ki (és der med
meg), amit Lo vas Il di kó jó ér zék kel 
emelt ki Csáth Nap ló já ból. Az Elias 
Canetti-idézet mel lé he lye zett gon-
do lat (amit Csáth Kosz to lá nyi nak 
cí mez) fé lel me tes val lo más: „Hang-
sú lyo zom, hogy min dig sza dis ta fér fi 
vol tam, és so ha se fél té keny.” (Csáth 
Gé za: Jegy ze te k D.-nek)

A könyv énelbeszélõjének ol va sa ta 
más irány ból for má ló dik, de szin tén a 
hi ány alak za ta it te rem ti meg az ol va-
sás so rán. A fi úk ra ve tett tit kos te kin-
te tek, a gyor san cél zó pil lan tá sok azt 
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a szö ve get ol vas sák a va ló ság ra, mely 
a nõi ön tu dat meg for má lá sá ban is 
je len tõs sze re pet ját szik. Szö veg és 
va ló ság köl csö nös vis  sza iga zo lá sai 
ala kít ják ki és erõ sí tik meg a lány ban
a hi ány ér zé sét, az el rej tett – nem 
is mert fe lé ára dó kí ván csi ság te hát 
fo lya ma to san ön ma ga gya nú ját lát ja 
iga zo lód ni. „Ter mé sze te sen ak kor 
sem en ged tem vol na meg, hogy bár ki 
hoz zám ér jen, ha ész re vet tek vol na. 
…Azért nem en ged tem vol na, mert 
a nagy anyám sze rint egy lány nem 
áll szó ba sen ki vel, nem en ged kö zel
ma gá hoz sen kit, ugyan is min den fér fi 
csak azt akarja… min dennap el mond-
ta, hogy mi lyen egy ren des lány és mit 
akar nak a fi úk. Azt.”

A nagy anya ol va sa tá nak ki ve tü lé-
se mel lett az el be szé lõ én szá má ra 
a má sik ilyen tí pu sú „te kin té lyi szö-
veg”, James Joyce Ulyssese ha son ló 
funk ci ó val vá lik szem lé let for má ló 
ös  sze te võ vé (tex tus sá). Egy részt 
iden ti tás kép zõ izo lá ci ót biz to sít, más-
részt ez zel az izo lá ci ó val a tit kok a 
hi ány fel tá ru lá sa ként lep le zõd nek le. 
(Az Ol ga-fe je ze tek ben a tex tus és a 
sze xus egy sé ge rob bant ja szét a har-
mo ni kus lé te zés le he tõ sé gét, itt pe dig
a text és a szex szö veg konf ron tá ci ó ja 
ered mé nyez él he tet len sé get.) Eb ben a 
vo nat ko zás ban (is) na gyon fon to sak a 
re gény két tör té ne ti szá lát egy más ra 
vo nat koz ta tó szö veg sze rû át fe dé sek 
és uta lá sok. Az egy más ba nyí ló-ha to-
ló szö veg tes tek a struk tú rá ban te szik 
lát ha tó vá a re gény vi lá gá ban köz pon ti 
sze re pet ját szó vágy me cha niz mu so-
kat. A mû je len idõ i ben (el té rõ okok 
mi att) el foj tott-el hall ga tott a sze rel mi 
vágy tes ti ség ben tör té nõ ki elé gü lé se. 
A cse lek mény je len ide je az erotizált 
idõkontextus el le né re is aszexuális. 
Eb bõl a szem pont ból (is) ér de kes az 
egymon da tos nyi tó fe je zet, amely 
mint egy meg ala poz za az egy más-
ra si mu ló szö ve gek szer ve zõ dé sét: 
„Én, azt hi szem, lé nye gi leg még szûz 
va gyok.” Azon ban a test ki vo ná sa 
a túlerotizált tex tus ból/sze xus ból 
szin tén vágy kép zõd mény ként ér tel-
mez he tõ – egy újabb hi ány je le ként 
(hi ány jel ként).

A szö ve gek (tör té ne tek) egy mást 
ol va só uta lás rend sze ré ben ki ala ku-
ló tér fi nom áram lá sai a Spa nyol
meny asszony cí mû re gényt ér zé keny 
há ló zat tá szer ve zik. A dön tõ sze re pet 
eb ben a szer ve zõ dés ben el sõ sor ban 
nem a nagy szá mú motivikus meg egye-
zés és meg fe le lés játs  sza, ha nem az 
in di rekt vo nat ko zá sok, me lyek a köny-
vet (Lo vas Il di kó meg ha tá ro zá sa sze-
rint) lány, regény-nyé te szik. In di rekt 
uta lá si rend szer ként szer ve zõ dik meg 
az egy mást ol va só tör té ne tek nek az 
az alap ré te ge, amely egy részt a Csáth 
Gé za-no vel lák, más részt a Nap ló szö-
ve ge it von ja be a re gény tu da tá ba. 
Jó nás Ol ga és az el be szé lõ én ol va sás-
kö zös sé ge szin te mo del lál ja a re gény
kon cep ci ó ját, hi szen a Nap lót ol va só 

Jó nás Ol ga a nap lót ol va só el be szé lõ 
te kin te té ben ma ga is nap ló szö veg ként 
áll elénk. „Én nem ve zet tem fel jegy zé-
se ket, min dent a fe jem ben tar tot tam. 
Sza gok kal, fé nyek kel, szí nek kel tá jé-
ko zód tam az évek, em lé kek kö zött. 
Gyöngy vi rág il la tú szap pan hab a tes-
te men, so ká ig ez volt a leg ked ve sebb 
em lé kem, fi a tal em be rek ké pét hoz ta 
vis  sza, amint meg pró bál nak a kö ze-
lem be ke rül ni, meg szó lí ta ni.” 

A Jó nás Ol ga tu da tá ban ve ze tett
nap lót a szer zõ a Nap ló ol va sá sá-
nak el len ol va sa ta ként hoz za lét re. A 
szer zõ a szá má ra adó dó tu dás több let 
fe lõl pró bál ja ol vas ni Jó nás Ol gát, aki 
ugyan nem ve ze tett nap lót, de vá gya
ál tal rá kény sze rült a nap ló ol va sás ra. 
Az egyik re gény szál Jó nás Ol ga utol-
só nap ját te szi tu da tá nak tár gyá vá. 
A ti tok ban a fér je tit kos nap ló ját író 
Jó nás Ol ga alak já nak meg raj zo lá sa 
egy ti tok le lep le zé sé nek nagy sze rû 
le he tõ sé gét kí nál ja. Mert Jó nás Ol ga 
nem írt nap lót, de sza gok kal, fé nyek-
kel és szí nek kel tá jé ko zó dott. (Mint ha 
a ka ma szo dó el be szé lõ én va ló ság ér-
zé ke lé sé nek, meg is me ré sé nek for mái 
de fi ni á lód ná nak eb ben a mon dat ban 
– a nõi lét ta pasz ta lat rizomatikus for-
rá sai.) Az öröm for rá sá vá ki ki ál tott 
test fe no me no ló gi á ja, hogy egy szer re 
vá gyat kel tõ és vá gya ko zó, drá ma i-
an el lent mon dá sos vi szo nyo kat hoz 
lét re a re gény ben. A tes ti ség né ha 
az en ge del mes ség, az alá zat, né ha 
pe dig a lá za dás esz kö ze ként je le nik 
meg (e te kin tet ben a mû új ra ké pe zi 
a Csáth Gé za nap ló já ban pon to san 
meg raj zolt co i tus-vi szony la to kat, 
hi szen Csáth a test oda adá sa és a 
meg ta ga dá sa köz ti rop pant tá vol ság-
ban jár ta a ma ga pok lát). Re gé nyé ben 
Lo vas Il di kó a jelentésteli test fi nom
hermeneutikáját ad ja a test ta pasz ta lat 
kez dõ for má i tól a test „ér vény te len sé-
gé nek” vég sõ ta pasz ta la tá ig. Eb ben a 
vo nat ko zás ban hang sú lyos a re gény
egy újabb in di rekt uta lá sa, mely nek 
szer ve zõ mo tí vu ma a tü kör. A tü kör 
(vagy ab lak) elõtt töl tött lány-idõ 
sem mi vel nem he lyet te sít he tõ ta pasz-
ta lat gaz dag sá ga egy szer re je le ní ti 
meg a test ben és a tes ten kí vül le vés
(a vá gyó és a vá gyott test) ket tõs sé gét. 
A test ol va sá sá nak és ér tel me zé sé nek 
el sõ és egy ben utol só hor do zó fe lü le-
te a tü kör, amely ki szol gál tat ja az én 
szá má ra a sa ját tes tét. Va ló já ban ez az 
énpozicionálás a re gény alap hely ze te, 
ke re te: a szem szá má ra tör té nõ meg-
mu tat ko zás, a vá gya ko zás a lá tot tá 
és vá gyot tá vá lás ra a meny as  szony-
sze rep ben mo dell ér té kû vé vá lik. Már 
a re gény nyi tó mon da tai vi lá gos sá 
te szik a tü kör-szi tu á ció szim bo li ká ját: 
„A jú li u si hõ ség ben a szo ba sar ká ban 
áll do gál tam. Áll tam egyik lá bam ról a 
má sik ra. Hó fe hér stiklában. Stiklában 
sze ret tem vol na, de nem le he tett, 
hi szen azért áll tam ott, a szek rény 
elõtt, hogy meg bá mul ja nak. Jöj je nek 
az em be rek és néz ze nek. A kar csú

de re kam. Ma kacs szám. Gyö nyö rû 
fri zu rám. Pá ri zsi ru hám.”

A test ki szol gál ta tá sa ugyan azt 
je len ti a sa ját és az ide gen szem nek:
az ön ma ga ság lát ha tó vá vá lá sa. A 
re gény Jó nás Ol gá ja jegy zi meg egy 
he lyütt, hogy fér je a tes tét vo nal zó-
ként hasz nál ta, fo lya ma to san mért 
ve le. A test mér cé vé té te le ugyan így 
meg je le nik a test tü kör ré té te lé ben, 
hi szen az mint tü kör mu tat ja/mé ri 
meg, mi ként lát ha tó a test. Amit a rá 
né zõ má sik te kin te te mu tat, az a né zett
tes tet te szi ol vas ha tó vá és ér tel mez he-
tõ vé. A ki szol gál ta tott ság eb ben az 
ér te lem ben a test ki szol gá lá sá val 
kez dõ dik. Ki szol gál és ki szol gál tat? 
El kü lö nít he tõ-e szol gá lat és szol gál ta-
tás? – kér de zi a spa nyol meny as  szony. 
Min den eset re a nõi test leg in kább a 
tü kör fog lya, hi szen ab ban és ak ként
for má ló dik ön ta pasz ta la ta.

„At tól a ko ra ta va szi nap tól min-
dennap vis  sza tér tem a tü kör höz, de 
már nem az elõ szo bá ban, ha nem a 
há ló szo bá ban. Hos  szan for go lód tam 
a szek rény elõtt, ahol a meg vi lá gít-
ha tó tü kör állt. Volt, hogy fe lül tem 
az ágy ra, úgy né ze get tem ma gam.” 
A test ha tár és az énhatár egy más hoz 
iga zí tá sa jól nyo mon kö vet he tõ az 
el be szé lõ én ál tal be mu ta tott ki tû nõ 
kor- és fej lõ dés rajz ban. A fi a tal lány-
nak a test ki emel ke dé se i vel és dom bo-
ru la ta i val ví vott fo lya ma tos küz del me 
az én nek azt a vá gyott ké pét ve tí ti ki, 
hogy a test egy sze mé lyes, kont rol lált 
bel sõ ren det fo gal maz meg. A sta bil
test kép a má sok hoz va ló vi szony alap-
ja ként szim bo li zál ja a test kül sõ és 
bel sõ vi szo nya i nak har mó ni á ját. Ez a 
sa já tos „tükörstádium” eb ben a te kin-
tet ben nem idõ le ges. A gyer me két 
szop ta tó Jó nás Ol ga ugyan úgy tü kör-
ként áll az õt fi gye lõ ko vács te kin-
te te elé, mint az „egy szer csak lett” 
mel le it fel fe de zõ ser dü lõ lány ka. Az 
ér zé ki fel szín úgy író dik vis  sza a bel-
sõ én be, hogy meg száll ja, erotizálja 
azt, és a meg fi gyelt / meg fi gye lõ ént 
szem be sí ti ön ma ga el len áll ha tat lan-
sá gá val. „Po ko li évek kö vet kez tek. 
A tü kör elõt ti el sõ eny hü lést ak kor 
érez tem, ami kor fel pró bál tam a hi he-
tet le nül szûk, pá ri zsi meny as  szo nyi 
ru hám, ami nek fe szes sé gét a térd bõl 
szét áram ló, ke mé nyí tett, hát ra fe lé 
hos  szab bo dó fod rok még in kább 
hang sú lyoz ták. Nem tud tam, mek ko ra 
árat fi ze tek majd az él mé nyért, hogy 
a tü kör elõtt új ra el len áll ha tat lan nak 
lát tam ma gam.”

A tük rö zés nek és tük rö zõ dés nek 
egy má sik szint je je le nik meg a 
re gény szer ke ze té ben. A re gény nyil-
ván va ló an nem szán dé ko zik ki épí te ni 
egy faj ta ok–oko za ti sá gi vagy el len té-
te zõ vi szonyt a két tör té net kö zött. 
A temporalitás sem je le nik meg a 
ref le xi vi tás tar to má nya i ként, az az az 
idõ ben elõ ze tes tör té net nem író dik át 
ta pasz ta lat ként a ké sõb bi tör té net be. 
Ilyen ér te lem ben nem hasz nál ha tók az 
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elõt ti ség és az utá ni ság fo gal mai, sõt 
írói bra vúr nak te kint he tõ az a mód, 
ahogy egy faj ta szinkronitás köl csö nös-
sé gé be íród nak be le az idõ ben egy más-
tól tá vo li ese mé nyek. A meg kép zett 
szinkronitásból szü le tõ ta nul ság nél kü-
li ség (amit ko ráb ban a nem-konklúzív 
lo gi ka fo gal má val pró bál tunk meg ra-
gad ni) azok ban az ese mény tük rök ben 
vá lik ér zé kel he tõ vé, mely az em be ri 
ta pasz ta lat szer zés for má it az is mét lõ-
dés szer ke ze te i ben lát ja le ké pez he tõ-
nek. Az inkontingens min den na pi ság 
idõn át íve lõ tü kör já té kát nyil ván va ló 
ese mény egye zé sek kel és fi nom sej te-
té sek kel is lát ha tó vá te szi a szer zõ.
A két tör té net ben meg kép zett Én a 
tel je sen el té rõ valóságkontextus el le-
né re az is mét lés alak za tán és az is mét-
lõ dés for má ján ke resz tül szem be tû nõ 
azo nos sá go kat mu tat. A sa ját test ben
fel lel he tõ öröm fel fe de zé se és él ve ze-
te mind két nõ szá má ra az ön ma gá val 
va ló elé ge dett ség for rá sá vá vá lik. A 
nõi test bel sõ rej tel me i hez va ló el ju tás 
fel tû nõ azo nos sá ga hang sú lyos tü kör-
já ték. A ser dü lõ lány szá má ra ön ma ga 
tes té nek já ték ba vo ná sa a test ki nyí lá-
sá nak, a vi lág fe lé oda for dí tá sá nak az 
ese mé nyé vé vá lik. „Hogy meg tud jam 
tar ta ni az egyen sú lyom, a sar kam 
a fe ne kem hez szo rí tot tam. A má sik 
lá bam hos  szan hátrafeszítettem… A 
mel lem ki dül lesz tet tem, a ke zem csí põ-
re tet tem. Ahogy így egyen sú lyoz tam, 
ol dal ra for dí tott fej jel és meg le he tõ-
sen elé ge det ten, hir te len va la mi fur-
csa ér zés su hant át ben ne, a sar kam 
alatt, ahol a fe ne kem hez nyom tam. 
Olyan kel le mes volt, hogy ol dal ra dõl-
tem tõ le az ágyon, és kun cog ni kezd-
tem, ab ba sem tud tam hagy ni.”

Jó nás Ol ga szá má ra ugyan ez a 
já ték a test be zá ru lá sá nak, be re kesz-
té sé nek az ese mé nye, a má sik tes té re 
ha tár ta la nul rá nyí ló test ku dar ca, vég-
ze tes meg szé gye nü lé se. (Tu laj don-
kép pen pár hu za mos ese mény a férj 
tel jes tes ti rom lá sá val.) „Sze ren csé re 
me leg volt az éj sza ka. Én elõbb fel-
gug gol tam, az tán a sar kam ra ül tem 
az ágyon, de nem volt túl jó, mert túl 
pu ha volt az ágy. A szõ nyeg re lép tem, 
ott pró bál koz tam. Rá ül tem egyik sar-
kam ra, má sik tér dem a szõ nyeg hez 
szo rí tot tam. Olyan erõ vel nyom tam
a sar kam, hogy meg fáj dult a far-
cson tom, a tér dem úgy szin tén. Az tán 
csel hez fo lya mod tam. Jó  ér zés sel, a 
szõ nye gen alud tam el.”

A test vesz tés mint ál lan dó fe nye-
ge tés a re gény min den szint jén és 
szín te rén meg je le nik, úgy is, mint a 
sa ját  test el vesz té sé nek ré me, és úgy 
is, mint a (mind két tör té net ben) hisz té-
ri kus sá vá ló fél té keny ség ben szü le tõ 
rém: a Má sik tes té nek el vesz té se. Az 
énhatár és a test ha tár prob lé má já nak 
fel dol go zá sá ban a két nõ kü lön bö zõ 
uta kon ugyan oda ér ke zik. A fi a tal 
lány mint egy ki tol va a test ha tá ro kat, 
az ide gen érin té sek elõl nem csak a 
tes tét vé di, ha nem a test kel lé ke it, a 

ru há za tot (el sõ sor ban mell tar tó ját). 
Az õ ese té ben a ha tá rok ra irá nyu ló 
ag resszió nem köz vet le nül a test re 
ér ke zik, az én-be va ló be ha to lás így 
már a „ha tár öve zet ben” el akad. A 
há zas ság ban élõ Jó nás Ol ga szá má ra 
a test oda adás ban tör té nõ el vesz té sé-
nek gyö nyö rét az a rém álom vált ja fel, 
mely nek ikon ja a fér je lett. „A fér jem
at tól ret teg a leg job ban, hogy lát ni fog-
ják, amint meg sem mi sül. Összerottyan, 
mint a szil va lek vár. Lát ni fog ják, hogy 
már lép ked ni sem tud.”

A rom lás sal, enyé szet tel já ró fi zi-
ká lis funk ció vesz tés azon ban nem 
je len het meg vi gasz ként, hi szen va ló-
já ban a test ér tel mé nek az el vesz té se 
Jó nás Ol ga szá má ra sze mé lyes ta pasz-
ta lat is. Eb ben az ös  sze füg gés ben a 
re gény ben kü lön kér dés kör ré vá lik 
az in téz mé nye sült há zas ság prob le-
ma ti ká ja. Mind két tör té net ben a sze-
mé lyes sors- és élet tör té net eb be az 
irány ba épül, mint egy eb ben ta lál va 
meg ön nön entelechiáját. A há zas ság 
és a férj mind két fõ hõs szá má ra az 
ele mi ere jû le gi ti má ló erõ, s az ese-
mény tör té net mind két eset ben en nek 
a hit nek és álom nak az ér vény te le ní-
té sét hoz za. A há zas ság mint jö võ a 
test re mélt és vá gyott tör té ne te i nek 
egyet len le gi ti má ló ke re te ként je le nik 
meg, mely ben a fi a tal lány szá má ra 
meg szû nik a Má sik ijesz tõ kö zel sé gé-
nek, a ta pin tás nak a ret te ne te. „Nem
sze re tek má sok hoz ér ni, és nem sze-
re tem, ha hoz zám ér nek, de va la hogy 
még is, csak úgy, mint ha nem ten ném. 
A ha sam ban ér zem, hogy sze ret ném, 
köz ben pe dig le kell gyûr nöm a visz-
 sza tet szé sem, a kö röm pör költ bõl 
ki ke rü lõ krump lin, amúgy igen fi nom
szaft tól van ilyen ér zé sem. A kör möt 
per sze utá lom.” Ol ga ta pasz ta la ta már 
ér vény te len né tet te a test ijesz tõ kö zel-
sé gét transz for má ló há zas ság po zi tív 
le he tõ sé ge it, hi szen a test kö zel sé ge 
nem min dig a test kö zel ség. A há zas-
ság ban fo gol  lyá, ki szol gál ta tot tá tett 
test szá má ra a Má sik ról va ló le vá-
lasz tás ma rad a meg õr zés egyet len 
le he tõ sé ge. A há zas ság ból va ló ki lé-
pés így már a test fel sza ba dí tá sá nak 
ese mé nye lesz.

A re gény ben azon ban a férj–fe le ség 
vi szony szim met ri ái és aszim met ri ái 
nem vál nak va la mi fé le ál ta lá no sít ha tó 
ta pasz ta lat pél da so rá vá. A kü lön bö zõ 
szin tû ös  sze ol va sá sok, tü kör já té kok 
nem fut nak egyet len fó kusz pont fe lé. 
Az egy más ra és egy más ba raj zo ló dó 
ké pek ép pen an nak kö szön he tõ en 
õr zik meg élet sze rû sé gü ket, hogy nem 
tud nak a sa ját énü ket meg elõ zõ/kö ve-
tõ má sik ról, az az a narratíva vo nal ve-
ze té se nem kö ti ös  sze a szö veg ben 
meg je le nõ ta pasz ta la tok szét szórt sá-
gát. A szer zõi tu dat nem tö rek szik az 
inkontingens élet va ló ság bir to kolt tá 
té te lé re. A re gény vé ge fe lé a Jó nás
Ol gá ban meg fo gal ma zó dó gon do la-
tok azon ban mélyértelmûségükben 
na gyon fon tos sá vál nak: „A kín azért 

tölt el fé le lem mel, mert el kép zel he tõ, 
na gyon is le het sé ges, hogy önál ló, 
ön ma gá ban lé te zõ. Nem a sze re lem 
misz té ri u ma, ha nem a lé té. El kép zel he-
tõ, hogy a kín nem a sze re lem misz té ri-
u ma, ha nem a lé te zé sé. Le het, hogy a 
sze re lem hez nincs is kö ze.”

Ez a be lá tás azért vál hat rend kí vül 
hang sú lyos sá, mert vi lá gos sá te szi 
egy már szi lárd dá vált élet ér tel me zés 
vi szony la gos sá gát, az az az ér tel me zés 
so rán fel épí tett élet tör té net (narratíva) 
egy ol da lú ság ból fa ka dó eset le ges sé-
gét. En nek fé nyé ben Lo vas Il di kó 
köny ve nem kí ván egy már bir to kolt 
va ló ság fe lül írá sa len ni, s ép pen 
en nek kö szön he tõ en vál hat a fen ti ek 
ér tel mé ben tü kör ré. Lát hat juk ben ne 
ön ma gunk.

(Kalligram, 2007)
Komálovics Zol tán

Honnan? Ho vá?
(Pék Pál: Szél csönd és új ra szél)

A hat va nas éve it ta po só köl tõ ki len-
ce dik vers kö te te, a Szél csönd és új ra
szél, jól le het egy új köl tõi év sza kot 
je löl, ám szá mos ko ráb bi vers sel és 
egy egész vers cso kor ral vis  sza utal a 
ko ráb bi kö te tek, ki emel ten a Szo do ma
(Pan nó nia Köny vek, 2004) lé lek vi ha-
ra i ra. Eb ben a kon tex tus ban, épp az 
új ver sek nek kö szön he tõ en, a vi har
és a vi har utá ni tisz ta ság, a moz gás
és a nyu ga lom, a szél és a szél csend
egy más ma gya rá zat aként je le nik meg. 
Az utol só szó a csön dé, az élet tá ja it 
új sze rû fény tö rés ben mu ta tó kris tály-
fé nyû de ren gé sé, me lyet a fe lül- és 
kí vül ál lás me ta fi zi kai fe szült sé ge jel-
le mez. En nek köl tõi ki fe je zé se el sõ 
pil lan tás ra (mint er re Fo dor And rás 
utalt az in du ló köl tõ rõl szól va) ro ko-
nít ha tó Pi linsz ky ex ta ti kus hang já val, 
ám az is igaz, hogy Pék Pál ver sei,
épp sti li zált sá guk mi att, alap ve tõ en 
kü lön böz nek. Ér vé nyes ez a meg ál-
la pí tás az im már kö te te ken át hú zó dó 
Ven-ji-versek egyik da rab já ra, A meg-
nyí ló idõ re, mely a ko ráb bi uta lást 
a ke le ti fi lo zó fi á ra, élet szem lé let re, 
né mi képp vá rat lan for du lat tal ös  sze kö ti 
(ily mó don va ló ban ki tá gít ja az idõt) 
Szo do ma pusz tu lá sá nak ószö vet sé gi 
pél dá za tá val. A té ma fel buk ka ná sa 
a sze rep vers ben meg le põ, ám ezt a 
ver set nem Ven-ji ír ja, nem az õ val lo-
má sa, ha nem a köl tõé, aki hõ sét, er re
pe dig jo ga van, a ma ga fo gal ma i val, 
mí to sza i val jel lem zi. Így:

 Ha nem ér ted is, só bál ván  nyá
der medsz,
ki for gat va hi szen nincs to vább,
s vis  sza hõ köl majd az Úr is, lát va
a ben ned rom ló ko nok mes si ást.


