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MÁRTON LÁSZLÓ

Az önmagában rejtozködo alany
KATONA JÓZSEF ÚRÁjÁRÓL
Katona józsef ránk maradt verseiben zsúfolt bcSséggellépnek színre a költcSiképek, valamint a beléjük gyömöszölt díszletelemek és kellékek. A lírai jelenetezés közben a szubjektum éppolyan élesen villantja fel a legapróbb dolgokat (pl. a Menedék c.
versben azt a kis hangyát, amelyen "a Teremtés kellemeit" lehet csodálni), amennyire
tömbszeroen egybefogottá teszi és hozza szemléleti közelségbe a legnagyobbakat (pl.
a csillagos eget, amint Az Andal c. versben "elömlik"). Minden rekvizitum egyformán
észlelhetcSés elérhetetlen: az alkonypír éppúgy drapéria, ahogy az éjszakai ház kivilágított ablakában is árnyjáték zajlik; a juhar "lengcSncsettögcS"levele (A Holdhoz c. versben) éppoly cégérszetÚenvan kifüggesztve, mint maga az égitest. A közeledést sürgetcS
költcSi felszóHtásokat ("nyújtsd dajkakarodt") nem követheti valódi érintés, ahogyan
férfikönnyet sem csókolhat a holdfény a szeretett leány kármin ajkára, és ahogyan
a költcSiszubjektumot rejtcSvagy csapdába ejtcSszirti boltozatnak is csak a küszöbéig
juthat el (a Tórbeesésemben)a "Fényt-adott" névtelen kedves, mert mire beljebb léphetne, kialszik a fény és kialszik maga az alany

- ahogy

Katona mondja, "én s a Nap Ie-

lankadott".
Ám az utóbb említett kellék,illetvedíszletelem,a könnycseppés az üreg, éppen
a méretek és a távolságokviszonylagosságának
jóvoltából, általánosérvényu jelképpé
válik: az egyika képzelet,a másika vágyakhatárátjelöliki. Katonaúgy tudja, hogy az
ember
világokat álmod a világ hátára,
s alig a csontemberegykis gödröt tára,
már nincs könnynél egyebe;
ám ez visszájára fordítva azt jelenti, hogy a könny, a sírhalomra hullajtott egyetlen
könnycsepp

(mint a vers címe

- Egy Könny - jelzi)

a nemlétezéssei szembesülve mind-

azzal egyenértéku, ami a "világ hátára" álmodott világokból átmenthetcS. Másrészt
a csontember által feltárt gödör ugyanúgy a költcSiképzelet szüleménye*, mint a világ
hátára álmodott világok. A vers narrátora ezúttal ugyan nem önmagát vizionálja a gödörbe (mint pl. A Magányhoz c. versben), de azért CSaz, aki tudja, hogy a sírgödör a tapasztalás igazi helye ("esmeretlen esmercSssévál ott túl minden gát-bilincsen"),míg

-

ot Katona sohasem látta a versben elsiratott Újváry &nit, mégsem hiszem, hogy az "esmeróssé" válás fordulata csupán erre utal. Az EgyKönny az ismen-ismereden, élet-halál, férfi-nó közti
határok átlépéséról szól szerepjáték (amibe a soha nem látott férjes asszony halál utáni megudvarlása is belefér); viszont konvencionális siratóversként nem Beninek vagy hozzátartozóinak,
hanem Dukai Takáeh Juditnak szóló költótáTSigesZtUS.
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a túlélok képzelgése csakis a csalódásjéggé vált kezu, hideg angyalának martaléka lehet;
sot, helycserét is ajánl az elsiratott ismeretlen fiatalasszonynak ("helyetted [ magad helyett] add nekem a hult Honnyat"), a gödörben "az örök végvágyakodás" maga a célba
ért remény; a gödör az a hely, ahol nem állnak "világok Idok" a vágy és a cél közé.
A könny a korszak muvészetének obligát folyadéka, nagyjából úgy (persze más
esztétikai következményekkel), mint régebbi korok hosi mufajaiban a vér, újabb korok aljas múfajaiban az ondó. A megmozgatott emberi lényeg túlcsordul önmagán;
egyszersmind a testnedv kiömlésével azt is tanúsítja, hogy fordulatai a hosi virtus, az
érzelmesség vagy a szexualitás tengelye körül zajlottak-e. Am Katona verseiben mindig
csak egy könnycseppr61 van szó, arról, amely a mindenkori elozo pillanatban gördült
ki a szemb61, és amelyben ugyanaz a szem önmaga kicsinyített tükörképét pillanthatja
meg. A könnycsepp az eloz6 pillanatban sajtolódottki a testbol, és vált a lélek kifejezodésévé (korabeli szójárással élve: kinyomatJva'); nincs belseje, csak domború felszíne
van, amelyen "a szép Nap rezegé magát" (panaszom);A Képzet c. versben pedig, ahol
a képzelet egybeolvad a vággyal, és önmaga tárgyává válik, ez az "esmért esmeretlen"
tünemény a szemzugban növekvo könnycsepp en jelenik meg, s azért nem lehet megpillantani, mert még túlságosan közel van, még nem vált el a testtol és a lélektol, a következ6 pillanatban pedig már elérhetetlen, mert elenyészik a kihulló könnycseppel
együtt: "a Könny kigördülésére / látom, hogy ez mind - semmi".A Természethezírt
versb61 pedig az derül ki, hogy a látás, az "esmért esmeretlen" megsejtésén túl a tapasztalás örömét is magában foglalja, a vágy és a képzet találkozását abeteljesülésben:
"A sújtott szerencsétlen / megnéz, megesmer, érez is; de nem örvend (nem látj", ahogyan I!lásfelola szerencse adományai is elvakítanak.
Atélés és látás szembekerülése Katona költészetének egyik középponti problémája; a képzelet Erósza, A Képzetben emlegetett, nyilával fájdalmat okozó "gyilkos vak"
csupa látható, de megfoghatatlan dologra irányítja az alany figyelmét, ezért a nézés,
a látás egyszersmind meg is semmisíti önmaga tárgyát, s maga az Erósz is mindjárt megsemmisül, amennyiben azonossá válik a képzelet csírájával, és ily módon kilép a semmibol:

-

-

Ugyan mi az? El-elfoszlik
elólle a semmi ó
leple; s ha nézem, széjtoszlik
véle is az embrió.
A képzelet, ennek megfele16en, egyszerre létrehozás és megvalótlanítás;
jektum szembekerül önmaga képzeletével, és a küzdelemben alulmarad:

a szub-

Én vagyok a teremtoje,
mégis Istenem leve:
játékim biztos közloje
áldozatjává teve.
S6t ha elnyeri küls6 létezését és megszóHthatóvá válik a képzelet tárgya ("Kép,
melly létedet lelkemnek / szuk lakhelyébol hozod, / jövel, jövel"), akkor az alany
egész létezése válik kétségessé: a vágy éppúgy a megsemmisülésre irányul ("megfúlni
e mennyeiség / lehelete árjain!l!"), ahogy a költeményen belüli valóságban is elmondható, hogy "kihal bel6lem a lélek", miután "Ott zúdul az enyészetbe [u.] a Képzet" és
"utánna a Reménység!".
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A lélek, miután az igazi látás nem adatik neki, csak kilesni tud a képzelet és
a vágy révén szt1klakhelyéb61, a testb61 (ugyanúgy a test gödrében húzódik meg. ahogyan a testnek is a "feltátott" gödörbe kell visszahúz6dnia az élet beteljesületlensége
el6I). A képzelet Er6sza leske16d6istenség: nemcsak a leskel6dés tárgyát kell felidéznie,
hanem a leske1&1ésrealkalmas jelenetet is. Ez tönénik a Panaszomban. ahol egy hasonlat ürügyén a leskel6d6 pásztor rokok6 toposzát vígjátéki jellegu ölelés várja, noha
nem a versbeli Én az igazi leselked6, hanem a vágy (n6Q tárgya. akir61 konkrétan csak
annyit tudunk meg. hogy "kármin ajkai" vannak, s hogy "angyali létében csupa szent
vala". Ennek ellenére
sokszor néze LeselkedcSm
onnét, a fagyalok kicsiny
ágacskái közul. midon
a szép Nap rezegé magát
bús könnyemben
elébe! ezt
Kedves nézte. de csak - kacag.

Érdemes elgondolkodni rajta, milyen távolságból kellett a szép leselked6nek a kicsiny ágacskák közül néznie a képzelt leske16désörömittas csüggedezése nyomán felg}'11lcS
könnycseppet, hogy meglathassa benne a Nap tükörképét; a testek mikroszkopikus közelsége csillagnyi messzeségeket jelent "a vágy egében". Visszájára fordul
a jelenetezés logikája a Dukai Takách Judithoz clmzett alkalmi versben, ahol a térbeli
távolság teszi lehetcSvé az érzelmi közelséget

-

nem Látott! de egy Ideál,

-

melly esmbten elottem áll
Távol Lét! de egy mennybeli
érzéssel

szeszedto'1

teli!

-,

s ahol Katona nemcsak az istenn6vé avanzsált költcSn6tképzeli el, "varázs16Tryposzával" együtt, hanem önmagát is, amint a költcSncSremekmuveitcSls6bálvánnyá dermed,
s mer6 áhítatb61 kénytelen egy idézethez biggyesztett, dmhelyzetbe kerül6 rövidítéssel
("sat,") zárni a verset.
Nem maradhat említetlenül, hogy Katona fcSmiivének, a Bánk bánnak is ilyesfajta leskel6dcSjelenetezés volt ürüNe és kiindul6pontja: az els6 változat el6versengésében az Én (aki ugyanolyan lírai Ennek tekinthet6, mint Katona verseiben) azon veszi
észre magát, hogy Mentor neVUkalauza a pokolba, "átkozott büdös sötét üregbe" vezeti, mondván, "lásd Elysiumban, / hogy mit csinálnak Ungur 6seid". Katona J6zsef,
úgy látszik, olyan szerro. aki pokolra küldi h6seit* és velük együtt önmagát is mint
önmaga h6sét. Maga az alany, miközben át kell élnie, amit nem láthat, és látnia kell,
amit nem élhet át, miközben világokat álmod a világ hátára, valójában a világ háta alatt
helyezkedik el, a szuk, sötét és zárt üreg menedékében, "hol a Tér bús homályán / az
örök éj képesül".
Katona Hrájának dfszlet- és kelléktárában az üreg a könnycsepp inverze: magába zárja az alanyt, csak belseje van, sötét és homorú; amit a leskelcSdcS
vagy tetemreIt Annak a feltevésnek, amely szerint Katona a pogány c5smagyarokragondol, ellentmond az
a tény, hogy a Bánk bán nem a pogány korban játszódik, s a leskelc5désnyomán feltáruló allegorikus vízióban egyetlen pogány c5smagyarsem mutatkozik.
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hív6* pillantás észlel, az is az üregen belül van, azon túl pedig csak a képzelet pillanthat.
Az alany térbeli önmeghatározása az üreg és a könnycsepp között éppoly bizonytalan, ahogy a "még nincs" (ajövo) és a "már nincs" (a múlt) közötti pillanat is folyékonnyá
válik; ennek kifejtéséb61és részben szemléltetéséb61áll az Idó címd vers programja.
Így az alany a múltat is a képzelet (nem pedig az emlékezés) tárgyává teszi: azáltal
válik láthat6vá, hogy többé nem érhet6 el. A "visszagondoI6" versek nem hangulati
elemeket jelenÍtenek meg, hanem valamiféle archaikus perspektívába helyezik tárgyukat a látomásos jelenetezés, valamint a költ6i nyelv túlfeszítése, illetve túlsdrítése révén.
Ehhez járul még, hogy a versekben szerepl6 napszak szinte mindig alkony vagy éjszaka; a vizuális összefüggések fellazulásával a (nagyon szorosQ rím- és ritmuskényszer
miatti nyelvi felmorzso16dás párosul, s ez mai szemmel olvasva ugyancsak archaikus
jelleget ad Katona verseinek. A látomásosság és a nyelvi túlfeszítettség hasonl6an
archaikus jellege találkozik majd a fiatal Vörösmarty eposztöredékeiben a magyar mitol6gia' fiktív rekonstruálásának
'
. programjával.
"'
,
,
'
, költ6i
, konstruálásának)
, "' (illetve
d "b 11, tavo
1saA m K atona Jozsef 1lraJaban a 1atomaso knak,az erze1ml, a ter- es loe
gok áthidalására tett képzeleti kísérleteknek nincsen semmiféle konstruktív irányultsága, Az 6 költészetének legfontosabb témája és programja a szubjektum világgá alakítása; márpedig a szubjektum tágra engedett és a világ szdkre szabott határai nagyjáb61
egybeesnek a versek dönt6 ,Pillanataiban. Ezekben a pillanatokban vagy a képzelet
semmisíti meg, a felidézés utan (és által) önmaga tárgyát (ez történik a "visszagondoI6"
versekben is: pl. a Gyermekkor azért idézi fel egyre kiélesedó részletességgel a régi al.
kony mozzanatait, hogy a "Férjfiúság"néropontjáb61 megmutassa, "miként volt minden
hamis", ugyanakkor ez a "kétséges Képezet", amelyben a "val6ság" fel61 nézve "elenyészik a csal6fény", a versen belül a vágy kizár61agostárgya; a Rege pedig, az "elholt
napokhoz" repülo" vérzo emlékre" hivatkozva, egy különös kettos poénnal nyelvileg
is megszünteti a látomást), vagy pedig a szubjektum egységeszdnik meg: a lényegi rész
elszakad saját nézópontját6l. Ez,az eksztatikus állapot a "visszagondol6" versekben is
megjelenik ("Elvált bennem az Elet a Tudást61" mondja a Rege, és: "tóllem / az ész,
me1l6llem / a világ elreppene" így a Tórbeesésem), de ott válik kozmikus vízi6vá
(pl. Az Andal c. költeményben), ahol a jelenetezés végtelenné tágítja a vers által megragadott pillanatot:

-

-

-

-

Elál/va marad bajait kilehel/ve
a megmerevült tetem, ajk, szava, nyelve,
egy ~gi világb61 alélt szeme tel/ve
fut Orionok kebelébe lövel/ve

-

Kireppen az elme
(kicsalva eként)
ki, szive szerelme,
Ki így kitekéntl"
A vers címébe foglalt sz6, az "andal" magát az eksztázis állapotát jelenti: amikor
a látás éppúgy meg tudja közelíteni önmaga tárgyát, mint a vágy és a képzelet, a test
pedig megmerevült tetemként marad eredeti néz6pontján. Ugyanez az "andal" teszi kí...Katona a drámaírás! a "holtak ítéloszékének" tekinti. Ha költoi szeszélynek tekintjük is
e kijelentést, a jeruzsálem pusztulása és a Bánk bán színpadi értelmezése közben aligha (volna)
figyelmen kívül hagyhat6 a bennük megjeleno történelmi perspektívák látomásos jellege, valamint a vizionál6 szerzoi szubjektum folyamatos jelenléte,
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vánatossá a gyermeki létezést is: a gondatlan öröm szállni engedi az elmét, amely persze
(tudjuk) fonálra van kötve. A Képzetben megszólaló narrátor egyszerre megmerevült
tetem, "Mero szemmel, mint egy halott, / két kart fdzve egymásba", ugyanakkor megjárja a v~elenséget is, "a vágy egében". Az andal mint állapot: az alany egységének
megbomlasa. ugyanakkor közeledése a tárgyhoz, egészen az (egyébként soha be nem
teljesüló) egybeolvadás küszöbéig.
Az, hogy a látás és az átélés csak az eksztázis pillanatában kerül közel egymáshoz,
magát a megszólalás módját és a beszéd helyzetét is költoi problémává teszi": minden
versben, ha kimondatlanul is, újra meg újra felmerül a kérdés: Jaj, de kihez, s ki szóm"
E tekintetben Katona versei úgy, ahogy a költo összeállította oket látszólag nem
következetesek: a gyujtemény elején szereplo, bölcseleti feszftettségu versekben a végtelenné táguló (illetve a végtelent magára zsugorító) szubjektum evidencia, hiszen éppen egységének megszüntetése válik költoi programmá, és a megszóHtás tárgya (saját
verseinek gyujteménye, a nagybetlis Magány, Múzsa, Vágy, Hold, Természet stb. egészen a szintén megszóHtható Gyermekkorig"") a vers belso feltételeihez mérten is fikció; a kötet végén olvasható alkalmi versekben viszont a megsz6Htásnak konkrét tárgya
van, és az alany feloldódni látszik a konvencionális beszédhelyzetben.
Elképzelheto azonban, tekintettel a kötet kompozlci6jára, hogy itt egy folyamatról van szó, amely összhangban van Katona költoi észjárásával: minél inkább megszlinik rejtélyesnek lenni a megszóHtás(és általában: a vers) tárgya, annál inkább visszahúzódik s végül teljesen eltt1nik az alany. A kézirat utolsó versében, Az Estve dmliben
már nem is Katona szólal meg, hanem egy Bozóki IstVán neW poéta""" mondja magáról, hogy "mero érzéssé olvadék én", ez az "én" azonban (mint érzés-olvadék) semmi
lényeges költoi problémát nem hordoz. Igaza van Orosz Lászlónak, amikor az 1991-es
kiadás utószavában a költoi szerepjátékb61 fakad6 ~esztusnak minosíti a Bozóki-vers
felvételét (akár az önérzet, akár az önirónia megnyilvanulása, akár mindkettoé); mindenesetre e gesztus révén a költoi alany látványosan kivonul saját verseskötetébol, mondván, hogy a Bozóki-vers "ide ragasztásávalkívántam gyengébb verseimnek megszenvedést szerezni az olvasó szemei elott". Nem tréfa. de annak sem volna rossz.
Katona József magányos költo. Nemcsak azért, mert élete során társtalan volt, és
mert költészete a maga
felvillanásában
egyedülálló jelenség
(ebben az
l ér" impulzusszeru
I
"
'"
te lbdrá
em en
matro k ent IS maganyos, )h anem azert IS, mert "maganyos
verse k et Irt ahogy más magyar költok "istenes" verseket írtak. Katona verseiben a fonévként használt "magam" nemcsak etimológiailag áll közel a magányhoz: a magány az eksztatikus
létezésmód megszóHtható (és megszólítással meg is közelítheto) közege, amelyben egygyé válik (sot, mindig is egy volt) a teremtmény és a teremto: "egy lét benned az egy

-

-

/

.. A kérdéstrészletesentárgyaljaRohonyi Zoltán:Az "Én" és a

"magam"c. tanulmányában

(Literatura, 1995/1), tekintettel a korabeli filozófiai rendszerekre és a magyar bölcselet hagyományaira. Kérdés, hogy A Múzsához c. versben - "Hisz nem is én vagyok / csak magam, aki rád /
kurjogat, oh kegyes"

- Katona

csakugyan az (absztrakt) "én" és a (konkrét) "magam" szembeállí-

tására gondolt-e, az idézet mai nyelvérzékkd olvasva kétértdmú; mindenesetre a fönt említett
eksztatikus verspillanatok ilyesfajta oppozíciót sugallnak.
Katona nem szólítja meg sem önmagát, sem olyan másik személyt, akiteSIválaszt remélhet,
sem á közösséget vagy annak valamelyik csoportját; megszólítja viszont saját ~etúnt) gyermekkorát és (anonim publikálásra szánt) saját verseit.
Ó adta ki a Tavaszi virágok c. versantológiát, a korabeli mesterkedcSköltészet érdekes dokumentumát.
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Isten, az egy magam.. A .kellemetes gyászban üleSMagány. az egyetlen állapot, amelyben az alanynak nem kell a teremtést lezárultnak látnia, s ezért - legalábbis a vágy és
a képzet egében új meg új öröm-világokjöhetnek létre. A Magányegyszerre.alkotmány. és .alkot6.; a szubjektum feleSlnézve egyszerre döntés és adottság.
Katona verseiben magányos térségek tárulnak fel; csak néha villan fel egy-egy emberalak, eSkis csak jelzésszeruen. A Holdversben látunk .a liget lúves rejtekébe vonúlt
homály közepén. két boldog alakot .összeborúlva., tehát a szemléleSnekháttal; a Regében felbukkan6 kísértetbeSIis csak annyi látszik, hogy .most szult Zephirek törölgetének / h6szín fürtivel a poros mohánál., s a Gyermekkorban láthat6 lányb61 is csak
annyit mutat meg a költeS,hogy .ffis(ílé [!] hosszú haját., az arcát elfordítja teSlünk.
Val6szín(ínek tanom, hogy Katona költészete (ha egyáltalán költészetnek nevezhetjük ezt a huszonöt versbeSláll6 vékony kéziratot) nemcsak elbeszéli és megjeleníti,
hanem meg is testesÍti a képzet általi létrehozás és m~semmisítés szoros ~másutánját. Aki a nagybet(ís Magányba rejti kisbet11smagamjat (akár választja, akár felismeri
a magányt mint menedéket), annak túl sok leheteSségnem adatik arra, hogy elhagyja
önmaga körvonalait, akkor sem, ha egy-egy versen belül az örökkéval6ságig merevítheteSaz eksztázis pillanata. Az az út, amely a "kihez s ki sz611?"kérdéséteSIvezet az újesztendei és névnapi vers alkalomszer11ségéig,majd az eSsökporának szétsz6r6dását61
(a Rege'ben)a költeSiszubjektum kivonulásáig: ez az eksztázist61exodusig vezeteSút csak
egyszer járhat6 végig; és Katona J6zsef, úgy látszik, nem tudott más utakat kitalálni
költeSiészjárásához. Az életrajzb61 és a lelkialkatb61 ad6d6 (szerintem gyér és kétes)
magyarázatokon kívül erre a körülményre lehet visszavezetni Katona elhallgatását:
a magány, amely ihleteSjevolt, egyszersmind sz(ík határt is szabott költeSiproduktivitásának. Ha Katona "fanyar Elmegyümölcsnek. nevezi költeményeit, és azt állítja,
hogy "már a Magyar elnyelni tanúit fanyan.: akkor ez az állítás mindenekeleStt magára
a költeSreigaz.

-
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A Faludy-jelenség
...én, a múlófenomén

afenomének örök tengerén.
(Monológ életre-halálra, Recsk, 1952.)
A magyar irodalom története telis-tele van rendhagy6 történetekkel. Ritka az
olyan eset, amelybeSl az tetszene ki, hogy a kortárs közönség ítélete megegyezik az hészekéivel; az viszont teljesen megszokott, hogy az ítészek már a költeS életében megkezdik be- és rangsorolási akci6jukat, és addig-addig mesterkednek, amíg valamiképpen
érvényesül Qegalábbis egy darabig) akaratuk. S ha mégsem, annak oka, hogy a mindenkori éleS irodalom (amely sosem azonos az ír6társadalom intézményes akci6ival, csoportszándékaival)
többnyire
igazságosabb és méltányosabb szempontokat
javasol
(megítéltetésre is, .beiktatásra", seSt: kiiktatásra is!); az éleSirodalom érzi, mit lehet,
szükséges, nemcsak a maga érdekében, hagyománnyá avatni, az irodalmi szertartásrend

