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Kocziszky Éva

AZ ÉGEI-SZIGETEK MINT KÖLTÉSZETI TÉR 
ERICH ARENDTNÉL*

„Ebben a feneketlen mélységben rejlik – archaikus módon 
– a vers alapja és formáló elve.”

(Paul Celan)1

A tekintet
Erich Arendt költészetét ma sokkal kevésbé ismerik Németországban és Magyarországon 
is, mint amennyire a 60-as, 80-as években elismerték. Néhány verse megjelent a MAI 
NÉMET LÍRÁ-ban (1966), majd 1977-ben Hajnal Gábor, Képes Géza és Tandori Dezsô 
fordításában egy teljes kötetnyi válogatás is, EMPEDOKLÉSZ-KIKÖTÔ címmel. Ez a kötet al-
kalmas volt arra, hogy a késôn beérô arendti költészetet bemutatva ráirányítsa a figyel-
met erre a különös életmûre, melynek legkiemelkedôbb alkotásai – mai szemmel – a 
60-as, 70-es évek német költészetének élvonalába sorolhatók. Arendt az expresszionis-
tákkal, a Sturm körével, illetve August Stramm hatására indult el költôi pályáján, fiatal-
korától meggyôzôdéses kommunista volt. A fasizálódó Németországból emigrált, részt 
vett a spanyol polgárháborúban, majd Dél-Amerikában élt, végül a II. világháború után 
egy emberi szocialista társadalom reményével visszaköltözött az NDK-ba. Azzá a nagyszerû 
lírikussá azonban, akit az utókor benne felfedezett, igazán csak az ÄGÄIS (1967) és a 
FEUERHALM (1973) címû köteteivel vált, melyek markáns fordulatot jeleznek a pályáján. 
Gerhard Wolf, Gregor Laschen, Ton Naijkens mutatott rá elôször arra, hogy ebben a 
költôi fordulatban milyen jelentôs szerepet játszottak Arendt görögországi utazásai: 
a hellén táj idôtlennek tekintett archaikus világával történô találkozásból új poétika szü-
letik meg, melyben dominál az érzékelés maga, illetve az elementárisan szemlélt való-
ságnak a totalitásként felfogott, izolált szóban történô kimondása, az arendti „Totalwort”. 
Új nyelvi sajátossága ennek a lírának az a metaforikus képiség is, mely a természetit és 
a történetit egy-egy totális metaforába sûríti, elválaszthatatlanul egymásba fonja.2

A versek mellett Arendt esszével egybekötött fotóalbumokat, úgynevezett fotóesszé-
ket is publikált ezekrôl az utazásairól. Ezeket a fotóesszéket gyakran tekintik a versek 
hermeneutikai kontextusának, és belôlük vezetik le a gyakran hermetikusnak tûnô lírai 
szövegek mimétikus, referenciális mozzanatait. Felfogásom szerint azonban e két kü-
lön bözô mûfajba sorolható alkotások együttes tárgyalása sokkal nagyobb óvatosságot 
igényel. Arendt ÄGÄIS-ciklusának költôi nagyszerûségével ellentétben az esszék sokkal 
konvencionálisabbak, még a német humanizmus hagyományában gyökereznek, s mû-
fa jukból eredôen egyébként is igen sokféle forrásból lettek összegyúrva, Bachofen, 
Winckelmann, Kerényi, Lukács írásaiból éppúgy, mint kulturális baedeckerekbôl.3 
Továbbá a fotóesszék megjelentetése egyébként sem volt mentes bizonyos kompromisz-
szumoktól, melyek az ismeretterjesztô funkcióval is összefüggnek.4

* Jelen tanulmány a Deutsches Literaturarchiv Marbach ösztöndíjas támogatásával készült, melyért köszöne-
temet fejezem ki.
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Maga Arendt is tudatában volt annak, hogy ezek a különbözô mûfajok feszültségek-
kel és antinómiákkal teli kölcsönhatásban vannak egymással. Egyik versében lakoniku-
san regisztrálja: 

„wir knipsen
in das Zerbröckeln der Säulen
blickzerfaserte wir”5

(„belefotózunk / az oszlopok szétporladásába, / mi szétesett tekintetûek”)

A vers énje azonosítja tekintetét fényképezôgépe lencséjével. Ez a tekintet egyfelôl 
semleges és objektív, mint maga a lencse, és semmit nem tud magáénak a klasszikus 
görögség iránti utópikus vágyakozásból, mely majd két évszázadon át a német költészet 
legnagyobbjait jellemezte Goethén, Hölderlinen, Rilkén át Hofmannsthalig, sôt Arendt 
egyes kortársaiig (Kaschnitz, Poethen, Lehmann stb.). A lírai tekintet ugyan ráirányul 
olyan tárgyakra is, melyek egy klasszikus utazás elengedhetetlen toposzai közé tartoznak, 
mint amilyenek az antik romok oszlopai, a görög plasztika legjellegzetesebb alakjai. 
Ámde ezek a költôi toposzokként kezelt tárgyi valóságelemek is csak azért kerülnek bele 
a költô látószögébe, hogy a versbeszélô lebontsa azt a költôi hagyományt, melynek a 
rekvizitumai. Arendt mindig reflektál arra, hogy ô maga csak turista Görögországban, 
akinek a tekintete fragmentáló, szétdaraboló, fényképezôgépének objektívje diametrá-
lisan az ellentéte Goethe mûvészi érzékelésének, aki mindent lerajzolt, amit csak látott: 
„GOETHE ZEICHNETE / alles.”6

Nem sokkal késôbb, az 1980/81-ben publikált két utolsó kötetében már „pillanatkéj”-
nek („sekundengeil”) nevezi a fotózást, mely az érzéki élményt, a valóságos szemlélôdést 
voyerizmussá, turisztikai pillanatképpé silányítja:

„aber das klicken der apparate
das aufblättern aber. Blicke
sekundengeil
sieh doch die rückenlinie apolls
sieh doch die jünglingsliebe im tor.”7

(„de a kamerák csattogása / a fellapozás azonban: tekintetek / másodperckéjjel / 
nézd csak Apollón hátgörbületét / nézd csak a fiúszerelmet a kapuban.”)

A fényképezô turista szerepében beszélô vers-én maga sem tudja kivonni magát e 
klisészerû magatartásmód alól, önkritikusan idézi fel a tipikus turistamegnyilvánulásokat: 
a fényképezôgép szakadatlan csattogását, az útikönyvben való lázas lapozást, amely 
nélkül a turista vakon meredne csak az antik mûalkotásokra, valamint a tipikus meg-
jegyzéseket: nézd csak Apollón csodás hátgerincét, nézd csak a férfiszerelmet a kapuk-
ban... stb. Az antik görög plasztika iránti winckelmanni lelkesedés silányul itt turisztikai 
attrakcióvá, olyan erotizált, túlfûtött esztétikai élménnyé, amely a Görögországról – 
egyébként Arendt által is készített – képeskönyvek sajátsága.

Ezzel a turistalátásmóddal konfrontálódik tehát a költemények versbeszélôje, s ettôl 
igyekszik elhatárolni a költôi tekintetet. A költô tekintete nem igazodik a pillanatnyi-
sághoz, nem azt észleli, amit a fotóalbumok fotósa. Nem arra figyel fel, amire a mûveltségi 
anyag és az elôzetes tudás ráirányítaná a szemét, noha természetesen a látóterébe ke-
rülnek az ókori kultúra emlékei, s felbonthatatlan részét alkotják annak a komplex 
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élményvilágnak, mely ezeket a lírai mûveket formálja. Arendt valódi klasszikus lírikus, 
ugyanakkor mégsem poeta doctus. A görög kulturális tér észlelésében Arendt éppúgy el-
lenáll a mûvelt polgári beidegzôdéseknek, mint a turistaút közhelyeinek. 

A költô tekintete elsôsorban fragmentált részletekre, az egyes dolgokra irányul, 
fragmentumokat totalizál. Ez a tekintet hol koncentrált, villámlásszerû („Lichtschlag / 
entwimpert”),8 hol pedig idôtlenül, szinte megkövülten meredô, mint maga a szemlélt 
dolog. („Blitzhelle, / Lichtversteint”.)9 Az észlelési folyamat sokszor végletekig túlfeszített, 
olyannyira, hogy olykor saját ellentétébe csap át. („Augenlos / in erste / Schreckenstille”.)10 
A tekintet villámszerû összpontosulásához igazodik az eruptív nyelvezet, a gyakran hasz-
nált, tömör, egyszavas exclamatiók. Ha nem lenne ez a tömör, esszenciális nyelv annyi-
ra lakonikus, annyira tárgyias, patetikusnak is tûnhetne. A kevésbé sikerült költemények-
ben egyébként ezt a veszélyt reálisnak is tarthatjuk, Arendt legszebb verseinek azon-
ban éppen az a legfôbb jellegzetességük, hogy a túlterhelt, túlfeszítetten eruptív nyel-
vezet egyszersmind ugyanezzel a nyelvi gesztussal ki is üresedik, mintegy a semmibe 
nyúlik ki. 

A KOUROS címû versben az arc aprólékos leírásának minden részlete a szobor tekin-
tetéhez vezet, és abban egyesül: „und aus / der sphärischen Muschel / hinschwirrend in / die 
Jahrtausende Qual / der Blick: / Über dem Sehenden, steil / die Gewitterrose / des Blitzes: er 
sieht.”11 („és a szférák kagylójából, odatapad az évezredes kínhoz a tekintet, a látó felett meredeken 
a tekintet szélrózsája: ô lát.”) Az ifjú férfi képmása „látó”, „kôszemhéja” alól figyeli az évez-
redek folytonosan ismétlôdô történelmét, idôtlenül mered az évezredes fájdalom és 
szenvedés történéssorára, mint annak tanúja és részese. A szobor Rilke archaikus torzó-
jával ellentétben magába forduló, tekintete nem találkozik az ôt szemlélôével.

Esszéiben Arendt többször beszélt az ÄGÄIS áttetszôségérôl, arról, hogy itt a történe-
lem különbözô korszakai együttesen, egy idôben vannak jelen.12 A szigetek lakhatatlan, 
élettelen kôsivataga évezredek óta formálja itt az emberi életet, s formálja azokat a 
szavakat is, melyek itt elhangozhatnak. A görög szigetek természeti-kulturális tere 
sorsközösséget alkot mindazokkal, akik ebben a térségben élnek, akik, mint egykor 
Homéros, „vakon, akár az értelemmel bíró szikla”, róják verssoraikat.13 Az Archipelagus 
többezernyi szigete Arendt szemében olyan elementáris közeg, az elemeknek, a földnek, 
a víznek, a fénynek és a szélnek olyan erôtere, mely a róla való beszédet is a puszta 
materialitásra redukálja. Ez a mezítelen pusztaság a maga materialitásában mutat rá az 
emberi élet évezredeken át változatlan alapjára. Alapeleme, anyaga a kô, mely Arendt 
szerint egyfelôl a föld fundamentuma, azaz idôtlenül maradandó anyag, másfelôl azon-
ban a megmûvelhetetlen, az emberi lakozás számára alkalmatlan földterület is, követ-
kezésképpen egy olyan világ szimbóluma, mely kiveti magából az emberit.14

Ezzel a szigetvilággal idegen látogatóként szembesül az ÄGÄIS-kötet lírai beszélôje, 
aki kizárólag az érzékei révén kerül kapcsolatba a szemlélt világgal. Az érzékelési folya-
mat lényegi sajátosságaként tekinti Arendt azt a tapasztalatot, hogy benne – archaikusan 
– eggyé válik objektum és szubjektum. Hasonlóképpen az érzékelési folyamat intenzi-
tásaként fogja fel az olvasó az arendti líra ama sajátságát, hogy – mint a 60-as évek más 
költôinél is – a versbeszédben feloldódik maga a lírai szubjektum, nem rekonstruálha-
tó egy személy és a vele szemben létezô tárgyi valóság.15 Ezt a feloldó egységet olykor 
szinte programatikusan is jelzik a szövegek, például olyan verssorokban, mint „Treibender 
Fels ich...”.16 Ezzel Arendt egyszersmind át kívánja hidalni a modern lírai beszédhelyzet 
és az archaikus görög világ közötti idôbeli szakadékot, olyan érintkezést kíván a kettô 
között megteremteni, melynek közös alapja a szubjektumnélküliség és az auratikus 
egység.
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A költôi tekintet révén Hellász költôi toposzából egy lírailag megkonstruált, de mégis 
valós helyként tételezett toposz áll elô. A tekintet fragmentál, a szemlélt valóságot ré-
szeire bontja, s ehhez igazodva használja Arendt a totális szó összpontosított poétikáját, 
azt a sajátosan nominális, elliptikus nyelvezetet, mely izolált, energikus szavakból épít-
kezik.17 Ez a költôi nyelv Arendtnél antik stílusjegyeket is mutat, emlékeztetheti az ol-
vasót a görög tragédiák kardalainak vagy az antik orákulumoknak a nyelvére is. A másik 
legfontosabb jellegzetessége ezeknek a rövid sorokba tördelt verseknek az összesûrített 
szómetaforák közötti hiátus, vagyis a szóközi csend. A csendnek és vele együtt a hallga-
tásnak e poétikai súlya elsôsorban Paul Celanra emlékeztetheti az olvasót, noha Arendt 
egészen más szándékkal és más módon illeszti be a hallgatást a szavak közé. Nála nincs 
szó valami kimondhatatlannak, a nyelven túlmutató negativitásnak a jelzésérôl, mint 
ahogyan nemcsak Celant, de már korábban Hölderlint és Rilkét is szokás volt olvasni, 
a negatív teológiára történô hivatkozással.18 Nem, Arendt halotti csendként érzékeli és 
fûzi versbeszédébe az Égei-szigetvilág egy lényegi sajátosságát: ez a csend voltaképpen 
az az elementum, amelyben a szigetvilág láthatóvá válik. Az itt uralkodó némaság hatol 
be a szavak közé, feszíti az egyszavas mondatokat, formálja azokat az elhallgatás ellip-
szise, a kéz beszédének deixise és a szavak közötti lélegzetvétel súlyos, tagoló hiátusa 
által:

„Glanz. Totenstille / Der Ägäis. Alle Nähe / Entgrenzt.”19

„Augenlos / in erste / Schreckenstille.”20

„Labyrinthne grab- / offene Stille.”21

 („Csillogás. / Halotti csend / az Aegaeisben. Minden közelség / határtalan.”
„Szem nélkül / elsô / rettegéscsendbe.”
„Labirintikus sír- / nyitottság csendje.”)

A három vers közül az elsô egyben utal Arendt utolsó kötetének címére is: ENTGRENZEN. 
A hallgatás felfüggeszti a határokat, határtalanná teszi az érzékelést, továbbvezet a lát-
hatótól a láthatatlan, az elrejtett, az elfedett, az ismeretlen felé. A cím megfogalmazá-
sakor Arendt valószínûleg legkedvesebb költôjének, Rimbaud-nak egyik levelére is 
gondolhatott, melyben a fiatal francia költô arról az elhatározásáról beszél, hogy költô 
akar lenni: „Költô akarok lenni... Arról van szó, hogy az érzékek határtalanná válása révén 
végül is az ismeretlenbe érkezzünk meg.”22

A „határtalanná válás” Arendtnél is a rimbaud-i értelemben foglalja magában az ér-
zékelés új költôi funkcióját és eredményét: az Arendt-versek lírai énje is arra törekszik, 
hogy az érzékelés totalizálásával minden ismertet meghaladjon, és bátran elôrelépjen 
a teljesen ismeretlenbe. Az arendti versvilág tehát csak látszólag transzparens, volta-
képpen az ismeretlen, a rejtett uralja. A verssorokat strukturáló hallgatás nyomán az 
olvasóban az a benyomás keletkezhet, hogy a látott világ tárgyai sokkal érzékletesebben, 
valóságosabban vannak jelen ebben a költészetben a hallgatás csendje, ellipszise, elhall-
gatása révén, mint éppen a kimondásban. Ebben a vonatkozásban hivatkozhatunk Arendt 
egyik idôsebb kortársára, egy gondolkodóra, akit az idôs Rilke is nagyra becsült. A Svájc-
ban élt Max Picard-ról van szó, aki a DIE WELT DES SCHWEIGENS címû esszékötetében írja: 
„Vannak olyan pillanatok, amikor a hallgatás a természetben olyan sûrûvé válik, hogy ma guk a 
dolgok is a hallgatásnak még hevesebb összesûrûsödéseként jelennek meg. Ekkor úgy tûn het, hogy 
az ember már nem birtokolja többé a szót: a szó maga nem más, mint a hallgatás rése.”23

A dolgoknak ez a szuggesztív, érzéki, nyelvelôttes jelenléte formálja Arendtnél a sza-
vak kimondását éppúgy, mint az elhallgatását. Ismételten Max Picard egy megvilágító 
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észrevételét idézve: „Úgy tûnik, mintha a dolgok és az események már régen a szavak elôtt jelen 
lettek volna, s mintha idôbe telne, amíg a szó elérkezik hozzájuk, és megnevezi ôket.”24 Ezzel az 
attitûddel szemléli a versén az elmúlt korok relikviáit például az ARCHEOLÓGUS (AR CHÄO-
LOG) címû versben: 

„Der napf dort
Handhohl
Basalt 

Es wusch
Des vergessens
Fingerkuppe”

(„A csupor ott / kéz híján / bazalt / lemosta / a feledés / ujjhegye”)

Az idôtlenül jelen lévô archeológiai tárgyakat, a bazaltedényt, a halotti vázákat csak 
a néma feledés veszi körül: nem szólalnak meg, megmaradnak a megkövült történelem 
nyelvelôttes relikviáinak. Egy alvó, emlékezet nélküli történelem tanúi, s ennek az el-
feledett néma történelemnek kölcsönöz a költô nyelvet:

„Spät erst
kam”

PINDAR25

Arendt itt mintegy magára veszi a görögök egyik elsô nagy lírai költôjének, Pindarosnak 
a maszkját, hogy ô maga is késôn érkezettként adjon nyelvet a történelem néma tárgyi 
tanúinak, melyek közé az archeológiai leletek mellett a szigetek kövei is odatartoznak. 
Volker Riedel szerint Arendt azt vallotta, hogy az emberi szenvedés csak a költészet 
révén mutatkozik meg, ölt alakot.26 Riedel gondolatát továbbfûzve megállapíthatjuk, 
hogy a tárgyak, a történeti leletek Arendtnél rá vannak utalva a költôi szóra, amiképpen 
az arisztotelészi POÉTIKA egyik passzusa is azt állapítja meg, hogy a költô a történelemnek 
igazabb tanúja, mint a történész.

A dolgoknak neveket adni, a néma relikviáknak emlékezetet és ezzel együtt szavakat 
adni, ebben rejlik a költô történetírása. Arendt Görögországot bizonyos mértékig va ló-
színûleg az NDK ellenpólusaként éli meg, de ez nem jelenti azt, hogy az utópiává vál na 
számára. Abban az értelemben mégis az NDK ellenvilága a görög szigetvilág, hogy itt 
Arendt szerint leplezetlenül mutatkoznak meg az emberi élet történetiségének dimen-
ziói, a történelem mélyrétegeit nem fedik el rájuk rakódó ideológiák. A történelem 
Arendt szemében hatalmi rendszerek, érdekstruktúrák ismétlôdése, elnyomások, ki-
fosztások és véres megtorlások láncolata. A kollektív erôszaknak és szervezett gyilkolás-
nak egyetlen vérvonala. A görög világ természeti, kulturális tájai, tárgyi rekvizitumai 
ezt a történeti realitást teszik láthatóvá, azt, amit az NDK hamis humanista ideológiája 
le akart tagadni, le akart hazudni. Az égei utazásnak ezért is válik fô élményévé maga 
a megélt történelem.

Delos
A dolgok, a szavak és a történelem összefüggéseire irányuló kérdéseink mentén elju-
tottunk az ÄGÄIS-kötet egy sajátos problematikájához, a költôi topográfia kérdéséhez. 
Arendt versei gyakran kapcsolódnak az Égei-szigetvilág egyes helyeihez, gondoljunk 
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csak olyan verscímekre, mint LIMNOS, CHIOS KÖVEI stb. Ezekben a versekben Arendt jól 
ismert költôi fogást alkalmaz: a helyet a maga mitikus történeteiben eleveníti meg, 
vagyis a helyek maguk e történetek révén nyerik el önazonosságukat, válnak azzá, amik. 
A hely görög neve „topos”, de ugyanakkor „topos”-nak nevezik a retorikában azokat a 
sztereotipikus fordulatokat is, azokat az ismételt érvelésmódokat, klisészerû képeket, 
hagyományos metaforákat is, amelyek egyik kontextusból egy másikba áthelyezve 
„közhelyekként” mindig újra alkalmazhatók.27 A topos szó e kettôs jelentése, hogy egy-
szerre jelent valós fizikai helyet és közhelyes beszédfordulatot, jelzi azt a feszültséget, 
amely általában jellemzi azt a típusú költészetet, melyet topográfiainak is nevezhetünk.28 
A lokalitás és a róla szóló beszéd feszültsége különösen megmutatkozik olyan esetekben, 
amikor egy helyet számos költôi szó formált már, a korábban kimondott, leírt szavak 
már megjelölték, minôsítették, szakralizálták ezeket a helyeket. A hely és a róla való 
beszéd így folytonosan egymást alakítja, határolja be, s minden új költôi megszólalás 
óhatatlanul is ebbe a diskurzusba lép be, következésképpen magában kell foglalnia a 
hely költôi toposzainak kritikáját is.29 

Arendt egyes verseiben érzékelni lehet azt a küzdelmet, amellyel igyekszik megtisz-
títani az egyes helyeket a rájuk rakódott konvencionális szófordulatoktól, történetektôl. 
A LIMNOS vagy a PÁROSZI PART ebben a vonatkozásban még inkább konvencionális meg-
oldásokkal él, emellett azonban számos olyan költeményt is felsorolhatunk, melyek 
poétikailag túllépnek a fantázia egykort és mostot összekötô mitizáló eljárásán, s egyál-
talán nem törekednek arra, hogy egy helyet mimetikusan leképezzenek. Úgy gondolom, 
ebbe a verscsoportba tartozik például a KÜKLÁDÉJ vagy a KALYMNOSI REGGEL (KYKLADENNACHT, 
FRÜHE: KALYMNOS) mellett a DELOS is.

Ez utóbbi három vers közül a DELOS-t választjuk ezúttal példának, mert ez a hely ar-
cheológiailag, mitikusan és egyáltalán a genius loci szempontjából nyilvánvalóan a leg-
inkább túlterhelt. A sziget köztudottan az olymposi ikerpár, Apollón és Artemis szülôhelye, 
szent sziget, amelyet profán élet sosem szennyezett be; ma pedig kizárólag archeológi-
ai ásatási hely. Arendt görögországi turistaútjai idején, sôt ma is a klasszikus görögor-
szági körút középpontjának szokták megélni Délos meglátogatását. Hadd idézzük 
például Martin Heidegger görögországi útinaplóját, aki egyébként nagyjából Arendttel 
egy idôben járt Déloson, 1962-ben: „A görögországi utazás csak Délos megtapasztalása révén 
vált tartózkodássá, megvilágított elidôzéssé amellett, ami az alétheia [...] mindez azonban szemtôl 
szemben az istenekkel, az ô szolgálatukban, akiknek közelsége csak az elrejtô feltárulkozásnak 
köszönhetô.”30

Ebbôl a hangnembôl, a lelkes kultúrturista számadásából kétségkívül maradt valami 
Arendt fotóalbumaiban. Az általa megörökített délosi oroszlános út vagy a mozaikokkal 
együtt fényképezett római lakóház nem sokban különbözik a ma is kapható képesla-
poktól. Egészen más, a fotográfustól, a fotóesszé írójának énjétôl merôben különbözô a 
költô tekintete, amint a sziget látványát érzékileg rögzíti. Az elsô, ami már az elsô stró-
fa olvasásakor is szembetûnô, az az extrém üresség, mely a vers beszélô énje szerint ezt 
a helyet meghatározza. Semmi sincs, ami a híres kultuszhelyre emlékeztetne, maga az 
archeológiai helyszín egyáltalán nem kerül a lírai én látóterébe. Sôt egyáltalán a szak-
rálisra, az istenire is csak legfeljebb egyetlen finom poétikai utalást érzékelhetünk, és-
pedig a vers szerkezetét meghatározó numerikusságban, a 9-es osztásban, mely köztu-
dottan Apollón szent száma. Ezentúl a mítosznak is majd csak a záróstrófában lesz 
szerepe, éppenséggel a lokalitástól teljesen függetlenedve, sôt annak mintegy komple-
menter ellentéteként.
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A vers kezdôsorai a szigetet uraló vakító fényre reflektálnak, ismételten olyan me ta-
fo rikát használva, mely szubjektummentesen egy-egy szómetaforában egyesíti a szemlélôt 
és a szemléltet:

„Blickhelle,
lichtversteint”

(„Tekintetvilágosság / fénykövülésben”)

A görög kardalok fényinvokációjának negatív lenyomataként hatnak e sorok, kons-
tatálva magukba sûrítik mindazt, amit a sziget megpillantása magában fog foglalni, a 
gyilkos fényt és az élettelen követ. Majd ezután a statikus totális látvány helyébe lép az 
elbeszélés, mely mintegy topográfiailag, lépésrôl lépésre halad. Mintha lépésrôl lépés-
re kellene meggyôzôdni a hetedik sorban konstatált tényrôl, hogy ti. ez a hely „traumleer”, 
azaz még az álmoknak, a képzeletnek sem enged teret, olyannyira üres. Mintha tehát 
a sziget parttól partig történô bejárása lenne az az aktus, mely során a beszélô a végle-
tes ürességet bizonyítottnak nyilvánítja: 

„Ach, Fußbreit
um Fußbreit traumleer, bis
an den bröckelnden Rand,
wo anfangslos,
Zeit ist: Meer! Meer!”

(„Ah, lépésrôl / lépésre álomüres, egészen / a málló partszegélyig, / 
ahol kezdettelen / az idô van: tenger, tenger!”)

Délos tehát „álomüres”, idôtlen tér, amelybôl az élettel együtt az idôt magát is számûzték. 
A sziget idôtlen világába azonban a topográfiai bejárás mellett további mozgást visz a 
beszélô beszédhelyzetének retorikai váltakozása is: a (római számokkal elkülönített) I. 
rész egyes szám elsô személyét a II. részben az önmegszólító második személy váltja fel, 
míg majd a III. részben többes szám elsô személyt fog használni a beszélô: 

„Geh, schöpf
den Brunnen, trink
Mondgrau, spurloser
Himmel ein Wimpervergehen, 
du wirst
den Schlüssel hinab
in die Stunde nicht
finden.”

(„Menj, meríts / a kútból, idd / a hold szürkeségét, nyomtalan / ég egy 
szempillantásmúlás / te azonban / a kulcsot le / a pillanatba nem / 
fogod megtalálni.”)

A II. rész megszólító formulái meditatívnak tûnnek, az önmegszólító Te formula 
belsô párbeszédet imitál: mintha a versbeszélô ezzel a dialógussal akarná kitölteni azt 
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a hiányt, melyet a várakozás csalatkozása, az istenek nyomaira, sôt hiányára sem utaló 
abszolút üresség keltett. A második személy használata továbbá a tárgyilagosság, a tá-
volságtartás ismert formája is, az olvasó úgy érezheti, mintha ôt is bevonná a beszélô a 
szemlélôdésbe, mintha együtt haladnának a puszta, élettelen tájban a lírai énnel. Én és 
te együtt töpreng a kimondott szavak szemantikai és szintaktikai többértelmûségein: 
hogy ti. mit is jelent az, hogy nem található kulcs az órába, és ez lenne a sziget értelme-
zéséhez a kulcs, vagy pedig az enjambement másik értelmezésével: nincs olyan kulcs, mely 
megnyitná ezt a helyet a maga idôbeliségében, amely nyitottá tenné a sziget értelmez-
hetetlen üres toposzát. A sziget azonban egyik olvasatban sem nyílik meg az emberi 
szféra számára, az emberivel szemben teljesen zárt marad:

„Doch kein Stein sah
Den Tod.
Keine Säule
Den Nabelschnitt.”

(„Egy kô sem látta / a halált. / Egy oszlop / sem a köldökzsinórt.”)

Kô és oszlop egyaránt tanúsítja: ez a hely, ez a τόπος voltaképpen nem hely, άτόπος: 
nem fogadja be az emberi tartózkodást. Mindaz, ami egykor Délos mitikus örökségéhez 
és kultuszhelyként az ôt megilletô szakralitásához tartozott, hogy ti. sem születni, sem 
meghalni nem volt szabad ezen a helyen, az most csupán puszta fizikai valóság. A sziget 
tartózkodásra alkalmatlan kôsivataga, víztelen, földtelen meddôsége teszi nyilvánvaló-
vá itt és most ezt a belakhatatlanságot. A toposhoz, a „hely” görög megfelelôjéhez ha-
sonlóan, az általunk használt negációja, vagyis az atopos kifejezés is többértelmû: ahogyan 
a topos szó egyszerre jelenti a görög nyelvben a fizikai helyet és a beszéd közhelyeit, az 
irodalmi toposzt, ugyanúgy az atopos is egyfelôl szó szerint „helynélküliség”, illetve 
retorikai értelemben mindaz, ami rendkívül szokatlan, vagyis „extrém”, „abszurd”, 
„paradox”. 

A hely paradox, extrém, abszurd megragadhatatlanságára, csak elhatárolódásokban, 
tagadásokban történô leírhatóságára utal tehát az atopos kifejezés, a „hely nélküli hely”. 
Miközben Arendt Délosát az atopia jelenségével igyekszünk leírni, egyben hivatkozunk 
a francia etnológus, Marc Augé elméletére a jelenkori modern világ etnológiájáról. A hely 
etnográfiai fogalmával szemben a nem helyet Augé úgy határozza meg, hogy a nem he-
lyeknek többek között az a sajátsága, hogy itt nem mûködik az emberi orientáció, s a 
hely identitását sem tudjuk meghatározni, például azért, mert a múlt és a jelen nem 
alkot bennük semmiféle folytonosságot.31 Az atopia kifejezést tehát pontosabban ideillônek 
tartom a múzeumokra, archeológiai zónákra egyébként használatos hete ro tó piánál, 
melyet Michel Foucault-tól szokás átvenni.32 A heterotópia kifejezés azonban illik Arendt 
fotóesszéihez, melyek valóban hasonlítanak a reális utópiákhoz, jelen szövegösszefüg-
gésben viszont számunkra a puszta negáció hangsúlyozása a lényeges, melyet e költôi 
szövegek alapvetô nyelvi gesztusának is tekinthetünk. 

Az atopos sajátosan utal a hely ürességére, hiszen a lokalitás, a hely fogalma még 
negációjában is magában foglalja azt a jelentést, hogy az ember által elfoglalt, megjelölt 
térrôl van szó. Ezért maga a part is, mely a „kezek üresében”, némán mered („händeentleert” 
„im Verstummen”). A „kézüres” metafora feltehetôleg Alberto Giacometti egyik gipszszob-
rára utal, amelyik két címmel is ismert: ÜRESSÉG, illetve: KEZÉBEN TARTJA AZ ÜRESSÉGET 
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(1934, Yale University Art Gallery). Közismert, hogy mennyire intenzíven foglalkoztat-
ta Arendtet Giacometti szobrászmûvészete, több verset is szentelt a mûvész szobrainak. 
Jelen kontextusban pedig ismételten sûrû szómetaforába tömörül mindaz, amit a vers-
be szélô ürességnek nevez, mely egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul reflektál a 
kívülre és belülre. A kezek ürességében megragadott ûr egyszerre egzisztenciális és szó 
szerint fizikai, s ezáltal az én üres belsô tere mintegy reflektál az archeológiai tér ûrére, 
a kettô együttesen alkotja azt a semmit, azt a hiányt, amit a versnek ez a szakasza külö-
nös emfázissal, ismétléssel tematizál. Ebben az ûrben a néma csend is inkább már 
nyomasztó, s elôreutal a halálra, mely a III. rész fô motívuma lesz: 

„Rinne zurück, Meer...”

„Folyj vissza, tenger...” – a III. rész ezzel az Arendtnél gyakran használt ellentétezéssel 
kezdôdik, mely a tenger mélyének invokált sötétjét állítja szembe az I. rész szikrázó 
világosságával. A tekintet mozgása ezúttal is kizárólag vertikális, lefelé irányuló, s az 
éjszakai tenger képét idézi fel az emlékezetben. Az emlékezet által feltáruló tér maga 
is csak ebben a vertikalitásban orientál. A tenger feneketlen mélyébe vertikálisan leha-
toló tekintet az idôbeliséget, a halandóságot és ezzel együtt a halált vonja be a szemlélô 
látóterébe, egy olyan dimenziót, melyet elementumaként foglal magában a tenger. Egy 
korábbi fotóesszében, mely az Archipelagus földtörténeti keletkezését követi nyomon, 
Arendtet lenyûgözte az Égei-tenger helyenként több ezer méter mélysége: „Alattunk a 
mélykék tenger a feketeségbe süllyed alá, meredeken és egyre sûrûbben. Limnosnál a sziklás part 
ezer méter mélyre vezet ferdén le, Rhodos keleti részénél, Chalké irányában még meredekebben, 
háromezer méter mélységben végzôdik [...] Kréta nyugati partjainál pedig négyezer méter mélység 
tátong a felszín alatt, alapjaiig kikutathatatlan sötétségként.”33 Az Égei-ciklus verseiben is 
ismétlôdôen elôbukkan a tengermély éjsötétje, amely felett mint szakadék felett lebeg 
az úszó ember vagy a hajós. Itt, a DELOS harmadik részében a tenger a talajtalan mélység, 
az ismeretlen. Olyan alap nélküli szakadék, melyet a költô paradox módon mégis a 
sziget alapjának gondol el, mert ez a mélység tárja fel azt a világot, melyet a sziget ma-
gából kirekesztett, az idôbeliség, a halandóság és ezzel együtt magának a halálnak a 
szféráját. A tenger feltárja a szigethez nem tartozó emberit, a halandóságot, éspedig két 
mitikus sors emlékezetében: 

„Rinne zurück, Meer, 
entblöße [...] da
der Flieder 
des Todes aufging, nachtweiß.”

(„Folyj vissza, tenger, / tárulj fel [...] ott / ahol orgonavirága / a halálnak kinyílt, éjfehéren.”)

Egyfelôl tehát belevész a tekintet a mérhetetlen, kifürkészhetetlen mélységbe, másfelôl 
azonban elérte a tekintet a szigetlét alapjait, melyet megkísérel értelmezni. Ez az alap, 
amin a vers beszélôje elgondolkodik, a halál ténye. Azt gondolhatnánk, hogy ez a gon-
dolattársítás nagyon is kézenfekvô. Hiszen Délos szigetének rommezôje szükségképpen 
már szembesítette a szemlélôt a pusztulással, az enyészettel, az emberi lét és az emberi 
alkotások törékenységével. A romok szemlélete gyakorta indít a halál – s ezzel együtt 
az élet – értelmén való töprengésre. A halál kérdéséhez fordulás tehát nem elôzmény 
nélküli, noha a költôi tekintet eddig éppenséggel Délos romjait zárta ki a látóterébôl. 
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Most azonban nyilvánvaló, hogy éppen ez az ellipszis, ez az elhallgatott, nem tematizált 
élményanyag vezeti tovább a vers gondolatmenetét a két mitikus nôalakhoz. Az egyik 
Alkméné, aki a férje életéért cserébe önként vállalta a halált, s ment le Hádés mélyére, 
a másik pedig Sapphó, a szenvedélyes szerelmes, aki Phaon iránt érzett viszonzatlan 
szerelmétôl gyötörve a hagyomány szerint Lefka sziklaszirtjérôl vetette magát a tenger-
be. E mitológiai asszociációk elsô olvasásra talán önkényesnek tûnnek, nem tudjuk, mi 
idézte fel éppen ezeket a sorsokat. Arendt azonban, akirôl már fentebb is azt állítottuk, 
hogy nem poeta doctus, olykor szokatlan, nem logikus gondolattársításokkal él, mitikus 
asszociációi gyakran egy prelogikus költôi alkotófolyamat termékeinek tûnnek. Bizonyára 
igaza van Jan Assmann-nak, amikor a mûvészek és költôk anarchisztikus, elôzetesen 
nem strukturált, tudományosan nem fegyelmezett archeológiai emlékezetét a „memoria 
mundi”-hoz hasonlítja. Felfogása szerint ez a fajta emlékezet, a képzelôerô által vezérelt 
kreativitás leginkább az álom rokona, mivel az idô és a tér különbözô rétegeit minden-
fajta rendszerezés, kronológia nélkül halmozza egymásra.34 Jelen esetben azonban a 
látszólag önkényes asszociáció nagyon is pontosan kapcsolódik egy korábbi motívumhoz, 
mely fölött könnyû elsiklani, s még mi sem ejtettünk szót róla. A szabadon választott 
halál két hôsnôjére történô emlékezést egy megszólítás vezeti be:

„Und du dort,
die alles weiß, Helle, hast du
sie springen sehen,
nachtab...”

(„És te ott / aki mindent tudsz, fénylô alak, vajon / láttad-e ôt levetôdni / az éjsötétbe...”)

Kit szólít meg a beszélô? Ki az a mindent tudó nônemû világló alak, „du Helle”, akihez 
a beszélô odafordul? A lírai szöveg kontextusában erre talán csak egyetlen magyarázat 
adható, hogy ti. Nikérôl van szó, a gyôzelem szimbolikus alakjáról, akinek délosi szob-
ráról néhány sorral fentebb ezt olvashattuk: „Nike, Salzhelle / Der Leib...”35 A töredékes 
márványszobor só marta világlása, a gyôzelem e világító megtestesülése mintegy öntu-
datlanul is ellenpontját képezi a tenger éjsötét mélyébe zárt két nôalaknak. Míg az egyik 
a mindenkori gyôzelem és a gyôztesek emblematikus figurája, addig a másik kettô az 
áldozatok, a vesztesek, sôt a mindenkori önfeláldozó veszteség mitikus archetípusa. Az 
ellentétezés tehát visszavezet Arendt történelemképéhez, ahhoz a sokrétûen megraga-
dott, de ugyanakkor egyszerû markáns ellentéthez, mely a történelem mindenkori 
gyôzteseit elválasztja az áldozatoktól. A két pólus között feloldhatatlan a feszültség, s 
továbbvezet a könyörtelen kérdéshez, hogy vajon mi is eltékozoljuk-e magunkat a ha-
landóságon:

„wir uns vergeuden an
der Vergänglichkeit.”

Vajon tehát eltékozoljuk magunkat a halandóságunkkal? A többes szám elsô személy 
használata megdöbbentô, kihívó, sôt poétikailag gyanús. Vajon kit is von be a versbeszélô 
ebbe a nagyon is személyesnek tûnô dilemmába? Kire vonatkozhat ez a hirtelen beve-
zetett többes szám? Vajon ismételten csak az olvasót vonja be a dialógusba, vagy pedig 
az áldozatok és a vesztesek közösségérôl van-e itt inkább szó? Vajon ôk, az áldozatok 
azok, akik eltékozolták az életüket azzal, hogy önként választották a halált? Ez nyilván-
valóan az egyik lehetséges értelmezés, hiszen egyetlen közös attribútumuk a „handlos”, 
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azaz „kéz híján való”; nem tettesek, hanem áldozatok. Tovább pontosítva a kérdést: tehát 
a történelem mindenkori áldozatai-e azok, akik eltékozolták az életüket a másokért 
érzett szeretetük, felelôsségük folytán, vagy pedig, éppen ellenkezôleg, mi vagyunk 
azok, akik ezt tesszük, éspedig éppen azáltal, hogy nem vagyunk áldozatok, hogy nem 
áldozzuk fel magunkat a szeretetért? 

A vers utolsó sorai felé haladva tehát egyre több a nyitott, válasz nélkül maradó kér-
dés. Vajon hozzáadja-e az áldozatokra történô emlékezés a fény és az értelem maszku-
lin istenének szigetéhez a halandóságot, vajon emberivé változhat-e a születés és halál 
híján való üresség tere azáltal, hogy az ôt körülvevô mélység megtelik az önfeláldozás 
szeretetteli, dionüszikus nôalakjaival? Úgy tûnik, a lírai beszélô nem riad vissza attól, 
hogy többes szám elsô személyben, az áldozatokkal együtt szóljon. Végsô nyelvi gesz-
tusként velük együtt, azaz „a meg nem siratottakkal” adja vissza a hallgatást is, mint a be-
 széd immár egyetlen megfelelô formáját, éspedig annak az elementumnak, ahonnan 
vétetett:

„Wir geben, Ader
Um Ader, das Schweigen
Zurück.”

(„Érrôl érre adjuk a hallgatást vissza.”)

Archeológia és költészet
Délos tehát a maga ürességében nyitott meg archeológiai tereket a szemlélôdô elôtt. 
Fentebb bemutattuk, hogy a versciklus legtöbb darabja az érzéki észlelésben a dolgok 
anyagszerûségére összpontosul. Ez a fajta érzékelés összefüggésbe hozható a romok, 
archeológiai ásatások szemlélésével, hiszen éppen a romokra jellemzô a forma kényszerébôl 
való kiszabadulás, az, hogy tiszta anyagszerûségükkel hatnak ránk. A romok hatalmas 
kövei gyakorta egybeolvadnak azzal a sziklával, azzal a kôsziklával, amelyen emelkednek, 
vitalitásuk, elevenségük, erôteljes jelenlétük éppen ebben a tiszta anyagszerûségben 
rejlik. Többek között az anyagszerûségnek, kônehéz materiális jelenlétnek az ereje teszi 
az ÄGÄIS-ciklus verseit izgalmassá, s választja el Arendtet Rilke, George vagy Benn esz-
tétizáló klasszicizmusától.

Az archeológiai tekintet reflektált. Hadd utaljunk vissza a tanulmány elsô részében 
idézett versre, az ARCHEOLÓGUS-ra, melynek konzekvenciája szerint a költô az, aki nyel-
vet ad az archeológiai leletek néma, nyelv nélküli puszta jelenlétének. Az archeológiá-
val folytatott diskurzus azonban Arendt számára nemcsak a történelem szempontjából 
fontos, hanem a dolgok, az érzékelt világ materialitása miatt is. A SEHERBLICK, BRONZESTADT, 
MYKENE vagy az IM MUSEUM versek énje archeológiai tereket jár be, illetve konstruál, s ha 
röviden, csupán egyetlen mozzanatra koncentrálva akarnánk e verseket a DELOS-tól 
megkülönböztetni, arra a következtetésre juthatunk, hogy az archeológiai Arendtnél 
mindig múltat jelent, végleg elmúltat. Vagyis voltaképpen nem archeológiai térrôl, hanem 
archeológiai idôrôl van szó. Idézem a BRONZESTADT (BRONZKORI VÁROS) kezdô so ra it:

„Labyrinthe grab-
Offene Stille.

Vorbei
Erloschen!”36

(„Labirintikus sír- / nyitott csend. / Vége / elmúlt!”)
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Az archeológiai területrôl ismételten elmondható, hogy ezúttal sem locus. Az archeo-
lógiai terület nem alkot bejárható, rekonstruálható teret, sokkal inkább puszta idô él-
mény ként van jelen: az idô üres árnyéka („Bloßgelegt uns / der Hohlschatten / Zeit”). Az 
archeológus csak a véglegesen elmúlt élet maradványait hozhatja a felszínre, a nekro-
poliszok csontjait és cserepeit, feltáró munkája nem a jelenbe emeli a múltat, hanem 
voltaképpen magát az idôt teszi láthatóvá, vizuálisan érzékelhetôvé. A föld mélyébe 
vetett pillantás nyomán nem elevenedik meg a múlt, az archeológiai tér zárt marad, 
amelyben nincs helye semmiféle nyitottságnak: 

„Kein Offen / zwischen / schweigharten Wänden”.

Nyitottság hiányában az emlékezet és a képzelôerô is tér nélküli: „erinnerungslos / die 
Brü derlichkeit des Dunkels / graboffene Stille” („emlék híján / a sötétség testvérisége / sírnyitott 
csend”).

Különösen a 70-es évek végén írt verseknél szembetûnô, hogy Arendt az archeológiát 
is az Égei-szigetvilág fennmaradását veszélyeztetô tényezôk közé sorolja a turizmussal 
és a technikával együtt. A NIKÉ címû versben például a következôképpen reflektál a 
beszélô a szöveg keletkezéstörténeti impulzusára: 

„Wenn jetzt 
Die Schautreppen du aufsteigst
Eisig das Herz von Paris
Du siehst sie angestrahlt 
Vom ernüchternden Sonnenhundert
Stein.”37

(„Ha most / felhágsz a díszlépcsôn / Párizs jeges szivében / ott látod ôt 
amint rásugárzik / kijózanítón napszáz / kô.”)

A megpillantott mûalkotás a SAMOTHRAKÉI NIKÉ, melyet a XIX. század vége óta a 
Louvre-ban ôriznek, s valóban egy díszlépcsôsor tetején lehet megpillantani. A híres 
szobor magával ragadó látványáról Arendt elôtt több jelentôs lírikus írt verset Gabriele 
D’Annunziótól Marie Luise Kaschnitzig. 

Nem így Arendt: számára a szobor megpillantása kijózanítóan hat, a látvány nem 
több halott kônél megannyi hasonló száz között. 

Ámde mi volt Niké eredetileg, hogyan hathatott abban az eredeti közegben, amely-
hez tartozott? A vers elsô része grandiózus történeti vízióval ad erre választ, a görögök-
nek a perzsák felett aratott gyôzelme tablójával. Így válik Niké az orientális despotizmus 
fölötti gyôzelem, a szabadság emblematikus alakjává. A lírai én a szobrot eredeti helyén, 
Samothraké szigetének egyik hegyormán képzeli el, amint kitekint a tengerre, s acélos 
hideg szél zúgása hallatszik a ruharedôiben. A fentebb idézett sorok ezt a Nikét láttatják 
elementárisan idegennek, sôt fogolynak Párizsban: noha a szobor a rá bámuló tömeg 
számára szépnek látszik egy pillanatra – többet amúgy sem áldoznak a befogadására –, 
mégsem tartozik ide, itt csak fogoly, ruhája halott kôkolonc csupán az Égei-szigetek 
viharos északi szele és szikrázó napfénye híján. 
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A szobor szemlélôje ezért elkalandozik a távolba, a szobor közelségéhez hozzágon-
dolja egykori helyét, Samothrakét, a hatalmas törzsû fákkal, sziklákkal és a tengerrel. 
Az arendti versek beszélôje azonban sosem ábrándozik, nem romantizál, nem merül 
szép emlékekbe: tudja és ki is mondja, hogy a múzeum rideg közege és a messzi thrák 
sziget voltaképpen alig különbözik egymástól. Mindkettô az üresség, a helynélküliség 
tere. A múzeum mesterséges ambientuma semmivel sem adekvátabb, mint amott a 
közkedvelt fürdôhellyé változott Therma a maga lecsupaszított hegyormával. A test 
örömeit, a fizikai gyógyulást vagy éppenséggel a wellness örömeit keresô turisták és 
bennszülöttek között ugyanis már senki sem tud Nikérôl – feledésbe merült:

„Nike
Dort spricht keiner
von dir

Vor deinen Felsen
Schmerzgekrümmte
In erdheißer Quelle
Baden.”

(„Niké / ott senki sem beszél / rólad // sziklaormod elôtt / fájdalomtól 
gyötörtek / földmélyi forró forrásban / fürdenek.”)

Samothraké szigete tehát pontosan ugyanúgy nem hely, atopos, mint a múzeum 
maga. Olyan archeológiai tér, melyet üresre csupaszítottak. Az „archeológiai” mûkincs-
kereskedelem révén a hely nem ôriz semmit a saját emlékezetébôl, fitnesscentrummá 
változott. E lakonikus szavak realizmusa meglepôen új Arendtnél. Azt is gondolhatnánk, 
hogy az ilyen realisztikus utalások egyszerûen költôi gyengeséget rejtenek magukban. 
Lehetséges azonban ennek a jelenségnek más magyarázata is. A költô nyilvánvalóan 
búcsút vesz itt attól a poétikától, mely az Égei-ciklusban még komoly felelôsséget ru-
házott a költôre. A dolgok a nyelvelôttes jelenlétükben rá voltak utalva a költôi szóra. 
A költô történelmet írt azáltal, hogy megszólaltatta az archeológia által felszínre hozott 
néma tárgyakat. Az ENTGRENZEN verseiben ennek a poétikának szinte nyoma sincs már. 
A lecsupaszított szigetvilág tárgyai sem ott, sem másutt nem szólalnak meg: 

„Ort
Leer-
Geschunden”

(„Hely / üresre- / nyúzva”)

A föld lenyúzásával csupán egyetlenegy elementum az, melyet a beszélô változatlan-
nak lát, melyben a dolgok – miként a DELOS-vers zárósorai is tanúsították, értelmet 
nyernek: ez pedig a tenger kifürkészhetetlen mélye, szakadéka.

Összefoglalásul megjegyezzük: Arendt költôi archeológiai térkonstrukcióit a szubjektum 
nélküli tekintet tiszta észlelésével, a feltárt, bejárt terület atópiaszerû negativitásával, a 
poétikai térnek az emberit magából kizáró vertikalitásával, valamint a telítettség és az 



üresség egymásba hajló komplementer ellentétével jellemezhetjük a leginkább. Az 
archeológiai tér Arendt számára a láthatóvá vált idô, a történelem üres fekete árnya, 
melybe az elmúlt korok létrehozta szépség csak pillanatokra s akkor is csak eltorzítottan 
hatol be. A versek konstruált, fenyegetôen vertikális, üres archeológiai terével ellentét-
ben a fotóesszék még lelkesen tudósítottak múlt és jelen emberi egybefonódásáról: 
„Amiképpen az az ión oszloptöredék a Samos szigeti Tiganiban, mely két és fél évezreddel ezelôtt 
még egy templom elôtt állt, most pedig a falu kútjaként mûködik tovább, eleven részévé vált egy 
halhatatlan tájnak.”38
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