
megjegyz¢seknek p¢ldÀul aligha egy kvÀzi-
tank´nyvben a hely¡k.) BÁzni kellene abban,
hogy a diÀkot az ¢s csak az ¢rdekli: mi az íGY

íRTOK TI. E k¢rd¢sre a vÀlasz nem azonos
sem az íGY íRTOK TI sz´veg¢vel, sem annak
(valamennyi lehets¢ges) kommentÀrjÀval. Itt
markÀns hatÀrvonalat kell hÃzni: egy dolog,
hogy p¢ldÀul a kezdû ÁrÂ k´tetbeli jelentûs¢g¢t
hogyan Át¢li meg a szakma, ¢s ettûl merûben
f¡ggetlen dolog, hogy a figura maga az ¢let-
mü filozÂfiai centrumÀban Àll. PrototÁpusa
annak a magatartÀsnak, mely az iroda-
lomban az ÁrÀs elÀrulÀsÀt lÀtja, a vilÀgot be-
kebelezû ÁrÀs ¢rtelmez¢s¢ben pedig az Árva l¢-
tez¢s ma Derrida Àltal is k´zvetÁtett kabbalisz-
tikus hagyomÀnyÀhoz ker¡l nagyon k´zel;
amely tehÀt megkÁs¢rel irodalmat irodalmi
hagyomÀny n¢lk¡l müvelni; amely nem
akarja tudomÀsul venni, hogy az ÁrÀs teljes-
s¢gig¢ny¢vel szemben az Árott mü lemondÀs-
bÂl sz¡letik (annak eld´nt¢s¢bûl, mi nem ke-
r¡l bele); amely ezt a k´zvetlen ÁrÀst egy k´z-
vetÁtûszereppel egyensÃlyozza ki: a tanÃsÀg-
t¢tellel az Ember viselt dolgairÂl. A szÀm-
adÀsnak ezt a k¢sei motÁvumÀt az íGY íRTOK

TI-f¢le enciklop¢dikus forma is magÀban rej-
ti. A f´ldi valÂsÀg madÀchi Àlomk¢peinek, az
illÃziÂknak, a Soknak mint az Egy maszkjÀ-
nak felvonultatÀsa azonban nem jÀr d¢mon-
üzû hatÀssal az íGY íRTOK TI dramaturgiÀjÀ-
ban: a ànem ¢nÊ-ek felsorakoztatÀsa nem
hozza magÀval az ¢n megtalÀlÀsÀt, ellenkezû-
leg: a kezdû ÁrÂ sokkal inkÀbb egyfajta anti-Bil-
dungsroman fordÁtott beavatÀsi szertartÀsÀn
halad v¢gig. A àmicsoda az íGY íRTOK TI?Ê
k¢rd¢sre a vÀlaszt mindenesetre a kezdû ÁrÂ ¢s
az enciklop¢dikus formÀnak az ¢letmü eg¢-
sz¢bûl kiolvashatÂ ¡zenete adja meg.

A sz´veget kÁs¢rû jegyzetek ¢s k¢rd¢sek
pedig pontosan kirajzoljÀk, mi nem az íGY íR-

TOK TI. K¡l´nleges ¢rz¢kkel tapintanak min-
denre, ami a mü szempontjÀbÂl kÁv¡ll¢vû, jÀ-
rul¢kos, efemer. Amikor elmagyarÀzzÀk, mi
az, hogy pÀpua vagy gerilla vagy Tisza KÀl-
mÀn, amikor ÃgyszÂlvÀn lecsapnak minden
n¢vre, idegen szÂra vagy furcsa szÂk¢pzûd-
m¢nyre, akkor a maturandus azt fogja mon-
dani: eszerint egy müvet meg¢rteni annyi,
mint müv´n kÁv¡li mozzanatait kÂdolni. El-
tünik a k¡l´nbs¢g a mü ¢s a mü sz´vege k´-
z´tt ä a àgondozott, teljesÊ sz´veg k´zreadÀsÀ-
nak filolÂgiai indÁt¢ka is mintha csak a mü

jelenl¢t¢nek hiÀnyÀt igyekezne ellensÃlyozni.
Tudom, hogy jegyzet, k¢rd¢s, gondozÀs: a so-
rozat szÀmlÀjÀra ÁrandÂ, de ez ¢pp el¢g baj,
mert Ágy ¢rettek helyett olvasÂautomatÀkat
nevel, akik a meg¢rt¢st mint a k´zegel-
lenÀllÀs lek¡zd¢s¢t mÀr csak hÁrbûl fogjÀk
ismerni: minden hÀzhoz j´n ä kiv¢ve a mü-
vet, mely ¢pp a meg¢rt¢s erûfeszÁt¢s¢bûl sz¡-
letne meg.

Vagy ki tudja: ¢ppen az lesz ¢rett, aki a
tanÁtÀs ellen¢re megûrzi ´nÀllÂsÀgÀt, nyitott-
sÀgÀt. Mert ez alapjÀban mindenkiben adott.
S a pedagÂgia t¢ved, ha nem a mÀr megl¢-
vûre ¢pÁt, hanem azt f¢lretolva el´lrûl kezdi
a munkÀt, persze alapok n¢lk¡l. Aki ezt ki-
bÁrja, t¢nyleg ¢rett lesz: ¢rett arra, hogy ta-
nulni kezdhessen.

Dolinszky MiklÂs

ELEVEN NEGATíV

MesterhÀzi MÂnika: Hol nem volt
Cser¢pfalvi, 1995. 72 oldal, 340 Ft

àSometime we see a cloud that's dragonishÊ (àN¢ha
lÀtunk egy felhût, mely sÀrkÀny alakÃÊ) ä jut
esz¡nkbe Shakespeare egyik sora, amikor
k¢zbe vessz¡k MesterhÀzi MÂnika mÀsodik
versesk´nyv¢t. A borÁtÂn lÀthatÂ f¢nyk¢pet
maga a k´ltû k¢szÁtette: sz¡rk¢sz´ld hÀtt¢rbûl
kirajzolÂdÂ feh¢r hattyÃforma felhû, inkÀbb
zilÀlt ¢s ´nk¢ntelen¡l ´sszesereglett bolyhok
egy¡ttese, mintsem ¢les mozaikkontÃr. A fel-
legek puha ¢s nyitott t´mege azt a benyomÀst
k´zvetÁti, hogy itt ugyan m¢g dolgoznak ¢s
formÀlÂdnak a vilÀg erûi, folyton el-elmoz-
dulnak a dimenziÂk, de mÀr maga a folyamat
is kÁnÀl olyan lÀthatÂ eredm¢nyeket, melyek
az ¢ber megfigyelû valÂdisÀgÀnak ¢s komoly-
sÀgÀnak m¢rt¢k¢v¢ tehetûk. A f¢nyk¢p talÀ-
lÂan jellemzi a k´tet hangulatvilÀgÀt: a talÀ-
noknak ¢s mi¢rteknek jelzûkarÂi k´zt felbuk-
kanÂ aprÂ bizonyossÀgok sz´vegter¡lete ez a
müv¢szet. T¢tovasÀga t´bbnyire sz´vegszi-
lÀrdsÀg fel¢ tapogatÂzik, de stabil soraiban is
megûrzi azt a billen¢si fesz¡lts¢get, mely a
k´ltem¢nyt megnyitja egy huzamosabb is-
merked¢si szÀnd¢k ¢rdek¢ben.
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MesterhÀzi MÂnika k´lt¢szet¢nek egyik
fontos vonÀsa (s ebben csatlakozik a ma m¢g
k´z´nnyel emlegetett Ãjklasszikus iskolÀhoz):
belsû tapasztalatÀt igyekszik a szavak eredeti
jelent¢s¢nek rendj¢ben leÁrni, s egy lassan-
lassan belÀtott nyelvi hamissÀg kelepc¢j¢bûl
valamely k´zvetlen¡l belÀthatÂ k´ltûi ¢rt¢k-
rend fel¢ tesz l¢p¢seket. Noha verseinek
belsû t¢rfogata viszonylag csek¢ly, m¢gis em-
l¢kezetesek: fokozott k¢szenl¢ti Àllapotban
mutatkoznak, ¢s alÀzatos mesters¢gbeli m¢r-
legel¢sek nyomait ûrzik. A k´nyv elsû, cÁm-
adÂ darabja (egyÃttal egyik csÃcspontja): egy
este leÁrÀsa.

àA rÀ¢rûsen nyÃjtÂzÂ eget
alÀducolta mostanra a felhûk
koszos, alkalmi r¢tege. T́ rik
a tÀvolsÀgban otthonos tekintet,
a r´vidlÀtÂ viszonyok k´z´tt
v¢gess¢g¢t tanulja. Eltünûdsz,
mi f¢r egy napba. Mint egy utazÀs
v¢g¢n, ha mindent vissza kell pakolni
a bûr´ndbe (ha egyszer benne volt)
ä csak ki ne nyÁljon ä erûszakosan
zÀrÂdik rÀnk az este. Csak a vÀgy
Àlmodja Àt magÀt felhûn, fed¢len,
s a HattyÃ szÀrnyÀn d¢l fel¢ fesz¡l.Ê

A cÁm ä mik´zben f´lid¢zi a hagyomÀnyos
mesekezdet egyik tagjÀt ä r´gt´n narratÁv
elemre utal, s tagadÂ formÀjÀban mintegy hi-
degindÁtÀst k´lcs´n´z a k´ltem¢nynek. °rde-
mes ezt mÀr itt kiemelni, hiszen a k´ltû egy¢b
müveiben is gyakran Ãgy teremti meg sz´ve-
geinek eleven negatÁvjÀt, hogy tagadÂ for-
mÀkkal fakasztja meg a vers erûforrÀsait.
MÀr a mÀsodik darabban, a VADGESZTENY°-
ben ezt olvassuk: àMindent nem rakhatok a gesz-
teny¢mreÊ; k¢sûbb: àDe fiÂkban nem tarthatlak
sokÀigÊ; majd, a Nemes Nagy çgnes halÀlÀra
Árt TUDNI FOGOM-ban: àNem haltÀl meg, mert
nem ismertelek, te l¢pten-nyomon ismerûs, azonos-
sÀg.Ê A cÁmadÂ vers amellett p¢ldÀsan ¢s szer-
vesen fogja ´ssze a k´tet motÁvumtÀrÀt: zÀrt-
sÀg, elszigetelûd¢s, naplemente, alkalomsze-
rüs¢g, v¢ges viszonyok, utazÀs, tünûd¢s, vÀ-
gyakozÀs, kinti-benti vilÀg, k¢tf¢le idû,
hattyÃmotÁvum.

MesterhÀzi MÂnika szeml¢let¢ben van va-
lami mikroszkopikusan aggÀlyos vonÀs. °l-
m¢nyei eltolÂdnak a lÀthatatlanba, s mintha

a vers volna az a kÁs¢rleti terep, mely egy
gy´keresen visszahÁvott, idegens¢ggel fenye-
getû k´rnyezet ¢rtelmezhetû jeleit Ãjra f´lta-
karnÀ. Ez a k´ltû àa v¢gess¢g r´vidlÀtÂ viszonyai-
banÊ alakÁtja ki versgyakorlatÀt, s bÀr t´bb Áz-
ben hiÀnyt emleget, m¢gis tudja, hogy egye-
d¡l a belsû emberi ¡dv´ss¢g teremtheti Ãjra
a vilÀgot: a tÀvolsÀg bel¡l van. A fogadkozÀstÂl
mentes emberi figyelemnek ¢s teljess¢gi igye-
kezetnek sz¢p darabjai a VAN BENNEM K¹SZ¹-

NET?, az UTCA, a TUDNI FOGOM, a MçS NEM

¢s az ELFOGULATLAN. Ezek a k´ltem¢nyek
alig-alig vesznek l¢legzetet, csaknem ker¡lik
a lÁrai hatÀst: inkÀbb k¢rdezû, mintsem vÀla-
szolÂ jellegü versek. Rajzuk ¢letlen, szÂvÀ-
lasztÀsuk ¢kess¢g n¢lk¡l valÂ; mondhatnÀm:
fÂkusz n¢lk¡li f¢nyk´tegek. Elegy¡l benn¡k
a szorongÀs ¢s a szabadsÀg tapasztalata: fÀj-
dalmaik k´tnek, ´r´meik oldanak. A sorok
m¢ly¢n mintha szük lÀtÂt¢rben jelenne meg
valamilyen villÀmgyors, k´z´mb´s, de embe-
ri azonossÀgot kÁnÀlÂ po¢tikai erû. Itt, ezeken
a telÁtett pontokon f´lvilÀglik a sz´veg, ¢s
semmi Àrny¢k nem akadÀlyozza t´bb¢ az is-
merkedû tekintetet. ögy is mondhatnÀm: a
diszkr¢ten mozgatott adatok k´z´tt olykor
k¢sz sz´veg¢rt¢kek jelennek meg, t´rzsÀllo-
mÀnyok. K¢t arca van a k´ltem¢nynek: van
egy lÀtszÂlag henye mozdulattal f´lrajzolt
hÀtt¢rtÀr, s van egy cerebrÀlis igyekezettel
megfogalmazott abszolÃt neh¢zked¢si pont.
Az im¢nt id¢zett HOL NEM VOLT elsû hat sora
r´gt´n mindkettût szeml¢lteti. Az elsû hÀrom
sor sz¡rke tÂnusÃ koloritjÀt ÀltalÀnos tapasz-
talatk´zl¢s k´veti. çltalÀban is elmondhatÂ,
hogy a k´ltû szereti valamely im¢nt ki¡rÁtett
szellemi t¢rbe telepÁteni verseinek eml¢keze-
tesen megformÀlt mondandÂit. A felszÁn hul-
lÀmai alatt nyugtalan fen¢khullÀmok h´mp´-
ly´gnek: olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad, mintha a
vers olvasÀs k´zben folytonosan teremten¢ ma-
gÀt. A àsÀrbÂl ¢s aranybÂlÊ ´sszegyÃrÀs tech-
nikÀjÀnak alkalmazÀsÀra id¢zz¡nk m¢g egy
p¢ldÀt (HIDEG, VIZES):

àHideg, vizes levegû, tejfeh¢r,
¢s mint a tej a teÀban, eg¢sz
test¢vel Ãszik. M¢gsem olvad ´ssze.
A beteljes¡letlens¢g maga,
ahogy nem tudja ´nmagÀt el¢rni,
csak sz¡ntelen kÁs¢rti a hatÀrÀt,
¢s ´nn´n l¢ny¢be gabalyodik äÊ
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LÀthatÂ: az elsû hÀrom sor (egy remek ha-
sonlat keret¢ben) hüv´s, latyakos, mÀr-mÀr
kellemetlen horizont. S utÀna r´gt´n f´lbuk-
kan a gondolati vertikÀlis: n¢gy sor szÀrnyal
f´l hirtelen, mint egy fekete sÀrkÀny.

Persze, semmi k¢ts¢g, talÀlunk a k´tetben
n¢hÀny olyan verset is, amelyik nem gyÃjt
eszm¢nyi olvasÂi el¢gedetts¢get. A r´vid,
nem el¢g m¢lyen belÀthatÂ tapasztalati g´r-
b¢kkel r´gzÁtett pÀr sorosokra gondolok (OK-

TñBER, TçVLAT, HIçBA, D°LUTçN). Ferencz
Gyûzû ezt Árta a k´ltû elsû k´tet¢nek, a
VISSZAFAGYñ TçBLçK-nak megjelen¢sekor:
à...bÀrmennyire jÂ arÀnyokkal szerkesztette is meg
a k´tet¢t a k´ltû, m¢gis beleillesztett n¢hÀny olyan
darabot, amelynek szerkezeti funkciÂja nyilvÀnva-
lÂ, csak ¢pp ´nmagÀban kev¢s, hogy hatÀsa le-
gyen. Elsûsorban a pÀr soros minimÀlversekre gon-
dolok... A nyelv mikroelemeire ily fokig tÀmaszkodÂ
k´lt¢szet lappangÂ vesz¢lyeire hÁvja f´l ez a figyel-
met; a kÁs¢rletezûkedv n¢ha tÃl sokat bÁz egy-egy
szÂjÀt¢kra, an¢lk¡l hogy verbÀlisan megteremten¢
a ter¢t. Az ¡res papÁr... nem el¢g visszaverû t¡k´r-
fel¡letnek, sem az olvasÂ feje.Ê Ezt a figyelmez-
tet¢st tovÀbbra is ¢rdemes szem elûtt tartani.
A r´vidverset (legalÀbbis bensûleg) Âvatosab-
ban kell megÀgyazni; vÀrni kell, mÁg megrek-
ken az ¢lm¢ny, s a k´ltem¢ny szinte hierar-
chikusan k¢pes elk¡l´n¡lni a teljes k´rü da-
rabok egy¡ttes¢ben.

Mert ez az egy¡ttes csakugyan figyelemre
m¢ltÂ, s valami fontos ÃjdonsÀggal gazdagÁtja
az Ãjabb magyar k´lt¢szet besz¢drendj¢t.
MesterhÀzi MÂnika müv¢szet¢nek leggya-
koribb vizsgÀlÂdÀsi tÀrgya: az emberi d´n-
t¢shozatalt megelûzû stÀdium, a tanakodÀs,
m¢rlegel¢s, latolgatÀs, a toporgÀs idûbeli
mozzanata, a vonakodÀsnak ¢s elûzetes
fontolgatÀsnak zilÀlt ceremÂniÀi ¢s zsibbadt
araszolÀsai.

Van a n¢met nyelvben egy pontos, ma-
gyarnak ¢ktelen¡l f¡ls¢rtû kifejez¢s: Unbe-
z¡glichkeit. Igen, ez a k´ltû is ennek a viszo-
nyokon kÁv¡l helyezked¢snek, alkalmazkodÀ-
si ¢s d´nt¢si semlegess¢gnek adottsÀgait prÂ-
bÀlja szÂba foglalni s k´ltûi ¢lm¢nny¢ avatni.
A neh¢zs¢g abban Àll, hogy ennek az emberi
Àllapotnak a leÁrÀsa olykor magÀt a k´zl¢-
kenys¢get akadÀlyozza, s alkalmasint a k´r¡l-
bel¡lis¢g ingovÀnyÀra tereli a sz´veget. Min-
den, ami egyszerü, hamis. Minden, ami bo-
nyolult, csupÀn hosszas tapasztalat ÀrÀn k´-

z´lhetû. S minthogy a k´ltûi nyelvben sem-
milyen ¢lm¢nyt nem szabad gondolatra lefor-
dÁtani (legfeljebb kifejezni egy sajÀtosan bir-
tokolt nyelvi szertartÀs keret¢ben), ki kell ala-
kÁtani azt a gondolati ¢s nyelvi k´zl¢s hatÀr-
ter¡let¢n mozgathatÂ jelt´meget, mely m¢gis
az azonnali elfogadÀs ig¢ny¢vel k¢pes k´zve-
tÁteni a k´ltûi mondanivalÂt.

MesterhÀzi MÂnika ezzel a k´tettel bizo-
nyÁtja, hogy mÀr igen k´zel ker¡lt sajÀt sza-
vaihoz. K´lt¢szete kezd egynemüv¢ vÀlni
(nem egyhangÃvÀ!), s k¢pes f´lid¢zni azt a
borzongÀst, mely sokismeretlenes egyenletek
lÀttÀn lepi meg az embert. Verseiben mÀr
nem pusztÀn lerakodik, hanem nyÃjt is va-
lamit.

Szavainak minûs¢ge ¢rintetlen.

BÀthori Csaba

    BçTHORI CSABA:   
H¹LDERLIN A TORONYBAN

(1806ä1843)

Sz´vegdokumentumok
öj MandÀtum K´nyvkiadÂ, 1995. 
199 oldal, 550 Ft

Friedrich H´lderlin magyarorszÀgi hatÀst´r-
t¢nete egyre terjedelmesebb, ami annÀl meg-
lepûbb, mert igen nehezen megk´zelÁthetû,
hosszÃ tanulmÀnyozÀst ig¢nylû ¢letmürûl
van szÂ, amelyik rÀadÀsul magyarul csak t´-
red¢kesen ¢s t´bbs¢g¢ben megk¢rdûjelezhe-
tû minûs¢gü fordÁtÀsokban jelent meg. (Az
eddig megjelent H´lderlin-kiadÀsok kritikÀ-
jÀra jelen keretek k´z´tt nem t¢rhetek ki,1

annyit azonban ¢rdemes megjegyezni, hogy
az egyetlen valamelyest hasznÀlhatÂ, valÂban
ÀtfogÂ k¢pet adÂ vÀlogatÀs a S¡k´sd MihÀly
szerkesztette Helikon-kiadÀs 1961-bûl, amely
sajnos azÂta sem kaphatÂ.)

Nem tartom szerencs¢snek, hogy jelen k´-
tettel a magyar olvasÂ elûbb kapja k¢zbe az
elmebeteg k´ltû sablonokbÂl lazÀn ´sszefü-
z´tt sztereotip verseit, mint hogy megismer-
hette volna k´ltûi pÀlyÀjÀnak del¢t, hogy
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