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idézet ad magyarázatot: „A m űvészet megisme
rés, a  megismerés ped ig  nem  nélküli; vagy más szá
va i, im m orális."

Mint a példázatból kiderül, a művészetben 
a legfőbb immoralitást az követi el, aki a Tel
jesség Látszatát Teljességként tünteti fel. A 
Mester a történet végén azonban rájön, eztfol- 
hánytorgatni már maga is a hiúságok hiúsága.

Esztéticizmus, etikai rigorozitás és etikai 
szkepticizmus egyszerre jellemzik Danilo Kis 
művészetét. Mindez beleilleszthető abba a ke
let-európai zsidó hagyományba, mely Danilo 
Kis művészetét döntő mértékben befolyásolta. 
Ugyancsak e kultúrára jellemző az a miszti
kumra hajló gondolkodásmód, mely például 
a varázstükör rejtélyét olyan természetes mó
don tudja elmesélni, hogy hihetővé válik. A 
kelet-európai zsidók elemi tapasztalatai tükrö
ződnek azokban az írásokban is, melyek a po
litika és az ember viszonyára vonatkoznak. 
Kidnél e zsidó léttapasztalat művészileg is ter
mékeny: mégpedig nem a hagyományos már
tírszerep vállalása értelmében, hanem abban 
a szelíd életbölcsességben, mely bearanyozza e 
rettenetes történeteket.

Itt kell szót ejtenünk arról a mesélőről, aki 
az egyik legfontosabb szereplő e történetek
ben, s egyben az egyik létfontosságú eleme KiS 
titokzatos líraiságának, engesztelő iróniájá
nak. A történetek mindegyikére jellemző az a 
barátságos, de távolságtartó elbeszélői hang, 
mely а XIX. század klasszikus prózájára volt 
jellemző. Danilo KiS ugyan tudatában van an
nak, hogy az általa írt szövegek tőle függetle
nednek, azokkal nem azonosul, textusként 
bánik velük, mégis idegen tőle minden mo
dernista kísérletezés. Szüzsé és fabula viszo
nyának tekintetében elfogadja -a klasszikus 
arányokat. Már békét kötött az általa tárgyalt 
borzalmakkal. Ha nem fogadja is el azt, ami
nek meg kell történnie, nem lát más megol
dást, így hát elismeri a tényeket.

Danilo Kis minden keserű léttapasztalat és 
kétségeket támasztó életbölcsesség ellenére 
megőrizte gyermekes kíváncsiságát a terem
tett világ titkai és a halál bizonyossága iránt. Fi
gyelmes tekintetét ezért járatja körbe annyi- 
adszor: nem tud betelni a látvánnyal. Mert az 
író végső feladata mégis a megismerés marad. 
Mindannak megismerése, ami az emberre vo
natkozik (lásd a holtak enciklopédiáját). Eb
ben különbözik a prófétáktól: „Ő k az örök üd

vösséggel kecsegtetnek... én  a  megismerést és a  pusz
taságot kínálom  fö l. A k i akar, tartson velem .”

És még egy dolog, ami hozzájárul e karcsú 
kötet varázsához. A kiszolgáltatottság, mely 
minden látszatobjektivitás meg álombéli misz
tika mögül előbukkan, mint az emberi élet leg
főbb koordinátája, mint Kis írói magatartásá
nak igazi mozgatórugója: az álnaiv, de eleven 
düh a világ kifordultságán: talán ezek a motí
vumok teszik olyan rokonszenvessé azt az ala
kot, aki e történetek árnyékában meghúzódik. 
Aki kötete mottójában és minden sorában sze- 
retetéhségről beszél, azt nem lehet nem sze
retni.

H orkay H orcher Ferenc

A SEHOVÁ LETT 
PARADICSOM

Vineland by Thomas Pynchon 
U ttle, Brow n & Company, Boston, 1990. 
pp. 3 8 5 . $ 1 9 .9 5

Körülbelül tizenöt éve olvastam először 
Pynchont, és ködös rajongásomból idővel 
mindinkább kicsapódott valami majdnem fizi
kai vonzalom. Afféle sötét, hideg érzés, túl a 
verbális örömökön és egyéb technika szerezte 
élveken, valamint azon a megvilágosodásfél'e 
ráismerésen, hogy végre egy író, aki nem 
akarja érvénytelennek nyilvánítani az én  vilá
gomat, sőt, világai szerkezetükben is, „anya
gukban” is meghökkentően hasonlítanak az 
enyémhez (a dolog főképp azért meghökken
tő, mert újdonság -  erről később). De mi ez az 
érzés? Kínlódva próbáltam megnevezni vagy 
definiálni. Legutóbb hivatalosan is rákénysze
rültem volna, A 49-ES TÉTEL KIÁLTÁSA-nak ma
gyar verziójához írott utószóban. Csak a kény- 
szerűség múltán döccent helyére a túlságosan 
nyilvánvaló tény: Thomas Pynchon könyveit 
át- meg átjárja a halálerotika (thanatika?). 
Vagyis a halál, a megsemmisülés, az élettelen
be való átmenet annyira -  és talán úgy -  fontos 
bennük, mint szerelmes vagy erotikus, de por
nográfián inneni regényben a szexuális tevé
kenység. Ám hiába írja Pynchon a Gravity’S 
Rainbow központi figurájáról, hogy „szerelmes
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a saját halálába": Slothrop éppen hogy nem ha
lállal végzi, hanem elfelejti koherens önmagát, 
és töredékekre hullik szét, és egyáltalán: az 
élettelenbe való átmenet azért szexualizálód- 
hat, mert nem saját halál, nem valakié. Füg
getlen attól a körkörösen zárt -  éppen a saját 
halál tudása révén bezáruló -  egyéntől, akinek 
létét (a posztidők hajnaláig) mindig is eleve 
föltételezte az újkori Nyugat irodalma. Innen 
a mesélőnek és figuráinak furcsán érzéketlen 
viszonya a megsemmisülés minden fokozatá
hoz és fajtájához. Amint Orwell mondja 
Henry Miller trágárságairól, a rokonszenvező 
olvasó első, természetes reakciója az, hogy csak 
azért sem  rökönyödik meg. A szimpatizáns 
Pynchon-olvasó is úgy tesz, mintha rendjén 
való elem volna a kasztrálás, a tankönyvi pre
cizitással leírt orrplasztikai műtét, az elpusztí- 
tót és elpusztítottál összefűző „műveleti szim pá
tia ”. Nem képed el a cizellált lelkű perverz 
gyilkosokon, a hangsáv nélküli korbácsolási 
jeleneteken, az öngyilkossági humoron.

A Vineland, az új regény, különben éppen 
egy kétszintes öngyilkosság-karikatúrával kez
dődik (a cselekedet valódi motivációjáról há
romszáz oldallal később szerzünk tudomást). 
Az egyik főszereplő, Zoyd Wheeler -  veterán 
hippi, félig munka nélküli zenész, egy kamasz 
lány apja -  évről évre kénytelen igazolni, hogy 
elmebeteg. Azt a módszert választja, hogy a té
vé nyilvánossága előtt női ruhában átugrik 
egy földszinti táblaüveg ablakon. Csakhogy se
gítői gúnyt űznek belőle: most -  1984-ben -  
olyan ablakhoz irányítják, amely cukorlemez
ből van. (Filmforgatásokon ilyet használnak a 
kaszkadőrök.)

Az évszám nemcsak Orwellre utal; ekkor 
választották újra Ronald Reagant, ekkor_ zá
rult le Amerikában a konzervatív-egoista for
dulat. Pynchon a világ egyik legműveltebb és 
kétségtelenül a legzárkózottabb írója (mivel 
magánéletéről semmit sem tudni, feltehetőleg 
álnéven él; meglehet, csak íróként zárkózott, 
mint magánember teljesen normális), könyve
iből és személyes (írott) megnyilatkozásaiból 
viszont az derül ki, hogy határozottan újság- 
írós érdeklődés fűzi az elektronikus korszak 
hírmatériájához: a politikához, a fogyasztói di
vatokhoz, a tömegkultúrához. Pályája megle
hetős pontossággal követi, sőt, ha az írás idejét 
beleszámítjuk, meg is jósolja a nagy nemzedé
ki magatartás-konjunktúrákat. A fekete filozó

fiája ellenére gyönyörtelien friss V. (1963) ta
lán egyetlen fontos irodalmi megfelelője an
nak a napfényes vasárnap reggeli energiarob
banásnak, amelynek például a korai Beatlest 
köszönhetjük. A 49-ES tétel kiáltása (1966) 
az igazi nagy életforma-kísérletek és diákmoz
galmak előtti pillanatról szól, már akkor mély 
szkepszissel, és megint csak nem valamely kor
társ irodalmi műhöz hasonlítható a legjobban, 
hanem a másik kis-nagy kaliforniai szatírához, 
Frank Zappa valamivel későbbi, We’RE Only 
IN It  FÓR THE Money című konceptalbumá- 
hoz. A főmű, a Gravity’S Rainbow pedig 
mintha a hetvenes évek eleji hangulatromlás, 
dekadenciaszédület, válságelőérzet legna
gyobb irodalmi dokumentuma volna -  ha 
nem több. Feltűnő módon éppen a kulcsidő
szak maradt ki, a „magas” hatvanas évek, 
1966-69. A tizenhét esztendős szünet után 
publikált negyedik Pynchon-regény, a Vine
land ezt a hiányt pótolja, s válaszol a viszkető 
kérdésre: hová tűnt, titokzatos gyorsasággal, 
az a bizonyos hatvanas évek végi világ, miképp 
lett pillanatokon belül lezárt tény, sőt nevetség 
tárgya? Holott„egy hosszúforradalom  kezdetének ” 
látszott, amint a Magyarországon is -  bár mik
roszkopikus -  kultusztól övezett vaskos kol
lázskötet címe mondta.

Gyorsan tisztázni kell, hogy a Vineland 
nem Pynchon Finnegan’S WAKE-je. Tizenhét 
év várakozás után az ember nem akar csalódni, 
az első kilencven oldal mégis olyan, mintha 
egy tehetséges fiatal szerző írta volna, aki elol
vasta a Gravity’S RAiNBOw-t, és rájött, hogy 
erre tovább nem vezet út, tehát: vissza a vi
szonylagos epikai konzervativizmushoz, a 
Pynchonra ható írókhoz, mint Evelyn Waugh 
vagy Nathanael West. További negyven-ötven 
oldal olyan benyomást kelt, mintha Pynchon 
azokat az írókat próbálná utánozni, akikre ő 
hatott, mint Tom Robbins vagy Salman Rush
die. Ekkor azonban a mondatok elkezdenek 
önmagukba szédülni, az idősíkok egymásba 
csúsznak, a metafora összeolvad a közvetlen 
jelentéssel, a lehetőség belesimul a valóságba, 
és ez az a pont, ahol a mételyezett Pynchon- 
hívő hazatalál. Mégis megmarad az az érzé
sünk, hogy a mester bal kézről fogja meg a dol
got, és regény formájában adja elő soha meg 
nem írt publicisztikáit és esszéit, különös te
kintettel az ellenőrizhetetlen működésű erő
szakszervekre, valamint a Tévé (mindvégig
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nagybetűvel szerepel: The Tűbe) énroncsoló 
hatására.

A ViNELAND-nek egyetlen központi esemé
nye, de tömérdek fő- és mellékcselekményszá
la és legalább négy protagonistája van, szem
ben az egyetlen, alig mutatkozó Gonosszal, 
akinek az ötvenedik oldalig nem is értesülünk 
a létezéséről. A színhely 1984-ben: Észak-Ka- 
lifornia. (Más időpontokban: Dél-Kalifomia, 
Tokió, Hawaii stb.) A háttérzene: rock and roll 
(az író szereti), New Age (az író szerint „auditív 
melasz”), tévéfőcímszignálok, valamint az óri
ásfenyőket deszkává hasító motorfűrészek vij
jogása. Zoyd a „ transzfenesztrálás ” előkészületei 
során találkozik Hector Zunigával, a tévébe 
hibbant kábítószerüldözővel, akit nem sokkal 
később elcsíp a tévéelvonó-intézet terepszín 
ruhába öltözött mentőskülönítménye, de csak 
miután a beteg értesíti Zoydot, hogy megint a 
sarkában van (mármint Zoydnak) ősellensége, 
Brock Vond szövetségi ügyész, már a házát is 
körülvette egy igazságügy-m inisztérium i fegyve
res osztaggal, és alighanem el akaija rabolni 
Prairie-t, Zoyd éppen csak serdülő lányát, mi
után valamikor régen a feleségét is elrabolta. 
Prairie barátja egy erőszakvideókba szédült 
kosaras termetű heavy-metal-dobos, aki hippi 
szüleitől a pacifista bibliai vers után az Isaiah 
Two Four nevet kapta, őrá bízza lányát Zoyd, 
talizmánként pedig Prairie kezébe nyom egy 
furcsa, színjátszó japán névjegyet, amelyet Ta- 
keshi Fumimota magándetektívtől kapott egy 
éjszakai mulatóvá alakított repülőgépen, ame
lyet titokzatos betolakodók a levegőben támad
tak meg, de valahányszor Zoyd megszólaltatta 
szintetizátorán a négy vonalas bét, a támadók a 
rádiós fejhallgatójukhoz kaptak, s így Takeshi 
megmenekült. Isaiah egy Ralph Wayvone ne
vű maffiózó fiának esküvőjén készül föllépni, 
olasznak maszkírozva, közben Zoyd valahai 
felesége, Frenesi Gates, akiből Brock Vond kí- 
bert, pontosabban „beugrató-specialistát” ne
velt, mostani élettársával együtt döbbenten ta
pasztalja, hogy a komputerek visszadobják az 
FBI-tól kapott csekkjét, vagyis le vannak épít
ve. A menyegzőn az álolasz zenészek leleple
ződnek ugyan, de nem folyik vér, Prairie pe
dig -  a névjegy révén -  összeakad anyja egy
kori barátnőjével, Darryl Louise (DL) Chas- 
tain női nindzsával, aki egyszer Brock Vond 
helyett tévedésből Takeshin alkalmazta a Vib
ráló Tenyér nevű, egy év késleltetéssel ölő nin-

dzsafogást, márpedig ezt köteles jóvátenni 
(megoldható), többek közt oly módon, hogy 
huzamosabban gardírozza -  szexmentesen -  a 
serkentőpirulákon élő japánt.

És hasonlók.
A káoszból azonban lassan kibontakozik a 

jellegzetesen pynchoni, mitoid előtörténet. 
Valamikor a hatvanas években a tengerkék 
szemű, miniszoknyás Frenesi Gates egy balol
dali dokumentumfilmes csoport tagja volt. 
Ekkor szemelte ki, tette a szeretőjévé s az ügy
nökévé Brock Vond. Egy kis dél-kaliforniai fő
iskolán, Nixon szobrának árnyékában kitör a 
diáklázadás. A mozgalom vezetője egy szóra
kozott, „se nem  karizm atikus, se nem  kellemes ” ma
tematikaprofesszor, Weed Atman lesz, pusz
tán azért, mert a környéken ő a legmagasabb, 
tehát ő látja legjobban, mi folyik. (Alighanem 
önparódia: visszautalás a Gravity’S Rainbow 
tüntetőén csupasz weberiánus elméleti vázá
ra.) Brock a diák-miniállam vesztét és Weed 
Atman fejét akarja. Frenesi közben Weeddel is 
viszonyba keveredett; Brock megbízásából 
most becsempész egy pisztolyt az őceánparti 
paradicsomba, s úgy manipulálja Weed fél
őrült politikai tanácsadóját, hogy a fegyver el 
is dördül. Az összeomlás után Brock a diákok
kal együtt Frenesit is elszállítja saját találmá- 
nyú átnevelő táborába. DL kiszabadítja Frene
sit, majd megtudja a lány bűnét. Brock meg
szállottan nyomoz Frenesi után. Az férjhez 
menekül Zoydhoz, s megszüli Prairie-t, de a 
bűnbeesettség állapotából nem képes, nem is 
akar megszökni. Brock végül is megtalálja és 
visszaszerzi, legalább egy időre; cserébe meg
hagyja Prairie-t Zoydnak, azzal a feltétellel, 
hogy föllelhető marad, vagyis rendszeresen 
életjelt ad magáról a hatóságoknál. A legjobb 
az lesz, ha valamilyen elmebetegségre valló 
cselekedettel regisztráltatja magát.

A paradicsom elvesztésére némileg lapos 
magyarázat a m izoneizm us, a minden újjal 
szembeni ösztönös gyűlölet Lombrosótól idé
zett elmélete „a visszacsatolás eszközeként abban 
segít, hogy a  társadalm ak biztonságosan, koherensen 
m űködjenek. M inden hirtelen kísérletre, m ely a  dol
gok hirtelen m egváltoztatására irányul, azonnali 
m izoneista visszacsapás a  válasz, nemcsak az Á llam , 
hanem  a  közemberek részéről is -  Brock szemében tö
kéletesen példázta ezt N ixon 68-as m egválasztása”. 
Valamivel eredetibb Brock azon elmélete, 
hogy a szülők elleni lázadásban igazából az
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örök gyermekkor utáni vágy rejlett. A gyere
keket viszont nagyon is könnyű „megfordíta
ni”. Isaiah pedig annak tulajdonítja az alter
natív Amerika bukását, hogy az ő  szüleinek 
nemzedéke, azt se tudva, mit csinál, behódolt 
a Tévének. Ez így merő publicisztika.

A megoldás egy fokkal mélyebben keresen
dő. Pynchon 1983-ban bevezetőt írta fiatalon 
meghalt egyetemi évfolyamtárs, Richard Fari
na Been Down So Long It  Looks Lire Up 
то Ме című, némileg klasszikus regényéhez. 
„ A z egyetemista tuda t -  fejtegeti -  részben a hal
hatatlanságunkra vonatkozó vigyázatlan feltevése
ken nyugszik." Pynchon lázadó diákjai Rock 
and Roll Népköztársaságnak nevezik el orszá- 
gocskájukat „az egyetlen konstansról, amelyről 
tudták, hogy garantáltan  sohasem fo g  m eghalni”. 
Ha érvényesült valamifajta történelmi ho- 
meosztázis, az nem az Űj elleni ösztönös 
visszacsapás volt, hanem sokkal inkább a halál 
visszacsapása a korlátlan  szabadság -  vagyis a 
halhatatlanság -  ifjontian pimasz és felelőtlen 
követelésére. A hatvanas éveket -  maradjunk 
csak Amerikában -  szenzációs és jelképes ha
lálesetek sora zárta le, a Manson-gyilkosságok- 
tól Jimi Hendrixig. Mintha valami szadista 
összeesküvés akarta volna megtörni a nemze
dék önbizalmát -  egy Brock Vond-páholy.

Az inga természetellenes gyorsasággal tért 
vissza a holtpontra -  és aztán, ugyanilyen vá
ratlanul, nem lendült tovább, legalábbis a 
nyolcvanas évekig. Mintha megvalósult volna 
a Gravity'S Rainbow sokat idézett javaslata: 
„m indenestül tajtra kéne vágn i a z  ok-okozatot, és ki
tö m i valam i egészen ú j vektor mentén".

A 49-ES TÉTEL KlÁLTÁSÁ-nak elején Pyn
chon még leírhatta, hogy „m inden halál csoda, 
tulajdon halálunk pillanatáig". Ez közben meg
változott. A Tévén közvetített halál teljesen kö
zönséges dologgá vált. Nemcsak arról van szó, 
hogy Pynchon afféle gigászi tévékritikus, ha
nem Stanislaw Lemen kívül az egyeden író, 
aki végig tudja gondolni civilizációnk átalaku
lásának ontológiai kihatásait, és ebből tud ko
moly irodalmat csinálni. Ha az információ 
fénysebességgel továbbítható, és korlátlan 
mennyiségben tárolható, akkor az egyes em
ber világának szerkezete gyökeresen megvál
tozik. Nagyságrendekkel megnő a befogadAa- 
tó  adatok és érzékelA«tó' események mennyisé
ge; az egyénekhez rendelt világok átláthatób- 
bá és bonyolultabbá válnak, és -  minthogy egy

a civilizáció -  globális méretekben hasonulnak 
egymáshoz. (Ebből következik, hogy például a 
Vineland környezetrombolós-nindzsás-rock 
and rollos világában jobban el tudok igazodni, 
mint X. magyar íróéban.) Továbbá: ha valaki 
mindennap fiktív (de hihető) és valóságos (de 
idegen és mitizálódó) életekkel -  nemkülön
ben halálokkal -  kerül érzékletes kapcsolatba, 
félő, hogy pszichéjében leértékelődik az egyé
ni létezés, netán a halál.

A ViNELAND-beli Amerikának három miti
kus-történelmi szintje van. A fö ld sz in t: a pre- 
kolumbián múlt. Erre utal a cím is: Vineland- 
Vinland, a vikingek és háborítatlan indiánok 
Amerikája. A lakószint a jelen: a zsidó-keresz
tény kultúrájú Egyesült Államok. A felső eme
let a jövő: a Csendes-óceánon túli földekhez 
hasonuló Nyugati Part. Mindháromhoz más
más halálmítosz társul. A múlthoz Correk, az 
indián halálország. Ez nyeli be a regény végén 
Brock Vondot. A jelenhez az Elveszett Paradi
csom, a bűnbeesés, az eredendő bűn, az első 
gyilkosság, a pokol által meghódított föld bib
likus toposzainak köre -  a Rock and Roll Nép- 
köztársaság és utóélete. Ajövőhöz pedig a tha- 
natoidok buddhoelektronikus, szemitransz- 
cendens komiko-mítosza. A tapasztalt olvasó 
itt ráismer a szerző egyik szokatlan képességé
re: hogy komplett szubkultúrákat tud kitalál
ni, saját dialektussal, értékrenddel, viselke
désformákkal, és gyakran ez az a pont, ahol 
egy túlontúl ismerős világból átszaltózik Vala
mi Másba.

A thanatoid létállapot: „olyan, m in t a  halál, 
csak másm ilyen". Ebben köt ki a gyilkosság után 
Weed Atman is. „A hagyományos karm ikusfolya
m atban -  ismerteti a lényeget az egyik thana
toid szereplő -  néha századokig is eltartott a  dolog. 
A  halál adta m eg az alapritm ust -  m inden szép las
san  haladt, a  születés m eg a halál ciklusa szerint, de 
a  végén kiderült, hogy így nem igen gyűlik össze elég 
ember, akiből létrejöhetne egy p iaci niche. K ialakult 
a  halasztás, vagyis a  karm ikus jö v ő  terhére való  köl
csönzés rendszere. A  m odem  karm ikus folyam atból 
k i van ikta tva  a  halál. [...] De h a  ez nem  m űködik, 
akkor is m egm arad kiú tnak a  reinkarnáció.”

Itt kezdődik -  vagy itt gyorsul föl végképp 
-  a pynchoni örvény. Először is: Pynchon azt 
közli, régről ismerős technikával, hogy bármi
lyen abszurd egy olyan világ, amelyben thana- 
toidok laknak, így volna logikus: minthogy a 
legkülönfélébb gazdasági, technológiai, kom
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munikációs okok folytán (főleg a civilizációnk 
élén járó Kaliforniában) az élet már nem iga
zán életszerű, nyilvánvaló, hogy a halál és a 
megszületés közti állapot se mondható igazán 
nem élőnek. Ebből pedig szintén logikus kö
vetkeztetéseket von le a thanatoidok beszéd
módjára, jellemére, viselkedésére nézvést. 
(Például: minthogy saját tudatukban kell elvé
gezniük azokat a karmikus mozgásokat, ame
lyekhez különben megtestesülések sora kell, 
meglehetősen érzékenyek mindennemű er
kölcsi egyensúlyhiányra, büntetlenül maradt 
agresszióra, s ezért módfelett duzzogó termé
szetűek. Cselekednivalójuk nem lévén, éjjel
nappal tévéznek és videóznak.) Másodszor: 
korábbi regényeiből tudjuk, hogy Pynchon 
mélységesen bizalmadan mindennemű kom
mersz misztikum és „kaliforniai őrület” iránt. A 
szatíra második dugóhúzó-fordulata tehát 
alighanem az, hogy ilyen zavaros és csúf mí
toszt lehet alkotni Kaliforniád/. Harmadszor: 
nemigen hihető, hogy Pynchon ne ismerné 
pontosan -  élő és thanatoid szereplőivel ellen
tétben -  az idevágó keleti tanokat. Azaz gya
níthatóan azt is sugallja, hogy csakis fals míto
szok jöhetnek létre egy ennyire sekélyesen 
hívő kultúrád«. Negyedszer: ahogy a thana
toidok létezésén senki sem csodálkozik Vine- 
landben (azaz Kalifornia is mitizálódik, pon
tosabban: elmítoszosodik), úgy az olvasó sem 
m er csodálkozni (mert akkor széthullik az 
egész), tehát a mitizálódás az ő világára, vagyis 
őrá is kiteljed -  too bad. Ötödször: a thanato- 
idmítosz ismertetése a regényben -  szánt- 
szándékkal -  épp az érthetőség határán van. 
Az olvasó így számos további opcióval találko
zik -  hogy Pynchon új keletű szavajárását 
idézzem -: aszerint, hogy érti-e vagy sem, tu
domásul veszi-e, hogy nem érti egészen, 
bosszankodik-e; hiszi-e, hogy egészen érti, 
rájön-e, hogy az író játszik vele, ha igen, haj
landó-e megbocsátani stb. stb.

Hasonlóképpen játszik el az olvasóval A 49- 
ES tétel kiáltása. Ugyanehhez a kisregény
hez kapcsolja a ViNELAND-et a helyszín és az 
egyik szereplő, Mucho Maas személye. Tudni 
való azonban, hogy könyvei közül Pynchon A 
49-ES TÉTEL-t szereti a legkevésbé, ezt ki is 
mondja, de más jelzésekkel is kirekeszti a ká
nonból. A cím kezdőbetűje viszont a V.-re, il
letve a Gravity’S Rainbow totemére, a V2-re 
utal; az ablakátugrás pedig fölidézi az első re

gény kezdetét. A jelzések értelme mintha ez 
volna: ezt a könyvet nem engedem az első sor
ba, de nem is tagadom meg. Szabad remény
kedni.

Thomas Pynchon huszonhat éves korában 
publikálta első regényét, amelyben mindössze 
körképet és értelmezést kívánt adni a husza
dik század történelméről. Harminchat éves 
korában jelent meg főműve, sejthető szándé
ka szerint a posztmodern civilizáció keletke
zésmítosza és enciklopédiája. Ha elhisszük, 
hogy e két vállalkozása akár csak valamennyi
re is sikerült -  a recenzens hajlik rá -, akkor 
legalábbis e század legnagyobb fiatal írójával 
van dolgunk. Csönd. Ötvenhárom évesen ar
ra szánt egy regényt, hogy elrendezze viszo
nyát a fiatalsággal és a halállal. Lehet, hogy 
most az öreg írók kora következik.

Székу János

AZ A BIZONYOS 
NYOLC-KILENC ÉV

Sztá-lin! Rá-ko-si!

B udavári Palota, A  épület 
R endezte Herrn E m il 
Belsőépítészeti tervező Boreczky László 
G rafikai tervező Szőke Imre 
1990. április 2 0 .-1 9 9 1 . ja n u á r 6.

A z  idei évad egyik jelentős múzeumi esemé
nyét üdvözölhetjük a Budavári Palota A épü
letében megrendezett, az ötvenes évek korsza
kát egészként bemutatni szándékozó kiállítá
sában.

Maga a színhely s annak új neve -  immár a 
Nemzeti Múzeum -  is szimbolikus, és ponto
san jelzi a kiállítást nemcsak lehetővé tevő, de 
szinte ki is kényszerítő korszakfordulót. Ta
valy e helyütt még a Munkásmozgalmi Múze
um -  alkalmanként rangos -  időszaki kiállítá
sait láthatta a néző, míg az állandó tárlatot a 
múzeum vezetősége óvatosan és bölcsen las
san halálra ítélte.

A hely szelleme ma már csak az építészet és 
a díszítő szobrászat dekorációinak jellegzetes


