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Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Esterházy 
felvillantja az undort, a  gyűlöletet, „a kielégítet
len vágytalanság rettenetes pillanatát” is; ám  végül 
m inden valami rezignált harm óniában nivel- 
lálódik, legalábbis a kellés szintjén. H ajó i em
lékszem, Goethe nevezte Bachot a „harmónia 
szörnyetegének”. Ama m onstruózus bachi har
m ónia azonban valódi h itre  épült...

A könyvbeli csodapillanat, am ikor a házas
párnak végül őszintén és boldogan sikerül úgy 
döntenie, hogy vállalják az újabb gyereket is, 
nem  hat igazán m egrendítően. M intha csak 
jelzése lenne valaminek, am it aztán íróilag 
m eg kell oldani. Vagy olvasóilag: m intha az ol
vasóra hárítaná ezt a feladatot Esterházy. Old
ja  meg, ahogy tudja. Higgyen ebben a  csodá
ban, ha képes rá. H a nem  képes, akkor is; 
majd csak lesz belőle valami... Gyerek bizto
san.

Közeledik a kínos pillanat, am ikor a recen
zensnek összegeznie kell a véleményét a  m ű
ről. Nos: tarka rongyszőnyeghez tudnám  ha
sonlítani a H rabal KÖNYVÉ-t. Rongyszőnyeg
hez, amelyben szép részletek szövődnek kétes 
értékű darabokhoz, s az egészet csak látszatra 
tartja össze a szőnyegforma. A szőnyeg és a re
gény között számos különbség m utatható ki; 
ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy a 
szőnyegnek nincs szüksége mélységi kiterje
désre. Esterházy regénye hiányérzetet kelt az 
olvasóban; s ezt a  hiányérzetet véleményem 
szerint az váltja ki, hogy az író  a dolgok felszí
n én  mozog. „Improvizál”, akár a dzsesszmu
zsikusok, ez azonban itt a hevenyészettséggel 
rokon. Olcsó poén volna azt m ondani, hogy az 
írónak m ódja van arra , hogy a Terem tés át
gondolatlanságát művének átgondolásával 
ellensúlyozza. M int említettem, a  H rabal 
KÖNYVÉ-ben sok m inden á t van gondolva. Az 
egész mégis kevés, mégsem hagy nyomot az 
emberben. A  népmeséi paszuly ez esetben 
nem  nő tt az égig, az írói „charme” pedig 
mindössze néhány kellemes órá t hozhatott an
nak, akit nem  fűtött túlzott várakozás az „új 
Esterházyval” kapcsolatosan. Persze, ez sem 
kevés.

Angyalosi Gergely

VÉG, KIFEJLET NÉLKÜL
Márton László: Tudatalatti megálló 
Holnap, 1990. 205 oldal, 68 Ft

A M árton László könyvéből számomra kiol
vasható kritikai fabulák egyike valójában kér
dés, mely így hangzik: hogyan lehet m inden
féle kritikusi dörgedelem és pökhendiség ke
rülésével hangot adni annak az önkéntelenül 
felödő, kényes és megalapozadan feltevésnek, 
miszerint az íróknak olykor talán kevesebbet 
kellene írniuk. A helyzet ném iképp hasonlatos 
ahhoz, hogy noha számtalan csinos nő  sétálgat 
az utcán, s m agunkban gondolhatunk ugyan 
sok m indent, azért mégsem rohanjuk le őket 
-  mi is csak sétálunk tovább. E párhuzam  nyo
m án a kritikus úgy áll előttünk, m int az írótár
sadalom szocializációjának terheltje, tele gát
lásokkal és elfojtásokkal. N éha fojtogatja pél
dául a bosszúság, ám de nem  találva levezeté
sének igazi módját, m egint csak kritikaírásba 
fog; amolyan szellemes stílust próbálgat, vala
mi könnyed nagyvonalúságot.

Olykor bizony nem  megy könnyen. De ha 
nem  m erültünk is el magától értetődő term é
szetességgel az olvasott könyv világába, s né
m iképp ingerült értetlenséggel forgatjuk lap
ja it csupán, m ég m indig ott vannak az önmegy- 
győzés kifinomult, ám de öröm telen praktikái, 
melyek segédletével belezökkenhetünk a  kívá
natos befogadói pozícióba. O nnantól aztán 
m ár m inden egyszerű, s tán  m ég bizonyos ra
finált szellemi élvezet sem m arad el végül.

M árpedig az efféle győzködés csaknem kö
telessége, hogy úgy mondjam, belső szükség
lete a  kritikusnak, ha  érdem es íróról van szó, 
olyanról, akinél elvárásai és előfeltevései jóh i
szeműen m űködnek. Két korábbi remeklése, 
a Menedék című beszély, valamint a Kiválasz
tottak és elvegyülök című esszé ilyen íróvá 
teszi számomra M árton Lászlót.

És épp  ez okozza a  problémát. Űj könyvét, 
a  T udatalatti megálló-í  olvasva ugyanis 
m induntalan az az érzés kerülget, hogy első 
kötetes szerzőtől olvasok amolyan tipikus első 
kötetet, olyat tehát, amilyet M árton nem írt, 
ahol a nyilvánvaló te h e ts é g ig  a  koncepció bi
zonytalanságaival és helyenként bosszantó ki
forratlansággal társul, s a  szöveg egyszerre lát
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szik megíratlannak és túlírtnak. S jóllehet 
Mártonnak immár ötödik kötete a mostani, 
időzavarom nem csökken, legfeljebb átalakul; 
hát akkor bizonyára sebtében, néhány hét 
alatt írhatta történetét a termékeny szerző -  
gondolom - , ami ha nem is menti, magyará
zatot adhatna mégis az írás formájára (a forma 
szó sportnyelvi értelmét hangsúlyozva ezút
tal). Az elbeszélés végszavában azonban az írás 
két és fél éves előkészületeiről értesülhet a ki
tartó olvasó.

Ámde kitartó olvasók talán nincsenek is, az 
inkább a kritikus dolga, aki néha háromszor is 
elolvas egy könyvet, s még akkor sem tudja el
mondani, miért nem volt érdemes elolvasnia 
egyszer sem. Az elmarasztaló bírálat -  látható 
-  a kritika különálló és meglehetősen kétes ér
telmű műfaja. Amiképp ugyanis lehetetlen 
mondjuk egy szójáték szellemessége vagy szel- 
lemtelensége mellett érvelnünk, éppoly hiába
való a kritikus fáradozása, hogy valami módon 
megalapozza véleményét, s érveden mellette. 
(Az érvelés, a magyarázat, az elemzés ugyanis 
éppúgy történet, mint egy novella vagy re
gény, a különbség csupán az, hogy többnyire 
jóval unalmasabb, sablonosabb, érdektele
nebb, nyelvileg pedig csaknem teljességgel 
igénytelen történet -  iskolai dolgozathoz ha
sonlít inkább.) Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy akkor ne is kellene a megfelelő sza
vakat keresgélnie. Csakhogy ennek a megfe
lelésnek, úgy hiszem, nincs igazi próbája, az 
csupán, hogy megfelelnek-e a kritikusnak: 
szavaink mindenekelőtt ránk vallanak.

No és a mű? -  kérdezhetik növekvő inge
rültséggel. Hát igen, a mű. Úgy látszik, elke
rülhetetlen, hogy rátérjek magam is. Csak
hogy „rátérni a műre”, ez számomra egyre in
kább olyan, mint valami halálugrás.

Még szerencse, hogy e halálugrással ezúttal 
épp helyben vagyunk. „A fantasztikus elbeszélés 
hőse élet és halai mezsgyéjén áll: elgázolta egy teher
autó, s pillanatokon belül meg fog halni. Ő azonban 
ezt a néhány pillanatot viszontagságok és kalandok 
soraként éli át: ismeretlen helyen, föld alatti város
ban találja magát, ahonnét megpróbál visszatérni -  
nem is emlékszik már, hová’’-  olvashatjuk a könyv 
ajánlásában, mely kissé különös módon nem 
a borítóra, hanem a regény, sőt a könyvészeti 
adatok felsorolása utáni lapra került. Márton 
tehát könyvében az élet és halál közötti pilla
natban időzik, hogy az ádépés megfoghatat

lan percenését térré  növessze (regénytérré), 
vagy m ég inkább, hogy elbeszélésében felfüg
gessze az időt és a teret.

Afféle tudatfolyam-regénnyel van dolgunk 
-  vélhetnénk - ,  errő l azonban szó sincs, legin
kább m ég egy elfolyt tudat regényének m ond
hatnánk. Am e fantasztikus világ létmódjára 
igazából csupán akkor volna érdem es rákér
deznünk, ha  az -  s a Menedék hősének szívét 
benépesítő világ ilyen volt -  m egragadó, von
zó valamiképpen, s m indenekelőtt íróilag az, 
ha anyagot kínál képzeletünknek, s gondol
kodni késztet azon, mi is ez a világ voltakép
pen, tehát hajó leső  olvasói/kritikusi fejtörést 
okoz. A  T udatalatti megálló föld alatti vilá
ga számomra azonban nem  ilyen.

A Menedék bravúrja részben abból szár
mazott, hogy ott m inden a  szív -  egyfelől ki
ü rü lt és elsziruposodott, másfelől viszont kiirt- 
hatatlanul eleven -  szemantikai terében tör
tént, úgyhogy e jelentések rávetültek a hős szí
vének különös és esetlegesnek látszó belvilá
gára. A halálnak azonban nincs ilyen nyilván
valóan ambivalens jelentésköre, ilyen benső
ségesen ismerős szemantikai tere. Egyáltalán, 
a  halál nyelvi tere csaknem teljességgel üres, 
a halál talán legabsztraktabb fogalmunk. Be
népesítésének mindazonáltal nagy költői ha
gyománya van, de  M árton elbeszélésének vi
lága mégis tökéletesen függeden az ismeretes 
pokloktól és halálbirodalmaktól. Felesleges 
volna bármilyen „kinti” vagy „benti” valóság 
felé tekintenünk összehasonlításért, hiszen a 
valóság itt is helyben termelődik, akárcsak a 
MENEDÉK-ben. Annak lett csupán nagyobb a 
veszélye, hogy az írói világteremtésből éppen 
az olvasó m arad ki. A hős, D. J .  elgázolásáról 
csak az írás vége felé hallunk, a könyv egészé
ről való benyomásunk m ár csak ezért sem le
het oly áttetsző, ahogy az idézett -  ugyancsak 
utólagos -  ajánlásban előttünk áll.

Ez azonban ném iképp természetes is, hi
szen a fantasztikum világában tudásunk mindig 
utólagos, bizonyos értelem ben a  világon, tehát 
m agán a történeten kívüli. Ez a tudás ugyanis 
azt jelenti, hogy mégsem vagyunk benne min
denestül a történetben, vagyis az író  mindvé
gig látható m arad az írás és a holtak világának 
perem én.

Az pedig, hogy M árton írói jelenléte ezúttal 
a korábbiaknál is szembetűnőbb, talán épp 
ama veszély tudatával van összefüggésben.
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melynek fokozódására az előbb utaltam. A 
föld alatti hermetikus világ tehát az elbeszélés
nek csupán egyik rétege. Világosan elkülönül 
ettől az a három, szigetszerűen beékelt törté
net, melyekben D. J., az anyja és menyasszo
nya nézőpontjából ismerkedhetünk meg a hős 
életének nagyjából ugyanazon mozzanataival.

Miképp kerülhet a hőst hónapokkal túl
élők elbeszélése már ugyancsak a „síron túl
ról” a történet idejébe, értelmetlen volna fir
tatnunk, hisz mondtuk már: itt megszűnt az 
idő, ne is tessék keresni. S különben is igaza 
van Mártonnak, „egy hullától még a formális lo
gika legmegrögzöttebb hívei sem vesznek rossz néven 
holmi következetlenséget”. Bár a mondat a Mene- 
DÉK-ből való, mostani könyvének föld alatti vi
lágára éppúgy érvényes, hiszen itt mindenki 
halott, legalábbis valami olyasféle.

A betételbeszélések funkciója tehát éppen 
az, hogy D. J  .földi történetét adják elő, vagyis 
egy élet történetét ebben a haláltörténetben, 
így itt van tér, és van idő, van korrupció és 
OTP-fiók is. Ezek a részek valóban szigetet, 
szilárd pontokat jelentenek az olvasó számára, 
melyben megkapaszkodhat, végre saját prózai 
világának elemeire ismerhet ebben a cseppfo
lyós történetben. A segítség azonban túlságo
san is szándékoltnak tűnik, az írói beavatkozás 
meglehetősen erőszakolt, hiszen a betételbe
szélések és a föld alatti világ egymás mellé ke
rülése teljesen esetleges. A célra — az olvasó 
„informálására” -  bármilyen történet megten
né, és a három elbeszélés olyan is. Stílusuk nem 
csupán a szöveg többi részétől üt el, hanem 
Márton egész eddigi prózájától. Meglepetés 
tehát -  ha szomorú is — ez a fakó és érdektelen 
beszámoló, ezek az elhadart eseménysorok, 
melyeknek csakis funkciójuk van: az olvasó be
vonása az írói világteremtésbe.

Erre azonban van más mód is, nevezetesen 
az olvasó megteremtése. Ez adja az írás har
madik rétegét. Márton ugyanis könyvében fo
lyamatosan beszélget az olvasóval; megszólít
ja, kérdéseket intéz hozzá, s nem utolsósorban 
olvas gondolataiban.

Lehetséges volna, hogy minden eddigi fej
tegetésem félreértés -  merül fel a riadt kriti
kusi kérdés - , hogy a könyv eddig érinteden 
mozzanatából kiindulva mindenestül átértel
mezhető bírálatom? Hiszen Márton itt művé
szetének már érintett központi problémájára 
játszik rá, illetve ezzel a problémával játszik el:

hogyan és mennyiben közvetíthető ez az ön
magába záruló írói világ?

Fogalmazzuk át ezt a kérdést úgy, hogy va
jon hulla-e az író? Ez ugyanis a hullák követ- 
kezedenségeiről imént idézett gondolat értel
mében a közvetítés problémájának radikális 
megoldását jelentené: a történet véglegesen 
önmagába záródna, nem lenne róla mondha
tó, ámde nem is lenne rajta számon kérhető 
semmi. Az írói dilemma hasonlatos az élet és 
a halál közötti közvetítéshez, amelynek lehe
tetlenségét Epikurosz fogalmazta meg tömö
ren: „Mikor mi vagyunk, a halál nem létezik, s mi
dőn a halál van, mi nem létezünk." Az író annyi
ban válik hasonlatossá a hullához, amennyi
ben az élet és halál kapcsolódása hasonlatos az 
író és olvasó viszonyához. A hely, ahol Márton 
éppen ezzel a gondolattal vet számot olvasói
hoz szólva, nem más, mint Epikurosz gondo
latának parafrázisa: „Megpróbálom elképzelni 
Önöket, akik beszéltetnek engem, s akiket az én sza
vaim tesznek megszólítottá... Minél határozottabb 
lesz az Önök létezése, annál halványabb és bizonyta
lanabb az enyém. Halvány reményünk, hogy egy-egy 
pillanatra találkozhatunk -  bizonytalanságon in
nen, határozottságon túl.”

A szerző és olvasó ilyen egymást kizáró vi
szonya megkettőzi és értelmezi a történet tár
gyát és terepét, az élet és halál közötti mezs
gyét. Vagyis magának a könyvnek a státusa -  
mint az író és olvasó közti köztes világé -  válik 
hasonlatossá a történetéhez. Egymás képei 
lesznek. Márton ezzel meglepő és igen eredeti 
fordulatot adhat alvilág és álvilág, a halál más
világa és az írás mű-világa összekapcsolódásá
nak, mely prózájának legfőbb ihletője.

E Márton írását megmentő s könyvének ki
tüntető érdekességet kínáló magyarázat után 
mondhatom-e, és mire alapozom azt, hogy 
mindez csupán felvillanó szép lehetőség ma
rad, hogy az elbeszélés egészében sajnos még
sem ezt kapjuk, hogy mindent összevetve épp 
a szerző sűrű felkiáltásokkal és kérdésekkel 
tarkított, kimódolt és érdektelen magánbeszé
de az, ami a szöveg leginkább „első kötetes” 
stílusjegye. No meg az erőltetett szójátékok és 
az írás egészének némiképp fáradt szellemes
sége. Ez alól számomra csupán ama néhány 
oldal szárnyaló és megrendült, már-már pate- 
tikus komolytalansága jelent kivételt (az idé
zett helyen kívül), mely a gépek és műszerek 
dicsőségét zengi.
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Vagy elkerülte volna figyelmünket az egész 
írás játékossága, a paródia, ami mindent 
visszájára fordít -  így akár véleményünket is? 
Nem értjük e komolytalan komolyságot s ama 
filozófiai tréfa távlatait, mely a teremtett világ 
önkényét az olvasónak felkínált önkénnyel el
lensúlyozza, amely a világteremtő író szolip- 
szizmusa mellé az olvasó képtelen szolipsziz- 
musát rendeli? Meglehet. Ám ha mindent ér
tenénk, mikor lehetne írásunknak vége?

(Vég-dal)
így próbálgatva a különféle kritikai stratégiá
kat, lassan beleunok szavaim csiszolgatásába, 
abba, hogy a kívánatos arányra törekedjem 
megértés és bírálat között. Áz egész kritikai 
egyensúlyozó művészetbe, hogy egyszerre le
gyek boncnok és szülész, bába és bakó. Bele
fáradva hát a gátak és gátlások kerülgetésébe, 
arra gondolok, dolgom tán akkor sem lehetne 
kínosabb, ha csak ugyanazzal a betűvel kezdő
dő szavakat írhatnék le, mondjuk. Lehet, még 
könnyítenek is valamit ezzel a képtelen meg
szorítással. S mintha szellemek szavára figyel
nék csupán, írógépem e kissé esztelen szinop
szist kopogja, mely egyszersmind a kritika vé
gétjelenti:

„Szigorú szdentista szempontok szerint 
számot adni szapora szépírónk szösszenetéről 
szimpla szócséplés: szuflánk szállván, sziszte
matikus szövegelemzésünk szerpentinjének 
szurdékos szélein szükségszerűen szédelgésre 
szorítkozunk. Szétszabdalva szokásaink szöve
tét, szertelenül szűrt szóválogatás szülte szi
nopszis szusszanásnyi szabadságában szisze
gem szemtelen szavaim szerzőnk szövegének 
színvonaláról. Számos -  szakavatott szellemek 
szavatolta -  szerzeményének sziporkázó szel
lemességével szemben, szóban forgó szubter- 
rénus szeánszának színterét szintetikus Szóvi
rágok színesítik. Szerelmi szálak, szókratészi 
sziluettek, szeleburdi szójátékok szerfölött 
szándékoltan szervülnek szolid szerkezetté, 
szóval, szinte szundítni szeretnék szavai szal
máján, szíves szépíró.”

Beck András

„é l ő k r ő l  r o s sz a t  vagy
SEMMIT”

M űbírálat

Hermann Burger: Tractatus logico-suicidalis 
S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 1988.
195 oldal

Burgerre az utolsó könyve rávall: 
alighogy megjelent, végzett magával, 
így nyer cáfolatot a fülszöveg, 
amely szerint „nem valósítja meg 
tárgyát a szerző", és nem lesz utódja 
Heinrich von Kleistnak. „Negatív utópja” 
„hitvallás, élet mellett”, így a fül.
Más az, ami a könyvből kiderül.
„Nincs természetes halál” -  mondja Burger. 
Általánosságban: aki mer, az nyer.
Amit az olvasóira kiró 
e zárkózott költő s regényíró, 
hogy kíséijék, amint öngyilkosságra készül, 
s indoklással a balkedv kiegészül.
Nincsenek személyes motívumok, 
nincs lélek, mely vergődik vagy sajog 
(Burger, nem úgy, mint honfitársa, Fritz Zorn, 
ki jobb híján karcinómába iszkol, 
nem vár senkire, nála nincs Gödöt), 
nincs semmilyen konkrét kapaszkodó, 
csupán a metsző, hideg át-tekintet, 
mely felvilágosít, és persze büntet.
Önkéntes megszűnés az ideál.
Ehhez tudományágat is kreál: 
totológia (magyarul haláltan), 
érvénybe lép a lét összmértékévé váltan. 
Fogalmi rendszere nem épp ledér:
Suizidant több, mint Suizidár, 
előbbi végez magával, a perverz 
utóbbi öngyilkot éppen csak tervez. 
Legnagyobb rang a Suicidalist, 
halál malmában ő a molnár meg a liszt, 
mert ő tudományosan indokolja, 
mi dolog, ami őt nemlétbe tolja.
Vagy nemlétet húzgál magához ő?

Ami ebben a könyvben meglepő, 
nem, hogy az öngyilkosság axióma, 
nem, hogy az élet átmeneti kóma, 
nem az, hogy nem születni volna jobb, 
nem az, hogy a Selbstmord nem puszta jog, 
sokkal inkább erkölcsi kötelesség,


