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gondolatm enetét. H a lehet, m égsem  elemzi 
önmagát, eltereli a  kérdést, szándékoltan  
mellébeszél, inkább sztorizik, m esél (például 
a  Hraballal való találkozásról, Danilo KiS no
vellájának eisenstadti felolvasásáról stb.) -  
am i egyáltalán nem  válik hátránnyá, hanem  
ennek köszönhető, hogy élőbeszéd izgalmas- 
ságú, szórakoztató könyv jö n  létre, valódi 
csevegés. Marianna D. Birnbaum kérdései 
ugyanis többnyire elméletiek, irodalomtudó
si érdekűek és értékűek. Esterházy pedig  
szinte szűköl attól, h ogy egyértelm űen m eg
nevezze, be(el)határolja, megszabja önmaga  
helyét, idézéseivel való azonosulását, szöve
geinek  értelm ezését, m inőségét. Amire szíve
sen válaszol, azok szerkezetre, a  kompozíció
ra utaló kérdések, a  zenei jellegű  szerkesztés
sel való rokonítás (vissza-visszatérő motívu
mok), amelyből Esterházy a „struktúrát” hall
ja  ki. A  kalauz beszélgetéseinek idején utolsó 
előtti változatban m eglévő H rabal könyve 
és a  túloldalon ezt kísérő, m ár végleges kéz
irat különbsége s az erről szóló beszélgetés 
megmutatja, m ennyire tudatosan, szinte a 
számmisztika szabályai szerint szerkeszt Es
terházy, aki mintha e  szerkezetben rem élné 
m egjelenni az igazságot, a  harmóniát, a 
„M egnevezhetetlent”,  a „Titkot" (41. o.). Ezért a 
nosztalgia a  zene után, m ert „az nem  szól sem
m iről. A z  irodalom nak az a  nagy hendikepje, hogy 
m indig szól valam iről". (12. o .) Mert hiába 
mondja Esterházy lényegtelennek a szerkeze
tet, m égis csodaszerűen m egvalósuló jelentő
séget láthat benne. Nála ugyanis ott a féle
lem , hogy az egész ravaszul kitervelt és fel
épített építm ény Patyomkin falu csupán, 
am elyet csak a mesterségbeli tudás ügyesen  
kiagyalt rendszere tart állva. Bevallása sze
rint „el szoktam  a zt a  hibát követni, hogy a  nagyon  
du rva  kritikákat h irtelen... •látom ásszerűen* igaz
n a k látom , hogy m inden rossz, am it m ondanak, 
ig a z”. (46. o .) Mintha ez a  bizonytalanság len
n e a magabiztosság ára. Frands Ford Coppo- 
la  is azt nyilatkozta, hogy m indig attól félt, 
rájönnek, hogy csaló...

H a monográGát írt volna Marianna D. 
Birnbaum, m ég jobban értékelhető lenne kí
sérlete: megmagyarázni az Esterházy-művek 
racionalizálható igazságát. Az inteijúkötet 
több szinten folytatott párbeszédeiben eset
leg  feltáruló, m egnyíló, abszolút és m egne
vezhetetlen igazságokat azonban csak tudo

másul lehet venni, lévén Esterházy felfogása: 
„•a m űvészet az igazságtól fü g g , de a z  igazság, 
m inthogy oszthatatlan, nem  ism erheti m eg önma
gát: m ondani az igazságot annyi,■ m in t hazud
n i...* ” (67. o.). Marianna D. Birnbaum így 
mutatta b e Esterházyt, másnak, m int ami
lyennek magánéletét, családi életét feltáró 
m űveiből, vallomásaiból, esszéiből kitűnik, 
talán m ert itt látszik sebezhetősége, bizonyta
lansága is.

Esterházyt persze e  kalauz után is lehet 
szeretni vagy nem  szeretni, igaznak találni 
vagy hamisnak, esetleg hamisságában igaz
nak -  d e egy igazság m égis m indig m egma
rad, az, ami sohasem avulhat el: a  művészi 
személyiség sajátos igazsága, am ely m inden  
m ű m ögött m egmozdíthatadanul áll.

Tarjányi Eszter

SZAMARAGOLÁS 
A PEGAZUSON

K ántor Péter: N apló. 1 9 8 7 -1 9 8 9  
O rpheusz Könyvek, 102  oldal, 8 0  F t

Egyre inkább úgy látszik: a  költészet maradt 
az irodalom egyeden terrénuma, honnan  
m ég nem  költöztek el végérvényesen a Mú
zsák. A  tragédiáé már régóta „utcai szajhává  
züllö tt” (Ch. D. Grabbe, 1822), és korunk ve
zető drámaformájának nem tője tán m eg sem  
született: a  kom édia, feltehetően önnön for
mája védelm ében, szenvedélyesen hárítja el 
magától az esed eg  felé táruló égi karokat. A 
regény ped ig  a  mítoszüres ég  alatt szökkent 
a magasba, hogy aztán kifeszítse oda önmaga  
tarka mitológiáját, m ég egy égboltot építve 
mintegy, amaz elérheteden másik helyett. A 
költő számára azonban a  Múzsa, ha ironiku
san, ha gyűlölködve, d e itt is, m ost is, érvé
nyesen megszólítható; kapcsolatuk, mi több, 
viszonyuk va n , hisz a Múzsa m indig személyes, 
„kit m inden poéta  per te szólít, m idán szülési kín ja  
nagy" (Arany), bába és szülő, anya és szerető 
egyidejűleg. Költő és múzsa párbeszéde ezért 
m ég a  m űvészeti vaskorokban is formaterem
tő erővé válhat, kapcsolatuk m indig magá-



Figyelő •  1225

bán hordja az idill lehetőségét, bár nem  len
ged ez a  Zephyr, és rózsás labyrinthról m ég  
csak szó se essék!

Kántor Péter első megszólalása is A  MÚ
ZSÁHOZ szól, jó llehet a  m eglepetés, a  csodál
kozás hangján, hisz a  Múzsa létezése nyilván 
evidens, d e  azért m égsem  mindegy, hogy ki
vel „dolgozik” együtt a költő: „Néha ám ulva  
nézlek: Te volnál a  M úzsám ?  /  Ilyen? Ilyen tinta
kék szoknyát hord a z ideál?” És a  költő -  ugyan  
m i m ást tehetne? -  invokádós szonettjében 
elfogadja egész kötete játszótársaként e  m eg- 
kapóan hétköznapi tünem ényt, annál is in
kább, mivel a zárósorokban ő  maga sem  tün
döklő, fényes lovag, önironikusan megfosztja 
önm agát is a Vátesz vagy az Isteni Dalnok  
szereplehetőségétől: „kapj szam aradra, M ú 
zsám , s  ügessünk tovább”. Ahol a  szomorú sza
m ár nyilván kettős jelentésű: egyrészt magát 
a  poétát, másrészt a Múzsa lefokozott paripá
já t, földönjáró Pegazusát vonzza az asszodá- 
d ós mezőbe.

Milyen tájon és időben szamaragolhatunk 
velük együtt? A  kötet műfaja napló, az 1987- 
1989 közt zajlott magán- és közesemények  
története, sokszorosan egymásba villantva 
azokat. H ajó i em lékszem , utoljára Vas István 
alkotott a költői napló műfajában maradan
d ót (Márciustól márciusig 1944-45), hi
szen  e  form a buktatói nyilván nehezen kike
rülhetők: az aktuális és keletkezése pillanatá
ban rendkívül fontosnak látszó m ondandó  
könnyen újságdkké változtathatja a  verset, 
m íg az egyéni bú és baj magánnyafogássá si
lányulhat zivataros történelm i időkben, ek
kor a költői panaszfal helyett csupán panasz
faliújságot teremt. Kántor (akár nagyszerű 
elődje) kivételes arányérzékével elkerüli 
m indkét csapdát, a  költő nem  nagy idők ta
núja itt, vagyis nem  Hős vagy Próféta, hanem  
lírai szem lélődő, poétikus járókelő, d e  nem  
gőgös kívülálló, bár csatangoló, „az utca em 
bere”, mégis hiányzik belőle a baudelaire-i 
fla n e u r  kissé hedonista önélvezete és bűntu
datos önmarcangolása. A  hétköznapiság, a 
nem  bolyongásként és útkeresésként, de  
m integy turizmusként felfogott Kaland válik 
a valóságos és szellem i utazások szervezőel
vévé. A  Rotterdami noteszlap 1987. jú n i
us 1-2 . szinte csak ennyit rögzít: „ IT T  VO L
T A M  /  IK  0 0 K ”,  a Cam pden Lockban kelet
kezett feljegyzés ped ig  nagyjából beéri annak

megállapításával, hogy a  költő vásárolt egy  
angolvörös féldpőt, és „M ary A n n  adott egy ba
rackot búcsúzóul”, amiből m ég az sem  derül ki 
egyértelm űen, vajon gyümölcs vagy amolyan 
gesztusbarack volt ama nevezetes barack. 
M indezek persze, különösen vers-zárlatként, 
igencsak hangsúlyos semm itmondások, és 
árulkodóan beszélnek arról, mily mértékben 
óvakodik Kántor a  nagyotm ondástól, semmi
képp sem  vállalva magára a  Tenorista oly ér
tékcsökkent szerepét. V isz AZ utca  -  így szól 
a  kötet leginkább „politikus" aktusának cí
m e: Kántor „úszik az árral”, megadja magát 
a  m indennapi esem ényeknek, m integy sod- 
ratja magát velük, hagyja, hogy az utca zava
ros hangjai átszűrődjenek rajta, hogy aztán 
m eg is szólaljanak általa:

„Csörömpölésből, kattogásból, 
szószegésből, sóhajból, fá jbó l, 
zúgásból és zakatolásból, 
üvöltés, suttogás, szerelmi 
vallomások egyvelegéből, 
rádió- és TV-beszédekből, 
parancsszavakból, vihogásból, 
abból, ahogy az eső neszez, 
tudós okfejtésekből, jam bikus 
szonettekből, vízvezetékek 
kórusából összehabarták 
azt, am it a z avantgárd költők 
m indig  is csak szerettek volna: 
az egészet, és úgy, ahogy van , 
vagy m ajdnem  úgy  — ”

Pontosan tudja, hogy m ost éppen  a  Tör
ténelm et éli át, d e  nagyon hangsúlyosan kis
betűvel, iskolai tananyagként ábrázolja azt 
(1989 -  T örténelem), intonációja itt is az 
ámulaté, a  „ki hitte volna?” m indennapi ér
zésének megjelenítése, az együtt érző lefokozás 
gesztusával élve már-már hétvégi közért-sor
baállássá változtat fontos töm egm egm ozdulá
sokat (Ma  fáklyás tüntetés volt). Egy tün
tetés felfogható ready-made h a ppen ingkén i is, a 
Kántor-féle költő számára nem  elsősorban je 
les nap, d e talált tárgy, „ezért őrzi m eg” -  a 
szimpátia és az empátia munkába állításával. 
És ez teszi széppé politikai verseit is: nem  gü
gyögés, d e  együtt érző odafordulás, a „vers 
eredj, d e  n e  légy osztályharcos!" nem  kimon
dott, d e  belső hallással jó l észlelhető paran
csa, a  búcsú mozdulata -  könnyek nélkül. E
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kötetben egy korszak leköszön, valami végér
vényesen véget ér, és ahogyan m indezt Kán
tor bemutatja, abban a vers-zenében van va
lami az ancien régim e édességéből: rémkor
szak volt ugyan, d e mégis benne telt az ifjú
ság, nincs iránta nosztalgiánk, d e ennek ki
fejezésére sokszor csak ama régi nyelven va
gyunk képesek, m ég hum orunk is csak ezen  
a  nyelven szólalhat m eg -  legtöbbször persze 
éppen  e  nyelv ellenében (Kis ZÖLD EMBERKE, 
Európai ősz, Valahol a  budavári H ilton 
Szálló és egy liverpooli dokk között). A 
Petiiével szem ben Kántor költészete nem  
„forradalom előtti”, d e  sokkal inkább mint
egy „forradalom melletti” líra, nagy pályatár
sával ellentétben semm ilyen szálon nem  kap
csolódik a nem zeti költő  nálunk oly tökéletesen  
kidolgozott gesztusrendszeréhez. Kántor kis
m ester, nem  m űvészetének m inősége, d e  leg
elsősorban költői beállítottsága okán: az ap
ró, d e nagyon lényeges elmozdulásokra, a  fi
nom , alig érzékelhető mozzanatokra figyelő 
szem  költészete, am ely m indig magában 
hordja egy-egy nagy vers megalkotásának 
legalább a lehetőségét -  így lesz Kántor pó
tolhatatlanul fontos rezonőrré a  magyar köl
tészet nagy drámájában.

Ebből a költői véralkatból következően vá
lik leggyakoribb vezető műfajává a  dal (Kán
tor szóhasználata szerint a blues). D e nem  a 
L ú d , hanem  sokkal inkább a  chanson (egy 
vers-hom m age illeti is Apollinaire-t a  kötet
ben), vagy a magyar sanzon, annak a fiatal 
H eltai által csúcsokra vitt változata. íg y  aztán 
Kántor versei nem  a szemnek, d e  legelsősor
ban a fülnek íródtak -  az elm últ évtizedek
ben alig lelhetünk verseskönyvet, amelyben 
ily nagy számban lennének képviselve a ba
ráti társaságban vagy intim kettesben felolvas
ható  költemények -  ezen  a  színvonalon. Okos, 
szamaragoló iróniája szinte m indig megóvja 
az ilyenkor leselkedő veszélytől, hogy -  Er
délyi János szavával -  „kellemkedő” legyen, ta
lán csak az In  memóriám ciklus, valószínűleg 
a közeli gyász miatt, néhány túlzottan szenti
mentális sorához írhatnánk oda Arany ceru
zájával: „Nagyon fá j!  nem  megy!"

A  kötet egyik legemlékezetesebb versében  
Kántor kifejezi rokonszenvét a régi költők
höz: „s csak sejtem  én, hogy rokonok va gyunk...”. 
Gondolom , jó l sejti. Valamiféle radikális kon
zervativizm us ez, ahol a  form a fegyver és vé

dőpajzs egyszerre a  korszak formátlansága 
ellen. És m ost, a kötetben m egidézett sok 
nagyszerű régi m ester m ellé hadd hívjak so
rom póba m ég egyet, Vas Istvánt. Az ő, avant- 
garde-ból kinőtt, Horácon és Berzsenyin is
kolázott fanyaran régim ódi pályakezdése ro
konítható leginkább Kántor mostani versbe
szédével. Kántor, ahogy ezt Vas jeles utódja, 
Várady Szabolcs kifejezte, „elbíbelődik a  klasz- 
szikus form ákka l” -  az olvasót és a  Múzsát egy
ként p er te  szólítva -  „e visszás kor ellenében és 
szórakozásképp”. Számomra ez a tegeződő bí- 
belődés volt a  könyv legkedvesebb gesztusa.

B á n  Zoltán A ndrás

A TESTMELEG 
FORRADALMA

Karácsony Benő: U ra
N ovellák. Válogatta és a z  előszót irta
G éczi A . János
Kriterion, 1 990 . 2 2 8  oldal, 3 4  F t

A közízlést -  nem  annyira m erészség, mint 
kedv híján -  csak óvatosan borzolgató, írói 
célok tekintetében rokonszenves önmérsék
letet tanúsító második vonal, m elybe Kará
csony és a hozzá egyben-másban hasonlók  
(mint Remenyik Zsigmond vagy Hunyady 
Sándor) tartoztak, népszerűbb is volt az első
nél a  m aga idején; utókora azonban bizony
talanabb, erősen függ a  kiadók és a  m édia ke
gyétől. A  Kriterion érdem e nem  csak annyi, 
hogy közzéadta az em lített hatalmaktól külö
nösebben nem  kényeztetett író alig hozzá
férhető novelláit. Olvasóinak jó  része való
színűleg ennek alapján becsüli föl az egész 
oeuvre-t. H ogy méltányosan-e? A  kötet épp
úgy csábíthat szerzőjének túl- m int alulérté
kelésére.

Legjobb oldaláról mutatja b e, ha a szer- 
kesztettséget nézzük: novellái sem  igazi for
maegységek ugyan, olykor esetlegesnek tűnő  
határaikkal inkább csak ürügyei a  rendkívül 
találó apró m egfigyeléseknek -  m indez kelt 
ném i hiányérzetet, d e  kevésbé kínzót, m int a 
regényeknél. N em  a  rossz házasság és a  vá


