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Aleô Debeljak alighanem a magyar olvasÂ
elûtt a jÂszerivel avagy teljess¢ggel ismeretlen
k¡lf´ldi (szlov¢n) szerzûk egyike. Versei mel-
lett jÂmagam a Nappali hÀzbÂl ismerem k¢t
essz¢j¢t. A belûl¡k sejthetû szellemi portr¢ itt
az¢rt ¢rdekes csupÀn, mert a jelen k´tettel
egy¡tt mutatja, hogy sz¢p- ¢s k´zÁrÂi szerep-
nek l¢tezik az a term¢szetes sz¢tvÀlasztÀsa,
melyrûl oly sokat hallottunk, s aminek oly ke-
v¢s p¢ldÀjÀt lÀtni.

Debeljak amÃgy az a k´ltû, ¢s erre rÀ¢rez
a magyar k´tet f¡lsz´vege is, akinek ¢letrajza
versei megk´zelÁt¢s¢hez nem sok kapaszko-
dÂt nyÃjt. Ez idÀig n¢gy versesk´tete jelent
meg, s jelen vÀlogatÀs az elsû hÀrom (A HALçL
NEVEI, 1985; A CSEND SZñTçRA, 1988; illetve
A F°LELEM PERCEI, 1990) anyagÀra ¢p¡l. Azt
a t¢nyt, hogy szerzûnk 1961-ben sz¡letett,
mÀr inkÀbb csak a kritika retorikus fogÀsa te-
szi ¢rdekess¢. Hogy tudniillik verseirûl Rilke
gondolatai juthatnak esz¡nkbe a MALTE LAU-
RIDS BRIGGE FELJEGYZ°SEI-bûl. Amikor a hu-
szonnyolcadik ¢v¢ben jÀrÂ cÁmszereplû azzal
t´r pÀlcÀt sajÀt müvei felett, hogy àa korai ver-
sekkel vajmi keveset v¢gezt¡nk. VÀrni kellene, egy
eg¢sz, lehetûleg hosszÃ ¢leten Àt eszm¢lni s ¢dess¢-
get gyüjteni ä ¢s akkor, szinte az utolsÂ percben,
akkor talÀn ÁrhatnÀnk tÁz jÂ sortÊ. Nos, ezeket a
verseket olvasva Ãgy tünik, hogy ä m¢g min-
dig Rilke szavainÀl maradva ä k´ltûnknek
mÀr minden eml¢k v¢r¢be szÁvÂdott, nem
tudni, mennyi az eml¢k, ¢s mennyi û maga,
s az eml¢kek m¢h¢bûl valamely ritka ÂrÀban

feltÀmad egy-egy verse elsû szava, ¢s Ãtnak
indul.

Csakhogy itt ¢s most ez mÀr nem az ¢let-
kor felûl fejthetû fel. A Rilke szavai Âta eltelt
nyolc ¢s f¢l ¢vtized a k¡lvilÀg s a hozzÀ kap-
csolÂdÂ ¢rz¢kel¢s-, gondolkodÀs- ¢s besz¢d-
mÂdok egyre gyorsulÂ ÀtvÀltozÀsainak t´rt¢-
nete. MÀra ott tartunk, hogy mintegy kollek-
tÁv eml¢kezet gyanÀnt a korÀbbitÂl elt¢rû mÂ-
dokon ¢s korÀbban elk¢pzelhetetlen meny-
nyis¢gü ¢s jellegü informÀciÂ birtokÀba jut-
hatunk ä illetve el sem ker¡lhetj¡k ezt. Ez¢rt
gondolom azt, hogy a f¡lsz´vegen a Harward
Review-bÂl id¢zett passzus, àszikrÀzÂ, mÀr-mÀr
sz¡rreÀlis k¢palkotÀs jellemziÊ, f¢lrevihet. Olyan
fogalommal ¢l, mely mÀr formÀjÀval hatÀro-
zott, objektÁv valÂsÀgot felt¢telez, egy attÂl vi-
lÀgosan elk¡l´nÁthetû, tisztÀn szubjektÁv tar-
tomÀnyt ¢s a kettû pontos hatÀrÀt. A fogalom
hasznÀlata felt¢telezi, hogy az emlÁtett hÀr-
massÀg viszonyai a sz´vegben egy¢rtelmüek,
a fogalom hasznÀlÂja azokat sajÀt magÀnak
r´gzÁteni, mÀsoknak pedig k´zvetÁteni k¢pes.
Debeljak k´lt¢szete azonban felett¢bb k¢ts¢-
gess¢ teszi mindezt. ESSZ° A MELANKñLIçRñL
cÁmü verse segÁtûk¢szen a k´nyvbe csÃszta-
tott n¢vjegyek¢nt is olvashatÂ. Az Àll rajta,
hogy àeltün´k a sz´vegben, / hogy ezt a halluci-
nÀciÂ-k´lt¢szetet / letisztogassam. MÀst nem tehetek.
çmulok / azokon, akik e tisztogatÀs dokumentumait
/ elolvassÀkÊ. Ha a hangsÃly a hallucinÀciÂ-
k´lt¢szeten lenne, akkor nem lehetne szÂt
emelni az ellen, hogy e verseket valaki a sz¡r-
reÀlis jelzûvel illesse. De szerintem nem azon
van. Vagy ha m¢gis, akkor nem a szÂ hagyo-
mÀnyos ¢rtelm¢ben. Ha pedig m¢gsem, ak-
kor a tisztogatÀson ¢s a àmÀst nem tehetekÊ be-
lÀtÀsÀn.

E versek ugyanis egy t´red¢kes ¢s jelentûs
m¢rt¢kben k´zvetÁtett vilÀgban ¢lû ember
sz´vegei. K¢pek ¢s reflexiÂk, n¢zûpontok ¢s
idûsÁkok, epikus ¢s lÁrai t´rmel¢k ä az egyik
ciklus cÁm¢t ideemelve: A POR KATALñGUSA.
R¢szben olyan, amilyennek Deleuze a gon-
dolkodÀs molekulÀris szerkezet¢t leÁrja. Hi-
persebess¢g ¢s alinearitÀs jellemezte folya-
mat, amit r´gzÁteni nem, csupÀn ¢rz¢keltetni
lehet. P¢ldÀul a lÁrai absztrakciÂ egyfajta ka-
otikus rendj¢vel, amely ä Lyotard szerint ä
Ãgy k¢pes ellenszeg¡lni a csupÀn a k´zvetÁtût
k´zvetÁtû, a befogadÀsi reakciÂt az ÃjdonsÀg
kivÀltotta ingerek puszta felismer¢s¢re korlÀ-
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* Illûnek tartom figyelmeztetni az olvasÂt, hogy
szlov¢n nyelvismeret hiÀnyÀban nem tudom meg-
Át¢lni, milyen is a magyar vÀltozat viszonya az ere-
deti sz´vegekhez. Hogy a fordÁtÀst jegyzû trojkÀnak
vajon virtuÂzan pontos Àt¡ltet¢st vagy inkÀbb ihle-
tett Àtk´lt¢seket k´sz´nhet¡nk-e. Azt azonban ÀllÁ-
tom, hogy Ágy vagy Ãgy, avagy ¢pp ´tv´zve a kettût,
maradandÂ ¢rt¢ket alkottak, k´zvetÁtettek.



tozÂ tendenciÀknak, hogy azokat is magÀba
tagolja. Vagyis mintegy meghaladva ûrzi meg
azt a hallucinÀciÂt, ami immÀr nem a szem¢-
lyis¢g valamely esetleges jegye, hanem olyan
keretfelt¢tel, mely a hagyomÀnyos szem¢lyi-
s¢gmodellt t´rl¢sjel alÀ vonja.

A tisztogatÀs pedig leginkÀbb e t´rl¢sjel el-
len¢ben valÂ ÁrÀsk¢nt ¢rtelmezhetû. Nosztal-
gikus felhangok n¢lk¡l, hogy tudniillik lenne
valamely, e tisztogatÀs alapjak¢nt-c¢ljak¢nt
akÀr csak sejthetû archimedesi pont, m¢gsem
mondva le arrÂl, hogy a dolgok a hely¡kre
ker¡ljenek. Ez a hely azonban mÀr csak Ãgy
lehet àpontos, mint a darÀzscsÁp¢sÊ. Ami l¢nyege
szerint majdnem teljesen mÀs. Illetve ami ´n-
maga, az lÀthatatlanul felszÁvÂdik a mÀsik-
ban, ami lÀthatÂ belûle, az valami v¢gzetesen
idegen test, melynek hasznÀlatbav¢tel¢vel te-
remti meg ´nn´n centrumÀn kereszt¡l ma-
gÀt. Avagy a rovartantÂl Nietzsch¢hez fordul-
va ¢s Paul de Mant id¢zve: àA sz´veg, mely az
¢n megsemmis¡l¢s¢t ÀllÁtja, nem em¢sztûdik el, mert
tovÀbbra is mint az ÀllÁtÀst l¢trehozÂ k´zpontra te-
kint ´nmagÀra. A k´z¢ppontisÀg ¢s a szem¢lyis¢g
jellemzûi a nyelv k´zeg¢ben cser¢lûdnek fel. Az ¢nt
tagadÂ nyelv k´z¢pponttÀ t¢tele nyelvileg megmenti
az ¢nt, ugyanakkor jelent¢ktelens¢g¢t, ¡ress¢g¢t,
puszta besz¢dalakzat voltÀt is ÀllÁtja.Ê Igen, bÀr
Ãgy tünik, hogy e mondatok olyan rendszer
szem¢lyis¢gfogalmÀhoz m¢rve talÀljÀk k´ny-
nyünek az ¢nt, amely rendszert egy f¡st alatt
¢rv¢nytelennek is tekintenek. Debeljak ver-
seiben ezt a viszonyt Àrnyaltabbnak ¢rzem.

Mind ez idÀig voltak¢ppen arrÂl volt szÂ
csupÀn, ami a r¢szletek k´z´tt van. E rend-
szer kapcsolata az egyes elemekkel ä ez a ref-
lexiÂ gyÃjtÂpontja Debeljak k´lt¢szet¢ben.
UtÂbbiak ugyanis azt ÀllÁtjÀk, hogy vel¡k
szemben k´zvetlen¡l nem ¢rv¢nyesÁthetû az
a lÀtÀsmÂd, ami egymÀsmellettis¢g¡kbûl vi-
szont k´vetkezik. S az egyszer mÀr f¢lretolt
¢letrajz itt m¢giscsak ¢rdekes lehet. Debeljak
a szlov¢n miniszabadsÀgharcot megelûzûen
sokÀig az Egyes¡lt çllamokban ¢lt ¢s tanult,
¢s müv¢szete bizonyos eurÂpai ¢s amerikai
¢rz¢kel¢s- ¢s gondolkodÀsmÂdok term¢keny
fesz¡lts¢gek¢nt is ¢rtelmezhetû. Megannyi
f¢nylû pillanatÀt a ä csupÀn korÀbbi viszo-
nyok eredûjek¢nt adott ä szem¢lyis¢g mint
hatÀrozott k´z¢ppont sajÀtÁtja el. S aligha-
nem ¢ppen e kettûss¢g teszi igazÀn ´nt´rv¢-
nyüv¢ ¢s erûteljess¢ e verseket. Amelyek àrÀ-

adÀsulÊ nagyon sz¢pek is. R¢szben az¢rt,
mert intellektuÀlis mivoltuk nem marad¢kel-
vü, nem az ¢rz¢ki anyag kizÀrÀsÀbÂl k´vetke-
zik. A tudatossÀgnak Ágy nem Àra van (lÀsd
errûl We¢r IvÂ katalÂgusÀt a CSIPESSZEL A
LçNGOT antolÂgiÀban), hanem hozama ä gaz-
dagsÀga. Mely term¢szetes mÂdon tagol ma-
gÀba ¢s forgat egymÀsba àbÀrmitÊ, meghatÀ-
rozatlan szÀmÃ ¢letet, tÀjat ¢s hangot, Àlmo-
kat ¢s lehetûs¢geket, szem¢lyest ¢s szem¢ly-
telent. S vel¡k k¡l´nf¢le eszt¢tikai minûs¢-
geket, mik¢nt eszt¢tikÀn kÁv¡li ¢rt¢keket.
Persze ä ¢ln¡nk kell a szokÀsos fordulattal ä
r´gt´n visszav¢ve azokat. De ez a visszav¢tel
hasonlatos a Rilke-id¢zetbûl ez idÀig talon-
ban tartott gondolathoz, mely szerint az em-
l¢kek elfelejt¢se nem mÀs, mint àvÀrni, kitartÂ
t¡relemmel vÀrni, hogy feltÀmadjanak megintÊ.

Mindez igaz mindhÀrom k´tetre ä de nem
egyformÀn. A HALçL NEVEI v¢gletekig lazÁtott
rÁmtelen szonettjeit (a hÀtt¢rben Robert Lo-
well alakja sejlik) A CSEND SZñTçRç-ban epi-
kusabb hang vÀltja fel. ErûsÁtve a tendenciÀt,
hogy e verseket a gondolatok ritmusa futtatja
a majd' minden esetben hatÀrozott lezÀrÀsig.
Amit nem nevezn¢k po¢nnak, minthogy a
versek legt´bb eleme a zÀrÀs¢hoz foghatÂ
erûvel bÁr, s ¢ppen felgy¡lemlû lend¡let¡k-
nek a k¡lsû beavatkozÀst hangsÃlyozÂ meg-
akasztÀsa ruhÀzza fel a befejez¢st t´bblet-
energiÀval.

Erûteljesebb vÀltozÀst a harmadik k´tet, A
F°LELEM PERCEI prÂzaversei hoznak. A F°NY-
K°PEK EGY öTRñL alcÁm k¢tirÀnyÃ utazÀst je-
l´l. KirajzolÂdik egy Ãt a valÂs (?) t¢rben ¢s
idûben, fontosabb azonban az egyes versek-
ben a kintrûl befel¢ tartÂ mozgÀs. Ahol a k¡l-
sû tÀj nem a belsû kivetÁt¢se ä a kettû, mond-
hatni, egymÀsban folytatÂdik. A sz´vegek-
ben t´bbnyire a k¡lsû eg¢sz¡l ki a belsûvel,
a kapcsolat azonban nem egyoldalÃ. Bel¢pni
ugyanis csak onnan lehets¢ges ide, ahonnan
ez az ott azutÀn felm¢rhetû lesz: àÁgy t¢rek
vissza ´r´kk´n, nem mentem el soha, csak gondo-
latban fejeztem be egy mondatot, metaforÀt, sÂvÀr-
gÀst, az eg¢sz vilÀgotÊ.

S v¢lhetûen innen a melankÂlia. °s a cso-
dÀlkozÀs is, hogy valaki e tisztogatÀs doku-
mentumait elolvassa. Mert hÀt v¢g¡l is mif¢le
vilÀg ez? Ki besz¢l itt, ¢s egyÀltalÀn mirûl? Mi
¢rtelme lehet az enigmatikus versek olvasÀ-
sÀnak, ha eleve kizÀrt, hogy a titkok sorra fel-
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tÀrulnak, s az ¢rtelmez¢s v¢gsû nyugvÂpont-
ra juthat? A vÀlasz az eddig elmondottakon
tÃl valami hasonlÂ lehet ahhoz, ahogy NÀdas
P¢ter M°LABö cÁmü essz¢j¢ben a Caspar Da-
vid Friedrich festm¢nye elûtt ÀllÂ n¢zûk hely-
zet¢t leÁrja. Vagyis mi, àakik e k¢pet figyelj¡k,
hol a hÀrom hajÂt´r´tt szemsz´g¢bûl n¢z¡nk ki a
k¢pbûl arra, aki lÀtja az ¢jszakÀt, hol a sajÀt ¢jsza-
kÀnkba zÀrva n¢z¡nk be rÀjukÊ. Folytatva egy
mÀr mÀsok Àltal is csupÀn folytatott utazÀst
egy olyan t¢rben, amelyrûl nem ÀllÁthatÂ
egy¢rtelmüen, hogy sajÀtunk, de az sem,
hogy bÀrmi rajtunk kÁv¡l ÀllÂ. °s ha az uta-
zÀsban kiss¢ megfÀradt kritikus elengedn¢
magÀt, ¢s venn¢ a bÀtorsÀgot, hogy olvasÂ-
it tegezze, nos, akkor a virtuÀlis t¢rben Aleô
Debeljak k´tet¢t meglobogtatva, azzal bÃ-
csÃzna tûl¡k, amivel egy Ázben Mici MackÂ az
ElvarÀzsolt V´lgy ÀllataitÂl, vagyis hogy àol-
vassÀtokÊ.

GÀl Ferenc

   MEGSZELíDíTETT   
SZEMIOTIKA: A PRIVçT L°T

REHABILITçLçSA

Ju. M. Lotman: Beszedi o russzkoj kulture. B¡t i
tradiciji russzkogo dvorjansztva (XVIII vek-nacsa-
lo XIX veka) (Besz¢lget¢sek az orosz kultÃrÀrÂl. Az
orosz nemess¢g k´znapi ¢lete ¢s hagyomÀnyai a
XVIII. szÀzadtÂl a XIX. szÀzad elej¢ig)
Szankt-Peterburg, Iszkussztvo-SzPb., 1994.
398 oldal

Jurij Lotman utolsÂ k´nyve (a szerzû 1993.
oktÂber 28-Àn halt meg), amely televÁziÂs elû-
adÀs-sorozata alapjÀn k¢sz¡lt, n¢pszerüsÁtû
kultÃrt´rt¢net, rendkÁv¡l szÂrakoztatÂ olvas-
mÀny, annak ellen¢re, hogy Lotman k´vet-
kezetesen alkalmazza a szemiotikai megk´ze-
lÁt¢s mÂdszer¢t. Igaz, n¢mik¢pp megszelÁdÁ-
tett formÀban, vagyis a szemiotikai terminu-
sokat lefordÁtja (k´z)¢rthetû nyelvre, s nem
idegenkedik a legdemokratikusabb besz¢d-
gesztustÂl sem ä a felszabadult mes¢l¢stûl.

Lotman, a tartui szemiotikai iskola meg-
alapÁtÂja àhagyomÀnyosÊ irodalomt´rt¢n¢sz-

k¢nt kezdte pÀlyÀjÀt az 1960-as ¢vekben mint
a XVIII. szÀzadi orosz irodalom egyik leg-
jobb ismerûje. MunkÀssÀgÀban mindv¢gig
szerencs¢sen ´tv´zûd´tt a t´rt¢neti ¢rdeklû-
d¢s az elm¢leti hajlammal. Magyarul eddig
megjelent hÀrom k´nyve, a SZ¹VEG, MODELL,
TíPUS cÁmü cikkgyüjtem¢ny (Gondolat,
1973), FILMSZEMIOTIKA °S FILMESZT°TIKA
(Gondolat, 1977) ¢s a PUSKIN cÁmü monog-
rÀfia (EurÂpa, 1987) jÂ p¢lda arra, hogy a
kultÃra szemiotikai mechanizmusÀnak elm¢-
leti probl¢mÀjÀt sem lehet megk´zelÁteni ¢r-
z¢keny müelemz¢sek n¢lk¡l, illetve a puskini
jelens¢g kulturolÂgiai vizsgÀlatakor sem mel-
lûzhetû a dokumentumok alapos filolÂgiai
feldolgozÀsa.

BESZ°LGET°SEK AZ OROSZ KULTöRçRñL cÁ-
mü k´nyv¢ben Lotman sajÀtosan orosz fogal-
mat, a àb¡tÊ fogalmÀt ÀllÁtja pÀrba a kultÃrÀ-
val. MÀs nyelvre csak k´r¡lm¢nyesen fordÁt-
hatÂ le ez a szÂ, a magyar szÂtÀri vÀltozatok,
a àmindennapi ¢let, ¢letmÂdÊ stb. csak r¢sz-
ben fedik jelent¢s¢t. A Lotman ¢rtelmezte
àb¡tÊ a privÀt l¢t/l¢tez¢s kifejez¢sekkel ÁrhatÂ
k´r¡l magyarul leginkÀbb, melyekrûl tudva-
levû, hogy a kollektivista ideÀloktÂl terhes
orosz tudat szÀmÀra fûk¢nt negatÁv kategÂria-
k¢nt l¢teztek. (Az 1920-as ¢vek egyik torz
jelszava p¢ldÀul àa b¡t forradalmasÁtÀsaÊ,
azaz sz¢tzÃzÀsa, a mindent ÀtfogÂ kollektivi-
zÀlÀs volt; a b¡t Majakovszkij verseiben is
mint a lÁrai hûs szÀmÀra ellens¢ges, hazug,
nyÀrspolgÀri l¢tszf¢ra jelenik meg, amely el-
len csatÀba kell indÁtani a verset.) Lotman vi-
szont Ãgy v¢li, hogy ideje rehabilitÀlni az
orosz tudatban ezt a kategÂriÀt, hiszen az ¢let
k´znapi menete, a mindennapi viselked¢s, a
szokÀsrend, az ¢let reÀlis-gyakorlati formÀi
elvÀlaszthatatlanok az eszm¢k vilÀgÀtÂl; aki
mesters¢gesen m¢gis ellent¢tbe ÀllÁtja egy-
mÀssal e k¢t szf¢rÀt ä ami nemegyszer meg-
t´rt¢nt az orosz gondolkodÀs t´rt¢net¢ben ä,
az utÂpizmus hibÀjÀba esik. A szemiotika n¢-
zûpontjÀbÂl a kultÃra àsz´vegeiÊ ¢ppen a b¡t
nyelv¢n szÂlalnak meg, a b¡tbûl rekonstruÀl-
hatÂ az ¢lû mÃlt. Lotman tudatosan ¢ppen
egy olyan korszak kultÃrt´rt¢net¢nek leÁrÀsÀt
vÀlasztja, mikor a b¡t t´bb¢-kev¢sb¢ rende-
zett volt, pontosabban: a privÀt l¢t ¢rt¢ket
k¢pviselt. A XVIII. szÀzad ¢s a XIX. szÀzad
eleje t¢nylegesen a modernitÀs kezdete
OroszorszÀgban. Viszont a modernizÀlÀs fe-
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