
Jegyzetek

1. A VERSET MEGFOSZTJçK RUHçJçTñL cÁmü ÁrÀsÀban
TakÀcs Zsuzsa maga mondja el az UTñSZñ k´tet àBE-
FEJEZ°S cÁmü ciklusÀt kitevû magÀnyos versÊ keletkez¢-
s¢t. (Liget, 1996. szeptember.)
2. àAz Àtrendez¢s, k´lt´zk´d¢s, belsû tatarozÀs mint a vi-
szonyok restaurÀlÀsÀnak-leltÀrozÀsÀnak metaforÀja olyan
nemzed¢ki k´ltûk alkotÀsÀhoz kapcsolja ezt a verset [az çT-
RENDEZ°S-t], mint VÀrady SzabolcstÂl a SZ°KEK A DUNA

F¹L¹TT vagy Rakovszky ZsuzsÀtÂl az IDýT¹RED°KEK  cÁ-
mü ¢s egy sor mÀs versÊ, veszi ¢szre Ferencz Gyûzû (PO-
KOL °S IMA. TAKçCS ZSUZSA: VISZONYOK K¹NNYE.
KortÀrs, 1992. 7.), aki persze nem emlÁti sajÀt VIGYç-
ZAT, OMLçSVESZ°LY! cÁmü vers¢t.
3. à°s ez osztÀlyr¢sz¡nk magasztos szomorÃsÀga, hogy vi-
lÀgunkban minden Te-nek Az-zÀ kell lennie. BÀrmily je-
lenvalÂ volt is a Te a k´zvetlen viszonyban ä amint e vi-
szony megtette a magÀ¢t, vagy pedig ÀthatottÀk az eszk´z´k,
a k´zvetÁt¢sek, tÀrggyÀ lesz a tÀrgyak k´z´tt, a legelûbbre
valÂ bÀr, de m¢gis eggy¢ k´z¡l¡k, a neki rendelt m¢rt¢kkel
¢s hatÀrral.Ê Martin Buber: °N °S TE. EurÂpa, 1994.
FordÁtotta BÁrÂ DÀniel. 22. o.
4. LÀsd a TºK¹RFOLYOSñ c. k´tet Csür´s MiklÂs Àltal
emlÁtett sÁkvÀltÀsait. (TºK¹RFOLYOSñ. TAKçCS ZSU-
ZSA VERSESK¹TET°RýL. Jelenkor, 1984. mÀrcius.)
5. V´r´s IstvÀn emlÁti az ¢n-te-û viszony szerelmihÀ-
romsz´g-helyzet¢t (TE, ý, °N. °S, 1996. mÀjus 31.).
TamÀs Ferenc az ego sz´vegbeli helyzeteit vizsgÀlja
r¢szletesen, bÀr ¢pp a sz´veg talÀnyos volta miatt va-
lÂszÁnüleg tovÀbbi olvasatok lehets¢gesek. (...EDZ°S

A V°GSý EGYEDºLL°TRE... TAKçCS ZSUZSA: UTñSZñ.
Jelenkor, 1997. februÀr.)
6. àA [Dant¢t id¢zû] terzina azonban t´bb allÃziÂs jÀt¢k-
nÀl. TakÀcs Zsuzsa megtalÀlta azt a formÀt, amely ´ssze-
füzi az ´nÀllÂ szerkezetekk¢nt is felfoghatÂ verseket, Àm
el¢g laza ahhoz, hogy a k´ltû szabadon mozogjon benne,
hogy szabadon hajlÁtsa c¢ljaihozÊ ä Árja Ferencz Gyûzû
(i. h.). Csak lÀtszÂlag mond ez ellent BÀrdos LÀszlÂ
megÀllapÁtÀsÀnak: à...szabÀlytalan terzinÀi egy¢bk¢nt
[...] a k´ltû erûsebb t´m´rÁtûig¢ny¢rûl is vallanak. K´zvet-
len ¢rz¢s, illetve elvonatkoztatÂ, tÀvlatba helyezû szÀmvet¢s
k´z´tt m¢g r´videbb az Ãt, m¢g kevesebb a k´tûanyag, mint
korÀbbi verseibenÊ. (A TALçLKOZçS L°NYEGIS°GE. TA-
KçCS ZSUZSA VERSEIRýL. Vigilia, 1993. 5.)
7. TalÀn a MargÂcsy IstvÀn Àltal leÁrt mondatk´lt¢-
szeti fordulat jelentkezik itt is. (àN°VSZñN IGEÊ ä VçZ-
LAT AZ öJABB MAGYAR K¹LT°SZET K°T NAGY PO°TIKAI

TENDENCIçJçRñL. In: àNAGYON KOMOLY JçT°KOK.Ê
TanulmÀnyok, kritikÀk. Pesti Szalon, 1996.)
8. Ferencz Gyûzû tovÀbbmegy az ¢rtelmez¢sben:
àt¢nyszerü ÀlomleÁrÀs, amely magÀban hordozza ¢rtelme-
z¢s¢t [...] a k´ltû k¢ts¢gbeesetten keres Àlombeli valÂsÀgos
magyarÀzatokat [...] De nincs megk´nnyebb¡l¢s, nincs ¢b-
red¢s ebbûl az ÀlombÂl, a viszonyok halott gy¡m´lcse fekszik
ottÊ (i. h.).
9. TamÀs Ferenc mÀshogy olvassa a verset: àA Kaf-

kÀra jÀtszÂ çTVçLTOZçSOK -ban eltÀvolÁtÂ, tÀrgyiasÁtÂ for-
mÀban: mÀsodik szem¢lyben neveztetik meg az ¢n; a volt
szeretû dermedt, fekete bogÀr a pÀrnÀn, s a te (Ïakit sze-
retsz...Î) j´n be vÀratlanul az ¢jszakai szobÀba, hogy se-
gÁtsen, de ego elhÀrÁtja az ajÀnlkozÀst.Ê
10. TakÀcs Zsuzsa verseinek àtalÀlkozÀsaitÊ, emberi,
irodalmi ¢s transzcendens kapcsolÂdÀsait BÀrdos
LÀszlÂ elemzi pontos, ¢rtû tanulmÀnyÀban; az UTñ-
SZñ k´tet kompozÁciÂjÀt, belsû ́ sszef¡gg¢seit TamÀs
Ferenc sz¢p elemz¢se tÀrja f´l.
11. BÀthori Csaba emlÁti àa sorokba rejtett, tompÁtott
antikos ritmizÀlÀsÊ jelens¢g¢t (RíTUS °S SZABADSçG.
Holmi, 1993. augusztus). Az Àltalam id¢zett vers
szapphÂi ¢s alkaioszi sorokat tartalmaz.

MesterhÀzi MÂnika

 

EBV°SZ A KçRPçTOK ALATT

KÀrpÀti P¢ter: DÁszelûadÀs
Liget, 1996. 170 oldal, 380 Ft

VÀgjunk a k´zep¢be. KÀrpÀti P¢ter DíSZELý-
ADçS cÁmü, a mÃlt szÀzadban jÀtszÂdÂ... kis-
reg¢nye? ¢s mÀris a k´zep¢ben vagyunk, a
müfajnÀl: szÁndarabja? Mi ez? EgymÀs mell¢
tett dokumentumok laza f¡z¢re, reg¢nynek
ÀlcÀzva, imitatÁv, archaizÀlÂ bet¢tsz´vegek-
kel? Sz´vegkollÀzs? T¢zisreg¢ny? Nagymo-
nolÂg, amely a àszÁnmüÊ meghatÀrozÀsra tart
ig¢nyt? SzÁnhÀzi vagy m¢gis inkÀbb cirkuszi
attrakciÂ? Van legalÀbb egy k´r¡lhatÀrolhatÂ,
megragadhatÂ elbesz¢lû alanya? Van egyetlen
sorssal, ¢letrajzzal megvert szereplûje, akinek
tÀrgyrÂl tÀrgyra sz´kellû szubjektivitÀsÀn szü-
rûdik Àt a vilÀg? Avagy ez a k´nyv csak lÀt-
szÂlag k´nyv, valÂjÀban egy leendû szÁnhÀzi
elûadÀs alaprajza, vÀzlatk´nyve, a kell¢kek, a
helyszÁn anyaghü leÁrÀsÀval, a szÁn¢szeknek
szÂlÂ sz´vegbe rejtett instrukciÂkkal? Ha
szÁndarab, van-e cselekm¢nye, vannak-e ben-
ne igazi fordulatok? Van-e benne szerelem?
Van-e benne erk´lcsi tanulsÀg? Van-e benne
halÀl? Vagy csupÀn k´ltûi utalÀsok talÀlhatÂk
benne Ãn. àcselekm¢nyreÊ ¢s fordulatokra?
Mint Peter Weiss MARAT/SADE-ja, egy hÁres
(avagy obskÃrus) t´rt¢nelmi esem¢ny megje-
lenÁt¢s¢vel foglalkozik, ¢s a cselekm¢nye vol-
tak¢ppen e megjelenÁt¢s k¡l´n´ss¢gei k´r¡l fo-
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rog egy k¡l´n´s tÀrsulat ¢s annak idomÀri
kvalitÀsokat mutatÂ vezetûje segÁts¢g¢vel?
(àCs´nd a ketreczekben!Ê) DeskripciÂ cselek-
m¢nynek, leÁrÀs akciÂnak ÀlcÀzva? Mi ez?

ñvatosan bÀnjunk a szÂval, mert a müfaj
mÀr szinte minden tovÀbbit meghatÀroz, a
mü jelentûs¢g¢t is hovatovÀbb, azaz hely¢t ab-
ban a k¢pzeletbeli t¢rben, amit irodalmi ¢let-
nek vagy, kiss¢ leszükÁtve, magyar iroda-
lomnak nevez¡nk. Sût szÀzadv¢gi magyar
irodalomnak. Ezredv¢gi, tehetn¢ hozzÀ vala-
ki n¢mi pedant¢riÀval. A àv¢gÊ szÂ itt annyi-
ban indokolt, hogy KÀrpÀti k´nyve is sz¡n-
telen¡l v¢gÀllapotokkal bÁbelûdik, ¢s ezeknek
a v¢gÀllapotoknak ad megelûlegezett, po¢ti-
kus f´loldozÀst. àBÀr lÀtszÂlag mÀr kegyetlen
cz¢lt jel´lt a lÀbainak ä inn¢t visszan¢zve ¢s ismer-
v¢n a j´vûtÊ ä Árja a veszett farkasrÂl, kinek
v¢rrel kÁs¢rt v¢gzetes ÃtjÀt a bosnyÀk falvak-
tÂl kezdve eg¢szen a kÁs¢rleti laboratÂriumig
k´veti. Az ÁrÂ a foly¢konynak, k¢pl¢kenynek
lÀttatott idû egy elk¢pzelt v¢gpontjÀrÂl ´sz-
szegez: lÀtszÂlag elûrefel¢, teleologikusan,
azonban minden gesztusÀval relativizÀlva ezt
az elk¢pzelt idûirÀnyt, a szÁnhÀzi jelen idû, az
ÁrÂi mÃlt idû (a f´lid¢z¢s technikÀi), valamint
a filozÂfiai ¢rtelemben vett idûtlens¢g nyelvi
(müfaji) s¢mÀit vÀltogatva hozzÀ¢rtûn.

Ne is lebegtess¡k tovÀbb e k¢rd¢st, ma-
radjunk annyiban, hogy ¢pp a münem meg-
hatÀrozatlansÀga, a müfaj lebegtet¢se KÀrpÀti
müv¢nek egyik varÀzsa ¢s titka; hogy a finom
lebeg¢s leÁrÀs ¢s kimondÀs k´z´tt metaforÀi
legfontosabb lelûhelye, valÂsÀgos metafora-
bÀnya; mivelhogy a k´nyv szerkezete mind-
k¢t irÀnyban, a szÁnhÀz ¢s az irodalom irÀ-
nyÀban is egyarÀnt mindv¢gig nyitott marad.
A reg¢ny fûhûse, a tudÂs-narrÀtor ugyanis
olyan helyzetek l¢trehozÀsÀban ¢rdekelt, me-
lyek Pasteur nyomÀn v¢gzett hazai kutatÀsai
fontossÀgÀt a publikum ¢s a kormÀnyzat szÀ-
mÀra is megjelenÁthetik ä ami a sajtÂ szÀmÀra
szenzÀciÂ, neki l¢tfontossÀgÃ propaganda-
eszk´z.

Ami a nagyszerkezetet illeti, a k´nyv hÀ-
rom el¢g kiegyensÃlyozott r¢szbûl Àll: 1. Pro-
pagatio, 2. Preparatio, 3. GyÂgyÁtÀs. HÀrom
fejezetbûl? Vagy felvonÀsbÂl? Az elsû k¢t r¢sz
v¢g¢n ugyanis az ÁrÂ egyszerüen k´zli olva-
sÂival, hogy most j´n a sz¡net, ¢s f´lszÂlÁtja
ûket, hogy frissÁtûket vegyenek magukhoz.

Hol vagyunk, n¢zût¢ren vagy az ÁrÂaszta-
lunknÀl? °s egyÀltalÀn, mi ez a hÀrom r¢sz,
valamilyen filozÂfiai hÀrmassÀg? T¢zis-antit¢-
zis-szint¢zis? Vagy az iskolai dolgozatok meg-
k´vetelte àbevezet¢s, tÀrgyalÀs, befejez¢sÊ?
Mi indokolja az oldalszÀmra n¢zve is (51, 50,
57) nagyjÀbÂl egyenlû hosszÃsÀgÃ hÀrmassÀ-
got? Az ÁrÂi ´konÂmia? A hûs szem¡nk elûtt
kifejlû t¢bolya kÁvÀn ilyen feszes, ellenûrizhe-
tû struktÃrÀt? NetÀn a reg¢ny (igen, reg¢ny)
tÀrgya, a tudomÀny k´veteli meg a tudo-
mÀnyosnak ÀlcÀzott formÀt?

KÀrpÀti k´nyve lÀtszÂlag monolÂg, valÂjÀ-
ban t´bbszereplûs reg¢ny, legalÀbb annyira a
veszett farkas reg¢nye, mint az Àltala meg-
martak¢. Az ÁrÂ egyik tr¡kkje ä a müfaj le-
begtet¢s¢n tÃl ä, hogy az ¡ld´z´tt veszett far-
kas Ãtja egy igazi reg¢nyhûs Ãtja: a k´nyvben
a farkasnak is sorsa van. °s amint a kÂborlÂ
veszett farkas az ¡ld´zûkkel ¢s Àldozatokkal
egyenrangÃ szereplûv¢ vÀlik, ugyanÃgy a szi-
kÀr, mondhatni patikam¢rlegen adagolt
nagyszerkezet m´g´tt forrongÂ, irÀnyÀt foly-
ton vÀltoztatÂ, a pillanat kiszolgÀlÀsÀra k¢sz
sz´vegmassza keletkezik. Ennek tÀgabb ¢s
m¢lyebb oka, hogy KÀrpÀti k´nyv¢nek nyelvi
kifejezûereje egyszerre sz¡letik a n¢zûi ¢s az
olvasÂi figyelem sz¡ntelen, pillanatrÂl pilla-
natra t´rt¢nû rabul ejt¢s¢nek kÁs¢rlet¢bûl.
Ami az egyik helyen puszta jelz¢s, az a mÀsik
helyen jelent¢ss¢ vÀlik ¢s viszont ä a prÂza a
szÁnhÀzbÂl ¢p¡l, ¢s a szÁnhÀz a prÂzÀbÂl buk-
kan elû, a k´nyvet olvasva a kimondott ¢s a leÁrt
szÂ sz¡ntelen ´sszeszikrÀztatÀsÀban gy´ny´r-
k´dhet¡nk.

A tudomÀny tÃlzÀsai, az Àllatokon v¢gzett
embertelen kÁs¢rletek, a tudomÀnyos leÁrÀs
precizitÀsra t´rekvû, agyontechnicizÀlt, m¢g-
is gyermekien archaikusnak tünû nyelve pa-
radox mÂdon k´ltûiv¢ vÀlik, amint behatol a
mindennapok empirikus, esetleges, sebezhe-
tû vilÀgÀba. A tudÂs mÀniÀkus szÂkonstruk-
ciÂiban a àmoderns¢gÊ t´r c¢lja fel¢, dadog-
va-botladozva. A racionÀlis fanatizmus rom-
bolÂereje sz¢tzilÀlja az ¢let megszokott viszo-
nyait, ¢s r¢m¡letes, vizionÀrius k´lt¢szettel
itatja Àt. A vilÀg fenyegetetts¢ge egy aprÂ ese-
m¢nyben (a vÁrus ¢s a harc a vÁrus ellen),
mint hologramban jelenik meg. Hogy e àvÁ-
rusÊ mi minden vÁrusa lehet, azt olvasÂim
fantÀziÀjÀra bÁzom.
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Hadd utaljak itt most ehelyett a àf´lfeszÁ-
t¢sÊ szÂ jelent¢startomÀnyaira. Ez a sz´veg-
ben vÀratlanul f´lbukkanÂ kifejez¢s (àaz Àllat,
ha f´lfeszÁti, lehülÊ) ä tudomÀnyos ¢rtelme ta-
lÀn az Àllat r´gzÁt¢se kÁs¢rletez¢s c¢ljÀbÂl ä az
ismert kultÃrt´rt¢neti okok miatt jelent azon-
nal sokkal t´bbet ´nmagÀnÀl. Nincs sz¡ks¢g
J¢zus Krisztus alakjÀra ahhoz, hogy ezt olvas-
vÀn hÀtunkon f´lÀlljon a szûr. Mik´zben a
narrÀtor leÁrja mÂdszer¢t, a szÀmÀra evidens,
szÀmunkra kegyetlen ¢s elûsz´rre ¢rthetetlen
okokbÂl alkalmazott ¢s bizarr k´vetkezm¢-
nyekkel jÀrÂ mÂdszer puszta leÁrÀsa sz¡rreÀ-
lis, lautr¢amont-i k´lt¢szett¢ vÀltozik. A FE-
GYENCGYARMATON cÁmü Kafka-elbesz¢l¢s bo-
nyolult ¢s v¢g¡l csûd´t mondÂ g¢pezete az
egyik irodalmi ûsminta, mely szerzûben, ol-
vasÂban f´ldereng. Ezt erûsÁti a 69ä84. olda-
lon alkalmazott ÁrÂi paralelizmus (vagy szink-
ronicitÀs), ahol az Orvosi Hetilapot alapÁtÂ
Markusovszky Lajos kÀlvÀriÀja a sz´vegben
folyamatosan egy¡tt ¢s egymÀs mell¢ rendel-
ve jelenik meg a f´lfeszÁtett Àllat fiziolÂgiai fo-
lyamatainak gy´ng¢den perverz leÁrÀsÀval. A
k´nyv egyik alaptechnikÀja ez a paralelizmus
ä ahogyan a t´rt¢nelmi-irodalmi-tudomÀnyos
t¢nyeket, esem¢nyeket, szem¢lyeket, szakkife-
jez¢seket jÀt¢kos univerzalizmussal, jÂ arÀny-
¢rz¢kkel sz¡ntelen¡l egymÀsra vonatkoztat-
ja, figyelm¡nket megfelelû mÂdon irÀnyÁtva,
kordÀban ¢s ¢bren tartva a szavak tüzijÀt¢-
kÀval.

A k´nyvet elolvasva ¢rthetû a kritikusok
´sszhangja: a kritikai kÂrus mint jelentûs iro-
dalmi tettet ¡dv´zli KÀrpÀti k´nyv¢t, mely
kÂrushoz ¢n is szÁvesen csatlakozn¢k, ha nem
szÂlalna meg bennem azonnal a kis´rd´g, ¢s
nem jelezn¢m ÁrÀsomban itt-ott, melyek azok
a problematikus pontok, amelyekkel KÀrpÀ-
tinak e meggyûzû, sz¢p munkÀja utÀn is szÀ-
molnia kell. De ¢rthetû a kritikusok ´r´me,
a szinte epikureus ¢lvezet, mellyel a k´nyvet
fogadtÀk ¢s taglaltÀk mostanÀig: KÀrpÀti
k´nyv¢vel a kiss¢ belterjes magyar iroda-
lomban megszÂlalt egy olyan Ãj hang, amely-
nek ´nreflektÀltsÀga nem egyszerüen elvisel-
hetû, hanem indokolt; hozzÀf¢rhetûv¢ vÀlt
egy olyan sz´veg, melynek megfoghatÂ tÀr-
gya, k´vethetû irÀnya van, mely szÂrakozta-
tÂan ¢s ¢lvezetesen mes¢l el egy k¡l´n´s (¢s
paradigmatikus) epizÂdot a (nagyon) magyar
t´rt¢nelembûl, mely t´bb, mint lektür, ¢s

nem ¢ppen posztmodern. JÂ k´nyv, mond-
hatnÀm, ¢s abba is hagyhatnÀm itt, ha nem
izgatna ¢s ¢rdekelne annak bemutatÀsa (pro-
pagatiÂja, hogy a k´nyv visszat¢rû ¢s az eg¢sz-
re n¢zv¢st f´lduzzasztottan metaforikus ¢rtel-
mü müszavÀval ¢ljek), mik¢nt bûvÁti ki a sze-
m¡nk lÀttÀra, mik¢nt tapasztalja, tÀgÁtja ki a
lelem¢nyes ÁrÂ egy bÀrki szÀmÀra rendelke-
z¢sre ÀllÂ metafora jelent¢startomÀnyÀt; ho-
gyan vÀlik maga a reg¢ny mint müfaj meta-
forikussÀ az ÁrÂ kez¢ben (nagy szÂ); hogyan
sz¡letik egy Ãj metafora (¢s egyben meggyû-
zû müv¢szi alkotÀs) arra, amiben ¢l¡nk. Arra,
ami van. MiÀltal sz¡let¢se pillanatÀban mÂ-
dosÁtja azt, ahogyan lÀtunk. Ami egy¢bk¢nt a
DíSZELýADçS cÁmü k´nyv jelentûs¢g¢t is adja.
A reg¢ny egy agyondolgozott, kiss¢ kifÀradt
müfaj Ãj lehetûs¢geit mutatja f´l, friss han-
gon, prÂf¢tai ´ntetszelg¢s n¢lk¡l, valamilyen
praktikus eredetis¢ggel: nem akar t´bb lenni
annÀl, ami, ¢s ä r¢szben ¢pp ez¢rt ä m¢gis
t´bb lesz (annÀl, ami).

MÀr a cÁm (DíSZELýADçS) is k¢t¢lü: nem
azt mondja meg, amirûl a mü szÂl, nem irÀ-
nyÁt el a tartalmat illetûen, hanem sajÀtos
müfaji meghatÀrozÀst ad, rÀadÀsul egy mü-
faj erûsen leszükÁtett, ceremoniÀlis (k¡lsûle-
ges, int¢zm¢nyesÁtett) aleset¢t jel´li meg ä az
¡nnepi k´r¡lm¢nyek k´z´tt megtartott elû-
adÀst ä, majd ellÀt benn¡nket k¢t tovÀbbi al-
cÁmmel is, melyek (egy àdÁszelûadÀshozÊ k¢-
pest) megh´kkentûk, mert ha mÀr, akkor in-
kÀbb egy tudomÀnyos dolgozat, mintsem
sz¢pirodalmi mü cÁmoldalÀra illen¢nek: A bos-
nyÀkok gyÂgyÁtÀsa, avagy a kÁs¢rleti kÂrtani bÃvÀr-
kodÀs haladÀsa hazÀnkban. A k¢t alcÁm k´z¢
¢kelt àavagyÊ szakavatott szÁnhÀzi szerzûre
utal, a vÀltozatos, explikatÁv, mell¢rendelû
cÁmkultÃra gyakorlatÀnak Ányenc¢re. A XIX.
szÀzadi nyelvezet a k´nyv mÃlt szÀzadi nyelvi,
politikai ¢s tudomÀnyt´rt¢neti ter¢ben (àbos-
nyÀkokÊ, àkÂrtani bÃvÀrkodÀsÊ) ugyan eligazÁt
mÀr, de ÀltalÀnossÀgÀval nem segÁti az olvasÂt
abban, hogy meg¢rtse, mire megy ki a jÀt¢k,
mi fog t´rt¢nni valÂjÀban ä ez a szellemesen
dezorientÀlÂ jelleg a k´nyv egyik alapvonÀsa:
a sz´veg sz¡ntelen¡l dezorientÀl (¢s persze,
n¢mi haszid furfanggal, Ágy orientÀl). Ami a
àhaladÀsa hazÀnkbanÊ befejezû formulÀt illeti:
voltak¢pp ennek ÀbrÀzolÀsa lenne a k´nyv
titkos dramaturgiai motorja, dinamikai elû-
jegyz¢se (haza ¢s haladÀs): mindazon vÀlto-
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zatos t¢mÀk, melyeket a feltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs a
rendszervÀltÀs korÀban felszÁnre billentett, ¢s
amelyet hozzÀvetûleg a ànagy magyar lema-
radÀsÊ szÂval f¢mjelezhet¡nk. Az alcÁm nyil-
vÀnvalÂ irÂniÀja ÁzelÁtût ad egy XX. szÀzadi
¢rtelmis¢gi ä az ÁrÂ ä kiss¢ ked¢lyes nihiliz-
musÀbÂl. A àcz¢lÊ- vagy ¢rtelemn¢lk¡lis¢g a
k´nyv egyik rejtett vilÀgn¢zeti alapmetaforÀ-
ja: àKi ezen cz¢ltalan mozdulattal ´nmagÀt is f´l-
nyelte t´rt¢net¡nkbûl.Ê HasonlÂan a àpropagatioÊ
szÂhoz ä utÂbbi a tudomÀnyos demonstrÀciÂ,
illetve az ÁrÂi eszk´ztÀr, illetve, ¢s ez a legfon-
tosabb, a szÁnhÀz ´nmetaforÀjÀvÀ vÀlik ä, mely
a k´nyvben f´ll¢pû minden fogalommal vagy
esem¢nnyel kapcsolatba ker¡lt, mondhatni
halÀlos (¢s k´ltûi) csÂkot lehel a homlokÀra.
Az à...e s´t¢t v¢rkÁgyÂval propagÀlt Szajna part-
jÀn...Ê mondatban p¢ldÀul ¢pp àillusztrÀltÊ-at
jelent a szÂ, de az eg¢sz k´nyvre n¢zv¢st mai
mell¢kz´ng¢je, a àpropagandaÊ is hozzÀjÀrul
a sz´vegben itt-ott aknak¢nt robbanÂ hat¢-
konysÀgÀhoz.

°s a k´vetkezû oldalon m¢g egy alcÁm, egy
felsorolÀs ä talÀn a szerzû bizonytalansÀgÀt
oldandÂ ä: àEgy t´r¢keny asszony, egy nyugtalan
ember, egy agg gyermek ¢s tovÀbbi h¢t kÁs¢rleti kÂr-
tani l¢ny segÁts¢g¢vel elûadja a kÁs¢rleti kÂrbÃ-
vÀrÊ ä a dramaturgszem itt tizenk¢t jÀtszÂ szÁ-
n¢szt fedez f´l:  egy nût, hÀrom f¢rfit, h¢t tet-
szûleges nemü ¢s korÃ szem¢lyt, valamint az
egy àkÁs¢rleti kÂrbÃvÀrtÊ, a fûszereplût; a vers-
szerü tagolÀs, a k´ltûi meghatÀrozÀsok ¡gye-
sen eltakarjÀk a funkciÂra ¢s formÀra n¢zve
nem elhanyagolhatÂ jelentûs¢gü mozzanatot.

çm Ãgy lÀtszik, KÀrpÀti k´nyve m¢g min-
dig nem akar elkezdûdni, szerzûje, mielûtt
k´nyve kez¢t v¢gleg elereszten¢, invokÀciÂk-
ba, kabalÀkba ¢s v¢dûszentjeibe kapaszkodik.
UtoljÀra nem kisebb ÁrÂt hÁv segÁts¢g¡l, mint
V´r´smarty MihÀlyt, egy mottÂ erej¢ig ä ga-
ranciÀlisan a k´nyv utolsÂ lapjÀn is f´lbukkan
az id¢zet. V¢gigolvasvÀn a k´nyvet, legalÀbb
annyi indokot talÀltam e mottÂra, mint ahÀ-
nyat nem. De tudom, hogy V´r´smarty sze-
m¢ly¢ben is k¢pviselte azt az irtÂzatos ¢s tra-
gikus kettûss¢get, amit KÀrpÀti k´nyv¢nek
hûse: a tisztÀnlÀtÀs ¢s ´npusztÁtÀs kettûss¢g¢t.
Minthogy a mottÂban Àll, tudomÀsul veszem,
hogy KÀrpÀti azt akarja, tudomÀsul vegyem
ä hÀt tudomÀsul is veszem. A visszaism¢tl¢s
lett csupÀn gyanÃs. De ugyanilyen kabalisz-
tikus jel¢rt¢ke van szÀmomra az elûsz´r a 16.

oldalon, k¢sûbb m¢g t´bbsz´r f´lbukkanÂ
àGogÂly Vasziljevics MiklÂsÊ n¢vnek ä a szerzû-
nek sz¡ks¢ge van a n¢vre, hogy f´lid¢zzen bi-
zonyos müveket, melyeket rokonnak ¢rez a
sajÀtjÀval, sz¡ks¢ge van rÀ, hogy olvasÂi, n¢-
zûi ¢s kritikusai ezt mint param¢tert figye-
lembe vegy¢k ä ¢s ez, lÀss csodÀt, meg is t´r-
t¢nik. Jeles kritikusok nagy ´r´mmel utalnak
az orosz szerzûre, jeles n¢zûknek esz¡kbe jut
Darvas IvÀn kultikus elûadÀsa, jeles olvasÂk
pedig a k´nyvespolcaikhoz bandukolnak. KÁ-
vÀncsi lenn¢k, mi t´rt¢nne, ha KÀrpÀti nem
id¢zn¢ fel A K¹P¹NYEG, AZ ORR ¢s AZ ýRºLT
NAPLñJA szerzûj¢nek alakjÀt ily direkt formÀ-
ban ä hogy k´nyve asszociÀciÂs tartomÀnyÀt
az n´veln¢- vagy cs´kkenten¢-e? Mi t´rt¢n-
ne, ha e kulturÀlis utalÀst mellûzni tudnÀ, ¢s
mÀs, rejtettebb ¢s k´zvetettebb hatÀsokra t´-
rekedne? Nyelvi ereje mindenesetre megvan
hozzÀ. Azon t´prengek, m¢rt olyan bizonyta-
lan ä vagy inkÀbb, hogy m¢rt akar annyira biz-
tosra menni. AztÀn eszembe jut, hogy valÂszÁ-
nüleg igaza van, ¢s zürzavaros, harsÀny ko-
runkban, k´zlendûje tudatÀban, biztosra kell
mennie. S mint gyakorlott szÁnpadi szerzû-
nek, KÀrpÀtinak zsigereiben van az àelszÀllÂ
szÂÊ n¢zûi f¡lbe r´gzÁt¢s¢nek professzionÀlis
technikÀja. T¢vedtem, ¢s KÀrpÀtinak m¢gis
igaza van. °s m¢gis ´r¡ln¢k, ha nem volna.

A sz´veg bÀtran, sût szemtelen¡l polimorf
karaktere mÀr az elsû n¢hÀny bekezd¢sben
szembetünik ä mÀsk¡l´nben az eg¢sz k´nyv
olyan, mint egy v¢get nem ¢rû, alakjÀt foly-
ton vÀltoztatÂ expozÁciÂ a k´nyv vÀratlan ä vil-
lÀmgyors ä befejez¢s¢hez. Az elsû k¢t bekez-
d¢s bÁzvÀst egy mÃlt szÀzadi ÃjsÀgcikk vagy
tudomÀnyos dolgozat ÀltalÀnos bevezetûje le-
hetne, majd a harmadik bekezd¢sben egy
birtokviszonyban vÀratlanul felbukkan az
egyes szÀm elsû szem¢ly (àegy barÀtomÊ), tehÀt
valaki besz¢l, ¢s egy olyan tr¢fÀs, bonmot-sze-
rü id¢zet (àmegismerhetsz egy orszÀgot az ¢dess¡-
tem¢nyeirûl ¢s a sz¢passzonyairÂlÊ), amelynek a
k¢sûbbiekben m¢g ä hasonlÂan a V´r´s-
marty-mottÂhoz ä szerepe lesz. °p¡l a szim-
metria, a f´lvet¢sek megvÀlaszoltatnak, a
puska ä idûrûl idûre ä els¡l. Majd a negyedik
bekezd¢sben a sz´veg megszÂlÁtja a n¢zût? ol-
vasÂt? (àTÀn m¢g eml¢keznek KegyetekÊ), mely
megszÂlÁtÀs a hetedik bekezd¢sben àTisztelt
TagtÀrsak! H´lgyek ¢s Uraim!Ê-mÀ l¢nyeg¡l Àt:
valaki megszÂlÁttatik, miÀltal A DOHçNYZçS
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çRTALMASSçGçRñL (Csehov) vagy a JELENT°S
AZ AKAD°MIçNAK (Kafka) r¢mlik f´l irodalom
¢s szÁnhÀz mezsgy¢j¢n: minden szÂ besz¢lt
mondattÀ, a besz¢lûnek akkor ¢s ott esz¢be ju-
tÂ mondattÀ alakul, a r´gt´nz¢s, a spontane-
itÀs formÀtlansÀgÀnak, a szem¡nk elûtt sz¡-
letû gondolatnak minden elûny¢vel: a k´z´n-
s¢g pedig egyszerre a s´t¢tben ¡lû ezerfejü
¢s ugyanakkor àTagtÀrsÊ (mondhatni, elvtÀrs),
cinkos, kortÀrs, egyÁvÀsÃ ä mialatt a àKegye-
tekÊ megûrzi az ÀltalÀnos ¢s udvarias tÀvolsÀ-
got, azaz az irodalmias tÀvolsÀgot besz¢lû ¢s
megszÂlÁtott k´z´tt. Az ÁrÂi szabadsÀg kapui
tÀrulnak f´l itt KÀrpÀti elûtt, ¢s ezt a maga
Àltal teremtett szabadsÀgot t´k¢letesen ki is
aknÀzza.

Innen kezdve mÀr nincs megÀllÀs, elkap
benn¡nket az ÁrÂval egy¡tt a sodrÀs. A t¢ma
belsû ä szellemt´rt¢neti ä v¢giggondolÀsa
nagy k´lt¢szetet eredm¢nyez: àAzonban a
karczolÀs csupÀn a forma, melynek metrikai szorÁ-
tÀsÀban a vÁrus szabadjÀra ereszti csapongÂ k´lt¢-
szet¢t.Ê KÀrpÀti k´nnyeden, nagy virtuozitÀs-
sal bûvÁti ebv¢szmetaforÀjÀt (szabadjÀra enge-
di csapongÂ k´lt¢szet¢t), akÀrhovÀ n¢z, min-
denhol talÀl anyagot magÀnak: Àtt¢telei vÀ-
ratlanok ¢s m¢gis term¢szetesek. L¢p¢srûl l¢-
p¢sre hÂdÁtja meg a t´rt¢netet, mely volta-
k¢pp tudomÀnyt´rt¢neti t¢ny valamikor a
mÃlt szÀzadban, ¢s az eg¢sz vilÀgot: àHa Isten
valÂban ilyen, ¢s nem egy pÂk szûtte a vilÀgot, kinek
az ember ¢ppoly idegen, mint a malacz s a tengeri
nyÃl.Ê Isten, az embertelen kÁs¢rletezû? Hû-
seit definiÀlvÀn azokrÂl is szÂt ejt, akikrûl nem
ejt szÂt, akikkel nem t´rt¢nik a k´nyv: àBÀr az
elmulasztott harapÀs is l¡ktet ¢s fÀj, ¢s az ¢p sebbûl
a m¢reg az agyba szivÀrog.Ê Az emberis¢g eg¢-
sze ¢rintett, mondja ä mellesleg gy´ny´rüen.
Majd a k´vetkezû oldalon, an¢lk¡l, hogy ne-
v¢n nevezn¢ a szerzût (jÂl teszi), klasszikus
parafrÀzis k´vetkezik: à°s mily Àlmok jûnek a
zuhanÀsban?Ê A k¢rd¢sre adott k´nyvb¢li vÀ-
lasz jÂ p¢lda a nyelvi irÂnia mük´d¢s¢re:
àK´nnyen kitalÀlhatjuk, ha tanulmÀnyozzuk a ve-
szetts¢g delirÀlÂ szakÀnak t¡nem¢nyeit.Ê Az embe-
ri folytonos dehumanizÀlÀsa folyik, egyszerre
a tÀrgyban ¢s annak leÁrÀsÀban, a nyelvben
¢s a t¢mÀban: à...bÀr lehet, hogy Hrbat Arif mÀr
egy halott farkast ¡t a doronggal, kit belsej¢ben ¢pp
most vert agyon miriÀdnyi Hrbat Arif, ezen szÀm-
talan, lÀthatatlan l¢ny, f¢lig Àllat, f¢lig szikla, t´r-
t¢net¡nk igazi fûszereplûi... ¢s gyermek volt m¢g az

a koponya, mely elûsz´r merte elgondolni, hogy va-
lami egyszerre ¢l ¢s nem ¢l, egyszerre Àllat ¢s
szikla, ¢s a mi ¢let¡nkbûl ¢l, a mi sejtjeink sokasÁt-
jÀk, sz¡lik, mint anya gyermek¢t, mÁg csak gyilkos
idegenn¢ nem vÀltozik sajÀt v¢r¡nk, hÃsunk ¢s
agyvelûnk ä ¢s Ágy lesz belûl¡nk a szikla.Ê Az id¢-
zet mÀsodik fele jelzi KÀrpÀti alapk¢sztet¢s¢t,
hogy vilÀgn¢zetet ÀbrÀzoljon (tudÂs hûse lep-
l¢be bÃjva), ¢s ez a vilÀgn¢zet ä szellem ¢s
anyag Àtitatja egymÀst ä gy´kereiben Hegelig
megy vissza (meglepû mÂdon Hegel ä a he-
geliÀnus dialektika ä e kis k´nyv egyik titkos
dramaturgja). Hogy az atomok voltak¢pp lÀt-
hatatlan naprendszerek, esetleg ¢rtelmes
¢lettel a àbolygÂikÊ f´lszÁn¢n ä egy a fentihez
hasonlÂ mükedvelû t¢zis volt az atomkutatÀs
hûskorÀban. Azonban a KÀrpÀti sz´veg¢ben
mük´dû dialektizÀlÂ m¢lyÀram a sz¡ntelen
k´ltûi ihletetts¢get egyÀltalÀn nem szÀrÁtja ki.
Mint mondtam, nincs megÀllÀs: mik¢nt az
¢let rejtett erûi vagy tÃloldala, a n¢ma, az ¢r-
telmetlen (a àcz¢lÊ n¢lk¡li) hatol bele (az eb-
v¢sz m¢rge gyanÀnt) az emberi szervezetbe,
Ãgy hatol bele a kultÃrÀba, a t´rt¢nelembe,
a n¢pek viszonyÀba is. KÀrpÀti kÁm¢letlen
metafora-v¢grehajtÂ: àSegÁts¢g¡nkre csak sze-
m¡k rebben¢se leszen ¢s t¢tova mozdulataik, hisz
idegen szerb nyelv¡k a mi f¡l¡nkben csak sÀros
czuppogÀs, mik¢nt ûk is valamely durva vartyogÀs-
nak halljÀk magyar anyanyelv¡nk legszebb gondo-
latait.Ê

Ez utÂbbi mondat a KÀrpÀti Àltal kifejlesz-
tett ´rd´ggolyÂ-technika iskolap¢ldÀja. KÀr-
pÀti ezzel a mondattal egyszerre mutat rÀ a
fûszereplû ä àa kÁs¢rleti kÂrbÃvÀrÊ ä mozdula-
tÀra, mellyel a t´bbi szÁn¢szre ä n¢ma statisz-
tÀra, csoportos szereplûre a szÁnpadon ä rÀmu-
tat, ¢s mutat rÀ az ´nn´n fej¢n ÀtcikÀzÂ gon-
dolatra, amelyik a vÁrustÂl a nyelvi idegens¢-
gig (nacionalizmusig) ugrik (àa kÂrbÃvÀr sze-
me, szent ûr¡letbenÊ, hÃzhatnÀnk elû zseb¡nk-
bûl mi is egy klasszikust); egyszerre vÀzol f´l
pontos szÁnpadi helyzetet, ¢s besz¢l ugyanak-
kor tÀrgyÀrÂl: a tudÂsrÂl, aki tüz´n-vÁzen Àt
a àhaladÀsÊ (valÂjÀban szem¢lyes dicsûs¢ge ä
¢s valÂjÀban m¢gis a haladÀs) szolgÀlatÀban
v¢gzi k¡l´n´s (embertelen ¢s m¢gis az embe-
ris¢g ¢rdek¢ben folytatott) kÁs¢rleteit, hogy
hat¢kony sz¢rumot nyerjen a veszetts¢g ellen
(a p¢ldak¢p, a francia Pasteur nyomÀn, ¢s
ugyanakkor vele is, de fûleg a romÀn Babe«-
sal v¢rre menû vet¢lked¢sben). A szÁn¢sz-ku-
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tatÂ ¢s a drÀmaÁrÂ-szellemt´rt¢n¢sz fogjÀk
egymÀs kez¢t itt egy sz¡rreÀlis ¢s skizofr¢n
pas de deux-ben. Nagy lelem¢nye ez KÀrpÀ-
tinak, ¢s rÀadÀsul v¢gig bÁrja szuflÀval ä ami-
hez ¢r, mondhatni, szÁnarannyÀ vÀltozik. (Is-
merj¡k Midasz kirÀly t´rt¢net¢t. Nem f´lt¢t-
len¡l jÂ, ha minden arannyÀ vÀltozik.)

àKieg¢szÁt¢s¡l bemutatom KegyeteknekÊ, Árja
KÀrpÀti, àa VasÀrnapi öjsÀg rajzait...Ê, ¢s a
k´nyv 15. ¢s 152. oldalÀn reprodukÀlja is ki-
csinyÁt¢sben ûket, ezt k¢pzelet¡nk ¢l¢nkÁt¢s¢-
re, dokumentumjelleggel, kontrapunktk¢nt
vagy vÀzlatos, t´rlendû seg¢degyenesk¢nt,
amit m¢gis, az olasz pentimento szabÀlyÀt k´-
vetve szabadon, benne hagy a v¢gsû vÀltozat-
ban, mik¢nt a megsÀrgult ÃjsÀgpapiros nyil-
vÀn a szÁn¢sz kell¢ke lesz. Az elsû fejezetben
(avagy felvonÀsban) a fûszereplû bemutatja
jÀtszÂtÀrsait is: àTekints¢k meg t¡zetesen itt e
nyolcz f¢rfit, az asszonyt meg a kisfiÃt ä kik a ko-
pottas, de tiszta kincstÀri hÀlÂingben csak ¢ppolya-
nok, mint k´zkÂrhÀzaink t´meglakÂiÊ, ezt a mon-
datot k¢sûbb kis mÂdosÁtÀsokkal megism¢tli
(az ism¢tl¢sek dramaturgiÀja k¡l´n t¢ma le-
hetne, a r´geszme megjelenÁt¢se, a k¢pzelet
serkent¢se ¢s a zeneis¢g vÀltakozÂ funkciÂjÀ-
ban): àK¢rem, tekints¢k e nyolcz f¢rfit, az asszonyt
s a gyermeket, a viseltes, de tiszta kÂrhÀzi darÂcz-
ingben, ahogy itt Àllnak gyÀmoltalanul ¢s k´z´ns¢-
gesenÊ ä a mondat elsû variÀciÂjÀhoz filozofi-
kus eszmefuttatÀst csatol az emberi nem k¡l-
sej¢rûl, az esetleg akÀr pÂkformÀjÃnak is el-
k¢pzelhetû Istenrûl, a kÁs¢rletez¢srûl, a mÀ-
sodikhoz konkr¢tabb (jelen idejü) leÁrÀst il-
leszt a D¢li pÀlyaudvaron a zÀgrÀbi gyorsrÂl
lekecmergû, farkas marta bosnyÀkokrÂl:
à...zÀrkÂzott alakban megindulnak, el´l ezen k´v¢r
basa, leghÀtul a feh¢r gyÀszruhÀs asszony meg a
gyerek. °s k¢pzelj¡k el, amint a kis csoport konok
bÀtorsÀggal lassan elûnyomul az ismeretlen cz¢l fel¢
a n¢k¡nk oly megszokott kûrengetegben...Ê stb. A
filozofikus vÀsÀri kikiÀltÂ stÁlusa ez ä v¢gig
eml¢keztet a WOYZECK KikiÀltÂjÀra, de KÀr-
pÀti sok Ãj lelem¢nnyel utal vissza az ûsmin-
tÀra, gazdagon ellÀtja szÁn¢szeit a szÁnpadi
mozgÀsra vagy pantomimra utalÂ instrukci-
Âkkal. Majd ä miutÀn az egyik elûzm¢nyt, a
bosnyÀk falvakban garÀzdÀlkodÂ veszett far-
kas ¢s az emberek talÀlkozÀsÀt, a korabeli hÁr-
lapok ÁrÀsait f´lhasznÀlva, nagy invenciÂval
¢s k´lt¢szettel frissÁti f´l ä tovÀbbl¢p a szÁn-
hÀzi elûadÀs k¢pzeletbeli ter¢nek megterem-

t¢s¢ben: àSzÁves bocsÀnatuk¢rt esedezem, hogy
mindezek okÀbÂl csak h¢zagosan Àll mÂdunkban
propagÀlni e hiteles boszniai t´rt¢netet. SegÁts¢-
g¡nkre csak ez a tÁz Àldozat ¢s szemtanÃ leszen, s
a Kegyetek k¢pzelûereje... °s m¢g segÁts¢g¡nkre lesz
ez a viseltes g¢zcsomag, melynek tartalmÀt Âvatosan
kifejtem. E szokatlan term¢szeti müvet. A farkas le-
für¢szelt fej¢t...Ê Itt fontos, k¢sûbb m¢g sokszor
hasznÀlt lÀtvÀnyos kell¢k bukkan elû, egy va-
lÂdi farkasfej. EzutÀn fundamentÀlis meg-
jegyz¢s k´vetkezik a szÁnhÀzrÂl (mely a k´nyv
hÀtsÂ borÁtÂjÀra is utat talÀlt), pontosabban
a szÁnhÀzteremrûl, a szÁnhÀzi t¢rrûl (Peter
Brook ºRES T°R cÁmü k´nyv¢ben kifejtett
szÁnpadi metaforÀja k´dlik f´l): à°s mostan
kezdj¡k el, ¢s viselj¡k el propagÀlni ezen... t´rt¢-
netet, itt, e s´t¢t ¢s bizonytalan falakkal szerkesztett
szobÀban, mely egy l¢leknek hatalmasan tÀgas,
mindannyiunknak azonban szük ¢s szomorÃ, ¢s csak
olyan, mint egy ´regember korhadÂ agya: cs´ndes,
¡res, tÃlzsÃfolt, krÀkogÂ, eml¢kes, szemetes. °s ahol
Kegyetek, a szoba frakkos ¢s est¢lyi szoknyÀs szem-
tanÃi ¢s dÁszvend¢gei csak Ãgy sorakoznak, mint
egy-egy sz¢p gondolat a rÀnczos vilÀgkoponyÀban.Ê

LÀthatÂ, hogy a k´z´ns¢g is a szÁnjÀt¢k r¢-
sze, megszÂlÁttatik, sût provokÀltatik. Majd a
fûszereplû sajÀt cselekv¢seit Árja le, hogy me-
taforikus ¢rtelm¡k ä a metaforikussÀ vÀltoz-
tatÀs alkimikus gesztusa maga is ä vilÀgos le-
gyen: àMeggyÃjtom a spiritus-lÀmpÀt. íme, itt lÀt-
hatÂ a reszketû falakon projectÀlt ûsvadon. °s itt a
sz´rnyeteg, minek jobb kezem mozdÁtÀsa k´lcs´n´z
gonosz erût, miÀltal van, l¢legzik ¢s mozog ez a szo-
katlan term¢szeti mü.Ê A falra vetÁtett àûsvadonÊ
vagy a farkasfej megmozdÁtÀsa rokon az ÁrÂ
gesztusÀval, ahogyan egy ÃjsÀgcikkbe ¢letet
lehel. (Hogy a fal àreszketÊ, az m¢g inkÀbb de-
monstrÀlja az ÁrÂi belegondolÀs alapossÀgÀt:
lÀtszat ¢s valÂsÀg helycser¢j¢t, a àprojektÀlÀsÊ
nyelvi megvalÂsÁtÀsÀt.) Majd ezutÀn a besz¢lû
Ãjabb szÁnhÀzi kell¢ket vezet be, egy bÀbut
(mint tudomÀnyos szeml¢ltetûeszk´zt). A far-
kas, mondja, àhÀrom jÀtszÂ gyermekre bukkant,
melyek egyik¢t ezen gyermek nagysÀgÃ bÀb segÁts¢-
g¢vel propagÀlhatjuk. A bÀb kez¢hez egy kis jÀtszÂ-
lapÀt van hozzÀerûsÁtve, ¢s Ãgy van szabva, hogy
a lapÀt, illetûleg a bÀb v¢gtagja egyetlen mozdulat-
tal, k´nnyed¢n leszakÁthatÂ. A gyermekbÀb fej¢be
pedig v´r´s folyad¢kkal t´lt´tt kis ballont helyez-
t¡nk. Ha a bÀb fej¢t benyomtuk, a ballon sz¢treped,
¢s a folyad¢k alÀcsurogÊ ä miutÀn a t´bbi szÁ-
n¢sszel eljÀtszatja a k´vetkezû szc¢nÀt: à...a
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hÀrom gyermek a jÀtszadozÀsba volt elmer¡lve, mi-
kor az ordas mell¢j¡k s¡nd´r´gÊ ä bÀtran lehet
hasznÀlni az im¢nt kicsomagolt farkasfejet, fi-
gyelj¡k meg, milyen rafinÀltan hasznÀlta ¢s
hasznÀlja KÀrpÀti a mÃlt idû mellett a jelen
idût ä, à¢s csak akkor veszik ¢szbe, mikor az fogai-
val elkapja a kis jÀtszÂlapÀtot, ¢s mindenk¢pp le
akarja nyelni a torkÀn. Ekkor mÀr a gyermekek si-
koltva menek¡lnek, de a farkas, egyet k´z¡l¡k meg-
ragadvÀn, azt a szÂ teljes ¢rtelm¢ben darabokra
t¢pte, a f´nt emlÁtett mÂdozat szerint ä Ágy. K´sz´-
n´mÊ. A tudÂs az asszisztenseinek, a szÁn¢sz a
jÀtszÂtÀrsainak k´sz´ni meg a k´zremük´-
d¢st, mielûtt tovÀbbl¢pne. A vegyes technikÀ-
jÃ mÃlt-jelen idûh´z tegy¡k hozzÀ, hogy a
sz´veg m¢lyszerkezet¢ben lapulÂ mÃlt szÀza-
di hÁrlapÁrÂ rekonstruÀlja a mÃltb¢li t´rt¢n¢se-
ket, melyekbûl a szÁn¢szek testi jelenl¢t¡kkel
varÀzsolnak jelen idejü àcselekv¢nytÊ. A vissza-
t¢rû àk´sz´n´mÊ-´k ironikusan a vadÀllati ke-
gyetlens¢g hat¢kony ÀbrÀzolatÀt is megk´sz´-
nik (a nyelvi reflexivitÀs ´nerej¢n¢l fogva),
mik´zben staccatÂs ritmust adnak az Árt sz´-
vegnek, mely a brutÀlisan tÀrgyilagos mon-
datzuhatag utÀn e szÂban megpihenhet; egy-
ben az ÀbrÀzolÀs lehetetlens¢g¢t ä ¢s egyben
szem¡nk elûtti megvalÂsulÀsÀt ä àpropagÀl-
jÀkÊ: àKis t¡relm¡ket k¢rem, mÁg a t´r¢keny moz-
gÀsÃ bosnyÀk asszony hanyatt fekvû helyzetben el-
helyezkedik. K´sz´n´m.Ê A besz¢lû egyszerre k´-
sz´ni meg a n¢zûk, a szÁn¢sznû ¢s assziszten-
sei t¡relm¢t. Valamit megmutat, valamit fel-
mutat, ¢s ugyanazzal a gesztussal ´nmagÀra
mutat. BravÃrosan mindhÀrmat egyszerre
tudja ez a sz´veg. Ez alapvetûen nem a szÀn-
d¢kkal, hanem az irodalmi minûs¢ggel f¡gg
´ssze. Az embernek n¢ha elÀll a l¢legzete. így
lehet egyszerre kint ¢s bent egeret fogni. (çm
ennek Àra van. Hogy a sz´veg hat¢konyan
mük´dj´n minden irÀnyban, tÃl sok funkciÂt
kell teljesÁtenie, ¢s mindenf¢le biztosÁt¢kra
van ÀllandÂan sz¡ks¢g. Folytonos ´nreklÀm-
ra, mondhatni.)

De n¢zz¡k tovÀbb. A szÁnhÀz l¢nyeg¢nek
ÀbrÀzolÀsa k´vetkezik: àMost, engedelm¡kkel, a
farkasfût a kezembûl elhagyom, ¢s most ez asztalon
heverû farkasfû mutatja, hogy gazdÀja eszeveszet-
ten rohan a kopÀr erdûkben, csatakos hegyol-
dalakon... ¢s a fertezett agyvelû ä mely a k¢t ¡veg-
szem Àltal tekint a vilÀgba ä mÀr nem azt lÀtja,
ami van, hanem az van, ami lÀtszik, e gyÃladt
term¢szeti lÀtvÀnyÊ ä egyik Àtcsap a mÀsikba, a

àvanÊ csap Àt àlÀtszatbaÊ a dialektika (¢s a
szÁnhÀzmüv¢szet) szabÀlyai szerint, a l¢tez¢s
mint az ÀbrÀzolÀs k´vetkezm¢nye, a lÀttatÀs mint
a lÀtÀs f´lt¢tele, sût helyettesÁtûje. KÀrpÀti itt igen
bonyolult dolgokat k´z´l nagy egyszerüs¢g-
gel ¢s igen konzekvensen.

Majd k´vetkezik a dÁszlet leÁrÀsa: àhol az er-
dût igen szabatosan propagÀlja a hosszÃ, v¢gtelen-
nek tetszû faasztal, a sÀros f´ldet pedig a fadeszka,
a lÀngolÂ t´lgyeket a spiritus-lÀmpa, ¢s a mered¢lyt
a csÀmpÀs microscop. °s az asztal perem¢n, itt, a
v´lgyeken...Ê ä vilÀgos minden: hosszÃ asztal,
mikroszkÂp, farkasfej ¢s, mondjuk, egy pet-
rÂleumlÀmpa. (Na meg ketrecek ¢s egy¢b
kÁnzÂeszk´z´k, mint k¢sûbb kider¡l a sz´veg-
bûl.) Az ilyet¢n behelyettesÁt¢seket ¢s Àtt¢te-
leket az ÁrÂ Ãjra meg Ãjra a szÀjunkba rÀgja
ä az olvasÂi (¢s n¢zûi) k¢pzeletet segÁtendû
ezt kell tennie, ism¢telnie kell, de nem is csu-
pÀn a k¢pzeletet segÁtendû, hanem a k¢pzele-
tet megjelenÁtendû.

àMik¢nt most a Kegyetek szem¢ben rezd¡l a spi-
ritus-lÀng k¢pe. °s a tüz nyalja a peng¢t, ¢s a szik-
rÀk pattannak, akÀr a gondolatok.Ê LÀtszik, hogy
a k´lt¢szet ereje ¢s nem a puszta szÀnd¢k va-
lÂsÁtja meg a sz´veg c¢ljÀt.

Term¢szetesen a sz´vegnek ¢s a szituÀciÂ-
nak van ´nmozgÀsa is. à...ez is, mint minden
mese az esztelen v¢rengz¢srûl, mellesleg hûst´rt¢net
is, hymnus az emberrûl, ha Ãgy tetszik.Ê Szabad-
es¢s helyett azonban a sz´veg (KÀrpÀti) Àllan-
dÂan eligazÁt, ÀllandÂan Ãtjelzû tÀblÀkat tesz
ki (àhymnus az emberrûlÊ stb.). Ha ÀllandÂan
arra t´reksz¡nk, hogy minden jelent¢sbûl va-
lamilyen univerzÀlis ¢rtelmet facsarjunk ki,
mint a k´vetkezû ä szellemes ä sz´vegr¢szben
is (mondandÂm hangsÃlyozÀsa ¢rdek¢ben, a
kiss¢ ler´vidÁtett sz´vegben ezÃttal nem jel-
zem a kihagyÀsokat ä F. A.): àHa t´rt¢net¡nk
m¢ly¢re hasÁtunk, hogy f´lfedezz¡k titokzatos ¢let-
erej¢t, mik¢nt a pusztÁtÀs müv¢t bonczoljuk a ve-
szetts¢gben elhalt l¢ny belsû szervein. A gyomorban
¢s belekben hiÀnyzik a rendes gyomor- ¢s b¢ltarta-
lom, helyett¡k ottan mindenf¢le em¢szthetetlen tÀr-
gyak talÀlhatÂk. Az em¢szthetetlen tÀrgyak meg a
veszetts¢g k´z´tt semmi oktani kapcsolat nincsen,
m¢gis egyetlen empirikus jel¡l szolgÀl a veszetts¢g-
re. Ahogy az egyetlen empirikus jele, hogy t´rt¢-
net¡nk, r´vid lappangÀs utÀn, megfogant, hogy
a k´rorvos Àltal gy´ngybetükkel Árott jelent¢s meg-
em¢szthetetlen¡l csÃszott kereszt¡l a tartomÀnyi b¡-
rokrÀczia b¢lcsatornÀjÀn a k´vetkezû kormÀny¡l¢-
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sigÊ; ha arra kell t´rekedn¡nk, hogy a hatÀs
¢rdek¢ben hatÀsosak legy¡nk; ha a c¢l egy le-
zÀrt esem¢ny (egy szÁnhÀzi elûadÀs, egy
k´nyv) technikailag hibÀtlan elvarrÀsa (àFer-
tûzz´n tovÀbb az ¢n t´rt¢netemÊ), akkor egy pon-
ton tÃl vesz¢lybe ker¡lhet az eredeti motivÀ-
ciÂ, mely term¢szetesen nem csupÀn hatÀs-
kelt¢s vagy t´rt¢netmondÀs, hanem ä talÀn
Ágy fejezhetn¢nk ki pontosan ä visszanyÃlÀs
egy eredendû ä mitikus? megfogalmazhatat-
lan? tanulsÀg n¢lk¡li? ä ¢lm¢nyhez. Ha KÀr-
pÀti k¢ts¢gkÁv¡l alapos kutatÀsai ¢s nyelvi
k¢szs¢ge r¢v¢n varÀzsszerk¢nt tudja hasz-
nÀlni az archaikus nyelvezetet (We´res, Es-
terhÀzy ¢s mÀsok nyomÀn); ha tÃlzottan is
tisztÀban van egy hatÀsos szÁnhÀzi elûadÀs
fort¢lyaival, egy ponton tÃl ä hozzÀteszem,
ihletetten ä automatikussÀ vÀlik az ÁrÀsmÂd,
automatikussÀ vÀlik az egyestûl az univerzÀ-
lisig ugrÂ metaforaalkotÀs à...az illatos sz¢nÀn
vagy a hÀzassÀg sociÀlis ketrecz¢benÊ. KiszÀmÁt-
hatÂvÀ vÀlik a mü ä bÀr ¢pp a DíSZELýADçS
´konÂmiÀja arra mutat, hogy ezzel a ve-
sz¢llyel KÀrpÀti tisztÀban van, ¢s mintha fal-
teniszt jÀtszana, virtuÂzan nyesi vissza sajÀt
lecsapÀsait. Szellemes a kutyÀvÀ (kÁs¢rleti
alannyÀ) vÀltozÂ kÁs¢rletezû k¢plete (bÀr ez a
kutyadolog a KUTYASZíV-ben vadabb ¢s iga-
zabb) ä v¢g¡l a kutyametafora veszi Àt a r¢m-
uralmat a metaforÀk f´l´tt, ez egy metafo-
rakutya. Szellemes ¢s pontos a tragikus ma-
gyar tudÂs- ¢s müv¢szsors szÀmos p¢ldÀja
(bÀr maga a tragikus sorsk¢plet sok ÃjdonsÀ-
got nem tartalmaz, de a szenved¢ly ÀbrÀzo-
lata k¢ts¢gtelen¡l autentikus). Midûn a k´ny-
vet letettem, Ãgy ¢reztem, hogy egy nagysze-
rü, talÀn jelentûs k´nyvet is tartok a kezem-
ben. (A virtuÀlis kezemben, miutÀn a k´nyvet
mÀr elûbb letettem.) °s abban eg¢szen biztos
vagyok, hogy nagyon jÂ elûadÀst lehet belûle
csinÀlni. Irigylem a szÁn¢szeket, akiknek a
szerzû ilyen eszelûs szabadsÀgot ¢s egyben
ilyen tiszta szerkezetet adott.

A k´nyv hatott rÀm, meg is szerettem.
Amin eltünûdtem mindazonÀltal, ¢s amitûl a
szerzût Âvni szeretn¢m, az a helyenk¢nt tÃl-
biztosÁtott, k¢pletszerü gondolkodÀsmÂd.
Tudom, hogy àv´r´s folyad¢kraÊ sz¡ks¢g van,
¢s sok-sok v´r´s folyad¢kra van sz¡ks¢g ko-
runk müv¢szet¢ben. JÂ minûs¢gü, sürü v´r´s
folyad¢kra. Mikor kisfiÃ voltam, megbüv´l-
ten n¢ztem, ahogy egy filmforgatÀson a kel-

l¢kes egy paradicsoml¢s ¡veg eg¢sz tartalmÀt
gondosan rÀ´nti az elhurcolt Bajcsy-Zsi-
linszkyt jÀtszÂ Bessenyei Ferenc feh¢r ing¢re
az Attila Ãt egyik kapualjÀban. Az iroda-
lomban is van v´r´s folyad¢k ä ez a kultÃra,
a jÂ utÀnzÂk¢szs¢g, a tradÁciÂk (à...egy jÂl ki-
gondolt culturÀlis r´geszme, kellû kitartÀssal ¢s ta-
lÀl¢konysÀggal, elûbb-utÂbb megvalÂsÁthatÂÊ). Ro-
konszenvezem a jÂl kigondolt kulturÀlis r´g-
eszm¢k legt´bbj¢vel, de az¢rt leginkÀbb az
¢rdekelne, ami tÃl van azon, ami ä elûbb-
utÂbb ä amÃgy is megvalÂsÁthatÂ.

ForgÀch AndrÀs

A MODERNITçS
ANTINñMIçI

Lengyel AndrÀs: A modernitÀs antinÂmiÀi.
JÂzsef Attila-tanulmÀnyok
Tekintet, 1996. 272 oldal, 500 Ft

Annak a szeg¢ny, fiatalon meghalt f¢rfiem-
bernek, akinek f´ldi maradvÀnyai ä immÀr
rem¢lhetûleg v¢gleges hely¢n ä a csalÀdi sÁr-
ban porladnak, ¢des mindegy, olvassuk-e ma
müveit, r¢szes¡l¡nk-e abban az eszt¢tikai
´r´mben, amelyben megÁrÀsukkor szerzûj¡k
r¢szeltetni kÁvÀnta olvasÂit, okulunk-e sz¢p
szavakba ´nt´tt igazsÀgaibÂl?! Az egymÀsra
t´rû sok nemzed¢k ¢rdeke, hogy Ãjra meg
Ãjra megtalÀlja hozzÀ a maga ÃtjÀt. Ehhez
nem elegendû az ¢vtizedek sorÀn felhalmo-
zott tudÀs Àtv¢tele, azoknak a k¢rd¢seknek a
szajkÂzÀsa, amelyek p¢ldÀul a hatvanas-het-
venes ¢vekben m¢g izgalomban tartottÀk a
k´z´ns¢get. Az ¢rdeklûd¢s folytonossÀgÀnak
fenntartÀsa csak a JÂzsef AttilÀrÂl valÂ tudÀs
gyarapodÀsa ¢s megÃjulÀsa r¢v¢n lehets¢ges.

Lengyel AndrÀs A MODERNITçS ANTINñ-
MIçI cÁmü tanulmÀnyk´tete ebben az ¢rte-
lemben a JÂzsef Attila-kutatÀs kiemelkedû
esem¢nye. A k´tet ÁrÀsaibÂl Àrad a kezdem¢-
nyezûerû, szinte rÀk¢nyszerÁti olvasÂjÀt az ¢r-
telmez¢sbeli tovÀbbl¢p¢sre. çllÁtÀsainak sÃ-
lya, k´vetkezm¢nye van, ez¢rt Ãjra meg Ãjra
ÀllÀsfoglalÀsra k¢sztet. M¢g a vele valÂ egyet
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