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Cserna-SzabÂ AndrÀs elsû k´nyve ä kisebb
modorossÀgaitÂl eltekintve ä hagyomÀnyos
novellÀsk´tetnek tekinthetû: jÂl k´r¡lhatÀ-
rolhatÂ ¢lm¢nyvilÀggal, t´bbnyire az esem¢-
nyek egymÀsutÀnisÀgÀra ¢pÁtû t´rt¢netekkel,
a t´rt¢netek v¢g¢n gyakran csattanÂval. E
szempont figyelembev¢tel¢vel a szerzû a t´r-
t¢netmondÀs, a mes¢l¢s rangjÀt, jelentûs¢g¢t
a kortÀrs irodalomba visszahozni kÁvÀnÂ prÂ-
zaÁrÂk k´z¢ is sorolhatÂ.

A k´tetben megjelenû ¢letvilÀg azonban
meglehetûsen szük´s: elhanyagolt kisvÀrosi ä
illetve a k´nyv mÀsodik r¢sz¢ben, tehÀt a KE-
VAB, LIZA °S A MçGIKUS MEGGYMAG cÁmü cik-
lusban, budapesti ä kocsmÀk ¢s alb¢rletek
belteny¢szet¢vel ismerkedhet meg az olvasÂ,
idej¡k nagy r¢sz¢t iszogatÀssal, kisebb r¢sz¢t
felszÁnes b´lcselked¢ssel, moralizÀlÀssal elt´l-
tû f¢l¢rtelmis¢giek n¢pesÁtik be Cserna-SzabÂ
ÁrÀsait. A magyar glÂbusz couleur locale-jÀbÂl,
a kocsmai etnogrÀfia ¢s a kocsmamitolÂgia
müvel¢s¢bûl egybegyÃrt ÁrÂi vilÀg t´m´ren
HajnÂczy P¢ter, LÀzÀr Ervin ¢s Temesi Fe-
renc ÁrÀsainak bÀgyadt ´tv´zetek¢nt jelle-
mezhetû. HajnÂczy P¢ter a tudathasadÀsban
szenvedû Kevab szem¢lyis¢g¢nek egyik r¢-
szek¢nt maga is megjelenik a k´nyvben
(136.), a LÀzÀr Ervinhez valÂ kapcsolÂdÀst
pedig igazoljÀk a t´bb novellÀban is felbuk-
kanÂ LÀzÀr Ervin-szereplûk, illetve -motÁvu-
mok. A kocsma-nûk-irodalom t¢mak´r ha-
sonlÂsÀgÀn kÁv¡l a Temesi Ferencre t´rt¢nû
hivatkozÀst az is indokolja, hogy a k´tetben
ä akÀrcsak a POR-ban ä fontos szerepet kap
a programszerü lokalizmus, tehÀt az alf´ldi
vÀros helyi szellem¢nek tudatos megid¢z¢se.
A szentesi SzamÀrdelelû csÀrdÀt ben¢pesÁtû
emberi roncsok, a kisvÀrosban eltorzult ¢let-
utak, illetve az ezekhez rendelhetû szimboli-
kus jelent¢sek ä ilyen az elszigetelts¢g ¢s a kÁ-
v¡lÀllÀs, illetve a k´rnyezet determinÀciÂjÀt
semmisnek tekintû ¢letfilozÂfiai gesztusok
keres¢se ä azok, amelyek a helyi ¢s a szem¢-
lyes mitolÂgia alkotÂelemeik¢nt jelennek
meg a k´nyvben, illeszkedve a borÁtÂlapon is
megfogalmazott szerzûi identitÀshoz, amely

¢rzelmi erej¢t, mitikus sz¡zs¢it az alf´ldi ¢s
kisvÀrosi miliûbûl szÀrmaztatja.

A semmittev¢s t¢mak´r¢nek tovÀbbÁrÀsa
¢s a lokÀlis identitÀs k¢pviselete mellett a F°L

N°GY ¢rtelmez¢s¢hez a legfontosabb kiindulÂ-
pont a k´tet stÁlusÀban keresendû: naturalista
r¢szletek emelkednek ki a k´nyv ÀtlagÀbÂl,
amelyek a k´tet vilÀgk¢p¢hez kiss¢ szervetlen¡l
illeszkedû manierizmusba hajlÂ irodalmi fogÀ-
sokkal eg¢sz¡lnek ki. Nehezen feldolgozhatÂ
ellent¢t fesz¡l a k´nyvben a nagyon elemi, na-
gyon primer, nagyon zsigeri ¢lettapasztalatok,
illetve a forma ¢s a stÁlus szinte k¢nyszeresnek
hatÂ agyonbonyolÁtÀsa k´z´tt.

Cserna-SzabÂ ÁrÀsai k´z¡l t´bben reflek-
tÀlnak valamilyen mÂdon a bet´rdelt-ki-
nyomtatott sz´veg vizuÀlis megjelen¢s¢re. A
leg´tletesebben talÀn az EGY Ný AZONOSíTçSA

cÁmü sz´veg teszi ezt, ahol az ÁrÀs mint lÀt-
k¢p, tehÀt mint teleÁrt, majd kinyomtatott pa-
pÁrlap a t´rt¢netben emlÁtett ¡res, feh¢r k¢z-
iratpapÁrhoz k¢pest szÀmÁt vizuÀlis jelens¢g-
nek. Az a jelent¢st´bblet, amelyet e sz´veg-
nek a nyelvi ¢s k¢pi fantÀziÀt segÁts¢g¡l hÁvÂ
jÀt¢ka l¢trehoz, egyarÀnt kapcsolÂdhat az
¡res papÁrlap Àltal kivÀltott szorongÀs szinte
archetipikus k¢pzet¢hez, illetve az ÁrÀs Àltal
termelt sz´vegvilÀg k¢pzettÀrsÁtÀsokon ala-
pulÂ megformÀlÀsÀnak probl¢mÀihoz is.

A fent emlÁtetten kÁv¡l: A LEGNAGYOBB

SZENTESI BAROKK METAFIZIKUS K¹LTý ä CSçR-
DAI BESZ°LY cÁmü ä Cserna-SzabÂ heteroge-
neitÀsbÂl ¢s tÃlzÀsbÂl ¢pÁtkezû po¢tikÀjÀt mÀr
cÁm¢ben is m¢lyen jellemzû ä tizenhat oldalas
t´rt¢net egyetlen mondat. Az anarchista Liza
¢s a p¢tervÀri b´rt´nben raboskodÂ Baku-
nyin varÀzslat segÁts¢g¢vel megvalÂsÁtott ta-
lÀlkozÀsÀt leÁrÂ Kevab-t´rt¢net v¢g¢n t´bbf¢-
le befejez¢s, àcsattanÂÊ lehetûs¢g¢t hagyja
meg a szerzû, ¢s a pÀrhuzamos befejez¢sek
egy r¢sz¢hez csatolt kommentÀrok nem lap-
sz¢ltûl lapsz¢lig, hanem hasÀbokba t´rdelve
jelennek meg. A hatodik ä Nietzsche halÀ-
lÀt parafrazeÀlÂ ä Kevab-t´rt¢netben lapalji
jegyzetek olvashatÂk. A hetedik Kevab-t´rt¢-
netben az egyik szereplû neve hÀrom sort
tesz ki a sz´vegben, a szerzû pedig r´vidÁtve
Árja a tovÀbbiakban ä E°KDIVM°MSZMMA ä, de
mindig a r´vidÁt¢shez illeszt n¢hÀny kiponto-
zott sort, hiszen àlegnagyobb sz¢gyene az lenne,
ha (ne adj Isten!) neve elf¢rne egy sorbanÊ. (171.)
A nyolcadik ä a vilÀgv¢ge elûtti napot elbe-
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sz¢lû ä Kevab-t´rt¢net felett pedig fekvû
nyolcas lÀthatÂ, a v¢gtelen jele.

Az EGY Ný AZONOSíTçSA ä talÀn csak Àlta-
lam felt¢telezett ä jÀt¢kÀt a feh¢r ¢s a teleÁrt
papÁrlappal, illetve a fekvû nyolcas ´tlet¢t
nem szÀmÁtva a szerzû k¢pi hatÀsra, illetve a
paratextualitÀs eszk´zeinek ä kommentÀr,
jegyzet, extr¢m cÁmek ä hasznÀlatÀra ¢p¡lû
fogÀsai nem olyan szellemesek ¢s nem is
olyan elegÀnsak, hogy t´bbletet adhassanak
az olyan olvasÂnak, aki az alexandriai àNach-
KulturÊ tÃlreflektÀltsÀgÀhoz talÀn a sz¡ks¢-
gesn¢l is jobban hozzÀszokott. A lÀbjegyzetek,
´nkommentÀrok ¢s hasonlÂk Ágy kicsit feles-
legesnek lÀtszanak, a kigyüjt´tt p¢ldÀk legin-
kÀbb a hetvenes-nyolcvanas ¢vek ä mondjuk
Ágy ä MozgÂ VilÀg-prÂzÀjÀnak formai modorÀt
id¢zik.

Cserna-SzabÂ k´nyv¢nek szembetünû tu-
lajdonsÀga a stÁluseszk´z´k tobzÂdÀsa. Ezek
rendszerez¢se ¢s r¢szletekbe menû elemz¢se
helyett n¢hÀny p¢lda segÁts¢g¢vel szeretn¢m
bemutatni azokat, amelyek a legszeml¢lete-
sebben k¢pviselik a szerzû ÁrÀsmÂdjÀt ¢s az
ehhez kapcsolÂdÂ vilÀglÀtÀst. Igen jellemzû,
hogy a leggyakrabban elûfordulÂ stÁlus-
eszk´z´k t´bbnyire a negatÁv, a kellemetlen
hatÀst megalapozÂ minûs¢g irÀnyÀba fordÁt-
jÀk a novellÀk nyelvhasznÀlatÀt. LÀssunk
ezekre n¢hÀny p¢ldÀt.

Nagyon sok pongyola, az ¢lûbesz¢d leg-
rosszabb stÁlusmegoldÀsait id¢zû fordulat ta-
lÀlhatÂ a k´nyvben: àig¢nyes, p´pec egy tyÃk
voltÊ (28.), àtuti, ami ziherÊ (92.), àvÀgta bele az
ûszint¢t Liza szerelm¢nek orcÀjÀbaÊ (122.), àDe itt
j´n az Ãn. Liza-vonal, ami megoldÀsra fog vezetni
benn¡nketÊ (142.), àNe parÀzzÀl nekem itt hajnal-
ban...Ê (173.), àSIñ-tÁpusÃ rostos meggyl¢Ê
(184.), àszanasz¢t b¡ntetem a lÂgÂs bandÀtÊ
(191.), àºcsi (¢rtsd: ¡dÁtû) j´het, sz¢ps¢gemÊ
(192.).

SzÀmos elferdÁtett ä hasonlatnak szÀnt
vagy szellemes fordulatnak v¢lt ä id¢zet ol-
vashatÂ a k´nyvben. P¢ldÀul: àT¢l ¢s hÂ van.
°s lesz-e halÀl?Ê (7.), àNekem t¢rk¢p e tÀj, gon-
doltaÊ (84.), àreszket, izzik, mint a galagonyaÊ
(135.), àd¢l fel¢, MexikÂ fel¢, oh a szabadsÀg fel¢Ê
(140.) àszÂval, hajszÀl¢rtûl az ÂceÀnigÊ (178.), àa
vÀgy titokzatos trÀgyaÊ (181.), àmi csak a sz¢ps¢-
g¡nket veszÁthetj¡k, ezt az otromba lÀncotÊ (183.).
(V´r´smarty, RadnÂti, We´res, HBB/Jimi
Hendrix, Ady, BuÄuel, Marx ¢s Engels.)

Nagyon gyakoriak az eredetieskedû,

hangtanilag, alaktanilag kifacsart szavak ¢s
szÂkapcsolatok: àegy neml¢tezik t´rt¢net hûseÊ
(166.), àA filolÂg (klasszika) m¢rgesen guvadt Da-
niraÊ (169.), àbeizzÁtotta az elektronyikÀtÊ (170.)
s a t´bbi.

Nem k´nnyü meggyûzûen megfogalmaz-
ni, hogy mi a baj a fenti ä a sz´veg´sszef¡g-
g¢sbûl valÂ kiemel¢ssel amÃgy is v¢dtelenn¢
tett ä id¢zetekkel. A fû baj sejthetûen az, hogy
megzavarnak mindenf¢le elûzetes olvasÂi vÀ-
rakozÀst ä akÀr szociolÂgiai dokumentum-
k¢nt, akÀr p¢ldÀzatk¢nt, akÀr a sz´vegk´z´t-
tis¢g jÀt¢kÀn alapulÂ fikciÂk¢nt olvassuk a
müvet ä, bÀrmilyen megelûlegezett vagy k¢-
sûbb mÂdosÁtott kontextusbÂl kihullanak, ¢p-
pen harsÀnysÀguk, rosszabb esetben k´z´n-
s¢gess¢g¡k miatt. Minden stÁluseszk´znek
van l¢tjogosultsÀga ä amennyiben kellemet-
len mell¢khatÀsok n¢lk¡l k¢pes funkcionÀlni
a hozzÀ tartozÂ sz´vegk´rnyezetben. Ha
Cserna-SzabÂ sz´vegeit p¢ldÀul ä ahol erre
lehetûs¢g kÁnÀlkozik ä a kocsmai-borozÂi be-
sz¢d egyszerü müfajait imitÀlÂ nyelvi k¢pzûd-
m¢nyeknek tekintj¡k, akkor ¢rthetûv¢ vÀlik
szÀmos odavetett, olykor kirÁvÂ Ázl¢stelens¢g-
gel megfogalmazott nyelvi forma hasznÀlata ä
de ez csak a fenti szempontot tudatosan figye-
lembe vevû ¢rtelmez¢s sorÀn t´rt¢nik Ágy, az
olvasÀs spontÀn folyamatÀban zavarÂ hatÀst
keltenek a szerzû emlÁtett stilisztikai fogÀsai.

A tovÀbbiakban a Cserna-SzabÂ ÁrÀsait
szint¢n jellemzû, a l¢tez¢s anyagi, testi, te-
remtm¢nyi aspektusÀt k¢pviselû sz´vegr¢-
szek ¢s nyelvi szÂlamok funkciÂjÀt vizsgÀlom.
Az anyagi-testi ¢s a szellemi-spirituÀlis k¢p-
zetk´r tudatos vegyÁt¢se a szerzû egyik leg-
tudatosabb t´rekv¢s¢nek lÀtszik, azonban a
v¢geredm¢ny felûl tekintve ez a t´rekv¢s
meglehetûsen problematikus marad. K¢t
szempontot szeretn¢k ezzel kapcsolatban ki-
emelni: az egyik a lÀtvÀnyosan szenzualista
ÁrÀsmÂd, a mÀsik pedig a stÁluskevered¢s
probl¢mÀja, amelyek Cserna-SzabÂ ÁrÀsaiban
´sszef¡ggû jelens¢gcsoportot alkotnak.

Programszerüen, vagy pontosabban fogal-
mazva, demonstratÁvan szenzualista ÁrÀsmÂd-
nak tekinthetû a szerzû t´rekv¢se arra, hogy
ÁrÀsainak nyelvi k´zeg¢t ¢rz¢kiv¢-testess¢ for-
mÀlja, hogy az elbesz¢l¢sek nyelve min¢l ke-
v¢sb¢ absztrakt, min¢l nagyobb m¢rt¢kben az
¢rz¢ki tapasztalaton Àtszürt legyen. Ennek
megfelelûen az àÁzetlenn¢ vÀlt metafizikaÊ (Karl
MarxäFriedrich Engels: A SZENT CSALçD) fel-
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frissÁt¢s¢re, a szellemi tev¢kenys¢geknek az
¢rz¢kel¢s gy´kereihez valÂ visszakapcsolÀsÀ-
ra tett irodalmi kÁs¢rletk¢nt is olvashatÂk
Cserna-SzabÂ t´rt¢netei. Ugyanakkor excent-
rikus ¢s gyüjtû jellegü, kifejezetten a testi, ta-
szÁtÂ, patologikus r¢szletekre koncentrÀlÂ ez
a szÀnd¢k, ugyanis nem egyenletesen hatja Àt
a k´nyvet: mÁg a t´rt¢n¢sek helyszÁnei, ku-
lisszÀi sokszor csak jelz¢sszerüek, addig az
emberi test ä k¡l´n´sen a szexualitÀssal ¢s az
anyagcser¢vel kapcsolatos ä mük´d¢s¢nek,
az ide kapcsolÂdÂ Ázeknek, szagoknak, tapin-
tÀsminûs¢geknek felid¢z¢s¢n¢l nagy kedvvel
idûzik el a szerzû. A F°L N°GY sz´vegei ez¢rt
gyakran a naturalizmusnak a vilÀg anyagi fel-
szÁn¢hez vÀlogatÀs n¢lk¡l tapadÂ, a àrÃt ¢rz¢ki
vonzerej¢benÊ irodalmi tÀrgyat keresû ¢s kons-
tituÀlÂ lÀtÀsmÂdjÀt id¢zik fel. (LÀsd Erich
Auerbach: MIM°ZIS.)

A legnagyobb hat¢konysÀggal akkor mü-
k´dik ez a program, ha valamilyen absztrakt
tÀrgy meg¢rz¢kÁt¢s¢rûl, testess¢ vÀltoztatÀsÀ-
rÂl van szÂ. A LEGNAGYOBB SZENTESI BAROKK

METAFIZIKUS K¹LTý-ben p¢ldÀul az idûrûl
olvashatjuk az alÀbbi fejteget¢seket: à...de az
idû, ez a szavÀbavÀghatatlan, elnyühetetlen, lelû-
hetetlen, elviselhetetlen patak csak folydogÀl [...],
csak bandukol, nem tudni, merre, elûre vagy hÀtra
vagy k´rbe vagy helyben, csak az biztos, hogy raj-
tunk, Ãgyhogy mÀr mindannyian annyira utÀljuk,
mint a sajÀt lÀbszagunkat, nem tudunk elûle meg-
sz´kni, se elbÃjni, megl¢pni, hozzÀnk van k´t´zve
¢s szaga is van neki, b¡d´s idûszaga van neki, r¢gi
boroknak ¢s befûtteknek van csak hasonlÂ, n¢ha
megolvad, mint a sajt, n¢ha kem¢ny, mint a ba-
kancs orra, nem baj, nem baj, ez az idû is jÂ lesz,
ha mÀr nek¡nk jutott ez a juhtÃrÂnyi idû, ez a ke-
nûmÀjas idû, maszatidû...Ê (15.) Cserna-SzabÂ
ÁrÀsainak vonzÂbb oldalÀt szeml¢lteti ez a sa-
jÀtos, KrÃdy k¢pi vilÀgÀt ¢s Heidegger ext-
ravagÀns prÂzÀjÀt egyarÀnt felid¢zû vegy¡-
l¢k, de itt ¢rdemes egy kicsit komolyan venni
azt az intenciÂt is, melyet a novella cÁme tar-
talmaz, hiszen a l¢tez¢s testi-anyagi, illetve
metafizikai dimenziÂjÀnak vÀratlan hatÀst
keltû, megh´kkentû egymÀshoz rendel¢se, az
ezen alapulÂ mer¢szen modoros k¢pvilÀg ä
egyebek mellett ä a barokk metafizikus k´l-
t¢szet sajÀtja volt.

A stÁluskevered¢s Cserna-SzabÂ k´nyv¢-
ben az alacsony ¢s a magas tÀrgy, illetve az
ezekhez kapcsolÂdÂ kifejez¢sk¢szlet vegyÁt¢-
s¢nek eredm¢nyek¢nt j´n l¢tre, t´bbnyire

groteszk vagy blaszfemikus-szubverzÁv hatÀst
hozva l¢tre ezzel. A MEGFEJTHETETLEN CSEP-
REGI-VETºLETEK cÁmü ÁrÀsban p¢ldÀul a hûs
¢let¢ben testi valÂjÀban is megjelenû ûran-
gyalrÂl a k´vetkezûket olvashatjuk: àEgy moz-
dulattal meztelenre vetkûz´tt, csak egy nyaklÀnc
maradt rajta, amin egy kis aranykereszt f¡gg´tt.
Csepregi hÀtrat´r´lte az izzadsÀgot a hajÀba, is-
merte ezt a keresztet. Ev¢s utÀn a lÀny mindig ezzel
a kereszttel tisztÁtotta a fogak´zeit.Ê (70.) A szub-
verzÁv funkciÂnak megfelelûen az ilyen fogÀ-
sok lefokozzÀk, mindennapivÀ, banÀlissÀ ala-
csonyÁtjÀk a transzcendens vilÀg l¢tezûit, illet-
ve fogalmait ä mint isten, angyalok, tiszta-
sÀg ä, ¢s a k´tetben ilyenk¢nt jelennek meg
p¢ldÀul a hangsÃlyozottan testi jegyekkel fel-
ruhÀzott, kÀromkodÂ, alkoholt fogyasztÂ, f¡-
vet szÁvÂ angyalok.

F¡ggetlen¡l attÂl, hogy a stÁlushierarchiÀ-
ban magask¢nt definiÀlt tÀrgy stilÀris eszk´-
z´kkel t´rt¢nû lefokozÀsÀrÂl vagy ä mint a k´-
tet mÀs novellÀiban, p¢ldÀul a CIRKUSZHER-
CEGNý-ben ä az alacsony tÀrgy purgÀlÀsÀrÂl
¢s ÀtszellemÁt¢s¢rûl van szÂ, a mennyorszÀg-
ra, a tiszta sz¢ps¢gre, az angyalokra, istenre
tett folyamatos utalÀsok, hivatkozÀsok ä
amint Erich Auerbach Árja ä àszellemi ´rv¢nybe
rÀntjÀk a nyersen realista vagy obszc¢n r¢szeket isÊ.
Ugyanakkor k¢ts¢ges, hogy van-e valÂdi nye-
res¢ge ezeknek a kÁs¢rleteknek, hiszen azok
a passzusok, amelyeket meghatÀroz a Cser-
na-SzabÂ Àltal preferÀlt teolÂgiai meghitts¢g,
Ágy p¢ldÀul az angyalokhoz valÂ familiÀris vi-
szony, markÀnsan megfogalmazott, eml¢ke-
zetes, Àm ä szÀmomra legalÀbbis ä nem k¡-
l´n´sebben vonzÂ r¢szletei a k´tetnek.

Az anyagi-testi ¢s a szellemi-spirituÀlis
szf¢ra kevered¢s¢nek probl¢mÀja nem f¡g-
getlenÁthetû a k´tetet Àtsz´vû apokalipszis-
k¢pzetk´rtûl sem. A szerzût erûsen foglalkoz-
tatja a v¢g: àapokalipszis van a vilÀgonÊ ä kez-
dûdik egy vicc A LEGNAGYOBB SZENTESI BA-
ROKK METAFIZIKUS K¹LTý-ben (23.), a k´nyv
elsû r¢sze az APOKALIPSZIS, MOST cÁmet viseli,
¢s az azonos cÁmü t´rt¢nettel zÀrul, majd a
nyolc sz´vegbûl ÀllÂ mÀsodik r¢sz ä a Kevab-
ciklus ä utolsÂ ¢s egyben k´tetzÀrÂ ÁrÀsa a vi-
lÀgv¢g¢t, a semmi elûtti utolsÂ nap t´rt¢net¢t
besz¢li el. A t´rv¢ny ¢s a bün, a tisztasÀg ¢s
a szenny, a f´ld ¢s az ¢g, a testis¢g ¢s a l¢lek
birodalmÀnak az apokalipszist megelûzû, an-
nak elûjelek¢nt megmutatkozÂ ´sszekevere-
d¢s¢t Gershom Scholem apokaliptikus para-
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doxonnak nevezte, ¢s e paradoxon jelenl¢te
a Cserna-SzabÂ vilÀgÀt meghatÀrozÂ, stÁlus-
ban, metafizikÀban, irodalmi mintÀkban
egyarÀnt megmutatkozÂ heterogeneitÀs szer-
ves r¢sz¢nek tekinthetû. Ahogyan a kocsmai
besz¢d imitÀciÂja helyenk¢nt magyarÀzza a
k´nyv nyelvhasznÀlatÀnak helyenk¢nti slam-
possÀgÀt ¢s egyenetlens¢geit, Ãgy az apoka-
lipszis motÁvumai ä ¢s ezen bel¡l a stÁluske-
vered¢s fogÀsaiban lek¢pezûdû apokaliptikus
paradoxonok ä magasabb szervezûegys¢gbe
fogjÀk a k´tet k¡l´nf¢le, elt¢rû stÁlusszinteket
k¢pviselû nyelvi szÂlamait is.

Cserna-SzabÂ AndrÀs elsû k´tete inkÀbb
harsÀny, mintsem erûs bemutatkozÀs. Ked-
venc motÁvumai, t¢mÀi ugyan megfigyelhe-
tûk nemzed¢ktÀrsai vagy a nÀla valamivel
idûsebb szerzûk munkÀiban is, azonban Ázl¢-
se, ÁrÂi habitusa, ¢rdeklûd¢se a nyersebb, di-
rektebb fogalmazÀsmÂd ¢s a hagyomÀnyo-
sabb t´rt¢netszerkeszt¢s fel¢ irÀnyÁtjÀk, vÀl-
lalva emell¢ egy mÀra ¢rdektelenn¢ vÀlt t¢-
mak´r, a l¢zengû ¢rtelmis¢gi vilÀgÀt k´rbejÀ-
rÂ prÂza tovÀbbÁrÀsÀt. °s v¢g¡l k¢nytelen va-
gyok lecsapni a feldobott labdÀt: olyan ez a
k´nyv, mint a koncepciÂzus ä ¢s szemmel lÀt-
hatÂ mügonddal kivitelezett ä borÁtÂlap. A
z´ld szÁn finom Àrnyalatai, a szerzû artiszti-
kus portr¢ja, a gondosan kivÀlasztott-megÁrt
kÁs¢rûsz´vegek sokat sejtetnek, de a kedvezû
elsû benyomÀst elrontja hamar a cÁmlap
fotÂjÀnak gondosan kiszÀmÁtott ¢s ez¢rt a
mindennaposnÀl visszatetszûbb exhibicioniz-
musa.

Havasr¢ti JÂzsef

MEGTESTESºLT K¹LT°SZET

Peter Por: Die orphische Figur ä Zur Poetik
von Rilkes àNeuen GedichtenÊ
(PÂr P¢ter: Az orpheuszi alakzat ä Rilke
àöj versekÊ cÁmü k´tet¢nek po¢tikÀja)
Reihe Siegen; Bd. 137. Germanistische Abteilung.
Universit¤tsverlag C. Winter, Heidelberg, 1997.
358 oldal

PÂr P¢ter1 Rilke-k´nyv¢nek cÁmlapjÀn egy
1465-ben k¢sz¡lt orosz ikon lÀthatÂ, amely
Oszlopos Simeont ÀbrÀzolja. E k¢p sokjelen-

t¢sü. Utal Rilke korai OroszorszÀg-imÀdatÀ-
ra, transzcendencia¢lm¢ny¢re, de sajÀt tor-
nyÀra ä utolsÂ lakhely¢re ä is, Musotban, s
tÀvolabbrÂl a h´lderlini toronyra. TovÀbbÀ a
toronymotÁvumra Rilke k´lt¢szet¢ben, olyan
(a magyar vÀlogatÀsokban nem szereplû) ver-
sekben, mint az ¢ppen az oszlopszentrûl szÂ-
lÂ DER STYLIT vagy a DER TURM (A TORONY),
a SANKT GEORG (SZENT GY¹RGY) vagy a DER

EINSAME (A MAGçNYOS) (àNein: ein Turm soll
sein aus meinem Herzen / und ich selbst an seinen
Rand gestelltÊ [àNem: torony legyen a szÁvembûl,
s ¢n magam Àlljak a perem¢nÊ]) ä mind az öJ

VERSEK-bûl. çm ezzel nincs v¢ge a gondolat-
tÀrsÁtÀsoknak, hiszen a monogrÀfus elûzû
k´nyv¢nek, amelyben eurÂpai irodalmi esz-
sz¢it gyüjt´tte ´ssze Schillertûl Val¢ryig, ez
volt a cÁme: DER K¹RPER DES TURMES (A TO-

RONY TESTE) (Frankfurt/M., 1988). A szerzû
Pilinszky-id¢zetet rejtett ide az APOKRIF-bÂl.
Nem tudom, merhetem-e m¢g egy fokkal to-
vÀbbvinni az asszociÀciÂt, s f´lt¢telezni, hogy
a torony ¢s az aszk¢zis k¢pzet¢ben valami
halk tudÂslÁra is megszÂlal.

PÂr ugyanis, bÀrhol ¡t´tte fel sÀtorfÀjÀt,
ugyanazt folytatta, sz¢lesÁtette ¢s m¢lyÁtette, s
harminc ¢v komoly munkÀjÀval jutott el a f¢l-
Ãtig. (Az orpheuszi Rilke, az öJ VERSEK Ril-
k¢je utÀn az el¢gikus Rilke tÀrgyalÀsa zÀrja
majd le a monogrÀfiÀt.) K¢rd¢sfeltev¢seit
nem vÀltogatta az irodalmi ¢s elm¢leti diva-
tok szerint, noha ser¢nyen k´vette a vÀltozÀ-
sokat, s mindazt, ami hasznÀra volt, be¢pÁtet-
te munkÀjÀba. Szemmel lÀthatÂlag v¢gig
akarta gondolni a modern lÁra helyzet¢t, de
ahhoz, hogy valamit v¢giggondoljunk, a kez-
detet, a kiindulÂpontot ä sajÀt kezdet¡nket ¢s
vÀlasztott kiindulÂpontunkat ä r´gzÁteni kell,
s bizonyos ¢rtelemben hüs¢gesnek kell ma-
radni hozzÀ. PÂr elemz¢seket szentelt a mo-
dern k´lt¢szet olyan nagy alakjainak, mint
Baudelaire, Nietzsche, Dehmel, George, Va-
l¢ry, Hofmannsthal, Ady, Apollinaire, Babits,
Pilinszky. Az Ázl¢s minden vÀltozÀsa ellen¢re
Rilke maradt a k´z¢ppontban. S itt nem csak
egy ember szem¢lyes Ázl¢s¢nek viszonylagos
ÀllandÂsÀgÀrÂl van szÂ, nem csak arrÂl, hogy
egy filolÂgus fut a befektetett idû utÀn, s m¢g
nem is csak arrÂl, hogy olyan klasszikus k´ltû
müv¢nek monografikus f´ldolgozÀsa, mint
amilyen Rilke volt, ´nmagÀban hordozza le-
gitimÀciÂjÀt. PÂr becsvÀgya nagyobb volt: û
azt akarta megmutatni, hogy mik¢ppen lehe-


