
A Vigilia beszélgetése

Határ Gyozovel

- -A hazai irodalmi életnek nagyon sok az adóssága. A magunk múltjával
kapcsolatban is akadnak fehér foltok, s ha eljutottunk is már a kezdeményekig, a
kortársi irodalom megismertetéséért ugyancsakjóval többet tehetnénk. Az úgynevezett
nyugati magyar irodalommal már foglalkoznak néhányan, s óvatosan megkockáz
tatnánk azt a vélekedésünket, hogy épp rólad, munkásságodról, személyiségedrőtjó
néhány ismertetés, sőt tanulmány is megjelent idehaza. Mégis megkérdezbetnénk:
szerinted hiteles, a tényeknek megfelelőfogalom a nyugati magyar irodalom?

- Még ha ezer szigetbőláll is a "szigetvilág", akkor is: "világ";akármekkora szélsőséges

szórtságban él a diaszpóra, amíg magyarul beszél, addig magyar világ. A nyugati magyar
irodalom a vegyi folyamatok irreverzibilitásával, nyelvi közegénél fogva tartozik a honi
magyar irodalomhoz; pontosabban: a kettő összetartozik. Mégis, a különbségek
szembeszököek, Hol a nyugati magyar irodalom javára - hol kárára. Nyugaton sokkal
könnyebb levedleni Közép-Eurépa irodalmi tájbetegségeit, mindenekelőtt rekurrens
provincializmusát. Idegenben, a meglakott hontalanságban sokkal könnyebb felmérni,
mennyivel idegenebb, mennyivel nagyobb a világ, mint amekkorának a meghitt,
"otthonos" Honból kitekintve tűnik.Jótékony trauma ez, amely véghetetlen szerénységre
tanít és lehántja rólunk a hungarológiai gőgutolsó nyomát. Nem vagyunk se kivételesek, se
választottak, nyelvünk egy az ötezer közül, A hátránya nyugati magyar irodalomra: a mezei
hadak rajzása, a mezei próféták nyüzsgese ebben a hártyavékony irodalomban. Rendesen
egy-két fázissal lemaradva a honi irodalomról, éspedig minél távolabb, annál inkább.
Könnyen erőtvesz rajta a publicisztikai furor, kiéli politikai nosztalgiáit. Mármost ha valaki
a Honban tanulmányt ír Nyugaton élő magyar íróról, vakarhatja a fejét. Honnan szedje
műveit? A Zárt Gyűjteményből? Lejárja a lábát, vesztegesse idejét? A Németh László
szakértő, a Babits-szakértő, a Szabó Lőrinc-szakértő tőlejróla mindent elolvashat az utolsó
betüig, kényelmesen, hiszen rendesen ott van magánkönyvtárában, gyűjti, "első kiadások
kal" büszkélkedik. Ha valaki arra vállalkozik, hogy Nyugaton élő szerzöröl esszet ír,
kénytelen nekivágni az oeuvre egytizedével tarsolyában, s közben folyton a fülébe
duruzsolnak holmi begyökerezett hamis értékítéletek, kényelmi beskatulyázás, alaptalan
besorolások szellemcsapatba, nemzedékbe, légbölmasodkézböl kapott ragadványszen
tenciák. Megörültern, amikor Tamás István "Láthatatlan írás" c. cikkében (ÉS, márc. 6.)
szóvá tette a hozzáférhetőség nehézségeit, de mintha citromba haraptam volna, oly
fanyarul mosolyogtam, amikor látnom kellett, hogy a hiányolt művek felsorolásában a
politikai pamfletek címjegyzékére szorítkozik: ezeknek a "hiánycikk" -volta fájt neki a
nyugati magyar irodalomból. A magyar írott szö, a magyar irodalom világérvényes
endémiája: hogy a publicisztika lármakereplőjétösszetéveszti az - irodalommal.

~ A Nagy Larousse. 1985-öskiadásának 5168. lapján azt olvashatjuk rólad:"eredeti
gondolkozó, művésze a nyelvnek". Arról is elmélkedhetnénk, milyen nagy dicsőség

szerepelni a közismert lexikonban, de hadd kérdezzük meg inkább azt: mit jelent
számodra a nyelv? Hiszel-e méga szóban? Vajon alkalmas-e ez a megrongyolt. olykor
megbecstelenített kifejező eszközünk, hogy kifejezzük vele - hitelesen fejezzük ki,
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azaz: igazat szólva - gondolatainkat? Az, hogy "mtlvésze" vagy a nyelvnek, tudatos
törekvés eredménye, vagy éppen szerenesés adottságé? Shadd egészítsűkki még ezt a
kérdéskört azzal: mitjelent számodra wimbledoni házadban, Hongriusculeben, azaz
"Kis-Magyarországban" élve a nyelv mavészének lenni?

- Nem vagyok a nyelvnek se művésze, se bűvésze, se akrobatája. Sokkal inkább: szolgáló
cselédje; önkéntes foglya; sorsának vállalója. Elszomorít, ha egyik-másik könyvem
ismertetője .zengzetem-nyeívezetem" dicséreténél megreked és teljesen megfeledkezik
magáról a könyvről. Abban a nyelvi környezetben, amelyben élek, naponta rákoppintanak
"nyelvi" körmömre. lenyűgöza nagy múltú, nagy irodalmú, agyonkoptatott, szinonimákkal
agyontelített világnyelvek jelenléte; az angolé, a franciáé. De ezeken a nyelveken csak
újságíró lehetnék, márpedig ha az író nem képes mozgösítani anyanyelvének teljes
háromszázezer szavas szókincsét, nem érdemes nekiülni se. A mi nyelvünk fiatal, kis nyelv,
bizonytalan; az orosz szögazdagsagat, az angol mozaikos kombinatorikáját, a francia
felidéző erejét nem éri utol. A költészet országútja a francia - nem a magyar. A regény
hazája az angol - nem a magyar. Nyelvünk mindmáig nem "kész" a modem filozófiai
fogalmak befogadására (a német ajkú Lukács nem sokat tehetett a magyar bölcseleti nyelv
megújításáért). De tényként kell elfogadnom, hogy erre a nyelvre van "beprogramozva"
érző szervem, annak minden reflexíve. ennek a nyelvnek a vonatkozásrendszerére kell
ráaggatnom, ami mondanivalóm támad - legyen az akár líra, akár történelmi regény, akár
filozófia. Ősi legenda, hogy a világrejtély titkát kezünkbe adó sibolet itt van az orrunk előtt,

mindössze azt a titokzatos formulát kéne megtalálnunk, amelynek alapján az ábécé betűit

kellőképpösszerakva - rálelünk a bűvös szöra. Így van a nyelwel is, az is: minden titkok
tudója, rejtegetője-hordozója;csak épp a kellő szavak összeválogatásával kéne megalkot
nunk a kincses mondatot, mely a szezamok-szezámját nyitja. E legenda annyiban igaz, hogy
a nyelv legemberibb, ős-öregtapasztalataink fiziológiás hombárja; mindent a nyelv tud, mi
semmit sem tudunk nélküle é&tle még látszat-tudásunkat is a nyelvtől Lessük el.
ALkaLmasint van valami nyelvfölötti "ősnyelv" - nemegyszer kísértett ez a gondolat s
nemcsak engem -, amely osztogatja, el-elpotyogtatja ezt az őstudást a kis és nagy nyelvek
világtolongásában; s ha tegnap még büszke voltam, hogy a "kutyamarás szöréveí gyógyul" a
mi Erdélyünk sajátos és egyedülvaló szellemi kincse, ma már tudom, hogy van latin, görög,
héber (ki tudja, tán mezopotámiai, fárszi, indiai, kínai) megfelelője is: a közmondások
népvándorlása tart, s szakasztott így, a filozófiában az eszmék kontinentális, világhódító
lovaglása tart. .Fortresse Hongríuscule" - meg öregbástyája mélyén a gubózó könyvtár 
a csend erődje a modem világ szellemsüketítő csörömpölésében. végső soron mindegy,
milyen nyelven teszem, ha egyszer amaz "ősnyelv" bölcsességét keresgélern egybe
Édesanyám anyatejjel adott édes nyelvében, a magyarban. Lépőkő vagyok, mint minden
gondolkozó - lépókő az évezredek, az eszmék lába alatt.

- Mit jelent ez a müfaf! megnevezés, melyet mindgyakrabban olvashatunk a veled
foglalkozó külfőldiméltatásokban: "poUtiko-.filozófia"? Egyáltalán van-e létjogosult
sága a bölcseleti gondolkodásnak, melynek révén a létre rákéniezünk ? Hiszen ma
napság ez a lét is olyan zavaros és bizonytalan! Képes-e az emberi elme egységben
látni és értelmezni, vagy végképp beérbetjük-e a szerényebb részletekkel?

- Tíz, szoros értelemben vett bölcseleti művet írtam, ezek közül csak egyetlenegy, az
Intra muros mellé biggyesztettem oda, tájékoztató támpontul, e~könyvjegyzékben azt a
múfajmeghatároZást, hogy "Tractatus Politico-Philosophicus". Am ez a könyv sem úgy
politikai,bölcseleti írás, mint akár Spinozáé,akár Hobbes Leviátánja, akár Locke két
traktátusa a Kormányzasröl, akár Cabet, Campanella vagy más, francia és olasz utöpisták
munkái. Jól értettelek, a "bölcseleti" gondolkodásnak és egyáltalán, bármi másfajta
elmélödésnek, hogy van-e - "létjogosultsága"?! Már hogy a fenébe ne lenne! A tudás
vágyőrülete - az episztemikus imperativusz - velünk született kardinális tulajdonsá-
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gunk, s alighanem kizárólagosan emberi. Gyötrelme éppúgy eltölt, mint mámora; sza
badulni tőle? Eszünkbe se jut. (Szókratésszel: hol van olyan bolond rabszolga, amelyik a
Jó Gazdától szökní iparkodnék?) Melyik létről mondod, hogy "zavaros és bizonytalan"?
Telefut szád a politika keserű seprőjével?! Bizonyára nem arról mondod, amelyre a
bölcselet csúcsdiszciplinája, az ontológia rákérdez; s ez: a lét megléte, illetve meglété
nek indokolatlansága, úgy, ahogyan az ókorban, a skolasztikusoknál és az újkor bölcse
letében ez a kérdés kijegecesedett: "Miért van a minden - ahelyett, hogy nem volna?!"
A létprobléma angolna-természetűs oly kisikló, mint ezer Próteusz; a lét, mely azért
van pusztán, hogy legyen - minden más ige előföltétele; a lét biológiai megtapaszta
lása zsigereink felől, "belülről" oly nyomasztó-evidens, hogy hol kétségbeejtő, mennyire
semmit sem lehet mondani róla, hol önkívületes gyönyörűséggel követjük azt az
elménken végigvillámló ezer mindent, ami róla elmondható. Persze kérdés, hogy ki
mennyivel éri be. ülyik Becsvágy Herkulese semmitmondó lappáliákkal fontoskodik a
létmódokról, olyik sarlatán megcsapolja a nyelvet, olyik meg "szavafogytán" belemene
kül a derűs tanácstalanságba. Mert igaz ugyan, hogy a nyelv mindent tud; de úgy játszik
velünk, mint macska az egérrel. Respektálnunk kell a nyelvet, mert az a megismerés ha
tára; a nyelven "kívül", alatta-fölötte-mellette, más közegben, más kiterjedésben nincs
gondolkozás; s aki azt hiszi, az önkívületes jubilusoknak bölcseleti vetülete, tartalma
értelme van, az a megoldásvágy őrültje csupán s olyanvalaki, aki túlboldogságában, a
gyerekkel-fürdővízzel - önmagát önti ki; nemhiába dorgálta Szent Pál azokat, akik a
közösség egyik-másik önkívületes fetrengőjénekartikulálatlan jajgatásában már mindjárt
a rébuszokban beszélő Szentlélek megnyilatkozását látják. Felnézünk tehát a nyelvre,
mint a tudhatóság véghatárára, de szakadatlanul résen kell lennünk, hogy ne dőljünk be
a nyelv beépített idiotizmusainak. (Mindenkor nagy a kísértés, hogy etimologizálással
.hamozzuk ki" egy-egy szóból filozofémánk kulcsszavait s e szö-torzsáknak mágikus je
lentőséget tulajdonítsunk. a játék vége ködevés-homálykergetés; teuton szögomolyok
megirnádása, melyek lefordíthatatlanok, s csupán az anyanyelv szerkezetére világítanak
rá, heurisztikus értékük édeskevés. Az idiotizmusok és az anyanyelv idioszinkráziái
tehát csapdák csupán, s nem a nyelv titkos tüszöí, amelyekben aranyát rejtegeti). Jóma
gam ahhoz az iskolához tartozom, amely - Parmenidésszel - csupán a létnek tulaj
donít valóságértéket, a .nemlétet" amolyan lyukszönak tartja, amely a nyelv pszeudo
matematikájának, formai lehetőségeinek a délibábolása. Elménk behatároltságánál fogva
csak emberléptéken és emberoptika szerint, tehát protagotaszí jelrendszerben tudjuk
- a Te kifejezéseddel élve - egységbe látni, vagyis értelmezni a jelenségvilágot s ez az
értelmezhetőségi periméter oly tömérdek, hogy beérnünk vele nem szerénység vagy
.szerénytelenség kérdése. Adottság, szemszerkezetünk és idegi szervezésünk adottsága.
Komikus volna, ha most berzenkednénk ellene, amikor elménk alig tudja utolérni a
multiverzumban egyre mélyebbre hatoló megismerés szárnyalását.

- 1981-ben rendkívül érdekes emlékezésedjelent meg De nobisfabula címmel. Rába
Gyö'ID' kifejezését kölcsönözve "egy harapás történelem"; a tárgya: emlékezés az
ifjúságra. Mostanában mintha sokkal egyetemesebb témával foglalkoznál: az egész
emberiség gyermekkorával, a gondolkozás történetének egyik legizgalmasabb korsza
kával. Szólnál-e ezekről a filozófiai munkáidról s ne tekintenéd illetéktelen beavat
kozásnak, ha egyszersmind azt is megkérdezzük: csalódtál az irodalomban, hogy
most a bölcselethez fordulsz? Már csak azért is fel kell vetnünk a kérdést, mert 1980
ban megjelent Önlerombolás című vallomásodban "irodalommá mereuültpózokról"
írtál. Nos, ebben a veszélyzónában Te az "áperte" beszéd híve vagy-e, avagy inkább a
ballgatdsé? Mindkét magatartásnak vannak nagyszerűpéldái.
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- Hadd mondjak erre egy apokrif történelmi anekdotát (Vergiliusszal: si parva licet
componere magnis). III. György a palotalépcsőn szemmellátható szörnyülködéssel vette
észre, hogy ezúttal nem menekill: Gibbon úr lélekszakadva siet felfelé, és már nyújtogatja a
"ARómai Birodalom Hanyatlása és Bukása" című korszakos művénekdedikált nyolcadik
kötetét. - Jóságos ég, még egy kötet?! Remélem, ez már az utolsó! - kiáltott fel az
uralkodó; majd nagylelkúségének egy rohamában, hogy a tintanyalót meg ne bántsa, így
szölt hozZá: - No, nem bánom, Gibbon úr, mondja el két szöval, de hamar, hogy mi van az
egészben, csak addig, amíg leérünk a lépcsőn. - Ám a királynak amilyen sietős volt,
Gibbon úrnak csupán annyi ideje maradt, hogy a lépcsőfordulón elfújja: - Csak annyi,
nem több, Felség, amennyit a címe mond: A Római Birodalom Hanyatlása és Bukása. -

Engedelmet az adoma gorombaságáért. Amennyit ötven év alatt összeírtam. nem
mondhatom el két szöval. Nem utasíthatom az olvas6t a könyvtárpolchoz, mert
könyveimet sem a könyvtárban, sem a boltban nem kaphatja meg; Nyugaton megjelente
tett kiadványaimat pedig a Honban nem forgalmazhatom (noha ezzel is próbálkoztam a
Kultúránál, de még választ se kaptam). Egy-két, rendesen kompromittáló sajtóhibávál
szedett, jelentéktelen verstől és két marginális kisregénytőleltekintve senki semmit sem
olvashat tőlem. Nem számíthatom a hozzáférhetőségek közé sem liturgikon, sem Heliáne
círnű könyvemet, annál kevésbé, mivel az utóbbit a kiadó raktárából vitték a zúzdába a
fordulat évében. Hogyan: "csalódni" kell az irodalomban, hogy valaki "a bölcselethez
forduljon" ... ?! Már ezen a fura sarkításon is érződik, mennyire sok-sok tengeri
mérföldnyíre van s mily idegen a magyar irodalmi közszellemtőlaz az alapkiindulás, amely
írásaimnak mindvégig "vízjele" volt. Világhorizontok, európai szellerníség.Megínt csak a
vergiliusi dictum szellemében: Babits? Nem annyira a költőfejedelmet csodálom benne
(nagyon!), mint inkább az elvetélt filozófust fájlalom (nagyon). Tudta ő, hogy minden más
táján a világnak filozófus lett volna belőle. Minden irodalom előfeltétele:a receptákulum.
A befogadó közeg. Márpedig (nem utolsósorban Iulíanosz-regényem közönségkudar
cából ítélve) nekem ilyen receptákulumom nincs. Mi biztosít, hogy nem állnak-e majd
teljesen értetlenül akármelyik nagy opuszom előtt, még ha kiadödnek is?! S nem sikkad
e el vajon minden bölcselerí írásom csupán azért, mert nem "aulikus" - vagyis nem
deferenciális a világi kinyilatkoztatással szemben s ezért kiadhatatlan lesz míndaddíg,
amíg e kinyilatkoztatás nem lesz elnézőbb és nem engedélyezi a kivételeket ... ?! Ismer
ve a magyar irodalmi tudat bölcseletellenességét (sőt, agykérgi süketségét a bölcselet
re) és az olvasói elvárások teljes negativizmusát (sőt, allergiás visszaborzadását tőle),

azt kell mondanom, hogy a filozófiai irodalomnak nincs receptákuluma. Mindig is tud
tam, váltig ezzel a Caveattal próbáltam megférni, kiegyezni, vele modus vivendit találni.

Első eszméletemtől fogva a bölcselet ontikus problémái fogla1koztatttak - de mert más
módja nem volt, gondolataimat csempészáruként beloptamminden más műfajba, versbe,
drámába, szépprözaba, Műfordítók nagyasszonya, néhai Szőllősy Klára - aki minden
írásomat ismerte - azt mondta regényeimről.mindegyiknek .svertje van" - ezért úsznak
a vízen olyan biztonságosan. Kifogásolta is, hogy Aníbel című regénytrilógiámban ezt a
.svertet" hiába keresi s igaza volt: baráti unszolásra míndenütt irtottam belőle a filozófia
.öklendékét", mivel a magyar olvas6nak nem veszi be a gyomra (azóta is bánom, mint a
kutya, amelyik kilencet kölykedzett). "Csalódni" az irodalomban? Nem tudom, ezt hogyan
kell csinálni; valami póz lehet, ami tőlem idegen. Mindössze arról van szö, hogybennem az
írásnak más a belső hierarchiája. Ma már kivonatos formában olvashatod magyarul is
Plotinoszt, tudod, hogy az ő metafizikai hierarchiájában legfelül az Egy van, alétfölötti
istenség, amely teremtessel a "kezét" nem szennyezi és ha van egyáltalán .műíorma",

amely tudatát tükrözi, az olyan, mint valami szellemfölötti mozdulatlan tengerzés, Minden
más, alsóbb fokú isteni létmód az ő kiömlése,emanációja - anélkül, hogy eleáradásokkal
az Egy kevesbednek. Az én világomban ennek az égi hierarchiának a földi megfelelője az
irodalomban így alakul. Az elme csúcsdiszciplinája: az ontológiai spekuláció. Ez minden
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gondolhatóságok foglalata. Még a filozófián belül is, minden más diszciplina ennek alatta
áll. Minden egyéb az irodalomban, minden más múfaj, rangra-rendre felsorakozva, ez után
és ez alatt következik. Sem a széppröza, sem a költészet nem mondhat el annyit a
világjelenségről, amennyit a bölcselet elmond (elménk és az elgondolhatóság, érző

szervünk és a nyelv határaiig).
A múkedvelők, a lusták és a szubkultúrák rajongásos lelkei, jól tudom, megingathatatla

nok abbeli meggyőződésükben, hogy a költészet tetözése, az ihlet sugallta magasrendű

líra afféle útrövidítés: egy kurta futamat az egész és már ott vagyunk a bölcselet
köldökénél! Ugyan minek rágnánk végig magunkat Kína, India, a görögök, a skolasztika, a
modernek betűtengerén.ha egyszer így mindjárt a Tudáson kezdhetjük?! Csak lekuporo
dunk a költő-guru ( respektíve regényíró-guru) elé, és ő majd elrebbenti nekünk
aranyajkáról a kincses formulát, ami a jelenségvilág kulcsa ... Ó, dehogy is akarnám
elvenni ebbeli hitüket. S azt is tudom, Heidegger úgy olvasta Hölderlint, ahogyan
Swedenborg hallgatta a hozzá lelátogató angyalokat. Nekem az üdvösséget a bölcseletben
ilyen olcsón nem adják. S mármost hogy jómagamnak mi volt amestergondolatom,
amellyel értelmezni próbáltam a vílágtüneményt? Ne kívánd, kérlek, hogy az író tíz
könyvet elmondjon "két szöval,hamar, csak addig, amíg leérünk a lépcsőn". Snemcsak az
tart vissza, hogy olyan könyveket boncolgatni, amelyek a honi olvasónak hozzáférhetetle
nek, egyenesen idétlenség; hanem az is, hogy én a magam bölcseleti eredményeit vagytán
eredménytelenségét afféle ezotériának tekintem. Nem akarok senkit vélt.vagy valóságos
"igazamról" meggyőzni; nem a térítő, hanem az elriasztó szándék dolgozik bennem, s
inkább becsülöm azt, aki kitart hite, meggyőződése mellett, mint azt, aki bejelenti, hogy
"megtért" gondolatairnhoz s ezzel zavarba hoz.

Magam is "írdogáltarn" verseket, ötven év lírai termése - Hajszálhíd és Lélekha
rangjáték című köteteim - közel 1200 könyvoldalnyi vers; de tedd kezed a szívedre és
mondd meg: tud-e a magyar olvasó róla, hogy ez az "idegenbe szakadt" költő létezik? S
eloszlathatja-e a körülötte támadt félreértéseket, levakarhatja-e a ráaggatott ostoba
címkéket az, aki a "telivérek versenyében" nem indul? Ha egy kutyára rásütik, hogy rü
hes - az a kutya rühes marad, amíg él. Ha egyszer valakire rásütik az olvashatatlanság
bélyegét, nincs az a teremtett olvasó, aki próbát tegyen vele, pl. azzal, hogy a könyvét
felüsse. A rám sütött, eleve-diszkvalifikáló, minden versenyből kizáró értékítéletek
annál is inkább felíngerelnek, mert soha formátlan, "tudatkiömléses" regényeket nem
írtam. Váltig vigyáztam arra, hogy minden könyvemnek szigorú architektúrája legyen és
soha nem bíztam rá az olvasóra, hogy tudatában, az "ömlesztett anyagból" mintegy ga
tyába rázza a könyvet. Rendetlen könyv - rendetlen elme. Továbbmegyek: tisztelem a
rossz, a türelmetlen olvasót, mert magam is az vagyok, nem szeretem, ha levegővel vagy
fűrészporral etetnek; épp ezért mindig gondoltam az olvasóra és szemérrnetlenül úgy
jeleneteztem-szerkesztettem, hogy "feszítsem az érdeket". Egy több mint ezeroldalas
drárnaciklusomba, azt hittem, anyagilag belebukom. A könyv két kiadást megért, egy
amerikai olvasom azt írta róla: "faltam, mint a detektívregényt". Orárnákról írta ezt,
amelyek a középkor történelmi válságzónájában játszódnak s mondanivalójuk is - hor
ribile dictu - végső fokon filozófiai! . .. Az elmondottakból is láthatod, mennyire az
áperte beszéd híve vagyok

- Mintha müoészeteuenes korban élnénk. Elmúltak a hajdani lázak. 'Je már 1967
ben Az avantgarde színház lehiggadásáról írtál a Katolikus Szemlében. Azóta mintha
egyéb müuészeti területen is kifulladóban volna a neoavantgarde, csak lelkes
utánérzók kiáltoznakfeltámadásáról (természetesen ók maguk lennének az életrekel
tói). Sajnos azonban nemcsak az új törekvések fáradtak el, hanem mintha az egész
művészet is csak vonszolná magát. Európában hódítazamerikanizált ízlés, a technikai
szemlélet. .. S ha már az avantgarde-ról, a technikai kultúráról szó esik, hadd
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kérdezzük meg, most is úgy látod-e, mint a Szavak túlvilága dmú tanulmányodban
írtad: azaz bogy újabb költészetűnk elejántiázisban szenved s már léprú se tud, rok
kant, de mivel költészet - ezért diadalszekéren jár? Magyarán: mi a véleményed a
legújabb magyar líráró~ melyet elparentálnak, de él, temetnek, de virágzik. .. Ho
gyan látszik ugyanez Wimbledonból?

- Hadd helyezzem bele a képbe s hadd adjak neki távlatot: elöljáróban hadd említsek
két, világszerte tapasztalható fejleményt (mely, legalább intencionált formájában, már
mindenütt lerakta ikráját). Eltűnik a parasztság mint életforma, el mint eszmény és mint
romantika; de a parasztpártok nosztalgikusan "tovább élnek". Más. Világszerte minden
kormány arra törekszik, hogy tisztességes életkeretet, jólétet biztosítson a szavazó
millióknak, ami jószerével polgári ideál; ennek ellenére a művészetekben tovább él a
századelő forradalomcsináló izgalma és a rohamra indulók terrorszólamainak nosztalgi
ája. "Nincs annál burzsujabb, mint irtózni mindentől, ami burzsuj" - írja jules Renard.
Csak a burzsoá szólhatja le a művészetet azzal, hogy "burzsoá művészet"; született
proletámak ez eszébe se jutna. Az önmagukat túlélt, bebalzsamozott eszmék: nosztalgiák.
Az avantgarde a kezdet kezdetétől,lényegénél és természeténél fogva tisztázatlan volt és
maradt. Hogy műfajában és eszközeiben tisztázatlan, az hagyján: elvégre siet, hogy
önmagáról le ne maradjon; ama görcsös életvidámság halálszorongása fojtogatja, hogy
mikor lesz a maga Ragyogó Holnapjából a Tegnapok Ócskapiaca. Ám, ami kivált
megrendítő - sőt, aki sodrában benne van, de feldereng benne a kétely, annak
elszomorító -, az egészen más. Az, hogy bölcseletileg tisztázatlan az avantgarde raison
d'étre-je. Lényege ez az önmagáért való rohanás vagy csak járuléka s van valami más, igazi,
szervült szubsztanciája? Mi igazolja ezt a vad rohanást? Miért, hogy leterrorizálja egymást
ésvagy halálok halálával hal, vagylekergetí a pályáról a nem vele rohanót? Miért vagyunk
kötelesek egymás lábára taposva rohanni, mintegy horizontálisan előrezuhanniés rnerre
hova? A lemmingek kollektív öngyilkosságában nem akadhat lemming, aki megkérdőjelezi
a futást. A legzsengébb poszt-, transz-, szür-, híper-, neo-nouveau avantgarde-ok míndun
talan feltalálják a meleg vizet. Az építészetben így tévedtek rá a szecesszió vonalaira, a
posztmodemek meg komoly képpel tálalják a történelmi stílusok karikatúráját. Az
irodalomban a költők rárandomizálnak arra, ami évezredek ősdadogásavolt - de mert
nem tudnak róla, üdvözlik benne az "újdonatújat"; bár hogy mi ez a .csudaiö", az
immanens "többlet" az újban, ez a kérdés. .. nos? a kérdés tabu? ildomtalanság? ahol
ösztönök manifesztálódnak, ott nincs ilyen kérdés? vagyeszükbe se jut? ...

Az ókori epigráfiumokon nem ismerték az elválasztójelet s ott folytatták a latin vagy a
görög szöt, ahol épp abbamaradt: nem fért a kövön. S most a kötőjel elhagyásának
primitivizmusát világszerte holmi avantgarde "diadalnak" tüntetik fel azok, akik ebben
.vívmanyt", "előrelépést" látnak. Mi felé? Merről? És merre van az előre? Szívfacsaró
maradiságomban nem tudok betelni örömteli ábrázatukkal: inkább halva lássák őket,

semhogy rajtaérjék a kötőjel használatán. Hanyatt-homlok rohannak abba a veszélyzónába,
amely rosszabb a Bermuda-háromszögnél - mert annak a fényszedőgéppel játszadozó
vizuális líra a fél fogára sem elég. Édes-mindnyájunknak a Gutenberg-galaxisba horgony
zottsága ideig-óráig való, napjaink meg vannak számlálva. Ha majd miniaturizált kompute
rek oldják meg a fordításproblémát és a szövegrögzítés-szövegtárolás módja meröben más
lesz - nemcsak a nyomdaköltészet kerül végveszélybe. hanem maga a könyvtár.
Reméljük, a komputer kieszeli a módját Homérosz átmentésének; de még a líráénak is,
már amennyiben hangteste van s úgy, ahogy évezredek óta volt, a fonémán alapszik és nem
a rögzítésen. És itt, mivel végső soron "egy hajóban ülünk", elborzadok a mondottaktól.
Amit az önmagukat túlélt, bebalzsamozott eszmékről - a nosztalgiákról mondtam:
bárcsak ne volna igaz! Bárcsak még megadatnék nekem, hogy megöleljem azt a fiatalt, aki
nagyszeru meta-avantgarde költészetével rám cáfol. Gázoljon el. Hajlamos volnék
elpártolni a magam zsörtölődő,vénséges vén "igazától" : hátha csak az elaggás, a lelassulás,
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ahonnonforgalom megváltozása beszél belőlem. Töredelmesen bevallom, a Lélekha
rangjáték óta abból a kötetnyi új versből, amennyit írtam, a legtöbbje "konzervatív",
megrímelt költeményes gógicse. Fiatalok .modem" halmazversejbetűlírájaközt kiszed
ve kiordít ásatagságával. De hogy majd minden versszöveg megrímelve indul bennem,
ez onnan van, hogy megcsömörlöttem a sorokba tördelt álversektől, elundorodtam at
tól a beláthatatlan versözöntől. amely - a soreltördelés ürügyén - a versdiáré mo
rotvaía alá meríti a világot. Amúgy még mindig elég nyitott vagyok s (ha zenei ígényte
lenségét figyelmen kívül hagyom), nagyon tudom méltányolni a rock-video balladák le
leményességét és azt, hogy ez a rock-video robbanás az igaz dolgok organikus tenné
szetességével történik velünk, körülöttünk: új műfajjal kecsegtet. .. De igazában innen,
wimbledoni remetemúhelyemból is inkább arra figyelek, hogy mi történik a Honban.
Íródik-e olyan nekem való könyv, ami körülöttem, az évente remekműveljelentkező

nagy olasz, francia, angol irodalmak zajgásában kiállja az összehasonlítás próbáját.

- És végezetül: min dolgozol most? Ha azt válaszolod, dolgozot, ez is azt jelenti:
hiszel az irodalomjövőjében. .

- Kérdéseddel meglepsz: ez így soha fel nem merült bennem, az irodalom jövőjébe

vetett hitem soha meg nem rendült. No de elsőbbet, hogy min nem dolgozom. Mire ezek a
sorok napvilágot látnak, megjelenik új kiadványom, az Angelika kertje és Aszép Palásthyné
- elbeszélésválogatás öt évtized terméséből, két nagy alakú, 600 oldalas kötet. Noha ez
sem igazi"Work in Progress" , mert a java kész, hamarosan nekiülök új filozófiai opuszom
kiszedésének - bár a szedés olykor felér egy újraírással: tán még az idén tető alá hozom.
Azután? Hogy cserbenhágy vagy újra megsarkantyúz rajtam lovagló démonom?! Ma olyan
korban vagyok, amilyenben Izidor bácsi lehetett - Kner Izidor Gyomán, akinek
Édesapám alkalmazottja volt a nyomdán, és akit én, hároméves csöppség a porból
feltekintve, tréfás óriásnak láttam. Sokért nem adnám, ha összeakadnék vele a wimbledoni
dombon és megkérdezhetném. Izidor bácsi, elég-e az a kiskevés, amennyit betakarítot
tam? Vagyvan-e még odahaza Kínai Fal, s nekem borsóm, arra hánynivaló?

Rónay László

NOVALIS

Láthatlak ezerféle képben

Láthatlak ezerféle képben
fotfestoe szépen, Mária,
egy sem rajzolhat meg aképpen,
legjobb lelkemnek látnia.
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Tudom, a vílág hangja végre,
mint az álom, messze lebeg,
s menny foghatatlan édességre
szólítgatja érzékemet.

Kalász Márton fordítása


