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Samuel Beckett:
Meglehetősen jó
nólró1 álmodom
A regény a Beckett-szakirodalom szerint 1932-ben keletkezett.
Hosszú ideig csak a beavatott kutatók ismerték, és a nem megje
lent, bár fontos művek közé sorolták. Magyar fordítása az 1993-as
londoni kiadás alapján készült. Beckettnek hosszú ideig nem ala
kult ki sikeres kapcsolata a kiadókkal, csak a Molloy (1950) és a
Godot-ra várva (1953) világsikere vetett fénycsóvát más műveire.

Ekkortól azonban ő maga lett választékosan szigorú a korai mű
vek publikálásának engedélyezése dolgában, valószínűleg ezért
maradt oly sokáig kéziratban az első regénynek számító Dream of
fair to middlingwomen. Motiválhatta a megjelenés halogatását az is,
hogy a regény hőse s részben a cselekmény hasonlít a More Pricks
than Kicks (1932) című, korábban publikált novellafüzérhez.

A Meglehetősen jó nó'kró1 álmodom angol nyelven íródott. Előtte

Beckett olyan esszékkel hívta föl magára a figyelmet, amelyek
nek a címében szereplő nevek később hatástörténeti kutatásokra
bíztatták a filológusokat: Dante, Bruno, Vico, Joyce, majd Proust.
Önéletrajzi prózáról lévén szó, nem árt megemlíteni, hogy az
irodalomtörténeti krónika az író fiatalkoráról tartósan hallgatott,
illetve keveset tudott. A hatvanas évek óta megszaporodó ta
nulmányokból, memoárokból egy szakmai hivatásában, előme

netelében sikeres, köznapi magatartásában excentrikus ember
arcvonásai rajzolódnak elénk. Kiváló tanuló és élsportoló volt,
elmebajnok, nyelvzseni, a mi fogalmaink szerint egyetemi kated
rák várományosa; ráadásul jókora vagyont örökölt.

Szorosan kötődött Írországhoz és Dublinhoz, de fiatalon elju
tott Európába, az École Normale Supérieure vendégtanára volt
(állítólag nem szeretett tanítani). Közel került a mesterének tar
tott James Joyce-hoz, az Ulysses és a Finnegan's Wake írójához.
Valószínűleg nem volt a félvak Joyce titkára, mint olykor föltéte
lezik, csak fölolvasott neki, és információkkal segítette. Felemás
románc szövődhetett közte és Joyce leánya, a labilis idegzetű és
egészségű Lucia között. Beckett nem viszonozta a lány szerel
mét, visszariadt a kapcsolat folytatásától (Lucia depressziója
nemsokára gyógyíthatatlan betegséggé súlyosbodott). De a
Joyce-szal folytatott beszélgetések ráébresztették írói hivatására,
visszatért Dublinba, a független író státuszát választotta.
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Szatirikus hangvétel

A regény
"cselekménye"

"Work in Progress"

Ez az élménysorozat és a hozzá kapcsolódó közeli emlékek és
képzetek sokasága ott örvénylik a regény hátterében, nemcsak a
"cselekmény" szintjén, hanem a látomás és indulat meghatáro
zójaként. Valami fontos ment tönkre, de új perspektíva is fölvil
lant. Kétségbeesve humorizáló, vinnyogva nevető narrátorral
van dolgunk. A szatíra és a paródia szemüvegén át nézi a vilá
got, semmilyen célpontot nem kímél, de legszívesebben önmaga
hasonmására lövöldöz. Lusta, tehetetlen, cselekedni képtelen ala
kot testesít meg, a jóra való restség mintapéldáját. A "hős" cső

döt mond a szerelmi és a baráti kapcsolatteremtésben, az értel
miségi alkotó munkában, az istenkereső kísérletben. Bosszúból
és szorongva káromolja a világot, az elrontott univerzumot. A
hit nélküli káromlás nyelve a paródia: minden érték megkérdő

jelezése, drasztikus alábecsülése, Arany Jánossal szólva: kétség
beesett kacaj. Beckett elemzői megkülönböztetik szorongásos
szatírájának kétféle változatát, ahogyan az első, majd a második
világháborúra reflektál. A korábbi talán inkább a Dada tiltakozá
sához hasonlítható, bár az értelemtől való elszakadás látványos
gesztusában nem követi; a későbbi az abszurdéhoz. Van olyan
Beckett-értelmezés, amely a csend, a "hallgatás irodalmá"-nak
nevezi életművét, csakhogy ő nem hallgatott el, legföljebb a
szűkszavúság stratégiáját választotta.

A Meglehetősen jó nó1cró1 álmodom "cselekménye" jóformán rep
rodukálhatatlan, a narrátor azon buzgólkodik, hogy megnehezít
se a történtek verbális összefoglalását. Egy kis "duci lotyó" Bécs
be megy zongorát tanulni. Belacqua követi, de minden "kaputt"
lesz, kiábrándul belőle és más kapcsolataiból. Visszaszökik
Dublinba, igyekszik dolgozni és kapcsolatokat teremteni, közben
züllik. Az utolsó oldalakon részegen üldögél egy hídon a csu
romvíz aszfalton. Csillagot nem lát - "Valami világosság persze
azért akadt, szó se róla, természetesen, tudvalevőleg a tökéletes
sötétség egyszerűen elérhetetlen." Aztán rettenetes fájdalma át
meneti csitulásakor föláll, követi a továbbhalad ásra ösztökélő

"inkább bánatos, mint haragos hangot". Válságos élethelyzet és
létállapot, lírai sikoly helyett epikusan tárgyiasítva; az expresszi
onizmus utáni kor szenvedő emberének visszafogott panasza.

A "romance" azonban (így nevezi Beckett a műfaját) nem a
csak hevenyészve összefoglalható történetről szól, hanem annak
a megírásáról, a szerző töprengéséről és döntései hullámzó fo
lyamatáról, miként alakítsa a cselekményt, hogyan bánjon hősei

vel, milyen esztétikai, poétikai koncepciókat kövessen vagy ves
sen el. Lépten-nyomon tudtunkra adja elbeszélői teljhatalmát,
legalábbis igényét a szereplők és a cselekmény akár önkényes
manipulálására. "Mi lenne, ha elmondanánk egy rövidke törté
netet gondolatainkat hangszerelendő. Nos?" - ez lehetne egyik
mottója vagy vezérszólama a kihívó hetykeséget sugalló, de
önironikus reflexióként is értelmezhető elbeszélői szerepfelfogás-
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A szerzői mindentudás
megkérdőjelezése

Paródia

Paródia és mítosz

nak. Keletkező, önmagát szaporító szöveg, amely mindenekelőtt

saját születésének a történetét tükrözteti; Work in Progress, hogy
Joyce műszóvá lett hipotetikus címváltozatára utaljunk. Beckett
játékosan emlékeztet a módszer fonákjára, a szerzői mindentu
dás lehetetlenné válására. A filozofikus-szimbolikus kínai gon
dolkodás szerint a jellemek többsége meghatározható hím és
nőstény "liu"-szerepekre osztható ki; mindenki tudja a szövegét
és a dallamát, mint a hibátlanul működő bábszínházban, a kor
rekten összhangzó zenekarban. Egy ars poetica-szerű utalás
mégis arra vall, hogy nem kell mindenáron "tisztán melodikus
kis könyvet" írni. A mű ne legyen szükségképpen "lineáris, ne
gédesen püthagoraszi, ok és okozat láncolatának szószólója,
egyetlen alakzattal rendelkező telefónia, amelyet gyönyörűség

hallgatni". A rutinos szabályszerűség, az elvárt tökély ellen lá
zad a regény elbeszélője, hőse; olyan Nemo "valószerű státuszá
ról" beszél, "amely szimfonikus, nem pedig melodikus egység".
A matematikai, főleg pedig zenei allúziók azt sugallják, hogy
nem az összhangzattan, hanem a kettősség és többszörösség, az
ellenkező és különböző karakteru tételek végighallgatása után fü
lünkben motoszkáló zene egybeolvadó emléke teszi maradandóvá
élményünket. Hős és olvasó ne legyen "egyetlen hangjel, hanem
jelek lehető legsajnálatosabb egyidejűsége". Látszólag lázadó, ha
gyományellenes, polgárpukkasztó program ez, de az esendő kü
lönbözés jogának szívszorító önvédelmeként is olvasható.

A paródia és a travesztia beavatottjaként szokták emlegetni
Beckettet. Gúnyolja, tréfás sá torzítja a magasztost, fennkölt stilá
ris közegbe emeli az alantast. Akár a bohóc, akinek jelenlétét re
gényünkben először az Inquit Groek..., végezetül a Groek hangja...
kurzivált mondat nyomatékosítja. Mintegy idézőjelbe kerül így a
szöveg, akár a clown elbeszéléseként olvasható. Beckett ezzel a
furfangos eljárással arra bíztat, hogy kigondoltnak, esetlegesnek,
nem egészen komolyan veendőnek tekintsük az elbeszélőt; amit
olvasunk, lehet bohóc diktálta fikció. Csakhogy véresen komoly
dolgokat és eszméket tesz a gúny tárgyává, hazát és külföldet,
szerelmet és barátságot, antikvitást és középkort, emigrációt és
otthonmaradást, a szexualitás ádámi örökségével együtt élni
kényszerülő ember vágyait és frusztrációit. Kérdésföltevése és
látásmódja olykor a kamaszéra, olykor a kiábrándultan őszinte

aggastyánéra emlékeztet. Emberkritikája egyetemes, kiterjed arra
a szférára is, amelyben a fajok közül csak az ember otthonos, a
művészetére.

A paródia fogalmát nem választhatjuk el a mítoszétól, mind
kettő a korábban megtörténteknek az ismétlődésére és tudatos
fölelevenítésére utal, rituális, emlékezeti megidézésére, újraját
szására. A főhős Belacqua nevével Beckett fölidézi Dante hősét

és az Isteni színjáték világát. Közelebbről a Purgatórium lY.
énekéről van szó, alcíme (Babits fordításában) Beckett intenciójá-
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Dantei pretextus

A regény múfaj
parodizálása

ról is sokat elárul: A várakozás szikláján. Vergilius egy hegycsú
csot mutat meg Danténak, ott majd megpihenhet, és a kedvező

kilátás jóvoltából minden égtájra kitekinthet, kedvező utat vá
laszthat. Ebbe a dialógusba szól bele Belacqua (Dante személyes
ismerőse, gitárkészítö): a Lustaság barátja, a lomhaság megteste
sítője megpróbálja lebeszélni Dantét a hegymászásról, a szikla
csúcs meghódításáról. Érvelése túlmutat a személyes pszicholó
gián, archetipikus végzetre utal:

"Testvér, mit érne itt fellebbre lépni?
úgysem engedne vezeklésre mennem
Isten madara, ki a kaput védi.

Annyi évig kell, hogy az ég kerengjen
s én künn maradjak, mint amennyi évig
a jó sóhajok késtek élve bennem,

ha szent imák utamat nem segélik:
eleven kegyben élő szív imái:
mert más mit ér? nem hallatik az égig."

Dante és kalauza nem hallgat Belaquára, a csúcs felé indulnak, de
a regényhős mindvégig a tisztítótűzben marad. Az idézett tercinák
nem hangzanak el a regényben, de a rájuk való utalás olyan jelen
tést sugall, hogy a purgatóriumi aspektusból is lehet szemlélni a
létet: bőséges hely van az elkárhozásra, de hosszú-hosszú várako
zás és csöppnyi nélkülözhetetlen kegyelem megnyithatja az utat
fölfelé. Joyce a homéroszi mítosz modern inkarnációjára talált pél
dát, Beckett a vergiliusi-dantei válaszútra bukkant rá az emberélet
nagy sötétlő erdejében.

A paródia szelleme nem korlátozódik a dantei és purgatóriu
mi előzetes szövegek ironikus földolgozására. Beckett mindenes
tül nevetségessé teszi azt a műfajt, poétikai egyezményt, amely
nek a jegyében a regény közkeletű fogalma kialakult, és az isko
lás köztudatba vésődött, a romantikus, realista és naturalista tra
díciót, az élet utánzását, a valónak látszó világ fölidézésének
erőltetését. Nem veszi komolyan a történelmet és az életet, le
gyint a hősök determinációjára, fütyül a tér-idő egységével kap
csolatos előírásokra és sok más hagyományra. Nincs tekintettel
vallási és morális előítéletekre sem, vállalja az obszcenitást, akár
a trágárságot, de beszámíthatatlan állapotú hőse szájába eseten
ként emelkedett misztikus szöveget ad, vagy művészetről, zené
ről, bölcseletről beszélteti az esszé csiszolt nyelvén. Mindent
tudnia kell, amit megtagad. Anti-regénynek, anti-drámának ke
resztelték el műfaját, poliglott nyelvkonyhához hasonlították stí
lusát. Pedig nagyon sok szál fűzi a hagyományhoz; a 19. század
előtti irodalom nagy elbeszélői tradíciójához kapcsolódik, Cer
vanteshez, Sterne-höz, Diderot-hoz, Rabelais-hoz különösen. Idé
zetek, kikereshető utalások tanúságán túl valami fontosabb is rá-
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Idegennyelvű idézetek

A regény magyar
fordítása

vall ezekre az inspiratív ösztönzésekre: a forma és a műfaj önfe
ledten szabad kezelése, a prózaepika megtanulható szabályainak
tudatos megszegése, bravúros átjárás a zenei és a képzőművé

szeti formák világába. A formabontás először meghökkent, aztán
szembeötlik tudatossága és megtervezettsége. A kétnyelvűség

meggyőződésből és elhatározásból fakadhat, hiszen szemben áll
azzal a tekintélyek által alátámasztott és védelmezett vélekedés
sel, hogy csak egyanyanyelvünk van, s csak azon fejezhet jük ki
magunkat igazán hitelesen és meggyőzően. A regényben a nem
angol nyelvű citátumok sokasága arra vall, hogy Beckett a szét
szórt, megosztott, részekre, nyelvekre, nyelvjárásokra szabdalt
világban valami kőzöset keres, a humánum nyelvét, még azon
az áron is, hogy netán túlságosan vegyítettnek, szétszórtnak, ek
lektikusnak mutatkozik.

A műfordítás kivételesen nehéz feladatát Török Gábor oldotta
meg kiválóan. Nietzsche, Foucault és több Beckett-mű tolmácso
lójaként régóta a legjelentősebb magyar szépprózafordítók válo
gatott csapatában van a helye (a sportból vett hasonlat ellen ta
lán Beckett sem tiltakozna), Atematikus, legfőképpen saját létre
jöttét tárgyaló szövegről lévén szó, már maga az is bravúr, hogy
a magyar változat végig érdekes marad; nem túloz, nem harsá
nyan parodikus; természetesnek tekinti a narrátor észjárását és
beszédét. Szókincse igen gazdag, hiszen át kell vennie a nép
nyelvtől a városi argón át a tudomány nemzetközi, a kultúra
egyetemes, a teológia szakrális terminológiájáig minden dialek
tust. Az elvontságnak és az érzéki benyomásokat megőrző konk
rétságnak keresetlen egységében szólal meg magyarul Beckett
nyelvi géniusza, a vaskosság meg az ezotéria, a trivialitás meg a
rafinéria határzónájában. Ez a nyelv egyszerre provinciális és
globális, precíz és szabályt szegő, egzakt és követhetetlen. A na
gyobb egységek kapcsolatrendszerétől a legkisebbekéig minden
fejezet, bekezdés, mondat, tősgyökeres vagy idegen szó, szintag
ma, akár egy-egy írásjel is úgy van elhelyezve a kottaszerű pe
dantériával megalkotott szövegben, hogy még a nyelv elleni vét
ségek, torzítások, a helyesírási, lexikai hibák is a helyükön le
gyenek, rendeltetésszerűnek tűnjenek föl, expresszív szerepük
domborodjék ki. Török Gábor fordítása az eredeti szövegnek
majd minden zamatát megőrzi, idegenszerűségében,eklektikus
ságában is hű marad a becketti stilisztikához. A magyar műfor

dítás-irodalom jelentős teljesítményét hozta létre, méltót az
Ulysses, a Gargantua, a Proust- és a Thomas Mann-nagyregények
átültetéseihez.
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