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"TÜKÖR GYANÁNT..."
Margócsy István: Hajóvonták találkozása

Ha elfogadjuk, hogy egy könyv borítójának
nemcsak figyelemfelkeltővagy illusztráló szere
pe van/lehet, hanem a kiadvány jellegére is
utalnia illik, akkor Margócsy Istvánnak a "mai
magyar irodalomról" írt tanulmányait, kritikáit
tartalmazó két kötetének borítójáról bizton el
mondható, hogy példásan megfelel ezen utóbbi
rendeltetés ének (is). A~ hogy a két tervező (Fa
ragó Agnes és Neyer Eva) is "elmozdult" kép
felhasználásával oldotta meg feladatát, egy
aránt jelzésértékűnek tekinthető. így mindkét
borító utal arra, hogy a kötetekben (Nagyon ko
moly játékok, 1996., ill. az itt recenzáltban) sajátos
látású, egyéni, mindenki mástól különböző ("el
mozdult") szemléletű dolgozatok találhatók.
Olyan szövegek, amelyek egy/valamely létező

műalkotássalkapcsolatosak, de ezteke)t szemlé
lőjük, értelmezőjük sajátos belső olvasat szerint
éli át/meg: a dolgozatok magánvéleménynek
tekinthetők, ekként olvasandók. Ugyanakkor
Margócsy sohasem önmagát, hanem írásának
tárgyát, a művet helyezi előtérbe, ami abból is
látszik, hogy kri tikáinak nem afféle jól hangzó,
blikkfangos címeket keres, hanem az adott kötet
cím ét veszi át - kifejezve így is a szerz ö és
műve iránti tiszteletét. Ha viszont tanulmány
formájában áttekintést ad, akkor az adott opus
legfontosabb sajátosságára hívja fel már a cím
ben az olvasó figyeImét: Petri és az ir énia, vagy
- Mándyról írva - A kismesterség dicsérete.

Ahogy az előző Margócsy-könyv fedelén lát
ható munka címével (Kettős elmozdulás) utal az
interpretátori belső optíkára, hasonlóképpen a
mostani - tárgyában azonos kritika- s tanul
mánygyűjtemény - kötet borítójára választott
alkotás (A nagy utazás) is jelképes. A Haj6vonták
találkozása című kötet szerzője a mai magyar iro
dalomban tett utazásának élményeit teszi köz
szemlére. a jelző pedig úgy értendő, hogy elő

ször 1994 és 2002 között megjelent, s most kö
tetbe szerkesztett írásokat, amint ezt az Előbe

széd Kölcseytől válogatott kritikára vonatkozó
idézetei, a fejezeteket bevezető mottók, az olva
sótól elköszönő idézet és nem utolsósorban a
szövegeken belüli gyakori 18-19. századi hivat
kozások meg a szerző által kedvelt archaizáló
szavak (vélelem, panaszolkodás, kelmeiség stb .) ta
núsítják, "a magyar irodalom egészének pers
pektívájából" kell szernlélni. A kritikus "az
egyes műveket mindig úgy l átja, mint egy nagy
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egész játszmaszerű mozgásának pillanatnyi
kimereved ését", akkor is, ha történetesen véle
ménye szerint az író, kinek könyvéről éppen szó
van (Kukorelly Endre: TűndérVölgy), a "hagyo
mány alapkategóriáit szinte teljességükben fi
gyelmen kívül hagyja". Hogy a recenzálásra vá
lasztott művek a kritikus számára sem akkor,
amikor folyóiratbeli közlésre írja, sem később,

amikor kötetbe rendezi őket, nem csupán önma-
. gukban léteznek, azt majd két évszázada már
Kölcsey tudta/leírta: "A kritika - idézi Margó
csy - , ha céljának megfelelni akar, a literatúra
egészét tükör gyanánt (kiemelés G. L.) tartozik
visszaadni." Ennek a szándéknak a jegyében ké
szült a kötet líra- és tanulmány-fejezetét felveze
tő, áttekintő jellegű két alapos, okos tanulmánya
(Irodalomtörténeti vfzi6 a költészet állapotár61, ill. A
tilalmi beszédről. Hozzász6lás a kritika-vitához).

És ebben a kritika-tükörben egyszerre mu
tatkozik meg a háttérben levő magyar irodalmi
hagyomány széles spektruma (Arany, Batsányi,
Csokonai, Erdélyi, Gvadányi, Kármán, Kazin
czy, Tolnai Lajos, Verseghy stb., stb. - hogy
csak a régebbieket említsem), a világirodalom
(Brecht, Goethe, Heine, Hölderlin, Novalis, Pus
kin stb.), és feltűnnek a , kortársi analogonok
(Kertész-Ottlik, Szilágyi Akos-Tandori stb .) is,
de természetesen legélesebb vonalakkal az
adott mű műként fontos kontúrjait rajzolja meg
Margócsy, kit mindenekelőtt az foglalkoztat,
hogy az író könyve tanúsága szerint "milyen iro
dalmat produkált" számunkra, ahogy Forgács
Zsuzsa Talált nő című könyvéről írt, az "irodal
mon innen"-i vonatkozások (feminizmus) miatt
lényegében elutasító bírálatában olvassuk.

Hogy kritikusként ezen elvnek megfelelően

tudjon foglalkozni a művekkel, Marg6csynak
óhatatlanul sajátos igényei, szempontjai van
nak. Ilyen elvárás, amely őt szakemberként fog
lalkoztatja, olvasóként izgatja elsősorban az el
lentmondások, a kettöss égek. az összeférhetet
lennek l átsz ó jelenségek kezelése. Mint például
Nádasdy Adám kötetében (A rend, amit csinálok)
tapasztalható "életközeliség"-nek s a "ki nem
mondható titoknak" együttes jelenléte. Hogy
Rakovszky Zsuzsa verseskötetében (Egyirányú
utca) miként él egymás mellett "a legapróbb
mindennapi tapasztalat és a tiszta metafizika",
aminek a szerző "átütő költőiségének" eredmé
nyeként ezekben a versekben "élmény és gon
dolat, érzékiség és metafizika, kép és tanulság
(. . .) nem választhatók el egymástól, kizárólag
egymásban léteznek; az értelmezés képekben



születik meg, s a képek maguk hordozzák ma
gukban az értelmezést". Hogy miként tudja
Tandori "elmosni élet és költészet határait, egy
szerre mind a két felől: hol az életet engedi, hív
ja, sőt kergeti be a költészetbe, hol a költői szö
vegeket vagy költői-nyelviötleteket engedi, bo
csátja ki korlátjaik közül, hadd keressék helyü
ket a nyelv egyébkénti áradásában... " Vagy
hogy Paulusában Térey miként játszik olyan
szélsőségekkel, mint "nagyság" és "csekély
ség", miként próbálja "ugyanazzal a gesztussal
(. .. ) megteremteni is, s ellehetetleníteni is, (... )
művében összehozni a világnak (majdnem)
minden lényegesnek (?) tűnő mozzanatát, mely
lyel a világnak folyamatos széttartását és rend
szerezhetetlenségét" fel lehet mutatni.

Hogy a kritikus/olvasó megismerje az össze
egyeztethetetlennek látszó jelenségek, mozza
natok egységének létrehozását, legcélszerűbb,

ha a művön belülre kerül, ha vizsgálódásainak
tárgya kizárólag "a mű mint mű" lesz/marad.
Ebbéli szándékát rendre az adott mű irá
nyítíhatlja, azzal, hogy ha összefoglaló, az élet
mű egészét vagy ennek egy nagyobb időszaka

szát átfogó kiadványról van szó, akkor kiindu
lópontul általános jellemzést ad. Eörsi István
majd fél évszázadot átfogó összegyűjtöttversei
ről (Szögek) írva előbb a szerző szüntelen "önér
telmező" gesztusát említi, amit Eörsi kánonon
kívülrekedtsége, ill. a költő azon vélekedése in
dukál, hogy szerinte irodalmunk sohasem is
kedvelte az intellektuális/ filozófiai jellegű meg
nyilatkozásokat. Tény, hogy Eörsi "legméltó
ságteljesebb és legkomolyabb igazságelvű és
igazságosztó költői tartást a legféktelenebb iró
niával" ötvöző versei aktuális ellenzéki politi
kusságukkal elütöttek a lírai trendektől, de az is
evidens, mutatja meg a kritikus, hogy ezekben
a versekben nemegyszer "az elmésség válik
egyeduralkodóvá", és nincs bennük nyoma sem
a személyiségválságnak, sem anyelvfilozófiai
dilemmáknak. amelyeket költészetünkre ő fö
löttébb jellemzőnek tart, s irodalom-felfogásá
ban különben sincs kitüntetett helye a költői

fluidum nélküli direkt politizálásnak. amint az
Eörsi-kritika mellett a Konrád- és a Kornis
kötetről (Kő6ra; Kádár) írt szövegei is tanúsítják.
Ezeket Forgács Zsuzsa prózakötetével (Talált nŐ)

együtt az irodalomban irodalmat kereső Margó
csy, joggal, a legkeményebb bírálattal illeti.
Másféle közelítésű a szintén gyűjteményes Ko
vács András Ferenc-, ill. Orbán János Dénes-kö
tetről (Komplet6rium; Párbaj a Grand Hotelben) írt
recenzió. Abban a "vidám természetű poétá"-ra
jellemző szerepjátszást irodalomtörténeti pár
huzamokkal vezeti be, majd dicsérve/elmarasz
talva bemutatja ennek "pazar és pazarló" KAF-i

795

változatát, ebben pedig kiindulópontul az erdé
lyi lírától való elkülönböződést választva nyújt
betekintést az OJD-i poézisbe. Olykor nem
gyűjteményeskötet esetében is általános észre
vételekből indul ki, mint például Tóth Krisztina
Porh6 című kötetéről írva adalhagyomány meg
újításából, bár az ilyen jellegű kiadványok
vonatkozásában inkább másféle kritikusi köze
lítés a jellemző. Nádasdy Ádám (A rend, ami
csinálok) és Tandori Dezső (A Semmi Kéz) ver
ses-, ill. Spiró György novelláskötete (Álmodtam
neked) esetében a cím, a Závada Pál Milotájáról
készült írásban az elhibázott szerkezet taglalá
sából bontakozik ki a sok részelemzésből for
málódó kritika. A kötet két igazán nagyszabá
sú, példás elemzése Kertész Imre Az angol Iooo
g6 című elbeszéléséről és Térey János Paulus
című verses regényéről készült. Ez utóbbi akkor
is formátumos tett, ha a recenzens recenzense
ezt nem véli Margócsyhoz hasonlóan remek
műnek, mivel zseniális megoldásai mellett a
műfaji kötöttségek folytán olykor kényszer
megoldásoktól sem mentes. A kritikus dicsére
tére váljék azonban, hogy bár örvend a Paulus
remekmű-voltán (még ha nem is hiszem, hogy
jelentősége, ahogy írja, a Toldiéhoz mérhető),

van róla bíráló szava is.
Diskurzus címmel külön fejezetet kap a kö

tetben az elmélet. Az ide sorolt írások nemcsak
egy-egy adott gyűjteményes(Csipesszel a lángot)
vagy szerzői kiadványról (Albert Pál: Alkalmak;
Dávidházi Péter: Per passivam resintentiam; Fe
hér Ferenc: Magatartások stb.) adnak pontos ké
pet, olyan aktuális vonatkozásokra is kitérve,
mint az "új teória és az új irodalom egymáshoz
való viszonya", hanem nemegyszer óhatatlanul
találó önjellemző részleteket is tartalmaznak.
Ilyen a kritika meghatározása: "intézményesült
beszéd-játékban (... ) a szinkron irodalmi élet új
termékeit és jelenségeit, újdonságait akarja és
értékhierarchia mentén, elsősorban az értékelés
gesztusával elrendezni és interpretálni". Ám ezt
a feladatát csak akkor láthatja el hitelesen, ha
nem azt mondja meg "melyik a jó, s melyik a
rossz" könyv, hanem azt szemlélteti, "milyen
olvasási stratégiával véli leginkább megközelít
hetőnek az épp érintett művet". Következés
képpen: nincs egyetlen kritikusi igazság, csak
egymás mellett létező sokféle kritikusi beszéd
mód van. Hogy stílusosan a kötet címéből in
dulva zárjam recenziómat: Margócsy István
szerint a hajóvonták találkozása nem tilos,
ahogy egykoron figyelmeztetőleg a rádióban
hallhattuk, nem is csak lehetséges, megenge
dett, hanem egyenesen ajánlatos, sőt nélkülöz
hetetlen. (Palatinus Kiad6, Budapest, 2003)

GEROLD LÁSZLÓ


