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A líra nyughatatlansága
(Ferencz Gyõzõ: 

Ma reggel eltûnt a világ. Válogatott és új versek)

De én sokkal erősebb vagyok nálad,
nyálelválasztó mirigyem, erősebb, mint te, idea,

és képes vagyok túllépni rajtatok, gondolatok,
hiába törtök rám hódító seregként, hogy magamból 

kifordítsatok.
Ron Padgett

Nincs vereség, ami pusztán vereségből állna – mert a 
világ tereiről, amiket megnyit, korábban sejtelmünk sem 

lehetett.
William Carlos Williams

A visszafogott borítón (Vilhelm Hammershøi festménye) 
nyílászárók törik meg a teret. Több irányba mutatnak. Aka-
ratlanul is jó ez a fogalom: nyílászáró. A látvány szépen bele-
akad a címbe. Ma reggel eltűnt a világ. Elgondolkodtató sor, 
már	a	kötet	olvasása	előtt	is	rengeteg	kérdést	vet	fel.	Honnan	
fog majd építkezni az a líra, amely már a kötet elején egy 
adott (világ)állapot végét hirdeti? Melyik irányból olvasható 
az	a	költészet,	 amely	a	nyelvi	 térben	akár	 felcserélhetőnek	
tételezi	 a	kezdő-	 (reggel)	 és	 a	végpontot	 (eltűnt)?	Különös	
kombinatorika, izgalmas, paradox nyitány. Elegánsan kife-
szített	hiányállapot,	amit	a	fedőborító	alatt	sorakozó	versek	
puszta léte eleven költészetelméleti problematikává tágít. 

További	kérdések	 sorjáznak	 az	 agyban.	A	 reggelre	 eltű-
nő	világban,	vagyis	a	pillanatnyi	változás	által	hozott	totális	
veszteségben,	az	időben	felszámolódó	térben	tulajdonképpen	
milyen	szerepet	is	szán	a	versnek	a	költő?	Hogyan	jut	hely	a	
versnek? Miért születik a szöveg? A fülszöveg a lírával vála-
szol: „De torz visszhangom csak saját / visszhangját torzítja 
tovább / S ahogy visszaveri, / nem rendeződnek össze egy / 
Mondattá a rég feledett, / Holt nyelv emlékei. (Nyelvemlék) 
Persze	Ferencz	Győző	kötete	egyáltalán	nem	olvasható	a	vers	
világformáló-világromboló erejébe vetett naiv hitvallásként, 
ennél sokkal izgalmasabb kérdések körül artikulálja saját po-
étikáját.	Az	eltűnő	világ	„fantazmagóriája”	előrevetíthetné	a	
képzelet, az ihlet hegemóniáját a kötetben, amelynek segítsé-
gével az üres lapokat megtöltve, egyfajta mágikus ön- és vi-
lágteremtő	aktusként	tételeződne	a	versalkotás.	Ferencz	lírája	
azonban	sokkal	inkább	kötődik	a	mindig	aktuális,	érzékek	ál-
tal befogadható létezéshez, a mindennapihoz, mint a képzelet 
által	előállítható	teljesen	imaginatív	formációkhoz.	(A	fenti	
,létezés’ kifejezés helyett használhattam volna a ,valóság’ fo-
galmát, ugyanakkor Ferencz költészete nagyon érzékenyen 
végig relatív valóságról, tehát valóságokról, vagy legalábbis 
a valóság képlékeny fogalmiságáról beszél. Vagyis a való-
ság – képzelet oppozíció ebben az értelemben egyáltalán nem 
állná	meg	a	helyét.)	Tehát,	ha	ő	azt	mondja:	„ma	reggel	eltűnt	
a világ”, akkor azt is mondja, hogy olyan módon találkozott 
valósággal, amit még nem tud pontosan lefedni szavakkal. 
„Maradok továbbra is, akinek / Az a története, hogy nincsen 
rá szava.” (Dal a nehézségről) Ezt alátámasztja az is, hogy 
az a vers, amelyben a kötet végén a cím verssorként vissza-
köszön, az alkotásnak éppen az imént tárgyalt problémájáról 
tudósít. Ahogy tompul a látvány, úgy úszik el a nyelvi meg-
ragadhatóság	 elől	 a	 szöveg.	A	 szótalanság	 ez	 esetben	 nem	
egyenlő	a	hallgatással,	 sokkal	 inkább	a	még	nem	körvona-
lazódó világtapasztalat nyugtalanító atmoszférájának integ-
ráló szövegkísérleteivel állunk szemben. „Ma reggel eltűnt 
a világ / Az érdes szürkeség kint egy tömbbe tapadt, / És az 
ablakon nem látszik át / Az évszak, a szemközti ház, és alig a 
gondolat.” (Márciusi vagy áprilisi köd) A kötetben haladva 
többször találkozunk a gondolati aktus megakadásának bra-
vúros versnyelvi feloldásával. Mikor a nyelvben ragadó lírai 
én nem tudja kifejezni magát, nem tudja pontosan megha-
tározni az épp aktuális valóságvonatkozásokat maga körül, 
akkor mintegy nyelvi szürkehályogként, a vizuális elmosá-
sokba, legtöbbször egy általános szürkeségbe menekül. Az 

elmosódó szökésvonalak a nyelv bizonytalanságát jelzik. „a 
szétterülő halvány vonalak / továbbhullámzó lassú gyűrűzése 
/ átúszik belesimul távolabb / a szürkénél is szürkébb szürke-
ségbe (Ahogy a koncentrikus köröket).

Valójában éppen ez a labilitás, a valóságvonatkozásokban 
való	állandó	elbizonytalanodás	a	kötet	egyik	legerősebb	hoza-
déka. Ennek egyik leglátványosabb és legintenzívebb megje-
lenése a verszárlatok notórius nyitva hagyása, a vég ideiglenes 
elhalasztása, felfüggesztése, vagy épp egy alternatív nyitány 
újrafogalmazása. A zárlatban a visszavont mozdulat frusztrá-
ciójából	teremtődő	pillanatnyi	hezitáció	képes	új	tereket	nyit-
ni ott, ahol formailag a szöveg véget ér. Vagyis ahelyett, hogy 
valamiféle	konklúzió	felé	hajtaná	a	lírai	beszélő	a	szövegeket,	
sokkal inkább verseinek újraalkothatóságának feltételeit terem-
ti meg. „Hogy ha tudom is – hiába, úgyse találok semmit / – , 
Ne nyitogassam folyton a fiókokat.” (A fiók), Csak folytatás lesz 
nem lesz közelebb / Hogy hogy hogy nem voltak a kezdetek (A 
kezdőpontokról, végződés nélkül), „Nem tudja, / Ha eléri a ka-
put, a kilincset lenyomja-e.” (Alacsony ég alatt) 

Van valami nehezen megfogható heterogenitás ezekben a 
szövegekben.	A	szövegtest	törésvonalai	még	inkább	a	kereső	
költői	tudat	önmozgásának	lenyomatait	konzerválják.	Az	idő	
tehát nemcsak tematikailag, hanem alkotástechnikailag is a 
kötet	 részévé	válik.	Ferencz	Győző	akadémiai	székfoglaló-
jában1	a	következő	önreflexív	gondolatokat	olvashatjuk:	„Az 
én gyakorlatomban a versnek csak az ötlete támad egyszerre, 
maga a szöveg általában részletenként, rétegekben fogalma-
zódik meg, és mire elkészül, talán már nem is emlékeztet arra, 
aminek eredetileg indult.”	Ez	a	rétegző-technika	pedig	képes	
egy	nagyon	eleven	versidőt	hozzáadni	a	szövegtérhez.	A	tö-
réspontok,	a	tudatosan	sorok	közé	várt	idő	termékeny,	sokpó-
lusú közeget hoznak létre. Saját anyagán csúszik el a vers. Az 
időben	változó	lírai	én	hangja	ezáltal	önmaga	duplumaként,	
egy már eleve módosult, önmagát felülíró visszhangként 
olyan polifóniát vezet a verstérbe, ahol az örök érvény és a 
pillanatnyi létesülés már a vers igazságának és az élet igazsá-
gának keresztmetszetében hagyja összeérni a mondatokat. Ez 
a	fajta	skizofrén,	önmaga	körül	tévelygő	verstudat	pedig	akár	
egy	újfajta	 lírai	 személyesség	 felé	 is	mutathat.	Az	előzetes	
én	idegenségével	kapcsolatot	teremtő	hang	lehetőséget	ad	a	
személyiség eltávolítására, körvonalainak láthatóvá tételére, 
vagyis az önpozícionálás lehetséges, új olvasatát adja. „Ma-
gamba éljem bele magam, / Feltérképezve hátha így megvont 
időm határait” (A fordító panasza). 

És amikor az olvasó azt gondolná, hogy tettenérte a lírai 
ént,	akkor	újabb	csavar,	újabb	kérdőjel	jelenik	meg	a	sorok	
között.	A	versbe	épülő,	lappangó	szkepszis	felszálazza	az	ad-
dig összefonódó részleteket. A kétely egy olyan formabontó 
költői	magatartásként	vonul	a	szövegekbe,	amely	az	én	aktu-
ális bizonytalanságából úgy táplálkozik, hogy annak lemon-
dó modalitása ambivalens módon még dinamikusabbá teszi 
a szövegteret. A beteljesülés mindenkori hiánya, a kivárásba 
rekedt mozdulatok, az elvégtelenített verspróbálkozások ele-
ve kódolt kudarca paradox viszonyban állnak magával a vers 
létrejöttével.	Örök	kérdőjel	az	állítás.	„Egyre nehezebb meg-
győznöm magam, / Hogy a legcsekélyebb értelme van / Csak 
két szót is egymás után leírnom” (Drótlegyek). 

Ferencz	Győző	verseinek	táplálója	a	mindennapiság,	soha	
nem	rugaszkodik	el	a	talajtól.	Szövegeinek	építőelemei	min-
ket	 is	körbevesznek,	végig	 ismerős	 terepen	olvasunk.	A	kö-
tetnek	pont	ebből	a	létheztapadtságából fakad az a nagyon is 
emberi tulajdonsága, hogy élettani sajátosságai vannak. Öreg-
szik.	Tapasztal.	Érik.	Biológiailag	 is	 halad	 előre.	Számolnia	
kell tehát a veszteséggel. Ugyanakkor semmi pátosz nincs az 
elmúlásban,	 végig	 megőrzi	 az	 élet	 rögzíthetőségének	 azt	 a	
prózai igényét, amelynek elvesztése, megbicsaklása, keresése 
épp a legizgalmasabb versfutamait rajzolják ki ennek a lírá-
nak. Néha úgy érezheti magát az olvasó, mintha Jim Jarmusch 
Paterson	című	filmjét	nézné.	„Hálószobám szellőztetem, / Az 
ablak tárva sarkig. / A szél betóduló örvényei / Az éjszaka ne-
hézillatú levegőjét kisöprik (Egy szál deszkán). Az olvasás arra 

1 https://mta.hu/data/dokumentumok/szima/szekfoglalok/Ferenczgy_
szekfoglalo.pdf Utolsó elérés: 2019. 05. 06.
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késztet, hogy nézzünk körül. A szem szép lassan elkalandozik 
a	szövegből.	Például	a	parkettán	kirajzolódó	fényhasábokra,	
vagy a padra a hátsó kertben, esetleg a villamos járdaszigetére, 
a	kórházi	ágyon	fekvő	rokon	arcára.	Itt	a	világ	szüli	a	költőt.	
Milyen alázatos és evidens formája ez a lírának.

(Gondolat Kiadó, 2018)
Pintér Viktória

A felszántott emlékezet
(Uri Asaf: A rózsa türelme)

„A Holt-tenger mellett nőttem fel, a 
testem felszántott emlékezet.”

A rózsa türelme	című	kötet	Uri	Asaf	válogatott	verseit	tar-
talmazza.	A	kötet	szerkesztője,	Báthori	Csaba	hangsúlyozza,	
hogy	Uri	Asaf	versei	a	2000-es	évektől	kezdődően	a	magyar	
líratörténet egyedi formáját hozták létre. „Amolyan előd nél-
küli, mégis ősi beszéd ez, amely megrendítő erejét többek kö-
zött azzal alapozza meg, hogy gesztusaiban több ezer eszten-
dős tudat- és tudásanyag párlatait őrzi és ragyogtatja.” Mind 
az	„ősi	beszéd”,	mind	a	„több	ezer	éves	tudásanyag”	formula	
a	versek	időbe	vetettségének	viszonylataira	vonatkozik,	s	Uri	
verseinek azt a sajátosságát emeli ki, hogy a versekben meg-
jelenő	verbális	rend	jelenidejűsége,	itt	és	mostja	azáltal	nyeri	
el	érvényességét,	hogy	valami	önmagát	lényegileg	megelőző	
szándék,	késztetés	lehetőségfeltételét	teremti	meg.	Ebben	az	
értelemben ezek a versek olyan „archeológiai” események, 
melyekben	az	idő	mélyéhez	való	hozzáférés	a	tét.	A	recenzió	
mottójává emelt idézet, „A Holt-tenger mellett nőttem fel, a 
testem felszántott emlékezet”,	megerősíti	ezt	a	belátást.	Ez	az	
erőteljes	metafora	több	szempontból	is	az	egyik	mélymagja	
lehet	ennek	a	költészetnek.	Egyfelől	nagyon	markánsan	jele-
nik	meg	benne	a	tér,	a	hely,	másfelől	az	idő,	a	múlt,	s	mindkét	
dimenzió	az	alak,	az	én	transzparenciájában	kereszteződik.	

Véleményünk szerint Uri Asaf verseinek poétikája ezen há-
rom	tényező,	a	tér,	az	idő	és	az	én-alak	nagyon	sajátos	egymás-
ra	rétegződésében	ragadható	meg.	S	egyáltalán	a	rétegzettség, 
a rágyűrődés, a tektonikusság a	szerző	költői	világának	alap-
vető	 viszonya.	Maga	 a	 cím-motívum,	 a	 rózsa-struktúra	már	
egyértelműen	kijelöli	ennek	a	világnak	a	felületen	túli	mély-
ségeit. „A nevemet kisimítom és összehajtom kétfelől.” – írja 
a	szerző	az	Egyetlen ragyogó nap	című	versében.	Az	össze-
hajtás,	összegyűrés	során	megképződő	felületi	találkozások	a	
versdimenzió elmélyítésének az eszközei, ugyanakkor ebbe a 
képbe	beleolvasható	az	azonosságot,	az	önmagaságot	jelentő	
név eltüntetése és felszámolása is, hiszen az összehajtottság 
valójában a struktúrákban való elrejtettség (elveszettség) ál-
lapota. Ha Uri Asaf versei kapcsán egyáltalán beszélhetünk 
hagyományos	értelemben	vett	lírai	énről,	akkor	annak	az	alap-
vető	létmódja	az	idő	és	tér	rétegei	közti	eltűnés,	a	tűnőfélben	
levő	létidő.	Ez	az	eltűnés	azonban	nem	fizikai	kivonódás	a	tér-
ből,	hanem	a	térnek	és	az	időnek	(ősöknek)	az	énbe	íródása,	
aminek	köszönhetően	maga	az	én	mintegy	kiszorul	önmagá-
ból,	hogy	helyet	adjon	az	ősöknek.	Ebből	következően	maga,	
mindkét	vonatkozás	irányába	nyitott	figyelemként,	az	élők	és	
halottak közti úton létben érzékeli önmagát. A múlt bezúdulá-
sa a jelenbe szorosan összefügg azzal a tartalmi sajátossággal, 
hogy	a	versekben	az	élet	és	halál,	élő	és	halott	közti	ontológiai	
különbség érvényét veszti. 

„Apám ajkát nem örököltem, se annak vastagságát,
Se a biggyesztésnek látszó tartást.

Miközben korokat ugrottam, a szám fiatalon tart,
A saját szám mássága.

Fekete palást lebben, aki eltávozott, mind jelen van.
Velem senki nem ül egy asztalhoz:

Mitől az ókori idegenkedés?
Nekem is füstszagom van.”

(Ez nem vers)

A	halottaknak	az	élőkbe	való	belegyűrődése	mélyen	érinti	
a lírai én alak-azonosságát. A halottak által vezérelt élet, a 
halottakkal	történő	szembenézés	ugyanis	újra	és	újra	tapasz-
talattá teszi az én másságát, idegenségét, s az azonosulni 
akarás kétségbeesett hiábavalóságát. A szöveg drámai zárása 
(Nekem is füstszagom van) a közös szenvedés sorsazonossá-
gát vállalt tapasztalatként mutatná fel, ám az „ókori idegen-
ség”, a másság felszámolhatatlan annak ellenére, hogy „aki 
eltávozott, mind jelen van”.	Az	élők	és	a	holtak	közti	ugyan-
azon otthonosság és otthontalanság tulajdonképpen a téri 
otthonosság-otthontalanság	beleágyazódása	az	 időbe.	A	két	
otthon (Magyarország / Izrael) közti otthontalanság azonban 
nem pusztán kétségbeesett hiányként jelenik meg a versek-
ben,	hanem	a	 terek/idők	egymást	megidéző	 többletében	 is.	
Ezeket	a	verseket	soha	nem	sodorja	el	a	beszélő	sajátos	po-
zíciójából fakadó hontalanság (üresség)-érzet apátiája, mert 
az önmagaság hiányzó másika mint potencialitás új készte-
téseket és impulzusokat tud mozgásba hozni. Véleményünk 
szerint a kötet egyedi atmoszféráját éppen az adja, hogy Uri 
Asaf	versein	egy	olyan	melankolikus	derű	uralkodik,	amely	a	
jelenlét örömével, szépségeivel felül tudja írni a múlt és a tér 
rétegeiben	teremtődő	drámákat,	gyűrődéseket.	

„Közel az ég, én bárányfelhőket terelek,
Ők pedig vándormadár rajokat, 
Kik éppúgy kétlakiak, mint én.

A felszín alatt az apró halak
Szaporán lélegeznek.”

 (Pásztormese)

A	versek	kettősségekbe	osztódó	(így	eltűnőben	lévő)	én-je	
egyfelől	egy	sors-	és	hagyományközösség	drámáit,	traumáit	
szinte	újraélő	tudatként,	másfelől	a	létezés	szépségeit,	színe-
it,	örömeit	az	eltűnő	jelenségekben	megpillantó	szemként	és	
tekintetként megteremti világának sajátos, szinte pengeélen 
táncoló egyensúlyát, ami a kétlakiság természetrajzában ele-
ven,	égető	szükséglet.	Uri	Asaf	verseiben	a	szerző	tudata	és	a	
szerző	szeme	egyszerre	végzi	a	művészi	formamunkát.	Pon-
tosabban a vers a tudat/képzelet verbális „anyagából” és a 
szem	vizuális	látványsíkjaiból	rétegződik	és	ülepedik	le.	Azt	
is	mondhatnánk,	hogy	különböző	nézőpontok	 íródnak	egy-
másra	a	szövegekben,	s	maguk	a	nézőpontok	nagyobb	súllyal	
vannak	jelen	a	versekben,	mint	a	néző	(lírai	én).

„Találkozásainkban nincs egyirányú utca,
Ahányszor jössz, annyiszor hagysz el.
Senkire nem hasonlítunk, csak önmagunkra.
Te máskor élsz, én másvalahol.

Nappal fehér lap világít,
Alkonyatkor a szürkék ezüstje, a grafit.
Ujjad közé veszel egy tincset, a szemed közé állok,
Ahol nincs ég, se föld.”

 (A szürkék ezüstje)

Az én (a látó) úgy válik a látott részévé („a szemed közé 
állok”), hogy az én a látványban maga számára láthatatlan, 
mintegy elveszik saját látásában, s a kép vakfoltjává válik, 
hiszen	 a	másik	 szemének	 tengelyébe	 áll	 bele.	A	nézőpont-
áthelyezés	következtében	a	kép	 fő	 tárgya	az	 a	 „magasság”	
(nézőpont)	lesz,	ami	csak	mint	a	fokalizátor	fokalizációja	je-
lenik	meg	azáltal,	hogy	egy	külső	perspektíva	tárgyává	válik.	
A társas viszonyban az én jelenlét-hiánya (Te máskor élsz, 
én másvalahol.)	a	legláthatóbb	összetevő.	Néhány	kivételtől	
eltekintve (pl. Curriculum vitae) a versek én-reprezentációjá-
nak	ez	a	visszatérő	szerkezete.	A	fent	említett	„időbe	történő	
szétíródás”	mellett	 az	én	 folyamatos	eltűnésében	 szemléle-
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ti összefüggések is megjelenhetnek. Uri Asaf verseinek a 
természet apró rezdülései adják az eseménytartalmaat: egy 
fuvallat,	 egy	villanás,	 egy	 szárnycsapás.	A	 szerző	 tekintete	
érzékeny a természetrezdülésekre, és mindenben a feltárulás, 
a	megjelenés	 egyszeriségét	 tudja	 látni.	 Ennek	 köszönhető,	
hogy	 az	 érzékelőt	 szinte	 beborítják,	maguk	 alá	 temetik	 az	
érzékeltek. A versek természeti valóságát nem a burjánzó 
organizáció, hanem a vegetáció elemi formái alkotják meg: 
fűszál,	szikla,	kő,	ecetfa,	szalmaszál,	nyirkos	agyag	stb.	Ezek	
az	elemi	összetevők	mégis	elégséges	jelei,	jelölői	a	természe-
ti	rend	totalitásának,	s	mintegy	örök	megidézői	az	Éden	vege-
tatív	gazdagságának.	A	kötet	egyik	fő	motívuma,	A kert több 
versben is egyszerre jelenít meg egy teret és egy állapotot. 
A Kert	című	vers	nyitó	képe	jól	ábrázolja	ezt	a	kettősséget:

„A kert mindent kifejez.
Látszik rajta az ember keze.
A szívem kert, kézen fogva vezet.”

 (A kert)

A központi állítás kétirányú olvashatósága (Látszik rajta 
az ember keze.) egyrészt az „Isten keze” által teremtett kert 
elvesztéséből	fakadó	minőségvesztés	fájdalmát,	másrészt	az	
emberi	kéz	rendteremtő	potenciálja	fölötti	derűt	írja	rá	a	lát-
ványra. Tehát a konkrét látvány azonnal megnyitja önmaga 
kultúrtörténeti	kontextusát,	eredetét,	így	az	elemi	összetevők,	
akár	egy	fűszál	is,	az	eredendő	totalitás	idézőjévé	válik.

A	 versekben	 jelenlevő	 állandó	 látványkarakter	 mégsem	
biztosítja a természetben feloldódó lírai hang organikussá-
gát. Nyoma sincs egy olyan kései bukolikának, amelyben 
a	természet	a	modern	ember	számára	végső	menedék	lehet.	
Sokkal inkább azt az érzést közvetítik a versek, hogy a látha-
tatlanból láthatóvá váló természetben az ember mint veszik 
el. Az a tapasztalat jelenik meg, hogy az én itt és mostjával 
szemben	az	embert	körülvevő	világ	tagolás	előtti	tágasságá-
val elnyeli az embert. Valami szélesebb horizontú tekintet 
távlatában	szinte	semmi	sem	látszik	belőle.	Uri	Asaf	versei	a	
végtelennel számolnak, a láthatatlannal, egy olyan horizont-
tal,	mely	felől	maga	a	beszélő	szinte	észrevétlen,	s	küzdelme	
éppen az érvényes látszás eléréséért folyik. A versek termé-
szeti képei archetípusos mintákat idéznek, s az idézés által 
éppen az alapminta hiányát rögzítik. 

„a budai tájból szél fúj
s ahogy a fű hajlik
az olyan, mint Jeruzsálem”

 (Paletta)

 „a kiégett föld Galileára hasonlított
a papírmasé fűbe nem mertem
leülni” 

 (A smaragd mélyben)

A látott képek vonatkozási pontja egy a jelenben már 
láthatatlan, de láthatatlanságában rendkívül eleven táj, ami 
szinte	átüt	a	látottakon.	A	szerző	számára	a	szentföldi	táj,	a	
gyűrött,	kopár	föld	a	maga	kemény	rétegzettségével	valami	
mélyen	 bevésődött,	 elementáris	 látvány	 transzformációja.	
Ebben az összefüggésben új jelentéssel gyarapodik a mot-
tóvá emelt idézet: „testem a fölszántott emlékezet”, hiszen 
a föld és a test, Izrael és a lírai én testvalósága oly módon 
vetül	egymásra,	hogy	mindkettő	a	közös	emlékezet	materiá-
lis	megjelenítéseként	válik	csak	értelmezhetővé.	A	föld	mint	
történelemhordozó	 test	 és	 az	 emberi	 test	mint	 az	ősök	 tes-
ti	 valójának	 következménye	 egymást	 helyettesítő,	 egymást	
feltételező	 kölcsönösségként	 áll	 elő.	A	Báthori	Csaba	 által	
említett „több ezer esztendős tudat- és tudásanyag” lényegi-
leg ebben a kölcsönösségben gyökerezik. Uri Asaf verseinek 
egzisztenciális súlya ennek a viszonylatnak a szilárdságából 
fakad. Ez a kölcsönösség azonban éppen a kiszakítottság, ki-
vetettség	metafizikai	vákuuma	által	válik	érvényessé.	A	ter-
mészet az ember számára csak akkor válik láthatóvá, amikor 
kilép,	kiűzettetik	belőle.	Uri	Asaf	verseiben	az	Édentől	kelet-
re	űzött	ember	tekintete	pillant	vissza	önnön	eredetére,	nem	
mint	helyre	vagy	időre,	hanem	mint	vissza	nem	szerezhető	

bensőségességre.	Az	eredeti	tekintet	széttörése	törés	a	termé-
szetben	is,	hiszen	a	primordiális	egylényegűség	elvesztésével	
a	természet	tájjá	(dinnyemaggá,	szőlőlevéllé)	válik.	

„Édeni szárnyas lények
Hozzák a torok száraz érzetét.
Lent a föld, melyet pára táplál, vörös színben ragyog.
Ugyanígy Ádám szíve,
És benne a lüktető vér, 
Piros jelek egymás után,
Fekete dinnyemagok és szőlőlevelek,
A végső csend fehér és iható,
A mélység közel van,
S a végzet szóval is kimondható.”

 (A kabbala négy színe)

Ahogy	Uri	Asaf	verseinek	tájelemei	jelzik,	őrzik	az	ereden-
dő	táj	(Éden)	nyomait,	úgy	talán	ennek	a	poétikának	is	a	végső	
valósága	az	őrzés	és	az	emlékezés	praxisa.	Galambos	Ádám-
mal	 folytatott	 beszélgetésében	 a	 szerző	 felhívja	 a	 figyelmet	
az	emlékezés	és	őrzés	egymást	értelmező	kettősségének	fon-
tosságára: „Az emlékezés és őrzés, a mózesi parancs az egész 
zsidóság számára meghatározó, ugyanis ez az, ami összetart 
minket mint népet. Az emlékezés azt jelenti, hogy tudjuk, hogy 
az Úr az, aki a törvényt adta a Sínai-hegyen, ő az, aki kivezette 
a népet az egyiptomi fogságból, és ő az, aki bevezette a népet 
Kánaán földjére. Emlékezni kell továbbá, hogy mit tett az Úr 
a néppel a vándorlások alatt. Ez volt a Mózes korabeli em-
lékezés. Az őrzés parancsolata a Tóra naponkénti tanulására 
irányul. Az őrzés a zsidóság első számú tevékenysége, más-
részt értelmet ad az ember életének.”	Az	egymásra	gyűrődés/
rétegződés	tulajdonképpen	az	őrzés	és	emlékezés	praxisának	
szerkezetét	állítja	elő.	A	tudatnak	ebben	a	mozgásában	külö-
nös szerepet kapnak az álmok, az álomképek, amik Uri Asaf 
verseinek	lényegalkotó	elemei.	Költői	világában	álom	és	va-
lóság	nem	idegen	egymástól,	egyik	formálja,	előhívja	a	mási-
kat	ugyanúgy,	ahogy	az	élő	előhívja	a	holtakat,	s	a	holtak	elő-
hívják	és	számon	kérik	az	élőt.	Valójában	az	álom	az	a	terep,	
amelyben	az	idő	és	a	tér	gyűrődései	kisimulhatnak,	és	a	tudat	
alatt archivált „tektonikus világmélye” felszínre kerülhet („A 
tektonikus világmélye valóságos csoda”). Ebben az értelem-
ben	Uri	Asaf	verseinek	meghökkentően	szép	szürreális	képei	
episztemológiai státussal bírnak.

„Az alvás meghalás. Aludj sokat, ne félj!
Az alvás megközelíti a halált, de nem érinti,
Hisz a halál felől az élet is csak megközelítés.
Ki visz el az eljövendő világba?”

 (A fák zöldje hamis)

Uri	Asaf	versei	olyan	költői	formák,	melyekben	az	álom	
produktív	látványaiban	érintkezésbe	lép	élő	és	halott,	élet	és	
halál,	múlt	és	jelen,	hiszen	ahogy	a	költői	tapasztalat	rögzí-
ti:	minden	viszonylat	megközelítések	révén	áll	elő,	a	figyelő	
tudat	 nézőpontjának	 következményeként.	 E	 versek	 alapve-
tően	 érintkezésbe	 akarnak	 lépni,	 pontosabban	 érintkezések	
akarnak	lenni	az	én-t	meg-	és	túlhaladó	idővilág	elérhetetlen	
rétegeivel. Az a belátás, hogy csak a megközelítés lehetsé-
ges,	érintkezés,	megérintés	soha,	nem	szünteti	meg	a	költői	
látomás	eleven	szükségszerűségét.	Uri	Asaf	minden	verse	új-
raindulás a „tektonikus világmélye” sötéten ragyogó árkaiba 
és szakadékaiba. A kulturális hagyomány mélyrétegeinek lá-
tomásteremtő	felhajtó	ereje	valójában	vissza	is	kényszeríti	a	
versek	beszélőjét	e	mélyrétegek	gyűrődései,	repedései	közé.	
A hagyomány az emlékezés által válik formáló valósággá, és 
az	őrzés	morális	kényszerével	terheli	meg	birtokosát.	A rózsa 
türelme	című	kötet	verseiben	e	teher	verseken	keresztül	tör-
ténő	felmutatásával	állunk	szemben.

Uri	Asaf	 tág	 terű	poétikája	 igazi	költészet,	olyan	 imagi-
náció, amely kitartó makacssággal keresi és teremti a létezés 
azon	 tengelyét,	 aminek	 a	 láttatása	 minden	 igazi	 művészet	
célja kell, hogy legyen.

(Scolar Kiadó, 2018)
Komálovics Zoltán
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Az „elsõ igazi mondat”
(Tóth László: Wittgenstein szóvivõje)

Tóth László legújabb kötete, a Wittgenstein szóvivője már 
címével is nagy terhet vállal magára, ám szerencsére nem 
merül	ki	Wittgenstein	filozófiájának	üres	és	ma	már	némileg	
unalmasnak	is	tűnő	költői	magyarázatában,	hanem	mint	min-
den valamirevaló Wittgenstein-értelmezés, ez is a Tractatus 
7. pontjából indul ki. Hiszen mi másért lenne szüksége Witt-
gensteinnek	 szóvivőre,	 ha	 nem	 azért,	mert	 ő	már	 képtelen	
megszólalni? Nehéz máshogy olvasni a cím tükrében a cím-
adó vers egyik legmegkapóbb mondatát, „S az ember utolsó 
mondatával	 kezdi	 el	 /	 élete	 első	 igazi	mondatát”	 (Wittgen-
stein szóvivője), mint a Tractatus utolsó, az elmúlt közel 90 
évben,	megjelenése	óta	a	nyelvfilozófia	egyik	alapjává	érett	
pontjának kommentálásaként. Ám amennyiben lefejtjük róla 
a címet, a verset egy sokkal szabadabb közegbe helyezve ez-
zel, amit már csak azért is tegyünk meg nyugodtan, mivel 
ezek a versek szebbek annál, semmint, hogy szimpla kom-
mentárként	olvasgassuk	őket.

Tíz	 éve	 jelentkezett	 a	 költő	 utoljára	 kötettel	 és	 ennek	 a	
tíz	évnek	minden	hónapja	érződik	az	összeállított	anyagon,	
bár találhatunk benne régebbi verseket, szövegeket is, és a 
válogatás talán túl is csapna önmagán, ha ezt a mennyiségét 
nem	tartaná	a	költő	vagy	a	szerkesztő	keretek	között	az	erős	
és alaposan körbejárt témákkal. Foghúzósan hangzik, de 180 
oldal fölött egy verseskötet már túllép azon a mennyiségen, 
ami kényelmesen befogadható, feldolgozható, épp ezért e fö-
lött	a	mennyiség	már	hátránnyá	válik,	kivéve,	ha	olyan	erős	
tematikus csapásokra tud támaszkodni, mint amelyek Tóth-
nál is megjelennek.

Az, hogy a nyelvi környezet, amiben élünk, ma gyorsab-
ban és élesebben változik, mint eddig bármikor, közhely, ám 
olyan	közhely,	melyet	 időről	 időre	elő	kell	venni	és	reflek-
tálni kell rá, és Tóth kötetének a legsikerültebb versei éppen 
ezt teszik. Verseinek tárgya nem is expliciten a nyelv átala-
kulása,	hanem	az	azt	megelőző	technikai	feltételek	rohamos	
változása.	Ezt	az	áttechnicizálódást	már	rögtön	az	előszóban	
tetten	érhetjük,	„[I]rodalmi	mű	létrehozásával	a	semmit	–	a	
papír	(a	képernyő)	végtelen	fehérségét	–	kerítjük	körül	nyel-
vi	eszközeinkkel”,	majd	pedig	azt,	hogy	a	papírt	időközben	
a	 képernyő	 sokszor	 zavarba	 ejtően	 végtelen	 fehérsége	 vál-
totta le, többször verseinek tényleges tárgyaivá teszi. Az 
irodalomtudomány még jelenleg is küzd azzal a kérdéssel, 
hogy milyen következményekkel járt a papír és a számítógép 
közti éles váltás, Tóth kötete pedig minden bizonnyal ezen 
vizsgálatoknak a koronatanúja lesz egyszer. Hiszen sokkal 
hangsúlyosabb váltásról beszélünk itt, mint ami végbement 
az írógép megjelenésekor, és amelyet a magyar költészetben 
többször is dokumentáltak, a digitális írás megjelenésével 
már	nem	csak	a	megírt	szöveg	tűnik	fel	előttünk,	hanem	a	lap	
fehérségénél konkrétabban villantja fel a curzor folyamatos 
villogása	az	eljövendő,	a	még	megírandó	szöveg	lehetőségét	
is:	„mindig	e	vers	előtt	jár	/	a	cursor”	(Számítógépvers No.1)

A digitális nyelvi létmód megjelenése, amelynek 
műkődésmódját	a	kötet	olyan	verseken	keresztül	is	illusztrál-
ja, mint a Permutáció. Ebben a versben nemcsak az jelenik 
meg,	ahogy	a	számítógép	az	előre	legenerált	elemek	folya-
matos	 variálásával	 állítja	 elő	 a	 megjelenített	 információt,	
hanem az is, ahogy ez a folyamat napjainkra kultúra- és tu-
dásösszesítő	modellé	vált.	Tóth	versében	a	saját,	folyamatos	
felszámolás alatt álló énje egymás mellé kerül Odüsszeusszal 
és Bovarynéval is, mindkét irodalmi alak egy kultúra megje-
lenésének emblematikus jelképe.

És	éppen	így	rendelődik	egymás	mellé	a	köteten	belül	a	
Wittgenstein nyomdokaiban átértékelt nyelv (Versen túli), a 
kultúra-,	 sőt	 fajalapítás	momentuma	 a	 bibliai	Ádámon	 ke-
resztül (Ádám visszatér), valamint a kötetben végig az át-
értékelt nyelv otthonaként szolgáló számítógép és az ezzel 
megjelenő	digitális	létmód	is	(Számítógépvers No.1 és 2). Az 
itt	említettek	pedig	csak	a	kötet	első	négy	verse,	ami	így,	eb-
ben a kompozícióban hangsúlyosan bejelenti a folyamatosan 
végigvonuló,	visszatérő	témákat,	illetve	az	ezek	konstelláci-
ójából összeálló elképzelést is.

Ám túlzás lenne azt állítani, hogy ez a kötet csak ezt az 
egyébként rendkívül izgalmas, a folyamatos jelenléte el-
lenére is újra és újra megújuló problematikát járja körbe, 
nincs	szó	egy	ennyire	erőteljesen,	megszorítóan	szerkesztett	
konceptkötetről.	A	kötet	vegyes,	hiszen	példának	okáért	nem	
csak	a	korábban	említett	előszót	találjuk	benne	prózai	betét-
ként,	hanem	számos	más	művet	is,	amelyek	értekező	igény-
nyel lépnek fel ugyan, ám pont azért nem tudnak akár kis-
esszéként	működni,	mivel	a	bennük	megnyilvánuló	tekintet	
mindig	a	költőé	marad,	aki	költészetének	keres	témát	mindig	
és minduntalan. Elegyednek a versekkel, mint ahogy azt a 
Kisded értekezések	című	ciklusban	is	megfigyelhetjük,	ahol	
akár	egy	művön	belül	is	változik	a	műforma	(Kisded érteke-
zések a mozgólépcső-kalauz életéből).

Tíz	év	sok	idő,	és	ennyi	idő	után	kötettel	jelentkezni,	még	
akkor	is,	ha	Tóth	időközben	nem	némul	el,	hisz	folyóiratok-
ban	rendszeresen	publikált,	sőt	a	kötet	verseiből	is	jelent	meg	
időközben	nem	is	egy	a	különböző	periodikákban,	elkerülhe-
tetlenül a számadás igényét is magában hordozza és amely 
részben ugyan megtörténik a nyelvi változás körbejárásával. 
Ám ezen túl is megtalálható a kötetben egyrészt a privát törté-
nelem, valamint az irodalomtörténeti értelemben vett hagyo-
mányokhoz való viszonyításban, legalábbis nehéz máshogy 
olvasni a Tíz párizsi hangzatos versszakát, „Nekem biz nem 
Bakonyom / Sok itten a bakanyom / Ám ágyam az máris van 
/ Hunyok Párizsban”, mint Ady parafrázisaként, valamint a 
tőle	és	ezzel	együtt	az	ő	nevével	fémjelzett	irodalmi	modern-
ségtől.	Annál	inkább	elmerül	saját	maga	privát	élettörténeté-
ben, ám ezek a versek sem élnek a voyerizmus hamis, talmi 
ígéretével, hiszen a személyes történeteken keresztül olyan 
általános, a generációsnál is tágabb élményeket fogalmaz-
nak meg, mint például az öregedés (Túl a negyvenötön…), 
vagy az internet megjelenése és belépése az ember életébe 
(Korszakváltás).	Bár	úgy	tűnik,	hogy	ez	a	személyes	tapasz-
talat kifejezetten generációs élmény, és a legtöbbször így is 
tekintünk	rá,	Tóth	leírása	(„a	tűz	megtapasztalása”)	mindenki	
életében bekövetkezik, igaz, egyre korábban húzzuk meg a 
digitális	létet	az	azelőttitől	elválasztó	választóvonalat.

Fontos azt is kiemelni, hogy az internet nem a számító-
géppel	rendeződik	össze,	nem	egyként	jelennek	meg	a	szöve-
geken	belül.	Ma	már	ez	is	furcsának,	következetlennek	tűnik	
fel	(vagy	tűnt	fel,	hisz	közben	egy	újabb	technikai	fordulat	
játszódott	le),	ám	mégis	a	kettő	különválasztása	az	internetet	
valami mássá, éterivé teszi, míg a számítógép megmarad hét-
köznapinak, vagy a megszokás révén azzá vált, munkaesz-
közzé,	ismerőssé	lényegült	át	a	kezdeti	rácsodálkozás	után.

A számítógép a versekben ugyanis testté válik. A haszná-
lója testévé, nem protézis vagy kiegészítés lesz, legalábbis ez 
a kép rajzolódik ki abból, ahogy a Számítógépvers No. 2-ben 
a	kezdősort,	„Bővíteni	kellene	a	memóriámat”,	rögtön	ki	kell	
egészítenie azzal, hogy „természetesen a számítógépemét”. 
A	számítógép	és	az	egyén	személyragokkal	történő	egymásra	
montírozása többször is végbemegy a kötetben, ám ugyanez 
nem	mondható	el	a	papírról,	amely	mindig	a	testtől	különál-
lóan jelenik meg. A számítógép az internet nélkül is a nagy 
egységesítőként	jelenik	meg,	amely	nemcsak	műformákat,	a	
prózát	és	a	lírát	rendeli	egymás	mellé,	hanem	művészeti	for-
mákat	is,	hiszen	a	képzőművészeti	alkotások	az	előszón	túl	is	
megjelennek, mint például a Híján az idő	című,	az	Alvó lány 
című	festményről	szóló,	prózai	értekezésben.

Ám nemcsak a számítógép jelensége montírozódik rá 
a	 költői	 énre,	 hanem	Ádám	figurája	 is,	 a	Kisded értekezés 
Ádámról avagy A Kiűzetés valódi története	című,	ars	poeticus	
versben „Ádám elhatározta egyszer: író lesz”, az íróvá érés 
klasszikus toposzát felhasználva teremti meg Ádám és a 
költő,	ezzel	együtt	pedig	a	nyelvteremtés,	az	írás	és	a	bibliai	
teremtés	 történetének	összevonását.	A	kötet	 erős	 tematikus	
volta	 miatt	 nehéz	 a	 számítógéptől	 elvonatkoztatni,	 amikor	
azt	olvassuk,	hogy	„a	Tudás	Fájának	tövében	múlatta	az	időt,	
amely	persze	akkor	még	nem	volt	feltalálva”,	sőt	az	eredendő	
bűn	tágabb	kontextusát	megvizsgálva	nyugodtan	ide	idézhet-
jük,	ahogy	az	internet	megjelenését	a	költő	a	„tűz	megtapasz-
talása”-ként aposztrofálja.

Ebből	 a	 hármas	megfeleltetésből,	 egymásra	 másolásból	
pedig már világosan kirajzolódik az a kép, amelyet az új, 
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hangsúlyozottan a digitáliák által befolyásolt nyelvi környe-
zet	 kelt	 Tóthban.	A	 nyelvet	 reflektálatlanul	 használó,	már-
már édeni állapotokból, ha nem is a számítógép megjelenése 
űzte	ki,	de	a	mostani,	számára	elérhető	nyelvet	egyértelműen	
ez	nyitotta	meg,	ám	ez	már	egy	reflektált	állapot,	hisz	a	tu-
dás hozta meg. Arra a kérdésre azonban, hogy a bilbiai törté-
nettel való párhuzam mennyire tartható fent, nevezetesen az 
éden	és	a	minket	körülvevő	világ	értékelvű	szembeállítása	a	
két	nyelv	között	 is	 fennállna,	már	nem	nyilatkozik	a	költő,	
és	esélyes,	 legalábbis	a	versekből	és	a	versek	közé	beékelt	
prózákkal,	 egy	 ezzel	 ellentétes	 kép	 rajzolódik	ki.	A	 reflek-
tált nyelvi létezés tudja csak megragadni a nyelv és a vers 
mögötti	dimenziót,	amelyről	már	a	kötet	nyitóverse,	a	Ver-
sen túliban is megjelenik és amely szükséges is ahhoz, hogy 
megragadjuk	az	olyan	apró	finomságokat,	mint	a	folyamato-
san	előttünk	ugráló	kurzor,	vagy	a	papír	fenyegetően	elnyúló	
fehér mélysége.

Azt,	hogy	a	 tíz	év	hallgatás	után	mikor	 jön	a	következő	
kötet,	csak	a	 jövő	és	 talán	Tóth	 tudhatja.	Ugyanakkor	az	a	
lendület, amelybe a költészet halad, és amit ez a kötet is fel-
rajzol azáltal, hogy magába foglal régi és új verseket egy-
aránt, van olyan sodró, hogy még többször ennyire is inspirá-
ciót	adjon,	hisz	választott	témáit	újszerű,	nemegyszer	fiatalos	
megvilágításba helyezi, miközben beszédmódja is mentes 
az	avíttságtől,	 sőt,	 az	Ádám-verseiben	a	mostani	pályakez-
dő	nemzedékre	jellemző,	most	éppen	újra	fellángoló	alanyi	
költészet hangja köszön vissza. Az azonban kérdés, hogy egy 
ennyire	filozofikus	témát	mennyi	ideig	lehet	még	a	költészet	
korlátai	közé	szorítani,	ám	az	erre	való	kísérletek	a	jövőben	
is	komoly	érdeklődésre	fognak	számot	tartani.

(Gondolat Kiadó, 2018)
Füzi Péter

Az élet mûvészete a mûvészet élete
(Horváth Nóra: „A szépség szeretõi” – 

George Santayana és kortársai. 
A platóni égi Erósz által befolyásolt létezésesztétikák 

példázatai a 19–20. század fordulójának 
új-angliai eszmetörténetébõl)

Horváth	Nóra	filozófus,	a	győri	Széchenyi	István	Egyetem	
fiatal	oktatója,	kiváló	elméleti	munkával	tette	le	névjegyét	a	
szakmai	közéletben.	Műve,	„A szépség szeretői” – George 
Santayana és kortársai, az amerikai kultúrtörténet azon alak-
jainak	állít	emléket,	akikről	keveset	tudnak	még	a	művészet-
történet	avatott	képviselői	is.	A	bevezetés	után,	a	könyv	első	
és leghosszabb fejezete George Santayana (1863–1952) ama 
kísérletét mutatja be, amelyben esztétikai ontológiáját töreke-
dett	megalapozni.	A	következő	fejezetben	Fred	Holland	Day	
(1864–1933)	 irodalommal	 átszőtt	 fotóművészetéről	 kapunk	
képet, majd pedig Edward Perry Warren (1860–1928) bemu-
tatása következik, aki a platóni égi Erósz dicsérete alapján 
kidolgozott	 férfiasság-ideált	 spiritualizálta.	 A	 konklúziókat	
megfogalmazó	zárszó	után	nem	csupán	bibliográfiát,	hanem	
e	három	amerikai	művész	és	gondolkodó	életének	kronoló- 
giai áttekintését is megtaláljuk, ami igen szerencsés kiegészí-
tés, mivel a kézikönyvként való használatot is támogatja. 

A	„három	amerikai	főszereplőt”,	személyes	ismeretségü-
kön túl, az a szinte vallásos életeszményük kapcsolja össze, 
mely az égi Erósz által meghatározott eszmének van aláren-
delve,	és	amelyeket	a	szerző	a	létezésesztétika	példázatainak	
tekint. A megkésett amerikai klasszicizmus keretei között, 
a 19. század második felében és a századfordulón kialakult 
esztétikai platonizmusról, mint az esztétikai életvitel egyik 
lehetséges formájáról kell itt beszélnünk. Az esztétikai plato-
nizmus esetében a szépség ideálja az Erószhoz kapcsolt örök 
cél. Ahogy Santayana írja The Sense of Beauty	c.	művében:	
„Egy tárgy nem lehet szép, ha senkinek sem okoz örömet, 

egy szépség, ami iránt minden ember közömbös, önmagá-
ban ellentmondás.”1 „Ez az öröm vagy gyönyör nem lehet 
az adott dolog hasznosságának a következménye, hanem 
csakis	 a	 hirtelen	 percepcióé.	 [...]	A	 szépség	 valami	 végső	
jó,	ami	szellemünk	alapvető	igényeit	elégíti	ki.”2 Santayana 
nem	 tekintette	 ideának	 a	 szépséget,	 hiszen	 nem	 volt	 hívő	
a hagyományos értelemben: „Soha nem élt bennem fel-
tétlen hit egyetlen dogma iránt sem, és gyakorló katolikus 
sem voltam. Aligha lett volna lehetséges. Anyám – ahogy 
az apja is –, deista volt: biztos volt Isten létezésében – ki 
más teremthette volna a világot? De Isten túl kiváló ahhoz, 
hogy az emberek elgondolhassák: az áldozást, az imákat, a 
templomokat, a halhatatlanságról szóló történeteket hitvány 
papok találták ki, hogy uralkodhassanak az ostobákon. Az 
apám – a deizmust leszámítva –, ugyanezen a véleményen 
volt.” […] „Így, bár megtanultam az imákat és a katekiz-
must, ahogy ez akkoriban Spanyolországban kikerülhetetlen 
is lett volna, tudtam, hogy a szüleim minden vallást az embe-
ri imagináció termékének tartanak: mindig is egyetértettem 
velük.”3	Horváth,	mindent	összevetve,	Santayana	életfilozó-
fiáját	egy	ókori	eszmékre	alapozott	életművészetként	értéke-
li: „Egy egész életen át tartó terápia, a lélek gondozása, a 
szenvedélyekre	 irányuló	figyelemmel,	 de	 alapvetően,	 a	 tö-
kéletességre való törekvéssel, a platóni forráshoz megtérve, 
az istenire irányuló erotikus szenvedély. […] Santayanánál 
a	 lélek	várának,	 egy	 rendíthetetlen	 erődítménynek	a	kiépí-
téséről	van	szó,	melynek	legfőbb	célja	a	boldogság	elérése,	
egy humanista etika értelmében.” (66.) Fred Holland Day és 
Edward	Perry	Warren	pedig	még	inkább	a	szépség	szeretői,	
„a platóni – phaidroszi – értelemben vett szerelmesek, kik-
nek egész életét a vágyakozás, a szépségre és tökéletesre tö-
rekvés kormányozta”. (12.) A Oxford University professzo-
ra, Stefano Evangelista, a korabeli amerikai gondolkodókra 
Új-Angliában nagy hatást gyakorló angol esztéticistákról 
(elsősorban	Walter	 Paterről	 és	 John	Addington	 Symonds-
ról)	 a	 következőket	 írja	mértékadó	 tanulmányában:	 „Pater,	
»Winckelmann«-tanulmányában	 a	 Phaidroszból kölcsönöz 
bizonyos gondolatokat, hogy megalkossa azt a modern in-
tellektuális típust, melyben az erotikus és az esztétikai im-
pulzusok egybeesnek. A Phaidrosz	mitikus	szóképeiből	ki-
indulva Pater – sajátos egyéni módján fordítva le a görög 
kifejezést	–	úgy	nevezi	el	ezt	az	új	típust,	hogy	»egyszerre	
szerető	és	filozófus«.	Pater	a	Phaidrosz 249A passzusából in-
dul	ki,	ahol	Szókratész	azon	lelkeknek	járó	előnyökről	szól,	
melyek	ötvözik	a	fiúszerelmet	a	bölcsesség	követésével.	[…]	
Szókratész mitikus érvelése szerint, ezek a lelkek növesztik 
ki	leggyorsabban	a	mennybe	visszarepítő	szárnyaikat.”4 De 
milyen társadalmi-történelmi összefüggések váltották ki e 
vágyakozást, az esztétikai platonizmus e formáját?

Ahogy Horváth írja könyvében, a „19. századi amerikai 
gondolkodást nagymértékben a pragmatizmus uralta, Új-
Angliában pedig meghatározó volt a puritán örökség. Éppen 
ezért	különlegesnek	számítanak	azok	az	életművek,	melyek	
a szépség világot uraló erejének az átragyogtatására töre-
kedtek,	 verseken,	 prózákon,	 művészeti	 alkotásokon,	 vagy	
teljes	filozófiai	rendszereken	keresztül.	A	19.	század	vége	az	
Amerikai	Egyesült	Államok	fénykorának	is	tekinthető.	[…]	
A modernizmus vívmányai azonban nem elégítettek ki min-
denkit.	Bár	a	fejlődés	kiváltotta	hangulat	mámorossá	tette	az	
üzleti szféra kiválóságait, az értelmiség nagy részében ép-
pen	ellentétes	érzelmeket	váltott	ki	ez	a	nagy	átrendeződés.	
A „hagyományos” Amerika-képünkkel – mely egy önbiza-
lomtól duzzadó társadalmat mutat, s amit a 19. század kö-
zepétől	kezdve	folyamatos	gazdagodás	és	fejlődés	jellemez	

1 Santayana, George: The Sense of Beauty. Being the Outline of 
Aesthetic Theory, Dover Publications, Inc., New York, 1955, i. m. 31.

2 I. m. 32.
3 George: ,A Brief History of My Opinions’, In: Irwin Edman (szerk.): 

The Philosophy of Santayana, Random House, The Modern Library 
Edition, 1942, 1–21: 5 és 6.

4 Stefano Evangelista: ‚Lovers and Philosophers at Once’: Aesthetic 
Platonism	in	the	Victorian	‚Fin	de	Siècle.’ The Yearbook of English 
Studies, Vol. 36, No. 2, Victorian Literature (2006), 238.
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–	 talán	nehéz	összeegyeztetni	 azoknak	 a	 korán	 jelentkező	
lázadását, akik már a 19. század közepén elkezdték megkér-
dőjelezni	a	kapitalista,	ipari	társadalom	alapját	képező	ide-
ológiát	és	azt	a	modern	etikát,	ami	figyelmen	kívül	hagyta	
a	körülöttük	lévő	természet	világát	és	az	Én	belső	világát.	
Egyre többen kerestek menedéket az ókori, középkori vagy 
keleti kultúrákban, a kulturális élet sivárságának érzése pe-
dig sokakat emigrációba kényszerített, s az Európába átte-
lepültek nehézségei és lelki problémái hamarosan regények 
lapjain köszöntek vissza.” (17.) 

A	szerzőt	egyrészt	bevallottan	az	motiválta,	hogy	főhősei	
„az Amerikai Egyesült Államokhoz, azon belül pedig Bos-
tonhoz	 és	 környékéhez	 kötődjenek,	mert	 a	magyar	 nyelvű	
szakirodalom számára a 19. századi amerikai esztétika- és 
filozófiatörténet	az	egyik	legfeltáratlanabb	terület.”	(9.)	Hor-
váth számára másrészt az sem kétséges, hogy a „bostoni ér-
telmiségiek	 közvetlen	 kapcsolatban	 álltak	 a	 brit	művészeti	
és irodalmi körökkel. Az élénk kölcsönhatás eredményeként 
az	amerikaiak	körében	is	érdeklődést	váltottak	ki	a	briteket	
foglalkoztató	esztétikai	kérdések.”	(9.)	Ezeket	pedig	jelentős	
mértékben befolyásolta az a Platón-recepció, ami a klasszi-
cizmusban ismételten testet öltött, és némi késéssel, a 19. 
század második felében Új-Angliába is eljutott. „Az ókori 
filozófusok,	valamint	az	ókori	–	Kr.	e.	5–4.	századi	–	görög	
művészet	 alapján	 formált	 új	 amerikai	 művészeti-esztétikai	
irányvonalról van szó, melynek egyik legfontosabb tartó-
oszlopa	az	a	klasszikus	műveltség,	mely	az	amerikai	egye-
temeken	 vált	 megszerezhetővé	 az	 angol	 és	 német	 példák	
alapján.	Santayana,	Day	és	Warren	életműve	nem	sorolható	
be	egyszerűen	az	angol–amerikai	Greek	Revival5 természe-
tes következményei közé. Az antikvitás iránti vonzalmuk 
sokkal mélyebben gyökerezik, mint kortársaik többségénél. 
Esetükben	a	múlttal	való	identifikáció	különböző	fokozatait	

5  Görög Újjászületés.
6 	E	kifejezéssel	a	szerzőt	motiváló	Michel	Foucault,	Alexander	Nehamas,	Richard	Shusterman	és	Heller	Ágnes	filozófiájában	is	találkozunk.
7 	Vö.	Horváth	Nóra	könyvének	18.,	211.	és	218.	oldalaival!

vizsgálhatjuk.	Ők	mindannyian	példázatai	lehetnek	a	jó	éle-
tet	kereső,	az	antikvitás	bájával	elcsábított	emberek	képze-
letbeli	közösségének.	A	filozófiára	nem	elméleti	konstrukci-
óként, hanem lélekvezetési módszerként tekintenek, hisznek 
az önnevelés, a tökéletesedés erejében. Feltételezésem sze-
rint míg a görögök politikai nagysága az amerikai történelem 
kezdetétől	például	szolgált	egy	erős	állam	kiépítéséhez,	a	gö-
rögök	művészetének,	filozófiájának	a	szépségei,	valamint	az	
újkoritól,	a	moderntől	oly	eltérő	világhoz	való	viszonyuk	és	
erkölcsfilozófiájuk	egy	újfajta,	a	korábbitól	radikálisan	eltérő	
életvitel	lehetőségét	kínálta	az	arra	érzékeny	értelmiségiek-
nek. Olyanoknak, akik Platón Phaidroszával és Lakomájával 
próbáltak	 identifikálódni,	 annak	 szerelem-	 és	 szépségfelfo-
gásával,	mint	Winckelmann	egy	évszázaddal	korábban.”	Ők	
„az	élet	művészetének	filozófusai,”6 akik a Lakomában és a 
Phaidroszban felfedezett szerelemfelfogás érvényesítésére 
törekedtek. Tették mindezt az esztétikai platonizmus jegyé-
ben,	 amit	 szerzőnk,	 a	 „platóni	 szerelem”	hagyományos	 in-
terpretációját sem kímélve, az eredeti szövegek és a vizsgált 
művészek	alkotásai	alapján	új,	a	megszokottól	eltérő	megvi-
lágításba helyez.7

Az	élet	művészete	a	művészet	élete:	George	Santayana,	
Fred	Holland	Day,	és	Edward	Perry	Warren	az	életük	művé-
szetté	formálásában	látták	a	művészet	életének	legmagasabb	
szintű	 realizálódását.	 Ez	 esztétikai	 platonizmusuknak	min-
denképpen logikus következménye. Horváth Nóra könyvét 
témaválasztása, alapossága és szenvedélyessége miatt bátran 
ajánlom	a	filozófia	és	az	esztétikai	életvitel	minden	kedve-
lőjének.	

(JatePress, 2019)
Krémer Sándor


