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m e k i s  D .  J á n o s

ambigUitás és metaFizikai remény
Kukorelly Endre azt mondja aki él című verséről

Azt mondja aki él és fenn járkál,
azt sem tudni, hogy meddig
bírja. Talán felírta valami kis papírra,
a zsebében hordja, aki él,
hogy meddig. Talán van, aki

tudja, és remeg, mintha
a szerelemtől. Talán ha kibírnánk
nem keresni és nem találni semmit.
Azt mondja akire süt a nap, Uram
rám süt a te napod, miránk süt

ez a nap. Vagy így hallgat
tovább, és senkihez se szól, nem
megy, megáll, néz, vagy nem is
néz, csak hallgat. Nem látja,
micsoda fekete is az a nap.

Azt mondja aki él, hogy lenni csak,
egy kicsit is lenni, azt nem lehet.
Az élők, ahogy vannak, lépkednek
csak, mint a gép. És lépnek úgy,
mint a gép. Mint a gép, Uram.

kukorelly endre1 versének2 értelmezését megnehezíti az amphibolia vagy amphibologia, az-
az a szintaktikai–grammatikai szerkezetből adódó kétértelműség.3 arisztotelész e jelensé-
get még a kerülendő nyelvi–retorikai, azaz gondolkodási hibák közé sorolta. ám, mint 
arról a vonatkozó klasszikus diszkusszió is tanúskodik, a szóban forgó kategória, s általá-
ban a grammatikai és szemantikai ambiguitás, jóval összetettebb jelenség annál, hogy az 
egyértelműség ideája felől ítéljük meg. Joggal lehet érvelni amellett, hogy az ambiguitás 
minden kommunikáció sajátja, s még inkább amellett, hogy a művészi kommunikációban 
speciális helye s értelme van.

1 kukorelly endre költészetének kitűnő (s a posztmodern iránt az itt olvashatónál jóval erősebben 
elkötelezett) értelmezését adja Farkas zsolt kismonográfiája: Farkas zsolt: Kukorelly Endre, po-
zsony, kalligram, 1996, online: mek 01375, http://mek.oszk.hu/01300/01375/.

2 in: kukorelly endre: Azt mondja aki él, pécs, Jelenkor kiadó, 1991.
3 Vö. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, ed. barbara cassin, transl. steven rendall 

et al., translation eds. emily apter et al., princeton, oxford, princeton University press, 2014. 
457–460. (Vö. még aristotle: On Sophistical Refutations, transl. W. a. pickard, cambridge, the 
internet classics archive, section 1, part 4, http://classics.mit.edu//aristotle/sophist_
refut.1.1.html.)
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a többértelműség a modernség bizonyos áramlataiban, így a posztmodernben is, a 
szemiózis, a jelfolyamat meghatározó mozgatóelemévé válik. a posztmodern esztétikai 
ideológiája felől tekintve az eldönthetetlenség mint poétikai konstruktum, a romantikus és 
a modern értelemben vett műalkotásnak eredet-elvű, szerzői legitimációjú sajátossága, 
mely végső soron a jelölés uralhatóságának illúzióján alapul. a posztmodern irodalmi szö-
veg ezzel szemben dekonstruálja a szerző alakzatát, és ezzel párhuzamosan lemond a jel-
folyamat irányításáról. poétikájában központi szerephez jut a játék, mely voltaképpen az 
olvasó aktivitása, aki vidáman bolyong a középpont nélküli, utalásokkal teli szövegtérben. 
a „mű(alkotás)” helyébe a roland barthes-i értelemben vett „szöveg” lép. míg a klasszi-
kus posztstrukturalista olvasáselmélet nem igazán érdeklődik a posztmodern iránt, s a 
többértelműséget, a jelentés uralhatatlanságát általában a szöveg, bármely textus normál 
működési sajátosságának tekinti, addig a posztmodern szöveg mindezt poétikává emeli, s 
oly módon épül fel, hogy eleve a posztstrukturalista irányt jelölje ki önnön adekvát olva-
sási módjaként. a mellékutakat követő, a centrális jelentésirányokból kibillenő, önnön ere-
detéről leváló, s a nagy értelmezési alakzatokat lebontó írás azonban így végső soron kicse-
lezi az értelmezés kritikai korrektívumát. az interpretáció aktivitása eredményként 
igazolja vissza azt, amit másutt hibaként regisztrálna. ennek folytán, egy kimondatlan és 
megnevezhetetlen szinten, az eredet- és szerző-elv visszatér a diskurzusba, de mindig csak 
kísértetszerűen, kriptoeredetként és kriptoszerzőként. ennél azonban jóval termékenyebb 
szemantikailag, ha a szöveg maga reflektálja a szubjektivitás problémáját.4

kukorelly verse éppen ebből indul ki, és kérdésfelvetése, egy magasabb szinten, szintén 
erre vonatkozik. a megnyilatkozás alanyának grammatikai személye és deiktikus azonosít-
hatósága egyaránt ingadozó, eldöntetlen a szövegben. a vers beszéde bizonytalan szeman-
tikai és ontológiai térben helyezkedik el. csakhogy ezúttal nem triumfál a bizonytalanság – 
így nem is mozog önkéntelenül a kriptoeredet látens igazsága felé. hiába is keresnénk itt a 
mozgalmi posztmodern irodalom hatékony fegyverét, az identitást a visszájáról megerősítő, 
alkalmazott iróniát. az üres hely itt valóban üres, és ezzel, máris előrebocsáthatjuk, a vers 
megnyitja az utat az azonosságra irányuló, azaz a létező (létezők) mibenlétére vonatkozó valódi 
kérdésnek. a kérdés „valódisága” olyan tét, amit a posztmodern szöveg igenis el tud viselni. 
csak éppen nem „hordozza” vagy „felmutatja” a problémát, hanem megmutatja azt, a maga 
eszközeivel – úgy, ahogyan más beszédmód nem volna képes.

hang és kijelentés viszonya már indulóban olyan cseppfolyós, hogy a grammatikai 
személyek között oszcilláló versbeli állítások valóságos drámai helyzetet teremtenek. a 
magyar költészetnek igen fontos és tartós, bár búvópatakszerű hagyománya a hangváltá-
sokra alapuló, balladai jellegű szerkesztés. kukorelly költeménye nem folytatja, de min-
denesetre meghívja ezt az (arany–ady–József attila vonallal jelezhető) hagyományt, 
amikor a látszólag statikus versben dinamikus szólamokat rejt el, egyfelől a narratív be-
ágyazáshoz, másfelől a függő beszédhez hasonlítható módon.

mindez azonban, a posztmodern poétikával összhangban, többértelmű marad. az 
„azt mondja aki él” szókapcsolat nyilvánvalóan és hangsúlyosan vonatkozik valamire, a 

4 szöveg és értelmezés viszonyrendszere az itt leírtnál rendszerint jóval bonyolultabb. nincs mód 
most részletesen foglalkozni vele, de megemlítendő, hogy a magyar posztmodern irodalom tör-
ténetében, a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától kezdve, s különösen a kilencvenes években, 
különösen fontos szerep jutott az elméleti és kritikai diskurzusnak, amely megjelölte és kontrol-
lálta az írásokban megnyilvánuló poétikai és eszmei irányokat. ez a kritikai környezet természe-
tesen erősen korlátozta az irodalom közegében a személyes megnyilatkozások irodalmi 
lehetőségfeltételeit. a kétezres évektől kezdve egyre erősebbé vált az ideológiai üzeneteket és az 
egyértelműség poétikáját vállaló, a referencialitás nyelviségét új közvetlenséggel felmutató, való-
jában persze performatívumokban kialakító, új modern irodalom, mely kimondva-kimondatlanul 
a posztmodernnel szemben alapozta és alapozza meg ars poeticáját.
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felütés nyitó deixisének azonban nincsen egyértelmű iránya. a szintaxis többszörösen is 
nyitott, olyannyira, hogy az eldönthetetlenség tobzódása valóságos vektoranalízist köve-
tel meg. ki mondja? mit mond? kiről mondja? nem világos, hogy ki a közlés forrása, s 
hogy mi a közlés tárgyi vonatkozása. Vajon az élő mondja (mit is?), vagy az élőt mondják 
(de ki is?)? ez bizony egyáltalán nem mindegy, mert ennek a deiktikus viszonyrendszer-
nek metafizikai tétje van.

„azt mondja aki él és fenn járkál, / azt sem tudni, hogy meddig / bírja.” a központo-
zás „eltévesztése” felerősíti az egyébként is rendkívüli ambiguitást. érdekes azonban, 
hogy az ambiguitás a „vesszőhibák” javításával is érintetlenül azonos maradna. legalábbis 
formálisan. De a mondatot tagoló írásjelek részleges hiánya önmagán – a grammatikai 
dimenzión – túlmutató jellé válik, az avantgárd-modern hagyomány megidézésével. 
Vagyis utal a megjelölt (jelhiány révén jelölt–lejegyzett) ambiguitás e. e. cummings-i, radi-
kális szabadverses hagyományára, anélkül, hogy valóban ráhagyatkozna az írásjegyek 
elhagyásának művi módszerére. a „vesszőhiba” kukorellynél olyan poétikai eszköz, ami 
ráirányítja a figyelmet a deixis metafizikai horderejű bizonytalanságára. a fókuszt a meg-
szólítás felerősíti.

az „azt mondja akire süt a nap, Uram / rám süt a te napod, miránk süt” állítás (vagy 
állítás-együttes) szintaktikai többértelműségének akkor mutatkozik meg a valódi sze-
mantikai tétje, amikor a második tagmondat a közösségi opció felé mozdítja el. amint az 
paul de man több – önéletrajzzal, illetve költészettel kapcsolatos – eszmefuttatása nyo-
mán is világossá válik, a fikciós szöveg személyes vonatkozásai különösen termékenyen 
vetik fel és hozzák működésbe a szemantikai ambiguitás kérdését.5 ha az Azt mondja aki 
él értelmezése során ezt szem előtt tartjuk, az amphibolia/amphibologia alakzata is új megvi-
lágításba kerül. a szövegben az idézetszerűség alapvetően fontos, konstituens szerepet 
tölt be: a többféleképpen is lehetségesen-beágyazott beszéd a nézőpontok és lehetséges 
eredetek közöttiségéből nyeri elsődlegesen az erejét.

meglehetősen nyugtalanító, hogy nem tudni: a vers a sötét nap képzetét („nem látja, 
/ micsoda fekete is az a nap”) univerzális vagy szubjektív jelenségként idézi-e meg. az 
utóbbi a depresszió végső soron mindig individuális, mert bezárkózó állapotával kapcso-
lódik össze. az előbbi azonban a társadalom egészére vonatkozik, mégpedig a történelmi-
vé táguló idő horizontjában. a vers ez esetben, észrevétlenül belépve e beszédmódba, 
keserű és baljós, prófétai hangot üt meg.6 a vers zárlata, innen olvasva, a magyar nyelv 
„nap” szavának eleve nagy erejű és beszédes ambiguitását a magyar nyelvű biblia szavá-
nak szemantikai egybejátszásai felől teszi univerzálissá. az idő és a fény (s a fény hiánya) 
jelölésének egybejátszása a végső dolgokról, a történelem végéről ad hírt. a „lenni csak, / 
egy kicsit is lenni, azt nem lehet” panasz-szava szintén olvasható a depresszió felől, de 
úgyszintén eszkatologikus perspektívájú szózatként. eközben az is eszünkbe juthat, hogy 
az elgépiesedett emberek társadalmának hegeli diagnózisa a kereszténység gyógyírját 
tartja filozófiailag is igazolt, alkalmas terápiának.

itt újból visszakanyarodik a versszöveg az Íráshoz, mégpedig a fohász architextusa 

5 Vö. paul de man: az önéletrajz mint arcrongálás [autobiography as De-Facement], ford. Fogarasi 
györgy, Pompeji, 1997/2–3, 93–107.; paul de man: Az olvasás allegóriái, ford. Fogarasi györgy, 
szeged, ictus, Jate, 1999.

6 Vö. ámosz próféta szavaival: „18Jaj azoknak, akik az Úr napja után vágyakoznak! mi lesz számo-
tokra az Úr napja? sötétség, nem fényesség! 19olyan lesz, mint amikor az ember oroszlán elől 
menekülve medvére bukkan útjában; vagy házába érve a falnak dől, és megmarja a kígyó. 20Való-
ban, sötétség az Úr napja, nem világosság, homály, amelyen nem süt át a nap.” Szent István Tár-
sulati Biblia, ámosz könyve, 5. fejezet, http://szentiras.hu/szit/ám5. „20nem sötétség lesz-é az 
Úrnak napja és nem világosság?! sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.” [Biblia], Károli 
Gáspár revideált fordítása, ámos próféta könyve, 5. fejezet, https://szentiras.hu/kg/ámós5.
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révén. az „Uram” megszólítás közelebbről pedig – akár az „eredeti” szerzői intenciótól 
függetlenül is – egy másik apokaliptikus bibliai szöveghellyel: Dániel könyvével is kap-
csolatot teremt.7 remény és titkok e jövendölésekben elválaszthatatlanul összefonódnak.8 
a vers beszédében így panasz, társadalmi látlelet, jóslat, vallomás, kinyilatkoztatás, egyé-
ni vagy kollektív sors egyaránt feltűnik, változatos beszédperspektívákkal és egymást 
kizáró jelentésirányokkal. a szövegnek ez a beszédmódra és a beszéd értelmére magára 
vonatkozó, végső kétértelműsége, jelentésgazdagsága teszi kifürkészhetetlenné és mara-
dandóvá kukorelly endre költeményét.

7 „18istenünk, fordítsd felénk füled és hallgass meg minket. nyisd ki a szemed, és lásd meg elha-
gyatottságunkat és a szent várost, amely a te nevedet viseli. hiszen nem a mi igaz voltunkban, 
hanem a te végtelen irgalmadban bízva terjesztjük színed elé könyörgésünket. 19hallgass meg, 
Uram! bocsáss meg, Uram! Figyelj rám, Uram! Városod és néped a te nevedet viseli, azért csele-
kedj tenmagadért és ne késlekedj!” Szent István Társulati Biblia, Dániel könyve, 9, https://
szentiras.hu/szit/Dán9. „19Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, 
és cselekedd meg, ne késedelmezzél tennen magadért, oh én istenem; mert a te nevedről nevez-
tetik a te városod és a te néped.” [Biblia], Károli Gáspár revideált fordítása, Dániel próféta könyve, 9, 
https://szentiras.hu/kg/Dán9.

8 Vö. Dániel könyve, 12.


