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Ali Smith: Hogy lehetnél mindkettő; Ősz

van, „akinek a világ az olvasmánya”, mint A1í Smith egyik figurájának, s van, akinek a skót 
írónő prózája. Az elmúlt két évben magyarul megjelent kötetei méltán idézték fel a Hotel 
World1 emlékezetes hatását. poétikai repertoárja műről műre új, meglepő, eredeti és bonyo
lult kompozíciókkal bővül. A regények figyelemre méltó lélektani, emberi, morális és szo
ciális kérdések artikulálói, amikhez változatos, sosem öncélú művészi eljárások társulnak. 
Smith központi problémái közé tartozik az azonos neműek szerelme, a kirekesztő mentali
tás, az alárendeltek emberi és társadalmi helyzete. Az érzékeny témák érintéséhez nemes, 
törékeny formát talál, a méltánytalanságokat azonban határozott kritikai állásfoglalás tár
gyává teszi. Az Ősz (Autumn, 2016) például frissen, radikális bírálattal reagál az Európától 
távolodó brit politikára a kerítésépítések, határhúzások, a „Menjetek haza” feliratok felhá
borodott elutasítójaként. Hatásosan, anaforikus ismétlésekkel érzékelteti a hazugság, a fa- 
sizálódás, a megosztottság miatti kiábrándulást („Az egész országban...”, „Belefáradtam 
az aljasságba...”).

E próza hirtelen hangnembeli, stiláris, formai, szerkesztési, nyelvi váltásai dinamikus 
pergést eredményeznek, amit olvasói meglepetésekként élhetnek át. Az események helyhez 
és időhöz kötött logikája néha már azt megelőzően érvénytelenné válik, hogy a bekövetke
zést egyáltalán szituálhattuk volna. Az Ősz emlékezetes felütésében éppen egy vízből kiká
szálódott, félhalott öregember kezd éledezni vagy eszméletre térni. Az ötlet a Hotel Világból 
ismerős, ami Sara balesetével, zuhanásával és a halott összeroncsolt testét megszólító lény, 
lélek, Sara szellemének szólamával indul. A saját halált követő, arról tanúskodó hang beszél- 
tetése elbeszélői bravúr. Hol lennénk tehát? Élők, holtak, megéledők világában? vagy éppen 
a regénykonvenció megszokásait elvető, azt ellenpontozó, a rációra támaszkodó betűzést és

a narratív befogadást felrúgó történetben? Igen. Olyan új kö
zegben, amely bátran és szellemesen váltogatja a hihetőt és a 
hihetetlent, a valóst és a lehetetlent.

A képtelenségek mégsem késztettek egyetlen Smith- 
regény esetében sem arra, hogy helyüket a fantasztikum kö
rében keressem. Inkább annak a furcsa optikának a nevén 
töprengek, ami egyszerre képes befogni a látottat és a kép-
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zeltet, a dolgok színét és a fonákját, a pontot és az ellenpontot, a valóst és a virtuálist, az 
egynemű szerelmet és a biszexuálist, a lányos és a fiús megkülönböztetés konvenciójának 
feleslegességét. Ali Smithnél semmi sem csupán esztétikai vagy morális kérdés, hanem a 
művészi, az emberi és a társadalmi fogékonyság együttese. alakjaiban, a sorsokban, hely
zetekben, viszonyokban hatásosan, egymástól elválaszthatatlanul lüktetnek a lényegük
ből következő kettősségek, másságok és ellentétek. a  szellemességben is, ami a drámákat 
egyszerre mutatja drámaian, komikumba billentve vagy éppen abszurd fénytörésben. 
Ügy tűnik, annak a belső alkotói gazdagságnak, figyelemnek és érzékenységnek, ami Ali 
Smith munkásságát jellemzi, a sokszólamúság eddig ki nem próbált narratív és retorikai 
módozatai felelnek meg.

A Hogy lehetnél mindkettő (How to be both, 2014) és az Ősz a magyar kiadások időbeli 
közelsége miatt kerül most együvé. (Abban a reményben is, hogy a kiadó elérhetővé teszi 
a korábbi műveket, valamint az évszak-tetralógia egészét is, ami David Hockney- 
könyvborítókkal jelent meg Angliában 2016-2020 között.) Van még egy érv az együtt ol
vasás mellett, ugyanis mindkettőben formáló elvvé válik egy-egy művészeti téma és tech
nika. A 2014-es regényben ez a sérült reneszánsz freskó felszíne és az alatta rejlő, virtuális 
vázlat kapcsolata, valamint a részben megsemmisült felületek betöltése, feltöltése, fikciós 
visszavezetése egy keletkezés előtti állapothoz. Az Ősz modellje a hatvanas évekbeli kol
lázs-ideál, a kivágás, beillesztés, szétszakítás, az utalásos kapcsolásokra alapozott szerke
zet. „Minden kép elmond egy történetet. [...] Minden történet elmond egy képet.”

Két különböző jellegű regényről van tehát szó, s ez is Ali Smith sokoldalú alkotói di
namizmusáról tanúskodik. Nem tagadom, kissé félve olvastam a Hogy lehetnél mindkettő
vel azonos évben megjelent Smith-cikket a The Guardianben. Attól tartottam, hogy leleplez 
valamit esztétikájáról vagy a mű bonyolult poétikájáról. Szerencsére csak az indíttatás 
külső körülményeit érinti, amelyek a ferrarai Palazzo Schifanoia freskójának „feltérképe
zésére” ösztönözték. Ez tehát nem zavarta meg a quattrocentóbeli festő, Francesco del 
Cossa alakja és képei fikciós rekonstrukciójából származó olvasásélményt. A mű két feje
zetének középpontjában a palota egyik szalonja, a Salone dei Mesi látványának különféle 
vonatkozásai állnak.

A könyvnek kétféle eredeti kiadása van, melyekben a két, azonos című („Egy”) tömb 
közül hol a fiatal lány, George jelenbeli története, hol a képzelt, 15. századbeli itáliai törté
net áll elöl. Felcserélhetők tehát, holott a fiatal lány sztorijának gerincét éppen a freskóhoz 
vezető családi zarándoklat képezi, míg a látszólag del Cossa által elbeszélt saját életút lé
nyegében a freskó keletkezéstörténete. A korszakokat elválasztó fél évezred mégsem tá
volságteremtő az önmagukban is megálló egységek között. Közöttük nincs átvezetés sem, 
a kapcsolatot az az elmélyült figyelem biztosítja, amit a fiatal lányban anyja érdeklődése, 
majd a ferrarai „képfal” látványa, később a festő Londonban látható képének élménye 
kivált. És George-ban egyszerre működik az anya elvesztését gyászoló belső folyamat az 
emlékállító igyekezettel. A festő virtuális önelbeszélésének forrása tehát, a mű különös 
logikája szerint, az öröklött rajongás Francesco del Cossa művészetéért. A gyászmunka, a 
művészettörténeti kutatás és a látvány visszaalakítása történetté -  ez a regényfikció hár
mas forrása. S talán még egy mozzanat: a mai lány és az évszázadokkal korábban élt olasz 
festő hasonló életkorú. George értetlenkedve, tudatlanul nézi a falfestményt, del Cossa 
önelbeszélése pedig a másik részben mintha ügyetlenkedő, hibás nyelvű beszéd lenne. 
Olyan valakié, aki festőként maradandó, virtuális figuraként pedig önmagát kereső, a 
megbecsültségről lemondó lányos fiatalember, fiús lány, „mindkettő”, eldönthetetlenül. 
George saját identitáskeresését vetíti ki a helyéért küzdő valamikori fiatal művészbe.

A regény talányos címe, értékei, szerkezete, belső szövése, nyelve és kérdésfelvetései 
is több mozzanatból következnek, értelmezésük is többféle lehet. A cím lehetséges értel
mét érzékivé teszi a palazzo Schifanoia „képfalából” kiragadott képkocka két alakja. A
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Március hónapnak szentelt freskórész középső síkjában szereplő rongyos férfi, valamint a 
gyűrűt és nyílvesszőt tartó fiatal fiú lányos alakja. Az utóbbi szépsége által miért is ne le
hetne mindkettő egyszerre? a  palota falfestményeinek asztrológiai jelképeiről Aby M. 
Warburg értekezett a húszas években, a regény elbeszélőjének figyelmét pedig más köti 
le: a fiatal alak kezében levő tárgyak mint férfi és női szimbólumok. A képzelőerő magá
nak a festőnek, del Cossának a nemi hovatartozását is elbizonytalanítja: falépítő, kőműves 
apja tanácsára, ha fiú, ha lány, férfiruhában kell járnia, mert csak így veszik tekintetbe a 
festőiskola oktatói, a mesterek, a festők, a mecénások és a közösség.

Ali Smith olvasója 15. századi ábrázolatok és a fikció, művészettörténetek és galériák 
oldalai között ténfereg, keresgél, képleírásokat olvas és képeket néz, követi a skót lány 
nyomozását, majd az írói megoldásokat, amelyek a ferrarai palota évszázadokig rejtett, 
árvíz, földrengés által megrongált falainak lehetséges rekonstrukciójából történetet ka- 
nyarítanak az elpusztult freskók helyére. Résztvevői vagyunk a megelevenítés, a jelenle
vővé tevés folyamatának. Akik nem kívánnak elmélyedni az ekphrasziszokból kiinduló 
regényszövésben, azok is érzékelhetik a képzelőerő különleges működését, ami a látvány
tól a történetig ível, és az elbeszéléssel visszavezet bennünket az elevenné tett „képfalig".

Az Ősz kronológiai megfordítással indítja az eseménysort. A történet a kislány, majd fel
növő fiatal nő meghatóan szép kapcsolata az idős szomszéddal, a valamikori zsidó menekült 
Daniel Gluckkal. „Az életre szóló barátságok, mondta a szomszéd. Néha egy életet várunk 
rájuk." Daniel az, aki a történet elején mintha éppen visszatérne az életbe, a világba. 
Emlékezetes a vízből kikászálódó férfi gesztusa, amint falevelekkel próbálja eltakarni mez
telenségét. A „fajelmezbe" öltözés képe a „lombruhában" ábrázolt remeték képi hagyomá
nyát idézi. Ovidius Átváltozások-képzete is felbukkan a szövegben, majd később egy Éduard 
Boubat-fotó. A Luxembourg-kertben készült 1946-os fotón (Petit fille aux feuilles mortes) egy 
elhanyagolt kislány látható, akinek szegényes gúnyáját platánlevél-füzér borítja.

„Képzeld el, ha egy kiállítás képei nemcsak képek volnának, hanem valahogy élné
nek." Mintha ez lenne a vezérmotívuma mindannak, amit Ali Smith a látványi élmények 
megelevenítésének szentel az eseményszerűvé tételük által. Az említett Boubat-fotó is a 
Daniel és Elisabeth között folyó szellemes párbeszédek tárgya. Visszatérő témájuk Pauline 
Boty brit festőnő, pop-art művész és a kollázstechnika kérdésköre. Boty „a képeket képek
ként használja", „a reprezentáció reprezentációját" kínálja fel. Daniel a saját ötvenes-hat
vanas évekbeli élményeinek közvetítésével alakítja a fiatal lány vizuális fogékonyságát és 
érdeklődését. Mintha a hiányzó apát pótló idős ember s a közöttük levő ragaszkodás, 
rendhagyó érzelmi kapcsolat lenne a biztosítéka annak, hogy Daniel szellemi öröksége

Elisabeth számára is termékeny forrása válik: művészettör
ténésznek készül. Lehet az is, hogy a képzelet fordított utat 
jár be, s a tragikus sorsú, kezdeményező, a festők férfitársa
dalmában magának helyet kereső, modern művésznő alakja 
és magatartása Smith elsődleges élménye, modellje. S ehhez 
keres kortársat, aki ismerte, becsülte a maga idejében pauline 
Botyt. Mindegy, a közös élmény egyidejűségében, utóidejű- 
ségében is erős és mindkettejüké.

„Ragasztott. Vágott. Festett. Koncentrált." A Boty-jellem- 
zés a kockáztatás vállalásával, a gyönyörű fiatal művésznő 
bátorságával, provokációival, szembeszegülésével, drámájá-
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val folytatható: „Egy ember vagyok. Egy intelligens meztelenség. Egy intellektuális test.” 
Kollázsai, festményei a hatvanas évek enciklopédiái, melyeken együtt vannak Elvis presley, 
a Beatlesek, Kennedy, Marilyn Monroe, Lenin, Einstein, proust, a korszak ikonikus alakjai 
és tárgyai. „Nagy önbizalom, bármi lehet művészet, a sörösdoboz új folklór, a filmcsillagok 
új mitológia, a MOST nosztalgiája.” A képleírások, elemzések, részletek sora mintha a ra
gasztás, beillesztés, beékelés műveleteinek megfelelően kívánna körképpé teljesedni.

Nem csupán Ali Smith születése idejének ikonjai sorjáznak képként, történetként, ha
nem az Elisabeth jelenét, a „mostot” jellemző parolák is. Anyjával együtt „bevándorlás- 
ellenesség-ellenes”-ek, felháborodásukat sokféleképpen kinyilvánítják. „Mikor elmegy az 
előtt a ház előtt, amelyikre még mindig rá van írva, hogy MENJ és HAz A, észreveszi, 
hogy valaki különféle élénk színekkel odaírta: MÁR ITTHON vAGYUNK, KÖSz ö NJÜK, 
és egy fát festett mellé, alá meg egy sor élénkpiros virágot.” Nem ebben a regényben len
nénk, ha Elisabethnek a festett virágokról ne pauline Boty jutna eszébe, a színek haszná
lata mint nyelv... á m  kétségtelenül az a tudat is befolyásolja magatartását, hogy egy ko
rábbi korban Daniel sem lehetett volna üldözöttként befogadott angliában, ha a mai idők 
közvélekedése uralkodott volna.

Elisabeth akkor sem tágít Daniel betegágya mellől, amikor az idős férfi már régóta 
kómában van. Felolvas neki, párbeszédet folytat vele, nem fogadhatja el a gondolatot, 
hogy Daniel inkább testi körvonalaiban van már csak jelen a Gondviselőház betegágyán. 
am ikor elbóbiskol maga is dickens A Tale of Two Cities oldalai fölött, daniel magához tér. 
„Helló újra, Mr. Gluck, mondja Elisabeth. ó , helló, mondja ő. Gondoltam, hogy te vagy az. 
Helyes. Örülök, hogy látlak. Mit olvasol?” Mintha folytatódna a történet.
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