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b artók Imre maga antiregénynek 
nevezte új könyvét, Szalay Zol-

tán a dunszt.sk-n megjelent kritikájá-
ban (az egyetlen publikus reflexió jelen 
szöveg írásáig) nem nagyon tud másról 
számot adni, mint a Jerikó épül sokol-
dalú megragadhatatlanságáról, és való-
ban sok laikus és vájt fülű olvasó érez-
heti egyszerre, hogy valami olyat for-
gat, ami talán precedens nélküli a ma-
gyar irodalomban. Ha beránt magával 
a szöveg, egyből úgy is tovább kérdez-
hetünk : talán a befogadói, értelmezői 
eszközeink bizonyulnak elégtelennek, 
meghaladottnak ? A megjelenés közel-
sége (hiányzó recepció és hatástörté-
net) és szerény módszertani apparátu-
som miatt mégis közel lehetetlennek 
gondolom, hogy ezen a ponton meg-
kíséreljem megrajzolni Bartók köny-
vének műfaji és történeti horizontja-
it. Ugyanakkor fontosan tartom, hogy 
megkíséreljük megközelíteni azokat 
az ellentmondásos prózaírói eljárás-
módokat, szerkesztési gyakorlatokat, 
retorikai oppozíciókat és emlékezet-
technikai kettőségeket, amelyeknek 
egymás mellé rendelése a  gyökérte-
lenség és idegenség látszatát kölcsönzi 
a szövegnek. Megítélésem szerint a ri-
gorózus pszichoanalitikus következe-
tesség és annak poétikai integrációja 
az, ami elsősorban kiemelheti a  Jeri-
kót a kortárs prózafolyamból ; elemzé-
sem megírása közben ezért egy olyan 
olvasási stratégia optimuma lebegett 
a szemem előtt, amely kevéssé a nyel-
vi performativitásra, az irodalmi szöveg 
eseményjellegére helyezi a  hangsúlyt, 
hanem sokkal inkább annak sajátos (és 
egy ponton túl már csak a pszichoana-
lízis eredendő ambivalenciájával befog-
ható) belső feltételrendszerének opera-
tivitására és rekurzivitására, egyáltalán 
a valamilyen módon történő jelölés le-
hetőségkondícióira koncentrál.

(transzparencia)
Bartók a  könyv utolsó appendixe-
ként egy interjút szerepeltet, amely-
ben ő maga több oldalról direkt mó-
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don nyújt értelmezési keretet a  szö-
veg lehetséges befogadásához. Mind-
ezt úgy teszi, hogy közben csak a saját 
szerzői imperatívuszaira koncentrál : 

„Egy percig sem kergettem azt az illú-
ziót, hogy bárkinek az alakját is éles-
sé tehetem. Ennyiben a  könyv való-
ban kudarcok és kitérések krónikája, 
sőt inkább egyetlen, igen súlyos ku-
darc krónikája. Nincs megrajzolható 
alak, csak a  monstruozitás és legfel-
jebb annak demonstrálása lehetséges” 
(605.) ; „a szöveg a megértés igényével 
íródott, csak éppen írás közben foko-
zottan szembesültem azzal a korábbi 
tapasztalattal, hogy nincs mit megér-
teni.” (598.) Figyelemreméltó gesztus, 
ugyanis azzal, hogy radikálisan vissza-
vonat az olvasóval egy a priorit (mely 
szerint mindig arra kérdezünk : mit 
gondolhatott, mit akarhatott a  szer-
ző), egy újfajta szabadságfokot bizto-
sít neki – az értelmetlen, hermeneuti-
kailag operacionalizálhatatlan elemek 
bár jelen vannak, az ezekkel folytatott 
játék a befogadói önkény alá utalódik. 
Mégis, milyen törékeny mindez. A szö-
vegbe illesztett egyik Bartók-kritika 
mondja : „Szerző és olvasója barátságá-
ról van szó, akik már órák óta párba-
joznak a fövenyen, de olyan ügyetlenek 
és határozatlanok, hogy képtelenek 
megsebezni egymást.” (413.) Kettőn 
áll a vásár : a  szerzői autoritás illúzió-
jának elhagyása kéz a kézben jár a szo-
rongással, amit a  szöveg gazdátlansá-
ga vált ki belőlünk. A montázs min-
den darabja potenciálisan egy talált 
tárgy felelőtlenségét hordozza magán. 

„Nem a tettek az elborzasztóak, vagyis 
mindaz, ami megtörtént, hanem az 
azokat kísérő üres tekintet.” (598.) 
Minden elem diszkurzíve kódolja sa-
ját értelmezési tartományát, vonatko-
zási rendszerét, csak éppen a  centrá-

lis teleológia pszichotikus struktúrá-
ja kényszeríti lendületbe azt a sajátos 
interszubjektivitást szerző és olvasó kö-
zött, amely az üres tekintet monolit-
ját ruházza fel differenciálódási lehe-
tőségekkel (és egy lehetséges hetero-
genitás hamis illúziójával). Észrevét-
lenül kukkolókká lettünk téve, csak 
éppen nincsen mit meglesnünk ; úgy-
mond „kétszeresen” vagyunk elzár-
va valamitől, ami a  szerzőből „egy-
szeres” elzártsága révén is az értel-
metlen feldolgozás pszeudoszubjektív 
lehetőségfeltételeinek kutatását és arti-
kulálását kényszerítette ki. Ami marad 
– közösen kapdosni a nyelv és a psziché 
szekularizálhatatlan automatonjának 
bokája után. „A  szerzőség egy funk-
ció, semmi több, ha úgy tetszik, bio-
lógiai funkció. Minden erőnkkel azon 
kell lennünk, hogy megszabadítsuk az 
irodalmat a rárakódott liturgikus mo-
tívumoktól, és hogy újra »közönséges-
sé« tegyük, nem azért, hogy megfosz-
szuk a jelentőségétől – éppen ellenke-
zőleg, azért, hogy visszanyerje.” (598.) 
Bartók úgy mélyíti el a múlt ontológiai 
és narratológiai hozzáférhetetlenségét, 
hogy közben a  transzparencia kény-
szerével rajzolja körül azt (és ez többek 
között még az irodalmi utalásrendsze-
rek, vagy a szülők vendégszövegeinek 
kezelése kapcsán is visszatükröződik).

(pszichoanalízis és költőiség)
Fentebb a  pszichoanalízis prózapoé-
tikai gyakorlatba emeléséről beszél-
tem. Mégis célravezetőnek látom, ha 
a kérdést elsődlegesen a sajátos bartó-
ki szövegáradat „költőieskedő”, nagy-
ban a nyelv figurativitására és spontán 
asszociácóra (602.) építő szólamai fe-
lől közelítjük meg. Ha engedünk azok-
nak a „tudományos konnotációknak”, 
amelyeknek amúgy maga a szöveg is 
rendre aládúcol, valamint az én-elbe-
szélés jellemzően műfajelméletileg ér-
tett, de szociokulturálisan kódolt ke-
retrendszerét engedjük megbillenni 
a  pszichoanalízis (itthon többé-ke-
vésbé integrálatlan, és értelmezésem-
ben leginkább Lacannál központosu-
ló hagyománya) felé – akkor a könyv 
emlékezetrendszere egy koherensebb 
és megragadhatóbb arcát mutathat-
ja. Ahogyan többször is elhangzik, 
a  nyelv : elsősorban bizalomvesztés. 
Ha a  személyes múlt értelmét és je-



96

lentőségét önmaguk totalitásában ku-
tatjuk, abba ütközhetünk, hogy az én-
narratíva (legyen az bármennyire töre-
dékes vagy fikcionalizált) megalkotása 
elképzelhetetlennek tűnik ősjelenet-
termelés nélkül, ez utóbbi pedig sokkal 
inkább a  (legtágabban értett) szöveg-
környezet metaforikus-retorikus kom-
binációs és permutációs lehetőségei-
től függ, mintsem „tényleges” kauzális 
vagy narratív tényezőktől. Valamitől, 
„ami – ez már persze a pszichoanalízis 
szóhasználata – jóval előttünk gon-
dolkodik”. (602.) A nyelvi emlékezet 
a képalkotói lehetőségfeltételek kiszol-
gáltatottja, szubjektuma pedig “nem 
a gyerek, hanem maga is egy folyama-
tos mozgásban lévő, önmaga előtt tisz-
tázatlan problémakomplexum” (601.) 
– legalábbis valaki, akinek a tisztábban 
látás végett egyben és mozgás közben 
kell felnagyítania a  jelen korának és 
a  múltjának végtelenül egyéni-egye-
di, valamint inherensen közösségileg 
meghatározott nyelvi-figurális játékte-
rét. Ezért fordul a könyvben minden 

„stabil” elbeszélés sokszorosan túlter-
helt lírai karneválba, ezért enged a szö-
veg a mémesülés minden csábításának, 
ezért íródik az összes jelenet újra és új-
ra egymáshoz képest kicsit eltorzított 
hallucinációkban : a megragadás maté-
riáját képező öncsaló transzfigurációk 
akkor „mutatják meg a foguk fehérjét”, 
akkor engedik magukon kidomborod-
ni sajátosan inhumán mozgásukat, ha 
jelölési soraik önmagában megfogha-
tatlan alapelve minél többször önma-
gára alkalmaztatik. Persze ez már eleve 
csak sűrítések és eltolások árterében re-
alizálódhat. Mindez többnyire szerve-

sen fakad a pszichózis strukturális sa-
játosságaira komolyan építő elbeszélői 
diszpozíció természetéből.

(anti-bildungsroman ?  
– szorongás és politikum)
Végső soron ezért lehet olyan érzé-
sünk, mintha egy Bildugsroman fo-
nákján lennénk, amely valahogyan 
mégsem mutat rokonságot a megszo-
kott-ismert „anti”-mintákkal. A  le-
írás nyelvi-filozófiai-pszichológiai kon-
cepciója nagyon erős és stabil („a szö-
veg is egy moccanatlan kristályszerke-
zet : minden oldala csupa metafizika” 

– komment a moly.hu-ról), és emellett 
még a  saját magára vonatkoztatódás 
kényszere is autoriter pozícióban tart-
ja. Mindez azt jelenti, hogy a „szemé-
lyiségfejlődés” vagy a  „személyiségáb-
rázolás folyamatjellege” felől tényleg 
viszonyulhatatlanságban tartja olvasó-
ját a Jerikó. Ám ez az autoritás mintha 
már eleve hátba támadta volna az olva-
sót is : ha sikerült magunkévá tennünk 
a megértés lehetetlenségének elképze-
lését a szöveg állításai és ábrázolásai fe-
lől, akkor arra is rá kell jönnünk, hogy 
már saját olvasói gyakorlatunk is e fur-
csán rekurzív, narratív és poétikai ön-
bámulás szimptómaegyütteséből bom-
lott ki. Így pedig a „Bildung” kérdése 
is sokkal inkább érinti már a fentebb 
jelzett interszubjektív játék kölcsönös-
ségi aspektusait, mintsem egy valós 
vagy fiktív szerző vagy ábrázolt karak-
ter feltételezett útját. Ugyanakkor azt 
gondolom, mégsem ott fogunk kilyu-
kadni, hogy a fejlődésregény az olvasó 
saját olvasási fejlődésének allegóriája.

Ha jobban megnézzük, milyen kul-
turális szettingbe ágyazódik a  regény, 
elsőre biztosan a  nyugati absztrakt 
gondolkodás végeláthatatlan, poros le-
xikonjai sejlenek fel. De nem történik 
meg ugyanez mondjuk Kertész Imre 
vagy Esterházy Péter olvasása közben ? 
És mint mindkét szerzőnél : a popkul-
túra, a hatalmi kultúra, a politikai köz-
beszéd, a mindenkori korszak totális és 
agresszív esztétikája nem csak „áttűnik” 
a szövegen, hanem alányúl a gramma-
tikájának és a retorikájának egyaránt. 
Egy részletet hoznék a könyvből : „en-
nek a  nagy, német gondolkodónak 
nincs mondanivalója, a jóléti bölcsel-
kedés már-már megejtő építményét 
emeli a pusztába, ahonnan csodás ki-

látás nyílik, hová is, nos, ugyanerre 
a pusztára, ahonnan riadalmában saját 
kilátójába menekült. Sosem érdekelt 
a historizmus, talán ha lekötöznék, és 
behajítanának az oroszlánok közé, ki 
tudja ?” (555.) ; valamint arra a  moz-
zanatra hívnám fel a figyelmet, hogy 
az apa állandó ismérvei közül kettő az, 
hogy 1) sosincsen otthon, és 2) min-
dig otthon ül és a tévét nézi, ahonnét 

„a  tudás, a  világ megismerése” folyik. 
Úgy tűnik, arcunk még lehet saját, de 
tébolyunk a koré. A kilencvenes évek 
Magyarországa képtelen volt saját ma-
gát nem a  nemlétező dinamizmusa-
haladása-fejlődése felől definiálni ; 
mint kórtünet : a  progresszió és kon-
junktúra világszéles horizontjában tét-
lenség, bestialitás és katatónia. A  Je-
rikó olvasása közben átéljük (szinte 
masinisztikusan kényszerülünk bele 
a  logikájába), amint a  rendszerváltás 
évtizedének komplett szociokulturális 
szorongáshálózata saját értelmezői pra-
xisunk térképévé vált, így (visszautal-
va az interszubjektivitásra) az örök je-
len hívogató vákuumában mi is újra és 
újra megtapasztalhatjuk, milyen igazá-
ból soha fel nem nőni.

A  Jerikó szerintem akkor nyerhet 
bármifajta kiindulási értelmet, ha 
a poétikai és emlékezettechnikai mo-
delljeit már mindig egy feltételezett 
politikai állítás tükrében próbáljuk 
meg szétszálazni-működtetni. Hiszen 
az a  szöveg, ami logikájában ennyi-
re épít a  psziché apparátusközpon-
tú metaforikájára, valamint képes na-
gyon széles körű társadalmi lenyoma-
tok nyelvi integrálására, az szükségsze-
rűen megképezi annak a dimenzióját, 
ahonnét az irodalom közösségi elgon-
dolásai egyrészt új perspektívákat nyit-
nak magának a  regénynek, másrészt 
önmaguk megújítására is kényszerül-
nek. Az elmúlt években talán Szijj Fe-
renc Növényolimpiája kezdeményezte 
hasonló struktúrák együttes faggatá-
sát, mindenesetre azt gondolom, nem 
érdektelen számolnunk vele, hogy az 
aluljárók legsötétje a  könyvespolcra 
költözött.   

  Csete Soma : Szekszárdon született 
1996-ban, Pécsett nőtt fel, jelenleg Bu-
dapesten tanul. Verseket, kritikákat ír.


