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A verseket olvasva szembetûnô a tárgyi világban tapasztalható rendetlenség. Ez
a történelmi-politikai körülményeknek köszönhetô, melyek egyáltalán nem ked-
veztek annak, hogy a tárgyak között, vagy a világban egyáltalán rendet lehessen
tar tani. A tárgyakhoz való makacs ragaszkodás szentimentalizmusa ebbôl a folyto-
nos fenyegetettségbôl táplálkozik: bármikor bármit elvehetnek, bármi elveszhet,
ezért mindent meg kell ôrizni, amit lehet, és nem szabad semmit sem elvetni. Ez
azonban azzal jár, hogy a külsô rendetlenség állapota állandósul a magánszférá-
ban is, és akkor is képtelenség rendet tenni a dolgok között, amikor már a külsô
kö rülmények amúgy lehetôvé tennék. A rendetlenség és a dolgok esetlegessége
alapvetô létállapot errefelé, amit a berlini elefántfóka étvágya is szimbolizál. S ép -
pen ezen esetlegesség miatt a tárgyakhoz való viszony sohasem magától értetôdô,
hanem folytonos újraértelmezésre szorul, hiszen folytonosan változik az az utalás-
összefüggés is, melyben a tárgyak értelmet nyernek. S éppen ezért folytonos
újraér telmezésre szorul maga az identitás is.

FÖLDES GYÖRGYI

A test, a tér és a tárgyak
KORPORÁLIS NARRATOLÓGIAI ELEMZÉS TÓTH KRISZTINA PIXEL CÍMÛ KÖTETÉRÔL

Mindenki tudja, mi az a pixelgrafika vagy pixelfotó: eredetileg nem úgy készül,
ahogy ebben a regényben, manuálisan, mozaikszerûen apró fényképekbôl össze -
pa kolva, hanem számítógépen: ez egy, a 7B-es, 8B-as évekre kialakult digitális for-
manyelv, amely a DBBB-es évek elején ismét divatba jött. Ámde a mi mûvészünk,
Tóth Krisztina könyvének Jean-Philippe-je hagyományosabb eszközökkel dolgo -
zik. Mûve, a Mû, élete fômûve egy sok-sok apró fotóból összeállított nagy kép,
mely egy hason fekvô férfiaktot ábrázol torzószerûen (a keze és a lába már túl -
lógna a mûterem falain). A pici képek egy teafiltert tartó férfikezet ábrázolnak, s a
sö tétebb változatokból nagyon messzirôl, egy, a mûtermen kívül esô szemszögbôl
– amely, mint mondja a narrátor, Isten szeme is lehetne akár – ez a felirat rajzoló-
dik ki: Thirty years, harminc év. S valóban, nagyjából ennyi idô telik el Jean-Phi -
lippe életébôl, pontosabban nagyjából ekkora szeletbôl villannak fel részletek (a
többi szereplônél más és más az egyes jelenetek között eltelt idô, s ha a könyv tel-
jes idôintervallumát nézzük, akkor inkább hatvanöt évrôl beszélhetünk). De Jean-
Phi lippe fômûve tényleg körülbelül ennyi ideig készült: nagy szerelmével, a szikh
férfival való szakításának napján halászta ki elôször a teafiltert a szemétbôl, s ek -
kor kísérelt meg öngyilkosságot is. Vagy másképp megközelítve a dolgot: mint-
hogy visszajött a halálból, számára innen új élet kezdôdött, melyet úgy dokumen-
tált, hogy sok ezerszer lefotózta saját, teafiltert fogó kezét. S ez a harminc bûvös
szám itt, a könyv maga is harminc fejezetre oszlik, s az egyes szövegek tematiku-
san harminc testrész köré épülnek. Az olvasás folyamán eleinte különálló történe -
tek nek tûnnek ezek, de az egyes szereplôk egyrészt visszatérnek, életük más pil-



lanataiban is látjuk ôket, másrészt szépen lassan kirajzolódik a szereplôk közötti
viszonyrendszer is. Az esetek többségében családi, legfôképpen pedig szerelmi és
szexuális viszonyok ezek, esetleg más metonimikus, azaz érintkezésen alapuló
kap csolaton alapulnak: az elsô szexuális aktusán túlesô pár kutyája ugrik rá arra a
kö vér kisfiúra, akit évekkel késôbb – már mint biztonsági ôrt – ver meg az a ci -
gányfiú, akit egy másik fejezetben szintén bántalmaznak stb. Egy kivételével (ez a
plasztikai sebész Dávid, aki – annyi kanyar után – megtalálja élete nôjét, gyerme-
ke anyját) elfuserált kapcsolat mindahány, hogy az egyik kritikaszerzô, Dömötör
Ági jelzôjét idézzem.C

Szövegtest, ez a kötet „mûfaji” megjelölése a szennycímlapon, s ez a paratextus
kétfelé mutat. Egyrészt nem tesz mást, mint azt mondja, ami minden más testrôl is
el mondható: hogy szövegtest egyszersmind. Minden szöveg testként létezô ugyan-
is (belefonódik a testi tapasztalat), s minden test szöveg is egyúttal, csak a nyelv
ré vén létezik. Ez a szöveg azonban kitüntetetten is szövegtestnek számít. Egyrészt
tematikusan: minden történet valamely testrész történeteként jelenik meg, a kötet
kulcselbeszélése a fentebb már említett pixeles férfiakt-torzó megalkotásáról szól,
to vábbá – mint látni fogjuk – a használati tárgyak is bizonyos szempontból mind
egyfajta testi kinövésként értelmezhetôk, vagy más szemszögbôl nézve a dolgot,
metonimikusan – esetleg szinekdochikusan – helyettesítik a testet, jelölôvé válnak.
Mindazonáltal a szövegkezelés módozatai is kapcsolhatóak mindehhez, e jelenség
vi zsgálatához pedig minden bizonnyal a korporális narratológia eszközei segíthet-
nek a leginkább. 

A vágy szövegszervezô és mindent átjáró erejérôl – igaz, ô inkább régebbi szöve-
gek kapcsán – Brooks beszél kötetében: megközelítése legfôképpen a szexualitá -
sá ban felfogott testet veszi célba, de úgy, hogy ezt a szexuális létezésként felfogott
self fogalmára is kiterjeszti, melyen a fantáziáknak és szimbolizációknak az identi-
tást nagyban meghatározó összességét érthetjük. A szerzô ugyan nem használja
még a korporális narratológia szót, de már megelôlegezi annak bizonyos eredmé-
nyeit: Body Work.Objects of Desire in Modern NarrativeD címû könyvét voltakép-
pen annak némileg pszichoanalitikus megközelítésû egyik megalapozásának te -
kint het jük. Brooks minket is érintô fô kérdésfelvetései: miféle jelentéseket lehet
tu lajdonítani a testnek egy adott mûvön belül, illetve hogy miért olyan fontosak a
mo dern narratívában szereplô testreprezentációk a jelölés szempontjából: a test
jelentések forrása és helye, a történetek nem elmondhatók anélkül, hogy a testet a
narratív jelentések elsôdleges vehikulumává ne tennénk. A másik alapvetô mû Da -
niel Punday Narrative Bodies: toward a Corporeal Narratology [Narratív testek: egy
kor porális narratológia megalkotása felé] címû könyve,E amely konkrét elemzési
szempontokat is ad: a test szerepének kijelölése a történetben, szövegek elemzése
és és kategorizálása; másrészt egy teljes „testi” atmoszférát vesz szemügyre, ame-
lyen keresztül a mûvet megtapasztaljuk, s amely kapcsolatot jelent az olvasó, a
szö veg és az író között. A könyv témái: miként befolyásolják az emberi test meg-
értésének módozatai a mûvek képviselte fikcionális világok fogalmát; a második,
hogy ezek hogyan érintik magát a szereplôalkotást, vagyis hogy miképpen épül
be le az emberi test a narratívába, s miképpen válik egy test egy adott korban az
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olvasó számára jelentéssel bíró tárggyá. Ezen a ponton ezt most nem részletez-
ném, hi szen várhatóan ki fog bontakozni számunkra a teljes elemzésbôl. Most elég
annyi, hogy Punday a testet nem csak szöveges konstrukcióknak te kinti, hanem
azt is fontosnak tartja, hogy a narratív szövegek miképp beszélnek (akár a szerep-
lôalkotáson keresztül is) a testi tapasztalatról, amelyet nagyjából fe nomenológiai
értelemben kezel. 
Mivel a szerzô többek között Merleau-Pontyra hivatkozik e tekintetben, kité-

rünk egy pillanatra a fenomenológiai szemléletre is, hogy utána visszakanyarod-
hassunk Pun day korporális narratológiájához. Ami számunkra érdekes, hogy tes-
tünket a fe nomenológia szerint elvileg egységnek éljük meg, habár nagyon sokfé-
le érzéki ta pasztalat és belsô tér sajátos összefüggése. Ahogy Vermes Katalin fogal-
maz Mer leau-Ponty és általában a fenomenológia testkoncepcióját összefoglaló
könyvében: a test „nem egyszerûen térbeli tapasztalat, hanem maga az egészle-
gesség dinamikus és eredeti tapasztalata. Változatos világunk, tárgyaink egységé-
nek élménye elválaszthatatlan testünk egységének élményétôl. A testséma egysé-
ge – eme eleven rendszer semmihez sem hasonlítható összefüggéshálója belsô te -
reinek rendje – feltétele minden további térélménynek, térszerû rendezettségnek”.F

Noha természetesen a szereplôknek efféle testtapasztalattal is kell rendelkezniük,
s nyilván rendelkeznek is, ám ez egyszersmind fel is robban a regényben, sokszo-
rosan részeire esik a test. Igaz ez egyfelôl a centrális metaforára, Jean-Philippe
mûvére, a pi xelesen összerakott s torzóként megjelenô férfiaktra, másfelôl a feje-
zeteket szervezô, a címekben is megjelölt egyes testrészekre, amelyek ekként mint -
egy kiemeltetnek a testbôl. Ezeket persze felfoghatjuk úgy is, hogy csupán hang-
súlyosakká vál nak az egész testen belül, pláne, hogy a testrészérzékelés nem áll
szemben az egészleges testtapasztalattal: ha az egyik kezemmel megfogom a mási-
kat, az egyiket mintegy külön, magában álló testrészként is érzékelem, míg persze
ugyancsak én vagyok az érzékelô test is, gondoljunk itt a Leib und KörperALeib -
körper prob lé mára. De a fragmentáltság persze evidens, az egyes szövegek testré-
szek köré szervezôdése végsô soron a teljes szöveg, a szövegtest feldarabolódását
hozza létre, különösen, hogy e testrészek sok, olykor amúgy is nehezen azonosít-
ható szereplô között vannak szétosztva. (Vagy hasonló tematikus értelemben pél-
dául az a momentum, amikor az agydaganatos férfi régi szerelmét kifejezetten az
anyajegyeirôl ismeri fel, s azok általa adott nevét, mint egy memoritert, fel is
mond ja magában, de a nô neve nem jut az eszébe, agyának megfelelô pontján egy
nagy vágott sebhely éktelenkedik.) 
A harmadik szempont az idôbeli elrendezésé: a narráció feladata a testek (és

ese mények) mint eredetileg jelentés nélküli fizikai tények idôbeli elrendezése. Je -
len esetben az idô teljes felforgatása zajlik, a különbözô szereplôkhöz különbözô,
szétválasztott idôpontok társulnak, sôt, ezek még az adott ember életére vonatkoz -
tatva is egymástól elkülönülô (noha nyilván jellemzô) momentumok, ráadásul oly-
kor ide-oda lépegetünk is, szinte a szerzô szeszélye szerint múltban és jövôben. A
negyedik fejezetben az elbeszélôi autoritásról esik szó, amely az elbeszélésben
tes ti jellemzôik okán (is) kontrasztba emel szereplôket, vagy olyan fizikai attri bú -
tu mo kat kölcsönöz nekik, amelyek kirajzolják erkölcsi tulajdonságaikat is, illetve
pri vi legizálhat egyes testi tulajdonságaik kiemelésével egyes szereplôi csoportokat
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má sokkal szemben. S valóban: azon túl, hogy – mint látni fogjuk – szinte az összes
„fô szereplôre” érvényes lesz az az egzisztenciális magányérzés, amelyet számunk-
ra testének, hangsúlyossá váló testrészének narratív beíródása, s az ahhoz kötôdô
er kölcsi probléma, érzelmi szituáció stb. hív elô, gondolhatunk olyasféle párhuza-
mokra is, mint amikor A száj címû fejezetben a plasztikai sebészben a nyúlszájú
pros tituált és a gyönyörû ajkú lány – késôbb felesége – épp eme testrészével ha -
sonlóan intenzív vágyat kelt (s van még néhány ilyesfajta páros). Végezetül pedig
a téri elrendezés szerepét emeli ki Punday, amely talán még az idôbelinél is fon-
tosabb szempontja lesz (ráadásul nem csupán konkrét helyváltoztatásokra utal, ha -
nem az imaginatív és perceptuális „utazásokra” is). Jablonczay Tímea ekként fog-
lalja össze – a legfôbb szempontokat igen invenciózus módon kiemelve – Punday
térfelfogásának lényegét: „A narratívában a testnek legközvetlenebb kapcsolata a
tér beli elhelyezéssel és a narratív térkonstrukcióval van. A térbeli elrendezés a nar-
ratív elemek szintjén helyezkedik el, a szereplô fizikai helye, de amelyet ha nem
pusztán háttérként fogunk fel, akkor látjuk, hogy a test jelentést éppen a narratív
elhelyezéshez képest vesz fel. (…) Egy narratíván belüli test jelentését nagyban
meg határozza, hogy pozíciója a narratív reprezentációban össze van kapcsolva
más tárgyakkal. Ezen az összekapcsoltságon keresztül vesz fel jelentést a narratívá -
ban. Mielôtt kijelölnénk a narratívában az ágenseket, vagy megkonstruálnánk a
per spektívák azon rendszerét, amelyen keresztül egy történet elmesélôdik, föl kell
is merni, mely tárgyak vesznek részt a rendszerben, azaz mely tárgyak számítanak
testeknek.”5

A könyvben kevés tárgy jelenik meg, vagyis ezek a térben önmagukban, magá-
nyosan állnak. Egy lakásban például csak bizonyos berendezési tár gyak ra fókuszá -
lunk rá, a ruházatból csak bizonyos ruhadarabokra, a többi nem látszik, homályos
marad. S ezek az éles kontúrt nyerô tárgyak, melyek általában ere de tileg is funk-
cionális darabok, mind jelentésessé válnak, azaz a szövegben mint nyelvi létezôk
is elnyerik megfelelô funkciójukat. Másfelôl viszont az így határozott kontúrokat
nyert, gyakran hideg iparmûvészeti darab az emberi testtel is mindig kapcsolatba
kerül (metonimikus vagy éppen kifejezetten metaforikus módon). En nek bemuta -
tá sához most egy rövidebb, rendszerezô felsorolást kapcsolnék az em beri test és
más testek (tárgyak, dolgok) kapcsolatát illetôen.
C. A testrész tárgyiasul (vagyis visszafelé értelmezve, eredetileg az élô testhez

tar tozott, csak azóta elhalt, többnyire emlékként ôrzött objektumról van szó): ilyen
a feleség kefébe szorult hosszú barna haja, amely a szeretôben kelt ellenérzéseket,
a szeretô karácsonyra ajándékba adott, díszpapírba csomagolt hosszú szôke haja,
amely a férfit rémiszti halálra, illetve ugyanezen férfi kisgyermekkori saját haja és
tej fogai, melyek a vécében végzik. 
D. Öltözet és kiegészítôk, amelyek hordva felveszik a test formáját, rásimulnak:

itt többek között egy erotikusnak gondolt nôi egyberuhát említhetünk, vagy gon -
dol hatunk a bejglit sütô lányon a mellbimbóját kiemelô fehér felsôre (utóbb kide-
rült, érzéki csalódás volt, a push upos melltartó tréfálta meg a francia fiú szemét),
egy nyakba kötött kendôre, továbbá egészségügyi eszközökre: lúdtalpbetétre, gipsz -
csizmára (mankóval). Hordozhatják is a test a nyomát, mint a szüzességét vesztett
lány vérét a feneke alá tett póló. Illetve ékesíthetik is akár, mint a láncok, gyûrûk
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vagy fülbevalók, melyek azonban valahogy soha nem illenek tökéletesen viselô-
jükre, (elgondolt) funkciójukat nem töltik be rendesen: ilyen a túlságosan, zavaró-
an nagynak érzékelt évfordulós jegygyûrû, s efféle az ajándékba adott indiai fülbe -
való, melyhez a fülön nincs lyuk, amikor pedig lesz, az tovább gennyesedik, mint
amennyi ideig az ajándékozó férfi jelen van a lány mellett; hasonló a lánc medálja
is, amelyet a szeretô – mert egy filmben így látta, és szexinek véli a mozdula tot –
a szájába vesz szeretkezés közben, továbbá a karóra, melyet a vaknak gondolt nô
nem hasznosíthatna funkciója szerint (bár utóbb kiderül, a narrátor „té ved”, az
asszony valójában lát). Az ékszerek ezen kívül segíthetik az identifikációt is: kevés
név szerepel a könyvben, így például az iparmûvész tervezte jegygyûrûk alapján
lehet beazonosítani férfiakat és nôket – nem csupán egy házaspárt, töb be ket is;
illetve az indiai fülbevalós lányt is így ismerhetjük fel, csak késôbb derül ki róla,
Ági nak hívják.  E tárgyaknak gyakran mnemonikus funkciójuk van, de kel le metlen
em lékek társulnak hozzájuk: például a halott anya szekrényben lógó ru háihoz,
me lyet fia határozott kézzel kiszortíroz (bár ez esetben mintha inkább meg sza -
badulni szeretne a beteg elbutultságában az egész családot terrorizáló öreg asszony
em lékétôl is). Vagy a kendônek, amely egy megcsalástörténetet idéz fel, de tény-
leges funkciójának megértése ezt az elôhívott történetet teljesen más meg vi -
lágításba helyezi. Az idôsödô doktornô ugyanis Németországban vásárolgatva rá -
jön, hogy a próbafülkékben azért helyeznek el a nagy márkák esetében a jó sze -
mû vásárlók számára könnyen be is azonosítható eredetû kendôket, hogy a felpró -
bált ruhákat megvédjék a sminkfoltoktól – innentôl kezdve a sok évvel ezelôtti ka -
landjára fônökével is másképp emlékszik vissza: akkor ugyanis kiszívott nyakát
egy ilyen, csinos piros ruhájához remekül illô kendôvel leplezte, úgy szólalt fel a
né pes orvosi konferencián; csak hogy ô akkor azt hitte, egy vevô felejtette a bolt
próbafülkéjében a ruhadarabot, s a ráirányuló figyelem erotikus kisugár zá sának
szólt, most pedig – a történetet ekként átírva – a lopás és a csalás miatti le lep le zô -
dést társítja kínzó szégyenérzetettel hozzá).
E. De lehet ilyen szerepe egyes bútoroknak is, a berendezési tárgyak többnyi-

re efféle kontextusban kerülnek elô: ilyen a masszírozó ágy, közepén az arc szá -
mára vágott lyukkal, melyet a megcsalt, és öngyilkosságra tudat alatt már ké -
szülôdô feleség sírólyuknak nevez, vagy a csergetakaró, ami bántja a rajta szeret-
kezô doktornô meztelen bôrét. Egyes tárgyak magukon hordják a test lenyomatát:
az a rengeteg párna is ilyen, amelyet a képzômûvész évekig tartó kitartó munká-
val megalkotott mûvének létrehozása közben kitérdepel; vagy az ablaküveg, ame-
lyen a szeretô tenyere éppen ott hagy nyomot, ahová az asszony kiskamasz lánya
man dalát akart festeni (de ezt felfedezve – vagyis azt, hogy a férfi náluk aludt –
fel háborodik, s alkotás és elmélyedés helyett hisztériás rohamot kap). Más dolgok
illuzórikus módon idéznek fel emberi testeket, azok részleteit: a gömblámpa
árnyéka a fehér falra vetül a kanapé felett, és a kimerült, csalódott, öngyilkosságra
ké szülô asszony ezt úgy látja, mintha a folt a nemrégiben meghalt, de addig az éle -
tét tönkretevô anyós fejének beszürkült lenyomata lenne; a troli szakadt bôrtámlás
ülé sén a nagy és hevenyészett öltések a férfit hajdani nagy szerelmének azó ta le -
amputált mellének hegére emlékeztetik. S vannak olyan berendezési tárgyak,
amelyek metaforikus úton ruhadarabhoz, kiegészítôkhöz társulnak, azon ke resztül
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pedig akár explicit módon is – s ezúttal már metonimikus úton – a testhez is: az
idôs házasságközvetítônél az ódivatú függöny „az ablak közepén rövidebb, mint a
terhes nôk szoknyája”; a napszemüveges nôt a metrón utazó nô vaknak látszik
nem csak napszemüvege, hanem a kezében tartott vitrázsrúd miatt is (melyet a
narrátor fehér botnak néz).
F. Végezetül pedig különös módon két olyan étel (nevezetesen sütemény) is

elôkerül a könyvben, amely a testtel – a(z elutasított) nemzéssel és termékenység-
gel – áll valamilyen viszonyban. A barátjától gyermeket óhajtó lány a bejglire kent
to jásfehérjét gondolja a spermával hasonlatosnak, csakhogy nem tudja, a francia
fiú éppen kihátrálni készül a kapcsolatból; a bordó hajú angoltanárnô pedig ferde
man  dulaszemû kis kerek mézeskalácsfejeket készít elôbb (s közben egyetemista
ko rában titokban megszült, majd gondozásba adott Down-kóros kislányának sor-
sán gondolkodik), majd a kör alakú tészták közepére már csak egyszerû kis dísz -
gyön gyöket nyom, megszüntetve ezzel a babafejek elôállítását (s közben azt vála-
szolja lakonikusan boldogtalan házasságukat gyer mekkel megmenteni akaró férjé-
nek, „nem”, vagyis hogy szó sem lehet utódról). 
A kötetben a fragmentált testtel asszociálódó vagy illuzórikusan efféle testté

váló tárgyak ugyanúgy hiányérzetet keltenek, mint a szöveg által hordozott töredé -
kesség, ami csak az esztétikai szférában íródik talán jóvá: tudniillik a regényben
sze replô képzômûvészeti alkotáson és magában a regényben is mint esztétikai tár-
gyon, melyek viszont nyíltan, külsôdlegesen is megvallják saját pixelvoltukat, illet-
ve a fotómontázs a torzószerûséget is, s nemcsak az akt révén, hanem mert létre -
ho zójának nem is szándéka, hogy valaki valaha is kiolvassa a kép feliratát. 
A design, formatervezés, iparmûvészet azonban kudarcot vall itt, mintha kettôs

ter mészete kudarcra ítélné: amennyiben a tárgyak esztétikusak (vagy legalábbis
esztétikusnak szánják ôket), képtelenek betölteni funkciójukat: nem kényelmesek,
nem kerülnek harmóniába a testtel. Ezt állapítja meg a doktornô is a gondosan,
na gyon tudatosan berendezett hétvégi házban, ahová szeretôjével elvonul: a cser -
ge takaró bántja meztelen bôrét, s a mérnök iparmûvész alkotta gyûrûje fájdalma-
san hozzányomódik szeretkezés közben. Ha meg funkcionálisak, akkor végképp
az elidegenedettség hordozói, egyedüli, kíséret nélküli darabok, mint a kézben vitt
vitrázsrúd és lámpa, vagy ha a helyükön vannak is, valamilyen módon je lölik ezt
az idegenséget. Baudrillard írja A tárgyak rendszerében, hogy szemben a régi, pol-
gári berendezéssel, amely egy egységes organizmust, ti. egy egységes szo babelsôt,
alkot, aminek a külsô vázát a hagyomány- és tekintélyelvû patriarchiális kapcsolat
adja, „szívét pedig a család összes tagját egybevonó bonyolult érzelmi viszony, az,
hogy személyessé tegye az emberi kapcsolatokat”,6 a modern, funkcionalista bútor
az egyén családdal és társadalommal való megváltozott kapcsolatáról tudósít. „A
stí lushiány elsôsorban helyhiány, a funkcionalitás pedig maximálissá teszi a kény-
szermegoldást, amelyben az otthon, a lakás, anélkül, hogy el vesztené zártságát,
elveszíti belsô szervezôdését”.7 A tárgyak használatukat te kintve ugyan sokkal
rugalmasabbak és mobilisabbak, de az egyénekhez fûzôdô vi szonyuk kötetle-
nebb, ami arra utal, hogy az egyénnek már nem olyan szoros a kötôdése a család-
jához, társadalmi csoportjaihoz, mint régen;8 s míg a polgári környezet zárt struk-
túrát alkotó együttes volt, a funkcionális környezet nyitottabb, szabadabb, de már
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dekonstruálódott, részeire bomlott különbözô funkciókban.9 S amit még ehhez az
érveléshez hozzátesz, számunkra megvilágító erejû lehet az egész könyv tárgyke-
zelésére nézve: „A tárgyak és bútorok szétszórt elemek, szin ta xisuk megtalálása
még hátravan: ha van is valamiféle elrendezés-számítás, ez a hiányból fakad, s a
tárgyak szegényesnek tûnnek elvontságukban. Ez az elvontság mindazonáltal
szükségszerû: ez hozza létre a modell szintjén a funkcionális játék szavainak
egynemûségét.” S bár elsô szinten (a gyakorlat elsô szintjén) mindez azt jelenti,
hogy az ember ne keveredjék bele a dolgokba, ne ruházza fel ôket a saját képé-
vel, ezen „önmegtartóztatás” épp azt az ezzel ellentétes eljárást vetíti elôre, ami a
regény terében e tárgyakkal történik: hogy végül az ember a tárgyak használatán
túl „rájuk vetíthesse játékát, számítását, beszédét, s magát ezt a játékot egy má -
soknak és saját magának is szóló üzenetként fogja fel.”CB
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