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Vagy elkerülte volna figyelmünket az egész 
írás játékossága, a paródia, ami mindent 
visszájára fordít -  így akár véleményünket is? 
Nem értjük e komolytalan komolyságot s ama 
filozófiai tréfa távlatait, mely a teremtett világ 
önkényét az olvasónak felkínált önkénnyel el
lensúlyozza, amely a világteremtő író szolip- 
szizmusa mellé az olvasó képtelen szolipsziz- 
musát rendeli? Meglehet. Ám ha mindent ér
tenénk, mikor lehetne írásunknak vége?

(Vég-dal)
így próbálgatva a különféle kritikai stratégiá
kat, lassan beleunok szavaim csiszolgatásába, 
abba, hogy a kívánatos arányra törekedjem 
megértés és bírálat között. Áz egész kritikai 
egyensúlyozó művészetbe, hogy egyszerre le
gyek boncnok és szülész, bába és bakó. Bele
fáradva hát a gátak és gátlások kerülgetésébe, 
arra gondolok, dolgom tán akkor sem lehetne 
kínosabb, ha csak ugyanazzal a betűvel kezdő
dő szavakat írhatnék le, mondjuk. Lehet, még 
könnyítenek is valamit ezzel a képtelen meg
szorítással. S mintha szellemek szavára figyel
nék csupán, írógépem e kissé esztelen szinop
szist kopogja, mely egyszersmind a kritika vé
gétjelenti:

„Szigorú szdentista szempontok szerint 
számot adni szapora szépírónk szösszenetéről 
szimpla szócséplés: szuflánk szállván, sziszte
matikus szövegelemzésünk szerpentinjének 
szurdékos szélein szükségszerűen szédelgésre 
szorítkozunk. Szétszabdalva szokásaink szöve
tét, szertelenül szűrt szóválogatás szülte szi
nopszis szusszanásnyi szabadságában szisze
gem szemtelen szavaim szerzőnk szövegének 
színvonaláról. Számos -  szakavatott szellemek 
szavatolta -  szerzeményének sziporkázó szel
lemességével szemben, szóban forgó szubter- 
rénus szeánszának színterét szintetikus Szóvi
rágok színesítik. Szerelmi szálak, szókratészi 
sziluettek, szeleburdi szójátékok szerfölött 
szándékoltan szervülnek szolid szerkezetté, 
szóval, szinte szundítni szeretnék szavai szal
máján, szíves szépíró.”

Beck András

„é l ő k r ő l  r o s sz a t  vagy
SEMMIT”

M űbírálat

Hermann Burger: Tractatus logico-suicidalis 
S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 1988.
195 oldal

Burgerre az utolsó könyve rávall: 
alighogy megjelent, végzett magával, 
így nyer cáfolatot a fülszöveg, 
amely szerint „nem valósítja meg 
tárgyát a szerző", és nem lesz utódja 
Heinrich von Kleistnak. „Negatív utópja” 
„hitvallás, élet mellett”, így a fül.
Más az, ami a könyvből kiderül.
„Nincs természetes halál” -  mondja Burger. 
Általánosságban: aki mer, az nyer.
Amit az olvasóira kiró 
e zárkózott költő s regényíró, 
hogy kíséijék, amint öngyilkosságra készül, 
s indoklással a balkedv kiegészül.
Nincsenek személyes motívumok, 
nincs lélek, mely vergődik vagy sajog 
(Burger, nem úgy, mint honfitársa, Fritz Zorn, 
ki jobb híján karcinómába iszkol, 
nem vár senkire, nála nincs Gödöt), 
nincs semmilyen konkrét kapaszkodó, 
csupán a metsző, hideg át-tekintet, 
mely felvilágosít, és persze büntet.
Önkéntes megszűnés az ideál.
Ehhez tudományágat is kreál: 
totológia (magyarul haláltan), 
érvénybe lép a lét összmértékévé váltan. 
Fogalmi rendszere nem épp ledér:
Suizidant több, mint Suizidár, 
előbbi végez magával, a perverz 
utóbbi öngyilkot éppen csak tervez. 
Legnagyobb rang a Suicidalist, 
halál malmában ő a molnár meg a liszt, 
mert ő tudományosan indokolja, 
mi dolog, ami őt nemlétbe tolja.
Vagy nemlétet húzgál magához ő?

Ami ebben a könyvben meglepő, 
nem, hogy az öngyilkosság axióma, 
nem, hogy az élet átmeneti kóma, 
nem az, hogy nem születni volna jobb, 
nem az, hogy a Selbstmord nem puszta jog, 
sokkal inkább erkölcsi kötelesség,
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s túlélők a követ magukra vessék! -  
vagy még csak azt se! Vegetáljanak! 
(„Vitálmutogatók”, élő anak
ronizmusok, halállal üzletelnek.)
Mindez érdekes. Hanem, ami meglep, 
hogy Burger munkája mennyire tág, 
kívülről látszik az egész világ 
benne, s ugyanakkor milyen beszűkült: 
egy lyuk körül keringett. Beleszédült.

Amiről csak a könyvben szó esik, 
mind öngyilkosságra vonatkozik.
Ember által öngyilkos lesz a Glóbusz. 
Magzatöngyilkosság: spontán abortusz.
Ősszel öngyilkos lesz a falevél.
A szerző a tárgyhoz tartozni vél 
még sok mindent. Az eső meg a hó: 
víz öngyilkossága. Depresszió, 
mely szerző szerint rosszabb a halálnál, 
mindenféle körforgást ideszámlál.

Burger aforisztikusan tömör, 
lényegre (saját életére) tör.
Ad receptet, van jó tanácsra gondja,
„A stílus maga a halál” — aszondja.
Gyors mérgeket vagy pisztolyt javasol, 
s közben az abszolútumig hatol.
Abszolút persze csak a szuirígyum: 
holtbiztos, életre-halálra szérum.
Hisz’ nem egyéb, mint az öngyilkolás, 
amitől a halál is tönkrevás.
A végződés végződése az Aktus, 
ekkor az ördög is hiába kapdos 
lelked után (a szerző lelkesül, 
és ne félj, olvasó, hogy belesül!): 
ördög az öngyilkos ajkára pillant, 
viszont a lélek végbélen át illan.

Burger talán a túlvilágba’ hisz?
E ponton szkeptikus, mondhatni, mísz.
„Fluch Gott und stirb!” -  „Légy Isten rákfenéje!” -
s ami következik belőle:
hogy a halál is csak egyfajta szerv, *
fejlő testrész, organikus keserv.
„Az élet nem sok, ám ez mind, amink van” -  
idézi Freudot, és a szeme villan:
„Sok a halál, de kevés, ami jut 
belőle”, tartama csak egy minut!
Mennyi sok szép halál, és mind a másé! 
így az öngyilkosság nem pazarlás-é?
Az élettel nem szabad játszani,
„de a halállal szabad játszani".

Van a könyvben jó pár gondolat-ellés, 
és több találó megfigyellés,

ami a túlélőket illeti, 
s hogy mennyit ér az élők élete.
Említést nyernek hiedelmek: 
hogy járnak, akik önnönséget ölnek. 
Öngyilkoláskor kitör a vihar, 
akasztott öngyilk’ nyakat kicsavar, 
öngyilkító főnről beszél a helvét, 
s levágja a holttest fejét vagy nyelvét 
(ne feledjük, hogy Burger svájci volt!), 
máshol folyóvízbe röpül a holt, 
így úszik el tette szégyene-gondja.
Annak a fának elszárad a lombja, 
melyre valaki fölköti magát.
Skóciában öngyilkos-koponyát 
használnak gyógyszerül a nyavalyatörésre. 
Ha sor kerül a temetésre 
(van, ahol ez szigorúan tilos!), 
úgy arccal lefelé fekszik az öngyi’kos.
S nemcsak az élet alá rejtett akna 
az öngyilkosság, de mesterség! Szakma! 
Hogy ne legyen a teória nyers, 
megtárgyaltatik néhány precedens. 
Búcsúbrífek vannak idézve Kleisttól, 
s hogy Trakl is, míg exitál, sokat lejsztol. 
Werther mint ellenpélda van prezent: 
a koholmány hihetőbb, mint a szent.
Az önpusztítás koszorúját kapja 
(a tüdővészt, ha igaz, hívta) Kafka. 
Szerepel a szabadulómüvész 
Houdini, kiben ügyesség és ész . 
nem járt másként, mint öngyilkos-rugóra. 
Agyúhoz van bilincselve, s egy óra
mű szétlöveti két percen belül: 
ám Houdini addig megmenekül, 
s az elsülő fémcsövet simogatja, 
mint ejakuláló péniszt a szajha.
„A halált választja riválisul”: 
ketrecből, víz alatt, bilincsben szabadul.
Le van írva még sok ilyen mutatvány: 
a halál ráborul, fekete kaftán, 
de Houdini belőle kibújik, 
s megy a régi haláltól az újig.
„Ezer élet ezerszer kockáztatva!" 
Vakbélgyúlásban halt meg az ebadta, 
nem akart halaszt’ni premiert: 
alibit az öngyilkosságra nyert.

Azt írja Burger, másokra nem tolja 
saját halálát, s hogy megindokolja, 
azzal éppen egyszerivé teszi, 
s mint egyszerinek élét elveszi.
Tekinthető megváltásnak a műve,
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melyben a szó halállal összenőve? 
M eghalhatott-e B urger más helyett?
Vagy arró l van-e szó, hogy épp  ezt nem  lehet? 
„A holtakat elárulják az élők": 
a vád, az megvan, de  hol van a  vétek?
A vétek megvan, de  hol van a vád?
Hagyd a követ, m ert visszahullna rád!
S ha  csak azért dobod, hogy visszaessen, 
úgy öngyilkos leszel, de  kétszeressen! 
Vigyázz: torzkép lesz a leleplezés!
Koncepciós per! ítél az ügyész!
Talán a  szerző nem  élt? És nem  élt túl? 
Végszava -  „finis” -  visszájára fordul, 
mivel a  két fő kérdés nyitva áll.
Minek az élet? Minek a halál?

Márton László

TRAKTOR TÉR 
ÉS UTAS ÜDÍTŐ

Békés Pál: Törzsi viszonyok 
Szépirodalmi, 1990. 234 oldal, 58 Ft

Külcsínre riasztó, kézbe még csak nem  is kí
vánkozó könyv ez; ízléstelen borítója azokat az 
időket idézi, amelyeket a novellák — a borító
nál jobban megformált -  többsége is, a hatva
nas éveket.

A negyvenhat írás nem  rossz, de  kiemelke
dő  teljesítmény helyett inkább a jó  átlaghoz 
hasonlítható. Erényük ép p  annyi, m int hibá
juk : a részletek kidolgozása mesteri, de  az 
„egész” mégsem áll m inden esetben tökélete
sen össze. Ennek legfőbb okát az író  maga is 
tudhatja: „Problémaérzékenységem elsőrangú, a 
megoldás azonban többnyire sánta" -  írja az Eper- 
FÁ-ban. „Puhaszőke Üészbajszom" ugyan nincs, 
m int a  novellabéli kritikus költőtársnak, de  a 
kijelentést a je len  kötet egy részére is helyén
valónak találom.

Békés Pál erőssége a mesélés tradicionális 
formájának, a  történetm ondásnak a  feleleve
nítése, és a miniatürizálás, tömörítés. „Identi
tásdrám a” helyett ő  a cselekvésre koncentrál: 
a rögzítés tényével megelégedve rövid törté
netekké alakítja gyermek-, serdülő- és ifjúko
ra  számos em léktöredékét. K ét részre és tizen

hét ciklusra bontott kötetének alakjait -  s leg
főképpen önm agát -  nem  lelki folyamatok, 
hanem  a hatvanas-hetvenes évek konkrét 
helyszínein játszódó m indennapos esemé
nyek, helyzetek révén m utatja be, mégpedig 
úgy, hogy a hétköznapit az észrevétlenségből 
kiemeli, és részleteiben felnagyítva hangsú
lyozza. A  Gyermekjátékok -  az „akkoriban ta
nultam mindent” -  novellái az öndokumentálás 
elsődleges céljával tipikus gyerekkori törté
netek lennének (az olvasmány- és filmélmé
nyek m eghatározta vágyak és a Zsálya téren, 
valamint a jégpályán zajló valós élettények ke
resztezésében), ha nem  avatná némelyiket 
egyedivé „kordokum entum ”-jellegük: a hat
vanas évek úttörőmozgalma m ár egy-egy fél
m ondatba sűrítve is a  pártállam  struktúrájá
nak  kicsinyített másaként jelenik meg. (A po
énok időt nem  állósága okán egy későbbi ge
neráció szülötteként megjegyzem, hogy én 
m ár nem  ittam  Utas üdítőt, nem  voltam a 
T raktor téren, veteránt, Vosztok-kitűzőt sem 
láttam soha, és a pacsirtát is csak m int m adarat 
ismerem.)

Az első rész novelláiban a  tárgyhoz való vi
szony kapcsán tám ad csak némi zavar: nem  
m indig világos, hogy az írói szándék a gyer
meki befogadás korlátáival akarja-e láttam i a 
világot, avagy a felnőtt utólagos értelmezése 
degradálja nevetségessé az akkori gondolatot. 
Emiatt olykor túlírttá, túlmagyarázottá, más
kor meg a rábízott csöndnél is csöndesebbé 
válnak az írások.

Az Edzőműhely sokkal egyenetlenebb no
vellákat tartalmaz. A szerkezet kevésbé feszes; 
az arányukban megnövekedett, kissé mester
kélt párbeszédek némelyike összetartó erő 
nélkül hull darabokra; a különös m űgond 
nem  a  végeredményben, hanem  a csattanóra 
való kihegyezés jó l  érzékelhető törekvésében 
van jelen. A form ára való túlzott figyelés, az én 
indokolatlan felnagyítása és a témával szem
beni kellő távolság hiánya direktté, a  kimó- 
doltság hiteltelenné, az álkonfliktusok sterillé 
teszik az egyes novellákat.

M int az előző részben, itt is az abszurdba 
vagy a drám ába hajló, fojtogatóan sűrű  leve
gőjű, m inden fölösleges jelzőtől és kiszólástól 
m entes életképek a  sikerültebbek. Azok a  tit
kokkal teli pillanatok, melyek m ár nem  az egy
személyes „kirakósdi” nosztalgikus darabjai, 
„magántitkai”. Ilyenek a  MICSODA ZENE és a


