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MEG°RT°S KOMOR °G
ALATT

BacsÂ B¢la: A meg¢rt¢s müv¢szete ä 
a müv¢szet meg¢rt¢se
Budapest, 1989. 278 oldal, 78 Ft

BacsÂ B¢la: HatÀrpontok. Hermeneutikai essz¢k
T-TwinsäLukÀcs ArchÁvum, 1994. 224 oldal, 
396 Ft

BacsÂ B¢la: A szÂ Àrny¢ka. 
Paul Celan k´lt¢szet¢rûl
Jelenkor, 1996. 92 oldal, 440 Ft

V¢g¡l is a Celan-k´nyvet szerettem volna
t¢nyleg meg¢rteni. De be kellett lÀtnom,
hogy ez csak akkor siker¡lhet, ha megprÂbÀ-
lom pontosan meg¢rteni BacsÂ szenved¢lyes
elk´telezetts¢g¢t a meg¢rt¢s irÀnt. Be kellett
lÀtnom, hogy A MEG°RT°S MþV°SZET°-nek ¢s
a HATçRPONTOK-nak a v¢giggondolÀsa n¢l-
k¡l nem leszek k¢pes A SZñ çRNY°Kç-t a szÀ-

momra egyÀltalÀban lehets¢ges m¢lys¢gben
meg¢rteni. Ez az ÁrÀs ennek ellen¢re nem
tart ig¢nyt arra, hogy BacsÂ eddigi munkÀs-
sÀgÀt ¢rt¢kelje. HangsÃlyozom: Celan-k´ny-
v¢t szeretn¢m meg¢rteni.

BacsÂt, amiÂta csak Ár, mindig is a meg¢r-
t¢s, a meg¢rt¢s mibenl¢te, a meg¢rt¢s lehe-
tûs¢ge, a meg¢rt¢s felt¢telei izgatjÀk. Mert a
n¢ha szenved¢lytelennek lÀtszÂ tudÂs nagyon
is szenved¢lyes gondolkodÂ. BacsÂ B¢la persze
ä ÁrÀsait olvasva elsûk¢nt ez tünik fel ä tudÂs
ember, mindent elolvasott ¢s mindent tud,
amit a meg¢rt¢s müv¢szet¢nek tekintett e
szÀzadi hermeneutikÀrÂl ¢s annak mÃlt szÀ-
zadi elûzm¢nyeirûl tudni lehet. A magyar ol-
vasÂk´z´ns¢g r¢szben az û ÁrÀsain kereszt¡l
ismerkedhetett meg mindenekelûtt Hans Ge-
org Gadamer s nagy elûfutÀra, Schleierma-
cher hermeneutikÀjÀval s mindazzal, ami ez-
zel ´sszef¡gg, s fûk¢nt azzal, amit errûl n¢-
met nyelvter¡leten Ártak. De nagy t¢ved¢s
volna azt hinni, hogy BacsÂ egyszerüen a
hermeneutika valamif¢le àszak¢rtûjeÊ lenne.
A hermeneutikÀra vonatkozÂ tudÀsa m´g´tt,
mint mondottam, a meg¢rt¢sre valÂ szenve-
d¢lyes t´rekv¢s rejlik. BacsÂ nagyon sokat
tud, de mindenekelûtt nem tudni, hanem
meg¢rteni akar. Meg¢rteni ä mit? Elsû k´te-
t¢nek cÁme mintha azt sugallnÀ, hogy BacsÂ
a müv¢szetet akarja meg¢rteni. S a müv¢szet
meg¢rt¢s¢re valÂ t´rekv¢s k¢ts¢gtelen¡l min-
dig is jelen volt, mÀig jelen van munkÀiban,
hiszen Celan-k´nyve is k´zvetlen¡l ¢ppen
Paul Celan müv¢szet¢nek meg¢rt¢s¢t c¢loz-
za; de a müv¢szet meg¢rt¢s¢re valÂ t´rekv¢s
ä ha egyÀltalÀn ¢rtelmes dolog a müv¢szet
meg¢rt¢s¢rûl besz¢lni ä semmik¢ppen sem a
legm¢lyebbrûl j´vû t´rekv¢s BacsÂnÀl. BacsÂ
ugyanis Ãgy gondolja, s ezt, amiÂta csak Ár,
mindig is Ágy gondolta, hogy, ahogy Gada-
mer fogalmaz az IGAZSçG °S MñDSZER-ben, àa
meg¢rt¢s nem egy a szubjektum magatartÀsmÂdjai
k´zt, hanem a jelenvalÂl¢t l¢tmÂdja magaÊ. (BacsÂ
id¢zi: MEG°RT°S, 24.) Meg¢rteni a meg¢rt¢st
nem mÀs, mint meg¢rteni ´nmagunkat, l¢t-
meg¢rt¢s, l¢t¡nk meg¢rt¢se tehÀt. BacsÂt
mÀr az elsû k´tet¢nek f¡ggel¢k¢ben k´z´lt, a
korai LukÀcs müv¢szetfilozÂfiÀjÀrÂl szÂlÂ ÁrÀ-
sÀban is a müv¢szetnek mint l¢t¢rt¢snek, l¢t-
meg¢rt¢snek a meg¢rt¢se izgatta, ahogy iga-
zÀbÂl ez izgatja a Celan k´lt¢szet¢rûl szÂlÂ
legutÂbbi k´nyv¢ben is. A k¢rd¢s csak az, ho-
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gyan ¢rts¡k azt a mondatot, hogy a meg¢rt¢s
a jelenvalÂl¢t l¢tmÂdja maga. Ha ez a mon-
dat megfellebbezhetetlen ÀllÁtÀs az emberrûl,
s itt mind a megfellebbezhetetlen ÀllÁtÀson, mind
pedig az emberen hangsÃly van, akkor a fi-
lozÂfiai hermeneutikÀnak ¢ppoly kev¢ss¢ si-
ker¡lt az eurÂpai metafizikÀnak a vilÀg ¢s
benne ´nmagunk eidosÀt megragadni akarÂ
t´rekv¢s¢t meghaladnia, ahogy mondjuk a
korai Husserl fenomenolÂgiÀjÀnak. Ami per-
sze nem lenne baj, ha k¢pesek lenn¢nk hinni
m¢g abban, hogy van ilyen eidos, van valami
t´rt¢nelm¡nktûl, hagyomÀnyainktÂl, szem¢-
lyes perspektÁvÀinktÂl f¡ggetlen s rÀadÀsul
emberi nyelven megragadhatÂ l¢nyeg. A to-
tÀlis meg¢rt¢st BacsÂ kezdettûl fogva merû
k¢ptelens¢gnek tekinti. A MEG°RT°S-k´tet
BacsÂja pontosan ez¢rt kÁs¢rletezik mÀr a
nyolcvanas ¢vekben azzal, hogy a fenomeno-
lÂgiai sz´vegelm¢lettel szemben a kommuni-
katÁv-eszt¢tikai hermeneutikÀt ¢rv¢nyesÁtse.
à...a fenomenologikus sz´vegelm¢let az eidos fel¢
tart elûre, mÁg itt [a kommunikatÁv-eszt¢tikai
hermeneutikÀban ä V. M.] az elûzetes meg¢rt¢s-
tûl mint l¢tmeg¢rt¢stûl f¡gg a mü ÏeidosaÎÊ ä
mondja. (MEG°RT°S, 39.) àA mü ¢rt¢kelvei nem
elemezhetûk platonikus ´r´k ¢rt¢kekk¢nt.Ê (Uo.)

ögy tünik fel nekem, hogy a MEG°RT°S-
k´tet mindennek ellen¢re sem akarta m¢g
nemcsak az ideolÂgiakritikÀt, hanem a filozÂ-
fiai hermeneutikÀt is jellemzû paradoxont
paradoxonk¢nt tudatosÁtani. BacsÂ mÀr itt
elutasÁtott minden olyan v¢gsû igazsÀgot,
amely a sz¡ks¢gk¢ppeni kiindulÂpontot k¢-
pezû konszenzus kritikÀjÀnak alapjÀt k¢pez-
hetn¢, a leghatÀrozottabban elutasÁtotta az
elûzetes Át¢letek elûÁt¢letekk¢nt kezel¢s¢t.
M¢g az ideolÂgiakritikÀt is Ãgy ¢rtelmezte,
mint ami ànem d´nthetÊ àaz egyik vagy mÀsik
szeml¢let rovÀsÀra, hanem feltÀrja a benn¡k mü-
k´dû elûzetes meg¢rt¢s elûfeltev¢seitÊ. (MEG°RT°S,
39.) Minthogy azonban, legalÀbbis nekem Ágy
tünik f´l, a modern ember tudatÀnak vilÀg-
vesztetts¢g¢t, a l¢tfeled¢st egy mÀsfajta, akart
¢s meg-, illetûleg mindig ÃjrafogalmazhatÂ
beÀllÁtÂdÀssal mintegy meghaladhatÂnak v¢l-
te, ami egyben a korai Heideggernek egyfaj-
ta egzisztencialista szÁnezetü ¢rtelmez¢s¢vel
is, az ideolÂgiakritika ¢s filozÂfiai hermeneu-
tika ¢les szembenÀllÀsÀnak enyhÁt¢s¢vel is
egy¡tt jÀrt, gondolkodÀsÀban akkortÀjt m¢g
k¢ts¢gtelen¡l jelen voltak metafizikagyanÃs

elemek. Gy´ny´rünek tartom, ahogy meg-
fogalmazta, miben leli a filozofÀlÀs ´r´m¢t.
àA filozofÀlÀs ´r´me ¢ppen az, hogy ahol mÀr-mÀr
mindenki magÀra vÀllalja egy adott k¢rd¢sben a so-
kak Àltal osztott ÏigazÎ v¢lem¢nyt, m¢g mindig fel-
vethetû egy k¢rd¢s. A k¢rd¢s elbizonytalanÁt, s mi-
k´zben megfoszt az igaz mÀr v¢lt k´zels¢g¢tûl, e tÀ-
volÁtÀssal m¢gis k´zelebb visz az igazhoz.Ê (MEG-
°RT°S, 159.) Ez az àigazÊ, amihez k´zelebb le-
het ker¡lni, ez m¢gis gyanÃs. Mintha a min-
dig rÀk¢rdezû hermeneutika v¢gÀllomÀs len-
ne, jÂllehet a konszenzus, amibe ¢ppen bele-
szoktunk, term¢szetesen mindig mÀs, ennek
megfelelûen mindig mÀsok a k¢rd¢sek is; an-
nÀl is inkÀbb, minthogy a mindenkori kon-
szenzus mindig mÀs ¢s mÀs tradÁciÂ feleleve-
nÁt¢s¢re ingerel. De mintha itt a tradÁciÂ,
melynek f¢ny¢ben a konszenzus magabiztos-
sÀga megrendÁthetû, t¢nyleg valami olyan
szerepet jÀtszana, mint az abszolÃt szellem. A
HATçRPONTOK-ban BacsÂ Paul de Mant id¢zi
majd, aki ezt veti Gadamer szem¢re. Mintha
itt m¢g lenne fogÂdzÂ, lenne az, amire mint-
egy rÀtÀmaszkodva a fel¡let szorongÀst keltû
simasÀgÀt nemcsak megzavarni lehet, hanem
szilÀrd redûzett¢ is lehet formÀzni.

F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: nem bün, ha valaki a
metafizika gyanÃjÀba keveredik. Az sem bün,
ha valaki valamiben t¢nyleg bizonyossÀgra
lel. A filozÂfia szem¢lyess¢ vÀlÀsÀnak korÀban
nevets¢ges elûÁrni akarni a mÀsiknak, miben
lelje a maga filozofÀlÀsÀnak ´r´m¢t. Az a
Schleiermacher, korai Heidegger, Gadamer,
Habermas, Jauù nyomÀn elûÀllÂ meg¢rt¢sfo-
galom, melyet BacsÂ elsû k´tet¢ben kibont,
megÀll ´nmagÀban, ha persze ä mint bÀrmi-
re ä rÀ is lehet k¢rdezni. A ä ha tetszik ä àkri-
tikaÊ nem a MEG°RT°S-k´nyvnek szÂl. Leg-
feljebb csak annyiban, amennyiben Ãgy lÀ-
tom, hogy sajÀt elvÀrÀsainak nem mindig tesz
eleget. Tekintetbe v¢ve viszont, hogy a nyolc-
vanas ¢vekben sz¡letett, egymÀstÂl f¡ggetlen
tanulmÀnyokrÂl van itt szÂ, enn¢l a ànem
mindigÊ-n¢l t´bbet nem is lehet ÀllÁtani, mÀr
csak az¢rt sem, mert BacsÂ B¢la gondolko-
dÀsa ebben az idûben sem lezÀrt, mozog afe-
l¢, ami azutÀn a HATçRPONTOK tanul-
mÀnyaiban ¢s essz¢iben fogalmazÂdik meg.

Mindenekelûtt az¢rt ¢reztem sz¡ks¢g¢t
egyÀltalÀn, hogy jelezzem a metafizikagyanÃs
elemek jelenl¢t¢t az elsû k´tetben, mert ¢p-
pen ezek teljesnek tünû elpÀrolgÀsÀt hozza
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majd a Celan-k´nyv, amit persze Ãgy is fo-
galmazhatok, hogy a celani lÁra segÁtette hoz-
zÀ BacsÂt ahhoz, hogy a dolgokat, Ãgy hi-
szem, radikÀlisan mÀsk¢pp lÀssa. Hogy elûle-
gezzem azt, ahovÀ BacsÂ a meg¢rt¢sprobl¢-
mÀval folytatott t´bb mint mÀsf¢l ¢vtizedes
k¡zdelme sorÀn eljutott: ez segÁtette hozzÀ
BacsÂt ahhoz, hogy el tudja gondolni a nyel-
vileg megragadhatatlan, mert ott sem levû
megragadÀsÀt ha nem is a nyelvben, de a
nyelv, term¢szetesen a k´ltûi nyelv segÁts¢g¢-
vel. Hogy mindezek utÀn lehets¢ges-e nem-
csak filozÂfia, hiszen az mindenk¢ppen me-
tafizika, ontoteolÂgia, hanem egyÀltalÀban
gondolkodÀs (a Denken mint a Denken und
Dichten egyik eleme), ez lesz az a k¢rd¢s, me-
lyet majd fel kell hogy tegyek BacsÂnak. De
t¢nyleg nagyon elûreszaladtam.

Summa summarum: az ¢n olvasatomban
a MEG°RT°S BacsÂja a meg¢rt¢st mintha
mindig Ãjra ¢s Ãjra elv¢gzendû, de alapjÀban
v¢ve mindig ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl megoldhatÂ fel-
adatnak tekinten¢, mintha azt gondolnÀ,
hogy a l¢tidegens¢g lek¡zdhetû. Ezzel azon-
ban nagyjÀban ¢s eg¢sz¢ben, Ãgy lÀtszik, arra
is f¢ny der¡l, hogy az idû tÀjt BacsÂnÀl a k¢t-
s¢gtelen¡l valamilyen ¢rtelemben mÀr akkor
is szem¢lyes l¢t egyben m¢g valami egy¢rtel-
müen t´rt¢neti is. A vilÀgot, interszubjektÁv
vilÀgunkat kell mÀsk¢ppen meg¢rten¡nk.
Amihez a meg¢rt¢s elvezet, az a devalvÀlÂ-
dott, àa reflexiÂ teremtette ¢szigazsÀgok ¢s eszm¢k
egynemü vilÀgÀÊ-val (MEG°RT°S, 55.) szembe-
ÀllÁthatÂ valamifajta mÀsik vilÀg. àA herme-
neutika megÃjÁtÀsa tehÀt a humanitÀs ¢s emanci-
pÀciÂ szava.Ê (MEG°RT°S, 47.)

A HATçRPONTOK ÁrÀsai k´z´tt akadnak a
nyolcvanas ¢vek elej¢rûl valÂk is, legt´bbj¡k
azonban a MEG°RT°S-k´tet megjelen¢s¢t k´-
vetûen ÁrÂdott. Az ÁrÀsok tÂnusa azonban
szinte kiv¢tel n¢lk¡l s´t¢tebb. Valamennyi
ÁrÀs komor ¢g alatt sz¡letett. A k´tet elûszava,
melyrûl nem lehet eg¢szen biztosan tudni,
vajon ehhez a k´tethez ÁrÂdott-e (a Magyar
NaplÂban jelent meg eredetileg NAPLñ cÁ-
men), furcsa magyarÀzatÀt adja ennek a t¢ny-
nek. BacsÂ azt Árja: à...milyen k´nnyü volt azt
hinni, hogy az alapokat ¢rintû krÁzis a politikai
sziszt¢ma megvÀltozÀsÀval megoldÂdikÊ. (HATçR-
PONTOK, 10.) JÂllehet, nem tudom egy¢rtel-
müen eld´nteni, mennyiben vonatkoztatja
ezt BacsÂ B¢la ´nmagÀra is (a megjegyz¢s

Karel KosÁk egy 1968-as tanulmÀnyÀhoz kap-
csolÂdik), a dolog mindenk¢ppen elgondol-
kodtatÂ. Van abban valami, hogy a politikai
elnyomÀs ¢veiben k´nnyü az ¢let alapjainak
vÀlsÀgÀt k¡lsû k´r¡lm¢nyekkel magyarÀzni.
Ha azonban a fel- vagy inkÀbb megszabadu-
lÀs nem el¢gÁti ki a desiderium essendi in veri-
tat¢t, el kell gondolkoznunk azon, hogy vajon
jelenvalÂ l¢t¡nk meg¢rt¢s¢nek olykor meg-
oldhatatlannak tünû neh¢zs¢gei, meg¢rtû l¢-
t¡nk vÀlsÀga (s BacsÂ abban biztosan tovÀbb-
ra is egyet¢rt Gadamerrel, hogy àa meg¢rt¢s
nem egy a szubjektum magatartÀsmÂdjai k´zt, ha-
nem a jelenvalÂl¢t l¢tmÂdja magaÊ) nem elvÀ-
laszthatatlan-e a modern individuum l¢t¢tûl.
Az EL°..., akÀrcsak az eg¢sz k´tet, a szerzû
rossz k´z¢rzet¢t, valamifajta Unbehagent fejez
ki, melyrûl BacsÂ nem tudja eld´nteni, hogy
àegy¢ni alkat k¢rd¢se lenne, csak annak a helyzet-
nek a k¢rd¢se lenne, amiben vagyunkÊ (HATçR-
PONTOK, 10.), vagy... IgazÀbÂl nem fejezi be
a mondatot. Ahogy a k´tet sem ä s talÀn ez
egyik legfûbb ¢rdeme ä ad egy¢rtelmü vÀ-
laszt az alig-alig megfogalmazhatÂ k¢rd¢sre.
àMeg kell tanulnunk, hogy k´ny´rtelen¡l magunk-
ra vagyunk hagyva, hogy csak ritkÀn van k´z´s
besz¢d ugyanarrÂl, s Ágy egy ÀllandÂ ÀtfordÁtÀs-
ban mint meg¢rt¢sben kell ¢ln¡nk, mÁg l¢tezik akÀr
csak egyetlen k´z´s szÂ egyazon esem¢nyhez, mikor
a MÀsikat tekintetbe vessz¡k.Ê (Uo. 10ä11.)
Csakhogy mÀr az a k¢rd¢s is felmer¡l, hogy
à...hÀt van-e itt m¢g mit meg¢rteniÊ. (Uo. 11.)
AkÀrhogy van is, a humanitÀs meg eman-
cipÀciÂ szava mindenk¢ppen elhalkul. àA
l¢tez¢snek ez a mÂdja nem vÀltoztathatÂ Àt egy
akart tisztÀbb ´sszemberi l¢tez¢smÂddÀ.Ê (HATçR-
PONTOK, 16.)

TalÀn lÀthatÂ a HATçRPONTOK-rÂl mÀr ed-
dig mondottakbÂl is: a meg¢rt¢s szem¢lyes-
s¢ge egy¢rtelmübb¢ lesz BacsÂnÀl. Amibûl
term¢szetesen nem k´vetkezik, hogy a min-
dig szem¢lyesen meg¢rtû kÁv¡l Àllna a t´rt¢-
nelmen. Csakhogy a t´rt¢nelem quasi vasko-
sabban s talÀn hatÀrozottabban negatÁv, vilÀg-
talanÁtÂ t¢nyezûk¢nt van jelen, mint korÀb-
ban, s a meg¢rt¢s mintegy ¢ppen azt ered-
m¢nyezi, hogy az elszem¢lytelenÁtû t´rt¢neti
vilÀgtÂl a szem¢ly mintegy kicsikarja a maga
szem¢lyess¢g¢t. Elsûre talÀn meglepûnek tü-
nik, hogy a meg¢rt¢s teljesen szem¢lyess¢ vÀ-
lÀsÀnak pillanatÀban BacsÂnÀl pszichoanalÁ-
zis ¢s hermeneutika egymÀsra talÀlnak. Meg-
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lepû, hiszen m¢g nem is olyan r¢gen Gada-
mer ¢s Habermas vitÀjÀban Habermas volt
az, aki a tÀrsadalmi psych¢ analitikusÀnak
pozÁciÂjÀt kÁvÀnta elfoglalni, ami ellen Gada-
mer hatÀrozottan tiltakozott: Mi¢rt hiszi az
ideolÂgiakritikus, hogy û kÁv¡l helyezheti
magÀt a beteg tÀrsadalmon? Vajon BacsÂnÀl
a legfontosabbak szempontjÀbÂl m¢g mindig
irrelevÀnsnak tünik ideolÂgiakritika ¢s her-
meneutika szembenÀllÀsa? Nem, nem errûl
van szÂ. Sût ellenkezûleg, a hermeneutika
olyannyira radikalizÀlÂdik, hogy talÀn mÀr
´nn´n korÀbbi formÀja is az ideolÂgiakritikÀ-
ra eml¢kezteti. A hermeneutika, mint mon-
dottam, mÀr nem humanitÀs ¢s emancipÀciÂ
eszk´ze. S Ãj radikalitÀsÀban rÀlel arra a pszi-
choanalÁzisre, mely maga sem Ág¢r mÀr gyÂ-
gyulÀst az elfojtottak rekonstruÀlÀsa ÃtjÀn,
inkÀbb csak segÁt a meg¢rt¢sben. àMinden
meg¢rt¢snek, legyen az analitikus vagy hermeneu-
tikus, ott kell kezdenie, hogy felteszi magÀnak a k¢r-
d¢st: meddig kell szolgÀlni a ÏnegatÁv hatalmÀtÎ
(Foucault), a privÀt vilÀgok vilÀgtalanÁtÀsÀt egy
v¢lt k´z´s vilÀg (koinosz kozmosz) kedv¢¢rt, mely ki-
oltja a sajÀt vilÀgok (idiosz kozmosz) sokszor
ûr¡ltnek tartott, szenved¢lyteli tarkasÀgÀt.Ê (HA-
TçRPONTOK, 99.) Itt hatÀrozott ¢rtelmet nyer
az, amit BacsÂ KosÁkhoz kapcsolÂdva politi-
kai rendszer ¢s meg¢rt¢s kapcsolatÀrÂl mon-
dott. A direkt elnyomÀs az¢rt is rosszabb min-
denn¢l, mert elfedi elûl¡nk, hogy l¢tez¢s¡nk
eleve koinosz kozmosz ¢s idiosz kozmosz egy-
mÀsnak fesz¡l¢se, s ez¢rt elhiteti vel¡nk,
hogy az elnyomÀs ÀtlÀtszÂ ¢s alantas koinosz
kozmoszÀval valÂ szembehelyezked¢s¡nkkel
mÀr tett¡nk valamit az¢rt, hogy meg¢rts¡nk.
Hogy meg¢rts¡k: mennyiben ¢s hogyan vi-
lÀgtalanÁttatik folyamatosan privÀt vilÀgunk.
A REG°NYES °LET cÁmü essz¢ben, mely Milan
Kundera HALHATATLANSçG cÁmü reg¢ny¢rûl
ÁrÂdott, olvashatjuk a k´vetkezûket: àMilan
Kundera jelentûs reg¢nyt Árt. Eg¢szen pontosan
megÁrta azt a reg¢nyt [...], melynek a cÁm¢t korÀb-
ban egy mÀsik reg¢nye ¢l¢n olvashattuk; vagyis t¢-
vedett, amikor azt a gy´ny´rü cÁmet (A L°T ELVI-
SELHETETLEN K¹NNYþS°GE) az arra m¢ltatlan
reg¢ny cÁmlapjÀra illesztette. A reg¢nyt (vagyis
a HALHATATLANSçG-ot) ÁrÂ Kundera, aki meg-
´r´kÁti magÀt ebben a reg¢nyben, a k´vetkezû
besz¢lget¢st folytatja professzor Avenariusszal:
Ïä °s mi lesz a reg¢nyed cÁme? ä A l¢t elvisel-
hetetlen k´nnyüs¢ge. ä ögy hiszem, azt mÀr meg-

Árta valaki. ä Persze, ¢n! De akkor t¢vedtem a cÁmet
illetûen.ÎÊ (HATçRPONTOK, 162.) A mi szem-
pontunkbÂl mindegy is, hogy vajon nem t¢-
vedett-e ism¢t.

A meg¢rt¢s szem¢lyess¢ge term¢szetesen
mÀr csak ez¢rt sem szakÁthatÂ el a kortÂl. Ba-
csÂ nem hagy megfeledkezni benn¡nket ar-
rÂl, hogy sajÀt vilÀgom ûr¡lt, szenved¢lyteli
tarkasÀgÀnak fel- ¢s elismertet¢se minden
korok tanÃsÀga szerint n¢ha elviselhetetlen
k¡zdelem (mielûtt bÀrki f¢lre¢rtene engem
vagy rajtam kereszt¡l BacsÂt: ez a harc nem
k´vetelm¢ny, ez van, annak, akinek van, s aki-
nek van, mi¢rt ne Àllna jogÀban t´bbre tar-
tani azokat, akiknek szintÃgy volt vagy van,
azoknÀl, akiknek nincsen, akik nem ¢rzik a
l¢t elviselhetetlen k´nnyüs¢g¢t?). De korunk
talÀn hat¢konyabbnak tünik a tekintetben,
hogy Àtlagos egyed¢t a megszokottba kapasz-
kodÂ, àpusztÀn ¢rzelmeit vesztett, vilÀgra (a legi-
tim kultÃr¢rt¢kek, r´gzÁtett szem¢lyis¢g¢rt¢kek, mo-
nolit t´rt¢neti ÏperspektÁvavÀlasztÀsokÎ vilÀgÀra)
utalt l¢nny¢ s ezzel egyben vilÀgvesztett l¢nny¢Ê te-
gye. (Uo. 138.) A meg¢rt¢s ä t´rt¢nelmileg
hol k´nnyebb, hol nehezebb ä nem engedi
az egy¢nt beszorÁtani a nyilvÀnos tÀrsadalmi
tudat s¢mÀiba: hagyja ût magÀt s a dolgot an-
nak lenni, ami. Hagyja ¢rv¢nyes¡lni azt, aho-
gyan a vilÀgra tekint¡nk. àA korszakra jellem-
zû episzt¢m¢ mint a vilÀg Ágy ¢s Ágy tudÀsa nem
foglalja magÀba azt a mÂdot, ahogy a vilÀgra
tekint¡nk.Ê (Uo. 141.) A meg¢rt¢s tehÀt nem
episzt¢m¢t szembesÁt episzt¢m¢vel, ez ¢p-
pen az ideolÂgiakritika s talÀn a m¢g nem
radikalizÀlt hermeneutika sajÀtja, hanem
felszabadÁtja tekintet¡nket az episzt¢m¢ ural-
ma alÂl.

JÂ. JÂl hangzik. De mit jelent? MÀr a fe-
nomenolÂgia is lÀttatni akart! Hogyan szaba-
dÁthatjuk fel tekintet¡nket? S mit kell meg-
lÀtnia a felszabadult tekintetnek? àÏAz ÀltalÀ-
nos filozÂfiai nyelvÎ [Vajon mondhatott volna-e
BacsÂ egyszerüen nyelvet is? Annyi bizonyos,
hogy nem csak a filozÂfia, legalÀbb annyira a
h¢tk´znapok nyelv¢rûl van szÂ ä V. M.] ¢ppen
Ïaz ¢rz¢ki univerzumtÂlÎ zÀr el, vagyis mindattÂl,
amire a legt´bbsz´r ¢ppen hogy nincs szavunk.Ê
(Uo. 163.) Lehet-e valami mÀsfajta nyelvnek
szava rÀ? Ki tudja-e mondani a k´ltû nyelve,
mert hiszen arrÂl van szÂ, ne jÀtsszunk mÀr
bÃjÂcskÀt, a k´z´ns¢ges nyelven kimondhatat-
lant? MeglÀttathatja-e vel¡nk, amit ha nem
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lÀtunk is, talÀn lÀtnunk lehetne, persze
mindegyik¡nknek mÀst ¢s mÀst? Vannak pil-
lanatok, amikor BacsÂ talÀn Ágy gondolja
vagy Ágy gondolta. Hogy ugyanis a k´ltû az
Àltala kimondottban lÀttat meg valamit. àA ri-
deg ¢s emberidegen l¢tezû valÂsÀgelemei k´zt a lÁrai
r´vid versek Ãtjelzûk az emberis¢g szÀmÀra azzal a
k´vetel¢ssel, hogy a meg¢rt¢sben, a forma befogadÂi
¢lm¢ny¢ben l¢t¢rtelmet nyerjenekÊ ä mondja JÂ-
zsef AttilÀt elemezv¢n (uo. 184.), de ezt m¢g
1982-ben. Kukorelly MANIéRE-j¢rûl ÁrvÀn, ´t
¢vvel k¢sûbb, m¢g mindig hisz talÀn a k´ltûi
nyelv k´zvetlen hatalmÀban, de a meglÀttatÀs
s Ágy a rem¢ny ûrz¢se mÀr valahogy, de
hogy?, a nyelv ellen¢ben t´rt¢nik: àE k´lt¢szet
a nyelv pusztulÂ-otthontalan vilÀgÀban bolyong,
Àm gyeng¢d, mert mindenhol felkutatja a m¢g ele-
ven r¢szeket. Mindennek ´r¡l, amiben m¢g ¢let rej-
tezik, s ÀllandÂan Ãton van, ebben ûrzi a rem¢nyt.Ê
(Uo. 187.) De egyre hangosabban d´r´mb´l
a vilÀgunk hatÀrait k¢pezû nyelv ä s v¢g¡l is
a k´ltû nyelve is csak nyelv ä b´rt´ncellÀjÀ-
nak ajtajÀn a kÁvÀnsÀg: Engedj¡k l¢tezni, ami
l¢tezû. à...hogy legy¡nk k¢pesek megÀllni, kiÀllni
a szorongÀst, hogy ne besz¢lj¡nk f¢lre, hogy ne te-
gy¡nk Ãgy, mintha tudnÀnk, s engedj¡k l¢tezni,
ami l¢tezû.Ê (Uo. 190.) 1987-ben BacsÂ talÀn
m¢g mindig hisz abban, hogy lehets¢ges az
Ãj vilÀgot felÀllÁtÂ k´lt¢szet. àA k´ltû Ãton van,
hogy Ãjra egyszerü mondatokra leljen, olyanokra,
mint egykor H´lderlin ä ÏDies erfuhr ichÎ (LE-
BENSLAUF). (Ïögy tudomÎ ä RÂnay Gy´rgy fordÁ-
tÀsa szerint.)Ê (Uo. 191.)

1989-ben BacsÂ azt mondja egy interjÃ-
ban H¢vizi OttÂnak ¢s PongrÀcz Tibornak,
hogy àami a posztmodern Ïfels¢gjel¢tÎ hordozÂ
gondolati teljesÁtm¢nyekbûl szÀmomra fontos, az
a hermeneutikai k¢rd¢sfeltev¢s nyomÀn meg nem
oldott, illetve fel sem vetett k¢rd¢sek k´reÊ.
(Uo. 217.) Hogy itt pontosan mit ¢rt poszt-
modernen, az nem l¢nyeges. A l¢nyeges a
tÃll¢p¢s ig¢nye, ami, Ãgy lÀtom, r¢szben a
Derrida-olvasmÀnyok eredm¢nyek¢pp ab-
ban csÃcsosodik, hogy az egyik nyelvvel
szemben t´bb¢ nem egy mÀsikat akar kijÀt-
szani, hanem àa szÂ Àrny¢kÀÊ-ban gondolja
meglÀthatÂnak a nyelvileg nem kifejezhetût.
S pontosan ezt jelenti szÀmÀra Paul Celan k¢-
sûi k´lt¢szete.

à...az ¢n k´ny´rg¢se ez, hogy legyen szÂÊ (CE-
LAN, 47.) ä mondja BacsÂ Celan egy verse
kapcsÀn. De Celan k¢sûi korszakÀban ä Ba-

csÂ ¢rt¢s¢ben ä tudomÀsul vette, hogy olyan
szÂ nincs, mellyel kimondhatÂ lenne a ki-
mondhatatlan. A szÂ Àrny¢kÀban m¢gis le-
hets¢gesnek tudta a k´lt¢szetet, nyelvi eszk´-
z´kkel el tudta ¢rni, hogy kil¢pj¡nk a meg-
szokottbÂl, àk¢pesÊ volt àmegzavarni a felejt¢s
v¢gtelen vÁzfel¡let¢tÊ. (Uo. 7.) A k´ltû àellenÀll
a harmÂniÀt szÁnlelû, csÀbÁtÂ ¢neknekÊ (uo. 88.),
valami ànem odaillûÊ hanggal, àamelybûl minden
jÂzan megfontolÀs hiÀnyzikÊ. (Uo. 77.) àCelan
k´ltem¢nyei olyan ÃjraszilÀrdulÀsai a nyelvi k¢reg-
nek, olyan Ãj kikristÀlyosodÀsa a szÂnak mint a fel-
l¢pû erûket ûrzû szerkezetnek, melyen kellû figyelem-
mel ki- ¢s leolvashatÂ a szÂvÀ szilÀrdult m¢lybûl fel-
t´rû anyag ´sszet¢tele.Ê (Uo. 76.) De a kimond-
hatatlant nem a szavak mondjÀk ki ä hiszen
az t¢nyleg kimondhatatlan. Celan, mondja
BacsÂ, akÀr Heidegger szerint Parmenid¢sz,
àa szavak k´zt megnyÁlÂ Ïk´ztes t¢rbenÎ szÂlÊ. (Uo.
23.) Ez a àk´ztes t¢rÊ, melyet Levinasszal szÂlva
a preszintaktikai ¢s prelogikus, m¢g a fe-
led¢st megelûzû szinten mozgÂ vers megte-
remt (l. uo.), ellenÀll àaz egyetlen ¢rtelemr´gzÁ-
t¢snek..., szinte bevehetetlennek bizonyul...: a vi-
szonylatok nem hierarchikus elrendez¢se mi-
att ÀllandÂ megÃjulÀsra k¢pesÊ. (Uo. 24.) àA
k´lt¢szet, amikor a megszokottbÂl az Ãjra teret k¢pzû
k´zel ¢s tÀvol dimenzionalitÀsa fel¢ megnyÁlik, ak-
kor a szavak k´z´ttit engedi megtapasztalni, mely
Àltal az ¢rtelembeteljesÁt¢s mÀs ¢s mÀs irÀnyt vehet
fel. A meg¢rt¢s itt t´bbnyire egy szinte ¢rz¢ki sej-
t¢s/meg¢rz¢s formÀjÀt ´lti.Ê (Uo. 27.) Celan lÁrÀja
àoly kev¢ss¢ van a tudÀs birtokÀban, hogy a verset
szinte csak elûk¢szÁti az Ág¢ret beteljesed¢s¢re, teret
enged ¢s ad annak, hogy a valÂs, mind megbÁzha-
tatlanabb szavakon az ûsszavak Àtt´rjenekÊ. (Uo.
37.) De ezek az ûsszavak mÀr nem a k´ltû,
nem is az ember szavai. BacsÂ Scholemet id¢-
zi, àaki Ãgy fogalmaz, hogy a k´ltû az az ember,
aki talÀn m¢g k¢pes hallhatÂvÀ tenni a nyelvbûl ki-
vonult Isten teremt¢s¢nek alapszavaitÊ. (Uo. 39.)
Amit meg¢rt¡nk, amit a k´ltû, aki mÀr nem
a szavaival, hanem szavai k´ztes ter¢ben be-
sz¢l, kimond, az csak nyom, àmely a valamire
utalÀs tiszta egy¢rtelmüs¢g¢t, jel´lû ¢s jel´lt egymÀst
fed¢s¢t, a mondÀsba foglalt teljes prezenciÀjÀt hiÃ
fantazmagÂriÀvÀ tesziÊ, az ¢ppen àa szÂ lehetûs¢-
g¢t meghaladÂ ki nem mondhatÂÊ. (Uo. 41.)

àes sind
noch Lieder zu singen jenseits
der MenschenÊ



àvan
m¢g dalolnivalÂ
az emberen tÃlÊ

(Lator LÀszlÂ
fordÁtÀsa.)

Hogy mindezek utÀn lehets¢ges-e nem-
csak filozÂfia, hiszen az mindenk¢ppen me-
tafizika, ontoteolÂgia, hanem egyÀltalÀban
gondolkodÀs (a Denken mint a Denken und
Dichten egyik eleme), ez lesz az a k¢rd¢s, me-
lyet majd fel kell hogy tegyek BacsÂnak ä
mondottam fentebb. De magam feleltem rÀ.
A Denken most mÀr csak rÀmutat a k´ltûre,
aki Auschwitz utÀn is l¢trehozta àezt a rendkÁ-
v¡li müvetÊ (uo. 8.), mert ànem veszett bele a
Megt´rt¢ntek k´nnyes id¢z¢s¢be, hanem megtalÀlta,
ha nem is mindjÀrt kezdettûl fogva, az iszonyat, az
iszonyatkeltû, az iszonytatÂ k´ltûi-nyelvi kifejezhe-
tûs¢g¢tÊ. (Uo. 6.) BacsÂ arra figyelmeztet
ugyanakkor, hogy aligha ¢rtj¡k meg Celant,
àha mindent automatikusan lefordÁtunk az ott ¢s
akkor a zsidÂsÀggal megt´rt¢ntekre, ha mindent e
komor ¢g alatt, az akkor megt´rt¢ntek k´ltûi lenyo-
matak¢nt akarunk felfogniÊ. (Uo. 8.) àAz ¢g nem
mÃlt el komornak lenni felett¡nk.Ê (Uo.) Meg is
marad most mÀr komornak, mert megt´r-
t¢nhetett, aminek lehetûs¢g¢t mi, eurÂpaiak,
haladÀshitüek mindaddig nem akartuk belÀt-
ni. De Celan k´lt¢szete... çllj meg! Nehogy
mÀr szavakba foglaljam, amit a k´ltû a szavak
k´ztes¢ben felmutat!

BacsÂ persze besz¢l, hasznÀlja a megron-
tott nyelvet. K´vetkezetlen? Ha jÂl ¢rtem ût,
akkor persze az. De, Ãgy tünik fel, a gondol-
kodÀs minden formÀja sz¡ks¢gk¢ppen k´vet-
kezetlen. Itt, a CELAN-ban azonban, elgon-
dolva minden gondolkodÀs lehetetlens¢g¢t,
BacsÂnak siker¡lt elker¡lnie mind a roman-
tikus utÂpiÀk nyafogÀsÀt, a Soha t´bb¢! ha-
zugsÀgÀt ä hiszen tudja: ami egyszer kitellett
az embertûl, az mÀr hozzÀ tartozik ä, mind
pedig a l¢t türhetetlens¢ge elleni ä valljuk be,
ugyancsak groteszk ä lÀzadÀst.

Hogy van-e innen tovÀbb? Nem tudom.
De v¢g¡l is...? Mi¢rt kellene megszünni àelû-
id¢zni, hogy a fel¡let, ha idûlegesen is, ha korlÀ-
tozott k´rben is, de gyürüzz´nÊ. (Uo. 7.)

Vajda MihÀly

TAVASZI TçRLATOK
àTavaszi tÀrlatÊ csak egy volt MagyarorszÀgon
az elmÃlt negyven ¢vben. Akkor, 1957 tava-
szÀn Budapesten idûsebb ¢s fiatalabb tÀrlat-
lÀtogatÂk szÀmÀra Ãj felfedez¢st jelentett,
hogy a festm¢ny szÁn-, f¢ny-, vonal- ¢s forma-
kompozÁciÂ lehet. Korniss Dezsû ¢l¢nk, tiszta
szÁnfel¡letekbûl formÀlt Miska-kancsÂ-abszt-
rakciÂja m¢g a tÀblÀra is felker¡lt szÁnes kr¢-
tÀkkal egy budai gimnÀziumban, alatta fel-
irattal: Mücsarnok! Tavaszi tÀrlat! Mindenki
j´jj´n, aki tud. (A tanÀrok egy ideig nem t´-
r´ltett¢k le a tÀblÀt.)

Most is k¢sz¡l tavaszi tÀrlat a Mücsarnok-
ban, de addig is Ág¢rt ¢s adott el¢g n¢znivalÂt
az ezen a tavaszon nyÁlt szÁnes ¢s ¢rdekes, el-
m¢ly¡lt ¢s gondolkodÀsra k¢sztetû kiÀllÁtÀsok
sora. Az absztrakciÂ vonzÀsa igen erûsen ¢r-
v¢nyes¡lt ezeken a tÀrlatokon, a Vaszilij Kan-
dinszkij rendszer¢ben az absztrakciÂval
egyenlû rangot ¢lvezû nagy realisztika csak
egyetlen magÀngal¢riÀban jelent meg teljes
f¢ny¢ben.

A Budapest Gal¢ria belvÀrosi kiÀllÁtÂhÀzÀ-
ban Keserü Ilona tÀrlata kamaramüfajÀhoz
illûen k¢t t¢mak´rt mutatott be a müv¢sz
¢letmüv¢bûl: bekeretezett sÁk- ¢s t¢rformÀlÀs-
k¢nt a hasÁtott, r¢tegezett kollÀzsk¢pet, vala-
mint a sÁkon szabadon terjeszkedni vÀgyÂ szÁ-
nes formamozgÀsok t´rt¢n¢seit. E k¢t t¢mÀt
a müv¢sz olykor egymÀsba ¢pÁtette, mer¢-
szen Ávelû szÁn- ¢s forma-tank´ltem¢nyeket
alkotva. Keserü plasztikus fest¢szet irÀnti ¢r-
deklûd¢se t´bb ¢vtizedes, eredet¢t tekintve
visszavezethetû a ma is mester¢nek tisztelt
Martyn Ferenc szÁnes szobraihoz. (Ezekbûl
parÀd¢s kiÀllÁtÀst lÀthatott a n¢zû ugyancsak
mÀrciusäÀprilisban a K¢pzûmüv¢szeti Fûis-
kolÀn!) Keserü ¢rett müveiben kevesebb az
intuitÁv k´zeled¢s a tapinthatÂ ¢s szÁnes vilÀg-
hoz, mint volt a hetvenes ¢vek elej¢n k¢sz¡lt
kompozÁciÂin, de figyelemre m¢ltÂ a müv¢sz
nagy rendszerezûk¢pess¢ge, pedagÂgiai
szÀnd¢kÃ fegyelmezetts¢ge, elegÀns, nagyvo-
nalÃ artikulÀciÂja. ImponÀlÂk voltak a k¢-
peknek a rossz arÀnyÃ kiÀllÁtÂtermet szinte
sz¢tfeszÁtû m¢retei. Keserü Ilona ä Ãgy tünik
ä megûrizte hit¢t egy szÁn-forma-improvizÀ-
ciÂkat befogadni k¢pes k´z´ss¢gben, a vilÀg
Kandinszkij Àltal meghatÀrozott belsû csen-
g¢s¢nek Ãjabb ¢s Ãjabb megszÂlaltatÀsÀban.
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