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EGY TORONYKÖLTÉSZET 
CHIAROSCURÓJA

Kukorelly Endre: H. Ö. L. D. E. R. L. I. N. 
Jelenkor, 1998. 120 oldal, 990 Ft

„Mert az, hogy már alig vagy, még elég a levéshez"
(VI. R)

1. A szerző(k) és szöveg(eik)
Félreértés ne essék, Kukorelly Endre új kö
tetének a címe H. Ö. L. D. E. R. L. 1. N., 
akárcsak egy néhai, szerencsétlen sorsú né
met költő nevének kilenc betűje, de nem a ne
ve. A név ugyanis a legszorosabb kapcsolat
ban áll azzal a személlyel, akit jelöl. Feltételez 
tehát egy személyt, illetve a kimondása révén 
rögtön kettőt, azt a másik személyt is, Kuko- 
rellyt, aki ezt a nevet leírja. Egészen más a 
helyzet azonban, ha csak a név betűiről van 
szó. Ebben az esetben nincs megszólított, fel
idézett, utalt személy, következésképpen a 
megszólító személye is zárójelbe tétetik, a mű 
maga nem dialógus, nem két költő vagy ne
tán két életmű párbeszéde. Sőt még arról sem 
beszélhetünk, hogy ők ketten, Kukorelly és 
Hölderlin volnának jelen szöveg szerzői. Itt 
nem beszél senki, csak szöveg van, amely lénye
ge szerint intertextuális. Roland Barthes-ot 
idézve: „Minden szöveg egy másik szöveg inter- 
textusa, tehát maga is az intertextushoz tartozik, 
amit nem szabad összekeverni a szöveg eredetével, 
ha a mű “forrásait* és a »rá gyakorolt hatásokat« 
keressük, azzal csak a leszármazás mítoszának te
szünk eleget. Az idézetek, amelyekből a mű felépül, 
anonimek, visszakereshetetlenek és mégis már olva
sottak. Idézőjel nélküli idézetek. A mű nem borítja 
föl a moniszíikus filozófiákat, melyek számára a 
pluralitás maga a gonosz. Ezért ha a műhöz ha
sonlítjuk, a szöveg mottója az ördög által megszállt 
ember szavai lehetnek: »légió a nevem, mert sokan 
vagyunk« (Márk 5,9).”1

Az intertextualitásnak ezt az alapelvét már 
csak azért is fontos szem előtt tartanunk, 
mert Kukorelly kötete egyfelől könnyen csá
bíthat egy Hölderlin-filológust arra a tévútra,

hogy a forrásból, azaz Hölderlinből magya
rázzon. Nehéz ezt a csapdát elkerülni, mert 
minden allúzió, idézet, verscím asszociációk 
sorát idézheti fel. Másfelől azonban, ha meg 
lennék győződve arról, hogy az érintkezések 
keltette asszociációk mind üresek, vagyis a 
semmibe vezetnek, akkor meg sem kísérel
ném ezt a kritikát. Mindenekelőtt tehát alap
elvként le kell szögeznem: Kukorelly kötete 
nem magyarázható Hölderlinből, nem értel
mezhető a két költészet puszta egymásra vo
natkoztatásával, az anagrammatikus cím azon
ban mégsem üres. Az olvasónak először is alá 
kell rendelődnie a szöveg amaz intenciójá
nak, miszerint valóban „légió” a neve, vagyis 
szövegtöredékek, jelölt és jelöletlen idézetek 
kombinatorikus összefűzéséből, játékos, ko
moly és komolytalan, „üres” és egyúttal jelen
tésteli összeillesztéséből a H. Ö. L. D. E. R.- 
L. I. N. betűjáték, anagramma, névkirakós- 
di egy meghatározott jelölt személy, jelentett 
nélkül. Másodsorban azonban véleményem 
szerint nincs olyan olvasás, illetve pontosab
ban fogalmazva én magam nem tudok úgy 
olvasni, hogy ne volnának kérdéseim a mű
höz. Gadamerrel szólva, nem tudok költői 
szöveget elképzelni, ami maga is ne egy kér
désre adott válasz volna, s ebben a vonatko
zásban továbbra is e kérdés újrafelvetését lá
tom kritikusi értelmező feladatomnak.

2. Miért éppen H. Ö. L. D. E. R. L. I. N?
A Hölderlin-kutatásban általánosan ismert az 
a bizonyos szkepszissel fogadott jelenség, mi
szerint mindenkinek megvan a maga saját 
„magán”-Hölderlinje. Ezzel a vonásával ez az 
életmű mondhatni egyedül áll: még a legher- 
metikusabbak között sem találni olyan költőt, 
akiről ennyire végletesen ellentétes, sőt egy
mással kapcsolatba sem hozható értelmezése
ket lehetne felvonultatni. Egyesek számára 
Hölderlin a görög aranykorba visszavágyó, a 
realitások elől menekülő romantikus vizioná- 
rius költő, mások számára mindenekelőtt a 
boldogtalan szerelmes, Bertaux óta nem az 
idealista, hanem a jakobinus konspiratív po
litikus, az egyik értelmezés szerint az elborult
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elméjű nagy klasszikus, a költészet, a nyelv 
súlya alatt megroppant finom lélek, mások 
szerint egy végül hazataláló meghasonlott 
modern intellektuel, megint mások szerint 
olyan zseni, akinél költészet és pszichózis egy
mást feltételezi. Műveit olvassák a klasszikus 
himnuszköltészet remekeiként, romantikus 
töredékekként, „a költészet költészeteként” -  
azaz az egyik első, tudatosan önmagára mint 
nyelvre reflektáló versbeszédként, de olvas
sák olyan topográfiai lenyomatokként is, 
mely a papírlapok által meghatározott térbe
liségben egy szövegvilág térképeként olva
sandó. Hölderlint idézni tehát már önmagá
ban is mindent és semmit sem jelent.

Ám ha fenntartjuk is a referencia önma
gában való, totális nyitottságában megmutat
kozó ürességét, mégis azt tapasztaljuk más
felől, hogy Hölderlinre hivatkozni, őt idéz
ni -  vagy ahogy Kukorelly az „idézés” ellen 
tiltakozva mondja, őt használni -  nagyon 
erőteljes gesztus. A Hölderlin-szövegeknek 
ugyanis sajátos erőterük van, olyan nyelvi fö
lényük, ami rögvest dominánssá teszi a leg
kisebb töredéket is, stílusában olyan sajátos 
fenség és pátosz rejlik, amivel maga alá gyűri 
az olvasóját. Vagyis van Hölderlinben egy 
olyan súlyosság, ami eleve ellentmondani lát
szik az idézés könnyedségének, ami akaratla
nul is súlyt kölcsönöz minden átvételnek, át
hallásnak. Éppen ezért, ha egyetlen rövid ál
lításban összegezni próbálnám Kukorelly köl
tészetének viszonyulását Hölderlinhez, akkor 
a fentiek tudatosításának következménye
ként ezt a viszonyt sajátos nekifeszülésnek ne
vezném: a kötetbe foglalt minden egyes Ku- 
korelly-szöveg részenként, mondhatni betűn
ként is és a maga egészében nekifeszül a höl- 
derlini költészetnek magának, illetve az egyes 
kiragadott idézett hölderlini szövegtöredé
keknek. Ebben az egymásnak feszülésben az 
egyik egy hatalmas sziklatömbre emlékeztet
het bennünket, fenséges, komor hegységre, 
mondjuk magára a Parnassosra felhőbe nyú
ló ormaival és mély szakadékaival együtt. A 
másik, a nekifeszülő erő pedig olyannak tűn
het, mint az esővíz, a repedésekbe beszivár
gó, a legkeményebb követ is sz.étbomlasztó 
nedvesség, lassan folydogáló esővíz, mely 
esetleg még hullámzik is, noha nem több 
csordogáló erek szétfolyó hálójánál. Egyfajta 
sajátosan bomlasztó beszédfolyam, beszéd

történés, mely mégis szüntelenül ütközik va
lamivel, ezzel a sziklával, nem tud mellette 
békésen elcsordogálni.

Van tehát ebben a találkozásban valami 
abszurdum, végletes idegenség, valami fel
foghatatlan, és sajátos módon éppen ez az in- 
kommenzurabilitás az, ami hitelt adhat a mű
nek, ami egyáltalán lehetségessé teszi Kuko
relly vállalkozását. Mit is értek ezen a végletes 
idegenségen? Először is ez már bizonyos 
mértékig a nyelvek különbözősége miatt is 
adott. A német idézetek egy németül éppen 
értő, de mindenfajta kétnyelvűségtől távol ál
ló költő esetében eleve az idegent, az alig ért
hető mást jelentik. Ebben Kukorelly idegen 
nyelvi idézettechnikája nem tér el alapvetően 
olyan klasszikus példáktól, mint amilyen 
mondjuk Ezra Pound. Az idegen számára 
nem válik még pillanatnyilag sem otthonossá 
-  noha ugyanakkor vele szembe sem lehet ál
lítani semmit, ami bizton sugallhatná ellenté
tét, az otthonost.2 Mintha a versciklus egyet
len mozgásfolyamatot írna le, útban levést 
„az országhatár” felé, olyan utazást, amely 
végül is a senki földjén halad, nem az otthon
tól az idegen felé vagy megfordítva, hanem 
szüntelenül a határt járja körül: „Álltam az út 
közepén, a három madarat figyeltem” -  írja a cik
luszáró, Tandori Dezsőnek ajánlott darab
ban. „Meg azt a valamit amott, ami persze hogy 
van, van és nincsen, mert az épp a határ. ”

Kukorelly magyar nyelve tehát nem hat 
anyanyelvként a Hölderlin-szövegek mellett 
vagy ellen, semmiképpen sem az evidenciák 
nyelve, amelyben egy-egy szó, nyelvi fordu
lat, költői kép vagy toposz megszokottan, ott
honosan utalna arra, amire várnánk, hogy 
vonatkozik. Sőt még egy sajátos szerepcserét 
sem észlelünk ebben az ütköztetésben, olyat, 
ahogyan az idegen rendszerint felszólít min
ket arra, hogy reflektáljunk a sajátunkra, 
hogy egyúttal azt is bizonyos távolságból, 
mint kvázi idegent tudjuk szemlélni, és for
dítva, az idegent pedig mintegy elsajátítsuk. 
Nem, ilyesfajta dialektika nem jellemző Ku
korelly re. Nem teremt kölcsön viszonyt a né
met idézetek és a magyar szöveg között. A re
latíve „saját” szöveget is elidegeníti ugyan
is az, hogy sajátosan el van rontva, el van ide- 
genítve, annyira, hogy gyakran félresikerült 
idegen nyelvi fordításnak tűnhet. Ebben 
a vonatkozásban Kukorelly következetesen
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folytatja korábbi poétikai törekvéseit, ame
lyet sajátos „nyelvrontás”, nyelvi helytelen
ség, mondhatni nyelvi idegenség jellemzett. 
Másrészt mintegy imitálja is ezzel Hölderlint, 
amennyiben a H. Ö. L. D. E. R. L. I. N.-ben 
ezek a sajátos grammatikai jelenségek mint
ha egy rossz, esetlen, ám mégis valamilyen 
idegen szükségszerűségnek engedelmeskedő fordí
tást szimulálnának, valamiképpen Hölderlin 
ama Sophoklés-fordításához hasonlatosan, 
amely nyelvi abszurdumaival, álgörög né
metségével együtt lett hiteles nagy költészet.

Nem idegen és saját ütközik tehát a kötet
ben, hiszen mindvégig kérdéses lehet, mi is 
az az idegen és mi is az a saját. Az utóbbi épp
úgy idegen lett, amiképpen az előbbi is lehet
ne éppenséggel saját, ez persze puszta lát
szat, de úgy tűnhet, mintha elsajátítható len
ne, ha persze a költő akarná ezt. De nem 
akarja. Mintha a szöveg egésze egyfajta sajá
tos, össze nem passzoló együttírás terméke 
lenne. A felhasznált Hölderlin-töredékek 
gyakorta parafrázisok, sőt néha, az elsajátítás 
kényszerét jelezve, le vannak fordítva, és így 
kerülnek bele a versbeszédbe -  vagyis néha 
„illeszkednek”, már amennyire a kombinato
rika és az összeszövés lehet illeszkedés -, más
kor pedig éppenséggel sehogy sem illeszkednek, 
megszakítják, megtörik, elmetszik a versbe
széd fonalát. Gyakran olyan parafrázisokká 
deformálódnak, melyek válaszolnak az erede
tinek, mintegy visszabeszélnek neki, hangsú
lyosan mást mondanak, mint ő. így szól visz- 
sza a VIII. 2-es darab Hölderlin Patmos-szö- 
vegének: „De aki él, az nem figyel.” Vagy az An- 
denken (Emlékezet) című versnek: a VIII. 
6-os, annak szélirányú emlékezetmozgását 
tagadva: „Fújt a szél, és ha jól gondolom, kelet 
felől fújt. Kelet, szagok. Kelet, szagok, elfelejteni.”3

Az egyik meghatározó mozzanat tehát a 
nekifeszülés a hölderlini költészet masszív 
sziklatömbjének. A másik viszont egy sajátos 
affinitás, ami az „újraírás” hybriseként is ér
telmezhető. Hiszen:

„A legnagyobb történetek az ég 
s a föld között 
zuhognak mindig el. ”

Ez az ég persze másik ég, és a föld is másik 
föld, ahogyan a kenyér és a bor sem ugyanaz, 
mint Hölderlinnél. Hiszen: „Kenyeret és bort

már nem úgy veszünk. /  Nem úgy van véve. Nem 
mintha most /  rosszabb volna, a helyzet, talán még 
jobb is, vagy /  biztos, hogy jobb, /  mert régi szép 
idők, azt hiszem /  nincsenek, nagyjából /  éppen úgy 
terem mindez, ha/senki nem is veszi úgy. ” Maguk 
a „történetek” pedig, melyek épp jelentékte
lenségük folytán nevezhetők csak a „legna
gyobbaknak”, nem az emlékezet történetei, 
mely az idő csúcsait köti össze, s ezzel törté
nelmet formál, nem a sasszárnyakon repülő 
géniusz beszédének megörökítése, hanem 
ezek a történetek rendszerint a féléberség, az 
elalvás vagy felébredés pillanataiban villan
nak fel, egy félig- vagy alig-lét pillanatainak 
a rögzülései, melyeket az emlékezet s ezáltal 
a nyelv sosem ragadhat meg, ismételten a fe
lejtés kútjába zuhannak, vagy egyszerűen ki
csúsznak a beszédből.4 Rögzülésük pedig leg
inkább olyan íráshoz hasonlatos, melyet a pá
rával befutott üvegablakra firkálnak:

„de mi tart itt. Rajzolat 
folyó, kanyar, levél, villám, csöpp 
rajzolás, pára és esővíz 
az üvegen. ”

(VIII. D. Chiron)

Képek, szavak, melyek szüntelenül kicsúsz
nak a kezünkből, elfolynak, lecsorognak 
anélkül, hogy kibetűzhetnénk őket és megra
gadhatnánk belőlük valamit is. Ha pedig 
mégis megragadjuk őket, ha úgy hisszük, 
hogy végre birtokoljuk azokat, akkor -  Ku- 
korelly kifejezésével élve -  „elragacsosodnak”, 
„odaragadnak”, s ez rosszabb mindennél.5 Ez 
„fegyelmezetlenség”, reflektálatlan bornírtság, 
ahhoz hasonló, mint amikor az embernek 
„anyanyelve hangja csúszik ki száján egy olyan or
szágban, ahol nem értik”. „Dér Menschen Worte 
verstárul ich nie” -  mondja Hölderlinnel az 
egyik első ciklusbeli darab, hogy azután hoz
zátegye: „Ez a mondat nekem se jelentett soha 
semmit." (I. 8. N.) A hölderlini úgynevezett 
„negatív teológia”, a fundamentális hiány 
nem hiány tehát többé, nem a beszélőnek 
vagy magának a nyelvnek csődöt mondása, 
hanem egyszerűen az értelemvesztés regiszt
rálandó közömbös tényállása. Ezáltal a nyel
vi idegenség egyszersmind új költői lehető
séggé válik, a másokkal beszélés egyszer
smind tautologikus „fordítás is”, „ugyanan
nak ugyanarra” fordítása:
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„Ez egy új hely, és
máris mennyi minden megy elég jól.

Másokkal beszélni, más nyelv,
egyszer még le is fordítottam véletlenül

ugyanazt ugyanarra. Vagy majdnem ugyanazt, 
majdnem elfelejtettem, micsodái”

-  olvassuk a B r o t  UND WEIN görög  diszti
chonjainak imitációjával. Kukorelly kötete te 
h á t nekifeszül a m agyar lírában -  főleg Pi
linszky nyom án -  ism ert H ölderlinnek , hogy 
m egkonstruáljon  egy m ásikat, egy új to rony
költészetet, a  félfény, az alig-lét, a szüntelen 
elalvás és felébredés, em lékezni akarás és fe
ledés alig-létének líráját: „Mert az, hogy már 
alig vagy, még elég a levéshez.”

3. De mégis miért Hölderlin (sic!)?
A kötet kilencszer ismétli meg az anagram
mát, amely ugyancsak kilenc betűből áll. A 
betű mindig mintegy hívó szóként is műkö
dik, amennyiben vele kezdődik a hozzáren
delt szöveg. Mintegy megindítja tehát a vers
beszédet, sajátos lökést ad neki. A kilencszer 
ismételt kilenc szöveg azután újfent a kilen
ces szám szerint tagolódik. Vagy kilenc mon
datból, vagy kilenc szakaszból áll, vagy vala
milyen más akadályként, a költői „fegyelem” 
elősegítőjeként jelenik meg a kilences vers
szervező erőként. Vajon van-e ennek a szám
szerűségnek poétikai üzenete, vagy puszta 
„véletlen”, amilyen „véletlenszerű” az, hogy 
Hölderlin neve éppen kilenc betűből áll?

Ha Hölderlin és a kilences szám kapcso
latát vizsgáljuk, mindenekelőtt hivatkoznunk 
kell arra, hogy költészetében köztudottan 
nagy szerepe volt a 9-es számnak és a 3x3-as, 
úgynevezett triadikus struktúráknak. A him
nuszköltészet egyetemes alapelvének dekla
rált triadikus felépítést Hölderlin közismer
ten Pindarostól vette át, s bizonyára tudomá
sa volt arról is, hogy a 9-es szám az apollóni 
szent költészet titkos száma. (A mitológiai tör
ténet szerint Létó kilenc napig vajúdott, amíg 
megszülte a szent ikerpárt, Apollónt és Arte- 
mist. Emiatt tagolódott a delphoi kultuszév 
is kilenc hónapra, továbbá ugyanezen szim
bolika érvényesül abban is, hogy a múzsák 
éppen kilencen vannak.) Ezt a strukturális el
vet szigorúan követi például Hölderlin egyik 
legnagyszerűbbnek tartott költeménye, a 
BROT und  W f.IN, amelyik nemcsak a strófa
szerkezetben, de az egyes strófákon belül is

triadikus, 3x3-as tagolású. Kevésbé szigorúan 
viszont szinte valamennyi himnuszának ter
vében érzékelhető ez a számszerűség.

Ha tehát ez a számszerűség a himnuszköl
tészet genezisével, apollóni fenségével áll 
kapcsolatban, akkor kézenfekvő, hogy ez is a 
Kukorelly-féle nekifeszülés tárgya. Hiszen mi 
sem áll távolabb ettől a lírától, mint a him- 
nuszi fenség és magasztosság. És ezzel együtt 
persze a klasszikus költői poétika is, Hölder
lin, a himnuszköltő. Kukorelly tehát a 9-es 
szám idézésével egyszersmind meg is fordít 
egy hagyományt, a pindarosi-hölderlinit. Il
letve egyúttal megfordít egy másik, sokkal 
közelebb eső hagyományt is, a magyar költé
szet eddigi sajátos, a romanticizmus bűvkö
rében mozgó Hölderlin-recepcióját is Szerb 
Antaltól Pilinszkyn át Báthori Csabáig. Ami
kor Kukorelly a 9-est anagrammatikusan ol
vassa, s költői kombinatorikájának alapjává 
teszi, egyúttal visszájára fordítja a német köl
tő romantikus recepcióját. Józanul kalkulatív- 
vá alakít minden fellengzősséget, gyakorlativá, 
technikaivá tesz minden költői nagyravá- 
gyást. Anélkül persze, hogy ezzel szabályokat 
vezetne be, hiszen épp a szabályok változan- 
dósága, szüntelen áttolódása másik nyelvi 
térbe -  ez e költői játéktér fő ódái vagy in
kább „ellenódai” szervezőelve. Hadd idéz
zem példaként az V. 3-as darabot, mely Höl
derlin egyik apollóni költeményének, a titán 
Napisten H yperiÓn SORSDALÁ-nak ironikus 
ellenpárja vagy inkább következetesen „cini
kus” továbbgondolása: az örökkévalóságban 
gyermekien sorstalanul, tét nélkül élő „égiek” 
nem lehetnek ittlétünk, vagyis költői megnyi
latkozásunk szabályadói, hiszen ők maguk is 
esetlegesek, „szabályaik” változandók:

„Lehet, hogy egyesek, néhányon az égiek közül 
más égiek szerint túlzottan is könnyen veszik.

Gyakran váltogatják a szabályokat, megváltoz
tatják, azután vissza, áttologatják, más tájakra el, 
más színtér, újabb színek, mintha a lakásuk búto
rait tologatnák összevissza, nagy rendezkedésben.

Vagy tényleg az a lakásuk és a bútoraik.
Van, aki belekapkod a földiek dolgába az égiek 

közül, mint a kisgyerek, amikor, akváriumba dugva 
az ujját, vad vihari kavar a halacskák közölt. [...]

Semmijük nincs. Látni elég. Mivel, ez is szabály, 
nekik semmijük sincsen, csak a nevetségesen pontos 
látvány. De akad-e egy, van hely ott, nap, hossza 
bárminek, és van-e lefelé? Nem, mert ezek szabá
lyok, és folyton megváltoztatják a szabályzatot. ”
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A sorsdalnak ez az újraírása egyúttal ref
lektál a ciklus szövegegyüttesére, mintegy ki
jelöli változékonyságának eredetét, s ezzel 
egyszersmind szabaddá is teszi ezt az erede
tet. Kár, hogy ezt a gesztust azután elerőtle- 
níti az utolsó sor: „Nem, mert már mindenféle 
szabályok voltak, és csak a változtatgatás marad 
meg.” Ez már ideológia, programadás, az a 
ragacsosság, amit Kukorelly annyira nem 
kedvel, olyan lapos bölcselkedés, amelyet 
még Salamontól sem fogadna el, aki már há
romezer évvel ezelőtt így sóhajtott: nincs 
semmi új a nap alatt! A ciklusban azonban az 
ideologikus felhang ellenére működik a sza
bályok változékonyságának játékos elve. E 
metamorfózisokból csak egyet-kettőt említek, 
továbbra is csak azokat válogatva ki, amelyek 
kapcsolatba hozhatók Hölderlinnel, noha 
természetesen nem csak ilyenek vannak.

Ezek egyikének tartom a cezúra megújí
tott használatát, melyet Hölderlin nemcsak 
verstani fogalomként, de például a drámai 
alkotások felépítési elveként is említ. A so- 
phoklési tragédia kapcsán például „ellenritmi
kai megszakításról” beszél, amely mintegy ket
tévágja a történés menetét, azt mintegy 
„visszafordítja" („Umkehr’j. Másutt a cezúra 
emez éles ellenritmikai szerepéből következik 
az a poétikai sajátság, melyet a szakirodalom 
„kemény illeszkedésnek" („harte Fügung") is ne
vez, utalva a költő ódaköltészetének ama sa
játságára, hogy a cezúra mentén élesen, 
grammatikailag, verstanilag és képileg egy
aránt a paradoxonig élezve ellentétez, vagyis 
középen hirtelen megfordítja a versbeszédet, 
saját (gyakorta tükörszimmetriás) ellentétébe 
fordítja át. Ez a technika figyelhető meg pél
dául a Hálfte des Lebens vagy a Sokratf.s 
UND Alkibiades című versekben. Az előbbit 
Kukorelly is idézi, mégpedig úgy, hogy 
egyúttal rájátszik a vers említett sajátságára 
azzal, hogy újraértelmezi a. „harte Fügung” el
vét. Ezt, azaz az V. 3-as darabot látszólag 
ugyan csak egy külsőleges mozzanat kapcsol
ja  össze a felidézett Hölderlin-verssel, éspe
dig: a tél hívó szava. A prózában írt szöveg lát
ványt beszél el, a versbeszéd énjének figyel
mes tekintetét rögzíti, amint egy öreg hajlék
talant kísér szemmel az adventi hóesésben:

„Láttam egy öregembert a sűrű, havazásban. A 
kétkerekű valamijén húzta maga után az összes 
vacakját.

Megálltam és megfordultam, úgyis éppen a sze
membe vágott a hó. A szemembe szórta az Úr.

Láttam, ahogy az öreg araszai előre, és vigyáz, 
hogy el ne csússzon. Nagyon xngyázott. Nyitva a 
szája. Az a kétkerekű pedig folyton megakad, mert 
az egyik kerék befelé dől, beleakad mindenbe.

Á llok, a nyakamba zuhog a hó, így meg a nya
kamba. De legalább nem a képembe, és lehet látni. 
Wenn es Winter ist.”

A Hálfte des Lebens Hölderlin ama köl
teményei közé tartozik, melyek nem ellenté- 
teznek: késő nyár és tél, szerelem és magány, 
léttel iség és sivárság, halál képei között nem 
ellentétet és nem is időbeli folyamatot ábrá
zol, hanem éppen ezt tagadva paradox, 
olyan felfoghatatlan fordulatot mutat be, 
mely csak az ütközéssel, az ellentétek egy
másnak feszülésével mutatható be. Kukorelly 
szövege is az egymásnak ellentmondó be
szédmódokat ütközteti. Először csak a kon
textusnak konvencionálisán homlokegyenest 
ellentmondó kifejezések szintjén: „ahol azokat 
a mindenféle karácsonyi szarokat árusítják”. 
Hogy azonban ebben az esetben nem a szó 
hétköznapi értelmében vett blaszfémiáról 
van szó, vagyis nem annak a puszta kigúnyo
lásáról, amit mások „szent”-nek tartanak, ar
ról a szöveg egészének felépítése, sajátos re
torikája győzhet meg bennünket. Szent és 
profán egymást nem tűrő illeszkedését ne
vezte Hölderlin egykor „szent gúnynak”. Ku
korelly blaszfémiája ezt folytatja, nyelvileg is 
az elviselhetedenségig feszítve az ünnepi és a 
hétköznapi hamis, álságos, semmit sem ma
gyarázó, semmit meg nem oldó (még az úgy
nevezett részvét ürességének, átélhetetlensé- 
gének és persze ezzel együtt kifejezhetetlen- 
ségének megoldhatatlanságát is magában 
foglaló) ellentétezését:

„Beakad a kerék. Rángatja, ránt egy nagyot, 
akkor majdnem elcsúszik, aztán mégse, megfogja 
valami, megfogta a levegő, a kerék pedig kiugrik 
abból a repedésből, amibe beleakadt, és az öreg húz
za tovább. Közben valami rongydarabbal törölgeti 
az arcát. Nem néz sehova. Die Mauern stehn 
Sprachlos und kait, im Winde klirren die 
Fahnen. Nálam meg van egy szép nagy, kibaszott 
jó formájú karácsonyfa.”

Egy másik szövegszervező elvként a fensé
gessel szembeforduló lapidárist, közönséges 
nyelvi fordulatot tekinthetnénk. Vajon arról 
van-e szó, hogy ez a beszédmód rést akar
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nyitni a romantikuson, föl akarja törni az 
úgynevezett romantikus dikciót? Vagy in
kább közép-kelet-európai önirónia rejlik 
benne, a vendégszövegek topográfiai áthe
lyezésének tudatosítása, mely teret enged an
nak a kísérletnek, hogy mi történik, ha a höl- 
derlini költészet bizonyos mondatait áthe
lyezzük Magyarországra? Hogyan hangza
nak itt és most vagy még inkább abban a 
múltban, a hatvanas években, amely megha
tároz minket, illetve ahonnan Kukorelly saját 
önmeghatározási kísérleteinek jelentékeny 
részét meríti?

„Itt az a törvény, hogy minden befelé nyo
muljon.

De vágyakozik kijutni.
Azért tehát beáll a sorba útlevélre. És vesz egy 

messzelátót, mert mégis, ő elfér ezen a szűk helyen 
is, de arra is van kifelé. Legyen egy távcsöve."

A szöveg H ölderlin  MNF.MOSYNÉ-jét idézi, 
itt, abban a lehetséges értelm ezésben, am i itt 
és most m egadatik.

„Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet 
Die Früchte und auf dér Erde geprüfet und

ein Gesez ist
DaB alles hineingeht, Schlangen gleich, 
Prophetisch tráumend auf 
Den Húgéin des Himmels.”

Hölderlin költészete egyébként is a fenséges
nek, a patetikusnak a mintapéldája lehetne 
isteneket, héroszokat, az idő csúcsaiként ki
emelkedő magaslatokat és mélységeket felvo
nultató képeivel. Ezekben a soraiban pedig 
szinte megtalálható mindaz, amit profetikus
nak, eschatologikusnak, mitikusan az időt és 
teret átfogónak, hermetikusan fenségesnek 
lehetne nevezni. Kukorelly éppen ezt az idé
zetet sajátítja el a fordítással, s illeszti be ver
sébe a szabadságvágy kelet-európai emblé
májaként: „Itt az a törvény, hogy minden befelé 
nyomuljon [...] Ezért tehát beáll a sorba útlevélre... 
és vesz egy messzelátót...”

4. „Jedes ist, wie es ist”
Farkas Zsolt Kukorelly-kismonográfiájában 
megjegyzi, hogy Isten e költészet leggyako
ribb szereplője.6 Miért is? Mert, írja Farkas 
Zsolt, ő a leggyakoribb másik, akinek a léte 
sosem kérdéses, csak a jelenléte az. Végül is 
egyfajta csodálkozásról, a teremtésen való 
ámulatról van szó, folytatja, idézve azokat,

akik Kukorellyt panteistának vagy „deistá
nak” tartják.7

Nem kívánok vitatkozni ezekkel az állás
pontokkal, már csak azért sem, mert hason
lóan általános érvényű világnézeti állítást 
nem kockáztatok meg. Továbbra is csak a Ku- 
korelly-szöveg feszültségeire irányítom a fi
gyelmemet. De ehhez ismét vissza kell tér
nünk Hölderlinre. Ami az ő költészetét illeti, 
meg vagyok győződve róla, hogy számára az 
istenek nem transzcendens valóságok, nem 
metafizikai realitások képei, hanem versszer
vező erők, melyek a természetben és a költé
szetben egyaránt munkálkodnak. Mindkettő
ben, mert ezeket Hölderlin még mestersége
sen sem választja szét. Ezt a fajta hölderli- 
ni „hitet” nevezhetnénk „poétikai panteiz- 
musnak” is. Nos, véleményem szerint Kuko
relly talán nem elemezte Hölderlin költésze
tét e vonatkozásban, mégis ráérez a jelenség
re, s minduntalan összeütközik vele. Érzékeli 
ugyanis benne a klasszikus görög hybrist, 
ezért akar csavarni egyet rajta.

Természetesen nem úgy, hogy újra transz- 
cendál. Inkább valamilyen sajátos „fataliz
must” érzékelek a szövegek többségében. 
„Alles ist gut” -  mondja Hölderlin egy szójá
tékkal, a „Gott” -  „Gut” -  „gut” összecsengést 
kihasználva. Másutt: „jedes ist, wie es ist", me
lyet Kukorelly egzisztenciálfilozófiai értelme
zést sugallva ír át: „fedes Ist, wie es ist” -  anél
kül persze, hogy ezúttal többről volna szó, 
mint a létezést éppen így, ahogy van, kell, le
het elfogadni. Kukorelly verseiben isten az, 
aki ezt látja, tudomásul veszi, sőt esetleg el
szenvedi. Ő a néző, akinek színe előtt min
den történik. Ebben a vonatkozásban mond
hatni azonos helyzetben van a versek lírai én
jével, anélkül persze, hogy ez az analógia ma
gában foglalna egy szubjektumhoz való vi
szonyt. Isten nem szubjektum, sokkal inkább 
valami olyasféle Kukorelly számára, ami mint 
meg nem kérdőjelezhető realitásként van, 
amitől a költői gyakorlat nem tekinthet el. De nem 
is tud vele mit kezdeni.

A Da ich ein Knabe war Hölderlin-vers- 
sel a saját gyermekkor emlékét fordítja szem
be az első ciklus nyolcadik darabja. Ebben 
használja újra Kukorelly a más Hölderlin- 
versekből is ismert idézetet: „Rettet ein Gott 
mich oft” -  „Egy isten, vagy én magam” -  hang
zik az idézettel való szembefordulás. Az egye
düli tény, amiről állítás tehető, a „megmene
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külés”, vagyis a létezés maga. Vagyok, tehát 
megmenekültem. A történet értelmezhetet
len, de nem dtok, nincs, amit meg kellene 
fejteni, értelmezni kellene. Nevezhetnénk ezt 
a fajta gondolkodást Koslowskival „posztmo
dem gnózisnak” is, csakhogy Kukorelly véle
ményem szerint végül is nem intellektuális 
költő. Annál rosszabb, ha intellektualizál. 
Kétségkívül nem könnyű ma lírikusnak len
ni. Nem könnyű leírni olyan szavakat, mint 
„szeretet”, „szív” vagy „félelem”. Ezeket gyorsan 
idézőjelbe kell tenni, el kell távolítani, vala
milyen meghatározhatatlan beszélő szövegé
vé kell tenni ahhoz, hogy le lehessen írni 
őket.8 Az egyensúly kényes, a romantikussal 
vívott harc könnyen ideologizálódhat, s ak
kor már érdektelen. Ez a veszély megvan a 
H. Ö. L. D. E. R. L. I. N. egészében is.

Kukorelly számára tehát a metafizikai kér
dések csak poétikailag relevánsak. És ez 
rendben is volna így, hiszen ezért költő. Min
dig magára az írásmódra vonatkozik, ettől 
függetlenül nem létezik. Nem világlátás vagy 
valami efféle. Pusztán írásfolyamat. Ebben az 
értelemben vonatkozik egy történésre (Ereig- 
nis), illetve arra, hogy a történés maga van, 
ok- és célképzeteitől eloldva akként van, ami. 
Történik. Azonos magával az írással, annak 
nyitottságával. Ezt a poétikát leginkább azok
ban a darabokban tudom elfogadni, amelye
ket egyfajta sajátos naivitás jellemez, a van 
mintegy magával ragadja az írót:

V. Ö. WIE VÖGEL LANGSAM ZIEHN

Olyan itt a
csend, előre, föl, 

körben és visszafelé,
mint egy

lefordított pohárban,
sötét

zöldre mázolt
üvegharang-ég,

bolt,
hogy néha azt hiszem, így is 

marad, ilyen
egész marad, ez

pedig
azt jelenti, hogy így volt 

megfelelő,
jó volt mégiscsak, 

hogy jó így lenni.
Festés szaga.

Rosszabb a helyzet a záróciklus L. darab
jával, mely szinte kis betéttörténet is lehetne 
-  egy kissé elcsépelten poénkodó visszaemlé
kezés egy szovjetunióbeli utazásra és egy fest
ményre az Ermitázsban, mely történetesen a 
tékozló fiú hazatérését ábrázolja. Rembrandt 
híres képéről van szó, amely a maga érzéki 
jelenlétében ezúttal közömbös. Annál fonto
sabb viszont maga a történet, amely újraíra- 
tik. Az eddig lazán csordogáló, incselkedő, ki
hívó és visszafeleselő vagy egyszerűen csak 
egy emlékképet vagy pillanatnyi látványt 
rögzítő Kukorelly-líra itt hirtelen átvált kopo
gó tőmondatokba. A dikció megmerevedik, 
hideg indulattal töltődik fel. Mintha hirtelen 
valóban jéggé akarna fagyni, hogy Hölderlin 
után szétfeszítse, szétrobbantsa a hagyomány 
felelevenített utolsó masszív darabját is, ezt a 
történetet. „Az erősebb jel üt” -  vagyis a költé
szet nem tükör, sosem volt az számára, de 
most kalapács lett.

„Összeszorítolt foggal.
Mi a faszért.
Rossz a szaga.
[...]
Van igazság.
Van igaz és nem igaz.
Az van, amit fölhasznál.
Nem használja.
[...]
Mi lesz már.
Azzal a hízott tulokkal.
Ilyen lassan sütik, ennyi tetű.
Igyekezhetnének.
Már.
Mozogjatok, idióták.
[...]
Az erősebb jel üt.
Amihez hozzátapad, az leesik vele és 

összetörik. ”

A történet valóban összetörik. Széthullik az 
idézetre és a kommentárra. Leperegnek egy
másról, anélkül, hogy új egységet alkotná
nak, avagy akár negatív értelemben „össze
ragadnának”. És ez a kötet egyik alapvető 
poétikai veszélyére is utal: minél erőteljesebb 
a felhasznált szöveg, annál nehezebb elkerül
ni azt, hogy leperegjen róla a felhasználás 
módja. Amikor ez megtörténik, és a költői 
gesztus még csak nem is érinti a felhaszná
landó szöveget, akkor nem marad más, mint
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az erőlködés és a kopogó mondatok önma
gukba zárt ridegsége.9

5. Mikro- és makrokozmosz,
avagy egy toronyköltészet chiaroscurója
Kukorelly költészetét kezdettől fogva sajátos 
intertextualitás jellemezte, a szövegek közötti 
áttűnések, az írói én kettéhasadása énre és 
nem énre.10 Jelen kötet ezt a költői jellegze
tességet sajátos módon problematizálja. Ide
gen és saját, német és magyar nyelviség, ro
mantikus és késő modern folytatható komp
lementer ellentétei mellett relativizál egy 
olyan sajátos ellentmondást is, mely a szöveg 
intertextualitásának alapvonását adja meg. 
Ez az ellentét mű és fragmentum ellentéte. 
Ezzel a relativizálással is evidenciát dönt meg, 
éspedig e két fogalom rögzíthetőségét. Egy
felől persze kézenfekvő, hogy a Hölderlin- 
idézetek fragmentumok, melyek egy klasszi
kusan komponáltnak mutatkozó műegész ré
szét képezik. Csakhogy éppen ez az apollóni 
9-es alapján szerkesztett ciklus mégiscsak a 
töredékesség, a fragmentaritás jegyeit mutat
ja  fel már a szándékában is azzal a hölderlini 
költészettel szemben, melyben ha megvalósít- 
hatatlanul is, de munkált a teljesség klasszi
kus igénye és romantikus vágya egyaránt. Ve
le szembeállítva a Kukorelly-szövegek frag
mentumok. A szerepcsere feszültsége felold
hatatlan. Hölderlin töredékei azok, amelyek 
végtelen perspektívába helyezik a magyar 
költő alkotásait, a töredékeknek ez a végte
lensége, ez a makrovilága az, ami kitágítja a 
Kukorelly-féle költészet mikrovilágát. Igaz ez 
a nyelviség és az általa konstruálható térbeli 
összefüggések szintjén is. Nyelvileg gondol
hatnánk persze egy világnyelv és egy egye
dülálló kis nyelvi sziget történetileg adott el
lentétére is. A költői nyelv szintjén azonban 
éppen a hölderlini romanticizmus, a hölder
lini mitológia, a hölderlini pátosz az, ami nyi
tottá teszi a Kukorelly-szövegekben megjele
nő kisvilágot. Ezek az idézetek teszik magu
kat a szövegeket is nyitottakká, sejtetnek vég
telen összefüggéseket a szöveg ellentétes mi
nőségei között.

Vajon mit is ír tehát újra, melyik Hölder- 
linnel ütközik Kukorelly H. Ö. L. D. E. R.- 
L. I. N.-je? Vajon nem inkább az elborult el
méjű, tübingeni tornyába bezárkózó költő 
eget és földet többé meg nem mozgató, mik
rovilággá zsugorodott toronyköltészete ez

redvégi magyar ellenpárjának megírására 
tett-e kísérletet Kukorelly, mintsem hogy ne
kifeszüljön a romantikus költő-vátesz nagy 
himnikus dithyrambosainak, amint kezdet
ben állítottam? Illetve pontosabban e nekife- 
szülése vajon nem emlékeztet-e arra a folya
matra, ahogyan a bezárkózó, önmagának is 
idegenné vált egykori költőzseni kezdte le
bontani saját versvilágát? Kérdéseink mind
eközben azonban nagyon is csak közelítő jel
legűek lehetnek, hiszen egyébként ez a kötet 
is azt mutatja, hogy írója nagyon következe
tesen halad a maga pályáján, s ezen az úton 
éppen most kellett találkoznia Hölderlinnel, 
hogy azután a következő útkereszteződésnél 
ismét elváljanak útjaik. Kérdésünk tehát csak 
arra vonatkozhat, vajon hogy érinti Hölder
lin korai kozmikus és kései mikrovilága a ma
gyar költő egyre inkább a lírikum minimál 
artja felé tartó költészetét.

A kötetet e szempontból végigolvasva s an
nak csak a határaira összpontosítva figyelme
met, az az észrevételem ezzel kapcsolatban, 
hogy e költészet tágassága mindig a másik, min
dig kívül van. Hogy mi a kint és a bent, az 
persze már nehezebb kérdés, hiszen világunk 
elsajátíthatóságának alapproblémájához ve
zethet. Az sem biztos tehát, sőt biztos, hogy 
nem így van, hogy Hölderlin lenne a másik. 
Mégis érdemes hivatkoznom Roland Barthes- 
nak arra a megkülönböztetésére, amelyet 
olvasható és újraírható szövegek között tett. 
Az előbbiek a klasszikusok, akik úgy írnak, 
ahogyan ma nem lehet írni, s ezt bizonyos 
melankóliával tudomásul vesszük, a másik 
csoportba pedig azok a szövegek tartoznak, 
amelyeknél ez a közvetítettség nem szüksé
ges, amelyeket olvasás során újraírunk.11 Ez
zel a különbségtétellel a H. Ö. L. D. E. R.- 
L. I. N. is eljátszik. Hölderlin versei ugyanis 
egyfelől eo ipso az újraírhatatlan szövegek ka
tegóriájába kell, hogy tartozzanak, vagyis azt 
a másikat alkotják, akinek kozmikus világa 
mintegy a tükre kelet-európai szűkös létünk
nek, vagyis az ő mondatai jelentik börtöncel
lánkon az ablakot. Ő a klasszikus, a minden 
későbbi költő számára utolérhetetlennek vélt 
zseni, az isteneken és félisteneken töprengő 
romantikus költő. Másfelől azonban az ő idé
zése egyszersmind tevékenyen demonstrálja 
újraírhatatlanságát is, s ezzel az ő művének 
való nekifeszülés voltaképpen csak saját ma
gunktól idegenít el: saját magunkat írjuk új
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ra abból a képtelen, bevehetetlen nézőpont
ból, amit ő jelent számunkra. Ezáltal paradox 
módon létrejön a közös (?) szöveg.

Az ő=én és én=ő, illetve megfordítva: én 
nem vagyok ő, és én nem is vagyok én, sőt, 
mint éppen Hölderlin költői sorsa bizonyítja, 
még ő sem ő. Nincsenek biztos pontok, noha 
az írás során persze kérdéses, mennyire lehet 
ezeket a viszonylatokat ténylegesen lebegtet
ni. Vajon elviseli-e a mű írás és olvasás diffe
renciájának lebegtetését? Vagy pedig egy má
sik, az előbbitől eltérő értelemben is torony
költészetről van szó, nevezetesen olyan alko
tásról, amely egyszersmind ki is oldja a saját 
maga teremtette feszültségeket, a nekifeszü- 
lés, az ütközés terét feloldja a közös szöveg 
topográfiai terében? Ilyesféle tendenciát vé
lek tetten érni a kötet végkicsengésében, 
mely nyilvánvalóan a függelék ama költői as
pektusból érthetetlen vállalkozásában mutat
kozik meg, hogy Kukorelly itt -  talán csak a 
„gyengébbek kedvéért” (?) -  hirtelen lefor
dítja (!) az eddig prezentált Hölderlin-idéze- 
teket magyarra! Mintha valóban hinne a köz
vetítésben, s elfeledkeznék Walter Benjámin
nak ama megjegyzéséről, miszerint ha a költő 
arra vállalkoznék, hogy fordítson, ezzel egy
szersmind be is vallhatja, hogy „feladhatja a 
feladatát”.
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Eddigi olvasmányaim során csupán egyszer 
találkoztam olyan könyvrecenzióval, mely
ben a recenzens bevallotta, hogy nem bírta 
végigolvasni a művet, melyről ír. Pedig nem


