
SZÉLES KLÁRA 

Az önreflexió változatai Szabédi Lászlónál 

„Most meg fogom ölni magamat . H a halá lom 
u t á n megtalálják a nap lómat , akkor azok, akik 
olvassák, tudni fogják, hogy amíg azt ír tam, 
valójában léteztem." 

Szabédi László Veér Anna alszik című kisregényének főszereplője szól így, mi-
előtt agyonlövi magát. A kijelentés önmagában is súlyos tartalmakat hordoz, de 
a benne rejlő egyedi jelentések sokrétűsége akkor bontakozhat ki teljesebben, 
hitelesebben, ha mögévetítjűk az öngyilkossággal félbetört életmű körvonalait, 
e lényegében kiteljesítetlen oeuvre és személyiség szerves kapcsolatát. 

E sokoldalú tevékenységből itt csupán néhány, kulcsjellegűnek tetsző moz-
zanatot emelek ki. Ezek közül az egyik az, hogy Szabédi László személyében 
olyan költőt, írót láthatunk, aki alkotói működése mellett arra is vállalkozott, 
hogy saját mestersége titkait fürkéssze, a nem-tudatos folyamatot, a rejté-
lyekkel teli mű szabályait: esztétikai, nyelvi, verstani összefüggéseket. A ha-
zai irodalom- és tudománytörténetben különösen gazdag és rangos az a név-
sor, amelyen belül helye ily módon kijelölésre vár. Arany Jánostól Babitsig, 
Németh Lászlótól Nemes Nagy Ágnesig bőven sorolhatnánk ily értelmű ro-
konait. S ha ehhez a sorhoz hasonlítjuk, elsőként két feltűnő szempont külön-
böztetheti meg. Egyrészt: nagy elődeitől, kortársaitól eltérően, életművén 
belül a költői-írói és elméleti jellegű tevékenység hasonlóan, hangsúlyozot-
tan befejezetlen. Másrészt: Szabédinál - verseiben, prózájában csakúgy, mint 
esztétikai tanulmányaiban - fontos szerepet játszik, visszatérő, jelentékeny 
mozzanat az önreflexió. 

* 

Verseiben, úgy vélem, éppen a legérdekesebb, legeredetibb darabokban, 
azoknak is legegyénibb fordulataiban, képeiben találkozunk az önreflexió-
val, sokféle változatban.1 Közülük néhányat idézek fel. Lehetőleg olyanokat, 
amelyek egyúttal jelezhetik a típusos poétikai különbözőségeket. 

Önmegszólító versei közé tartozik az 1924-ben született Ne ismerd meg 
magad című, ahol így ír: 

H a á b r á n d k é p e t fes tege tsz m a g a d n a k , 
e lő r e t u d d m e g : b ű v e r ő d 
n incs , amely le lke t a d j o n a n n a k , 
s é le t re keltse őt . 
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... Harcolj! a hihetet lent h i d d el! 
ne ismerd m e g magad! 

A szókratészi gondolattal vitázik? („Ember! Ismerd meg önmagad, s min-
dent ismersz.") Közelebbről vizsgálva úgy látjuk, hogy az, akivel harcban áll, 
akivel vitázik, voltaképpen önmaga. Nem vívás ez, hanem vívódás. Nem 
vita, hanem belső vita. Az erőteljes érvelés, lebeszélés, tiltás, tagadás ebben a 
költői formában rafinált rábeszélés, önellentmondásként történő állítás. 
Miközben arra inti önmagát: nincs bűvereje, mely életre keltené ábránd-
képeit; aközben éppen e bűverőnek a reménye, ennek áhítása vezérli. Állítá-
sainak épp az ellentétét sugallja. 

Ezt a fajta értelmezést erősíti meg a további Szabédi-költészet, a prózai 
művek vallomása - s más síkon az esztétikai gondolatmenetek fejtegetése is. 
Az elsőként idézett versben a költő önmagát-megszólítása bizonyos lírai 
hagyomány jegyében történik, sorolhatjuk irodalomtörténeti elődeit. 
Szokatlanabb már az a költői példa, amelyben így szól: „.. .hasonlítom 
magam saját magamhoz" (Hasonlatok, 1930). Miként hasonlíthatja önmagát 
önmagához? Ez az „én" eszerint nem egy, hanem - kettő?, kérdezhetjük. 
S bár a szonett egésze hagyományosabb szerelmi vallomássá alakul, a ki-
emelt fordulatot a Szabédinál visszatérő, jellegzetes önreflexió-formák egyi-
kének tekinthetjük. S ha itt mintegy futólag találkozunk két én-nel: egy lírai 
„valóságos"-sal és egy önkényesen tárgyiasított én-nel, másutt kifejtettebben 
bukkan fel a hasonló objektiváció. „Ne halj meg, bánat" - szólítja meg az 
antropomorfizált szomorúságot, s így folytatja: 

Ne halj m e g bánat , kire ha lná l? 
Én vagyok az édes fiad; 
ha meghalná l , magamra halnál, 
s vonszo lha tnám javaidat.* 

Eddig szokásos lírai logikával követhető: a megszemélyesített bánat mintha 
szülője lenne; ő magát a bánat fiának érzi, így a bánat halála után ő az örökös, 
aki tovább „vonszolhatná" a rá szálló súlyos örökséget. De a folytatás várat-
lan fordulatot hoz: 

S torom u t á n a nagy rokonság 
komor osztá lyra ha begyül , 
csak szegény fejemet á tkoznák 
el-kibeszélhetetlenül. 

* Az idézeteken belüli kiemelések mindenüt t az én kiemeléseim - Sz. K. 
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Tehát amikor már az ő (a költő, a bánat fia és örököse) halála következik el 
(„torom után"), saját „nagy rokonsága", leendő örökösei átkoznák. S a be-
fejezés: 

Ne halj m e g , bána t , kire ha lná l? 
Én v a g y o k az édes fiad; 
halálomig ő r izd magadnál 
kínnal k iver t javaidat . 

Ne haljon meg a bánat, míg ő maga meg nem hal („halálomig"); legyenek 
övéi a javak, az ő vállalt öröksége. Ő, a költő, birtokosa a bánatnak, mintegy 
azonosul vele, miközben örökösként egy másik személy formájában jelenik 
meg. A bánat-fogalom képként, s az örökös képe fogalomként vált szerepet, 
mindkettő az „én"-ben találkozik. Látszólag egyszerűbben ölt testet ennek 
társa az Optikai csalódásban (1930): 

A kútba nézek. Fekete v izén 
ónszinű kép-arc vonagl ik, s reám néz, 
Döbben ten olvasom ki döbben t , bámész 
tekintetéből, n é m á n mit izen: 

Vizén vonagló kép-arc, kit he lyenkén t 
a fodrozó v íz foszladóvá borzol , 
mér t bo rzado l , b a r á z d á l ó d v a torzul, 
min t aki fá jva ho rdoz végte len kínt? 

... csak engem tükrözöl,... 

Itt nyilvánvaló tükörkép, kivetített én az, akit lát, láttat, s akihez szól. De az, 
ahogyan megjeleníti („vizén vonagló képarc", akit a „fodrozó víz foszladóvá 
borzol") módosított, karikírozott, áttett, ön-értelmezett, önkényes ön-arckép. 
Egy másik, egy rejtettebb, a látszatnál valódibbnak elfogadott én. Összeülik 
ez az én-kép a más versekben felbukkanókkal. Én, „ki önmagamnak kinja 
voltam"; költő, magát emésztő, aki „egyszerre nem s igen, / mindenüt t ho-
nos s idegen, / mindenkivel egyes, de más, / kettő és mégis felemás." Az a 
lírikus, aki így éli meg az úzöttség-érzetet: 

M a g a m n a k én (s m a g a d n a k te, ki én vagy 
magadnak ) , én volnék a m e n e d é k , 
de n e m lelhetek sehol ö n m a g a m r a . 

(Carmen lugubre, 1940; Árva csillag, 1940; Nil humani a me alienum puto, 
1940.) S ez a vívódó, önmagát- tükröző lírai én szólítja meg olvasóját is 
ekként: 
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.. .úgy szólok tehozzád, koholt 
személy, hogy nem koholt valómat, 
mely é n n e k e m terhemre volt , 
v e d d át k ö n n y ű utravalónak. 
Mint téged én, koholj te igy 
engem magadnak,... 

(Az olvasóhoz, 1944) 

Azaz: a költő „koholja": képzeli, feltételezi olvasóját, akit kér, hogy viszont 
„koholja", képzelje, feltételezze őt; saját lényegéből is a „nem koholt való"-
ját. Ez a fajta kölcsönös hipotetikus függőség, továbbsokszorozódó kettősség 
a versek gondolati vonulatát összekapcsolja Szabédi esztétikai elmefuttatá-
saival. Mi jellemzi azt, mi az eredeti az ő felfogásában? 

* 

Esztétikai nézeteit napjainkból visszapillantva óvatosan lehet csak igazsá-
gosan méltányolnunk. Számolnunk kell a korabeli hivatalos-kötelező téte-
lekkel. így azt láthatjuk, hogy (ha burkoltan és óvatosan is), szembeszegül a 
visszatükrözési elmélet merev felfogásával: „...a visszatükrözés lenini elmé-
letének alkalmazása rendjén hibákat követhetünk el."2 Halk, szerény meg-
jegyzés ez, de gondolatai kifejtése során - úgy gondolom - alapjaiban kérdő-
jelezi meg a hivatalos felfogást. 

Szabédi László saját esztétikai nézeteinek összefüggő rendjéből itt most 
főként három alapvető mozzanatot emelek ki a fenti szempontból: a valóság, 
a kép és a művészi kép fogalmainak egyéni értelmezését. 

A valóság - Szabédi szerint - a visszatükrözés-elmélet értelmében „túlsá-
gosan szükkeblü"-en felfogott.3 Hiszen, amikor arra a „valóság"-ra gondo-
lunk, amelynek alapján, nyomán a művész alkot, akkor - hangsúlyozottan 
figyelmeztet - a „teljes valóság"-ra kell gondolnunk. Arra a valóságra, amely-
nek elengedhetetlen, fontos eleme, s Szabédi által különösen hangsúlyozott 
eleme a „művész belső valósága", „énje".4 

A művészi alkotás, s benne a művészi kép ezért és így a külső valóságnak 
„az én törvényei" alapján való újjáalkotása. Egyetértéssel ekként idézi László 
Gyulát a Termés 1943-as tavaszi számában közölt tanulmánya alapján.5 

Szabédi arra törekszik, hogy a racionalizmus jegyében kitágítsa a vissza-
tükrözési elméletet. Helyesebben: a visszatükrözés tételeinek továbbgondo-
lása, árnyalása, finomítása formájában saját személyes meggyőződését fogal-
mazza meg. Eszerint: miként a művészi alkotás, maga a művészi kép is per-
sze módosítja a valóság „tükrözését", meg is hamisít(hat)ja, ámde - teszi 
hozzá szenvedélyesen - meg is igazíthatja, a valóság mélyebb, igazabb, 
adekvátabb megismerésének előfeltétele lehet. Az alkotás folyamata során a 
művész az anyagot formálja, illetve az anyag formáit megváltoztatja, s ez a 
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tény nemcsak előfeltétele a megismerésnek, hanem „mintegy előszobája", 
amelyet ő „technikai megismerésnek" nevez.6 Ezzel megfoghatóvá teszi az 
alkotáslélektani folyamatot (s egyúttal közel hozza az akkor oly sokat han-
goztatott termeléshez). Ily módon a szigorúan egyszemélyes, szubjektív, 
énen belül zajló, egyáltalán nem mindig tudatos, nem mindig ellenőrizhető, 
kevésbé irányítható pszichikai vonatkozást állítja reflektorfénybe. 

Gyakorlatilag óvatosan módosított visszatükrözési folyamatot láttat így. 
A hivatalos alapképlet - a valóság többé-kevésbé hű tükörképe, vissza-
tükrözője a művészet - nála átváltozik egy másik, jóval áttételesebb fel-
tevésre. Eszerint: a valóság és műalkotás (mint a valóság tükre) közé 
beékelődik mintegy kettős tükörként a művész belső valósága mint „vissza-
tükröző tudatos anyag",7 amely miközben „tükör", aközben „maga is a 
valóságos dolgok kategóriájához tartozik".8 

Ehhez a fajta felfogásához hozzájárul az, amit a kép és művészi kép meg-
különböztetése jegyében áttekintő rendszerként felvázol.9 Igen ésszerű, amit 
a természeti képek és az ember alkotta képek megkülönböztetése kapcsán 
megállapít, s hasonlóan fontos az, hogy az utóbbin belül figyelmeztet 
művészi és nem-művészi képek eltérésére. A tanulmány keletkezése idején 
érthetően óvakodik az idealista filozófiákra, esztétikákra való hivatkozások-
tól (csak Lenin és Belinszkij nevével találkozunk), de nyilvánvalóan egyféle 
összegezés is ez, Arisztotelésztől Hegelig; s ezen belül, a hallgatólagos vita 
jegyében hangsúlyozza az önmaga által sarkalatosnak ítélt eltéréseket. 
Figyelmeztet: „nem minden kép művészi alkotás", és „nem minden művészi 
alkotás kép". A képek egy része „egyáltalán nem tudatforma". Természeti 
képekre utal (délibábra, tükörképre), illetve arra is utal, hogy a „képekben 
való közlés" a művészeten kívül fontos szerepet játszik a tudományok, a jog 
és a vallás területén is.10 

Ez a fajta szemlélet, a képek, jelképek, metaforák vizsgálatának ez a kitágí-
tott horizontja a modern nyelvészetnél, a Saussure után kibontakozó irány-
zatoknál, a modern stilisztika robbanásszerű fejlődése során kerül előtérbe.11 

Akkor, amikor a nyelvi szabályok, a nyelvi „homogenitás" létével mint a si-
keres emberi kommunikáció létével szemben az „inhomogenitás"-t, a nyelvi 
szabályok megszegését, a jelentésteremtést tekintik központi jelentőségűnek, 
s éppen az emberi kommunikáció érdekében alapvetőnek. 

Szabédi László esztétikai gondolatvezetésében egyfelől ez a jelentés-
teremtés az, ami kulcspozícióba kerül; másrészt: a művészi formákra mint 
jelentéses formákra gondol (mint a majdani szemantikai irányok). S - mint-
egy együttesen - a képekben való közlés nem-művészi, társadalmi tudatfor-
mái közt kiemelt vallásos utalás (bálványok) jelzi a kapcsolatot logikusan 
felépített gondolatmenete és visszatérő művészi képeinek tudatos-ön tudat-
lan asszociációs holdudvarai között. Úgy vélem, hogy kifejtetlenül, kikere-
kítetlenül, de olyanféle nyomon jár, amelyen később például a neves angol 
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kutató: Douglas Berggren a „mitikus kétértelműség" hangsúlyozásáig jut.12 

Azaz annak felfedéséig, hogy akár a varázsló (például: esőcsináló)-szerep 
esetében, vagy a bálványozásnál (mindennapi példa: kislányok baba-
játékainál) összekeveredik két magatartás. Beleéli magát az illető a „szent 
játék"-ba (Huizinga), s ugyanakkor tudatában is van annak, hogy ez csak 
képzeletének terméke. Azaz empirikus jel-vivőből nem-empirikus, meta-
empirikus értelmű jel is keletkezik. A mitikus keveri a szószerintit a meta-
forikussal, az ikonikust az okságival. Az idézett teoretikus (Douglas 
Berggren) szerint így például a naiv tudós (naiv fizikus), avagy a vallásos 
ember (naiv teológus) mintegy oszcillál hit és színlelés között. 

Szabédi László esztétikai elméletében, műveiben, s végső bizonyságként: 
életében - valami hasonlóval találkozunk. Egyik legjellegzetesebb alkotásá-
nak, a Veér Anna alszik című kisregénynek, úgy tűnik, ez lehet (egyik?) kul-
csa. Erre utalhat explicit módon is a kisregény egyik verses betéte a szó, a 
művészi megnevezés mitikus hatalmáról: „Olyan a szerelmem, mint egy ret-
tentő szó. / Hatalmas és vajúdó isten, előtte semmi vagyok. / De ő, még ki-
mondatlan, lebeg a mindenségben, / és ...megteremt engem." 

* 

Szabédi László „többemeletes" kisregénye, a Veér Anna alszik, különös mű. 
Noha korai alkotása - 1941-ben jelent meg - , mintha már olyan belső vezér-
fonalat rejtene, amely majd mintegy összefűzi Szabédi verseit, prózáját, 
esztétikai írásait, magában hordva egy közös karakterjegyet: titokfejtő jel-
legüket. 

Műfajilag is lebeg: narráció és líra között. Verses betéteinek egyike mintha 
töprengéseinek közös foglalata lenne: szerelemről, költészetről, életről, s 
főként a szó mágikus hatalmáról: 

Olyan a szere lmem, m i n t egy rettentő szó. 
Hata lmas és vajúdó isten, előtte s e m m i vagyok. 
De ő, m é g k imondat lan , lebeg a mindenségben , 
és időt , teret mérve s z á m o m r a , megteremt engem, 
hogy b ü s z k e hódolat ta l megnevezzem a nevezhetetlent, 
aki akkor, nevével együt t , m a g a is meg fog születni! 

A szó, az ember által kigondolt, kimondott, mintegy istenné lesz, aki előtt 
eltörpül az ember, teremtője. Nem is maga az ember teremtette a szót, hanem 
a szó teremti az embert, megszületésével, megszületése folyamatával 
(„megteremt engem")? Ugyanakkor a szó nem más, mint név („megne-
vezzem a megnevezhetetlent"). A folyamat mintha visszafordítható, visszá-
jára forduló lenne. Az író teremti a szót és a szó az írót? 
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Efféle különös „rettentő szó", egyben fogalom, kép a kisregény témája, 
címe, a név: Veér Anna. Játékosan komor, mitikusán kétértelmű. Szó szerinti 
nyelvi játék is. A vezetéknév, „vér", visszafelé „rév". Mindkét értelmében 
jelentéses. Mint „vér" az életet jelenti, jelképezi; mint „rév", az átvitt érte-
lemben is felfogható révbe jutás, az életterv, vágyak teljesülésének kifejezője, 
képe, neve, ígérete, jelképe. Mindezt aláhúzzák a regény egyes részletei, 
például a főszereplő Annához intézett szavai: „Te mindenkinél szebb vagy, 
és mindennél szebb vagy, Anna. Ha minden visszájára fordul, te akkor is Anna 
maradsz. Még a neved is olyan, mint egy dokumentum. Veér Anna vagy, Anna, 
rév vagy. Életem célja, nálad kikötök, rév." 

A név tehát explicite: „dokumentum". Ráadásul olyan dokumentum, 
amely érvényes akkor is, ha „minden visszájára fordul". Hiszen az Anna szó, 
név, a hangok rendje szerint, visszafelé is Anna. így az „Anna maradsz" ki-
jelentésnek - túl a szó megfordíthatóságán - magasabb, eszmei támpont, biz-
tonság, axiológiai asszociációi implikálódnak. „Anna", „Veér Anna" mint 
szerelem, mint nő másként is társul Szabédinál az életcél kitűzésével. Egyik 
novellájában, a Hazárd órában (1930) olvashatjuk: „...figyelemre méltó tünete 
korunknak a várakozás. Kétségtelen azonban, hogy ez a várakozás koránt-
sem felel meg a hozzáfűzött várakozásoknak. Amit a mi generációnk vár, 
az - attól tartok - nem a világ jobbrafordulása, hanem a nő." 

A „világ jobbrafordulása" és a „nő" mint alternatívák - a Veér Anna-
történet eszmei és narrációs pillérét képezik. Alapvető kétségként, dilem-
maként ölt testet az elbeszélésben a kérdés: létezik-e valójában Veér Anna, 
avagy csupán a képzelet terméke? Ezt a triviális kérdést Szabédi finoman 
megsokszorozza azáltal, hogy miközben az egész fabulát az eleve fikción 
belül újabb fiktív alapra helyezi, aközben a szüzsé révén ezt a „lehetséges 
világot" e keretes elbeszélésen belül újabb, mintegy meta-fiktív, világot alkot. 
Mintegy álmot az álomban, képzeletet a képzeletben, képet a képben. 

A kisregény főszereplője - az író fiktív alteregója, azonos Szabédi Lászlóval 
és mégsem, hiszen csak kivetített én-je - megszereti Veér Annát, akit 
elérhetetlen eszményként próbál megközelíteni. Akkor éri el, amikor - mint-
egy a történeten belüli történetben, a fikción belüli fiktivitásban - kvázi meg-
nyeri egy sorsjáték főnyereményét, s ezután egy különös, valószerű-való-
szerűtlen síkon kezdi továbbélni életét. Ez - az előző fiktív síknak meg-
felelően - egy új, másik városba költözést jelent (átköltözik Aradról egy meg-
nevezetlen helyre). Itt, az új városban „folytatódik" az élete, most már 
anyagilag gondtalanul, s vágyai beteljesülésével. Anna, régi eszményképe 
ideköltözik, szerelem, eljegyzés, házasság következik. De vajon ez a 
menyasszony, majd feleség azonos-e a megálmodott nővel? Ahogyan a 
kérdés az is: eme gondtalan élet folytatása-e az előző, hivatalnoki életnek? 
Mintha mindez más dimenziókba kerülne - s az adott, feltételezett földrajzi-
történelmi azonosság ellenére - , egy olyan másik síkra, amelynek nincs kap-
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csolata az előzővel. Anna esetében ez úgy mutatkozik, mint eme teremtett 
hősnő megkettőződése: „Ültem a menyasszonyom mellett, és magam elé 
meredtem. Veér Anna ki tudja hol van, az igazi, akinek csak egy pillantásáért 
napokig kószáltam a mészárosok utcájában. Ki tudja hol van, és ki tudja, mit 
csinál" - ezt mondja, gondolja a főszereplő, miközben mellette ül a vágyott 
nő. Anna, mintha kettéválna. „Igazi"-ra és „látszat"-Annára. Azaz, voltakép-
pen, mintha jelképe lenne saját maga (a főszereplő-író) „igazi" és „látszat"-
életének. 

„Ilyenkor, amikor nincs mellettem, mindegy, hogy ő az igazi Veér Anna-e 
vagy csupán látszat-életemnek figurája. Egyre megy, hiszen ha reá gondolok, 
az igazira gondolok. Gondolataim vele vannak teli, sóvárgásom feléje 
irányul." 

A tét nyilvánvalóan az ő, saját igazi vagy látszat-élete, saját igazi vagy lát-
szat-énje. Anna funkciója az, hogy megtalálja, megőrizze az ő (főszereplő) 
igazi én-jét. Voltaképpen kölcsönösen tételezik egymást. Újabb versbetét-
ként: 

Van egy leány, aki n e m f o g meghalni soha , 
jaj, az a leány ilyenkor m é l y e n alszik, 
.. .Annának hívják azt a leányt, és az én sze re lmem ő. 
A m í g alszik, semmi ba j n e m érhet engemet, 
mert akárhol talál reám, reám talál, 
és m a g á v a l visz, hogy v e l e m á lmodhasson . 
I lyenkor én az ő álmaiban vagyok, 
és lábuj jhegyen s e t t enkedem egész hazá ig , 
hogy b o l d o g együt t lé tünket ne zavar jam. 

A hangsúly - Anna létének, alvásának, álmodásának hangsúlya - a fő-
szereplő (író) létén, alvásán, álmodásán; én-jén van. Ez az én mintha ketté-
válna. Egy Annával együtt lévő és egy lábujjhegyen tovasettenkedő alakra. 

Ezt a fikción belül megteremtett két síkot (tükröt, képet) újabb sík (tükör, 
kép) sokszorozza tovább. Újabb sík, amely egyben többrétű. Az ifjú jegyesek 
moziba mennek és filmet látnak. A film hatása bennük (a férfiban és 
Annában) kétféle. A férfi filmélménye egyfelől különös, átvitt értelmű, s 
mégis személyes-vonatkozású lét-, ember-, sors-értelmezés. 

„ A film nagyon lekötött, de nem a történetesen szereplő színésznő, hanem 
az a valaki, akit ő ábrázolt. A filmet is úgy kell felfogni, mint egy regényt, 
amelyben azonban fogalmak helyett képek írják körül a Hőst vagy a Hősnőt. 
Marlene Dietrich csak egy nevet jelent a regényben, a játéka már a sorsot... 
Tulajdonképpen az emberek csak annyiban érdekesek, amennyiben vala-
mennyien a Hős vagy a Hősnő megszemélyesítői. .. .Nem az egyéni tulajdonsá-
gaik számítanak, hanem a helyzetük, amelynél fogva valaminek, valami saját-
ságos dolognak, ami a műalkotásokban tisztábban van meg, mint az életben, 
egyszóval ennek a valaminek a középpontjába kerülnek." 
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Ennek a felfogásnak értelmében születik meg a főszereplőben egy film 
eszméje, amely már a történet történetén belüli történetként is átvitt értelmű 
(a feltételezésen belül is feltételezett). De mindezt továbbfokozza azzal, hogy 
az elképzelés lényege: technikai eszközökkel maximálisan objektivált, képpé, 
„é lménnyé" változtatott különböző dimenziókban élő emberek, létek 
mesterséges találkoztatása, amely egyben azt is jelenti, hogy az időben-tér-
ben való együttlét ellenére ezek az emberek lényegében nem találkoznak, 
inkább elkerülik egymást. Az önazonosság és látszat-azonosság az, ami így 
rivaldafénybe kerül. 

Ily módon lesz a Veér Anna-történet „többemeletes" történet. Kép, képek 
sora, síkok, amelyekben újabb más síkok, képek, történetek rejlenek. S mint-
egy legbelső képként, síkként (magként?) ott van maga a költő (s az 
elmélkedő személyiség) legbelső én-jével, burkolatlan és mégis kénytelen-
burkolt vallomásával, az életével, tűnődésével, életvezetésével. A regényhős, 
mielőtt öngyilkos lesz (itt agyonlövi magát), így gondolkozik: „Most meg 
fogom ölni magamat. Ha halálom után megtalálják a naplómat, akkor azok, 
akik olvassák, tudni fogják, hogy amíg azt írtam, valójában léteztem." 

Ez a kisregény valószínűleg nem egyszerűen egy Doppelgánger-képlet 
megelevenítése,13 bár ez is benne van, hanem ezen túlmenően a világot, a fik-
ció „világait" (úgy is, mint tér- és időbeli konkrét és átvitt ér telmű síkokat) a 
kettőzésen belül is sokszorozza. Ami azonos, az az író, még inkább a szemé-
lyiség lírikusi, gondolkodói önvizsgáló ösztönzése, a sokrétegű történet 
burkolataiban feltűnő önvallomás. Az idézett, öngyilkosság előtt leírt szavak 
más oldalról egybevágnak Az olvasóhoz szóló költői sorokkal - itt az ön-
reflexiót személytelenségbe rejtve - , azzal, aki 

- míg élt, hol tként rendezte el, 
hogy ho l t ában élőként szól jon, 
s így volta (e kényszerű csel 
segítvén) füs t t é ne oszoljon -

E „cselnek", látszatként, koholtként igazi létnek ma is tanúi vagyunk; s 
felelősei annak, hogy ez a különös, korának ellentmondásaiból is sokat 
magában hordozó életmű egészen „füstté ne oszoljon". 
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