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Változattöredékek a kudarcra

Egy-egy kudarc után mintha bezárulna a száj, az ember nem talál szavakat: a
panasz-szó lassabban tör elő, mint az örömkiáltás, bár az álmélkodás - a meg
döbbenés - ugyanoly gyors, rögtönös. Hogy történhetett meg velem? - ez a'
kérdés forrong, hánykolódik a némaság alján; bár így is szólhatna: hogyhogy
nem történt meg, amit vártam, elvártam, amire méltó, alkalmas vagyok? Esetleg
mindenfajta racionalizálás nélkül, pszichében és örömelvnél maradva: amit
annyira akartam? S talán mégse tagadjuk: a vágy, a törekvés, az akarat önma
gában értéksemleges, célja és eredménye minősíti: nem volna helyes már eleve
és mindenkor alárendelni az alázat, az önfeláldozás elvének. Már csak azért sem,
mert ez utóbbiaknak is szükségük van mozdító és fenntartó akaratra, de még
- a misztikusoktól felfokowttan tudhatjuk - vágyra is.

Az imént szinte önkéntelenül hagyta el tollunkat az "eredmény' szó. Ered
mény mint minősító instancia. Mint véghatározat. Az eredmény, melyet elértél,
Jegyen összhangban törekvéseddel, s főképp, látható legyen, fölismerhet6 és
méltatható; eredményed (eredményeid) jóvoltából emelkedsz mások szemében,
azaz egyáltalán így alakul ki arcképed társas, interszubjektív érvényű rajzolata,
eredményeid mozaikkép gyanánt adják össze máskülönben alaktalan, nyilvános
arcod. A hasonlat ott sántít, hogy ez a portré sohasem kerekedik, egészül ki
teljessé.

Sikerből ugyanis - használjuk végre ezt az erősebb szinonimát - soha sincs
elegendő. Pedig ezt várja a világ, ma különösen, versenyelvű, teljesítményori
entált értékrendjénél fogva, sikert és eredményt, azt, hogy "letegyünk valamit
az asztalra", már aki közelébe férkézhetik egyáltalán ilyen asztalnak, asztalok
nak.

Rideg, embertelen, lélektelen ez az utilitáriusabb világ? Hogyne, de csak
annyiban, amennyiben a világ - mint berendezkedés - mindig is rideg stb.
volt és marad. Ne ostorozzuk hát könnyű és szapora szóval a verseny- és telje
sítményelvet: társadalmi méretekben még mindig ez a legösztönzöbb s a legbe
csületesebb. csak arra érdemes talán újra meg újra fölfigyelnünk, hogya lélek
nek, a benső létezésnek van még egy hatalmas nevelője, s ez: a kudarc,

Tudták már... persze, tudták már a régi görögök is. A "pathei mathosz" 
szenvedés árán tanulni - aiszkhüloszi kifejezése erre az érzelmi nevelödésre
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utal, arra a nem is oly logikus folyamatra. melynek révén egy negatív tapasz
talatból, valamely emocionális megcsökkenésbőlerkölcsi-lelki jó, érés, gyarapo
dás szánnazik. Nagyot ugorva az időben, de nem az emberi bensőség egyidejű

térképén, fölidézhetjük az úgynevezett fejlódésregények tanulságait: a hősöket

itt nem sikereik, sokkal inkább kudarcaik lendítik előre, avatják felnőtté, társa
dalmi egyeddé.

Nehogy gyarló okfejtésünk a kudarc valaminő magasztalásába csapjon át,
emlékeztessünk a nyomában következőkeserúségre, a törvénytelen és tűrhetet

len zaklatottságra, mely kifelé és befelé irányított agresszióhoz egyaránt vezet
het. Korunkban a szodálpszichológusok körülhatárolható kórképként beszélnek
rossz kudarctűrő képességről, a konfliktusmegoldó készség hiányáról. Tudjuk,
éppen a mi tájainkon milyen egyéni és kollektiv megrázkódtatásokban csapódik
le ez a kudarccal szembeni tanácstalanság, aggasztó mértékben növelve az ön
gyilkossági statisztikát meg az aktiv életből kíméletesebb rejtekutakon át mene
külők arányát. A vereség-érzet s a belőle óhatatlan felfakadó szenvedés önmagá
ban és szükségszerúen nem nemesít, nem gazdagít, különösen nem bizonyos mér
téken - majdnem azt írtam: adagon - fölül. Az ellenkező hiedelem, az öncélú
"dolorizmus" veszélyesen hajlik arra, hogy részvétlenül igazolja nem csupán a
testi-lelki fájdalmat, de az azt okozó személyeket vagy körü1ményeket is.

Kudarc sokféle lehet. Némelyek föl sem vesznek olyan vereségeket. melyek
porig sújtanak másokat. Ismerjük a "bukás" antinómiáit is: a külső, közmeg
egyezésen alapuló siker személyes, morális értelemben igen gyakran kudarcnak
bizonyul, még ha az alany nem akként éli is meg. Magunk azonban nem az
efféle öntudatlan kudarcról beszélünk, hanem a tudatos, felismert, reflektált csa
lódásról. Amely mindig az enyém.

A kudarc tehát személyes, egyéni, elidegeníthetetlen. De egyetemes is, hiszen
minden lehet kudarc, Don Juan adott hódítása például: megint csak egyvalakit
hódított meg. Ennek a kiragadott általánosságnak a képletébe számos egyén és
vállalkozás behelyettesíthető.

(Ha egyáltalán elképzelhető a kudarc valamilyen rangsora, lépcsőzetessége

mind az átélt gyötrelmet, mind a feldolgozás igényességét tekintve, növekvő
sorrendben') a kudarc, melyért mást hibáztathatok, melyért magamat okolha
tom, melyért senkit sem foghatok perbe. Legutóbbinak végső megállapítása Jó
zsef Attilától: "Le vagyok győzve (győzelem ha van), / de nincs, akinek megadjam
magam."
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Egy példa: Jacqueline du Pré, tüneményes tehetségűbrit gordonkaművésznő
huszonöt éves kora táján egy koncerten nem bírja fölemelni a vonót. Lassú
izomsorvadás támadta meg testét, negyvenegynéhány évesen bekövetkező ha
láláig ágyban fekszik. Nem tudok kívülrőlmit kezdeni az "esettel", kérem, senki
se magyarázza meg. Jacqueline válasza viszont kegyetlenül érdekelne. Ugy tu
dom egyébként, alapítványt tett hasonló betegségben szenvedők javára.

Ráeszméltethet a kudarc arra, hogy nem annyi, nem az vagyok, amit elértem,
am!t birtokolok. Azzal, hogy hirtelenül pőrén magamra hagy önmagammal,
lefejti rólam az aránytalan, mértéktelen jelentőségtulajdonítás szükséges, lét
fenntartó, de olykor fojtogatóan rámtekeredő kötelékeit. Egy vonatkozástól, ki
vetítéstől, átruházástól megfoszt, megszabadít. (A két ige így, jelöletlen logikai
viszonyban, egymás mellé írandó.) .Egyedülebb" vagyok, tehát saját magamon
kell alakítanom, nem bízhatom másra a korrekciót. Különben is: ahogy az él
mény akkor méltó erre a névre, ha valamiképp az egyéni élet egészére hat ki,
teljes folyamatába kapcsolódik, úgy kudarcnak is azt a frusztrációt nevezném,
mely - ha csak egy pillanatra érezzük is át velőnkig - egész életünkbe szól
bele, felborítja, majd újra beállítja egyensúlyát.

A kudarc nem látható. A kudarchoz nem szükséges, azaz fölösleges bús képet
vágni, hiszen lényege szerint önmagunkba fordít, elszigetelt munkára kény
szerít. A lélek legkínosabb, mégis tán legsajátabb munkája az, hogy magába
olvassza, magáévá hasonítsa, alkotóelemévé tegye, ami külső erő, ami létben és
intenzitásban felülmúlja. S mi látszhatna legalábbis külsőbbnek, mint egy-egy
vereségünk vagy elhúzódó megfosztottságunk? Ami ilyenkor lázongás és elfo
gadás között lezajlik, kinek-kinek érettségi, önállósági fokától, reflexív készenlé
tétől függ, fölszólítani rá értelmetlen volna bárkit is. (Hogy hátha nem is olyan
fontos, amitől megfosztattam. Hátha megkopott, megkeseredett, ellenem fordult
volna, ha elérem, ha hozzájutok. Hátha - valószínűleg - több erőt mozgósít
bennem, nagyobb állhatatosságra ösztökél, türelmesebb figyelemre és szere
tetteljesebb körültekintésre bír, hogy átmenetileg alulmaradtam. Ilyesfélék is le
hetnek egy hermetikusan elzárt tudat, egy hangszigetelt monász fölismerései.)

A megvertség, a kudarc mint állapot alig felülmúlható értelemkeresése és
célmeghatározása folyik rejtélyesen az Iskola a határon lapjain. Medve Gábor,
eleinte mindjük közt a legbetörhetetlenebb, a legellenállóbb, csúfos, marcangoló
megaláztatások pergőtüzében jön rá, hogy nincs menekvés. Legkivált akkor
nincs menekvés, amikor éppen szökik a határ felé, de ahogy az úton rugdosni
kezd egy elhányt bádogdobozt, kénytelen visszafordulni: röghöz köti a bádogdo
boz, közös nyomorúságuk és elháríthatatlan összetartozásuk göröngyeihez.
"Nem erről volt szó" - tudatja a regény, senki sem erre kapott ígéretet, erre a
a küszködve kivívott maradék szabadságra, töredékekre; dehát ez, ilyen a fel
nőttség, hamisjáték nem lehet kilépni belőle. Erre jön rá Medve, ettől lesz egy
szerre érzékenyebb és sebezhetetlenebb.
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Rájon - rájönnek - arra is, hogy segíteni kell, de végső soron nem lehet
egymáson. Ki tudja, hogy J. K. növendék már ellenálló korában nem úgy "csel
lózott-e ki" igazán, fölényesen a sorssal, hogyagyonlőtték, vagyis hogy barátai
nem segíthettek rajta? Hiszen mindenki egymaga folytatja élethosszig játszmáját
a sorssal, a tétet és a vereség értelmét csak ő ismeri. Ezt a titkot éri el Heidegger
lételméleti magyarázata, midőn azt a segítséget, mely más válláról mindenáron
le akarja venni a gondot, el akarja takarni előle egzisztenciális "Gond"-ját, be
ugrásnak, tehát tolakodó, inadekvát "gondoskodásnak" tekinti.

A művészet persze gazdagodik a kudarctól, azáltal, hogy anyagává avatja,
formába rendezi. A kudarc mint végzet vagy végállapot előkészítése, tragikumig
emelkedőkinyilvánítása, rendet bomlasztó létének rendbe, szerkezetbe foglalása
nemcsak a szóbeli vagy ábrázoló műalkotásoknak, hanem a zenének is egyik
legnagyobb eredménye. Liszt h-moll szonátájának elején, közepén, végén ugyan
az az elemien egyszerű, vigasztalanul lefelé tartó skálamenet hangzik fel: köz
ben, mindkét részben a létezés úgyszólván teljes drámája, küzdelme, nekibuzdu
lásokkal és elakadásokkal, ékesszóló dalolással és paroxizmusig fölkorbácsolt
indulatokkal. De az egész szervezet súlypontja a lefelé lépdelésben van.

A mű integritásának kudarca műfajnév lett: a töredék. Milyen sokatmondó
tény, hogya töredék manapság egyáltalán nem számít szerény címadásnak,
többes számban sem; inkább hivalkodó benyomást tesz, minthogy a bevallott
töredéktől már eleve - különösképp a romantika óta - sűrített bölcsességet
vagy éles fényű sejtetés t, szuggesztivitást várunk. Kölcsey Szondija egyik leg
kedvesebb versem: eposznak indul, de a lírai bemutatkozás és tárgymegjelölés
után abbamarad: az eredmény küzdelmes előtörténete itt mintegy fölöslegessé
tette, kiszorította az eredményt. Es így tovább, Vergiliustól Kafkáig.

"Akár egy gyönyörű egészet, / mint egy siralmas töredéket, / nézlek, elnéziek" 
szólal Pilinszky. A töredék tehát - melynek teljességutalását jelen írásunk címe
ellenére korántsem mondhatja magáénak - maga az egész; és megfordítva.
Személyes létünk mellőzhetetlenélesztője,hajtóereje a kudarc, korlátaink, vere
ségeink pedig egy nyomatékos, de belátás útján is éppen csak sejthető korlát
lanság és vigasztalás jelei és előhírnökei.
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