
THOMKA BEÁTA

A szellem kalligráfiája
Márton László múvészetéro1.

"...minden múltatkerget ajiiuőésminden
jiiuőa múltból következik..."

(Augustinus)

Heidegger vélekedését tiszteletben tartva, aki szerint a magyarázatok utáni vágy
soha nem vezet gondolkodó kérdezéshez, mégsem leplezném: e pillanatban vágy,
igény Márton László szellemi alkatának és művészi világának - nem is magya
rázata, hanem megértése, s ezzel együtt kísérlet valamiféle kérdező magatartás
kialakítására.

A töprengés első meglepetése ama fölidézésból következik, hogy milyen
hallatlanul távolinak tűnik a közvetlen kontextus, melyben nevével először

találkozhattunk. A Mozgó Világ legremekebb korszaka volt a hetvenes évek
vége, a nyolcvanas évek eleje, amely mintha nemcsak teret biztosított volna
egy friss, új szellemiség affirmációja számára, hanem maga is hatott/hatha
tott ennek előhívására. A nemzedék s a lap 83-as nagy törése idején már
készen áll az akkor húszegynéhány éves Márton László novelláskötete, s
1984-ben, a Magvető ugyancsak emlékezetes, fiatalokat prezentáló sorozatá
ban megjelenik a Nagy-budapesti Rémüldözés. Erre az időre már van új kritikai
gondolkodás is, mely fölmérheti e különös, meghökkentő. formáló elveiben
és látásában valamiféle bizarrságot rejtő jelenség eredetiségét és lehetőségeit.

Csordás Gábor a kötettel kapcsolatos valamikori idegenkedését hozta nem
régiben szóba, amiben saját tartózkodásomra ismertem. Esterházy Péter Fan
csikó és Pintájához való viszonyulásomat is kettősség jellemezte, a megértő

elfogadás mindkettőjüknél később következett be.
A két következő prózakötet, a Menedel (1985) és a Tudatalatti megálló (1990)

mind nyilvánvalóbbá tette, hogy Márton László egy igen körültekintően ki
alakított irodalom-, forma- és műalkotásvízión belül építkezik. Az Atkelés az
üvegen (1992) perspektívájából megtett útja és céltudatossága még követ
kezetesebbnek tűnik. A beállítottságból, alkatból, nyelvi karakterból, narratív
eljárásokból, ízlésből, művészi és stílusirányzatokhoz, korszakokhoz fűződő

viszonyából bontakozó folyamatosság észlelése mellett e nagyregényben ta
pasztaljuk nyelv-, lét- és művészetbölcseleti magatartásának eddigi legteljesebb
megnyilvánulásait. Igen különös, hogya kritika ismét próbatétel előtt áll,
mint Nádas Péter, Esterházy Péter vagy éppen Márton László föllépése, vagy
az elmúlt évtizedek szintézis jellegű alkotásainak, az Emlékiratok könyve és a
Bevezetés a szépirodalomba megjelenése idején. Hogyan fogjuk olvasókként 
Ingarden szavával - befejezni e művet, képesek leszünk-e - Ricoeur sza
vával- konfigurálni a művet, II melyet a szerző látható élvezettel defigurált",
vagy hogyan fogjuk a mű nyomán s a művel II újra-cselekedni a cselekvést",
a világot?

Be kell látnunk, nem volt előkészítés nélküli az Átkelés: az első írásoktól
fogva meg kellett győződnünk arról, hogy ez az univerzum valóságok, való-
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ságok és nem valóságok együttese, ahol megkülönböztetett szerepe lesz a köz
tük lévő átjárhatóságnak és átkelésnek. Az Augustinus által elemzett három
különféle idő viszonya, vagy a prózapoétikában megkülönböztetett kétféle
idő, az histoire-é és a discours-é, a történeté és az elbeszélésé, mintha nem
nyújtana megbízható kiindulópontot e koncepció megértéséhez. Az Átkelés
elbeszélő i alapállása értelmében követhetetlen a világ dolgainak közvetlen
reprezentációját valló álláspont, melyre másodlagos, alá/fölérendelt réteg
ként húzható az imaginatív univerzum. W. Iser kategória-hármasa hajléko
nyabb közelítést engedélyez: a valós, az imaginárius és a fiktív világ-, szöveg
és jelentésrétegek megkülönböztetését a lehetséges világok sokaságának je
lentősége igényli. A szerző számára a megszámlálhatatlanul sok, kicsiny effet
de réel nem illeszkedhet megnyugtató rendbe, s főképpen nem egyetlen, szi
lárd rendbe, mely a mirnézisz tárgya lehetne.;« töredék dolgok nemkiegészülnek
vagyhalmozódnak, hanem hatványozódnak, így hát minél több apróság gyulik össze,
annál aprócskább lesz a vé.geredmény."

A kor, amelyben az Atkelés születik, az irónia, a szatíra, az antimimetikus
elbeszélői módusz kora, melyet N. Frye szerint a mimézisz nagy művészeti

korszakai előznek meg. A leirdsnak, hasonlatnak mondott, allegorikussá tett
re-prezentációt vezérlő logika itt a reflektáltság alaphelyzetéból indul ki, s ezt
a szerző egyfelől az intellektus, másfelől a képzelet, látomás, álom birodalma
oldaláról véli elérhetőnek. A természet síkja, a tapasztalati világ, a történet
ontologikus szférája s a külső életvalóság gyökeresen megváltozott helyzetű

e formán belül: maga is oly természet, mely teremtvény s nem teremtő. Ez a
közvetettségból s közvetítettségból származó energiák forrása: a tárgyi világ
különleges érzékiséggel megidézett darabjai a különböző fiktív világrétegek
ben kerülnek helyükre, ami azt jelenti, hogy irrealizálódnak: a mikrokozmo
szokon belüli pályákon keringenek, ezekben alakítják ki kapcsolataikat egy
mással, az elbeszélővel. a szereplőkkel és velünk. Az elbeszélő! reflexiók
rendszeresen érintik is az önreferencia kérdését, azt, hogy itt nem más, mint
fogalmak, szavak és gondolatok formálása folyik, hogyalátomások más látomá
sokból, az álmok egymásból, a szövegmodellek más korokból és stílusokból.
a regény más művek elemeiből. a jelképek az, európai kultúrkör és a magyar
művelődés hagyományaiból táplálkoznak. Ertelerntartalmaik a regénybeli
univerzumból, illetőleg az utalások révén műalkotáselemmétett tágabb kon
textusból következnek.

Az Átkelés az üvegen világalkotó princípiumai váratlanok, szokatlanok, s
ez a magyar prózatörténetre kevéssé jellemző bölcseleti beállítottsággal ma
gyarázható. A regény különleges jelentőségét a jelenkori elbeszélőírodalom

folyamataiban a negatív korélmény reprezentatív körüljárása, valamint az el
beszélőnek mint enciklopédikus tudatnak a működtetése biztosítja. A regény túl
van a dolgok áttekinthetőségét illető kétely állapotán: nem ezt tematizálja,
hanem - a szkepszist és rezignációt ellensúlyozandó - az intellektus és a
látomásos képzelet rendkívüli kalandjába bocsátkozik. A fogalmak nyelve s a
víziéké fantáziának, gondolatnak és epikumnak ritka eleganciájában egyesül.

Az üvegen innen s túlnan szituált folyamatokat az alapvető relativizálás
választja szét egymástól, illetve éppen ez kívánja a szétpattanó, önállósuló
felületeket megfeleltetni egymásnak. A teremtett világok teremtettjei minden
metafizikai esélytől megfosztott, kiürült valóságokba vetettek, s ilyen érte
lemben az alcímben szereplő Utirajz egy sejtelmes ellenutópia képrendszéré-
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vé áll össze. Állna össze, ha hangokból, elbeszélőéből. Richárdéból, egyes
attitűdökből. lelki és tudattörténésekből. emberi, szellemi és kulturális minő
ségek és értékek igen gazdag vonulatából nem szilárdulna meg egy páratla
nul erős, minden eddiginek látszólag ellentmondó, ugyanakkor éppen a kép
telenségek világtörténetével szembeállított tengely, centrum, központi pillér.
Ahogyan a regény alapkérdései is a metaforák, jelképek bolyongása. vándor
útja és a formális eljárásegyüttese révén artikulálódnak, erre az igen hangsú
lyos műalkotáselemre is csak metaforikus jelzéseket és körülírásokat találha
tunk. Egyszerűbb lenne, ha mindaz, amit a kockázat vállalásával megtartó
érte'kminőségek szférájának neveznénk egyetlen jelben, személyben, sorsban
vagy történetben sűrítődnemeg. A regény formaeszméje értelmében azonban
e tartalmak szétszórtak, szüntelenül átalakulnak, a legkülönfélébb alakzatok
ban merülnek föl: hol a leggroteszkebb fantázialény képtelenségéból, hol a
látomásprojekció magasából, hol a szenzuális tapasztalat közelségéból válnak
ki. Együvé tartozásuk megtapasztalása a befogadás egyik nagy élménye.

Kétségtelen, hogya regény a természeti és történeti világot nem az eredet,
hanem a vég felől értelmezi, ezzel együtt azonban sok jelre támaszkodva
alakulhat ki az érzés, hogy az Atkelés egy új mitológia lehetőségeit tartalmaz
za. Ebbe az irányba mutat a hagyománnyal kialakított viszonyán kívül az
időről/időkre, történetre/Történetre, világra/világokra, valósra/képzeltre
vonatkozó magatartása, továbbá az epikurn eredeti formagondolatát magá
ban rejtő regényvízió, a regényköltés, mely szükségképpen egyenrangúsítja a
miméziszt a poiésziszt, vagy az utóbbi javára deformája, elutasítja és újrate
remti az előbbit. Erre utal az imagináció jelentőségénekmegítélése, melyben
olyan síkok és kiterjedések válnak befogottakká, mely - a vállalástól vagy
tagadástól függetlenül - a transzcendencia tartományához tartoznak.

Ha a leírást az Atkelésen belüli funkciója szempontjából a fikció lexikografi
kus tudatának (Philippe Harnon) tekintjük, a regényhez való viszonyulást a
Dichtung felől interpretáljuk. szembe kell néznünk Márton Lászlónak azzal a
törekvésével is, mely a párbeszéd rehabilitására irányul. Groteszk bábjátéka.
rémbohózata (melyet nemrégiben mutattak be), színházi adaptációi, dráma
"átköltéseí" után formátumos vállalkozásba kezdett, midőn hozzálátott a Bát
hory Zsigmondról szóló drámaciklus írásához. A történelmi téma veretes
nyelvű verses formában hangzik fel A nagyratörő című szomorújátékban. Ha
a regényben időnként remek hexaméterekre kaptuk föl fejünket, itt a drámai
jambus teherbírása van próbára téve. Archaizáló tendencia, klasszicizálás a
posztmodern eklekticizmus korában? Ujabb meghökkentő fordulat, vagy an
nak a nehezen kifúrkészhető művészi vitalitásnak a tanúbizonysága, mely
Proteuszként tesz kortársunkká régi korokat és formákat? Lehet, csupán ismét
más valóságokról van szó, egy rendhagyó műfaji és stiláris emlékezetről,mely
re újabban kell ráeszmélnünk. Lehet azonban, hogy egyszerű a válasz, lehet,
hogy nem egy múltbéli, hanem éppenséggel egy jövendő poétika utópikus
képzete vetül itt elénk.

Márton László kötetei: Nagy-budapesti Rém-üldözés, 1984; Menedék, 1985; lfpkék a kalapon,
1988; Kiválasztottak éselvegyülo7c, 1989; Tudatalatti megálló, 1990; Carmen, 1991; Atkelésaz üoegen,
1992; A nagyratörő, in. Színház, 1992/12.
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