
BABICS IMRE: KÉT LÉPÉS
A FÜGGŐHÍDON

"Mindig elborultan kérdezem magamtól:
volt-e nekünk valaha ős eredeti eposzunk?"

A felidézett kérdés Arany Jánostól való, és a
19. század poétikai korszerűségének,a költő

iségben megalapozott kultúrának, más szóval
az eredetnek a kérdésére utal. Pontosabban
az eredet meglétének vagyelveszettségének
szorongásában jelentkezik az eposz mint or
ganikus hagyomány megkölthetőségének

problémája.
De hogyan illeszkedik bele az eposz a mai

poétikák eszköztárába?
Hogyan értelmezendőtehát az eposzi rnű

faj Babicsnál, aki, tudjuk, már korábbi köteté
ben, a Magyarok kertjeben is a (nemzeti) eposz
tematikus parafrázisával kísérletezett? Es az
itt bemutatandó kötetben is, a Két lépés a füg
gőhídonban, a két szöveg közül az első, a Szét
hajtogatott Fekete Doboz, szintén eposz, sőt, te
matikailag inkább világdráma, poéme d'huma
nité, amelyben a fekete dobozból kihajtogat
ható üzenet - maga az eposz - a Földgolyó
minden lakóját elpusztító totális háború ka
tasztrófájába íródik bele .

Az értelmezésnek tehát onnan kellene el
indulnia, hogy Babics eposza az eredet és
harc és alapítás mitikus-heroikus gesztusával
szemben egy lényegileg értelmetlen anyaghá
ború léttőlfosztottságánakutóidejét beszéli el.
A szövegnek a véget, az eltűnést kell az epo
szi tematikán keresztül megmutatnia.

A Széthajtogatott Fekete Doboz fabulája tehát
arra épül, hogya háború során bevetett fegy
verek egyike azzal a hatással járt, hogy az
emberi faj valamennyi addig élt egyedének a
mozgása kivetül a térben, s ezeknek a moz
gásoknak a vegetációja ("emberiség mozgás
ind ái"), megállíthatatlan burjánzása megfojtja
a bolygót. Az ősi hazatérés-tematika szerint
az időnek ezen a mozgáshoz tapadó és meg
szilárduló ellen-anyagán kell hazautaznia eu
rópai otthonába az eposz hősének, egy dehu
manizált Utolsó Embernek, aki ottfelejtődött

az egyik katonai bázison.
A szöveg verselése a hagyománynak meg

felel ően hexameterekben halad előre (bár
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nem ritkán érezni a metrum kényszerét a
szintaxisban), ám a szöveg "mögött" nem ta
láljuk az orális hagyományt őrző és átadó
rapszódoszt, Babics elbeszélője a szó szoros
értelmében véve "technikai" én, akinek erejé
ből egy pátosz nélküli, a mindennapiságból
vett fordulatokkal működő dikció tellik: az
eposzi modalitás visszafordítása. Anyaga,
amelyben a kalandregény, a science fiction és
a fantasztikus elbeszélés elemei keverednek,
nem az átélt vagy az átéltként interpretált
múltat megragadó nyelv, hanem e nyelven
kívülrekedt, vitalitásától megfosztott mítosz
törmelék, amely tehát nem a hagyomány k ö
zelségét, hanem 'valamennyi hagyomány pers
pektívátlan túláradását állítja.

Az elbeszélő egyetlen társa a robotja, a saját
maga által - a teremtés visszavonásaként 
halottak szöveteíb ől kreált vak embergép, aki
nek/aminek figurájában Babics a szöveg alap
paradoxonát teljesíti be: a gépben nemcsak a
nyelven, a költészeten, sőt a saját lelkiismeretén
is kívül vetett Utolsó Ember tudata jelenik meg,
hanem a gép az, amely a hazatérés ősi (eposzi)
toposzán keresztül önmagában hordozza egy
folytonos érzés: a költészet lehetőségének me
taforáját. S a robot lesz az, amely a szöveg zár
latában az átélés és halál transzcendenciájára
újra-hangolt szubjektumként - talán az újra
alapítás gesztusával - gondoskodik arról,
hogy a szöveg, a mű "megtermékenyítse" az
elpusztult Földet.

A kötet második szövege, a Warning címet
viselő könyvdráma akár a Széthajtogatott Fe
kete Doboz egyik jelenete is lehetne: a világon
minden ember és esemény kamerák prédájá
vá válik. Egy szűk "elit", az Unatkozók kielé
güléséért a világ a valóság és egy akciófilm
meg-nem-különböztetett tébolyává lesz, ami
ben mintha egyszerre tapasztalnánk Mészöly
Filmjének tekintet és megváltás nélküli látvá
nyát és mondjuk Orwell negatív utópiájának
.videósított" átértelmezését. Hogy működik

a Warning? Az Unatkozók vágya a látvány
iránt kielégíthetetlen; a cselekvők minden
mozdulata (beleértve a kamerák előli mene
külést is) csak kiszolgáltalja cselekvő énjüket,
s valóban puszta látvánnyá degradálja őket,

s így tovább: a Waring vizuális abszurdja ar
ról beszél, hogya látható és elgondolható va-



lóság a szemünk előtt és a szemünk által ala
kul át fikcióvá. S alighanem ez az átalakulás
a Babics szöveg(ek) legnagyobb poétikai tétje
is: a nyelvben létrejövő, korláttalan és partta
lan fikció visszavezethető-e az elbeszélhető

valóság valamilyen dikciójába? (JAK)

NÉMETHMARCELL

BÚQÁ~.JÁNOS: SZIROM ÉS
GYUMOLCS

Hetven éve jelent meg első versesfüzete, s ha
láláig, 1987-ig több-kevesebb rendszerességgel
követték a többiek. Református lelkészként év
tizedeket töltött Székesfehérváron. Költészetét
áthatja a megértő, az egyszeru emberek életét
szerető bensőségességgel ábrázoló magatartás,
amelynek egyik forrását ifjúságában találjuk:
szülei földművesek voltak, s jóformán élete vé
géig költői témája maradt a becsületes munka.
Képzelete vásznán megjelentek a hétköznapi
emberek, akik azon munkálkodnak, hogy
szebb legyen a föld. Megejtően szép verseket írt
édesanyjáról, aki súlyos háborús sérülése után
is családjáért, szeretteiért törte magát.

Bódás János nem költői változásainak vá
ratlanságával ragadja meg olvasóit, hanem
halk, békességes hangjának simogató zenéjé
vel/ nyugalmat adó bölcsességével. Lírájából
hiányoznak az érzelmi szélsőségek, emberi
esendősége tudatában jeleníti meg kisvilágát,
azt telíti könnyes derűvel. Formálásán érző

dik a századvégi, konzervatív költészet hatá
sa/ az idillre vágyódást az egyszerű életforma
szeretete és példává szépítése. Mégsem érez
zük ósdinak, porosnak. Mély emberi hittel
szól életéről és emlékeiről, egyszerűséget

nagyjából változatlan formavilága ugyanis
ráirányítja figyelmünket a hétköznapok nyu
galmas harmóniájára, amelyet a hit szilárdsá
ga alapoz meg. Nála a parasztemberek, a
földjükkel, szőlejükkel viaskodók az igazi hő
sök/ a boldogok, belőlük sugárzik az az érzés
világ/ melynek elveszítését sokszor fájdalom
mal panaszoljuk.

Személyes, éleltrajz-központú költészet.
Sokat látott, sokat tapasztalt bölcs ember me
séli el életét, idézi fel egykori környezetének
szokásait, mára elfeledett tárgyait s azokat az
emberi megnyilvánulásokat, amelyeket 01
vasmányemlékeinkként Őrzünk Gárdonyi
Géza és Móra Ferenc prózai műveiből. Hősei
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elemi kapcsolatot tartanak egymással és a ter
mészettel/ szolidaritásuk, tempós nyugalmuk
megszépíti tevékenységüket s idilli színekkel
vonja be alakjukat. Humanizált a környeze
tük is, s biztonságot ad nekik, emlékeiből

életre hívójuknak is, hogy világuk egyensú
lyára ügyel a versekben emberarcúnak muta
tott gondviselő Isten.

Bódás Jánost érintetlenül hagyták a költé
szet nagy változásait békességes eltökéltség
gel járta végig útját, Olvasója talán azért is
érzi otthonának az általa rajzolt világot, mert
verseiben mintha mi is hazatalálnánk az apai
házba, abba a patriarchális közegbe, amely
ben él a megértés, a szeretet, s ahol a kisem
berekről bebizonyosodik lelki nagyságuk és
tisztaságuk. (Kálvin János Kiadó - Vörösmarty
Társaság, Székesfehérvár)

RÓNAY LÁSZLÓ

SÜPEK OlTÓ: ERETNEK HITVALLÓK

A budapesti bölcsészkar legendás egyénisége
volt a két esztendővel ezelőtt, 1995 márciusá
nak legvégén elhunyt Süpek Ottó. Lassú lép
tekkel, mégis sietős izgatottsággal járta az
egyetem folyosóit, barátságosan szúrós sze
me kíváncsian fürkésztet mi lakozik egy-egy
diákemberben. A francia tanszék egykori ve
zetője számos más szakterület mellett első

sorban a Villon-kutatásban jeleskedett euró
pai visszhangú eredményekkel. Idősebb ko
rában - régi kedves tanítványa, Ördögh Szil
veszter főszerkesztő révén - a Tekintet című
folyóirat műhelyével került a legszorosabb
kapcsolatba. A lap, amely sajnos a maga meg
jelenésének feltételeit is roppant nehezen te
remti meg, nemes gesztussal közreadta Sü
pek tanulmányait: a mecénások segítsége le
hetövé tette, hogy az Eretnek hitvallók című

könyv egyszerűségében is szép legyen.
Az Anonymus műve és személye című hipo

tézis nyitja a kötetet. A Gesta Hungarorum ke
letkezését 1279-re teszi, a szerzőt Aba Péter
ben nevezi meg a professzor. Kár, hogy az
emelkedett, patinás stílus végső kicsengését
adó in aeternum (mindörökké) fordulatot saj
tóhiba ékteleníti, jócskán nem egyetlenként a
kiadványban.

Süpeket szenvedélyesen érdekelte a szám
szimbolika. Középkori tárgyú - a termé
szetszemlélettel és a szerelem hajdani átélésé-



vel is foglalkozó - tanulmányait ez az izgal
mas, elgondolkodtató, sőt "misztikus" köze
lítésmód is vonzóvá teheti az olvasók szemé
ben, bár a tudós eszmefuttatásait egyébként
sem terheli a tudóskodás ballasztja. s még
lábjegyzetei is színesek. A kedves Villonjának
szentelt írásokat más francia tárgyú elemzé
sek egészítik ki, valamint az írószoba világá
ba bepillantást engedő hagyatéki anyag. S
Villon az, aki átvezet a magyar főszereplő

höz, József Attilához is. Egy héttel a költészet
napja előtt igazán aktuális olvasmány a JóZsef
Attila francia hatsorosa, a József Attila Vörös Se
gély balladájának francia forrása és az "Istent al
kotok (szívem szenved)" mottój ú, evangéliu
mi hivatkozású, érzékeny tanulmánya: a Jó
zsef Attila "ateista" imája. Az "evilági világhi
ány" és az "őrködő Gondviselés" végletei kö
zött fogalmazódik a Süpekre oly jellemző, lí
raian és filozofikusan telt, vitára hívó, jól kö
vethető szakszöveg.

Az Eretnek hitvallók című könyv lapjain sok
a szilárd végkövetkeztetés: gyarapodott a fi
lológiai alapkincs. Ám sok a találgatás, a fel
tételezésekből táplálkozó és szenvedély fűtöt

te, félkész elmélet. Süpek Ottó szakmai testa
mentumát is az karakterizálja, ami őt magát,
az emlékezetünkben élőt: percenként fölkínál
egy ötletmagot - csíráztassuk, neveljük, nö
veljük a magunk tudásának, gondolkodói
szabadságának, eszmei elkötelezettségének
fényénéL (Tekintet Könyvek)

TAR/AN TAMAs

VALLÓ PÉTER: HÁBORÚ ÉS BÉKE

Egy nagy referenciájú szöveg dramatizálási
kísérletét mindig gyanakvás kíséri, hiszen a
bevett szöveggel egy vele azonos címre
igényt tartó új műalkotás kerül szembe. A
színpadra alkalmazott klasszikus regények
bemutatói általában képtelenek legyőzni az
ebből adódó szorongást. Jó esetben azonban
olyan produktív félreolvasások jönnek létre,
melyek képesek a színpadi műalkotásontoló
giai másságát kiaknázni.

A Vígszínház előadása ezt példázza. A
narrátor (HegedűsD. Géza) ügyes dramatur
giával megoldott szerepe ugyanis képes te
matizálni magának a regénynek, illetve a
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színműnek a befogadási folyamatát. Az az ef
fektus, hogy egy elbeszélői szerepü figura,
nem historizált jelmezben, követi az esemé
nyeket a színpadon, megnehezíti a reflektá
latlan, beleérző befogadói gesztusok működ

tetését, hiszen az is láthatóvá, sőt hangsúlyo
zottá válik, hogy valaki hozzánk hasonló né
zi, mondja a történetet. Az igazi érdekesség
azonban az, hogy a fikció szerint velünk egy
korú szereplő részt vesz a játékban is. Amikor
tehát a narrátor szereplője lesz a régi játék
nak, az többé nem fogható fel, mint tőlünk

időben elválasztott, tőlünk függetlenül létező.

Olyan történelmi tapasztalat jeleneteződik a
műalkotásban, mely a történelmi diskurzust
a jelennel való dialógus felől képes csak értel
mezni. Még hangsúlyozottabban jelentkezik
ez az ezredvégi tapasztalat azokban a jelene
tekben, amelyek talán az előadás legjobb ré
szeit jelentik, mikor az eseménysort a velünk
egykorú narrátor kérdései szakítják meg. A
múlttal való dialógus realitása a hagyomá
nyos értelemben vett történelmi elbeszélés
státusát megkérdőjelezi, ezáltal a befogadói
aktivitást szinte elkerülhetetlenné teszi. A mű

terében tehát értelmezhetetlen a mi kérdése
ink nélkül létrejövő múlt illúziója. A metahis
tória (H. White) nem rejti el saját narratív lét
módját. A fenti módszer egyetlen problémája,
hogy a párbeszédbe vont történelmi múlt le
hetséges kérdései kevéssé hangsúlyosak,
egyes jelenetekben a metahistóriai nézőpont

olyan dominanciája érvényesül, amely az ese
ményeket valamiféle demonstrációs anyag
ként állítja elénk.

Szerencsére az alapvetően ironikus elbe
széléstechnikát a múlt másságát megjelenítő

szeenikai világ ellenpontozza, s így némileg
kiegyenlítődik a praxis, és az azt néha el
nyomni látszó reflexió szerepe. A jelmezek és
a játékmód egyaránt olyan klasszikus techni
káka t követ, melyek megteremtik az elválasz
tottság képzetét is. A másságban való önfelis
merés tapasztalata válik így az előadás egyik
fő motívumává. Az átgondolt és kidolgozott
színpadkép tág asszociációs terében egy
olyan előadás születik meg, amely élő kérdé
sek segítségével igyekszik a történetileg elvá
lasztott szöveget megszólaltatni. (Vígszínház)

PALKÓcABOR


