SZÓBA HOZNI A szó BA
HOZHATj\TLANT
Szilá~i Akos: halálbarokk. A semmi
polgaro sítása
Szilágyi Áko s új esszékötete barokkosan na gyszabású mű. Nemcsak terjedelme miatt, noh a
az se m elhanyagolható - 588 old alas kön yvről
van sz ö, mely nagyalakú lapjain, sű rű n teleírt
lábjeg yzeteiben mintegy ezer átlagos kön yvoldalnyi szöveget tartalmaz - , hanem az esszékben megje lenített világ gazdagsága, összetettsége miatt is. Mert bár a könyvalcímével a "semmit" ígéri, sokkal inkább igaz rá az, hogy " minde n" megvan benne. Legalábbi s sok minden. A
hu szonh at írás k ő z ő tt találu nk rövid esszét,
kö nyvnyi tanul má ny t, laud ációt és recenzió t;
olvasha tunk nyelv filozófiai fejtegetéseket, elemzéseke t a kortárs magyar irodalomról, a hangzó
költészetről, Auschwitzról mint történ elmi bűn
ről, a tem etés kultúrájáról, a n evetésről vagy éppen a g yermekségről. Ha azt mondorn, hogy ez
a sokféleség zav arba ej tő, nem egy ü res kritikusi közhel yet ak arok elsütni - és nem is fölt étlenül d ícséretnek sza no m ezt a jelző t. Az írások
szí nvonalát tekintve ugyan is nem mind egy,
hogy miről ír Szilágyi.
Szerintem akk or a legjobb és legered etibb,
amikor va lamely konk rét tárgya t - szöveget,
kulturális jelenséget, filozófiai, teológiai stb.
problém át - jár körül; és par adox mód on éppen akko r a legkevésbé izgalmas és eredeti,
amikor - mint afféle filozófus - önmaga teremti meg tárgyát. Ezért go ndo lom kevésbé sikerültnek a kötet első két írásá t. Az alcíme szerint a prol ógu s sze repé t betöltő Hősöm : here
című szöveg (találó az ajánlás hagyom án yát kiforgat ó ajánl ása: "Parti Nagy Lajostól sze retettel") iga zán csak az utol só bekezd ésében mond
val ami izga lmas at - d e akkor az tán olyat,
hogy ar ra érdemes odafigyelnünk. " A mi ről
nem leh et beszélni , csakis arról kell beszélni.
Tulajdonképpen másról, mint e rről, beszéln i
se m érde mes, és lényegében nem is lehet. Mivel
annak helyét is a beszéd jelöli ki - negat ívan.
persze -, am iről nem leh et beszé lni (ne m, mert
tilos, han em mert szóba lunhatatían, vagyis elérhetetlen a beszéd ben, a nyelv értelmi világ ának
határ ai k ö z őtt ) , E néma tartomány szin te kikén yszeríti a besz éd et. Egyedül arról érdemes I'esz élni, am iről Ilem lehet." 07.; kiem elések ill és
később az ered etiben.) A wittgensteini tétel
megfordítása, a mondhatatl an nyelvivé t étel é-
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nek követelm énye súlyos értelmet nyer annak a
kön yvn ek az elején, mely cím ébe n a hal ált , ezt a
valóban "szóba ho zhatatlant" hordozza, és
am ely - ha a legtöbb írásnak nem is közv etlen
tár gya a hal ál - mindvégig reflektál arra. Érdemes azonban ide másolni az előbbi idézet folytatását is. "Az irodalom kényszeres beszéd . Uti
figu ra decet." Sajnos a kényszeres jelző illik '!Z
esszé első nyolc oldalának bőbeszédűségére. Es
illik a Nye/vjdték alcímű második írásra, a
Ballben-ben az igazságra is, mel yn ek még olya n
jelent ékeny zárlata sincs, mint az első sz övegnek , és amelyre így azt kell mondanom: semmi
értelme sincs, még szell emes szofizmusnak se m
nevezn ém. inkább csak filozofiku s fecseg ésnek.
Talán túlzónak tűn nek ezek a szavak, mégis
fonto snak tar tom leírn i őket, mert - az előbbi
ek dacára - Szilágyi Ákos egyébkén t rem ek
esszéista . Ezért is tartom szerencsétl en szerkesztői dönt ésnek, hogy az említett két munka
került a kötet élére.
A kön yv fölépítése egyébkén t meg le hetősen
nagy változato sságot mutat. Szilágyi megteh ette volna, hogy tematikusan cso po rtosítja sz őve
geit, d e nem ez t az utat válasz totta. Azáltal,
hogy látszólag minden rend nélkül követik egymást a l egkül önb özőbb kérd éseket körüljáró
szövegek, talán jobb an érzé kel h e tővé válik az a
széles látókör, mely a szerző szellemi tájékozódását megh atározza. Ugya na kkor sokkal inkább olvasóbar áttá és haszn álhatóvá leh etett
volna tenni a kön yvet az álta l, ha tárgyu k szerint rend ezték vo lna a szövegeket, vagy legalább a tart alom jegy zékb en föltüntettek volna
alcíme ket. netán névmutatóval lát ták vo lna el a
könyvet. így ugyani s nem biztos, hogy mind en
poten ciális olvasó szá má ra egyérte l mű, hogy
péld ául a címa dó írás ban Szilágyi éppe n Borbély Szi l árd Halotti Pompáját elemzi. Ez azé rt
baj, mert naivitás volna azt gond olni, hogy számosan akadnának a magyar olvasók k ő z őtt,
akik végigol vassák a kön yvet - viszon t ném elyik esszé szá má ra minden bizonn yal sok ka l
több olvasó t leh etne szerez ni, ha jelezve vo lna,
miről is sz ólnak az egyes d ar abok. N ézzük meg
e lős zö r, hogyan közelíti meg Szilágyi Akos , aki
maga is költő, a ko rtárs magyar irod alm a t. A
könyv harm ad ik írása, az Irodalmak együttállása
d iagnózisa szerin t - melynek sokat mondó
sz ubve rzí v alcíme is: Kivezetés a nemzeti iroda/om/Jól - nem a nemzeti irodalom paradi gm ájával írha tó le az irodalom alaku lása, hiszen ném iképp l eeg ys zerűsítve - sok kal inkáb b

használható az a képlet, mely szerint annyi irodalom van, ahány író. Szilágyi külön írást szentel a már említett Borbély Szilárdnak, valamint
- kötetbeli sorrendjük szerint - Rakovszky
Zsuzsának, Tandori Dezsőnek, az Iskola a határont lemásoló Esterházy Péternek, Kertész Imrének, Spiró Györgynek, Kukorelly Endrének,
Kovács András Ferencnek és Térey Jánosnak.
Két írást emelnék ki ezek közül. A költészet
hangjai című szöveget azért tartom nagyon fontosnak, mert Rakovszky költészete kapcsán
megfontolandó ajánlatot tesz az úgynevezett
"női líra" befogadására, amennyiben mint formát értelmezi azt, és ezáltal értelmezési keretet
kínál olyan kérdések megválaszolására, melyeket számos líraértelmező, akinek nincs affinitása a gender szempontú irodalomértés iránt, inkább föl sem tesz. Ezzel is összefügg az az érzékeny elemzése, melynek tárgya a Rakovszky-olvasásban - és persze általában a líraolvasásban
- oly fontos kérdés, a lírai hangé. "Az egzisztencia hangja odaátról jön, a személyiség másvilágáról. Bizonyos értelemben csakugyan siri
hang - az élőhalottak hangja. Az olvasó a hang
metaforája szerint olvas minden irodalmilag
formált, tehát felidéző irányultságú szöveget mint azt Paul de Man mutatja be az elbeszélői
hangot elemezve Az olvasás alleg6riái című mű
vében. A felolvasó pedig ezt a belülről, a »sző
vegböl« hallott-elképzelt, a szerző és olvasó
(immanens szerzö és immanens olvasó) közös
alkotásaként létesült hangot idézi fel, föltéve,
hogy a szöveget nem pusztán recitálja, hanem
előadja, megeleveníti." (187.) A másik írás, melyet ki kell emelnem, a Fogság című Spiró-regényről szóló (A világ mint fogság). Ez a szöveg
a kötet leghosszabb írása, szerintem megérte
volna önálló, kis könyvként kiadni. Bár erre is
jellemző Szilágyi bóbeszédűsége, egyetlen mondatát sem éreztem fölöslegesnek, és a majd'
nyolcvan oldalas, mintaszerűen alfejezetekre tagolt szöveget végig nagy érdeklődéssel olvastam. Ebből is idézek egy részt, megmutatandó,
hogy Szilágyi milyen különbözö regisztereken
tud megszólaini. "Ilyenformán persze az »implicít« szerzőt nemigen érinti meg »a szerzö halott!« harci kiáltásában magasra csapó pátosz,
amelyben avantgárd napiparancs (»meghalsz!
vagy véged van!«), vágyfantázia (»bár már
meghaltál volna, te dögl«, vagy »meghaltál
már, mit hősködsz itt?!«) és száraz helyzetjelentés (»a halál, hölgyeim és uraim, ezennel beállt«) keveredik." (307-308.) A már-már szatirikus hangvételű szövegrész után hasznos és
hosszú lábjegyzet áll, melyben Szilágyi frappánsan eligazítja olvasóját az elmúlt néhány évtized irodalomtudományának a szerző fogal-
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mával kapcsolatos elképzeléseiről, néhány vonatkozó szakirodalmi tétel megadásával segítve
a további tájékozódást. Nagyon meggyőző,
ahogy Szilágyi a Spiró-regényt értelmezve a hős
és a szerző tudása közötti különbségeket elemzi
(313.), vagy a regény nyelvét a modernitás keretein belül helyezi el (343.).
És ha már a modernitásnál tartunk. Némiképp meglepett, hogy ne mondjam: megdöbbentett, hogy Szilágyi, aki önmagát "mint afféle
végrnodern"-t (64.) határozza meg, néhány
ponton milyen felületesen értékeli a posztmodernt. "A veszteség általános érzülete és jellegzetes kifejezésformái, költői-retorikai alakzatai
is elvesztek, visszahozhatatlanul. A szüntelen
imitációk és idézetek mit sem változtatnak
ezen, hiszen nem az eleven érzületet, hanem az
érzület kifejezésére szolgáló, de már teljesen kiüresedett poétikai és ikonográfiai kliséket hozzák vissza ... " (267.) Hogy az imitáló, a hagyományt átértelmező művészet mögött ne volna
eleven érzület? Ez legalábbis vulgáris értelmezésnek tűnik számomra, melyet leginkább a
kortárs irodalmat nem olvasó és azt szidalmazó
úri közönség részéről tudok elképzelni "". egy
pillanatig sem gondolom, hogy Szilágyi Akos
ilyen volna. Még kevésbé tartom meggyőzőnek
a dekonstrukcióról adott jellemzését. "A dekonstrukció: a semmi nagybani elő-állítása. Semmigyártásra szakosodott szellemi nagyüzem. Sőt,
agy-üzem! (Ha már!) Az agytalanító semmi."
(575. Egy másik helyen valamelyest árnyaltabban közelíti meg a szerzö a kérdést: 161., 57.
jegyzet.) Mit lehet erre mondani? Röviden csak
annyit, hogy a dekonstrukció nE;m destrukció.
Persze tudom én, hogy Szilágyi Akos nem pontosan úgy gondolja, ahogy írja, és azt is tudom,
hogy az esszé műfajának mások a játékszabályai,
mint a tudományos tanulmányénak, és a szerző
itt játszik a nyelvvel, túlfogalmaz - de szerintem kár ennyire túlfogalmaznia. (Még valaki ebből a jellemzésből alkot képet az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb elméleti fejleményéről... )
Hogy világos legyen, nem azzal vádolom
Szilágyi Akost, hogy ne ismerné a posztmodernnel, dekonstrukcióval kapcsolatos irodalmat, gyorsan leszögezem, ennek az ellenkezője
igaz. Nem túlzás, ha azt mondom, lenyűgöző
az a tudásanyag, melyet a szerző írásaiban
mozgat: ismeri és továbbgondolva hasznosítja
az esztétika, a filozófia, az irodalom-, nyelv- és
történelemtudomány, valamint a szociológia, a
teológia (stb.) magyar nyelven megjelenő irodalmának szinte egészét. Számos nyugati munkát is idéz, és - utoljára hagytam a legfontosabbat - gyakorlatilag benne él az orosz kultúrában és sze!lemi életben. Nagyon izgalmasak

azok az írásai, melyekben a szovjet világot mutatja be - ne feledjük, Szilágyi Akos publicistaként is komoly munkásságot tudhat magáénak,
és a társadalmi jelenségekkel szembeni éleslátása a halálbarokk esszéiben is megmutatkozik. így
például a Dfvány és per című írásban, melyben a
szerző párhuzamot von a koncepciós perekben
és a pszichoanalitikus vizsgálatban kirajzolódó
antropológia között. Csak röviden idézem fontos megállapítását. "Rendes ember úgy él, mint
az állat, vagy nem él, hanem működik, megbízhatóan és pontosan, mint a gép. Az emberi és az
állati helyet cserélnek egymással, hogy minden
igazán emberit mint állatit démonizáljanak, kriminalizáljanak és nyomjanak el az emberben, az
állatit pedig mint igazán emberit eszményítsék,
istenítsék és felszabadítsák benne. Az ember beteg állat. Betegsége éppen az, hogy ember:
szabad öntudat, a reflektált élet minden kínjával és örömével." (95.) Nagyon pontosnak érzem ennek az írásnak azt a megkülönböztetését, mely szerint Kádár János elhíresült utolsó
beszédének pszichodrámája nem a tragikus, hanem a katasztrofális fogalmával írható körül.
015.) Igen találó, és reflektált nyelvszemléletet
tükröző az a megállapítása is, hogya kádári
"vallomás" töredezett, de nem töredelmes. (116.)
Szilágyi Ákos pontosan elemzi a sztálini korszaknak a halálhoz való viszonyát; többek között azt a mozzanatot, hogy a Lenin holttestét
meglátogató emberek pillantása egyetlen nagy
pillantássá áll össze, mely nem engedi meghalni
a halottat, és így betölti a halálával keletkezett
űrt. (395.) Példaértékű a fasiszta halálkultuszról
adott két oldalas összefoglalása is. (372-373.,
194. jegyzet. Itt kell megjegyeznem, hogy az ehhez hasonló hosszú lábjegyzetek, legyenek
mégoly hasznosak és informatívak, olykor ha a szerző barokkos mértéktelenséggel ~l velük - megnehezítik a szöveg olvasását. Es akkor nem hallgathatom el azt a szerkesztési hibát
sem, hogya lábjegyzetek számozása jó néhány
ponton elcsúszott.) Szilágyi írásainak erényei
között meg kell említenünk gondolkodásának
radikális következetességét is. Kertész Imreesszéjére gondolok itt elsősorban, mely már három mottójával is lenyűgöz és letaglóz: Szilágyi
úgy helyez egymás mellé egy Kertész-, egy Pilinszky- és egy József Attila-idézetet, hogy ezek
a citátumok, melyek valószínűleg nem tudnak
egymásról - túlzás nélkül mondhatom -, lélegzetelállító módon, mint egymás kommentár-
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jai tűnnek föl. (277. - sajnos nincs hely ide másolnom őket.) "Az Auschwitz utáni világálIapot
emberének, a túlélőnek épp az a kérdése: áthúzhatá-e, törlőjel alá helyezhető-e, érvénytelenfthető-e
valamiképpen a világgal Auschwitz? Maradt-e
még valami a világ igazságából, bárhol legyen
is az most már: Istenben, történelemben, a
puszta létben?" (280.~ Olyan kérdéseket fogalmaz meg itt Szilágyi Akos, melyek végiggondolása etikai parancs - kellene, hogy legyen. Hasonló radikalitás jellemzi a halálbarokk után néhány hónappal, 2007 karácsonyára kiadott "poémát", a Francit is, mely alcíme szerint "Gyászkoszorú a 20. század sírhalmára". Hetedik szakaszából idézek.

gázba Tolsztoj! Dosztojevszki!
honnan az Isten se vesz ki!
gázba minden Mann!
gázba Jézus - ő mint kisded gázba küldik most az Istent
s elnémul a Hang
gázba ember! gázba állat!
új rendként még visszaállhat
ami megmaradt
sanctus! sanctus! - sfr az ének
sfrva hallgatják pribékek énekel a kar
Szilágyi költőként sem mond mást, mint
esszéíróként. Megfordítva: az esszéista Szilágyi
Ákos is költő, nagy nyelvteremtő erővel. Igy
például a húsz éve halott Hekerle Lászlóhoz
címzett Halotti beszédben, ahol azon elmélkedik,
hogy Hekerle kép, mely az ő képzeletének falán
függ - hiszen az élete függőben maradt. (226.)
Ennek a szövegnek egy részletével fejezem be
írásomat, mégpedig egy olyan mondattal, mely
a legváratlanabb módon szölítja meg az olvasót.
úgy, hogy nem lehet előle kitérni. "Emlékszem,
annak idején mennyit beszélgettünk ezekről az
egybecsengő halálokról a Halálnapl6t író Balassával, aki azóta szintén halott (6 is ugyanabban
halt meg, mint anyám és Tarkovszkij), ahogy
rövidesen halott leszek én is, s az lesz e sorok
minden olvasója, előbb vagy utóbb. Csak e sorok nem halnak meg ... " (232.) (Palatinus, Budapest, 2007)
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