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Természet
(Semmittevés)
Amikor Nietzsche azt követelte, hogy az emberi jellemben "nagy
mértékben erősödjékmeg a szemlélődés készsége", Goethénél ke
resett kapcsolódási pontot: "Goethével együtt mindannyian felis
merjük a természetben a megnyugvás nagy eszközét a modern
lélek számára" (Emberi, túlontúl emberi J., A vallásos élet) . A termé
szet Goethe számára megbízható, változatlan, önmaga forrásaiból
regenerálódó teljességet jelentett, egyszóval: a fausti-velociferikus
szféra ellen világát, jóllehet tudatában volt annak, hogya tett em
bere e világot is megtámadja majd.

Mi jut eszébe a most emberének a természetről? Károsítás, kizsák
mányolás, mérgezés egyfelől, zöld oázisok, rezervátumok, a pihenést
szolgáló területek, turistaparadicsomok másfelől. A természet mind
két esetben gúzsba kötve, uralom alá vonva, elüzletiesítve jelenik
meg. TISzteletet szinte csak akkor ébreszt maga iránt, ha katasztrófá
kat okoz. És a bennünk élő romantikus a megmaradt természetben
mégis vigaszt, nyugalmat, egy "ép világot" keres; a természetnek kell
őt kárpótolnia a hektikus mindennapokért, megajándékoznia a har
monikus szépség érzésével. Amit a reklámok a turistáknak hirdetnek,
és amit csillogó úticélként giccsesen ajánlanak, ilyen vágyakon alap
szik, de puszta illúziónak bizonyul. A karibi homokos partot nem
meghódítani, hanem "olvasni" kell; ha az erdő csendjében harsányan
kiáltok, nem az erdő hangját hallom, hanem a magamét.

Ahhoz, hogya természet - miként Goethe szerette volna 
szemlélődésre tanítson, szubjektumnak kell tekintenem. Tárggyá
alacsonyítva, sportesemények és a pihenés puszta tartozékaként
nem szólal meg. Gazdagsága csak akkor nyílik meg, ha időt hagyok
rá, hogy megszólítson, minden érzékemmel, szememmel, szaglá
sommal, tapintásommal elmerülve benne. Az "olvasás" nyitottsá
got és empátiát feltételez, türelmet és a csodálkozás képességét.

A csodálkozás annak észlelésével kezdődik, ami van, ahogyan
Inger Christensen nagy teremtésversében, az ábéceben (1981) be
mutatja:

"a barackfák vannak, a barackfák vannak / / a páfrány van; és a
gyalogszeder, agyalogszeder / és van virágzó ág; és van hidrogén,
hidrogén / / vannak tücskök; mezei katáng, króm / és citromfa; és
vannak tücskök; / cinke, cédrus, ciprus, cerebellum / / (. .. ) van
szürkegém, szürkéskék, ívelt / háttal, fekete tollbóbitával / világos
farktollal van; kolóniákban / van, az úgynevezett óvilágban; / és
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vannak halak is; és van halászsas, hófajd, / sólyom; szentperje és a
bárányok színei; és van bomlás, van fügefa; / és hibák vannak, dur
vák, rendszeresek, / véletlenek; van távirányítás és vannak mada
rak; és gyümölcsfák, és gyümölcs a gyümölcsösben, ahol/van ba
rackfa, vannak barackfák, / olyan vidékeken, ahol a meleg épp azt
a színt adja a húsnak, amilyen abaracké... "

A vers egyre csak bővíti a felsorolást, amely az ábécében előre

haladva betűről-betűrebonyolultabb lesz (a Fibonacci-sor fejlődése
szerint, minden tag az előző két tag összegével egyenlő).Az olvasó
szeme előtt bontakozik ki a világ mint a természet és az emberi te
remtés összessége, amihez társul az idő és a történelem, végül
pedig a lírai én is a maga különös érzékelésmódjával és emlékei
vel. De nem nyomja agyon a verset a maga súlyával, a dolgok meg
nevezése a fődolog. Nyugodt ritmusban, méltósággal és komoly
sággal mutat rá Christensen arra, ami létezik - a létező dolgok
mulandóságának tudatában. A "teremtéstörténet" alapját a halál
gondolata veti meg, de a félelemből semmit sem érezni. Mintha
egyfajta kozmikus rendre hagyatkozna, ami - a legkisebb dolog
ban is megmutatkozva - transzcendenssé teszi az időt és a teret:

" ... nézd az áttetsző forrást / kevés vízzel fakadt / kaptatva újra
fölfelé a hegyen / és a föld nélküli rózsák / lápokban rejtőznek, / el
veszíthetetlen porukat / a végtelenbe szórják / ott letisztázzák őket

ugyanolyan írással/mint amilyet a felhők futása ír / mint ami
lyennel az ősmadár írt a köbe / át a szédítő égkék tiszte / végte
lenbe / végtelenbe... "

Christensen tiszteletre méltó természetszemlélete felhívja a fi
gyelmet a természet mohó kisajátításának veszélyeire, és kontemp
latív jellegének köszönhetően közvetít valamit a természet meg
nyugtató hatásából: a költészet katalizátorként működik.A költészet
a technika és a sebesség által varázstalanított világ visszavarázslá
sának médiuma.

Peter Handke is megfontoltan és tisztelettel közelít a természethez,
de mindig a megfigyelő én nézőpontjából, amely a természetben és
a természetnek köszönhetőenaz epifánia pillanatait éli át. A termé
szet nála katalizátor, az azt leíró szöveg pedig nem más, mint kí
sérlet a természet felébresztésére. Az Egy évema senki oblében című

kötetének egyik elbeszélésében, melynek címe Mese az új idókbó1,
erre a varázslatos bekezdésre bukkanunk:

"Mintha jel lett volna, hogy az erdő közepére értem, másképp vil
lant ott a fény,mint bárhol máshol, amerre korábban jártam, nem volt
semmi víz, még a szokásos kis tócsákat se láttam, csurgó vizet se.
A porfinomságú homokból nem épültek halmok az úton, mint min
denütt máshol az öbölben, hanem mintha a föld alól szivárgott volna
fel, áttörve a vékony humuszrétegen, és messzire elnyúló dűnét al
kotott, ami a rézsűn is éppolyan mezítelenül mutatta magát, csak ott
kötöttebb, agyagosabb volt, átszőve gyökerekkel, a dűnék oldala itt
ott át volt lyuggatva, úgy festett, mint az ókori barlangvárosok, a lyu-
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1Milan Kundera: Lassú
ság. (Ford. Vargyas

Zoltán.) Európa,
Budapest, 1996,6.

kakból bányászméhek bújtak elő, zsongtak, felröppentek. - Az út
egyenes volt, de állandóan emelkedökre futott fel, aztán alábukott,
végül a semmibe veszett egy távoli tájon, ahol már csak egy reflek
tor égett, bár a görbe ágak árnyai ott is éppolyan mintázatot rajzol
tak a derengésbe, mint a cipőm orra előtt. A homok szakaszról sza
kaszra változtatta a színét, a löszsárgából hamuszürkébe ment át,
szénfeketéból parti fehérbe, téglavörösbe, avarbarnába. A színek éle
sen elváltak, útszakaszról útszakaszra, és mindegyik színben a neki
megfelelő állat volt látható, mintha a homokból keltek volna ki. 
A világos sárgából egy citromlepke szállt fel. A szürke szakaszon
élénk, izgő-mozgó, egyforma szürke sündisznókat láttam, hármasá
val csoportosultak, akárcsak az erdőig húzódó elővároscímerén, és
ott, ahol az út hirtelen feketébe váltott, hozzá illően egy varjú lépke
dett, a kegyeimet kereste, amivel inkább egy kacsára emlékezetett,
tollazatának csillogása pedig a feleségernre, aki elmenekült tólem ... "

Amíg Christensen megjelenítve felsorolja a létező dolgokat, az
általánost az egyedi fölé rendelve, addig Handke elbeszéli - fél
múltban-, miként látja a természetet kiválasztott hőse a maga első

személyű perspektívájából. Kínos pontossággal festi le környeze
tét anélkül, hogy saját személyét kihagyná a játékból. Az a pillanat,
amely körül minden kering, látszólag az én percepciós energiájá
nak van alárendelve, telítettségét azonban az én és a természet közt
érvényesülő "ozmózisnak", sokrétű egyezésüknek, jelszerű kap
csolatuknak köszönheti.

Handkénál újra és újra lassan bejárható, bonyodalmas utakra
bukkanunk, amelyek boldog-sűrű pillanatokba torkollanak. Epi
kája, akárcsak Christensen nagyszabású világábécéje, a teljességre
törekszik, kígyózva, mint egy folyó, és nem idegenek tőle a tempót
visszafogó elkalandozások, ahogyan a türelmes szemlélődés sem,
hisz éppen elég gyakran van szó nála az utak bejárásáról, ami kű
lönleges ritmust teremt, felidézi a dolgokra irányuló pillantást.
Menni, ez nem semmittevés, igaz, nem is munka, inkább nomadi
záló mozgás, ami ebben az esetben valójában kutatás. "Menjetek
addig, amíg meg tudjátok különböztetni a részleteket, olyan lassan,
hogy megértsétek, mennyire nem önmagatokhoz tartoztok" (Afal
vakról). A kutatás szerve a szem, és még inkább a láb, jóllehet az ér
zékiségnek, ami abból fakad, hogya láb megérinti a földet, meg
van a maga ismereti értéke. Aki gyalog jár, súrlódást és ellenállást
érez, és lépésről-lépésre érzi a saját súlyát, hogy az életkoráról ne is
beszéljünk. "De mindjárt más a helyzet", írja Milan Kundera a Las
súságban, "ha a sebesség képességét az ember egy gépre ruházza:
ezzel kikapcsolja a testét, testetlen, anyagtalan sebességnek adja át
magát, a tiszta sebességnek... "l

Handke hősei - ahogyan a szerző is - szeretik a lassúságot,
önnön nehézkedésüket, a tájat. Szlovén és spanyol vidékeket jár
nak be, erdőkön vagy városszéli övezeteken kelnek át, ahol a ter
mészet és a civilizáció egymásba folyik. Mindig indulás és megér-
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kezés között vannak, örökké a nyugalmat, a szilárdságot keresik.
Vajon a letelepedést is? Igen, de hol telepedhetnének le és hogyan?

Eszünkbe jut erről Adalbert Stifter, aki egy évvel a halála előtt fel
kereste szülőfaluját,Oberplant, és szülei házában megírta (töredék
ben maradt) önéletrajzi művét, az Életemet. A szöveg olyan helyet
keres, ahol a valóság és az emlékezet kikérdezheti a másikat, és vi
szonyba léphetnek egymással - és mindezt ritka esztétikai türe
lemmel, amit Hans-Georg Gadamer azon kijelentése igazol, "hogy a
műalkotáson megtanuljuk az elidőzésnek egy sajátos fajtáját"? (A szép
aktualitása):

"Ezen az ablakdeszkán láttam azt is, ami kívül történt, és igen
gyakorta mondtam ilyesmit: »Ott megy egy férfi Schwarzbach felé,
ott megy egy nő Schwarzbach felé, ott megy egy kutya Schwarz
bach felé, ott lépked egy liba Schwarzbach felé«. Erre az ablakdesz
kára hosszában szép sorban fenyőforgácsokatfektettem, és össze
kötöttem őket keresztbe fektetett forgácsokkal is, és azt mondtam:
»megcsinálom a magam Schwarzbachját!« Emlékeimben örökké
nyár van, amit az ablakon keresztül néztem, téli emlékem abból az
időből egyáltalán nem maradt."

Stifter gyerek-énje az ablakon keresztül tekint ki az utcára, aho
gyan a gyerekek ma a televíziót nézik. Azzal a különbséggel, hogy
ő valóságos eseményeket ragadott meg, és aztán játszva leutánozta
őket. Minden ilyen játéknak az volt a feltétele, hogy legyen egy
megbízható hely, és ez volt az ablakdeszka. Szolid jelenlétéhez kö
tődött a játékos hangulat könnyűsége,csakúgy, mint az őnazonos

ság meglelésének kalandja.
Amit ekképp megállapítottunk, ma is érvényes. Sőt talán ma iga

zán. A heves változások, a terek demokratikus kiegyenlítődésénekés
a kommunikatív ubikvitás korában a szilárdság a legfontosabb. Hogy
határozottan nemet tudjunk mondani az akceleráció és a szimuláció
túlzott követeléseire. Ülök a fotelban, és nem csinálok semmit, egy
szeruen vagyok. Érzem a súlyomat, érzem, milyen nehezek a tagjaim,
érzem a csendet magam körül. Látom, amint egy kis szúnyog letelep
szik a karfára. Az ablakdeszka fehér. Most van. (A közvetlen lét valós
ideje, nem a mediális interaktivitásé valahol és sehol a világban.)

,,(Időnek lenni.) / / (Semmit tenni.) / / Semmit, csak az éjt. / / ...
/ (lélegezni)" (Oswald Egger).

Schein Gábor fordftása
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