
sai ekként elsősorban az esztétikai relevancia eti-
kai szempontból lényeges felismertetésében ér-
dekeltek, ugyanis az esztétikai képzelőerő,
melynek révén a holoka usztról elképzelést nyer-
hetünk, „már nem pusz tán a Holocaust, hanem
a Holocaustnak a világban tükröződő etikai kö-
vetkezménye”.

Természetesen a gondosan összeillesztett
gon dolatmozaikok már csak terjedelmi korlátok
miatt sem hozhatják felszínre az eredeti szöve-
gek heterogenitását, fogalmainak ambivalenciá-
ját, szemléletének fontos, gondolkodást ösz-
tönző paradoxonjait, apóriáit. Így a holokauszt
és az etikai-kulturális tradíció viszonyrendsze-
rének — az Auschwitzot előidéző folyamatok
történeti, antropológiai és metafizikai kérdései-
nek maradandó megválaszolatlanságából adódó
— különböző dilemmáival sem szembesíthet-
nek. Ezek egyik legfontosabbika a holokauszt
egyedülállóságát, az európai kultúrába egy-
szerre integrálhatatlan és integrálandó jellegét
valló (jól ismert és sokat vitatott) paradox állás-
pont, aminek úgyszintén e diszkurzív szöve-
gekben megfogalmazott egyik feloldása éppen
az, hogy a holokausztról szóló beszéd a leghite-
lesebb mó don a totalizáló, ideológiai értelemtu-
lajdonítással szembehelyezkedő művészet szfé-
rájából szólaltatható meg.

A Nobel-díjasunk írásművészetében nagy
szerepet játszó egzisztencializmus szellemisége
erőteljesen munkál azoknak a gondolatoknak
hátterében is, melyek Európa jövőjét, a demok-
rácia lehetőségeit latolgatják. A mozaikot követő
interjúk, valamint a kötetet lezáró nyilatkozat és
esszék az egyéni sors külső hatalmaktól való
meghatározottsága és a hatalomtól történő
eman cipáció kérdéskörén belül nagy gondolati
erővel vetnek számot azokkal a társadalmi prob-
lémákkal, melyek a totalitárius államhatalmakat
követően is jelen vannak s veszélyeztetik az
egyéni szabadság megteremtését. Az autonóm
személyiség és a művészet lehetőségeire, sza-
badság és determináció összefüggésére rákér-
dező szövegek mellett az itt először publikált in-
terjú teljes egészében a főműre, a Sorstalanságra
irányul. Ez az izgalmas eszmecsere azon kívül,
hogy a regény keletkezéstörténetét újabb epizó-
dokkal gazdagítja, a holokausztot adekvát mó -
don meg-jelenítő, tapasztalatát folyvást jelenva-
lóvá tevő narrációs struktúra kérdései köré
rendeződik. A legitim történetmondás ismérve-
ivel összefüggésben Ker tész ama (másutt is
gyakran hangoztatott) gondolata jut itt szóhoz,
hogy a megörökítések révén Auschwitz immár
kollektív mítosszá vált, mely kötelezően elme-
sélendő szerkezeti elemekkel rendelkezik. A cse-
lekményvezetés eme „obligatorikus pontjai” e

beszélgetésben a passiójáték stációival kerülnek
összehasonlításra, ami fontos adalék ahhoz,
amit az író a kompas sió jelentőségét hangsúlyo-
zandó, a jézusi történet és Auschwitz párhuza-
mai kapcsán korábban már elmondott. Összes-
ségében elmondható, e kis kötet jelentős érdeme,
hogy az írói gondolkodás szemléletalkotó ele-
meinek fölmutatásával ismét láthatóvá teszi: a
tanúsító retorika a nem fikcionális szövegek vo-
natkozásában is a Kertész-életmű szerves részét
képezi. (Vigilia, Buda pest, 2009)

RADVÁNSZKY ANIKÓ

GYŐRFFY ÁKOS:
HAVAZÁS AMIENS-BEN

Fontos könyvek jelentek meg 2010 kora őszén a
Magvető gondozásában. Fontos és egymással is
szoros kapcsolatban állók. Valamiképpen ugyan -
is mindegyik az irodalmi beszédformákon túlra
terjeszkednék, a nyelv mögötti léttartalmakat
fogná vallatóra, a valóság szavakkal el nem ér-
hető színtereit világítaná be. Akárha egyidejűleg
keresné a kiutat a látszatok útvesztőjéből és a
nyelv légváraiból.

„Csak a fölötte néma rés, / a hiány lüktet, mint
a kéz, / a messzi mag, a csonka ég / fűti a ké-
mény tetejét. // A madár nélküli madár, / sorról
sorra röppen a táj, / itt is, ott is árnyak, nyomok,
/ mintha rajtad múlna, ahogy” — olvashatjuk
Bertók László legújabb kötetének (Pénteken vasár-
nap) a hátoldalra is kiemelt versében. „…mert
előttem nincs múlt, utánam pedig már nem lesz
szükség a jövőre, mert nem lesz jövő, mivel az én
létemet nem az idő méri, mert ami az egyik pilla-
natban még nincs itt, a másikban pedig már ott
van, az időtlen — ez vagyok én” — fogalmazó-
dik meg komoran a Krasznahorkai László és egy
német festőművész, Max Neumann által közösen
jegyzett munkában (ÁllatVanBent).

S az irodalmi folyamatokat értelmező gondo-
latmenet is abból nyeri különösségét, hogy ere-
dete nem a kiszámítható metareflexiók lakályos
terében keresendő: „Ha igazán bántott valami a
kritikákban, akkor mindig az, ha a professzionális
olvasóban (tehát a kritikusban) nem keltettek
katartikus hatást a verseim. (…) Mert mintha a ka-
tartikus erő nem volna tényező a kritika számára”
— mondja Kemény István Bartis Attilának,
beszélgetőkönyvük (Amiről lehet) egy hangsúlyos
helyén. Bartis közbevetésére („Akkor szerinted a
kritikát nem érdekli a katarzis?”) pedig így foly-
tatja: „Rengeteg kivétel van. Rengeteg tudás, jó
szándék, irodalomszeretet, figyelem, okosság. De
a kritikai élet bürokratikus mechanizmus vagy or-
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ganizmus. (Az irodalmi élet maga is.) (…) Ahogy
az író nem tudja megváltani a világot, úgy a kriti-
kus sem válthatja meg az irodalmat. De azért
mégiscsak ebből az igényből kéne kiindulniuk.”

Győrffy Ákos sem megváltani igyekszik a vi-
lágot. De minden erejével azon van, hogy, mint
eddigi műveiben is, a megváltatlanság — avagy
a megváltás rendjéből való kiszakadás — drá-
májára figyelmeztessen. („Van még két vagy
három életem ezen / kívül, amiből most beszélek
ki. (…) Hogy ezt az életemet kénytelen vagyok /
valóságnak tekinteni, míg azokat fantáziáknak,
/ csak a saját gyengeségem jele” — Védőbeszéd;
5.) Ezzel magyarázható, hogy művészete a misz-
tikus irodalmi és a természetlírai hagyományok-
hoz éppoly közel kerül, mint ahogy a jelenkori
metafizikus eszmélkedések s az önelemző mo-
dern poétikák belátásait is magába szervesíti.

Ki (mi) az én? („Nem vagyok sehol, csak arcod
/ fényében. Nem mozdulok el a fényből, Uram.
Ruhádba / öltözöm, fényes palástodba öltözve
kelek át a végtelen / havazáson, ami az evilág”
— Havazás Amiens-ben; 65.) Mi (ki) a világ? („Már
csak elképzelni lehet, megtenni nincs / mit” —
A víz választón; 47.) Hány énnel és hány világgal
kell számolnia annak, aki az érvényes és hiteles
létezés módozatait kutatja? („Elkeríteni egy ak-
kora helyet, mint a testem, / és áthelyezni egy
olyan világba, amiről / majd szégyen nélkül lehet
hallgatni” — Reggeli gyakorlatok; 52.) Kertben, er-
dőben, patakban, tóban rejtőznek-e a válaszok föl
sem tett kérdéseinkre? („Úgy látszik, nem kell fel-
tétlenül embernek / lenni” — Egy kagyló; 10.)

Képes-e a nyelv, hogy kérdéseket tegyen föl?
(„Azt a beszédet nem értették, azokat / a szavakat
nem. Nem beszéltek azon a nyelven, amelyen /
akkor ő. Hogy mindenki ezen a nyelven beszél
egész / életében, csak nem hallani, mert magában
mondja, / nem tudták” — Ne tudjam; 18.) S mit
tudnak minderről a kövek, a növények, az álla-
tok? („Azzal a tudattal nézni / a mohás törzsű,
lombtalan / almafákat az elhagyott kertben, /
hogy bár ebben a látványban / minden lehetsé-
ges kérdésre ott a / megnyugtató válasz, ez a pár-
beszéd / mégis olyasvalakik közt folyik, / akiket
nem ismerek, és nem is / fogok megismerni soha”
— Ruysbroek-töredékek; 27.)

A költőiséget Győrffynél nem a verstan esz-
közkészlete, hanem a fogalmazás meditációs
pontossága, ontológiai kérlelhetetlensége teremti
meg. Mondatai nem prózaiak, csupán póztala-
nok. Ak kor is, ha természeti képet rajzol („Az al-
mafák csupasz ágrendszerén újra / átragyogott a
régi telihold” — A völgy emlékei II.; 41.), akkor is, ha
szentenciát vagy paradoxont formáz („A fák kö-
zötti üres tereket nevezem / erdőnek talán” — Kö-
zépkor; 66.), s akkor is, ha történetet mond el mo-

zaikosan („Ami már nem fog megtörténni, / az a
történetem” — Reggeli gyakorlatok; 53.).

Nehéz volna meghatároznunk, a romlás
egyetemes narratívája (amely ott húzódik min-
den szöveg mélyén) és az önismeret spirituális
hiátusai (a versnyelv feszült szépsége szinte
ezeknek köszönhető) miért emelnek föl ahelyett,
hogy letaglóznának, miért vonzanak magukhoz
ahelyett, hogy megriasztanának, s miért kész-
tetnek csodálatra ahelyett, hogy elcsüggesztené-
nek. Nehéz volna meghatároznunk, mert csak a
gondolkodásunkban bízhatnánk, amely köztu-
domásúan megbízhatatlanabb még ígéreteink-
nél is. („A gondolkodás visszahúzódik vala-
hová, / néhány szó csak, ami felbukkan a tudat
/ peremén. Szerelem, imakönyv, gerenda. / Pél-
dául három ilyen szó, mint avarból / kilátszó
gombakalapok” — Középkor; 66.)

„Hány óra van?”, kérdezzük, s türelmetlen-
ségünkben azonnal várjuk a választ. Győrffy
Ákos költészete nemcsak ezt a türelmetlenséget
nem ismeri, de már a kérdést sem értené. Hiszen
az egész, a minden, a teljes érdekli. A Győrffy-
mondatok oda vezetik tekintetünket, ahonnan
nem szívesen térünk vissza a mindennapokba,
a köznyelvbe, a homályos látás szokásrendjébe
— avagy a recenzióírás gyalogos óráiba.

A Havazás Amiens-ben az 1976-ban született
költő negyedik verseskötete. Válogatta és szer-
kesztette Hafner Zoltán, felelős szerkesztő Ki-
rály Levente, a kötetterv Pintér József munkája.
Ha öncsalás nélkül tekintünk a könyv szövegtük -
rébe, könnyen arra a fölismerésre juthatunk: ta -
lán csak e szikár — jóllehet lényeges — tények
elősorolásáig terjed valódi kompetenciánk.

„Ha a kritikus azt írja, hogy ő nem rendült
meg, akkor felteszem a kezem, ez normális, de ha
számon se kéri rajtam a saját elmaradt megren-
dülését, akkor azt kell hinnem, hogy talán nem is
akart megrendülni” — tűnődik Kemény István
az említett beszélgetőkönyvben. „Mit akart cse-
rébe?” — kérdez rá Bartis Attila. A válasz lelkiis-
meretesen nyílt: „Megúszni például. Vagy már el-
fásult. Vagy már eleve hivatalnokként művelte az
irodalmat. Tizenéves kora óta.” — A Havazás
Amiens-ben ebben az értelemben megúszhatatlan.

E kívül-belül gyönyörű kötet alatt nem azért
nem szakad be az asztal, mert oly karcsú, hanem
mert — szellemi valóságában, valódiságában
— az asztallap feletti régiókban állomásozik. Le -
beg, éterien és eltagadhatatlanul. („Megérkezni
addig a pontig, ahonnan / körbenézve már biz-
tosan látni, hogy / nincs visszaút” — Ruysbroek-
töredékek; 23.) (Magvető, Budapest, 2010)

HALMAI TAMÁS
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