
Idegenkezűségünk
A műalkotással felérő napló ritka ajándék. Marno János Kezünk ide-
gen formákba kezd (Esszék és levelek) című, naplószerű kötete1 ezek
egyike. A tanulmányíró s a költészet véres játékában gyakorlott
szerző új könyve a verseiben megszokottnál kevésbé válik önmaga
feláldozásának oltárává vagy boncasztalává — hogy ezt az általa több-
ször is idézett lautréamont-i terepet említsem. Vizsgálódásának tár-
gya nem elsősorban lelki/fizikai állapota, öregségtüneteinek rögzítése;
ha részletezi is sérülékenységet, depressziója vagy légzési nehézségei
tényét, szinte csak a felvezetés kedvéért, hogy az önironikus kom-
mentárral fűszerezett ábrázolás révén baráti légkört teremtsen. Köl-
tői gyakorlata a fragmentumokban — de bővítem is a jellemzésére nem
egyszer említett irodalomkritikai terminus technikust — s egyúttal
egészben való gondolkodás. A szemantikai és képi koherencia fel-
számolása2 napló- és levélírói megközelítése is egyben. Metszetekre
szögezett figyelme beavatásra invitáló, előzékeny gesztusa révén a
verseiben megszokottnál direktebb módon részesíti olvasóját a ráis-
merés-élményben. Marno irodalmi szövegelemzései a megfoghatat-
lan megragadására tett pazar kísérletetek.

Bármi szolgálhat, persze, alapkérdéseink feltételének ürügyéül;
indoklás nélkül fogható kezünkbe gondolatainktól súlyos vagy gon-
dolattalanságtól nehéz fejünk. Megtarthatjuk — ha esendőbben és
szánalmasabban fogalmazunk is, mint a dán — a saját koponyánk
fölötti sírbeszédet, úgy azonban, hogy közben rómaiak, vagyis ön-
magunk maradunk. Napjaink Inferno-beli (földi) utazásán — Sha kes -
peare-Arany János, Kafka, Holan vagy Kierkegaard vergiliusi ár-
nyai val, továbbá egy sereg más nagy szenvedővel és új és régi
szenvedéllyel találkozunk. A szellemek közötti párbeszédből vigaszt
vagy kétségbeesésünkre újabb meggyőző érvet hallhatunk ki — alap-
természetünk vagy pillanatnyi létérzékelésünk szerint. Freud, Né -
meth László, Rilke s egyéb megidézettek között élő cicerone-ként
azonban egyedül Tandori szelleme bolyong a Marno levélnapló
emelt terén — a helsingőri kastély előtt. Marno verseinek jellemzésre
joggal idézhetnénk a 2 és fél töredék Hamletnek címen megjelent 2008-
as Tandori-kötet egyik emblematikus sorát: a „kibukkanunk és ki-
ásnak lassú talánynak minket” megállapítását, de úgy gondolom,
az ellentmondásra és tanulásra egyaránt ingerlő és felszólító levél-
napló, mint evilági purgatóriumjárásunk emlékezetes dokumen-
tuma mégis saját műhelymunkájának titkaiba enged bepillantást.

Maga a cím, a Kezünk idegen vízszintes tördelésével, majd függő-
legesre váltó, s végül cikk-cakkban végződő formákba kezd mondat-
zárásával a gondolat béklyóiból való el- és felszabadulását sejteti.
Keze akaratától független, öntörvényű mozgása a pusztítás és újjá-
teremtés de- és rekonstruáló aktusát celebrálja. Az irodalmi szövegek
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ízekre szedésének köszönhetően válik a megtisztított tér újra üressé,
szent Hellyé. A védő- és vádbeszédet követő bírói döntés maga a mű
— előlegezem Marno metaforáját. „Bizalmatlanságom, azt hiszem,
nem paranoid jellegű — írja könyve 151. oldalán —, sokkal inkább
természeti, ha tetszik, természetfölötti jellegű, képtelenség, hogy a
költészet, amely a mindenkori nyelv, élőbeszéd egyetlen közvetlenül
ontológiai, azaz abszolúte benső(séges) aktusa diszkurzív ítélőszék
előtt méressék meg. (…) a per a legautentikusabb érintettek és érde-
keltek között zajlik le, a műnek mint ítéletnek meghozatalával” (kie-
melés tőlem — T. Zs.). Mindez Móricz (naplója) kapcsán hangzik el:
„beszéde soha nem érinti a véglényű én… említett valóságát, de…
nyomait, árnyékát, sziluettjét nem is tünteti el, nem ignorálja… ter-
mészetes érzékenységgel és magabiztossággal észleli jelenlétét…
Irigylésre méltó realista…” — írja. A magyarul — mint kevesek által
beszélt nyelven — megszólaló Móricz balsorsáról szólva elősorol
még néhány kárvallottat, József Attilát, továbbá a cseh Holant vagy
éppen önmagát, amikor a mű gyors reegnimatizálódásáról, a meg-
értés interpretációs zárlatáról szól. Nem vitatható álláspont ez, csekély
vigaszként azonban hozzátehetjük, hogy a mű újra magába-zárulása
— kis és nagy nyelvek esetében egyaránt — már a fogantatás pilla-
natában elkezdődik, ahogyan ezt a szerző — akit a hasonlat kedvéért
nevezzünk a mű szülőanyjának — maga is tapasztalja, hiszen nem
pusztán a mű világrahozataláról, de még az ezt megelőző teherbe-
ejtés extatikus pillanatáról sem képes hitelesen beszámolni. Inter -
pretációja csupán az egyik lehetséges megközelítés. Kafka esetéről,
nevezetesen életművének Max Brod általi örökbefogadásáról már
csak az érdekesség kedvéért beszélek, hiszen köztudott, hogy a né-
metül író cseh szerző meg akarta semmisíteni művét, s a szörnyű tett
végrehajtását fenti barátjára bízta, aki a vérszenti apánál jobb apja
lett szülötteinek, amennyiben életben hagyta őket.

Minden hiteles elemzés kortárs művé teszi az alkotást, mintegy
újraírja azt. Ha ráadásul költői tapasztalattal rendelkező irodalmár
elemez, a mű a legjobb kezekbe kerül. Miért hat ma is elemi erővel ol-
vasójára, elemzőjére például az Apokrif, ha szóválasztása, kontextusa
nem teljesen érthető? El kell-e döntenünk, hogy kihez beszél Pilinsz -
ky a versben; szerelméhez vagy Istenhez éppen? Ad abszurdum: ma-
gának a költőnek tisztáznia kell-e, ki a megszólított személy? Nyilván
nem, hiszen a transzcendencia közelsége (jelenléte), éppúgy mint a
szerelmi aktus elragadtatott, egyenesen a szakadék közelébe sodró
pillanatában, versírás és -olvasás közben is bűvöletében tart. Erre
számtalan bizonyítékkel szolgálnak a szerelmi tapasztalattal nem
rendelkező misztikus szerzők szövegei. Cioran Könnyek és szentek
című esszékötetében3 hosszú oldalakat szentel a misztika női irodal-
mának. A test gyötrése, az aszkézis riasztó példái mellett azonban a
költészet és zene, elsősorban Bach orgonazenéjének eksztatikus ha-
tásáról is szól, „amelytől jobban átérezzük, milyen távol van tőlünk
Isten. Rezgéseiben önmagunkat istenítjük, hogy ily módon hozzá kö-

3E. M. Cioran:
Könnyek és szentek.
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Qadmon Kiadó,

Budapest, 2010.
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zelebb, a belsejébe kerüljünk.”4 Az Apokrif megfejtéséhez is használ-
ható kulcsot ad a Cioran-műből vett, folytatólagos idézet: „Az eksz-
tázis bármely fajtája a szexualitást helyettesíti. Nem lenne semmi ér-
telme a létezők középszerűsége nélkül… De mert a középszernél az
énből való kilépésnek ez az egyetlen útja, a szexualitás időlegesen
megmenti őket az állati sorból… A biológikumból a szexualitás az
egyetlen égre nyíló kapu” — írja. Az Apokrifot körbejáró zaklatott esti
sétáján egyetértésünkkel kísérhetjük Marnot, aki Pilinszky kisgye-
rekkorának nagylány-játszótársát véli felbukkanni a versben, s
ugyanarra a gondolatra jut, nevezetesen, hogy felesleges volna „azo-
nosítanunk… a vers-én által megszólított másikat… miután ez a
másik éppúgy rendelkezik isteni, mint emberi attribútumokkal…”
Mondatának második fele ennél is tovább lép: „ha nem tévedtem na-
gyot a vers mesei és gyermeki-narcisztikus (in)szecenírozását ille-
tően, úgy borzongatóan kínálkozik ama másiknak is tulajdonkép-
peni képe (arca) tudniillik…, amelyet a víztükör (el)nyelt magával,
vagy folyama magával sodort… Bökjem ki végre, hogy… kire gon-
dolok, a játszótársra természetesen.” A beszéde közben önmagára
szüntelen reflektáló szerző a Pilinszky által felidézett gyermeki — s
egyben isteni — arcban fölismeri Nárciszt, éppen készülő verseskö-
tete hősét. Pilin szky összegező versének elemzése egyébként a könyv
legihletettebb oldalai közül való. Nem is állom meg, hogy mutatóban
legalább, ne idézzem egy-egy passzusát. „Miért hat oly kéjesen meg-
rendítő erejűnek — kérdezi Marno — a »rámkövül sarával az éj-
szaka« képesemény? Mi mindennek a metaforája lehet itt a sár? (…)
Csak egy lépés ráismerni a bibliai sár-emberre, a… sárból való te-
remtményre… De…hogy miért a fa-beszédben találtam fel az éjszaka
beszédének forrásmotívumát? »És szólok én, mint éjidőn a fa: // Is-
meritek az évek vonulását, / az évekét a gyűrött földeken?«…” A fa
„megváltó tanúként jegyzi fel magának (magába) — írja Marno — a
föld időtől elszenvedett gyűrődéseit; és… (mint a vers én szócsöve)
tanúskodik az idő vonulásáról, tarolásáról… már közvetlenül maga
az én fordul befele. Hallatlanul izgalmas… életre keltése… ez az év-
gyűrűknek…” Fel is hívom olvasóinak figyelmét — ezúttal a tarolás
„tarvágás” terminus technikusához való kapcsolhatósága kapcsán
— a szerző verseit és esszéit egyaránt jellemző nyelvi koherenciára,
mely a szavak át- és felülírása, analízise és továbbépítése révén fogja
mederbe szüntelen áradó gondolatait. Bevilágítja a nyelv és jelenség
közötti lényegi, teljességében soha együtt nem látható folyam kitün-
tetett szakaszait. Érdemes megemlíteni — visszatérve valamelyest a
misztikus irodalomra —, hogy a Keresztes Szent János-i gondolat5 él
tovább az Apokrif vad-metaforáiban, melyet önmaga helyzetének ér-
zékeltetésére Marno tovább is görget. „Ragadozót csinált belőlem ez
a vers — írja. — Röstellem a szójátékot, de… egyszerre érzem ma-
gamat a kicsi erdő egyik vadjának, illetve a vers megragadottjának…
Megkockáztatnám még azt is, hogy alig ismerek hasonló erejű eroti-
kus verset, amiben ennyire finoman játszanának össze az elemibb és

4I. m. 28.

5Vö. Újabb strófák
az isteniről.

In: Keresztes Szent
János Összes versei

és válogatott prózája.
(Vál., ford. és az utószót

írta Takács Zsuzsa.)
Európa, Budapest,

1992, 55–56.
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az emberibb érzékelések.” Az elejtés, elesés, elesettség (bűnbeesett-
ség), a végső átengedettség, a láttatás és látás, a mutatkozás és elrej-
tőzés vadat és vadászt sarkalló vágya persze misztikus forrásától füg-
getlen, primér késztetés minden alkotó számára. Elemzéseiben írói
tapasztalata vezeti és irodalomtörténeti tudása óvja Marnot, amikor
Pilinszky gyerekkorának szakadékába merészkedik, vagy éppen
annak toronymagasába lép. A torony hasonlat jelentés-összefüggé-
sei egyébként kimeríthetetlenül gazdagok, ez minden Apokrif-kutató
ideális magaslese. „Pilinszky látszólag nem sok súlyt helyez a testre”
— írja Marno, majd cáfolatként — az előbb „kéjesen (az én kiemelé-
sem — T. Zs.) megrendítő erejű kép”-ként citált sár hasonlat elem-
zése után — a toronyról szólva — bátor, plauzibilis fejtegetésbe kezd.
„Tudta-e a költő ésszerűleg is, amit érzékileg-szellemileg ennyire biz-
tos kézzel tett meg?... Ésszel, a nyelv fogalmi számbavételével nem-
igen tehet ilyesmit az ember… Ha versként halljuk meg a verset,
Orpheusz énekeként, akinek a szava hazátlanabb a szónál, ki kell-e
mondanunk miért. Miért idegenül el az ember a tulajdon szavától?
Hogy megkönnyebbül szinte, mikor ráomlik a robajló levegő. Fel-
dőlhet tőle, kifekhet (lásd fent: az én kiemelésem — T. Zs.)… Pedz-
dzük-e, hogy a díszlettárgyak (kerti szék, kinnfeledt nyugágy) sem
maradnak egészen funkciótlanul dramaturgiailag sem?... sem
»ártatlanítani« (kiherélni…) nem akartam a verset… arra a varázs-
erő re próbáltam összpontosítani, amellyel az Apokrif oly evidensen
keríti hatalmába az embert.” A „Fáradt vagyok. Kimeredek a föld-
ből” ilyen felvezetés után földöntúli erotikával telítődik és robban
az Apokrif-elemzésben.

Pilinszky későbbi verseiről, köteteiről szólva Marno igyekvésből,
önidézetekből felhúzott, kínos és zavarodottan lüktető szövegekről be-
szél. Úgy gondolom én is, hogy a Harmadnapon KZ-láger falára című
ciklusának újrafogalmazása történik például a Nagyvárosi ikonok
nem egy versének esetében, de megtetézem több mint gyanúmat
azzal az állítással, hogy Pilinszky képességeiről való lemondása —
ha tetszik: költői leépülése — evangéliumi/misztikus programot
követ és szándékaival teljes összhangban van. A kötött forma, a szer-
kesztés fegyelme, a választékos szókincs nem érdekli többé, a for -
ma/tartalom gazdagságát a szegénység és gyengeség, az esendőség
értékeivel kívánja ellensúlyozni. Az Utószó című vers „Inged, ruhád
leengeded. / Mezítelen sírkő a hátad” két soráról mondott Marno-
ítélet például — mármint hogy: „Szörnyű, nem? (...) pornográf
pompájú giccs… Boldogtalan...., mert impotenciájától és morbid
áhítatosságától kétségbeesett” — épp ezért elfogadhatatlan szá-
momra. Pilinszky a kiüresedésbe való belenyugvás szűk útját vá-
lasztja és dokumentálja a folyamat részleteinek ábrázolásával ké-
sőbbi versesköteteiben, elsősorban a Szálkák című kötetben. Az Így
teltek napjaink című rövidpróza-ciklus címadó, zenei kompozíciót
idéző négytételes mű pedig elmozduló, a tükörben továbblépkedő
bútoraival, kigombolt zubbonygallérú orosz katonájával, aki ágyba
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kívánkozik, majd hamarosan megerőszakolja a fiatal lányt, az életmű
egyik mesterdarabja.

Kemény véleménye (ítéletei) ellenére — vagy éppen azok miatt
— egészében felrázó, felszabadító olvasmány Marno klasszikusok
és modernek újraolvasására ösztönző könyve. Példaként — a gaz-
dag választékból szinte találomra — idézem a Kierkegaard szakasz -
záró gondolatához fűzött véleményét: „Nem tudom, Kafka okán-e,
az éjszaka megint az Ábrahám-történet vett elő” — számol be esti
sétájának eredményéről — „persze, Kafka-Kierkegaard, az ugrás
mozzanata, ám most avval a vonzatával, ami az áldozatot ennyire
pregnánsan a kereszthalál előképévé teszi. Izsák feláldozása ugyan -
is egyet jelent(tene) a teljes genocídiummal. Népelőírtás. Ez miért
nem szúrt szemet Kierkegaardnak?” Nem tudom, a számtalan Kier -
kegaard-elemző közül bárki gondolt-e az Izsák-történet ilyen meg-
közelítésére? Marno gesztusának természetessége azonban nem a
szuggesztív szerzőktől vett leckékből ered, hanem elfogulatlansá-
gából, mindent újrafogalmazó írói habitusából. Szüntelen készen-
léti állapot jellemzi, lecsap a nyelvben rejlő két- és többértelmű-
ségre, új szavakat teremt, dúskál az engedékeny, hálás élőnyelv
kínálta lehetőségekben. A nyelv szőlőfürtjének ide-odatekerése, ki-
facsarása, kristálykehelyből, papírpohárból való felkínálása révén
valósággal megrészegedünk elemzéseitől.

Mintegy bizonyítékul arra, hogy megbűvölten nem cövekeltem
le a bőven kommentált előző fejezeteknél, az esszénapló további csú-
csai közt idézem Marno József Attila-megközelítéseit és a kötetzáró
rövid Ady-verselemzést, a József Attila-szakirodalom Beney Zsuzsa
egyszerre szak- és szépírói teljesítményéhez fogható, ámbár annak
könyvnyi terjedelmével össze nem vethető oldalait, s az irodalom-
történész Tóth Ákosnak, Tandori monográfusának (Marno recen-
zensének) ajánlott, kötetzáró rövid Ady-verselemzést. Az esszénapló
olvasásának mámorában először felejthetjük, hogy nem valaki-más-
Gregor Samsa fejét, hanem a sajátunkét nézzük a tükörben, hogy
vesztünkön sírunk és nevetünk. Borzongunk a hallottakon, ahogyan
Kafka tette, amikor nagyokat hahotázva felolvasta barátainak az Át-
változást; hogy akárcsak őneki, kétségbeesésünkben potyog köny-
nyünk a nevetéstől. Az írói és olvasói helyzetünkkel való szembe-
nézés ideje nem késik azonban túl soká. A haszon és veszteség
felmérésére idézzük a Kezünk idegen Thomas Bernhardra vonatkozó
egyik bekezdését: „Ma már hajlok arra, hogy visszatérve egyik ős-
metaforámhoz, ne lássak mást az emberi agyban, mint egy végzet-
program idiotikus végrehajtóját… És Bernhardhoz, talán, még azért
vonzódom ma is: nukleáris paranoiája oly mértékben parodizálja
ezt a játszmát, hogy evvel olykor még mintha lélegzetvételhez jut-
tatná az embert. Ma már… nem fuldokolnék a röhögéstől őt olvas-
ván, de a fuldoklás élményére pontosan emlékszem.”
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