
„Én állok minden
fülke-fényben”
Az Eszmélet (kép)(keret)e

Az Eszmélet 12. szakaszának talánya, bonyolultsága és vers végi po-
zíciója nem véletlenül eredményezte az értelmezők kitüntetett fi-
gyelmét, az interpretációk szerteágazó sokaságát, amelyek szinte
már a versszak szétírását idézték elő. A szöveg hívásának enge-
delmeskedve magam is a vers utolsó egységének értelmezésére
vállalkozom, de, ahogy majd látható lesz, mindez a mű egészét is
érinteni fogja.

A 12. versszak talányai közé tartozik a „Vasútnál lakom” félsor
referenciális avagy metaforikus jelentéssíkjának körülhatárolhatat-
lansága, a szemlélő előtt kibomló látvány hasonlatának mondat-
szerkezeti hiánya, amely szintén megbonyolítja a kép jelentés-
konstrukcióit, s ehhez kapcsolódóan nem egyértelmű az sem, hogy
az utolsó két sor még ennek a hasonlatnak a része, vagy esetleg a
felidéző, szemlélő pozíciójához való visszatérés. S a szakasz dilem-
máit gyarapítja a recepció énsokszorozódás-koncepcióinak és hall-
gatás-interpretációnak sokasága is.

Mielőtt e felvázolt csomópontokra javaslataimmal reflektálnék,
a műegészhez kapcsolódó kiindulópontjaimat kell megosztanom,
hogy a 12. szakaszra vonatkozó felvetésem megfelelő alapot kap-
jon. Olvasatomban tehát az Eszmélet különálló, lekerekített képek
sora, melyek között a verselemek (vagy versszakok) egymásra
épüléséből adódó egységes verskonstrukciót eredményező viszo-
nyok, utalásrendszerek vagy úgynevezett előrehaladó gondolat-
menet megteremtése problematikus. Ennek ellenére a ciklus kontra
vers vitában most nem foglalnék állást. Az Eszmélet versszakai az
eszméletet nem mint összefüggő folyamatot jelenítik meg, hanem
mint szaggatott stációkat, elszigetelt pillanatokat adják vissza egy-
egy poétikailag megformált, összefogott képben, ugyanannak az
implicit személynek eltérő térben, időben, megszólalásmódban, de
még inkább az eszmélet különböző mélységén, rétegén, fokán tett
felismeréseit. Mindez a szaggatottság, időkeretszerűség az eszmé-
let működésének tartalomban, versformában, versszerkezetben
visszatükröződő költői vetülete. A műcímmé emelt Eszmélet jelen-
tése a szó etimológiai és általános szemantikai rétegein túl Bergson
eszméletteóriájának segítségével közelíthető meg. A Teremtő fejlő-
désben1 kifejtett eszméletfogalom költőre gyakorolt hatását a szak-
irodalom, elsősorban Tverdota György munkái, már meggyőzően
feltárták és bizonyították.2
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A francia filozófus gondolatmenetében az automatikus, gépies cse-
lekvés akadályozza az eszmélet mint lelki tevékenység kibontako-
zását, működését, „[a] képzetet eldugaszolja a cselekvés” — ahogy
Bergson mondja.3 Így az eszmélés azokban a résekben, esetekben
kezdheti meg működését, amikor a cselekvést valami gátolja, mega-
kasztja, s ilyen módon az eszmélet habozás, választás, tanakodás, a
lehetséges cselekvések felmérése vagy „virtuális tevékenység zóná-
ján maradó világosság, mely körülfogja az élő lénynek valóban vég-
bevitt cselekedetét”.4 Mindezekből kitűnik, hogy az eszmélés tevé-
kenységei, aktusai az emberi tudatot egész életen át végigkísérő
lehetőségek, amelyek során az egyén olyan belátásokkal, felisme-
résekkel, önmagára, külvilágra, létre vonatkozó tapasztalatokkal
szembesülhet, gazdagodhat, amelyek aztán visszahathatnak magára
a cselekvésre is. Az eszmélet tehát az egyén rendelkezésére álló vá-
lasztáshatalom, s az automatizmus béklyójával szemben egyfajta sza-
badságot jelent.5 A költemény versszakaiban rendre visszatérő lát,
néz, hall, gondol igék alakváltozatai, a személytelen, törvényszerűvé
emelt létszentenciák, s az utolsó versszak explicit szemlélő, el-elnéző,
könyöklő, hallgató helyzete az eszmélésnek ezt a bergsoni, töprengő, ta-
nakodó, nem cselekvő, a tapasztalatokból következtetéseket levonó,
a létlehetőségeket számba vevő pozícióit idézik fel. Mindehhez hang-
súlyozni kell, hogy Bergson az eszméletfogalom szétszálazhatatlan
kettős természetét hangsúlyozza, amely értelemből és az ösztönt fel-
színre hozó intuícióból áll, s amelyek közül az emberi eszmélkedés
során az értelem rendre maga alá gyűri az intuíciót; a francia szerző
azonban éppen ez utóbbi jelentőségére, megerősítésének szükséges-
ségére hívja fel a figyelmet, mivel az intuíció teszi lehetővé a valóság
mélyebb rétegeinek megismerését, s ez (aztán) az ihlet által, segítsé-
gével fejeződhet ki. Bergson így érvel az intuíció fontosságáról: fi-
gyeljünk arra, „ami bennünk a külsőtől legjobban elszakadt s az ér-
telmiségtől a legkevésbé áthatott. Keressük önmagunk legmélyén azt
a pontot, hol a saját életünkön belül vagyunk. Akkor a tiszta tartamba
merülünk, oly tartamba, hol a folyton menetelő múlt szüntelenül ab-
szolúte új jövendőtől terhesedik.”6

Az eddigiekből tehát kitűnik, hogy az eszmélet az ember életé-
ben nem egyedi, egyszeri aktus, s nem is kizárólag gondolkodás, ha-
nem olyan lelki, tapasztalati, gondolati tevékenység együttese,
amely a múlt emlékképeit, a külső és belső világ személyiséget for-
máló tapasztalatait, belátásait újra meg újra mozgósítva az élet egé-
szét végigkíséri, cselekvéseink, élni tudásunk, élni akarásunk reflektív
hátterét képezve. Az eszmélet vissza-visszatérő időszakosságát, hul-
lámzását az intuíció meglétének mértéke, pillanatszerűsége to-
vább erősíti, ugyanis, ahogy Bergson állítja, igen ritkák az önma-
gunkkal való egybeesésnek a pillanatai, s ezek is különböző fokokon
valósulhatnak meg.7

A bergsoni eszméletfogalom működésének segítségével értel-
mezett versszerkezet az utolsó versszakban sűrített formában, kép-

3Henri Bergson: i. m.
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Uo. 107–108.
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ben ismétlődik meg, a versbeszélő által megjelenített látvány, vonat-
kép olvasatomban a mű mise en abyme-jaként működik, de nem a
reflektálhatatlan végtelen regresszus belső szakadékaként, ahogy
Bókay Antal érti ennek az alakzatnak működését az utolsó vers-
szakkal kapcsolatban,8 hanem a vers több, az eszmélet működésé-
vel kapcsolatban álló komponensének egyetlen, sűrített képbe for-
mált alakzataként. A „szösz-sötétben” elrobogó vonatok felvillanó,
vagy inkább végigvibráló látványai az eszmélkedés egy-egy vég-
termékét, stációját megfogalmazó versszakok (kép)sorát ismétlik
meg, foglalják össze, így a mű szerkezetének és az eszmélet műkö-
désének együttes, komplex mise en abyme-ja ismerhető fel a térbeli
látványban. A vonat-kép nemcsak a belső tükörképek sűrítő, a szö-
veg egészét vagy jelentős aspektusait visszatükröző vonásai miatt
tekinthető mise en abyme-nak, hanem mert ez az alakzat gyakran
az önreflexió formája is, mely a szövegről állít valamit, s a „vasút-
nál lakom” „el-elnézem” vers egészétől elütő, unikális pozíciója ezt
az elképzelést erősítheti meg. Az intuíció szaggatott, és a dolgokat
pillanatokra megvilágító, majd újra eltűnő természetének metafo-
rikus bergsoni megfogalmazása az utolsó versszak látványának ele-
meire vetíthető: az intuíció „[m]ár-már kialvó lámpa, csak ritkán
lobban, akkor is alig pár pillanatra. De fellobban átlag ott, ahol élet-
érdek kerül játékba. Személyiségünkre, szabadságunkra, a termé-
szet összességében elfoglalt helyünkre, eredetünkre, sőt talán sor-
sunkra is vet valami gyenge világosságot, mely azonban mégis
áttöri az éjszakát, melyben az értelem hagy minket.”9 Ez alapján az
utolsó versszakban az alakot láttató és megsokszorozó „fülke-fé-
nyek” az eszmélet szikráinak egyénre vetüléseként, visszahatása-
ként érthetők.

A kép többszintes metaforicitása azonban nem véletlenül veze-
tett az olvasatok sokaságához: a beszélő leírásaként, látványaként
induló vonatkép, a mint kötőszó hiánya ellenére is, hasonlattá nö-
vesztve elemelkedik a látható, befogható tér referenciális síkjától,
amelyet tovább terhelnek nemcsak a képi sík, tehát a vonat-kép
„szállnak (…) ablakok,” „lengedező szösz-sötét” belső metaforái, de fő-
ként a hasonlított, tehát fogalmi sík eleve metaforikus mivolta. A szó
szerinti olvasat lehetetlensége miatt az „örök éj” „kivilágított nappa-
lainak” „iramlását” csakis tropikus szinten közelíthetjük meg, mely
felborítja, már-már felcseréli az amúgy is gyenge lábakon álló ha-
sonlat szerkezetét, az eredeti képi sík sokkal inkább hat referen-
ciális látványelemként, mondhatni visszahull a valóságba, s ezt a
hatást a hasonlatot felvezető el-elnézem ige is erősíti. Az „örök éj” „ki-
világított nappalok” ellentétpár az eddigi térbeli látványt az idő di-
menziójába fordítja át,10 s az idő múlásával, tartamával kapcsola-
tos értelmezési lehetőségeket kínál fel, mint például a végtelen
öröklét — véges emberi lét, inauten tikus és autentikus lét, vagy a
nem-eszmélt sötétségével szemben az eszmélet fényességes pilla-
natainak szembeállásait.

8Bókay Antal: Határterület
és senki földje. Az én
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XII. szakaszában.
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Attiláról. (Szerk. Kabdebó

Lóránt, Kulcsár Szabó
Ernő, Kulcsár-Szabó

Zoltán, Menyhért Anna.)
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2001, 165.

Az utolsó versszak mint
mise en abyme

9Henri Bergson: i. m. 244.

Hasonlat és
metaforicitás

10Vö. Tverdota György:
Tizenkét vers, i. m. 266.

174

Eleje:Layout 1  2013.02.15.  11:44  Page 174



A hasonlatban a tér-idő dimenzióinak összefüggései, a kettő kép-
szerű egymásba fordíthatósága szintén megerősítheti azt a felve-
tést, hogy a vonat-látvány az eszmélet működésének le-képeződése,
ugyanis a bergsoni eszmélet, ahogy már kiemeltem, értelem és in-
tuíció együttműködését feltételezi: Bergson a térbeliséget, beleértve
az anyagot is, pontszerűnek, egymás melletti részek, a külsődle-
gességek sokaságának tartja, amelyet az ember az értelmével foghat
fel, ezzel szemben a bergsoni időfogalom tiszta tartam, folyamat,
belső sokaság, egymásra következés, mely az intuíció útján ismer-
hető fel, így tér-idő, külső és belső egymásba fordíthatósága — nem
mellesleg Bergsonnál is — az eszmélet kettős természetének, ösz-
szetett működésének is foglalata.

A versszak kép- és jelentéssíkjainak és a hasonlat szerkezetének
elbizonytalanodása, a dimenziók átfordíthatósága indokolttá teszi,
a központozás eligazítása ellenére is, hogy rákérdezzünk az utolsó
két sor hovatartozására. Egyik lehetőség, hogy e két sort a hasonlat
részeként értjük a központozásnak engedelmeskedve, ekkor a
fülke-fényben álló alakok a szemlélő által látott látvány, kép részei.
Ebben az esetben a reflektáló és a reflektált helyzet közötti eltávo-
lítás mintha erősebb lenne; az eszmélet pillanataiban, állomásain
az én mindig meglát, megtud valamit önmagából, önmagáról is,
minden felszínre hozott lényegi megállapításban benne van ő maga
is, de a fülke-fényben álló alakok az idő múlásának következtében
sosem ugyanazok. A „vasútnál lakom” „el-elnéző” pozíciója az esz-
mélkedésre mint tevékenységre adott reflexió, ennek megjelenítése,
összegzése, aktuális végpont, részeredmény, de nem jelenti az esz-
mélet végleges lezártságát, amit a gyakorító igék, és a vonatok
jövés-menése is érzékeltet. Az eszmélés „tevékenységére” vonat-
képpel reflektáló beszélő éppen — paradox módon — a mise en
abyme „sűrítettségébe” helyezett komponensek végtelensége, cik-
likussága („jön-megy”, „el-elnézem”, „örök éjben kivilágított nappalok”)
ál tal egyben létezésének alapjává (lakom), létszemléleti móddá is tá-
gítja az eszméletet.

Egy másféle olvasatban elképzelhető, hogy az utolsó két sor a ki-
induló, szemlélő helyzethez lép vissza, ebben az esetben az eszmé-
let pillanatainak visszfényeként, visszahatásaként értelmezhetjük
az „én állok…” kezdetű részt. Ez a változat a beszélő szemlélő hely-
zetét emeli ki, de az „el-elnéző” és a fény által megvilágított alakok
közötti eltávolítottság kisebb. Minden, ami az eszmélkedés ered-
ményeként, felsejléseként felvillan, a beszélőre világít, a szösz-sö-
tétben a létet szemlélő alak csak az eszmélet pillanataiban, helyze-
teiben látja igazán önmagát s válik láthatóvá a külvilág számára is,
sőt eszmélkedő helyzete is csak ekkor válik „érvényessé”, megpil-
lanthatóvá, s ennek a helyzetnek kifejezői a könyöklés és hallgatás.

A két értelmezési variáns az eszmélet mint tevékenység, szag-
gatott folyamat, időegységekkel körülhatárolható állapot más-más
aspektusát emeli ki, de valójában nem mond ellent egymásnak. Az

Az utolsó két sor
értelmezési lehetőségei
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értelmezés e többféle lehetőségének, „bizonytalanságának” az is
teret adhat, hogy a vers más jelen idejű állításaitól eltérő „vasútnál
lakom” személyes kijelentés zavarba ejtő mintha-referencialitása
sem marad mozdulatlan, mivel a versszak képei szinte észrevétle-
nül úsznak át a metaforicitás szintjére, s az átvitt, metafizikus je-
lentésrétegek, egyéb kapaszkodók hiányában, az első sor látszóla-
gos konkrétságára is visszahatnak, elmozdítják azt. Az utolsó
egységnek ez a „lebegése”, a felütés határozottságát („Vasútnál
lakom”) időtlenségbe és metaforikusságba oldó képlékenysége teszi
a versszakot lezárhatatlanul „talányossá”. Ám a jelentések és je-
lentéssíkok rögzíthetetlensége ellenére is jól érzékelhető a korábbi
beszédhelyzetekkel, nézőpontokkal szembeni fokalizációváltás,
mely szintén a mise en abyme (jelen)létére, működésére és ön ref -
lexív vonására utalhat.

A versszak összetettsége, bonyolultsága az eszmélet működésének
verspoétikai vetülete: az eszmélő személyben lejátszódó lelki-tu-
dati-gondolati folyamatoknak, tehát az eszmélet irányainak, ható-
sugarainak, a külvilág és a belső világ egymásra hatásának jö vő-
menő, el-elnéző mozgása, s mindennek felismerése, megértése.
A könyöklés, hallgatás egyrészt az eszmélkedés, a belülre figyelés
állapotát mutatja, másrészt az egész belső munkának, az eszmélet-
nek mint lejátszódó folyamatoknak megértését is. Nemcsak a be-
szélés, hanem a hallgatás is a megértés egzisztenciális alapja Hei -
degger szerint. A hallgatás a mondást, kimondást követő reakció,
„[a]ki sohasem mond semmit, az adott pillanatban nem képes hall-
gatni. Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hall-
gatás. A jelenvalólétnek ahhoz, hogy hallgasson, mondanivalóval
kell rendelkeznie, azaz rendelkeznie kell önmaga tulajdonképpeni
és gazdag feltárultságával.”11 Ez a tulajdonképpeni feltárultság jelen
esetben az Eszmélet 12 versszaka.

Az eszmélet
működésének

verspoétikai vetülete

11Martin Heidegger:
Lét és idő. (Ford. Vajda
Mihály et al.) Gondolat,

Budapest, 1989, 311.
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KERESZTRŐL KERESZTRE
Válogatás Pilinszky János cikkei ből és esszéiből, melyek egy költői fi-
gyelem belső alakulását követik nyo mon, egyúttal a magyar irodal mi
hagyományban hiányosságnak tekinthető „vallomásirodalom” meg-
teremtésére tett kísérlet talán legfontosabb dokumentumai, s a maguk
összességében naplóként, ha tetszik egyetlen folyamatos gyó násként is
olvashatóak. Kiadvá nyunk a költő születésének 90. és halálának 30. év-
fordulója alkalmá ból jelent meg.
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