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ad dig, míg ben ne nem lesz min den, 
ele jé tõl kezd ve egész a vé gé ig; ad dig 
mon dom, míg ös  sze nem áll min den,
szé pen, szé pen, egy másutánban és 
még sem, elölrõl kezd ve és még is visz-
 sza fe lé, de még sem vis  sza fe lé, mert a 
cso dá la tos kis Bol dog as  szony is min-
dig meg volt, csak én nem tud tam ró la, 
tár ta a két kar ját, csak én nem lát-
tam, ki kell bon ta ni az idõ bõl, a du nai 
só der he gyek bõl, a pin ce fa lá ból, a tüs-
kés hegy ol da lak ból, ahogy a ho mok-
ból is ki ka par tam; úgy kell elölrõl 
mon da ni, ze nél ni, éne kel ni min dent, 
hogy a cinóber-cöllin-arany szín is 
raj ta le gyen.”

Így szól a re gény zár la ta, ezen a 
pró za vers da lo lá sú han gon tel je se dik 
ki a bal la da-ének a tör té ne lem rõl, s 
egy em ber rõl, aki ben va la hol, va la-
mi kor, va la mi mi att el ve szett az idõ. 
Ha vol na még iro da lom Ma gyar or szá-
gon, ezt a re gényt na gyon meg tud ná
becsülni…

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Kemsei Ist ván

pontjai – köz tük az „ér zé keny lel kû, 
ki fi no mult köl tõ nõ” szte re o tí pi ái mint 
egy ro man ti kus íz lés má ig tar tó (és 
ön ma guk ban egy ál ta lán nem ki fo gá-
sol ha tó) ve le já rói – men  nyi ben já rul-
tak hoz zá, az bár más, ed dig ke vés sé 
tár gyalt, ám egy re fon to sabb nak és 
re le ván sab bak nak tû nõ kér dé se ket 
vet het fel. Min den eset re a Vo nal kód
re cep ci ó já nak alig ha nem a két leg-
meg ha tá ro zóbb ele me (lesz) e két 
meg kö ze lí té si le he tõ ség ta lál ko zá sa: 
egy oda ér tett-meg ta pasz talt lí ra i ság-
ból ki bom ló epi kus hang ki hal lá sa és 
a gender ál tal ki je löl he tõ ér tel me zé si 
irá nyok moz gás ba len dü lé se. A ket tõ
per sze nem fel té te le zi egy mást ele ve, 
de két ség te le nül meg ala po zói le het-
nek egy újabb – jó né hány ele mé ben 
már most jól ér zé kel he tõ – mû vé szi 
si ker nek. 

Ami a szö ve gek „lí ra i sá gát” il le-
ti, azt a leg fel tû nõb ben egy át fo gó, 
min den több szó la mú ság el le né re az 
egye nes be széd be nyo má sát kel tõ 
hang val lo má sos ka rak te re hív ja elõ. 
E két fé le – narratológiai és modális – 
jel lem zés sel pe dig a szö ve gek for ma-
ta ná nak ta lán leg fon to sabb ré te gé hez 
kö ze lít he tünk. Az epi ka több sze rep-
lõs „ke vert be szé de” ugyan is el vi leg 
– az arisz to te lé szi po é ti ka óta – a lí rai
„egye nes be széd tõl” meg kü lön böz tet-
ve ér tõ dik. Ha a di a ló gu sok el le né re 
va la mi képp még is az egye nes be széd 
ös  sze fo gó ere je ér zé kel he tõ, ak kor ez 
an  nyit je lent, a sze rep lõi szó la mok 
fö lött ki dom bo ro dik egy faj ta kö zös 
né zõ pont, szin te ti zá ló pers pek tí va, az 
el be szé lõ nek a cse lek mény min den 
pont ját és szint jét át ha tó je len lé te. 
El sõ lá tás ra mind ez a szub jek tív, 
min den tu dó, cse lek mé nyét és alak-
ja it tel je sen át lá tó nar rá tor at ti tûd jét 
sej te ti. Ugyan ak kor az el be szé lõi és a 
sze rep lõi tu da tok nak ha son ló egy más-
ba-nyi tá sa ép pen a mo der ni zá ló dó 
– lírizálódó – pró za jel lem vo ná sa is 
le het. A Vo nal kód po é ti ká ja nar-
ratológiailag ez utób bi irány ba tart 
oly képp, hogy egyút tal má sik alap el-
v ének, a lí rai „val lo más” dik ci ó já nak 
szo ká sos – egy ben sõ ség bõl ki ára dó 
je len tés egyed ural má ra épí tõ – stra-
té gi á ját is meg bont ja. Tóth Krisz ti na 
no vel lá i nak el be szé lõi szó la ma, a tör-
té net mon dó egyes szám el sõ sze mé-
lyû én-for má ja ugyan is úgy kö ze lít 
a sa ját né zõ pont já ból a töb bi sze rep lõ 
vi lá gá nak tar tal ma i hoz, hogy e ta lál-
ko zá sok nyo ma ték kal és szin te ki szá-
mít ha tat la nul hat nak vis  sza a be szé lõ 
ál la po tá ra. Va gyis e meg kö ze lí té sek 
hang sú lyo san a szi tu á ci ók olyan ér tel-
me zett sé ge sze rint zaj la nak, me lye ket 
jó részt a töb bi sze rep lõ ide gen sé ge 
ha tá roz meg. A me mó ria ke re té be 
fog lalt val lo más – a múlt el be szé lé-
se – ma gát a nar rá tort (pon to sab ban 
egy ko ri én jét) te rem ti foly vást új já 
a szin te meg le pe tés sze rû en rá tö rõ 
él mé nyek ha tá sá ra. Az em lé ke zõ 
val lo más ele mei így nem a „fel dol go-

zott” tra u mák és át gon dolt 
ta pasz ta la tok bir to ká ban 
lé te sü lõ ké sei po zí ció visz-
 sza te kin té sé bõl bom la nak 
ki, ha nem – ter mé sze te sen 
a fik ci ón be lül – sok ko ló 
ele ven ség gel hat ják át a 
köz lõ és a köz lés je len va ló sá gát. Az 
„ér zé keny ség” nem más ek kor, mint 
a be szé lõ iden ti tá sát ala kí tó-ki kez dõ 
ha tá sok el szen ve dé se: nem pusz tán
egy ál lan dó sult szub jek tum sze iz mog-
ráf ja, ha nem ma gá nak a szub jek tum 
át te rem tõ dé sé nek egyik kö ze ge.

Eb bõl kö vet ke zõ en a rég múlt sem 
a prousti mne mo tech ni ka sze rint ke rül 
elõ a szö ve gek ben. Nem két én (az 
em lé ke zõ és a fel idé zett) ta lál ko zá-
sá ban, „ös  sze ol va dá sá ban” éri el itt 
cél ját az em lé ke zés, el len ke zõ leg: az 
egy ko ri én még in kább el tá vo lo dik, 
még in kább ide gen né vál hat a je len bé li 
vis  sza te kin tõ szá má ra. Tóth Krisz ti na 
no vel lá i ban így a me mó ria meg osz tó 
mé di um: az (egy ko ri) ént mint má si kat 
(más sá vá lót) vi szi szín re, hogy mai 
el be szé lõ je oly kor egyet len pont tá, oly-
kor szin te „üres deixissé” zsu go rod va 
ar ti ku lál ja ma gát egy fo lya mat sze rû en 
meg ra gad ha tat lan (és fel épít he tet len) 
sze mé lyi ség tör té net rom ja in. „Úgy 
lát szik, nincs itt sen ki.” – hang zik a 
La kat lan em ber (Ha tár vo nal) utol só 
mon da ta, mi u tán a vas utas le kap csol ja 
a vil lanyt a vá ró te rem ben, ahol egyéb-
ként ket ten is fek sze nek, köz tük az 
én-el be szé lõ. E le fo ko zó meg ál la pí tás 
te hát a tör té net mon dás lo gi ká já ból is 
le ve zet he tõ, an nak mint egy me ta fo-
rá ja ként ér tel mez he tõ. A toll tar tó
(Irány vo nal) zár la ta ha son ló ha tás sal 
mon dat ja ki az egy ko ri iskolás lánnyal 
a vét két, mint egy rá cso dál koz va 
– s az ol va sót az elõ re lát ha tat lan 
„slussz po én” él mé nyé ben ré sze sít ve 
– az egy ko ri tett re („Én vol tam az.”). 
Azok ban az ese tek ben pe dig, ahol a 
múlt be li tör té né sek meg ke rül he tet le-
nül fáj dal mas erõ vel él nek to vább, s 
a je len ki ik tat ha tat lan meg ha tá ro zó i-
ként ke rül nek elõ, ott sem a sze mély
egy sé gét kép zõ foly to nos ság, ha nem 
a szét tö re de zett ség for má ci ói sze rint 
mu tat koz nak meg, már-már mon tázs-
sze rû szeg men tált sá guk ban. A Vak tér-
kép (Élet vo nal) szö ve gé ben pél dá ul 
erõ tel jes mon tí ro zás sal, vá gás sze rû en 
te võd nek egy más mel lé az egye te mi 
vizs ga, a ko ra be li po li ti kai ese mé-
nyek, a sze rel mi vál ság, az ott ho ni 
nyel vi sab lo nok moz za na tai. A kör-
nye zet és a szi tu á ci ók álom sze rû en 
vá rat lan át tû né sei – a cse lek mény 
ki ha gyá sai – egy szer re je lö lik egy 
alany tá vol ság tar tó ide gen ség ér ze tét 
és a kö rül mé nyek foly vást köz be szó-
ló, le küzd he tet len ha tal mát, az au to nó-
mi át ki kez dõ, egy re megrázkódtatóbb 
ki szol gál ta tott sá got. 

E mne mo tech ni ka igen ér de ke sen 
és ha tá so san kor sze rû sí ti – fej lesz ti 
to vább – az ér zé ke lé si ta pasz ta la tok ra 
tá masz ko dó as  szo ci a ti vi tás mo dern 

Tóth Krisz tina:
Vonalkód

(Tizenöt tör ténet)

Ho gyan vál toz tat ja meg egy mû faj-
vál tás a szer zõi név hez rög zült ol va-
sói el vá rá so kat? Pél dá ul a lí rai be széd
meg ha tá roz ta vi szo nyu lás – akár a 
szer zõi at ti tû döt öve zõ el kép ze lé sek 
ré vén – mi lyen elõ ze tes be fo ga dói 
kon dí ci ó kat tart fenn, és ezek men  nyi-
ben mó do sul nak egy má sik mûnem, 
a he lyé be lé põ pró zai meg nyi lat ko zás 
köz be jöt té vel? E kér dés a ma ga ál ta-
lá nos ha tá lyán túl azért is kü lö nös 
jog gal te he tõ most fel, mi vel Tóth 
Krisz ti na ti zen öt tör té ne té nek gyûj-
te mé nyé rõl e vál to zás te kin te té ben 
nemcsak an  nyi mond ha tó el a fül szö-
ve gek szo ká sos – szük ség kép pen jel-
zés sze rû – stí lu sá ban, hogy a köl tõ nõ 
a ver ses köny vek után ez út tal pró zai 
kö te tet ad köz re. A szer zõ ed di gi 
al ko tói te vé keny sé ge ugyan is – meg-
le he tõ sen szé les kör ben – ma gá nak a 
lí ra i ság nak, az az a lí ra ol va sás je len-
ko ri el vá rá sa i val kü lö nös képp össz-
hang zó kor tár si ala kí tá sok nak egyik 
leg preg nán sabb meg nyil vá nu lá sa ként 
ér tel me zõ dött. Meg koc káz tat ha tó, lát-
vá nyos si ke re it töb bek kö zött ép pen 
az zal ér te el, hogy ma gas szin tû 
mes ter ség be li tu dás sal al kal maz ta a 
késõmodern köl té sze ti for mák nak az 
ez red for du lón leg in kább ak tu a li zál ha-
tó – így min den meg újí tá suk mel lett 
a kö zel múlt for ma ta ná ra mar kán san 
em lé kez te tõ – ha tás ele me it. S hogy 
mind eh hez a be fo ga dás gender-szem-
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el já rá sa it. Hogy a múlt nak
lát vány ként és hang zás-
ként õr zött – a tu dat ból 
ál ta luk le hív ha tó – for má ci-
ói mel lett az ízek, a sza gok,
a szí nek vál nak bi zo nyos 
je len té sek hor do zó i vá, az 

ter mé sze te sen a modernitás óta kü lö-
nös képp gya ko ri kép let nek te kint he-
tõ. Ám elõ for du lá suk ál ta lá ban egy 
ben sõ ség meg erõ sí té sét, leg alább is 
a kül vi lág gal szem be sü lés esztétista 
fö lé nyét-kü lön ál lá sát volt hi va tott 
ki tel je sí te ni. Tóth Krisz ti na szö ve gei 
vi szont mind eb ben szin tén az én, az 
in di vi du a li tás mar káns kon túr jai ki for-
má ló dá sá nak aka dá lyo zá sát, leg alább-
is kor lá to zá sát mu tat ják, gyak ran 
tár sít va az em lék ké pe ket egy má sik
mo dern mo tí vum mal, az eg zisz ten ci-
á lis alap ta pasz ta lat tá nö vek võ un dor 
ér ze té vel. Ha csak ar ra gon do lunk, 
ho gyan ka na laz za Krúdy Gyu la no vel-
lá i ban Szindbád a hús le vest, ak kor 
még fel tû nõb bé és nyo ma té ko sab bá 
vál hat a La kat lan em ber (Ha tár vo-
nal) én-el be szé lõ jé nek hát bor zon ga tó 
vi szoly gá sa ebéd köz ben. A sza gok 
és az ízek ha son ló iszo nya ta in kább 
Édes An na be nyo má sa it idéz he ti fel 
Kosz to lá nyi re gé nyé bõl. S ta lán ezen 
a pon ton koc káz tat ha tó meg a ki té rés 
– a Szindbádé he lyett az Édes An na
ér zé ke lé sé hez ha son lí tás okán – a 
„nõi” ta pasz ta lás nak tu laj do nít ha tó, 
leg alább is rész ben in nen szár maz tat-
ha tó el be szé lõi mo dor ra.

Min de nek elõtt a szö ve gek ben 
ma ni fesz tált ér zé ke lés sa já to san 
sze lek tív nek tû nik – az az nyil ván-
va ló an más ként vá lo gat a le het sé-
ges kör nye ze ti ha tá sok kö zött ah hoz 
ké pest, ahogy az egy „pat ri ar chá lis” 
rend (diszkurzus) el vá rá sai sze rint 
meg szo kott. A han gok hal lá sá nak 
és a lát vány lá tá sá nak egyik leg ér-
de ke sebb meg nyil vá nu lá sa pl. azon 
epi zód, mely ben az au di tív és a vi zu-
á lis be nyo má sok a sze mé lyi ség azo-
nos sá gát leg alap ve tõb ben ki fe je zõ-
ar ti ku lá ló nyel vi je lek hez (a név hez
és a sze mé lyes név más hoz), va la-
mint e je lek ér zé ki leg ta pasz tal ha tó 
utalt já hoz, a test hez kö tõd nek, il let-
ve ép pen ezt a kö tõ dést mond ják fel. 
A toll tar tó (Irány vo nal) sze rint „van-
nak tör té ne tek és köz ben van sors”, 
va gyis va la mi, ami nem le het a vé let-
len ese mé nyek hez ra gasz ko dó el be-
szé lés tár gya, no ha ál ta luk mu tat-
ko zik meg. Az egyik kis fi út bal-
eset ér te, s az iskoláslányt okol ta:
„A ne ve met hal lot tam, azt a ne vet,
ami re ál ta lá ban fel kel lett áll nom a 
pad ból, ki kel lett lép nem és a név-
hez tar to zó test hang ján meg kel lett
szó lal nom: je len. Ez hát a je len, ez 
a va ló szí nût le nül tág ud var a gesz te-
nye fák kal és a le ve gõn át rám mu ta-
tó kéz zel, a név pe dig im már örök-
re és meg vál toz tat ha tat la nul azt a 
sze mélyt fog ja je löl ni, aki a Ru das
Ro lan dot fel lök te, aki hall ga tott 

ma ka csul és egy re a szét fu tó gyö ke-
re ket néz te […]. A név hez tar to zó 
test ké sõbb is hall ga tott, a ta ná ri kér-
dé sek re meg átal ko dott csönd del és 
rez ze nés te len, üres te kin tet tel vá la-
szolt, a ne vét pe dig olyan ren det le-
nül és fe le dé ke nyen kezd te vi sel ni, 
mint a kar di gánt és tor na zsá kot, ame-
lye ket mind un ta lan ott fe lej tett va la-
hol. Sze rep lõ je lett an nak az is ko la-
ud va ron lá tott fu ra film nek, ame lyet 
az Én lá tott, amely ben Õ bû nös nek 
ta lál ta tott, s ame lyet im már ne kem,
a név nek kel lett foly tat nom az egy-
for mán in di gó kék na pok so rán át. 
– Ének órán a hoz zám tar to zó ne vet 
éne kel ni kel lett. Rö he jes nek és meg-
alá zó nak ta lál tam, sem mi han gom 
nem volt, de el éne kel tem, ha szó lí-
tot tak.”

E je le net sor ban a név min ta sze-
rû en az „apa ne ve ként” funk ci o nál 
a ki fe je zés lacani ér tel mé ben, az az 
a tu da tot struk tu rá ló nyelv egyik 
mes ter jel ölõ je ként, a csak „pat ri-
ar chá lis” di men zi ó ban ki fe jez he tõ 
– az apá tól örö költ – szim bó lum-
ként, mely nek „nõi” je len té se nin-
csen. Az az ami nõi, az in nen néz-
ve fel fog ha tat lan, nem is lé te zik, 
leg fel jebb csak va la mi nek a hi á nya-
ként utal ha tó. E név pa rancs ként – 
illokutív gesz tus ként – is el han goz-
hat: fel kell áll ni a pad ból a hal la-
tán. Sõt, je lö lõ ha tal má val – és e 
ha tal mat bir tok ló hasz ná la tá val – a 
tes tet is el ide ge nít he ti az én tõl. A 
test így har ma dik sze mély ben – az 
én tõl el ide ge ne dett „sze rep lõ ként” 
– re a gál a kör nye zet fel szó lí tá sa i-
ra, de ez ál tal a hoz zá tar to zó ne vet 
is ma gá val „vi szi”, le vá laszt ja az én 
ön tu da tá ról. Az „apa ne vé nek” ilyen 
el tá vo lí tá sá ra, a szub jek tum ból va ló 
ki ol tá sá ra – s egy má sik, et tõl füg-
get len, a tes tét (ön tu da tá nak for rá sát 
és je lö lõ jét) im már szín re vitt alak-
zat nak te kin tõ „Én” fel té te le zé sé re 
– csak a lacani ant ro po ló gia bi zo-
nyos el há rí tá sá val nyí lik le he tõ ség. 
Ezért ne vez he tõ sajátlag nõ i nek e 
diszkurzusforma, mint a test nek és a 
név nek az alanyt így meg te rem tõ és 
bir tok ló el vek nek a ta ga dá sa – ami 
per sze, mon da ni se kell, nem ok vet-
le nül függ vé nye az élet raj zi ér te lem-
ben vett szer zõ ne mé nek. A név vel 
azo no su lás el fo gad ha tat lan sá gát és 
fáj dal mát pe dig el ének lé sé nek gro-
teszk kö ve te lé se kü lön is nyo ma té-
ko sít ja.

E „fe mi nin” as pek tu sú nyelv hasz-
ná lat, úgy tû nik, ke vés sé tá masz ko-
dik a je lö lõk (sza vak) ha tá ro zott 
– kor lá to zott? – von za tú-tar tal mú 
je len tés po ten ci ál já ra, ehe lyett foly-
to no san el csúsz tat ja-el bi zony ta la-
nít ja a sza vak és a mon da tok akár 
re la tí ve rög zí ten dõ irá nyát, s fõ leg 
a pil la nat nyi, az eset le ges, a múlt-
ját és jö võ jét oly kor szin te el fe lej-
te ni aka ró, csak az adott szi tu á ci ó-
ban fel csil la nó élet ér tel me zés szá-

má ra en ged utat. Az em lé kek – 
egy sors mí to szai – ez ál tal lé nye gé-
ben ritualizálódnak, va gyis je len bé-
li ke ze lé sük (fel idé zé sük) a tör té ne-
te ket ab ba a szer tar tás ba játs  sza át, 
mely az alany egye dül ak tu á lis ho ri-
zont ját ké pe zi. Ta lán meg koc káz tat-
ha tó, az em lé ke zés mí to szi (em lé-
ke zõn nar ra tív) ka rak te ré vel szem-
ben a mí to szi narratíva ilyen jel le-
gû új ra te rem tõ is mét lé se (ri tu á lé ja) 
le het az, ami e re lá ci ó ban a „gen-
der” szem pont jai sze rint ra gad ha-
tó meg. A Hi deg pad ló (Szín vo nal) 
cse lek mé nyé ben az elbeszélõ(nõ) 
elõbb meg szen ve di a Ja pán ba uta-
zás vi szon tag sá ga it, an go lul pró-
bál bol do gul ni a kí nos hely ze tek-
ben, de ott-tar tóz ko dá sá nak leg fon-
to sabb moz za na ta it az egy ko ri sze-
rel mé vel el töl tött idõ szak fel idé zé se 
és né hány do ku men tu má nak szer tar-
tá sos el he lye zé se je len ti. Az el múlt
idill egyes pil la na ta i ról cé du lák ra 
írt mon da tok ta nús kod nak, an nak 
a kom mu ni ka tív já ték nak a ma rad-
vá nya i ként, mely az in ti mi tás sza-
va it an nak ide jén nem be széd del, 
ha nem írás sal köz ve tí tet te. A szer-
tar tás lé nye ge te hát e cé du lák kul-
ti kus bú csúz ta tá sa, a „leg meg fe le-
lõbb” he lyen ha gyá sa va la hol a Csá-
szá ri Pa lo ta kör nyé kén. Hol a met ró
vá gá nyai kö zé, hol egy áru há zi per-
sely be, hol a föld be, hol egy fa od vá-
ba ke rül nek a kis pa pír lap ok, tar tal-
muk nak és a hoz zá juk fû zõ dõ, csa-
pon gó ér zel mek nek meg fe le lõ en. A 
szer tar tás cél ja egy múlt be li ál la pot-
hoz kö tõ dés fel szá mo lá sa, ilyen ér te-
lem ben a „gyász mun ká ja” és be fe-
je zé se. Ez pe dig ak kor kö vet kez ne 
be, ha a kö ze li vagy a tá vo li jö võ-
ben va la kik meg ta lál nák a cé du lá-
kat és „el ol vas nák” – már amen  nyi-
re a ja pán te kin tet fel fog ni ké pes a 
ma gyar be tû ket. „Meg fo gom érez-
ni azt a pil la na tot, ami kor az utol só
mon dat is el mú lik be lõ lem, akár csak 
a ha rag, amit a re pü lõ té ren érez tem. 
El mú lik majd a fáj da lom, a meg bán-
tott ság, és csak a kí ván sá gok fe hér 
he lye vi lá gít majd, mint a nusa írat-
lan pa pír cé du lái.” Az írás sal el tá-
vo lí tás – ide gen kö zeg be il lesz tés 
– gesz tu sa azért le het sé ges ek kor, 
mert az egyéb ként élõ nyel vi be széd 
egyes tar tal mai va la mi kor le jegy zés-
re ke rül tek, s je len té sei anyag sze rû-
en ke zel he tõk ké vál tak. S a nyelv 
anyagi-mediális as pek tu sá val vá lik 
végrehajthatóvá a gyász rí tu sa: a 
meg sza ba du lás a „be lül” (az em lé-
ke zet ben) anyag ta la nul élõ mon da-
tok ha tal má tól. E mon da tok ma té ri-
á ja te hát egy ér tel mez he tet len kom-
mu ni ka tív hely zet be ke rül, immate-
rialitása vi szont épp ez zel ve szí ti el 
ad dig ki ik tat ha tat lan ere jét, je len lé t-
ét. Így ol da ná ki (gyó gyí ta ná) ez út-
tal a lát ha tó nyelv anya ga a lát ha tat-
lan nyelv anyag ta lan sá gát. Az em be-
ri tu dat nak és mne mo tech ni ká já nak 
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ilyen ár nya lá sa két ség kí vül nap ja ink 
pró zá já nak leg ki fi no mul tabb meg ol-
dá sai kö zé tar to zik.

Ugyan ak kor ép pen ez zel el len té-
tes, te hát az em lé ke zés fenn tar tó ere-
jét fo ga na to sí tó mû ve let az em lék ké-
pek nek köz vet le nül a kép ze let te ré-
be írá sa, va gyis az irrealizálásukkal 
vég re haj tott „anyagtalanítása”, fik-
cionálása. A Take five (Tö rés vo nal)
so rai sze rint „Mik lós nem volt töb bé
lé te zõ em ber, csak egy sze mély, aki 
le ve le ket kül döz ge tett, me lyek nem 
egy lé te zõ élet hír adá sai vol tak, 
ha nem va la mi fik ció ra fi nált bi zo nyí-
té kai, mint ha sa ját ma gá nak írt vol-
na, hogy bi zo nyít sa, a kép ze le té ben 
élõ test nem csak vá gya i nak szi lu ett-
je”. E gesz tus nyo mán pe dig a név 
(jel) nem ké pes „ar cot ad ni”, csu pán
az egy ko ri ta pasz ta lás me rõ nyel vi 
nyo ma ként-ma rad vá nya ként ma rad 
fenn: „Mik lós nak pe dig to vább ra 
sem volt ar ca, csak neve…” És ezen 
a nyom vo na lon – a kép ze let szfé rá-
já ban – nyí lik út egy má sik fér fi 
meg is me ré sé hez, aki rõl szin tén úgy 
tûnt, „nem volt lé te zõ sze mély, csak 
éji lidérc…”. Ezek az ös  sze füg gé sek 
a kö tet epi kai for ma nyelv ének olyan 
ko he ren ci á ját te rem tik meg, mely a 
leg in kább ma gya ráz hat ja egy re bon-
ta ko zóbb szé les kö rû si ke rét, mond-
hat ni nép sze rû ség ét.

E ha tás ele mek ez út tal is – mi ként
a szer zõ lí rai mû ve i ben – so kat me rí-
te nek a késõmodern mû vé szi vi lág-
kép ha gyo má nya i ból, konk rét uta lás-
sal pl. a lé te zés „tör vé nye” föl fes lé-
sé nek és ös  sze szö võ dé sé nek Jó zsef 
At ti lá ra hi vat ko zó meg lá tá sa i ra. A 
kép ze let így vé gül nem egy szétmál-
ló-imaginatív szfé ra kö ze gé nek bi zo-
nyul, ha nem e tör vény ész le lé sé nek 
is, mely a szét om ló test lacani ví zi ó-
já val szem be sül ve döb ben het rá sze-
mé lyes lé té nek és bár mi faj ta ön azo-
nos sá gá nak fel té te lé re. S az én-ér zé-
ke lés ilyen táv la tá ra lép ve ké pe sek 
e szö ve gek a hét köz nap ok ti pi kus-
nak is mond ha tó tör té ne te it úgy ar ti-
ku lál ni, hogy mind az, ami egy szub-
jek tu mot dekonstruál ben nük, egyút-
tal ma gát a fel tét len sze mély te len-
ség pa ra dig má ját is il lú zi ó ként lát-
tat ja. A no vel lák be szé lõ jé nek sok fé-
le ar ca nem egyet len arc „ro vá sá ra” 
tö rik szét, én je in kább óva tos-gyen-
géd át me ne tek ként akar ja õriz ni és 
for mál ni ön ma ga sok ol da lú sá gát 
– min den em lí tett meg ráz kód ta tó 
kény szer el le né re –, mint egy múlt 
fo lyo má nyát és a „da mil ként csil lo-
gó szö ve dék” jö võ jé re vá ra ko zás ala-
nyát. Te kint he tõ ez te hát olyan sa já-
tos lí ra i ság nak, mely rõl fen tebb szó 
esett, s mely ta lán a leg in kább já rul 
hoz zá ah hoz, hogy Tóth Krisz ti na 
mû ve nap ja ink ki emel ke dõ epi kus 
al ko tá sai kö zé so rol ha tó.

(Mag ve tõ Ki adó, 2006)
Eisemann György

sé gek nek a materialitását, 
így a sze man ti kai tö mö rü-
lés szá má ra csak a ki sebb
egy sé gek ben va ló sta bi li-
zá ló dás le he tõ sé ge ma rad. 
Az egyes szó és a kö te tek 
köz ti sza bad át já rás olyan 
po é ti kai fe lü le tet hoz lét re, me lyen
az egyes szö veg szeg men sek egy más-
ra és egy más ba író dá sát (egy más ba 
ol vas ha tó sá gát) nem akaszt ja meg a 
cí mek hang sú lyo zott ki je lö lõ, ta go ló 
funk ci ó ja sem. Ez kü lö nö sen a hosz-
 szabb opuszokban – kvar tet tek ben 
– szem be tû nõ, hi szen ezek ben a cí met
pon to sí tó, ma gya rá zó paratextus kö ve-
ti. A paratextus el sõd le ges funk ci ó ja 
a fen ti e ken túl a ver sek sze mély hez 
kö té se, az az lát szó la gos lo ka li zá lá sa 
a lí rai tér ben. A tel jes név ként stá tu-
sa sta bi li zál ha tat lan, hi szen a konk rét 
szö veg gel együtt meg je le nik ön ma ga 
elõz mény va ló sá ga s az eb bõl fa ka-
dó an meg kép zõ dõ jö võidejûsége is. 
Éles szem mel ve szi ezt ész re Ber tók
Lász ló is, aki a kö tet bo rí tó já ra írott 
aján lá sá ban jegy zi meg, hogy „mint ha 
egyet len, vég nél kü li (si e tõs) mon dat
vol na Jász At ti la új köny ve.” A kon-
cep ci ó ban és mo da li tás ban fel lel he tõ 
ho mo ge ni tás po é ti kai ren de zõ elv ként 
va ló ér vé nye sí té se Jó zsef At ti la szép 
sza vá val olyan „egy ívû ég bol tot” 
ké pez, mely ben ép pen a vers be széd 
nyi tott sá ga vá lik a szövegesülés zá ró
me cha niz mu sá vá. A nyi tott szö veg-
szer ve zõ dés fo lya ma tos ön ma gán 
túl ra te kin té se vagy a mo nog ram hoz, 
név hez kö tõ dõ szö veg iden ti fi ká lás 
egy fe lõl ér zel mi-esz té ti kai el kö te le-
zõ dé se ket je löl, más részt a szö ve get 
mint egy ki ír ja a szer zõ fenn ha tó sá ga 
alól, hi szen ezek a ver sek jól lát ha tó-
an az aján lás ban meg je le nõ név már 
ti pi zá ló dott nyel vi alak za ta i ba lép nek 
be le. Azt is mond hat nánk, hogy a ver-
sek egy már fog lalt nyelv új ra fog la lá-
sai akar nak len ni. Az ilyen ér tel mû 
szer zõi el kö te le zõ dés nem me rül ki 
az iro da lom ban, sõt szin te hang sú-
lyo sab bak a kép zõ mû vé sze ti-ze nei 
nyel vek tematizációi. A ver sek ben 
meg je le nõ szer zõi ta pasz ta lat vál lalt 
köz ve tett sé ge és köz ve tí tett sé ge Jász 
At ti la köl té sze té nek kez de tek tõl fog-
va alap ve tõ sa já tos sá ga, ám ko ráb ban 
ezek a szét tar tó re gisz te rek ke vés bé 
iden ti fi kál ták ön ma gu kat, te hát nem 
ve szé lyez tet ték a szer zõi hang au to-
nó mi á ját. A fé ke zés cí mû kö tet ben 
mint ha el gyen gül ne an nak a hang nak
a szu ve re ni tá sa és ere je, mely nek 
a szö veg te rem tõ én rõl kel le ne hírt 
ad ni ön ma ga hi te le sí té se ér de ké ben, 
hi szen a szö ve gek mö gül ki író dó én a 
lí rá ban pó tol ha tat lan. A szö veg tes te
nem he lyet te sít he ti a szer zõ tes tét. A 
ta pasz ta lat köz ve tí tett sé ge ál tal a szó 
nem a be szé lõ én he lyet te sí té sé ben 
nye ri el vég sõ funk ci ó ját, ha nem a 
ha son ló ele mek kel (má sok sza va i val, 
szó szer ve zõ dé se i vel) va ló köz vet len-
sé gi vi szo nyá ban. E po é ti kai fel is-

A szö veg kön tösében
(Jász At tila: fé kezés)

(Improvizációk ugyan arra
és má sokra)

„ahogy egyik a má sik ra néz
Eüridiké vég leg a köd be vész”

(ne héz fé nyek)

Eüridiké sor sa nem Orp he usz 
ke zé ben van – ta lán sen ki nem ér tet te 
ezt an  nyi ra ha tá ro zot tan, mint Ril ke.
Eüridiké nem bir to kol ha tó, hi szen 
olyan test, ami már nem ön ma gá ra 
zá rul. Olyan szem, ami ben már nem 
lát ha tó sem mi fé le má sik. Az egy re 
in kább ér zé kel he tõ nap vi lág sem – azt 
csak Orp he usz ér zi. Eüridiké az én nek
az a ré sze, amely el tûn ni vá gyik egy 
test bõl, tér bõl-idõ bõl, hogy a más ne 
ön ma ga má si ka le gyen. Mind ezek el le-
né re kö ve ti Orp he uszt, míg az vis  sza 
nem for dul.

Jász At ti la új köny vét, a fé ke zést
ol vas va az a be nyo má sunk tá mad, 
hogy en nek az eu ró pai kul tú ra szá má-
ra oly fon tos mí tosz nak egy na gyon
sa já tos új ra gon do lá sá val – új ra élé sé-
vel – szem be sül he tünk. Aki fi gye lem-
mel kö vet te Jász At ti la köl té sze tét, 
bi zo nyá ra azon nal ér zé kel te az al ko tói 
fo lya ma tos ság ra va ló tö rek vés nek azo-
kat a nyil ván va ló és rej tett jel zé se it, 
me lyek el sõ sor ban elõ ze tes szö ve gek, 
kü lön bö zõ architextusok szö veg al-
ko tó elem mé dol go zá sa ként je len tek 
meg. Te hát a szer zõ Orpheuszként 
igyek szik be te me tett szö ve ge ket a 
sa ját já ban nap vi lág ra hoz ni. Ez az el já-
rás egy faj ta kon cep ci ó zus ko he ren ci át 
te rem tett, s en nek egyik, most már 
vi lá go san ki raj zo ló dó kö vet kez mé nye 
a Jász-ver sek szeg men tá ci ó já nak a 
sa já tos sá ga. Úgy tû nik, hogy a kö tet,
mint au to nóm szer ke ze ti egy ség alá-
ren de lõ dik egy na gyobb ívû kon cep-
ci ós elv nek, ami ra di ká li san ta gad ja a 
le zá ru lás-új ra kez dés, el tû nés-elõ tû nés 
ha gyo má nyos al ko tói lo gi ká ját. A 
fé ke zés cí mû kö tet ver se i nek na gyobb 
ré sze az ezt meg elõ zõ kö tet, A szö kés 
gya kor lá sa szö ve ge i nek új ra író dá sa 
– a sza vak idõn tör té nõ át mo sá sa 
–, fel szín re ho za ta la. Ez az orpheuszi 
gesz tus azon ban azt ered mé nye zi, 
hogy a szö veg ál tal fel szín re ho zott 
ma ga is szö veg. A szö veg ma rad a 
szö ve gek ho za dé ka, a vers pe dig né ha
be lül ma rad az iro dal mi el já rá sok 
pusz ta mû köd te té sé nek kö rén.

Jász At ti la köl tõi fej lõ dé sé nek fõbb 
pil lé re it nem a kö te tek és a kö zöt tük 
meg kép zõ dõ vi szo nyok ad ják, ha nem 
a vers, az ös  sze ren de zõ dõ sza vak ál tal 
szü le tõ szó test. Ám ez a szö veg egy-
ség is le mond ön ma ga be re kesz té sé-
rõl, hi szen a kö tet ver se i ben a szer zõ
fel szá mol min den gram ma ti kát ér vé-
nye sí tõ nyel vi je let. Az in ter punk ció 
hi á nya el mos sa a ver sek nek mint egy-


