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"A1 centro della narrazione per me non é la 
spiegazione d'un fatto straordinario, bensi l'ordine 
che questo fatto straordinario sviluppa in sé e 
attorno a sé, il disegno, la simmetria, la rete 
d'immagini che si depositano intorno ad esso come 
nella formazione d'un cristallo." 

Italo Calvino 

"Nyelvünket amolyan régi városnak is 
tekinthetjük: utcácskák, terek, régi és új házak, 
valamint különböző korokban kiegészített épületek 
sokszögletű tartományának, melyet egyenes, 
szabályos utcák és egyforma házak alkotta új 
elővárosok sokasága vesz körül." 

Ludwig Wittgenstein 

Bevezetés 

"Túl sok minden történt a tudományban, az ideológia, a technológia berkeiben 

ahhoz, hogysem megjegyzés nélkül hagyhatnánk az e változásokat kísérő irodalmi 

tüneteket."1 - írja Luigi Malerba a megszólalás korra jellemző nehézségének és 

szégyenének hangot adó Che vergogna scrivere című esszékötetének egyik darabjában. 

Az idézet nemcsak egy, a szándéka szerint Calvino, Eco és Malerba prózai műveivel a tér 

és az értelmezés korrelációjának nézőpontjából dialogizáló történetbe vezet - és ekként 

az első lépés lesz saját szövegünk felé - , de történelmi irányultsága által oda vezeti el a 

gondolkodást, ahol a kijelentőt (mint a kijelentéseiért és kijelentéseiből élő íróembert) 

meghatározó állapot körvonalazódik. A fenti "túl sok"-kal ahhoz a diskurzuslánchoz 

jutunk el, amely a XX. századi művészet és bölcselet történetében a függőség 

élményének szentel kitüntetett figyelmet. 

1 Malerba, Luigi: Che vergogna scrivere scrivere, Mondadori, Milano 1996. 24-25. (E részletet és a 
továbbiakban azon idézett szövegeket, amelyeknek magyar kiadását nem adom meg, ha másképpen nem 
jelölöm, saját fordításomban közlöm. Sz.O.) 
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A függőségérzés a késő modernség és posztmodernség közös, de másképpen 

megélt tapasztalataként fogalmazódik meg. Miután a marxizmussal, a pszichoanalízissel 

és a nyelvre irányuló újabb reflexiókkal a magába zárt és észelvű szubjektum mítoszának 

vége lett, és felfüggesztődött azon "nagy történeteknek"2 igazsága, amelyek az autonóm 

racionalitást és az általános konszezust választották központi értékül, a jelenségek 

megítélésében az önállóság helyett egyre inkább heteronómiájuk került túlsúlyba. A 

századfordulótól kezdve uralkodó témává váló autonómiavesztés az összefüggések 

átláthatatlanságában, illetve az ebből származó véget nem érő keresésben3 fedezi fel saját 

titkos bajának eredetét. Ez a labirintuslét, mint málé oscuro, kulturális toposzként vonul 

végig a kor történetein. Betöltött szerepe helyett jobbára csak a neve változik: a függőség 

- nem kis mértékben a kifejezés vizuális töltésének köszönhetően, valamint a nyelvben 

mindig is meglévő metaforikusság folytán - , egyre újabb területeket von magába: a 

hozzá fűződő viszony és magatartás kialakítása a gondolkodás egyik alig megkerülhető 

kérdésévé válik, amely végső soron világnézeti jelentőséggel bír. 

A függés mint az egyre összefüggőbbé, kaotikusabbá válás tudatosulása és 

megfogalmazása elsősorban a racionalizmus hagyományaiból táplálkozó gondolkodás 

számára jelentkezik problémaként, és ebben a vonatkozásában a világ megismerésére 

irányuló értelem elé állít egyre újabb feladatokat. A tudást minduntalan zavarba hozó és 

határait mindig újraíró provokáció a világ és a tudás közti, sajátosan újkori ellentétbe 

torkollik, a megismerő számára pedig a jelenségek le nem záruló faggatását, illetve -

éppen e tevékenysége folytán - nyelvi feltételezettségének felismerését hozza magával. 

A XX. század második felének olasz irodalma, hasonlóan a többi 

posztmonarchikus kultúrájú irodalomhoz, annak a sokféleségnek és viszonylagosságnak 

2 J-F. Lyotard "grand récit"-fogalma, amely a társadalmi célokat kijelölő és önmagukat legitimáló, 
hegemón ideológiákra vonatkozik. Vö. J-F. Lyotard: "A posztmodern állapot". In: Habermas, J., Lyotard, 
J-F., Rorty, R.: A posztmodern állapot, Századvég, Budapest 1993. 7-146. 
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kulturális lecsapódása, amely a "dolgok állását" és az egységes valóságot leképező 

beszédeket sokszor belülről szétszedő kritikával jelenik meg. A kaotikusként 

megtapasztalt valóság ábrázolásaiban a krízis gondolata az uralkodó vonás, amely -

Malerba megfogalmazásában - "a művészet új jelszavaként annak minden részére 

felforgató hatással van, ám ugyanakkor az inspiráció elsődleges forrását alkotja"4. A 

tudást érintő válság ambivalenciája érhető itt tetten: egyrészt forrása lesz egy 

egzisztenciális bizonytalanságnak, ugyanakkor a megszólalás okát, sőt, autentikus 

lehetőségét képviseli, és ekként a megértésben érdekelt számára mégiscsak 

egzisztenciális jelentőségű. 

A megismerésre és ehhez kapcsolódóan a megértésre helyezett hangsúly 

esztétikai vonatkozásban a művészetnek abba a koncepciójába illik, amely Umberto Eco 

aktualizálásában programszerű kinyilatkoztatása lesz a hatvanas években induló olasz 

neoavantgárdnak, illetve az ebből kinövő kísérleti irodalomnak. E felfogás szerint a 

művészet feladata nem a világ megismerése, úgy, ahogy ezt a tudomány teszi. A 

művészet a valóság komplementereit hozza létre, amelyek a valósággal szemben 

megőrzik autonómiájukat, ugyanakkor a művészi formát, ha nem is a tudományos 

megismerés helyettesítésének, de episztemológiai metaforának tekinthetjük. "Voltaképp 

mindig kockázatos azt állítani, hogy a metafora vagy a költői szimbólum, a hangzás vagy 

a plasztikus forma a valóság megismerésének mélyebb eszköze, mint a logikai eszközök. 

A világ megismerésének legitim csatornája a tudomány, és a művész minden látnoki 

aspirációjában - legyen poétikailag bármilyen termékeny - van valami kétes. A művészet 

nem megismeri a világot, inkább kiegészítéseit hozza létre, vagyis a már meglévőkhöz 

csatlakozó, autonóm, saját törvényekkel és egyéni élettel rendelkező formákat. 

Mindazonáltal, ha a művészi formák nem tekinthetők is a tudományos ismeret 



helyettesítőinek, ismeretelméleti metaforáknak annál inkább. Ami annyit jelent, hogy a 

művészi formák strukturálódási módja minden században tükrözi azt a módot 

(hasonlóság, metaforizálás, vagyis a fogalom figuratív kifejezése révén), ahogyan a kor 

tudománya vagy általában vett kultúrája látja a világot."5 

A világ és megismerő közti nyelvi kapcsolatként létrejött "dialógus" lesz mind 

Ecónál, mind Calvinónál, mind Malerbánál az írás alapvető mozgatója. Káosz és 

kozmosz nyelvi, episztemológiai feszültségéből merítenek ihletet Eco elméleti írásai, 

csak úgy, mint a szellemiségét tekintve ezekből kinövő széppróza. Az így keletkező 

"kaoszmosz esztétikája"6 egy feloldhatatlan kettősséget reprezentál, amelyet a dolgoknak 

a jelek által továbbított, és ezért a megismeröre elháríthatatlanul nehezedő 

rendje/rendetlensége működtet. Calvino a filozófia és az irodalom kapcsolatán 

elmélkedve írja: "...(M)indkét fél meg van győződve, hogy egy lépéssel előbbre jutott az 

igazságért, vagy legalább egy igazságért vívott harcban, ám ugyanakkor tudatában van 

annak is, hogy konstrukciói alapanyaga ugyanaz, mint a másiké: szavak. Azonban a 

szavak, akár a kristályok, különböző tulajdonságú felületlapokkal és forgástengelyekkel 

rendelkeznek, a fényt más módon törik, aszerint, milyen irányban állnak, hogyan vannak 

metszve és elhelyezve a csiszolt oldalak."7 Vagy ahogy egy késői müvében, a Collezione 

di sabbia8 fedőlapján olvashatjuk: "A tárgyak elbeszélik a világot". 

A művészetet mint ismeretelméleti metaforát elgondoló Eco-féle ars poeticában 

- melyhez hasonlót találhatunk Calvinónál9 és Malerbánál is10 - a világ, művészet és 

4 Malerba, L.: Che vergogna scrivere, 30. 
5 Eco, U.: Nyitott mű, Európa, Budapest 1998. 91-92. 
6 Az eredetileg az Opera aperta (1962) utolsó "Le poetiche di Joyce" címmel publikált fejezete, amely 
1966-ban Le poetiche di Joyce: dalia "summa" al "Finnegans Wake" önállóan jelent meg Ellen Esrock 
fordításában 1982-ben The Aesthetics of Chaosmos, illetve 1989-ben The Aesthetics of Chaosmos: The 
Middle Ages of James Joyce látott napvilágot a Harvard University Pressnél. 
7 Calvino, I.:"Filosofia e letteratura". In: Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e societá, Mondádon, 
Milano 1995. 183. 
8 Calvino, I.: Collezione di sabbia, Garzanti, Milano 1984. 
9 "De közben egyre inkább erősödött bennem is egy összetettebb, az összes lehetséges nyelv, az összes 
lehetséges interpretációs eljárás felölelésére irányuló stilisztikai igény, amely ki tudja fejezni életvilágunk 
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megismerés relációján túl van még egy számunkra fontos momentum, amely, bár nem 

annyira szembeötlő, de irányultságukat mégis alapjaiban meghatározza. A térbeliség, 

illetve a vizualitás jelentőségére vallanak azok a megnyilatkozások, melyek többek közt 

a "világlátás láttatása", vagy a "valóság formai-konceptuális mimézise" kifejezéseket 

használják. Az Eco által szavakba öntött tétel tulajdonképpen azt (is) tudatja velünk, 

hogy a művész egy világlátás kialakítását és - minthogy ezt adekvát formába is önti - e 

világlátás láttatását" tűzi ki célul. Italo Calvino pedig több helyütt a látásnak, illetve a 

térbeli formának a művészi invenció létrejöttében játszott meghatározó szerepét állítja: 

"... Paul Cezanne, aki - miközben Zola még a Rougon-Maquart-X írja - olyan 

festészetet indít el, mely mintha száz évvel meghaladná korát, síkok és fények 

dekompozíciója, geometrikusán egyensúlyozó színtömbök, a vidék világa, ahogy ide 

visszatérve az látja, aki más térben szokott mozogni." "Ez a nem-ábrázolás (non 

rappresentazione), az indusztriális valóság formai-konceptuális mimézise a 

képzőművészetben, vagy inkább azokban a művészetekben kezdődik, amelyek 

mindennapi tárgyainknak akarnak formát adni."12 A világ művészi interpretációjának 

szemléleti alapja ezek szerint a másként látás és az ennek következtében kialakuló 

"más(ik) tér". 

Az észrevételekből egyfelől az derül ki számunkra, hogy a látás kulturálisan, 

művészileg meghatározott, másrészt, hogy feltétele lesz annak a poétikának, amely a 

nagyobb szabadságot, a lehetőségek pluralitását biztosítja a befogadásban. Eco esztétikai 

megismerési lehetőségeiből származó sokféleséget." (Calvino, I.: "La sfida al labirinto". In: Una pietra 
sopra, 108.) 
10 "Az elbeszélés nem leírja a valóságot, még akkor sem, ha a tapasztalat képezi az alapját, nem 
továbbítja a tapasztalatot az irásba, hanem "lefordítja" azt, kitalál egy valóságot, még akkor is, amikor a 
hozzánk közelálló dolgkról, érzéseinkről, ismerőseinkről beszél." (Conversazione con Luigi Malerba. 
Elogio delta finzione,( a cura di Paola Gaglianone) Omicron, Roma 1998. 8.) 
11 A nyitott mű egy másik ("A nyitott mű a vizuális művészetben") tanulmányából való a következő 
idézet, ahol a kiemelés már a szerzőtől való: "A nyitottság a mű különösen gazdag és fordulatteli 
használatának biztosítéka, amelyet az emberi civilzáció a legnagyobb értékei közé sorol, mivel kultúránk 
minden adottsága arra indít bennünket, hogy a lehetőség módusában értsük, érzzük, lássuk a világot." 
(Eco, Umberto: Nyitott mű, Európa, Budapest 1998. 229.) 
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vizsgálódásai során a barokk művészetben találja meg először ezt az utóbbi tényezőt: "A 

barokk nyitottság és dinamikusság az új tudományos szemlélet előszelét jelzi. Az 

például, hogy a látható átveszi a tapintható helyét, vagyis a szubjektív aspektus szerepe 

megnő, és a hangsúly a festészeti, építészeti tárgyak létéről látszásukra kerül, az új 

benyomás- és érzékelésfilozófíákat és pszichológiákat idézi..."13 

A két szerző kifejezésmódjai itt azokhoz a kritikai gyakorlatokhoz kapcsolhatók, 

amelyek a világ megismerésének és értékkel való felruházásának metaforikus folyamatát 

gyakran a látás, vagy ennek szemiotizált válfaja, az olvasás14 fogalmával idézik meg -

ugyancsak átvitt értelemben. Ha, mint Blumenberg teszi, a metaforahasználatnak nem 

csak a költői beszédben, de más - pl. a tudományos - diskurzusban is jelentőséget, sőt, 

szemléletformáló hatást tulajdonítunk, - hiszen már maga a tulajdonképpeni nyelv 

létmódja feltételezi a belső, a "logicitásba vissza nem hozható átviteleket"15 -, akkor nem 

kerülhetjük ki a vizualitásnak ezt, a vizsgálandó szövegekben különben is határozottan 

megjelenő relevanciáját. A metaforák trópusok, helyek - etimológiai értelemben is, 

nemcsak retorikailag. A világhoz való "odafordulás", a benne való tájékozódás eredeti 

módjai, amelyek egyfajta "Vorverstandnisként" megelőzik a reflexiót. A tér a vizsgált 

korpuszon belül tehát azáltal tesz szert különös jelentőségre, hogy az egzisztenciális 

függőség és az ismeretelméleti nyitottság meghatározta állapot megjelenítéseiben evidens 

módon térbeli vonatkozású, illetve - és ettől nem függetlenül - , hogy a szóban forgó 

12 Calvino, I.: "La sfida al labirinto". In: Una pietra sopra, 104. 105. Kiem. tőlem (Sz.O.). 
13 Eco, U.: Nyitott mű, 92. Kiem. a szerzőtől (U. E.). 
14 "Minden társadalom minden korban megteremti magának az ideológiáit, amelyekből a társadalmi 
modellek és a világ olvasásának módjai keletkeznek. Ezek a modellek szemiotikai struktúrák, amelyek 
viszonylagosan függetlenedhetnek az ideológiától és túl is élhetik azt." (Corti, Maria: II viaggio testuale, 
Einaudi, Torino 1978. 19.) 
15 Blumenberg, Hans: Paradigmen einer Metaphorologie, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1998(2). 10. 
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szövegek topologikus sémákban mozgó16, avagy ezektől szabadulni igyekvő poétikákra 

vezethetők vissza. 

A térnek ez a szerzőinknél megállapított illetékessége nem egyedülálló. A XX. 

század irodalma bővelkedik labirintusokban, a szubjektumot elnyelő/eltörlő 

kastélyokban, erődökben, városokban. Calvino 1962-ben a Menaböban publikálja 

először az útvesztőkhöz fűződő gondolatainak hangot adó cikkét17, amely - bár csak a 

megjelenési dátum által lezárt tapasztalatokra hivatkozhat - visszatérő motívumai révén 

egy átfogó, a keletkezés időpontján túlmutató és egész életművét átható 

gondolkodásfolyamat részét képezi. Az "Ellenszegülés a labirintusnak" egyfelől kijelöli 

azt az irodalmi hagyományt, ahonnan Calvino önmagát eredezteti (a felvilágosult, 

"történeti" optimizmust magában hordozó Balzactól, vagy a pontos és szikár nyelvű 

Hemingwaytől), illetve amihez a labirintusbeliség kapcsán saját írói magatartását 

viszonyítja (itt mindenekelőtt Bútor, Queneau, Gadda és főleg Borges az irányadó); 

másrészt meghatároz egy irodalmi programot, amelyet a szerző etikai alapelvként hirdet 

meg saját maga és - követökben is bízva - mások számára. Téved, aki azt hiszi, hogy a 

labirintus elől megfutamodva is úrrá lehet a nehézségeken. Nincs értelme éppen az 

irodalomtól várni a helyzet megoldását, hiszen ez nem feladata. Az irodalom annyit 

tehet, hogy megmutatja milyen magatartásforma ígérhet kiutat, még ha ez a kiút netán 

egy másik labirintusba vezet is. Amit meg akarunk menteni, az az ellenszegülés a 

labirintusnak, a labirintusnak ellenszegülő irodalmat kívánjuk elhatárolni és 

különválasztani a labirintusnak behódoló irodalomtól."18 A jelen dolgozatnak címét 

16 A greimasi strukturális szemantika, illetve a kultúrát a szemiotikába integráló Lotman megállapításaira 
hivatkozik a Gian Paolo Caprettini, amikor kijelenti: "Minden kultúra, a nyelvekhez hasonlóan 
megteremt egy gondolkodás-, illetve még azt megelőzően egy életmodellt, amelyet használóival 
megkísérel elfogadtattni. A térbeli modellek (melyek a narratív formákban, a képzőművészetben, az 
interszubjektív kapcsolatokban, az építészetben, a városrendezésben jutnak kifejezésre) a világhoz való 
különböző viszonyulással járnak együtt, s ennek egyidejűleg eszközei és eredményei is." (Caprettini, 
Gian Paolo - Corno, Dario: Forme narrative e modelli spaziali, CRS, Torino 1981. 102.) 
17 Calvino, I.: "La sfida al labirinto". In: Una pietra sopra, 99-118. 
18 Uo. 116. (Kiem. a szerzőtől, I.C.; Szénási Ferenc fordításának felhasználásával ford. tőlem, Sz. 0 . ) 
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kölcsönző cikk célkitűzésében, lényegét tekintve, megegyezik Eco és Malerba 

álláspontjával, a függőséghez kötődő ambivalens viszony szövegeik etikai-esztétikai 

részét képezi. 

Felfogásukban az irodalom nem elégedhet meg egyszerűen a külső realista 

ábrázolásával, mert a többé már nem uralt, az irodalomhoz képest eredetileg 

külsődlegesnek tartott összefüggések, amelyek Calvino olvasatában - miként 

Malerbáéban, ld. az incipitül választott idézetet -, az ipari társadalom hatásaként jöttek 

létre, egyre inkább belsővé, a dolgokat szervezetükben érintővé váltak. Calvino irja: 

"Manapság valamivel többet várunk az irodalomtól annál, hogy egy korszakot mutasson 

be, a tárgyak külső megjelenését, avagy az emberi lélek belső rezdüléseit ábrázolja. Azt 

kívánjuk az irodalomtól, hogy a világ kozmikus képe legyen (és ez az a pont, ahol 

véleményem Ecóéval19 találkozik), vagyis a - történelmi fejlődés által meghatározott -

megismerés síkján mozogjon."20 

A megismerő, nyelv és világ hármasából keletkező viszony a világ 

"olvasásának'V'olvashatóságának" nem új keletű, ám filozófiailag csak újabban - a 

nyelvi fordulattal - fontossá vált és többféleképpen megközelíthető kérdéséhez vezet. A 

világ - metaforikusán értett - olvasása Ecónál, Calvinónál és Malerbánál egy általános 

szemiotikai irányulást megjelenítő folyamat, amelynek következményeként - minthogy 

implikálja megfordításának lehetőségét, a világ általi "olvashatóságot" is - a szubjektum 

a gadameri "Sein zum Texte" értelmében éli meg az egzisztenciát. A tárgyaknak és 

általában véve az érzékeink számára adott környezetnek ez a fajta "megnyilatkozása" (a 

szövegekben megjelenő különféle szubjektumtípusok vonatkozásában) a 

világgal/mássággal történő dialógus hermeneutikai alapelvét reprezentálja, és lényegien 

hozzátartozik az önmegértés megvalósulási lehetőségeként felfogott művészet 

19 Az utalás Eco ugyanabban a A/e/iaW-számban megjelent cikkére vonatkozik. 
2 0 Calvino, I.: "La sfida al labirinto". In: Una pietra sopra, 116. 
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koncepciójához. "Azért írok, hogy megtudjam, mit gondolok." - fogalmazza meg 

Malerba az írás/(olvasás) és megértés egymást feltételező kapcsolatát egy interjúban21. 

A tér vizsgálata - ebben a keretben - tehát maga is egy olyan út, amely több 

elágazással, több irányba vezet. Az ábrázolt tér mint szemiotikai mező koncepciója -

amely sokat. köszönhet többek közt a tér objektivitását, illetve objektív ábrázolását 

egyrészt tudományosan, illetve tudományfilozófiailag kétségbe vonó nézeteknek22, 

másrészt a "Kulturwissenschaft" és a művészettörténet felől jövő inspirációknak23 - azon 

a meglátáson alapszik, hogy a tér megjelenítéseiben nem semleges, hanem magában 

hordja az interpretációt konstituáló mozzanatokat. A térábrázolások tehát irányadók 

lesznek az értelmezés számára, egyfajta fikció a fikción belül, vagyis - Lotman 

megfogalmazásában24 - a tér megjelenítése olyan szimulációs nyelv, amelybe az író 

beleírja ideológiai és kulturális modelljeit. 

A késő modern és posztmodem irodalomra egyaránt jellemző, hogy a tér nemcsak 

az írás természetes kellékeként, a történés díszleteként vagy akár "paysage interieur"-ként 

jelenik meg, hanem a fikció saját jelentő mechanizmusait és bejárhatóságát is tematizálja. 

Vagyis az esztétikai tér kapcsán olyan kérdésekkel is szembe kell néznünk, amelyek a 

vizsgált müvekben a próza metaszintjét érintik: az önreflexív fikcióban ugyanis a 

térábrázolások a szöveg befogadására utalva narratológiai érvényességre tesznek szert. A 

Calvino által fent megfogalmazott narratív kozmológia igénye ("a világ kozmikus képe") 

ezért egyben a narratíva kozmológiájának ügyét is előmozdítja. (Ebben a tekintetben az 

irodalmi szövegek egyszerre inspirálják, vagy felhasználják a befogadás-, illetve az 

esztétikai hatáselméletek, a lehetséges világokat felhasználó interpretációs koncepciók és 

21 Conversazione con Luigi Malerba, 9. 
2 2 Vö. Cassirer: La teória della relativitá di Einstein, Newton Compton, Roma 1997. 
23 Vö. Cassirer megállapításai a perspektíváról, melyet Bacsó Béla "Perspektíva és észlelés" c. cikkében 
idéz. {Vulgo, 2000. 1-2. 233.); vagy Carlo Ginzburg írását Aby Warburgról ("Da Warburg a Gombrich". 
Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Milano 1960.) 
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a nézőpontokkal, a fokalizáció kérdéseivel foglalkozó narratológiák eredményeit, 

amelyek szintén a szöveg "térbeliségéről" szólva, gyakran maguk is metaforákhoz 

folyamodnak és a textust mint erdőt, esetleg szőlőskertet, a szövegben haladást pedig 

mint utazást25 szimbolizálják.) 

A vizsgált korpusz e tulajdonságai arra az állapotra utalnak, hogy a 

befogadás/megismerés számára a valóság és fikció, világ és szöveg különbsége egyre 

inkább érzékelhetetlen, ezáltal egy olyan recepciós beállítódás kerül előtérbe, amely nem 

tartja lényegesnek, vagy lehetségesnek a kép és az eredeti létmódjának 

megkülönböztetését. Ennek megfelelően Eco szépirodalmi müveinek alaphelyzetét a jel, 

jelentés és valóság közt kialakuló feszültség teremti meg. Történeteit a szimulákrumok 

labirintusában az állandót kereső szereplők uralják, miközben látszólag - és 

meglehetősen átlátszóan - fenntartja a való- vagy történelemszerűség mítoszát. 

Calvinónál és Malerbánál az effect du réell egyre inkább ellehetetlenül a kísérleti és 

fantasztikus jellegben, végül ennek "visszaállítása" már csak díszletszerű kellékként 

jelenhet meg. Calvino prózájában a különös perspektívákkal ábrázolt "saját táj", az abban 

feltűnő idegenség, absztrakció és összevisszaság a város szimbolikáján keresztül 

végiglüktetnek a korpuszon; kombinációik egy sajátos poétikára vallanak, amely az 

egzisztenciára koncentráló "filozofikus" irodalom hagyományaihoz kapcsolódva a 

láthatóban fellelhető láthatatlan és a láthatatlanban fellelhető látható konstellációira épül. 

Malerbánál az én dekonstrukciójaként a tudathasadása és megosztottsága révén térjellegű 

személyiség kiszolgáltatottá válik a képzeletében eluralkodó fikciónak, amely az idő 

dimenzióját szinte nélkülözi vagy egyfajta mitikus jelenné alakítja át. A történetek 

2 4 Lotman, Jurij M.: "II probléma dello spazio artistico", In: La struttura del testo poetico, Laterza, Bari 
1980. 263-273. 
2 5 Vö. Eco, U.: Sei passeggiate nei boschi narrativi, Bompiani, Milano 1994. {Hat séta a fikció 
erdejében, Európa, Budapest 1995.); Illich, Ivan: Nella vigna del testo, Nella vigna del testo. Per 
un'etologia della lettura. Cortina Raffaello, 1994; Corti, M.:// viaggio testuale, vagy II cammino della 
lettura: come leggere un testo letterario, Bompiani, Milano 1993. Pugliatti, Paola: Lo sguardo nel 
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helyszínei ahhoz a nézőponthoz idomulnak, amelyet az egzaltált szereplők képviselnek, 

vagy fordítva a szereplőkön lesz úrrá a környezet, amelyet szokatlanul nyomasztónak 

látnak és interpretálnak - és minthogy "állandóan tágulnak", potenciálisan 

befej ezhetetlenek. 

Eco, Calvino és Malerba "a világ kozmikus képeként" felfogott műveinek a jelek 

és a világ kapcsolatára hangsúlyt helyező értelmezésével arra vállalkozunk, hogy a 

vizsgált szövegekben - az esztétikai tér köré épülő kérdések optikáján keresztül -

körvonalazzuk a függőséghez fűződő magatartás poétikai-etikai megjelenési formáit, 

hangsúlyozva e formák változásait is, mivel meggyőződésünk szerint a struktúra nem egy 

a mélyében állandó lényegiséget hordozó, hanem elmozgó középponttal rendelkező, 

időben változó szerkezet. Továbbá megkíséreljük re-konstruálni azokat a - nem 

rendszeres kidolgozottságú, hanem fikcióként megjelenő - implicit szemiotikai elveket26, 

amelyek véleményünk szerint nemcsak az egyes művek, de az életművek 

interpretációjában is meghatározó szerepet játszanak. 

Célkitűzésünknek megfelelően - a három szerző műveiben itt heurisztikusán 

megállapított, illetve az első fejezetben történetileg felvázolt "közös vonáson" túl - az 

egyes tanulmányok eltérő kérdésfelvetése a további azonosságok helyett inkább a 

különbségekre koncentrál. A következőkben az erőteljesen szemantizált tér egy-egy 

aspesktusát vagy motívumát tesszük meg a vizsgálat tárgyául, abban a reményben, hogy 

így szembesülhetünk a világ képpé válásának, jelektől függő voltának problémájával, 

mind a világ mint szöveg (olvasható világ), mind a szöveg mint világ (bejárható szöveg) 

vonatkozásában. 

racconto. Teorie e prassi del punto di vista, Zanicchelli, Bologna 1985 - hogy csak a fontosabb olasz 
műveket említsük. 
2 6 A kifejezést abban az értelemben használjuk, ahogy Greimas gondolja el a szemiotika vizsgálati 
területét, amikor azt mondja, hogy "minden értelemről szóló diskurzus szemiotikai gyakorlatnak számit, 
így a szemiotika mint diszciplína számtalan változatos technikájú darabra hullhat szét". (Del senso / , 
Bompiani, Milano 1996. 15.) 
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I. "Közös vonások" 

Az a figyelem, amely ebben a fejezetben a neoavantgárdra, a kísérleti irodalomra, 

illetve a posztmodernre irányul nem annak köszönhető, hogy tisztázni kívánjuk a három 

szerző mint empirikus alanyok művészetszociológiái kötődéseit, megállapításainkkal 

inkább azon elméleti és ezen keresztül ideológiai kötelékek előzetes és vázlatos 

felrajzolására törekszünk, amelyek az irodalom kísérleti, "formabontó" státusának 

elfogadásával, részben inherensen, részben kontingensen együtt járnak, és amelyek -

azon túl, hogy szerzőink irodalmi észjárásait befolyásolják - köztük egy virtuális eszmei 

platformot hoznak létre. Bár természetesen nem nélkülözhetjük az irodalmi intézmények 

történetével összefonódó biográfiai utalásokat, igyekszünk elkerülni, hogy 

megállapításaink csupán a direkt hatásösszefuggések kimutatására szorítkozzanak, 

amelyek azért sem lehetnek a vizsgálat kizárólagos tárgyai, mert ebben a vonatkozásban 

Calvino, Eco és Malerba megnyilatkozásai - lévén ugyanolyan közismertek, mint 

amilyen bőségesek - magukért beszélnek. A kérdezésnek általunk felvállalt iránya a 

modernt betetőző és a posztmodernt előkészítő neoavantgárdot - és a kezdetben ezzel 

szimbiózisban élő kísérleti irodalmat - mint korántsem egységes kulturális jelenséget 

veszi célba, amely éppen belső feszültségei révén igényli az értelmezést, és válik az 

intellektuális helykeresés folyamatosan változó színterévé. 

I. 1. A "Kezdetek ideje" - a neoavantgárd és a kísérleti irodalom 

Az neoavantgárd legáltalánosabb ambivalenciái arra a feszültséghelyzetre 

vezethetők vissza, amely a mozgalom keretei által biztosított szervezeti és működésbeli 

egység, illetve a tartalmak nagyfokú változatosságának találkozásából adódik. A 
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kifejezett igények közösségének a választások és válaszok különbségével kellett magát 

megmérettetnie. E kettősség következményeképpen az új avantgárd a hozzá tartozó 

fórumok segítségével néhány év leforgása alatt egy, a maga nemében páratlan elméleti 

vitasorozat főszereplőjévé vált, megosztotta a kulturális közvéleményt, provokált és 

mozgósított egyszerre, állásfoglalásra késztette a hozzá csatlakozókat és a hozzá 

valahogyan viszonyulókat. A kulturális közélet felpezsdítésénél azonban még nagyobb 

érdeme volt, hogy a kérdések új horizontját nyitotta meg, ám ezzel a gesztussal a 

hatvanas években nem teljesíthetett többet, mint kijelölte az irányt, egy másfajta írás 

kezdetét. 

A kultúra e nagy korszakától (és nagy generációjától) elválasztó néhány évtized 

távlata arról győzi meg a jelenből visszatekintőt, hogy Olaszországban az új avantgárddal 

elinduló változások az esztétikai tapasztalatban bekövetkező paradigmaváltást jelzik. Ez 

az időszak "a 20. század leváltott klasszikus modernsége és a még diffúz formában 

jelentkező »posztmodern« közötti korszakküszöb", amelyben "az érvényesülő újnak le 

kell válnia a régiről, és legitimálódnia a tradíció előtt ahhoz, hogy ne csak a tárgyra 

tekintsen új szemmel, hanem a világhoz való viszony is megváltozhassék."27 

Ám mielőtt még bővebben szó esne az avantgárddal jelentkező kísérleti prózának 

az új paradigma legitimálásában játszott szerepéről, úgy érezzük, nem lesznek 

feleslegesek a következő, az események jelentőségére hatástörténetük felöl tekintő 

megjegyzések. Mivel korszakküszöb és korszaktudat csak ritkán esik egybe28, úgy 

véljük, hogy a "határátlépést" és az azzal együtt járó jelzéseket nem közelíthetjük meg 

másként, csak "megtörténésük" következményei, azaz a megértés azon időbelisége felől, 

amely meghatározza az adott irodalmi eseményt alkotó szövegek és a hozzájuk kötődő 

2 7 Jauss, Hans Róbert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika, Osiris, 
Budapest, 1999. 29-30. (a továbbiakban Recepcióelmélet) 
2 8 Jauss, H. R.: Az irodalmi posztmodernség (Visszapillantás egy korszakküszöbre). In: Literatura, 1994. 
2. 124-125. 
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vélemények, értékelések, interpretációk viszonyát. A neoavantgárd kapcsán is 

elmondható, hogy különböző idejű interpretációi közt szükségszerűen kialakuló kisebb-

nagyobb eltérések a ránk hagyományozott múlt és jelen folytonos összekapcsolásán 

alapuló történetiséggel, az "elvárás horizontok" változásával magyarázhatók. Hogy 

"történeti" képet alkossunk a mozgalomról, más-más keletkezésű értelmezéseket idézünk 

fel. Korabeli célmeghatározásokat éppúgy, mint késői összegzéseket. Ami az előbbieket 

illeti - csatlakozva Kulcsár Szabó Emő azon megállapításához, hogy "filológiai fakticitás 

és a tárgyszerű dokumentaritás sohasem a «létező», sohasem a «tényleges» valósága az 

irodalomtörténetnek,"29 - nem gondoljuk, hogy a kortársak vagy szerzőink fogalmazta 

dokumentumok, bár szemtanúk vallomásai, autentikus "bizonyítékul" szolgálhatnának 

arra, amit müveik kapcsán mondani készülünk, vagyis belátjuk: az egykorú 

tanúságtételek semmi esetre sem egyenlők magával a dologgal. 

Véleményünk szerint a tőlünk időben távoli müvek néhány "megszólaltatása" -

amelyek ugyancsak a múlthoz kötnek minket - hermeneutikai szempontból a müvekről 

elmondható történetek részét képezik. A neoavantgárd mint kulturális esemény 

megítélése a hatástörténethez való kapcsolódással annyival lesz gazdagabb, hogy 

"nemcsak a múltbelinek vagy általában szövegeknek a valami más gyanánt való 

megértését teszi lehetővé, hanem egyidejűleg megadja azt a távlatot is, ahol a megértő 

számára igazság jelenhet meg, éspedig olyan, amelybe a megértő be van vonva"30. A 

megértendő és a megértő így felfogott temporális - e fejezetből, illetve a 

szövegelemzésekből a későbbiek során még visszaköszönő - viszonyában elhelyezkedve 

nem árt még egyszer emlékeztetni: sohasem lehetünk függetlenek attól, amit meg kell 

értenünk. 

2 9 Kulcsár Szabó Ernő: Esterházy Péter, Kalligram, Pozsony 1996. 11. 
3 0 Boehm, Gottfried: Einleitung. In: Gadamer, H.-G.-Boehm, G. (hg.): Seminar: Die Hermeneutik und 
die Wissenschaften. Frankfurt/ M., Suhrkamp 1978. 23. (idézi Kulcsár Szabó E.: i.m. 10.) 
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A hatvanas évek kulturális eseményei, amelyekbe Eco és Malerba a Gruppo 63 

oldalán, Calvino pedig a neoavantgárddal részben polemizáló, részben azt üdvözlő 

Menabö-kör, majd az Oulipo-csoport tagjaként kapcsolódott be, mindhármuk számára 

egy új művészeti szemléletmód kialakulásának kezdő fázisát írják körül. 

Umberto Eco, aki jóllehet csak 1980-ban jelentkezik először szépprózával, a 

kísérleti irodalommal foglalkozó esztétikai írásaival későbbi alkotásmódjának elméleti 

alapjait veti meg ebben az időben. A nyolcvanas években születő regényei szemiotikájára 

erősen ráutalt szövegek, a "letteratura di secondo grado" típusába tartozók - ahogy 

Gerard Genette a transztextualitást érti -, melyek nem is titkolják vagy szégyellik e 

kereszteződéseket. Az 1962-ben megjelent Opera aperta (Nyitott mű) nemcsak 

Olaszországban, de európaszerte is az egyik első előmozdítója lesz a művet a recepció 

felől elgondoló szemléletnek, amely alapvető fordulatot jelez a művészetről való 

gondolkodásban. "Mindenekelőtt Umberto Eco volt az, aki - a szeriális zenéből kiindulva 

- az Opera apertában (1962) a nyílt, folyamatosan alakuló értelemalkotás első elméletét 

felvázolta, mely szerint a műalkotás mint nyílt szerkezet rá van utalva a befogadó aktív 

koprudukciójára, és a konkretizációk történeti sokrétűségét hívja életre anélkül, hogy 

megszűnne egy mű lenni."31 - ismeri el Eco érdemeit Hans Róbert Jauss, miközben 

visszatekint a recepció elmélet "ismeretlen előtörténetére". 

A három szerző közül leginkább Malerba az, aki számára 1963 a tényleges 

indulás évszáma. Ebben az évben vesz részt a Gruppo 63 "hivatalos" megszilárdulását 

jelző palermói konferencián - ahol a kritika egyik meghatározó képviselőjeként többek 

közt Eco is jelen volt. A forgatókönyvíróként már addig is elismert szerző Malerba a 

Qualcosa di grave című egyfelvonásosával fejezte itt ki csatlakozását a csoporthoz, 

amely a háború utáni irodalomtól való elfordulásban és egy új, a késő modemitás 

31 Jauss, H. R.: Recepcióelmélet, 28. 
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filozófiáira és tudományára, valamint más európai és tengerentúli irodalmakra is figyelő 

írásmódban fogalmazta meg programját. Első elbeszéléskötetének, a La scoperta 

dell'alfabetómk megjelenési dátuma szintén 1963. 

Úgy érezzük, hogy a kísérleti irodalom történetszerübb és talán kevésbé "elfogult" 

képét rajzolhatjuk meg, ha a vonzások és választások dialektikájával mélységeiben 

átgondolt és megélt calvinói verzióból indulunk ki32, amelyhez egyébként Eco és 

Malerba későbbi értékelései is közel állnak. Tesszük ezt azért, mert Calvino elsősorban a 

minket e helyütt foglalkoztató értelmiségi és írószerep változásaira koncentrál, nem a 

jelenségek minősítéséé a főszerep; ezen kívül viszonya a neoavantgárd törekvésekhez 

problematikusabb is, mint a másik két íróé. Egyrészt, ahogy már utaltunk rá, nem vett 

részt közvetlenül az avantgárd mozgalomban, másrészt pályafutása jóval hamarabb 

indult, a hatvanas években már több kötet áll mögötte. Visszaemlékezéseiben a 

változások nem a hirtelen jött új szétszórt effektusai mentén, hanem a gondolkodás 

Calvinóra oly jellemző fokozatosságával, józanságával és érzékenységével az 

előzményekkel összefüggésben jelennek meg. Mégis, ami részünkről a kezdet 

hangsúlyozását illeti, Calvino sem kivétel, nála szintén - amint igyekszünk megmutatni -, 

jogosult ez az időszak a privilegizált státusra. Bár köztes periódust képvisel életművében, 

ám fontosságát kiemeli, hogy egyben művészi magáratalálás is, azaz az életmű egészére 

jellemzőnek tartott és a kísérletiséget megalapozó "közös vonás" előtérbe kerülésének 

ideje. Az experimentalistáktól nem idegen tudományoskodással azt is mondhatnánk, 

hogy a neoavantgárd "katalizátorként" vezeti rá arra, amit mindig is tudott. írásmódjának 

3 2 Eco Nyitott műve azzal a tudományos távlattal viszonyul a neoavantgárd művészi jelenségekhez, 
amelyet az esztétika mint diszciplína érvényben lévő tudományos krirériumai megkívánnak. Malerba 
megjegyzései e téren pedig jobbára impresszionisztikusak, nem is törekedett az elméletet formálók 
táborába, amint ezt egy Paolo Maurival folytatott beszélgetés során megjegyzi: "La mia partecipazione 
alle iniziative del Gruppo 63 é stata quella di semplice gregario, non di protagonista. Non poteva essere 
alrimenti, perché l'impegno di quel momento era soprattutto critico e teorico, cioé preparatorio di una 
nuova letteratura. Alle discussioni di quegli anni sono debitore di molte consapevolezze e sollecitazioni 
per il mio lavoro successivo." (Mauri, Paolo: Luigi Malerba, La Nuova Italia, Firenze 1977. 4.) 
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az a már korábban is meglévő aspektusa "kristályosodik ki" és vesz reflexiós irányt, 

amely prózáját mindig is a filozofáló értelem kötelékében tartotta. 

I. 1. 1. Calvino: Una pietra sopra - a 60-as évek személyes és kollektív 
szemléletváltása 

Calvino pályáját végigkísérik azok a cikkek és előadások, amelyek többnyire 

esszé- illetve pamfletjellegű szövegek formájában kapcsolódtak az irodalmi vagy a 

kulturális közéletet foglalkoztató polémiákhoz. E megnyilvánulásaiban - amelyeket, mint 

állítja, nem a másokat maga mögé állító íróvezér ambíciója inspirált -, olyan erővonalak 

megrajzolására törekedett, amelyek az írás kiinduló pontjai lehettek mind sajátmaga, 

mind a kortársak számára. Az összegyűjtve csak 1980-ban Una pietra sopra. Discorsi di 

letteratura e societá címmel megjelenő reflexiók, pontosabban az a részük, amelyeket a 

szerző a legjelentősebbeknek és legkarizmatikusabbaknak ítélt, történelmien 

kétértelműek, régiek és újak, riportok és memoárok egyszerre: születésükkor a 

megírandó, újrapublikálásukkor pedig a megírt művek kontextusát képezik. 

írójuk, hiszen nem sorolta magát azon szerzők közé, akik egyetlen oldalnyi 

szöveget sem hagynak fiókban sárgulni33, már a közreadás tényével is elismerte a kötet 

jelentőségét. Az Una pietra sopra mint a kultúra személyes, de a hozzáértő és a benne 

élő személyességével megírt története az írói identitást aktuálisan megalkotó, a calvinói 

szépprózával párhuzamosan futó szövegsorozat. Erre az aspektusra reflektál az identitás 

folyamatszerűségét és a materiális szöveg véglegességét ütköztető cím is: Calvino 

írásainak ezzel a közlésével sem vállalja önmaga "végső" definícióját. A címbeli, 

"levélnehezékül" szolgáló kő egy bármikor elmozdítható súly, csak ideiglenesen rögzíti a 

szövegeket, amelyeket egyébként sem az elbeszélés időben változatlan alanya kapcsol 

3 3 Vö. Calvino, I.: "Presentazione". In: Una pietra sopra, 4. 
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össze, hanem az a változó személyiség, aki a világ felé fordulást mind müveinek, mind 

tetteinek alapvető tulajdonságának tartja: 

Az e könyvben megszólaló szereplő (aki részben azonos, részben különböző attól az 

önmagamtól, mely más írásokban ölt alakot) az ötvenes években tűnik fel a színpadon, és rögvest 

teljes beleéléssel korának főszerepét, »az elkötelezett értelmiségiét« kívánja alakítani. Hűen 

követi a darabban előírt utasításokat, de hiába, idővel rádöbben, hogy a szereppel való azonosulás 

ereje, láthatóan, noha látványos fordulatok nélkül, egyre csökken, majd kihuny, miként a 

történelem irányításának és értelmezésének igénye is. Ugyanakkor valami mégis fennmarad: a 

megértés, megmutatás és alkotás késztetése, és fokozatosan egy olyan vonás kerül előtérbe, mely, 

ha jobban megnézzük, már kezdettől fogva jelen volt: az összetettre, a sokrétűre, a 

viszonylagosra, a sokfélére való fogékonyság, amely a meghatározatlanság koncepcióját hozza 

létre.34 

Amint az írói előszó is felhívja figyelmünket, az Una pietra sopra egy a cikkek 

dátumai által jelzett diszkontinuitásban létező történetet tár az olvasó elé. Az a 

magatartás, amelyre a calvinói korpusz egészét jellemző világ felé fordulás globális 

attitűdjeként utaltunk elöljáróban, nem teljesen egyenlő azzal az elkötelezettséggel, 

amellyel az olasz értelmiség "impegnato" része meg akarta váltani kora, de legalábbis a 

közeli jövő társadalmát. A nyílt és aktív politikai kiállás Calvinónál csak egyik szakasza 

lett pályájának. Ahogy a politikum és az írás "harcos" összekapcsolása veszít 

elszántságából, úgy mutatkozik meg, hogy az esszékötetben megrajzolt szellemtörténet 

tele van lezárásokkal és kezdetekkel, még akkor is, ha az új kezdetek nem 

függetleníthetök az előzményektől, és ha a különbségek ellenére is kitetszik egy közös 

vonás: "a komplikált, az összetett és a viszonylagos érzésével" szembe forduló 

"megértésre, megmutatásra és alkotásra" törekvő írói elkötelezettség. 

Maria Corti Thibaudet-t idézve azt mondja, hogy az irodalom állapota - "A Betűk 

Rendje" - alapvetően kétféle lehet: vagy egy nyugalmi szakasz köszönt be, amely 

3 4 Uo. 
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bizonyos irodalmi modellek békés megszilárdulását, esetleg egyikük dominanciáját 

jelenti; vagy az ellentétek harca határozza meg, radikális szakítások, nyugtalan 

generációk alakítják arculatát, és a folytonosságot kikezdi a szaggatottság35. Ebbe az 

utóbbiba tartozik Corti szerint a második világháborút követő harminc év irodalmi 

helyzete, melyet az egységesülésnek ellenálló, más-más irányba törekvő tendenciák 

formáltak - élükön a három neo-irányzattal, a neorealizmussal, a neoavantgárddal és 

neoexperimentalizmussal. Corti a korszakot tehát a diszkontinuitás koraként írja le 

tulajdonképpen abban az értelemben, ahogy ez a (hégeli) korszakos egység elvesztésével 

a XX. század modernségében a művészi-kulturális irányzatok egymás mellettiségével és 

ezzel egyidejű egymás elleniségével jelentkezik. 

Mindezek után jogosnak tűnik a kérdés, vajon a calvinói életműben érezhető 

szemléletváltások a külső, kultúrtörténeti indulatok folyamatában helyezkednek-e el? 

Milyen státusa van az Una pietra sopra előszavában megnevezett "diszkontinuitásnak" és 

az ezzel szembe állított "közös vonásnak", amelyet a szerző életműve egészében 

felismerni vélt? Specifikus jegyei ezek a korpusznak, vagy általuk más, 

irodalomtörténetileg hasonló pozíciójú szövegekhez kapcsolódik? És ha igen, 

melyekhez? 

Mindenekelőtt és részben megelőlegezve a fenti kérdésre adandó választ meg kell 

jegyeznünk a következőket: a neorealizmus, neoavantgárd és neoexperimentalizmus mint 

kultúrtörténeti kategóriák rendszerinti egymásutánja nem feltétlenül azonos időbeli 

sorrendjükkel. Ez az irodalomtörténeti szempontú felsorolásuk, bár hasznos, az 

orientációt segítő általánosságot tükröz, ugyanakkor megtévesztő is lehet, mivel e 

fogalmak gyakran egykorú jelenségeket jelölnek. Ezen kívül további ellentmondásokhoz 

vezethetnek az e kategóriákba való besorolás szempontjai is, amelyek mindig merevek a 

3 5 Corti, M.: II viaggio testuale, 21. 
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befogandó "tárgyak" - főképpen hatástörténetük horizontjában megmutatkozó -

fluiditásához képest. Irodalomtörténeti rendszeralkotások esetében ezért nem ritka az a 

mozgás, amely a kategorizált jelenségek időszakos átértékelődéséből ered. "Még" 

neorealistának tekintett szövegek, ilyenek Calvino első regényei és novellái, a későbbi 

művek fényében olyan tulajdonságaikat "fedik fel", amelyek "már" sokkal inkább 

tekinthetők kísérletieknek, a realista normák áthágását felvállalóknak, mint mondjuk a 

lukácsi esztétika kritériumait, "az egyetlen, egységes valóság"36 ábrázolásának 

miméziselvét megvalósítóknak. 

Calvino az Una pietra soprához fűzött retrospektív előszavában ezt a fajta 

mozgást és a megértés időbeliségét is szóvá teszi. A változó és változatlan 

kombinatorikája iránti fogékonysággal nem csak a mire, a megírtat és az írót tükröző 

szövegekre reflektál, hanem e szövegek által megtapasztalt időbeli létezésre is, ahogyan 

ezek (és általuk írójuk is) a pillanatnyi jelen számára mindig is vannak. A korszakok 

váltják egymást, a hasonló különbözővé válik és fordítva, de sohasem függetlenül a 

visszatekintés mostjától, amely felé az észrevételek konvergálnak. 

Jóllehet múltnak és jelennek az Una pietra soprában elbeszélt részletei egy 

egyéni élet lenyomatát kapják, mégis azt kell mondanunk, hogy Calvino 

alkotóperiódusai, amelyeknek reprezentáns problémáit az esszékötetben elhelyezett 

reprezentáns írások hivatottak szemléltetni, nem afféle személyes, a privát szféra 

élményei által tagolt intervallumok. A személyesség nem úgy van jelen ezekben az 

írásokban, mint ahogy azt több költői életmű esetében látjuk, amikor is a múzsák 

személycseréi vagy a környezeti változások adnak alkalmat a szövegek csoportosítására. 

Az Una pietra sopra darabjai egyértelmű kultúrtörténeti kötődéseket mutatnak, 

amelyekkel a szerző a három neo-irányzat és posztmodern utóéletük megszólaltatta 

3 6 Lukács György: Az esztétikum sajátossága, (I.) Budapest 1975. 29. 
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esztétikai és ideológiai vitákban foglal állást. Az irodalomnak egy az avantgárd 

felfogástól sem idegen, tett-értékű koncepciója formálódik itt, amely - és ezt különösen 

lényegesnek tartjuk a későbbi megállapításainkra nézve -, annak ellenére fennmarad, 

hogy a közvetlenül politikai ténykedésként értelmezhető gesztusokról lemond a szerző. 

Az esszékötetben kirajzolódó intellektuális színjáték dramatikai tetőpontja 

tulajdonképpen e lemondás maga. A biográfiai kezdet, az ifjúkori kritikai írások, amelyek 

az akkori realizmusközeli széppróza vonzásában álltak, csak prológusnyi helyet kaptak, 

annyiban jelennek meg, amennyiben a könyv első esszéje ("II midollo del leone") 

ezeknek bevallott szintézise lett. A kezdeti ideálokkal való leszámolás, a "búcsú az 

ideológiai fegyverektől" - hogy a Calvinónak és a Menabö-körnek oly kedves szerzőt 

parafrazeáljuk - a hatvanas években következik be, és ez az időszak alkotja "a kötet fő 

részét, mind az írások jelentősége, mind számuk tekintetében"37. Ezek az "új irodalmat 

kereső" Menabö égisze alatt töltött évek, a kezdetek ideje: "egyrészt az irodalmi 

neoavantgárdé (a «Novissimi», majd a «Gruppo 63»), másrészt az ideologikus-politikai 

neoavantgárdé («Quaderni rossi», «Quaderni piacentini»), amely utat nyit a 

hatvannyolcas új baloldalnak. Az irodalmi neoavantgárddal a Menabö azonnal 

kapcsolatba lép, és eszmecserét folytat; az ideologikus-politikaival jobbára csak 

polemizál, mert az a Menabö képviselte kulturális vonalban «a rendszer 

racionalizálásának» főbenjáró vétkét látta." 

Mint látjuk, az újszerűséghez, amelyet Calvino a neoavantgárd irodalomban fedez 

fel, ambivalens értékek társulnak: a poétikai változtatás igénye egyértelmű vonzást 

gyakorol rá, de nem fogadja fenntartás nélkül a baloldali radikalizmust, amely a 

provokáló aktusként felfogott művészet politikai töltetét adja. Az eredetileg a Menaböbm 

megjelent és az Una pietra soprába is felvett, a munkásság ellentmondásos történelmi 

3 7 Calvino, I."Presentazione". In: Una pietra sopra, VI. 
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funkciójából38 kiinduló cikk, a "L'antitesi operaia" (1964) a neo-marxizmustól való nyílt 

elhatárolódás megfogalmazása és egyben annak bizonyítéka, hogy a XVIII. századi 

felvilágosodás alapvetően "polgári" értékeit magáénak valló szerző számára milyen 

nehézséget jelent a hatvanas évek ideológiai palettáján hiteles keretet találni a humanista-

racionális ideáloknak. 

Calvino számára nemcsak tartalmi, de stílusbeli kérdés is a választás, a 

"veleszületett" szkepticizmus meggátolja abban, hogy feltétlen bizalommal forduljon egy 

alaposan körülírt, már kész gondolkodásmód felé. A régivel szemben kételyei vannak, de 

az újonnan a beat generáció lendületével előtörő destrukció is erős ellenérzéseket vált ki 

belőle és leginkább egy fontolva haladó, egy egyszerre "forradalmi és megőrző" 

magatartással szimpatizál. Prózája a szellemi helykeresésnek sokarcú metamorfózisa, az 

ezerhétszázas évek fényéhez való ragaszkodás, amely az írás létrejöttekor "a polgárság 

által hátrahagyott pozitív (a tudást, az erkölcsöt, a művészetet stb. érintő) értékek" 

baloldali továbbvitelét kívánja megvalósítani és ezzel a történelmi folyamat marxista 

értelmű, globálisan felfogott érvényesülését szolgálni. Az 1964-es év ideológiai váltást is 

jelent: 1980-ban az Una pietra sopra szerzője, az esszékötetbe írásokat válogató Calvino 

felvezető megjegyzéseiben a cikkben egy gondolkodásforma végállomássását ismeri fel, 

pályájának egy szakasza zárul le ezzel a még a munkásosztály történelmi szerepében és a 

globális megoldás lehetőségében hívő, a különböző elemek egységesítésén és 

harmonizálásán fáradozó "utolsó kísérlettel". 

3 8 A munkásság "az ipari rendszer elembertelenítő hatásainak végső tárgya" és "a felszabadító és 
rehumanizáló hatások végső alanya". Vő. "L'antitesi operaia" Uo. 121-136. 
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I. 1.2. Az új racionalitás 

A Gruppo 63-hoz kapcsolódó megnyilatkozásokban sok szó esik a racionális 

gondolkodás új formájáról, amely a korábbiaktól leginkább annyiban különbözik, hogy 

nem vállal közösséget sem a külső naturalista aprólékossággal végzett, 

dokumentumigényű megjelenítésével, sem pedig a társadalmi viszonyokat a történelmi 

materializmus nyomdokain megszólaltató neorealista ábrázolásmóddal. A hatvanas évek 

elején a hagyományos, a neo-idealizmus és marxizmus közt őrlődő művészi szemlélet a 

provincialitás, az intellektuális földhözragadtság szinonimájává válik azok szemében, 

akik a modernitás európai, az irodalomtól eleddig idegen diskurzusok felé megnyíló 

áramlataiba kívánkoznak. Valójában az irodalmi gyakorlat olyan reformja lesz itt a tét, 

amelyben a tradíció folytatásának és elhagyásának konstruktív kombinációja a megfáradt 

alkotásmódok felváltására irányul. 

Az Una pietra sopra kicsit Pirandello-féle színpadán fellépő Calvino alteregó-

fígurája39, úgy írja le a korábban magáénak vallott gondolkodásmódtól való távolodás e 

folyamatát, mint egy fokozatos gyengülést - "ahogy a történelmi folyamat irányításának 

és értelmezésének igénye lassan erejét veszti" -, amelyben nyoma sincs az avantgárd 

lendületben sokszor tapasztalható forradalmi változás kifejezetten megvilágosodásszerű 

élményének. Az átalakulásnak egy élet története szolgáltatja a keretet és a 

folytonosságot; annak ellenére, hogy gondolkodása univerzálisnak vélt akkori bázisáról 

kiderült, mégsem az, a változás nem érinti a régi, az alakuló személyiség történetében is 

mindig újra megtalált értékeket, "a megértés, megmutatás és alkotás" egységét, amely 

töretlenül humanista és észelvű.40 Calvino, aki a "L'antitesi operaia" című írásában a 

3 9 Ld. a 32. lábjegyzethez tartozó idézetet. 
40 "Ez az, ami igazán megváltozott bennünk. Nem a gondolatok, vagy az értékek lettek mások, azokat 
nincs értelme megváltoztatni, (hiszen olyan rövid az élet, ha gondolkodásmódunkat elkezdjük váltogatni, 
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munkásosztály természetes adottságának nevezi a racionális beállítódást ("la spinta 

razionalizzatrice é la vocazione naturale della classe operaia"), a racionalitás igenlésében 

azonosult a munkásság nézőpontjával, amely mindvégig ki van téve a kapitalizmusból, 

vagyis a vak véletlennek kiszolgáltatott rendszerből származó katasztrofikus 

ellenhatásnak. 

A néhány hónappal korábban keletkezett "Un'amara serenitá" (1964) keserű 

jókedve nemcsak a tudás és világ feszültségéből származó válságot regisztrálja, de egy új 

hangot is jelez, amely kedélyében a határaival tisztában lévő ész nietzschei vagy a 

végtelen elérhetetlenségét tudomásul vevő Leopardi-féle vidám tudomány tragikus 

derűjét rejti, és amelyben már csak e se nem optimista, se nem pesszimista alapállapot 

árnyékában mutatkozik meg az előző esszékben még domináns marxista terminológia. A 

mozgásban lévő történelem logosa itt a rendetlenségben talál magára.41 A káosz 

termékeny feldolgozására való fogékonyság teszi lehetővé a korabeli értelmiségi 

számára, hogy "pesszimizmusából is erőt merítsen és - kesernyés derűvel - kitartson 

amellett, aminek elérését már kitűzte magának."42 

A rendetlenségnek ez a fajta poétikai hasznosítása párhuzamba állítható azzal a 

figyelemmel, amelyet a Gruppo 63 köré csoportosulok szentelnek a művészetnek, és 

amelyet Umberto Eco az új esztétikai paradigmát kifejtő Nyitott műve elméletileg dolgoz 

fel. Hogy Calvino művészetfelfogása ezen a téren megegyezik a neoavantgárd 

pozícióval, nyilvánvalóvá válik számunkra abból is, amit Eco a kötet születésének 

körülményéről az előszóban elárul: "A könyv gondolata ekkor még fel sem merült 

bennem. Az ötlet Italo Calvinótól származik, aki olvasta az Incontri musicaliban 

még az a kevés folyamatosság és értelem is széttöredezik, amely egyáltalán megteremthető. Akkor már 
jobb egyirányban okoskodni, és még ha az hibás is, előbb-utóbb jönnek mások, helyesebb észjárással, akik 
majd a mi hibáinkat is hasznosítani tudják)." (Calvino, I.: "La 'belle epoque1 inaspettata". In: Una pietra 
sopra, 84.) 
41 "(S)zinte mindig úgy adódik, hogy a zajló történelem a rendetlenségben, a dolgok kuszaságában 
igazolja önmaga értelmét." (Calvino, I.: "La sfída al labirinto". In: Una pietra sopra, 119.) 
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megjelent dolgozatot, aztán megkérdezte, nem akamék-e csinálni belőle valamit az 

Einaudi Kiadónak."43 

A hasonlóan gondolkodók - például a fő avantgárd fórumban, az II Verri oldalain 

szóhoz jutók - amellett érvelnek, hogy az indusztriális kor formátlan valóságában a 

klasszikus architektonikus formákkal szemben a formabontó, vagy informális igénynek 

van létjogosultsága, és ennek megfelelően elutasítanak minden idealista nézetet, amely a 

müvet előzmény nélküli unikumként megismételhetetlenségében képzeli el. "A forma" -

nézetük szerint - "egyetemes, interszubjektív viselkedésmód... egy adott kor és 

környezet közös intézménye, amelynek története megírható, sőt megírandó"44. Az 

idealizmustól való elfordulással - hogy jól értsük - a neoavantgárd a másik végletet, a 

realista esztétikát hasonlóképpen kártékonynak ítéli, a mű "lényege" bár nem a 

kifejezésben megjelenő zseniális intuíció, de az utólagosan kialakuló dialektikus 

felépítmény kategóriájába sem kerülhet. 

Calvino ellentétekre alapozó logikájú, fent említett írásai - bár egyelőre inkább a 

sorok közt, mint kimondottan - a választásnak azt a Gruppo által is megfogalmazott 

dilemmáját járják körül, amelyben az irodalom idealista autonómiája, illetve 

materialista heteronómiája mint a művészi gyakorlat két szélsőséges pólusa jelenik 

meg. Tulajdonképpen már a probléma hasonló felvetése megteremti a Csoport és a 

kísérleti megújulást támogató Menabö-kör közt létrejövő konszenzus alapvető 

feltételeit, mindenekelőtt pedig az érdekközösséget, hogy egy "huszárvágással" 

harmadik utat találjanak a művészi-etikai két rossz között. 

A vitákban és az elméleti írásokban fokozatosan körvonalazódó "megoldás" 

megszületése és ütőképessége legtöbbet a nyelviség társadalomtól elválaszthatatlan 

4 2 Uo. 120. 
4 3 A szóban forgó írás az Opera aperta első kiadásában megjelent Joyce-tanulmány, amelyben Eco a 
modern művészetben uralkodó, az anyag megszervezésére, elrendezésére koncentráló alkotásmód 
paradigmatikussá válására mutat rá. 
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felvetésének köszönhet, ez pedig a maga részéről az idealizmustól elforduló és a nyelv 

szerepét különösen szem előtt tartó filozófiai gondolkodásnak, valamint a modern 

nyelvészetnek adósa. A tudományok beáramlását és általában az elméletek felé nyitást a 

neoavantgárd már indulásakor, az II Verri Anceschi szerzette bemutatkozó írásában 

magáénak vallotta és a tudományosság - bár ennek koncepció is változnak - mindvégig 

meghatározza arculatát.45 

Ebben a kulturális légkörben mi sem természetesebb, mint hogy az irodalmi mü 

formai sajátosságainak felismerése szolgál régi-új kiindulópontul az irodalomról szóló 

gondolkodásnak. A kiindulópont régi, mert nem először fordul elő, hogy az 

elméletalkotók a formában keresik és találják meg az irodalmi alkotás specifikumát. A 

század első felének formalistáihoz hasonlóan az irodalmi szöveg hatását vagy 

hatástalanságát ők is formai és nem tartalmi tényezőknek tulajdonítják. Ennek 

megfelelően a kísérletezés felé nyitott magatartás arra az írásra koncentrál, amely 

szemben áll a beszéddel, méghozzá azért, mert "az előbbi mindig szimbolikusnak, befelé 

fordulónak látszik, mintha makacsul a nyelvezet titkos oldala felé fordulna, míg az utóbbi 

csak üres jelek tartalma csupán, amelyeknek csak a folyamata jelentéshordozó"46. Az így 

felfogott írás méltó feladatául a kifejezés általános struktúráját érzékeltető, a nyelvet a 

langue oldaláról feltérképező müvek létrehozását tekinti, amelyekben a cselekményelvű 

folyamatossággal szemben szerkezetük és nyelvezetük játszik döntő szerepet. (Az 

érdeklődésnek erre a radikális, nyelvészeti fordulatára emlékezik Eco kissé nosztalgikus 

és anekdota-ízű megjegyzése a Nyitott mü előszavában, amellyel a hóna alatt Trubeckoj 

fonológiájával megjelenő Vittorini alakját emblematikus szférákba emeli.) a kísérleti 

4 4 Vö. Renato Bariili a Nyitott műről írt pártfogó kritikáját, In: II Verri, 1962. 4. (Idézi Eco, Nyitott mü, 15.) 
4 5 Vö. Anceschi, Luciano: "Discorso generale". In: II Verri, 1956. 1. 
4 6 Barthes, Roland: "Az írás nullfoka". In: A szöveg öröme, Osiris, Budapest 1996. 13. (kiem. a szerzőtől, 
R. B.) A korai Barthes hatása számottevő korának strukturalista szerzőire, ő alapozta meg a 
grammatikalitás Chomskytól eltérő értelmezését, és sok tekintetben az ő ösztönzésének volt köszönhető, 

27 



szemlélet a szövegek létrehozásának új gyakorlatában egyrészt a nyelv absztrakt terében 

felszabaduló szavakkal a metaforikus alakítástechnikák előretörését hozza magával, 

másrészt a különböző nyelvezetek keverését, montázsát. Mindez természetesen a 

befogadás aktusait sem hagyja érintetlenül, a szövegértelmezés hangsúlyozottan 

asszociatívvá és az olvasó részéről fokozott aktivitást igénylővé válik. 

A formális megújhodás azonban nemcsak művészi érdekek hatására jön létre, 

elválaszthatatlan - még kifejezetten apolitikus verzióiban is - attól a tartalmi 

célkitűzéstől, hogy a múlt konzervatív ideológiai súlyától megszabaduljanak. A Gruppo 

tagjai a formakultuszban látják a művészet felszabadító erejét, hatékonyságát. 

Politikailag reakciósnak tartják a mimézis-elv utilitarista sulykolását, minthogy ez az 

elmélet annak az osztálynak az ideológiája, amely a művésztől saját világképének 

tükrözését kívánta meg. Az ideológia viszonylatában ezen a ponton az olasz 

neoavantgárdon belül kibékíthetetlen - leginkább Guglielmi és Sanguineti nevével jelzett 

- ellentétek támadnak a kísérletiség politikailag mérsékelt hívei, illetve a társadalmat 

baloldali elkötelezettséggel provokáló irányzat közt. Az érdeklődések és érdekek ilyen 

kettéválásával különíthető el már a hatvanas évek elején az experimentalizmus - melynek 

"Parnasszusát" továbbra is a Gruppo 63 képezte - a szigorúan vett, a 68-as történéseket 

részben megelölegző, majd azzal azonosuló avantgárd törekvéstől, amely meg kívánta 

őrizni mozgalmi és az avantgárd törekvésekre mindig is jellemző magatartásformáit, 

lelkes tettrekészségét, (kulturálisan értett) forradalmi ellenzékiségét és a tradíció nihilista 

tagadását, hogy csak a legmarkánsabbakat említsük. Az induláskor is meglévő eltérések 

egyre összebékíthetetlenebb ellentétekké váltak. Míg az avantgárd ars poetica a 

művészetektől - és elsősorban az irodalomtól - nem is annyira a művet várja el, hanem 

egy - erőteljesen társadalmi - program megmutatását, amely gyakran tagadja is a mű 

hogy új összefüggések tárultak fel az irodalom nyelvi létezése és a nyelvben feloldódó szubjektum 
mibenléte között. 
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mint esztétikai fenomén létjogosultságát, addig az experimentalisták a nyelv és az 

ideológia szétválasztásával próbálkozva új, főleg epikus lehetőségeket keresnek és a 

konkrét formában, a "meztelenre vetkőztetett" nyelvezetre koncentrálnak, amely mint - a 

barthes-ian értelmezett - null fokú írás a közhasználatú kommunikációhoz képest 

gyökeresen "más", eredeti kiinduló pontja a megszólalásnak. A másság akarása a 

potencialitás felé fordulást és a pluralizmus mindinkább csábító bűvöletét jelzi, nem 

pedig - mint ahogy az ide vonatkozó "vádló" tanulmányok érvelnek - a jelentésen 

kívüliséget, a szemantikai űrt veszi célba; "ellenkezőleg, éppen a jelentésképzést 

alapozza meg és gerjeszti, és ez annál erősebb lesz, minél jobban sikerül egy olyan 

területet megszólaltatni, amelyben a mindent meghamisító ideológia még nem fejtette ki 

bénító hatását, vagyis, amelynek határain belül még nem jelöltek ki egy egyetlen 

érvényes jelentést."47 Másképp, de ugyancsak Guglielmivel szólva, "az avantgárdnak 

ellen kell állnia a definíciógyártás mindenfajta kísértésének". Ez a program végül is, ha 

teljes érvényt szerez - be kell látnunk, és alkalmazói is belátják néhány év múlva48 - a 

nyelvet és az esztétikai tevékenységet oly mértékben misztifikáló, a használat 

lehetőségeit annyira korlátozó felfogást takar, hogy nem vezethet máshová csak a totális 

csendhez. Az avantgárd csoport megszűnése ezért szükségszerű következménye az általa 

hirdetett elveknek, ha nem akar önmaga patetikus túlélésének tanúja lenni, a tartalékait 

felélő mozgalom a konszolidálódás elől csak a némaságba menekülhet. A megszűnés 

azonban nem egy melodramatikus véghangulat jegyében, inkább ironikus, sztoikus 

gesztussal megy végbe, annál is inkább, mert nem is jelenti a csoport szellemiségének 

teljes felszámolását, amely a továbbra is fennmaradó kísérletiségben, természetével 

4 7 Guglielmi hozzászólása a kísérleti regényről tartott 2. palermói konferencián. Vő. "Relazione". In: 
Cruppo 63. II romanzo sperimentale, Balestrini, Nanni, Giuliani, Alfredo (a cura di) Feltrinelli, Milano 
1966. 35. 
4 8 Az avantgárd mozgalom "hivatalos" végét a Quindici 1969-ben kereskedelmi sikerének tetőpontján 
történő beszüntetése jelöli. Vö. Eco, U.: "II Gruppo 63, sperimentalismo e avanguardia". In: Suglispecchi 
e altrisaggi, 1985. 93-104. (a továbbiakban Sugli specchi) 
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cseppet sem ellenkezően "csatát nyer, és elismerést arat"49. Eco 1983-ban keletkezett 

jubiláló írásában le is vonja a következtetést: "Hogy (a csoportot) ma ünnepeljük, azért 

lehetséges, mert annak idején megértette, hogy meg kell halnia."50 

Mindamellett a neoavantgárdnak és az experimentalizmusnak együttes érdeme, 

hogy a formális kísérletezés fokozott igényével véghez viszi a poétikai szemléletváltást. 

Egyrészt szakít azzal a gyakorlattal, hogy a szöveg jelentését a mozdulatlan referenciális 

jelviszonyra utalja, másrészt elkötelezve magát jelentő és jelentett kölcsönös 

meghatározottságának tézisével megváltoztatja a művészi problémafelvetést: a kérdés 

ezúttal nem az, hogy mit, hanem, hogy hogyan lehet (valamit) ábrázolni. Az írásnak ez a 

fajtája tehát a nem azonosító jelentésalkotás mentén helyezkedik el és nem a realitás, 

hanem a szöveg nyitottságában folytonosan formálódó igazság a tétje. 

A világ mint véletlenszerű képződmény, azaz objektív, jelentés nélküli tények 

halmaza kaotikusságában és tisztátlanságában nem lehet a globalitásra törekvő 

értelmezés tárgya. A direkt ábrázolhatóság lehetetlensége folytán - a fenomenológiai 

tanítás alapján - zárójelbe tett valóság az ítélet felfüggesztését ígéri és teszi ezt egy új 

racionalitás reményében, amelyben szubjektivitás és objektivitás az életvilág 

autentikusságában intencionálisán egybeesnek. A kísérleti szárny a képzelet 

realizmusában ("realismo dell'invenzione") - amely nevében emlékeztet Bontempelli 

mágikus relizmusára - látja ennek az elvnek megvalósulási feltételeit, mivel az érzékelés 

és ítélet hagyományosan normálisnak tartott formáinak felfüggesztésével az immagináció 

új területeire kíván eljutni. Ennek a célnak a fényében a neoavantgárd egyik legfontosabb 

feladatául azt ismeri el - és ezen a téren mindkét irányzat egyet ért -, "hogy előmozdítsák 

az új racionalitás létrejöttét, méghozzá a művész számára rendelkezésre álló formában, 

4 9 Uo. 104. 
5 0 Uo. 

30 



vagyis nyelvileg"51. Giancarlo Ferretti52 állapítja meg: jóllehet az új racionalitás 

eszményének követése a radikális megújulás szempontjából veszélyes vállalkozásnak 

bizonyul, mivel azzal fenyeget, hogy a művészeti forradalmiság óhatatlanul a polgári 

társadalom ipari észszerűsége felé hajlik el, ugyanakkor, "a két szárny közti 

közvetítésben, amelynek szándéka teljes egyértelműséggel a kísérleti regényről folytatott 

palermói konferencián 1965-ben merült fel, helyet kapott annak esélye is, hogy a nyelv 

poétikai funkciója ne a kommunikációs funkció vállalása nélkül szabaduljon fel"53. A 

konferencián "kompromisszumként" - ám nyilvánvalóan a "poétikai funkciót" inkább 

szem előtt tartó kísérletiség keretein belül - megszülető mű-definíciók egyaránt 

befogadják az orosz formalistáktól származó, a hagyományos kódokat kicselező 

"elidegenítés-elvet" és a kulturális meghatározottság problémáit. A mű esztétikai értéke 

az újszerűség hangsúlyozásával - meglehetősen egyoldalúan - innovatív alapokra 

helyeződik, de látensen mégis jelen van a tradícióra és a kultúrára utaltság felismerése. A 

kísérleti mű "annyiban hatásos, amennyiben a rendetlenségben a rend egy működőképes 

modelljét tudja létre hozni, amely éppenséggel el sem képzelhető egy szerteágazóan 

artikulált és szervezett kultúra nélkül, már csak azért sem, mert egyrészt ez a kultúra 

alkotja alapvető struktúráját, jelöli ki operatív hatótávolságát és irányítja választásainak 

módjait, valamint szerkezetét, másrészt, mert a művészi munka mérhetetlen mennyiségű 

kulturális anyagot dolgoz fel"54. 

A kísérleti írásmód végső soron epifanikusan vonatkozik a valóságra és így 

episztemológiai metaforaként a mű és a kultúra nyelvi létéből fakadó lehetőségeket a 

51 Sanguineti, Edoardo: "Dibattito". In: Gruppo 63.Critica e teória, Bariili, Renato, Guglielmi, Angelo (a 
cura di) Felrtinelli, Milano 1976. 274. 
52 Ferretti, Giancarlo:"ll Gruppo 63 e l'area dello sperimentalismo". In: La letteratura del rifiuto e altri 
scritti, Mursia, Milano 1981. 284-309. 
5 3 Heyer-Caput, Margherita: Per una letteratura della rijlessione:elementifilosofico-scientijici nell'opera 
di Luigi Malerba, Edizioni Paul Haupt, Bern 1995. 41. 
5 4 Curi, Francesco: "Per una storia delle avanguardie". In: Gruppo 63. Critica e teória, 326. Idézi Heyer-
Caput, M.: i.m. 42. 
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szellemi magatartás azon válfajával köti össze, amelyet Eco húsz évvel későbbi - tehát az 

Una pietra soprával szinte egykorú -, a Gruppo tevékenységét értékelő előadásában 

jellegzetesen Po vidéki felvilágosodásnak ("illuminismo padano") titulál. A 63-as 

Csoporttal foglalkozó írás miután mind ideológiailag, mind esztétikailag 

megkülönbözteti a kísérleti és avantgárd művészetet, az előbbit (és csak ezt!) egy olyan 

világszemlélet folytatásaként értelmezi, melynek elméleti irányvonalait a hagyományos 

idealizmussal szemben az európai szellemi távlattal rendelkező észak-olasz 

felvilágosodás utódaiként kialakult szellemi áramlatok határoznak meg. Arról van tehát 

szó, hogy a mindenekelőtt Benedetto Croce nevével összeforrt, dél-olasz idealizmussal 

szemben kijelöl egy sem etnikailag, sem földrajzilag nem konkretizálható, de kulturálisan 

mégiscsak északon elhelyezkedő, az ipari háromszög fejlődésétől sem független szellemi 

beállítódást, amely inkább közép-európai, mintsem mediterrán gyökerekkel rendelkezik. 

Ebben a kulturális légkörben jelentek meg a modern európai (Brecht, Yeats, Joyce, 

Kafka) és amerikai (Conrad, Hemingway) irodalmat bevezető publikációk - élükön 

Vittorinivel és a Menaböval -, és ez hatotta át a századelő osztrák-magyar monarchiabeli 

Triesztjének történéseit is. Az északi koiné logocentrizmusa egyértelmű, de 

hangsúlyoznunk kell, hogy ez a logos az, amely a nápolyi idealizmus leváltására 

vállalkozik, vagyis elsősorban ehhez képest határozza meg magát. Az új racionalista 

gondolkodásformákhoz hasonlóan az észelvűség korlátaival számolva, igyekeznek 

elhatárolódni a racionalizmus túlzottan magabiztos és megalomán módozataitól, ennek 

megfelelően Eco is szükségesnek tartja pontosan megnevezni a 63-as csoport kötődéseit: 

Banfi antiidealista racionalizmusában, Abbagnano pozitív egzisztencializmusában, 

Geymonat neoracionalizmusában és Paci fenomenológiájában látja a kísérleti irodalom 

művelőire - közvetlenül vagy közvetetten - gyakorolt filozófiai kisugárzás eredőit. 



Az "északi" gondolkodásmódot tehát a csoportnak nem az avantgárd, hanem a 

kísérleti oldala tükrözi, amely a "legharsányabb és legprovokatívabb megjelenési formája 

volt annak" a jelenségnek, amit Eco észak-olasz felvilágosodásnak nevez. Ez a racionális 

igényű, az elmélet és kritika szempontjait is elsajátító neoavantgárd irodalom ugyanakkor 

párhuzamba állítható a tudományoknak azzal a hasznosításával, amelyet Calvino és 

Vittorini is képvisel. Vittorini képes beszédben fogalmazza meg egyik tanulmányában a 

szintézis mibenlétét: az elméleti-kritikai irányultság a fa törzse, melynek lombkoronáját 

az expresszív és affektív irányultság alkotja. Csak az irodalom racionális 

kezdeményezésének hatására jöhet létre a megváltozott valósághoz fűződő minőségileg 

új kapcsolat55. 

A Calvino megfogalmazta és művei közös jegyeként kitüntetett - a megértést, 

megmutatást és alkotást tömörítő - hármas egység a racionalitásnak és irodalomnak 

szintén ezt a fajta kapcsolatát állítja elénk. A calvinói "közös vonás" ezért nemcsak egy 

életművön vonul végig, hanem azonosítható a racionalitás azon válfajával, amelyben a 

Gruppo tagjaiként Eco és Malerba is osztozik. A kísérletiség e koncepciója egy átfogó, 

mondhatnánk írói egyéniségüket alapvetően meghatározó intellektuális beállítódás, 

amelyet maguk is az irodalmiság kritériumai közt tartanak számon, így akkor sem tűnik 

el, amikor a kísérletezés nagy korszaka történetileg véget ér. 

I. 3. A posztmodem "zászlóvivői" 

A racionális beállítottság és a szellemi tradíciók területén felmutatott "közös 

vonáson" kívül, szót kell még ejtenünk a posztmodem fogalmáról, amely Calvinót, Ecót 

és Malerbát összeköti. Ez az itt utólagosan tárgyalandó kapcsolódási horizont, azért is 

5 5 Vittorini, Elio: Le due tensioni. Appunti per una ideologia delta letteratura, D. Isella (a cura di), II 
Saggiátore, Milano 1967. 5-15. 
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utólagos, mert nézetünk szerint a posztmodern a fent leírt viszonyokból és szellemi 

attitűdökből bontakozik ki, másrészt pedig - "benne-állásunk" miatt jóllehet nem 

elhanyagolható, de - témaválasztásunk szempontjából csak másodlagos jelentőséggel bír, 

hiszen érdeklődésünk előterében nem a korszakolás, vagy egy korszak legitimációjának 

kérdései találhatóak. 

A neovantgárd-kísérletiség, illetve posztmodern relációját egy kiinduló helyzet, 

egy közös kihívás minősíti, amelyre Calvinót idézve Jauss56 többször utal "posztmodem 

esztétikája védelmében". A kihívás szituációja abban gyökerezik, hogy "az 

eldologiasodott valóság rányílik a világ- és önmegismerés új sokféleségére - Calvino 

szerint ez jelenti a közös nevezőt a hatvanas években fellépő <posztmodern> szerzők 

számára."57 A hatvanas évek közepén a kísérletiséggel a posztmodemség meghatározása 

veszi kezdetét, és az új átütő ereje egy univerzálisan érzékelt, igazi korszakküszöb 

jelentkezését teszi felismerhetővé. A posztmodem tehát nem egy erejét vesztett, 

epigonálissá fajult zárszakasza a klasszikus modernségnek - ahogy az első definíciókat 

megérlelő vitákban sokszor hallható volt -, hanem a hangsúlyozottan vállalt 

utólagosságban egy eredeti korszaktudat ismerhető fel, "mely még kimeríthetetlen, új 

tapasztalati horizontot nyitott meg az esztétikai gyakorlatnak"58. 

Calvino, Eco és Malerba számos nekik szentelt tanulmányban az olasz 

posztmodem kiválóságaiként, "legmeghatározóbb és legtöbbet emlegetett szerzőiként"59, 

5 6 Jauss Calvino aufklerista álláspontjára hivatkozó megállapitása szerint a calvinói irodalomfelfogás - a 
„La sfida al labirinto"-ban explicite is kifejezett - célkitűzése a "labirintus kihívására" adandó válasz. 
Jauss megfogalmazása (vagy magyar fordítójáé) azonban nem pontos, nyilvánvalóan rosszul érti az esszé 
címét. Ez - ahogy jelen dolgozat címével is állítjuk - a labirintus iránti kihívást, tehát egy aktív és nem 
egy elszenvedett magatartásformát jelöl, amely véleményünk szerint lényegi vonása a calvinói aujklerista 
gondolkodásmódnak. Vö. Jauss, H. R.: Recepcióelmélet, 242. 
5 7 Uo. 245. 11. jegyzet. 
5 8 Uo. 214. 
5 9 Cannon, JoAnn: Postmodern Italian Fiction. The Crisis of the Reason in Calvino, Eco, Sciasca, 
Malerba, London 1989. 8. 
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"zászlóvivőiként"60 jelennek meg külön-külön is, de egymás társaságában kiváltképp: 

műveik jó része a posztmodern kanonikus szövegeinek jeles szeletét alkotják. Változatos 

szemléletmódoknak helyet adó recepciójukban így egy fontos csoportot képeznek a 

posztmodern karakterisztika kimutatásában érdekelt stúdiumok, melyek a 80-as évektől 

kezdve válnak meghatározóvá, eleinte főleg az angolszász kritika berkeiben.61 Szinte 

kivétel nélkül elmondhatjuk ezekről a munkákról, hogy a "modernség versus 

posztmodernség" kérdésének némiképp áldozatul esett műértelmezéseket tartalmaznak, 

melyek abbéli célkitűzésükben, hogy plauzibilis ellentétpárokat mutassanak ki a két 

korszak viszonylatában, olykor inkább a jól hasznosíthatóság jegyében bontják fel 

részekre a szövegeket, ahelyett, hogy például a szoros olvasás szempontjait érvényesítve 

valóban a művek interpretációját kísérelnék meg. 

Mindazonáltal nyilvánvaló a posztmodern felőli megközelítés jogossága, de 

ugyanúgy, ahogy a posztmodern esztétikának is idő kellett a kikristályosodáshoz, az 

egységesüléshez, úgy szerzőink recepciójában is megfigyelhető ez az érési folyamat, 

amelynek véleményünk szerint Hans Robert Jauss Calvino-értelmezése (1989) a 

legfontosabb állomása. Jauss szerepe elvitathatatlan Calvino késői prózájának mint 

korszakalkotó irodalmi teljesítménynek a megítélésében, csakúgy, mint a posztmodern 

megkésettség újragondolásában. Az amerikai szakirodalomban hemzsegő és az 

európaiban is erőteljesen megjelenő belatedness-melankólia érzelmessége-elvágyódása a 

jaussi "utólagosság" fogalmával elveszíti melodramatikus színezetét62 a transzcendencia 

6 0 Lessle, Christine: Weltreflexion und Weltlektüre in Italo Calvinos erzählerischem Spätwerk, 
Humanistischer Verlag, Bonn 1991. 18. 
61 Cannon, J.: i.m., Lucente, Gregory L.: Beautyful Fables: Self-Consciuosness in Italian Narrative from 
Manzoni 10 Calvino, Md., Baltimore 1986, Tani, Stefano: The Doomed Detective.The contribution ofthe 
Detective Novel to Postmodern American an Italian Fiction,NY. 1984. 
6 2 Cannon, aki idézett művében szintén a megkésettséggel, a válsággal köti össze Calvino, Sciascia, Eco 
és Malerba művészi világát, kritizálható a vizsgált művek kiválasztásában is. Éppen az episztemológiai 
válság szempontjának alkalmazása miatt - amely szükséges, de nézetünk szerint nem elégséges feltétele 
annak, hogy egy irodalmi szöveg posztmodernnek ítéltessék -, Malerba esetében a legkevésbé 
posztmodern regényeit (// serpente, Salto mortale) vizsgálja. Ezek mind keletkezési idejük (1966, 1968), 
mind megformáltságuk, beszédmódjuk tekintetében sokkal inkább a nouveau románhoz állnak közelebb, 
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utáni nosztalgia helyett az új mítosz megalkotásának és a pluralitásra adott irodalmi 

válasznak, az intertextualitásnak szentelve több figyelmet. Jauss szerint azokban a 

pesszimista pátoszú mítoszokban, "melyek világunk végállapotáról, a szubjektum 

haláláról és az értelem öntrónfosztásáról szólnak" ..., "nem a formálódó posztmodem 

esztétika ad hírt magáról, hanem egy olyan modemség végső szakaszának szimptómái, 

melytől eltávolodik a Borges müvén felnövekedett írógeneráció"63. 

mint a "paradigmatikus" posztmodernhez, amelyhez a többi e kötetben interpretált és a nyolcvanas évekre 
datált mű kétségtelenül tartozik. 
6 3 Jauss, H. R: Recepcióelmélet, 221. 
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II. Italo Cal vino tér-vágy-városai 

"A kultúra elmerült a tárgyiasság tengerében, 
de azt a poétikai-etikai diskurzust, 
amely egyén-történelem-természet 

feszültségének terméke, meg kell tartani". 

Italo Calvino 

Calvino modern értelmiségiként elmerülve a tágyiasság tengerében64 - eltévedve 

a labirintusban - a kaotikusként megélt és olvasott65 valóság kritikai ábrázolását 

választja művészi feladatul, mégpedig azzal az utópikus céllal, hogy azt megszabadítsa 

az embertelenségtől ("disumanitá") és lehetetlenné tegye a hozzá kapcsolódó 

progresszista végső jelentéseket ("il significato finale di progresso"). Ugyanakkor -

emlékezzünk rá -, Calvino miután a La sfida al labirintóban megidézi azokat az 

elődöket, akiket nem lehet elhallgatni, ha irodalomról és labirintusról egyszerre kell 

szólni, arra a következtetésre jut, hogy a labirintus nemcsak ellenség, hanem 

szórakoztató-gyönyörködtető, vágykeltő összefüggések sokasága, amelynek alapja a 

játék és a mozgás. 

A labirintus e kettős értéke folytán és az esztétikum autonómiájának jegyében 

Calvino prózája az elidegenedettség és abszurditás kezdeti neorealista66-

egzisztencialista látásmódjától az - intellektuális, művészi és morális - lehetőségként 

felfogott másságtapasztalat irányába mozdul el, és egyre inkább szemiotikai-

6 4 Calvino, I.: "II mare deH'oggettivitá". In: Una pietra sopra, 47-52. 
6 5 A modernitás kríziséhez kapcsolódó meghatározó olvasmányairól levelei és tanulmányai bőséges 
információval szolgálnak. Vő. Calvino, I.: Lettere. 1940-1985. Mondadori, Milano 2000. 
6 6 A neorealista jelző alkalmazása Calvino korai prózájára itt is csak közelítő értelmű definíció, 
egyetértünk azokkal a kritikákkal, amelyek azt állítják, hogy Calvino e korszakában sem tartozott a 
neorealizmus iskolát teremtő irányzathoz, amely a történelmi valóság ábrázolását tűzte programmjául. 
Ehhez kapcsolódóan igazán sokat mondó az a Scalfarihoz intézett levélrészlet, mely A pókfészkek 
ösvénye elkészültéről számol be: " Könyvem az emberi rossz és az undor tapasztalatáról ad hírt, de mégis 
el van telve a megváltás majdnem keresztényi (ám földi vonatkozású!) - inkább csak megszólaltatott, 
mintsem beváltott - reményével. Rettenetesen a sajátomnak érzem ezt a regényt, a derű utáni bizonytalan 
vágyakozást. " ("Lettera inedita a E. Scalfari", In: Mercurio, a La Repubblica kult. Melléklete, 1989. 03. 
11.) 
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hermeneutikai érdeklődést mutat. A változás nem a régi és új közt végbe menő 

drasztikus szakításként, inkább hangsúlyeltolódásként, vagyis bizonyos kezdetben is 

meglévő értékek tudatosabb vállalásával megy végbe. A rend és rendetlenség 

dualizmusát elsődlegesen az ismeret és a társadalmiság felől kutató szemlélet új 

jelentések felé nyílik meg a saját beszédben ott hangzó idegenségre való kíváncsisággal. 

A tudás és megismerés merész-őszinte, de túlságosan nagyra törő igénye a megértés 

alázatának ad helyet, amely akár értelemtöredékekkel is megelégedne: minden megértés 

lehetőségalapjának a szubjektumok közti távolság ideiglenes leküzdése tűnik, nagyjából 

úgy, ahogy Gadamer interpretálja nyelvre való ráutaltságunkat: „a babilóniai nyelvzavar 

sem csak a nyelvcsaládok és a nyelvek sokféleségét, az emberi hübriszt jelenti, ahogy 

ezt a bibliai hagyomány állítja. Ellenkezőleg: teljes egészében átfogja azt az 

idegenséget, amely ember és ember közt tornyosul és egyre újabb zavarokat, okoz. 

Ebben azonban benne rejlik legyőzésének lehetősége is. Mert a nyelv beszélgetés."67 

A város-motívum előfordulásai Calvino szövegeiben "az egyén-történelem-természet 

feszültségéből" keletkező etikai-poétikai magatartás mintaszerű megnyilatkozásai: a 

dolog megnevezésén, a puszta helyszínstásuson túl különböző 

szemiotikai/nyelvfilozófiai és esztétikai - jelentések hordozóivá válnak. Egy humanista, 

a tudást szomjazó tekintet produktumaiként jelennek meg, amely ha nem is önmagával, 

humanizmusával, de a rendelkezésre álló lehetőségekkel bonyolódik ellentmondásba, 

hiszen a lényeg érdekli, de tudja, csak a felszínt vizsgálhatja. Az itt rejlő ambivalencia 

folytán az én önmagán kívül kerül, ex-sztázisa pedig a dolgokhoz való viszonyulás 

szintjén iróniában ölt alakot. A jelenségek pontos leírására tett számtalan erőfeszítés 

mindössze annyi sikerrel kecsegtet, hogy talán mégis több lesz, mint a "dolgok 

6 7 Gadamer, Hans-Georg: "Destrukció és dekonstrukció". In: Literatura, 1991/4. 339. 
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felhámjának érintése" és valamely nem közvetlenül adott, hipotetikus, mentális létezőt, 

ha megragadni nem is, de talán egy pillanatra célba tud venni. 

Az életmüvet záró Amerikai előadásokban68 találjuk a következőket: 

Azt az összetett jelképet, amellyel legjobban ki tudtam fejezni a mértani rend és a 

bonyodalmas emberlét közti feszültséget, én a városban találtam meg. Alighanem a Láthatatlan 

városokban mondtam el a legtöbbet, mert egyetlen jelképbe tudtam sűríteni valamennyi 

gondolatomat, tapasztalatomat, elképzelésemet, és mert olyan csiszolt szerkezetet tudtam 

kialakítani, amelyben a rövidke szövegek nem egymáshoz vagy egymásra épülnek, hanem hálót 

képeznek, a háló pedig többféle útvonalat és több szerteágazó következtetést kínál." (AE 90-

91.) 

Amint a fenti sorokból is kiviláglik, a város esztétikai térré válása Calvinónál a 

"többszörös szöveg" ideáljához tart. A gondolkodó én egységét személyek, hangok, 

világra vetett tekintetek sokasága váltja fel azt a Bahtyin által dialogikusnak nevezett 

modellt követve, amelyet Calvino befejezetlen előadássorozatában a világ 

sokrétűségének tükreként a harmadik évezrednek ajánl.69 Müveiben a tér művészi 

átlényegülése páratlan módon, és ha lehet, a végletekig fokozva, a végletekig 

átgondolva valósul meg: a város metamorfózisa az elidegenedett labirintuslét konkrét és 

materiális, iparvárosi közegétől a tér és írás közti határok eltűnéséig, a láthatatlanná 

válásáig terjed, hogy aztán újból az élettérre mint jelentő valóságra, a tapasztalatszerzés 

gyötrő közegére találjon - a megértés viszonylatában. 

E stációk reprezentáns műveiként ebben a munkában részletesebben a La 

giornata d'uno scrutatore70 (A szavazatszedő egy napja), a Le cittá invisibili71 

(Láthatatlan városok), és a Palomar72 kerülnek majd szóba, anélkül, hogy a motívum 

68 Amerikai előadások, Európa Könyvkiadó, Budapest 1998. Ford. Szénási Ferenc. 
6 9 Uo. 144. 
7 0 Calvino, I.: La giornata d'uno scrutatore, Einaudi, Torino 1963. (a továbbiakban Giornata) 
71 Calvino, I.: Le cittá invisibili, Einaudi, Torino 1972, (Láthatatlan városok, Kozmosz Könyvek sorozat, 
Budapest 1980. Ford. Karsai Lucia.) 
7 2 Calvino, 1.: Palomar, Einaudi, Torino 1972, (Palomar, Noran, Budapest 1999. Ford. Szénási Ferenc.) 
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alkalmazásának ezt a sorát fejlődésnek tekintenénk. Calvino e szövegei tehát 

értelmezésünkben nem valamely konkrét cél megközelítésének és elérésének 

megrajzolható vonalán helyezkednek el. Ugyanakkor el kell ismernünk bizonyos 

eszmei célok hatását, és így igazat kell adnunk Calvinónak, hogy a legsűrítettebb, a 

variációs lehetőségek legteljesebb skáláját, vagy ha tetszik, a rend és rendetlenség 

legtökéletesebben megmunkált "kristályát" a Láthatatlan városokkal alkotja meg. Ám a 

tökéletesség ebben az esetben is viszonylagos, egy - elsősorban a struktúrák 

"kristályformáit" mint a káosz harmóniaszigeteit megteremteni igyekvő - poétikai 

felfogás áll a háttérben, amely a későbbiekben elégtelennek mutatkozik és módosul. A 

Láthatatlan városok ekként egy alkotói szakasz összegző lezárása, de nem zárja le a 

motívum pályáját, amelynek megújulását Calvinónál a fantasztikumra fogékony 

vizuális alkotásmód73 továbbra is garantálja. 

II. 1. La foresta-radice-labirinto (Gyökérlabirintus-erdő) 

Claudio Milanini 1990-ben megjelent Calvino-monográfíájához74 írt 

bevezetésében szabadkozik, hogy könyvében tartózkodik abszolút értékítéletektől. Bár 

- napjainkban épp úgy, mint egy évtizede - az efféle óvatos kibúvó még az esztétikai 

tevékenységet hangsúlyosan társadalmisága, értékorientáltsága felől faggató olasz 

kritikában sem szorul részletező indoklásra, a szerző ezt mégis helyénvalónak véli. 

Milanini szerint Calvino közeli, 1985-ben bekövetkezett halála óta eltelt évek alatt a 

kanonizálás folyamata még csak éppen elkezdődött. További időre van szükség ahhoz, 

hogy a szerző világirodalmi viszonylatban is megfelelő helyet kapjon, méghozzá az 

7 3 "Amikor tehát kigondolok egy elbeszélést először egy kép jut eszembe, amely valami okból tüstént 
jelentéssel telik meg, még ha ezt a jelentést nem is tudom köznapi vagy fogalmi nyelven kifejezni. 
Amikor a kép kellően kitisztul a fejemben, nekiállok, és történetté bontom ki, azazhogy maguk a képek 
bontják ki belső lehetőségeiket, a magukban hordott elbeszélést. Minden kép körül újabbak születnek és 
létrejön egy analógiákból, szimmetriákból, ellentétekből álló tér." (AE 110-111.) 
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egész Calvino-korpusz figyelembevételével, amelyből nem szabadna kihagyni a 

méltatlanul elfeledett rövid müveket sem. Milanini monográfiájának megjelenése óta 

ismét majd tíz év telt el, de a közben a posztmodern paradigmatikus szerzőjévé 

"előlépett" Calvino müveivel foglalkozó irodalmárt még mindig érik meglepetések, a 

recepcióból eddig kifelejtett "szvitek"75 kerülnek váratlanul útjába. 

2000-ben a Palomar SpA. és a Mondadori csoporthoz tartozó Arnoldo Editoré 

egy kitűnő grafikákkal gazdagon díszített Calvino-kötetet adott ki La foresta-radice-

labirinto76 címmel. A szöveg egy kisebb kiadó (Emme Edizioni) gondozásában 1981-

ben jelent meg először, majd elfelejtődött, olyannyira, hogy a szerző bibliográfiáját 

teljességre törekvően összeállító kritikai müvek sem tesznek róla említést. 

Csak "húsz év múltán tér vissza az olasz irodalom egyik legnagyobb írójának 

"elfelejtett" meséje: egy egyedülálló, összetett és elbűvölő történet, melyet kicsik és 

nagyok együtt olvashatnak." - állítja a fülszöveg. A Foresta egy "tipikusan" calvinói, 

egy rengeteg erdőben eltévedt király és ugyancsak útjukat vesztett hozzátartozói 

történetét elbeszélő mese, amely a sors játéka és/vagy a Calvino-kiadás hiányosságai 

folytán saját, tényleges eltévelyedését is megjeleníti, hiszen majd 20 évre eltűnt az 

olvasók szeme elől. 

A Forestában egyszerű, látványos és letisztult formában vonulnak fel azok a 

meghatározó tematikai és szövegkezelési sajátosságok, amelyekre a városmotívum 

vizsgálatánál a következő elemzések részletesebben kitérnek. Ez utóbbiakhoz a Foresta 

szimbólumhasználata révén egyfajta alaptörténetként, mesei-immaginárius magként 

viszonyul, az indulatok egy "mitikus" konstellációját engedi felfedezni, amelyekre - a 

Giornatában, a Láthatatlan városokban és a Palomarban - az olvasás során 

7 4 Milanini, Claudio: L'utopia discontinua, Saggio su Italo Calvino, Garzanti, Milano 1990. 
75 Milanini a félig elfeledett kisebb írásokat hiányolja, a La decapitazione dei capit és a Dall'opacót. Vő. 
Uo. 8. 
7 6 Calvino, I.: La foresta-radice-labirinto, Emme Edizioni 2000. (A továbbiakban Foresta) 
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mozgósítható társadalmi, politikai, irodalom- és ismeretelméleti véleményrendszerek 

rávetülnek. 

A Foresta alaptörténetként való megjelölése természetesen csak heurisztikus 

fogás a részünkről, textuális valóságában nem egyedibb a többi Calvino-szövegnél, 

melyekre az eredetit csak az apokrif felől ismerő kor nyomja rá kézjegyét. Az 

eredetiséghez kapcsolódó ambivalencia itt a műfajválasztás kapcsán ragadható meg 

először. A Foresta népmesei motívumokat felhasználó műmese, és ezáltal egy 

természetes és egy artificiális, egy régi és egy új elem összjátékából születik. Régi és új 

viszonya a műfaj és az irodalom történetét is megidézi, hiszen a mese az irodalom 

genealógiájában alapvető szerepet tölt be, nemcsak azért, mert a tradicionális mesekincs 

- többé vagy kevésbé tudatosulva - igen erősen hatott a különböző nemzeti irodalmak 

kezdeti szakaszaiban megjelenő elbeszélő műfajokra, hanem azért is, mert a modem 

tudat számára a gondolkodás és az elbeszélő művészet eltűnt archaikus formáinak 

legközvetlenebb továbbvitelét jelenti77. 

Calvino 1956-ban adja ki olasz népmesegyűjteményét78 és írói munkájának 

szinte minden darabját áthatja az a - csodás és kísérteties79 - fantasztikum, amelyet az 

általa kiadatott történetek világa is áraszt. A calvinói fantasztikumban megjelenő 

Unheimlich, mely a kritikákban általában méltatlanul háttérbe szorul a csodás 

elemekkel szemben, egy egzisztenciális szorongás tünete. A népmese ezzel a freudi-

77A mese szintén a "határátlépés" alakzata. Proppi értelemben a langue módjára elgondolt elemi 
összetevői a variációk tág terét megnyitva közvetítenek a kultúra különböző területei közt, ezért is lesz 
különösen fontos Calvino életművében. Amint Buttitta megjegyzi, a népmese hasznosítása irodalmi 
szinten annyira régóta és olyan sokszálúan megy végbe, hogy nem is igen lehetséges minden esetben 
meghúzni a határokat a népmese - mint bizonyos társadalmi rétegek kultúrájának természetes terméke -
és a mese irodalmi és tudatosan kritikai alkalmazása közt, mint például a középkori conteurs esetében. 
Vö. Buttitta, Antonino: Semiótica e antropología, Seileria, Palermo 1979. 107. 
7 8 Calvino, I.: Fiabe italiane, Einaudi, Torino 1956. 
7 9 Todorov, Zwetan: Einfiihrung in die fantastische Literatur, Frankfurt/M. 1975. 
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kafkai80 lázálom-elemmel lesz Calvíno számára írásminta, amelynek összefonódása a 

"magas" irodalommal egy Ariosto-féle karneváli diskurzust eredményez. 

A mese a történetmondás komolytalanul komoly, ártatlanabb és ezért igazabb 

válfaja, mégsem gondolhatjuk azt (és Calvino sem tesz másként), hogy ez az ártatlanság 

a mesét felhasználó - tehát szükségszerűen értelmező/misztifikáló81 - irodalomba 

sértetlenül átmenthető lenne. A műfaj a valóságtól való távolsága - mint az irodalmiság 

kritériuma - bizonyos mértékben átmentődik ugyan, de a gyermekségét elvesztett 

racionalitáshoz - amelynek erdeiben nem laknak már jóságos anyók, törpék és óriások -

a mese jelentései mégis csak a fordítás deformáló szűrőjén keresztül jutnak el. Calvino 

és a mese kapcsolatában a közvetítő funkciót legtöbbször egy kultúrtörténeti vagy egy 

szemiotikai kíváncsiság82 tölti be, amely vagy a civilizáció gyökereire - és e gyökerek 

pszichoanalitikus, mélylélektani feltárására, vagy a strukturális antropológia 

szellemében, esetleg Proppot követve, strukturális sajátosságok felmutatására irányul. 

Calvino egymás mellett engedi hatni az elméleteket és tartózkodó elméleti álláspontját 

az is minősíti, hogy ontológiailag csak a lehetséges mellet foglal állást. A 

"Képszerüség" című előadásában a képzelet eredetét választja témául és a saját maga, 

megalkotta választási helyzetben - rá igen jellemzően - egy kibékítő harmadik 

lehetőség mellett voksol: 

(A)z elbeszélés számomra a képek spontán logikájának és a tudatos tervezésnek 

egyesítése. Ugyanakkor a képzelettől mindig azt reméltem, hogy egy személyiségen túli, 

szubjektivitáson kívüli megismeréshez juthatok általa. Van azonban egy harmadik megközelítés 

8 0 Calvino egy helyütt- a tudattalan területének két kutatóját - Freudot és Kafkát mestereiként említi -
akik " a maguk módján mind a ketten olyanok, mint a szeg - kemények, szikárak s meg nem hajolnak." 
Vö. Una pietra sopra, 108. 
81 A műfaj misztifikálásának, ideológiával való feltöltésének folyamata együtt járt a mese iránti kritkai 
érdeklődés erősödésével. A romantikában a műfaj nagy újrafelfedezése - elsősorban a népire mint a 
privilegizált kulturális státuszra, valamint a figurák kelléktárában manifesztálódó ártatlan érzelmekre és 
határtalan fantáziára koncentrált. Vö. Buttitta, A.: i.m. 108. 
8 2 Ez az érdeklődés inspirálja a Collezione di sabbia szinte minden írását, és a Palomar jónéhány darabját 
is. 
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is, és ezt maradéktalanul érvényesnek találom magamra; eszerint a képzelet a megvalósulható, a 

feltételezhető dolgok tárháza, mindannak gyűjtőhelye, ami nincs, nem volt s talán nem is lesz 

soha, de lehetne, lehetett volna. (AE 113-114.) 

Hogy a kibékítő megoldások egyensúlya igen törékeny, sőt, illuzórikus állapot, 

természetükből következik. Ennek a "természettörvénynek" is tulajdonítható Calvino 

irodalmi kísérletének tudatosan vállalt utópikus karaktere, és ennek tudható be az 

értelemet mozgásban tartó erőfeszítés is, amely kivételesen érzékeny és a kifejezés 

bámulatos pontosságával bíró elméleti fejtegetései, elődök, kortársak interpretációi -

valójában önértelmezései -, illetve irodalmi prózáját összeköti. 

Akár a legtöbb Calvino-mű, a Foresta is szintetizáló, nyugvópontot kereső 

darab, amely e törekvéséből fakadó abszurditást, ha végérvényesen kijátszani nem is 

képes, de műfaji lehetőségei révén fel tudja függeszteni. A szöveg fikcionalitását a 

szerző itt a műfaj választással is hangsúlyozza. Ezt a műmesét - a többihez hasonlóan -

olvasmányainak és fantáziájának látványos ötvözeteként hozza létre, afféle "másodfokú 

irodalomként"83, ahol az "eredeti" palimpszeszt csak bizonyos mértékig, vagy 

egyáltalán nem ismerhető fel: új és eredeti közti határok - melyek a szöveg létezési 

módjának megfelelően soha nem voltak demarkációs vonalak - ha nem is tűntek el 

teljesen, de jelentőségüket vesztették. A népmesében megnyilvánuló ősi, közkincsként 

létező képzeletvilág, a "kollektív imaginárius"84 összekeveredik a fikcióval és 

jellegzetes Calvino-motívumokban öltenek formát, vagyis egyszerre tartoznak egy 

történelem előtti és egy történelmi vagy - baudrillard-i értelemben - történelem utáni 

korhoz - az erdőhöz vagy a városhoz. 

8 3 Genette, Gerard: Palinsesti - La letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino 1997. 
8 4 "(A)z a rengeteg szerző, akik egy korábbi írót követve egy mitikus vagy más hagyományos történetet 
értelmeztek vagy írtak meg újra, bár hűek maradtak a hagyományos képhez, mégis valami újat tudtak 
mondani. Mindannyiuk esetében az író énjében el lehet különíteni az egyéni, szubjektív valóság, és a 
mitikus vagy epikus valóság egy vagy több síkját, melyek a kollektív képzeletből merítik anyagukat." ("I 
livelli della realtá in letteratura". In: Una pietra sopra, 379.) 

44 



Az idő azonban nemcsak ezen a "valóságszinten" függesztődik fel, hanem a 

történeten belül is, hiszen Clodoveo király csatából hazatérvén seregestül eltéved a 

városa körül nőtt, sürü, sötét erdőben és azt sem tudja megállapítani, nappal van-e vagy 

éjszaka. E rengetegben bolyong, ahol a gyökerek ágaknak, az ágak gyökereknek tűnnek, 

nincs különbség lent és fent, éjszaka és nappal között. A többi szeplő is osztozik 

sorsában, hozzá hasonlóan eltéved a szép királylány, Verbena és az ifjú Mirtillo, a 

cselszövő és álnok mostoha és a hitszegő miniszter. Mindannyian a városhoz vezető 

utat és vágyaiktól fűtve egymást keresik, míg nem a csodával határos módon a 

semmiből ("vuoto") egyenesen a palotába csöppennek. Mindezt egy személyetlen és 

mindentudó narrátor mondja el, mintha csak "ő" is a fák közül, a "semmiből" 

leselkedne. 

Nem lényegtelen, hogy a szöveg az erdő-labirintust úgy említi, mint amely a 

király távollétében fejlődött ki. ("Nem tudtam hogy az erdő ilyen rengeteg és sűrű -

bosszankodott a király. Mintha csak távollétében nőtt volna meg ennyire a növényzet, 

amely már elborította az ösvényeket is", FL 8.) - A csalárd királyné pedig saját szellemi 

termékét véli felfedezni az erdőben: ("A fák ág-boga úgy akaszkodott egymásba, mint 

ármánykodásának szövedéke, mintha csak gondolatai alkották volna a város köré azt a 

felfejthetetlen gubancot." FL 23.) A király a calvinói hiányos szubjektumtípus újabb 

inkarnációja, az egyetlen magányos figura a történetben, amely a királynő-miniszter 

párral szemben és királylány-ifjú pár mellett helyezkedik el. A jelenlét hiánya, távolléte 

váltotta ki a konfliktushelyzetet, ezen kívül pedig a hatalmon lévő pozíciójából fakadó 

sebezhetősége és áldozatszerepe sújtja. Azzal a frazeri archetipikus napkirály figurával 

azonosítható, amely számtalan alakban bukkan fel az irodalomban, többek közt a mágia 

és fantáziavilágra fogékony, ezért Calvinónak különösen tetsző Shakespeare-nél. A 

macbethi mesebeli szituáció álomszerű, mitikus tér- és időviszonyok közt bomlik ki, a -
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hatalmi és erotikus - vágyak a buja növényzetben materializálódnak, egy idegen 

akarattal bíró élő szervezetként tartják fogva a szereplőket. A vágyak a végtelen, 

kaotikus vegetáció részei, amely uralja és helyettesíti a teret, kívül és belül így nem 

különíthető el egymástól. 

A természet Calvinónál nem a szubjektummal szemben helyezkedő leküzdendő 

hatalom, de nem is az azonosulást felkínáló idillikus harmónia. Müveiben a természet 

hívó szava olyan, mint az a szirénének, amely Odüsszeuszt babonázza meg, egy idegen, 

tudattalan erő. Calvino elméleti téziseit megvilágítandó példázatai is akarva akaratlanul 

a labirintus ellenállhatatlan vonzásába kerülnek: az irodalmi valóságszintek85 kapcsán 

eszébe jut az Odüsszeusz-történetnek a hőst megsemmisüléssel fenyegető epizódja, 

majd - a semmi konnotációját még jobban kiemelve - a mítoszt interpretáló Kafka, aki 

szerint a szirénének nem más, mint csend. 

A természetlabirintusnak nemcsak gyökerek és ágak az alkotóelemei a mesés 

történet szerint, hanem a hiány, a semmi, amiben olykor a szeplők zuhannak, vagy 

megpillantják a különös, semmihez sem, (vagy éppen a semmihez) hasonlítható színű és 

formájú madarat. (A semmi ebben a vonatkozásban már nemcsak egzisztenciális, 

pszichikai terminus, hanem nyelvi értelmű is, hiszen az erdő rendszere - nyelvészeti 

optikán keresztül nézve - egy olyan poszt-strukturalista rendszer, amelyben az elemek 

közti különbség már elvesztette minden saussure-i strukturáló jelentőségét.) A 

szereplők az erdö-labitintusban - ki tudja, miért - e furcsa madarat választják vezetőül, 

úgy, ahogy más hasonló pozícióban lévő Calvino-hősök utópikus, nem biológiai 

vágyaikat. Az érthetetlen nyelven, de leginkább "németül" ("Koach") kiáltozó madár, 

talán egy Novalis-féle, mely az alkotó, önmagából megújulni képes fantáziára utal és 

ezzel együtt arra az a helyzetre, amelyben az irodalom a nyelvhez képest és a nyelv által 

8 5 Uo. 379-390. 
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jön létre. A furcsa madár érthetetlen/elérhetetlen nyelve az irodalom céljainak Calvino 

által is vallott lehetetlen valóságvonatkozását kiáltja ki, amely szerint az Irodalom nem 

tehet mást, mint hogy"a nyelv utópiájává" váljon.86 

Az erdő terét - csakúgy, mint az írásét - horizontális viszonyok87 uralják, 

amelynek az archetipikus értelmezés szintjén a női, a tudattalan, a megkülönbözhetetlen 

a megfelelője. A labirintus horizontális, massza- és ürszerű rendetlensége elnyeléssel 

fenyegeti a város rendjét, ahol a kövek szilárdsága és az egyenes utak átláthatósága csak 

látszólagos, felszínes. 

Egy földalatti erdő emeli meg a város alapjait. (FL 28.) 

A természet állandó mozgása, amely a nyelvben mint korlátlan, az intencionált 

jelentéseket elnyelő szemiózis jelentkezik, a kései Calvino-írások visszatérő motívuma. 

Az írásként felfogott elkülönböződő nyelv áthatja a rendszerezett formákat. "Minden 

diskurzus alatt növények nedve folyik; szinte tükörkép-viszony alakult ki a faragott kő 

és az erdő közt."88 

Az erdő "fenyegető és csábító szabadságával" játszik el Calvino. Nem a drámai 

szerkezet kimunkálásában és a katartikus hatás elérésében érdekelt a mese diskurzusa, 

hanem ez elbeszélés aktusának alakításában, a már kész elemek és a jelen idejű 

komponálás összjátékában, amely csak fokozza a műfaj könnyedségét. A nyelv 

szöveteként létrejövő, a teret relativizáló, az időt kikapcsoló, a figurákat mitikusán 

8 6 A Barthes-tól való kifejezés kontextusa nagyjából így foglalható össze: "(N)incs olyan írásmód, amely 
megmaradna forradalminak", hiszen a "nyelv a természethez hasonlóan teljesen áthatja az író beszédjét". 
("A szöveg öröme". In: Az írás nullfoka, 1996. 49.) 
8 7 A horizontalitás szerepének jungi és freudi megközelítésű értelmezéseit találjuk Hume-nál és Frasson-
Marinnál (1986) (Vö. Hume, Kathryn: Calvino's Fictions: Cogito and Cosmos, Clarendon Press, Oxford 
1992.; és Frasson-Marin, Aurore: Italo Calvino et l'immaginaire, Slatkine, Genéve-Paris 1986.) 
8 8 Calvino, I.: Collezione di sabbia, 201. Ugyanebben e kötetben máshol ("La foresta e gli déi") is 
jelentkezik a buja természet és az írás összekapcsolása. Ezenkívül egy reprezentáns szöveghely található 
pl. A famászó báróban, amelyről Szénási Ferenc a következőket írja: "A tájleírás egy nagy hatású 
metafora átvezetésével - hímzés a semmi kanavászán - a buja ombrosai tájat a metaforákkal szintén dús 
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elvonatkoztató játék a könnyed ritmushoz az én-vesztés súlyát társítja, melyek végső 

soron nem is ellentétjei, hanem szinonimái egymásnak és a semminek. A nyelvben való 

létezés a nyelv által létrehozható, kárászéletű rendszerekkel, harmóniákkal kárpótol 

valamelyest a világ nyomasztó idegenségéért, ugyanakkor származéka is az 

idegenségnek, a tudást és a bizonyosságot megvonó korlátoltság állapotának. 

A meseelemek állandó lucretiusi89 mozgásában a semmi vonzásának váratlan 

betörését a se ide, se oda nem tartozás kényszeredett helyzete, a felfiiggesztettség 

jelképezi, amely visszatérő elem a rend és rendetlenség, az elrendeltség és véletlen közt 

élő Calvino-hősök történeteiben. A famászó bárót, Cosimót, többször juttatja szerelme 

ebbe a pozícióba: megismerkedésükkor Viola alattomosan felfordítja a hintát, Cosimo a 

kötelekbe kapaszkodva menekül meg az eséstől; máskor túlzott igyekezetében, hogy 

egyenes tartással álljon Viola előtt, és látványosan bizonyítsa állhatatosságát, 

fogadalmához való hűségét, egyensúlyát veszti és csak egy ág menti meg a földre 

zuhanástól. Ebben a köztes állapotban zajlanak a beteljesülő szerelem "vad 

légtornászmutatványai" is, amelyet a magyar fordítás "a mélység fölött lebegve"90 

szóhasználattal tesz költőivé és romantikussá, ennél azonban az olasz szöveg 

("S'amavano sospesi sul vuoto"91) szimbolikájának jelentéslehetőségei jóval 

gazdagabbak. Az űr, mely lehet erotika, lehet értelemvesztés, magány, halál vagy az 

érzékek számára a világ áthatolhatatlan tömörsége, átjárja Calvino általában 

meseszerűen monomitikus, a főhős utópisztikus törekvéseire és ehhez kapcsolódó 

kalandjaira koncentráló történeteit. 

vegetációvá átlényegített könyvkézirattal azonosítja, azaz a tájképet az írásképpel, a valóságot a művel." 
(Italo Calvino, Osiris-Századvég, Budapest 1994. 69.) 
8 9 Calvino számára Lucretius De rerum naturá]& a gondolkodás könnyedségének nagy példaképe, "az 
első nagy költői mű, amelyben a világ megismerése a világ tömörségének feloldásával egyenlő: foltárul a 
végtelenül kicsiny, a mozgékony, a könnyű." (AE 15.) 
9 0 Calvino, I.: A famászó báró. In: Eleink, Európa, Budapest 1980. 393. 
91 Calvino, I.: II barone rampante, Mondadori, Milano 1993. (193f.) 
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A felfüggesztettség újabb variációja a famászó báró végső felemelkedése is. (A 

megöregedett Cosimo egy léggömbbe kapaszkodva hagyja el a szöveg és világa terét, 

majd a narrátor valószínűsíti, hogy a tengerbe zuhan.) Ez az ironikus 

"mennybemenetel" lesz a megváltódás attól a földi léttől, amely tele van nyugtalanító 

ellentmondásokkal92. A tenger szintén a földi világ ellenpontja, egyfajta Thalassa93, a 

születés és a megsemmisülés helye, összefüggő, állandó moraja már a regény első 

felében feltűnik, méghozzá a leghosszabb leírás végén. A Cosimo öccseként fellépő 

narrátor, a "mi" képviselője ("A mi világunk itt alant lapult, s mi magunk, arányukat 

veszített alakokként imbolyogtunk benne") számol be az "ö" "sokszínű, változatos 

világáról", amelyben "egyetlen hang maradt változatlan s bújt meg a fül belső 

hallójáratában; valami tompa zúgás, morajlás: a tengeré"94. E tájleíró részlet tartalmi 

kötődésein túl, a kijelentés idejére vetített dinamikája révén is a nemlét kontextusát 

képezi, hiszen Calvino, aki - bár nem vallotta magát a hosszas kitérőkre alapozott, és 

ezáltal az időt mintegy kijátszó, de legalábbis lassító prózatechnika alkalmazójának -, 

egy helyütt Carlo Levi Tristram Shandy-olvasatát idézi fel, mely szerint a kitérő nem 

más, mint az idő és a halál előli menekülés eszköze95. A felfüggesztettség és a semmi 

egymásba fonódása tehát a szöveg több szintjén, több szimbólum használatával fugává 

váló dallamok együtteseként jelentkezik, és a hős sorsát lezáró, a dallamokat együtt 

alkalmazó jelenetben kap végső nyomatékot. 

9 2 Ahogy a Tonio Cavilla anagramma-név mögé bújt Calvino megjegyzi, a regény csak vázlatosan 
ábrázolt szereplőit mindig két ellentétes tulajdonság jellemzi: "Cosimo anyja egyszerrre békés 
háziasszony és érzéketlen, harcias tábomokné, az apát szigorú, elmélkedő janzenista és nem törődöm, 
félszeg vénember." {II barone rampante, Pratiche Edizioni, Parma 1981. 31.) 
9 3 Ferenczy Sándor terminusa. 
94 Eleink, 289. 
9 5 Minden eszköz és minden fegyver bevethető, hogy megmeneküljünk a haláltól és az időtől. Ha két 
végzetes és elkerülhetetlen pont között az egyenes a legrövidebb út, kitérőkkel kell meghosszabbítani, s 
ha e kitérők olyan bonyolultak, kuszák, tekervényesek és váratlanok lesznek, hogy saját nyomunkat is 
elveszítjük, talán a halál sem akad ránk, talán az idő is eltéved talán a folyton változó zugokban rejtve 
maradhatunk." (AE 61.) 
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A felfíiggesztettség-motívum a Foresta egyszerűbb epikus formai viszonyai közt 

szerényebb apparátussal merül fel újra: Mirtillo, aki származása és neve révén az erdő 

elemei közé tartozik, kiegészítő párja lesz a Verbena megjelenítette városi lénynek. A 

miniszter, hogy a növények neveit viselő mitikus-mesebeli figurák egyesülését és a 

cselszövés leleplezését megakadályozza, egy fára akasztja fel az erdei ifjút, akit a 

különös madár szabadít meg kötelékeitől. Ezt megelőzően, Verbena és Mirtillo 

találkozásakor a szereplők kijelentései szintjén került elő a "sospeso"-kifejezés, mind 

szemantikai vonatkozásában (úgy, mint "non-luogo", a hely ellentéte, hiánya), mind 

szintaktikai elhelyezése révén a labirintus megfelelőjeként: 

(Verbena:) - Mondd, hol vagyunk? Leereszkedtem a gyökerek közé, s itt úgy érzem 

magam, mintha a semiben lebegnék... ("come sospesa") 

(Mirtillo) - Én sem tudom. Csak felmásztam egy fára, most meg egy labirintus fojtogat. 

(FL 40.) 

Aurore Frasson-Marin a ForestávaX szinte egyidejű Sotto il solegiaguaro (1982) 

kapcsán fejti ki jungiánus/strukturalista szemléletű nézeteit, melyek értelmében az esés, 

a horizontalitás, a megkülönböztetés hiánya és a felfüggesztett testhelyzet jelentő 

egységei az e kötetben található, az érzékelést az érzékszervek szerint tematizáló 

elbeszéléseket az Eleink trilógiájával hozzák szorosabb kapcsolatba, nem pedig a 

közbeeső művekkel. Míg a trilógiában a felemelkedés gondolata még valódi 

motivációként hatott a szubjektumra, addig a Sotto il sole giaguaro névtelen narrátorát a 

vízszintes és szinonimái (az erotikus vágy, a női partivendégek, vagy a turisták tömege, 

a maja síremlék és megfejthetetlen jelei, a rituális kannibalizmust megjelenítő látomás) 

kerítik hatalmukba, a vertikálist megjelenítő Monté Albán csak puszta háttér, mitikus 

ellenpont marad. 
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A Forestára szintén a mitikusnak nagyobb teret engedő képiség jellemző, ennek 

ellenpontjai pedig azok az opus korábbi darabjaiban is tetten érhető antropomorf 

utópiák lesznek, amelyek közé ez a szöveg is belehelyezhető. A szövegeket összekötő 

emblémák egyike, és talán legfontosabbika, éppen a város, de a hozzá kapcsolódó 

jelkép, az erdő is műről műre vándorló elem. Ez utóbbi, mint színhely A famászó 

báróban "a másik világot" az emberibb, felvilágosult törekvések terét jelképezi, míg a 

Foresta híján van a harmonikus középpontot akárcsak lehetőségként felvillantó 

alteritásnak. Az alteritás itt, a mese működési szabályainak megfelelően a "volt 

egyszer" dimenziójában, egy ahistorikus időben lép fel, vagyis a lehető legtávolabb 

attól, amit valóságnak szokás hívni. Kevésbé komplex kapcsolatháló tagja az Eleinket, 

pontosabban A nemlétező lovagot megidéző intrikus miniszter, Curvaldo, aki mintha 

csak az ottani nem-léttel küszködő Curvaldia lakója lenne. 

A Forestá ban az erdő horizontalitásának vertikális ellenpontja, a keresés tárgya 

a város, amely élettelen, mozdulatlan és meddő anyagként képviseli a buja vegetáció 

ellentétérpárját. A mesei történés aztán e két - férfi és női - princípiumot egyesíti 

szerencsésen96: a város művi felületeibe az erdő kimeríthetetlen kapcsolatrendszere árad 

be, kialakítva azt a kristályformájú sokrétűséget, amely "szavak, módszerek és síkok 

közt" keletkezik. 

A város-motívum értékkel való ellátása a Calvino-korpuszon belül - amint majd 

igyekszünk megmutatni - változatos lehetőségeket kínálva, és a valóstól távolodva 

következik be. A valósággal való kapcsolatteremtés nehézsége és az ábrázolás 

objektivitásáról való lemondás tükröződik abban, ahogy Calvino a mese poétikáját nem 

mese műfajú szövegekben afféle elidegenítő effektként alkalmazza. Ez igen gyakran 

9 6 A férfi-női elemek egyesülése történik meg a Ha egy téli éjszakán az utazó ban, amelynek e különösen 
szerencsés és kibékítő kimenetele e regényről szóló regényben is a mese valóságszintjén következik be. 
Ld. erről bővebben Szénási F.: i.m. 145. 
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rögtön a kezdetekben fordul elő, az olvasóval kötendő paktum születésekor97, máskor 

pedig a finálékban - esélyt adva a boldogságnak - nem várt optimizmussal zárja le az 

egyébként értékhiányt mutató lehetséges világokat.98 A Foresta rövid története ebben a 

tekintetben homogén, a narráció mindvégig a mese szintjén marad. 

A város és erdő csodás egymásba fonódása, egy másik gyakori jelkép, az 

összetettséget, a tökéletes formát és végtelen értelmet szimbolizáló kristály 

jelentésátvitelével következik be. Az ideális város lényegi tulajdonságaiban a kristállyal 

azonosul. 

A kristály a maga szabályos felületével a tökéletesség modellje, én mindig is jelképnek 

tekintettem, és még becsesebbé vált számomra, amikor kiderült, hogy létrejötte és növekedése 

sok tekintetben a legkezdetlegesebb élőlényekéhez hasonló, mintegy hidat képez az ásványi és 

az élő anyag között. (AE. 89.) 

A kristály polimorf szerkezete teszi a várost ideálissá. És a város már nem is 

város többé, hiszen esztétikailag (a lehetőségek sokféleségével gyönyörködtető) és 

ismeretelméletileg (így is, úgy is bejárható) elgondolt sokrétűsége szövegszerű. 

Az irodalmi mű éppenséggel olyan darabka, amelyben a létező formává kristályosul, 

értelmet kap, nem állandó, végleges, ásványi mozdulatlanságba merevült értelmet, hanem élő 

szervezethez hasonló elevent. (AE 88.) 

A sokrétűségbe foglalt tudás az a szál, amely a legnagyobb műveket összeköti, akár a 

modemizmusnak nevezett, akár a posztmodemek hívott kor műveiről van szó. (AE 142.) 

Az első idézethez kapcsolódóan, a kristály világirodalmi pályafutásából ki kell 

emelnünk egyet, amely nézetünk szerint a jelenség hasonló megfigyelése, leírása és a 

97 A kettészelt őrgróf első két fejezete például személytelenségbe burkolja a kijelentés alanyát és csak a 
harmadikban lép színre közvetlenül a narrátor. 
9 8 Ez történik többek közt A nemlétezö lovag esetében, míg a másik két Eleink-darab narrátora akadozva, 
valamely érték (a gyermekkor, vagy Cosimo, a pozitív életminőség megtestesítője) elvesztése fölötti 
bánattal zárja elbeszélését, addig a ebben a valóság a férfi princípiummal való egyesülést váró, vágytól 
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nézőre gyakorolt szintén erőteljes hatás folytán a calvinói koncepció előképeként jöhet 

szóba. Arra a Thomas Mannra hivatkozunk ezúttal, akiről Calvino úgy vélekedett, hogy 

századunk kultúrájába az ő Varázshegye adta a legteljesebb bevezetést," és akinek egy 

másik paradigmatikusan későmodern müvében a fausti hős, Adrián Leverkühn nem 

tudja elfojtani a kényszeredett, "sátáni" nevetést, amely apja kristályképzödést bemutató 

kísérletei láttán fogja el. A tökéletes formába, a mozdulatlan rendbe negyedik 

dimenzióként betörő idő, a változás és a halál előjele, ami ellen Leverkühn az 

intellektus csúcsteljesítményével küzd. Míg Mann hőse nem tud belenyugodni az idő és 

a vég tényébe, illetve abba az elégtelenségbe, amelyet a művészi forma ezek 

tekintetében mutat, addig Calvinónál az élő és a holt, vagy még inkább a természet és 

társadalom közti kapcsolat - bár a krízis jellemzi - nem egy elhárítandó akadály, hanem 

az egzisztencia megbecsült valósága. Az élet csak az idő, a változás és mozgás 

függvényében gondolható és mondható el, a művészetnek mindezt magáévá kell tennie. 

Calvino - ha nem viseltetne ezzel szemben is szkeptikusan - az irodalom metafizikai 

funkcióját éppen ide helyezné: a változón keresztül kell ábrázolnia a változatlant, a 

láthatón keresztül a láthatatlan, mely vállalkozás beteljesülése legfeljebb csak 

pillanatnyi, utópikusán felvillanó lehetőségként az állítás és a visszavétel dinamikájában 

adatik meg. 

II. 2. A város és a recepció 

Kizárólag a városmotívum vizsgálatának szentelt értelmezések számukat és 

fajsúlyukat tekintve talán a legperiférikusabb helyet foglalják el Calvino igen 

változatos, gyakran egymást kölcsönösen kizáró szempontokat felvonultató 

fűtött narrátor szemével nézve ismét elbűvölő lesz. (Vő. Lardo, Cristiana:"Italo Calvino e la poetica del 
favoloso". In: Conversazioni su Italo Calvino. Nuova Cultura, Roma 1992.) 
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fogadtatásán belül. A Calvino-recepcióról és összetételéről egyébként elmondható 

mindaz, amely általában a hasonló volumenű kritikai reakciót kiváltó szerzők esetében 

tapasztalható. Jónéhány kritikát elsősorban Calvino elméleti irányultsága ragad meg, és 

a határozottan alkalmazott elméleti háló - szemiotikai, narratológiai, vagy éppen 

dekonstrukciós - minősít, amelyekkel a müegészeket és ritkán az életmű egészét 

szándékoznak lefedni100. De a recepción belül szépszámmal akadnak olyan 

"hagyományos" keretek közt esztétizáló tanulmányok, melyek inkább a műfajokra, a 

formákra vagy a stílusra koncentrálnak101. Megint mások tematikus egységek vagy 

pszichológiai jelenségek nyomán haladnak, esetleg időrendi áttekintésben tárgyalják a 

szövegeket102. 

A hosszas kitérők elkerülése végett részletesebben itt csak arra az alapvető 

kategóriára térünk ki, amely szükséges prológusa lesz a Giornata elemzésének. A 

recepción belül a hatvanas és főleg a hetvenes évekre tehető azon kritikák jelentkezése, 

melyek a fantázia és valóság interrelációján keresztül közelítenek a művekhez, és ebből 

az alapállásból olyasfajta kérdéseket tesznek fel, hogy hogyan kellene a fikciónak a 

valóságot bemutatnia, milyen követelményeknek kell a neorealizmusnak megfelelnie, 

illetve, hogy a szó teremti-e a világot, avagy fordítva. E körön belül találhatók azok a 

vélemények, amelyek rosszallják a fantázia térhódítását, és ezt társadalmi 

9 9 "Ne feledjük, hogy századunk kultúrájába egy regény adta a legteljesebb bevezetést: Thomas Mann 
varázshegye" (AE 143.) 
100 Többek között: Cannon: i.m.; Corti: II viaggio testuale, De Lauretis, Teresa: "Semiotic models. 
Invisible sities." In: Yale Italian Studies, (2.) 1978. 13-27. Lavagetto, Mario: "Per l'identitá di uno 
scrittore di apocrifi". In: Paragone, (31) 1980. 366. 71-81.; Pedullá, Walter: "Calvino alia corte di 
Lacan". In: II caffé, (19) 1972. 5-6. 77-85. (Vö. Hume, K.: i.m. 10-11.) 
101 Gioianola, Elio: "Modalitá del fantástico nell'opera di Italo Calvino". In: Italo Calvino. La letteratura 
la scienza la cittá, Atti del Convegno internazionale di studi di San Remo (Bertone, Giorgio, a cura di) 
Genova 1988.20-35. 
102 A vágyról, a nemiségről: De Lauretis, Frasson-Marin. Az ipari civilizációról: Cannon: "The Immage 
of the City in the Novéis of Italo Calvino". In: Modern Fiction Studies, (24) 1978. 1. 83-90.; Gotzmann, 
Werner: Literarische Erfahrung von Großstadt, Frankfurt/M. 1989. A városról: Sommer, Martin Paul: 
Die Stadt bei Italo Calvino: Versuch einer thematischen Interpretation, Zürich 1979, Sorice. Michele: La 
cittä ideale, Merlo, Roma 1990. 



felelőtlenségnek, elidegenedésnek, nosztalgiának, vagy éppen "puszta 

kalligrafizmusnak" tartják.103 

A Giornata megítélései és értelmezései vonatkozásában a Calvino-korpusz 

egyik, ha nem a legmozgékonyabb darabja; mindenképpen egyike azoknak a Calvino-

írásoknak, amelyek a leginkább ki voltak téve a recepciós tendenciák, trendek keltette 

kataklizmáknak és átértékelődéseknek. A regény korabeli, főként a napi politika 

fejleményeire összpontosító fogadtatása saját premisszáiból szűrte le esztétikai ítéleteit, 

és nem volt minden esetben elnéző azzal a sztoikus szemlélettel, amelyben felfedezhető 

volt akár a hős kommunista értékrendjének kereszténydemokrata irányban való 

elhajlása is104. A pártviszonyokra kevésbé fogékony kritika - valószínűleg éppen 

korábbi politikai értelmezései miatt - furcsa ellensúlyozásként, a Giornatámk még a 

hetvenes és nyolcvanas években is viszonylag kevés teret szentel, és csak a kilencvenes 

évektől kezdődött el e tekintetben kifejezett enyhülés105. 

II. 3. La giornata d'uno scrutatore (A szavazatszedő egy napja) 

Három évvel az Eleink publikálása után, 1963-ban jelent meg Calvino e 

nemcsak témája, hanem a kulturális szituáció tekintetében is különös regénye. A 

neoavantgárd éveiben, amikor a hagyományos regény ellen leginkább fellángoltak a 

103 Vö. Salinari, Carlo: Preludio e fine del realismo in Italia, Napoli 1967, Marabini, Claudio: Gli anni 
Sessanta . Narrativa estoría, Milano 1969. 
104 Paolo Milano (Espresso, 1963. 03. 17) a regény dialektikáját megoldottlannak látja és ezért nem tartja 
olyan sikerültnek, mint Calvino előző regényeit. Guglielmi recenziójában (Corriere delta Sera, 1963. 04. 
28) a privát vonatkozás dominnaciáját kifogásolja, illetve hiányolja Calvino azon a törekvését, hogy ezt 
általánosítsa. Giansiro Ferrata (Rinascita 1963. 04..06) is a bizonytalanságot emeli ki, amely nem pozitív 
újdonsággal felvértezve, mint korábban A kettészelt örgrófoan, hanem a történet dekadenssé válásában és 
olyan gondolatokban nyilvánul meg, "amelyeket nem tudunk megalapozottaknak érezni és amelyek egy 
életúnt nyugtalanságát árasztják." (Vö. Pierangeli, Fabio: Italo Calvino. La metamorfosi e l'idea del 
nulla, Rubettino, Soveria Manelli 1997. 44.) 
105 Vö. Bonura, Giuseppe: Invito alla lettura di Italo Calvino, Mursia, Milano 1990; Milanini, C.: i.m.; 
Pierangeli, F.: i.m. 
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támadások, Calvino egy provokációszerűen naturalista pontossággal indított szöveggel 

jelentkezett, amely ugyanakkor az esszé műfaji lehetőségeit is hasznosítja. 

íme az incipit: 

Amerigo Ormea reggel fél hatkor lépett ki az utcára. Az idő esősnek ígérkezett. Hogy 

elérje a szavazó helyiséget, ahol szavazatszedő volt, kanyargós és szűk sikátorokon vezetett 

útja, ócska kerítések és elhanyagolt házfalak mentén, egy sűrűn lakott negyedben, ahol azonban 

a korai, vasárnapi órának megfelelően az életnek még semmi jele sem volt. Amerigo, mivel nem 

ismerte a kerületet, elfeketedett táblákról betűzte az utcaneveket, melyeket talán elfelejtett 

jótevők hagytak örökül. Olvasás közben esernyője kicsit félrebillent, a szemerkélő eső 

akadálytalanul hullott az arcába. (G 9.) 

A főhős, aki a tipikus, gondolkodásra és szemlélésre ítélt hímnemű Calvino-

figura, testetlenül, csupán neve által megjelenítve lép a valóságszerüen felvázolt színre. 

Nevének kissé egzotikus és egy távoli földrészt felidéző hangzása azonban ezt az alakot 

is rögtön a különösséggel, a távolsággal és a máshollal konnotálja - akárcsak több 

elődjét és utódját. (Ezzel az aurával jelenik meg Sentiero dei nidi di ragnóban106 Kim 

kapitány a Dzsungel könyvéből vett névvel, a testetlen, de nem lelketlen, magát 

nevében is a szimmetriával eljegyző Qwfwq a Le Cosmicomichéban107, vagy a kicsit 

Buster Keaton-szerüen szintén mindig "máshol" lévő, teleszkópnevű Palomar úr.) A 

korai órának megfelelő tompultság és csend uralja a környezetet, a fény és az élet 

hiányát még a borult ég és esős időjárás is tetézi. Amerigo tehát útra kél a szöveg 

világában, amelynek az iparváros szegénysége lesz első lényegi tulajdonsága. Az út 

nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a zegzugos utcákon, a rossz kövezeten könnyű 

106 Calvino, I.: Sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1947. (A pókfészkek ösvénye, Budapesti957, 
ford. Nemeskürty István) (a továbbiakban Pókfészkek) 
107 Calvino, I.: Le Cosmicomiche, Einaudi, Torino 1965. (Kozmikomédia, Kozmosz Kv. Budapest 1972. 
Ford. Székely Sándor) (a továbbiakban Kozmikomédia) 
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elvéteni az irányt, főleg ha az ember nem is ismeri ki magát, és a névtáblák sem 

olvashatók világosan. A regénykezdet - mint egy távoli felvétel - rögtön olyan 

problémákkal állítja szembe a szereplőt, amelyek a későbbiekben újabb variációkban és 

felnagyítva jelentkeznek. Az izoláltság és magány, az ismeret hiánya, a félig-meddig 

eltűnt, elnémult írás, amely egyáltalán nem, vagy csak fáradságos silabizálás árán 

közvetít értelmet, az üres nevek, melyek nem denotálják sem az utcákat, sem azokat a 

személyeket, akiknek a jelentése a (társadalmi) jó cselekedet lenne - lesznek azok a 

motívumok, amelyek mentén a regény szövegtérnek titkos járatai képződnek. 

A félhomályban108 botorkáló szavazatszedő képe egy interjú-nyilatkozatot juttat 

eszünkbe, amelyben Calvino elárulja, hogy világosságot, rendet akar teremteni a 

labirintusban, de legalább ábrázolására törekszik. A könyv 1963-as megjelenése 

kapcsán pedig azt jegyzi meg, hogy ebben a kérdőjelekkel teli regényben folytatódik -

"a teljesen objektív történetek lehetetlenségéből eredő" - hallgatása, mely annak 

felismerésével válik mégis szóvá, hogy saját maga definíciója, a szubjektum "belső 

konstrukciójának" megértése legyen. A kor és a világ definíciója (interpretációja) egy 

újabb lépésként, csak ennek következményeként valósulhat meg. 

A szerző által reportage-regénynek titulált Giornata a monomitikus történetek 

azon csoporjához kapcsolódik, amely a belső, lelki utazás toposzát dolgozza fel, de nem 

válik pszichologizáló regénnyé. Ahogy az egyik recenzens fogalmaz, Calvino ebben a 

könyvében "már nem a kritikus bizonytalanság személyes és lélekbúvár 

megfogalmazója, hanem a bizonytalanság objektivitásának írója egy olyan valóságban, 

ahol nem csupán a lényegek megtalálására, hanem a keresésükre is törekszünk"109. 

108 Calvino a fényszimbolika következets alkalmazója, a "homály" mint optikai, egzisztenciális válság 
feldolgozását találhatjuk a DaU'opacóban. In; La strada di San Giovanni, Mondadori, Milano 1990. 117-
134. 
109Ld. Guido Piovene recenzióját a La Stampa 1963. 03. 13. számában. (Idézi: Pierangeli, F.:i.m. 35.) 
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A műfaj meghatározás dokumentarista jellegének sejtetése tehát megtévesztő. A 

realista szándék nem tűnik el, de valami mással, egy átlényegítő, transzformáló etikai 

szándékkal keveredik, mely a valóság és az irodalom kapcsolatára az "igen-de" feleletet 

adja. A labirintusbeli akadozó haladás ebben az esetben nemcsak a torzszülöttek, lelki 

és testi fogyatékosok menhelyén, mint valami külső helyszínen tett terepszemle 

jelentkezik, de a történet realitástól elváló tekintetet/gondolatot hordozza, melynek 

irányultságát a kintről befelé, a külső homályból a benti világosság felé tartó 

metaforikus mozgás determinálja. 

Az incipit és végkifejlet fényviszonyainak kapcsolatba állítása, vagy a 

regénykezdetben feltűnő perspektívahasználat, a narrátor "hagyományos" belépése a 

regénybe és a tájba, mind megerősíteni látszanak ezt a feltevést. Az elbeszélő a 

magasból ereszkedik alá (azt a jól bevált technikát alkalmazva, amelyet az olasz epika 

hajnalán Manzoninál is találunk). Perspektívája egyre közelít a szereplőhöz, aztán 

hozzászegődik a hajnali úton, tekintetük végül az utcanévtáblák jeleinek 

desifrírozásával ideiglenesen össze is olvad. A perspektíva kezelése már itt is 

"manipulatív", melynek később ironikus volta, önreflexivitása is feltárul (ld. a 

fényképek és a valóság, vagy a két párt ideológiai nézetein töprengő hős hosszan 

kifejtett gondolatai). 

A jelen esetben a modellszerzöével110 megegyező narrátori tekintet és a szereplő 

közti távolság bejárására - és főképp az olvasó általi bejáratására - koncentrálva arra a 

következtetésre jutunk, hogy ez az ábrázolás, a látás szimbolikusságát jeleníti meg. Az 

incipitben tetten érhető perspektivikus klisé (a helyszín megközelítése) 

irodalomtörténeti helyzetéből fakadóan és - amint már mondottuk - a későbbiek 

tekintetében elveszti ártatlanságát/átlátszóságát. Mindez arra a szemléletre utal, mely 

110 Eco "autore modello" terminusának megfelelően. Vö. Lector in fabula, Bompiani, Milano 1979. 
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szerint a perspektíva nem a világ megismétlése egy kifinomult, "a tudomány szintjére 

emelt eszköz révén, nem is a világ örökkön egy rejtett lényegének visszaadása, hanem a 

szemléletes és szimbolikus formában képzett tér távolisága, amelynek messzeségét és 

minket pozicionáló jellegét fel kell mérnünk, meg kell értenünk az így és ekként 

elhelyezés jelentését. A képződő esztétikai térben a perspektíva által teremtett distancia 

azt a saját létet célozza, amely minden műalkotásnak más és más módon a sajátja"111. 

A tér "megrajzolása" Calvinónál más funkciókat is ellát, mint a leírásokban 

megjelenő díszletszerű körülmények közlését, a térábrázolások a kommunikáció 

egyenértékű eszközeinek bizonyulnak, vagyis aktív részesei a jelentésképzésnek. Egy 

olyan irányultságról van tehát szó, amely a térbeliséget bizonyos, nem kifejezetten a 

térre vonatkozó tartalmak artikulációjaként fogja fel. A tér úgy, mint a szövegekben 

megjelenő, de úgy is, mint a valóságos élettér - amely szükségszerűen kultúrák nyomait 

viseli magán, és amelynek megjelöltsége a szöveggé alakítás lehetőségét kínálja fel - az 

értelemkeletkezés több síkjára vetíthető, az ábrázolásén kívül többféle funkciót is képes 

betölteni.112 

A fent idézett incipit a közelítő perspektíva révén a térbe mint saját térbe való 

lemerüléssel mintha az írás megkezdése előtti, vagyis az írástól még független én és az 

író én/narrátor113 közti átmenetet, illetve ennek útvonalát jelezné. Ez a szimbolikus 

belehelyezkedés a szimbolikusba ugyanakkor az olvasó szövegbe vonását is 

reprezentálja, azáltal, hogy az értelemkeletkezés mikéntjét és nem magát az értelmet 

állítja a figyelem előterébe. A szöveg részévé válás, mely az olvasót és a textuális 

111 Bacsó Béla idézi Ernst Cassirert (i.m. 233.) 
112 A diszkurziv szinten (U. Eco terminológiája szerint) megjelenő, omamentális funkciójú, vagyis a 
szöveg világán belül referenciáiisan használt tájalakzatok a narratív struktúrák tekintetében is mérvadók 
lehetnek. Hasonló, de nem szemiotikai vizsgálatokat végzett Bachelard, aki a tér különböző alakzatait 
irányultságuk és a cselekményt intencionáló képességük szerint elemezte. (Vö. Bachelard, Gaston: La 
poetica dello spazio, Dedalo Bari, 1975.) 
113 Az esszé-, ill. reporfage-jellegnek megfelelően ezek nem különülnek el. A modern irodalom 
lehetőségeit mérlegelve többen - köztük Calvino is - azon az állásponton vannak, hogy az epikai formák 
közül ezek a reflexív rövid műfajok az életképesek. 
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szubjektumtípusokat egyaránt érinti, így rámutat annak az individualitásnak szükséges 

feladására, amelynek integritása különben is illuzórikus, és amely a Giornatában a 

diszkurzív szinten is, Amerigo örvénylő gondolatai és felkavaró tapasztalatai révén, 

egyértelműen megkérdőjeleződik. A narrátorral és a hozzá társuló, saját perceptiv 

aktusaira is felfigyelő olvasóval végül is az játszódik le, ami a Calvino által különösen 

szeretett Escher-müvek egyikén: 

. . . egy képkiállításon egy férfi várost ábrázoló képet nézeget, s ez a táj megnyílik, 

magába zárja az őt befogadó termet és az őt néző férfit." (AE 124. ) 

Ahogy Eschernél a kép táj lesz, úgy Calvinónál a szöveg válik azzá. A tájjá 

válás művei genezisének meghatározó eleme. A regénybeli helyszín, Torino Calvino 

saját tájaihoz, a ténylegesen megélt terekhez tartozik, amely, ha nem is annyira az övé, 

mint San Remo és a Ligur-tengerpart, egy közösséggel - a kommunista értelmiségi 

elittel - és egy korszakkal - az "impegno" korával - való azonosulás helye. Az 

elkötelezett azonosulásra való képesség kerül válságba a Giornatában elmondott 

történettel, amelyben a város krízis-tükör, az ellentmondások és ellentétek feszítette 

közeggé, szellemi konstrukcióvá alakul át. Amerigo, "aki magát a tizennyolcadik 

századi racionalizmus névtelen utódjának tekintette", "abban a városban él, ... mely 

Giannonét114 tömlöcbe zárta", és ahol Olaszországban elsőként játszódott le "a 

szocialista proletáriátus előretörése". (G 14.) 

Hogy a helyszínek milyen szerephez jutnak az alkotásban, arról már A 

pókfészkek 1964-es második kiadásának előszava tájékoztat. 

Először is adva volt egy táj. De ahhoz, hogy ábrázolni tudjam, a tájnak háttérbe kellet 

szorulnia valami mással - az emberekkel és a történetekkel - szemben. A z Ellenállás 

114 Pietro Giannone az olasz felvilágosodás, a XVIII. századi racionalista gondolkodás egyik nagy alakja. 
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összeforrasztotta az embert a tájjal. A regény, melyet különben képtelen lettem volna megírni, 

itt játszódik. Hétköznapi életem színtere, úgy, ahogy volt, teljesen rendkívülivé és 

regényszerűvé vált.115 

A féltékenyen őrzött, sajátnak érzett tájról ("il mio paesaggio era qualcosa di 

gelosamente mio") számos kritika megemlékezik a Pólfészkek kapcsán, a korabeliek 

közül sokan mindenekelőtt a neorealista írásmód fellazulásának szimptómáját, a 

misztifikálásra való hajlamot vélik felfedezni. Valóban, a tájhoz fűződő személyesség 

talán a legerősebb olyan tényező, amely meggátolja a szerzőt abban, hogy az 

ábrázolásban az individualitás titkait a "Történelem" egyetemes igazságainak 

kiszolgáltassa. A táj érzékelése, elsősorban látványa, de a hozzá fűződő testi viszony, 

benne-lét is, a szubjektum pszichikai és kulturális116 jellegének sajátos 

megnyilvánulása, ezen kívül pedig a lehető legközvetlenebb kapcsolat a világgal, amely 

ritka pillanatokban az otthonosság, és gyakrabban az elidegenedettség érzésével tölti el. 

Az érzékelőnek a világban elfoglalt (optikai, kulturális, ideológiai) helyzete, 

perspektivikus szituáltsága és az erre való reflexió teszi lehetővé a tér calvinói 

birtokbavételét117. 

A birtokbavétel, az azonosulás és azonosság az Giornatában akadályokba 

ütközik. A figura identitáskrízisének kibontakozásában az első állomás az ideológiától 

való függőség témája, amely közvetlenül a bevezető útkeresés után jelenik meg. A 

115 "Calvino, I.: II sentiero dei nidi ragno (2), Einaudi, Torino 1964. 10. 
116 A félbevágott őrgróf csataleírsásában, a kifordult belű és belsőségeiket visszatartani igyekvő lovak 
híres leírásában, úgy érezzük, nem túlzás Picasso Guernicáját, illetve a festmény által megidézett és a 
regény koncepciójába ugyancsak beleillő jelentést belelátnunk, amely Calvino interpretációjában "az 
eltorzult emberséget ragadja meg az első német bombatámadás után". ("Natura e storia nel romanzo". In: 
Una pietra sopra, 40.) Az Amerikai előadásokban pedig a következőket írja: "Ez a fantázia-ikonológia 
voltaképp a festészet iránti rajongásom megnyilvánulása: módszeremmé vált, hogy saját történeteimet a 
művészettörténet híres alkotásaiból, azaz képi élményeimből kiindulva meséljem el." (AE 119.) 
117 A látás vizsgálatának poétikai ötlete a Joyce-tól a Robbe-Grillet-hez való átmenetetként értékelt, a 
képzelet felett a látás dominanciáját megvalósító école du regarde hatását mutatja, amelynek filozófiai 
alapjait a francia fenomenológia, főként Maurice Merleau-Ponty munkássága fekteti le. 
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baloldali Amerigo rögtön - a jó és rossz attanciális struktúrát118 megjelenítő - két 

ellentétes párt meghatározta, de átláthatatlan politikai helyzetben találja magát - a 

Calvinótól megszokott pesszimizmussal felvértezve. Az esős hajnali indulásból fakadó 

baljós előérzetek a "hős" vállalkozásának sikerét illetően megerősítést nyernek azzal, 

hogy a szöveg-útvesztő (konkrétan a törvényjavaslat, általában a politika) hosszú és 

komplikált útjaiba torkolnak, méghozzá úgy, hogy a narrátor egy pillanatra sem engedi 

el a táj leírás fonalát. Gondolatai - mintegy lélegzetvétel nélkül - kapcsolódnak 

egymásba. Az eső azt juttatja eszébe, hogy az ellenzéki baloldal ezt kedvező jelnek 

tekinti a választások kimenetelére nézve, mert - legalábbis a háborút követő években -

a politikában kevésbé érdekelt kereszténydemokrata szavazók nem mentek szavazni. És 

még a következő mondatban is megmarad az időjárás, illetve a választás kimenetelének 

kapcsolatára vonatkozó utalás. 

Amerigo már régen megtanulta, hogy a politikában a változásoknak hosszú, kanyargós 

utat kell bejárni, nem következnek be egyik napról a másikra, szerencsés fordulatként. Ö is, 

mint annyian, ahogy tapasztalatokat szerzett, úgy növekedett pesszimizmusa is. (G 10.) 

A pesszimizmus tehát átfogó (történelmi) tapasztalat, amely a regény első 

oldalán abban konkretizálódik, hogy a totális eszmerendszerek, így a kommunizmus is, 

parciálisnak bizonyulnak annak a dilemmának a megoldásában, amely a csaló törvény 

("legge truffa") kapcsán, az ember és nem-ember közti határ kérdésével felmerül. A 

határ bizonytalanságának felismerésével Amerigo egyre inkább egy tagolatlan, az 

észnek ellenálló szituációban találja magát. 

Amerigónak a dolgok összetettsége olykor rétegesnek tetszett, sűrűn tapadtak 

egymáshoz, akár az articsókalevelekjelentéseik ragadós masszává álltak össze. (G 13.) 

118 Az aktáns az értelemképződést főleg narratív szövegekben vizsgáló szövegszemiotika Greimastól 
származó egyik alapfogalma, a szöveg "narratív szintaxisának" eleme. (Vö. Greimas, A. J.: Del senso II, 
Bompiani, Milano 1985. 45.) 
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A külső és belső valóság mint nehézkes és tömör, felosztatlan kontinuum a 

természetinek és humánusnak arra - a modernitás végén megjelenő - felfogására 

vezethető vissza, amelyről Calvino egy esszéjében így ír: "A költészetben a természetet 

már nem érzik alteritásnak, ahogy az - úgy véljük - Montáléig történt, Dylan 

Thomassal az analógiák szövedéke elpusztít minden különbséget ember és az élő anyag 

tömege között."119 

Az értelmek rétegződése, ám a rétegek közti egyértelmű hierarchia hiánya 

mutatkozik meg a szereplő gondolati kalandozásaiban is, amely kommunista értékekből 

indulva, pesszimizmus és optimizmus konfigurációin keresztül a humanitás 

felvilágosodás-korabeli eszmeiségéig, vagyis a polgári liberális szemléletmódig jut el. 

A különbség hiánya, a distanciálás módszerével érvényesülő racionalitás legfőbb 

akadálya, nemcsak az "alap", hanem a "felépítmény" részét is képezi, így a művészi 

ábrázolásét is. Az oldalnyi hosszúságú mondatok, ha megvilágítani nem is, de legalább 

ábrázolni igyekeznek a komplexitást. 

Amerigót, aki a történet valóságos magját képező 1953-as választáson a 

kommunista pártot képviseli a Cottolengóba, lelki és testi fogyatékosok az egyház által 

müködtetet menhelyére kihelyezett szavazóbizottságban, a választás (a szavazati jog 

általános - a fogyatékosokat is beleértve - gyakorlásához kötődő) ellentmondásai, 

illetve ezen keresztül a demokrácia és az emberi egzisztencia problémái gyötrik, 

amelyek mélyén ott rejlik a csoporthoz tartozás vágya és félelme, hogy ez a 

személyiség saját jegyeinek feladásával jár: 

(A)mióta a kommunizmus világhatalommá vált, a forradalomból pedig fegyelem, 

parancsuralmi készülődés lett (...), kommunizmushoz való tartozása mélyén az alapkérdések 

iránti homályos fenntartás húzódott meg, amely a legkisebb horderejű és legszerényebb 
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pártfeladatok vállalására késztette, mintha csak ezek hasznosságában bizott volna leginkább, és 

még ezekben is el volt készülve a legrosszabbra120. (G 14.) 

A Calvino kapcsán gyakran emlegetett - Romáin Rollandra, Gramscira, sőt, 

Nietzschére visszavezetett - formula, az ész pesszimizmusa és az akarat optimizmusa 

("il pessimismo dell'inteligenza e l'optimismo della volontá") ráillik az Giornatában 

megrajzolt főszereplőre is, akit a narrátor végül egy harmadik mentalitással, a "régi 

olasz szkepticizmussal" állítaná szembe, ha "kártyái nem keverednének össze" és nem 

születne meg az alapvető és feloldhatatlan ellentmondás, miszerint "szkeptikusan nem 

lehet a szkepticizmus ellen harcba szállni". Pesszimizmus és optimizmus egyensúlyra 

törekvő meghatározása ("ha nem is ugyanaz a dolog, de ugyanannak az 

articsókalevélnek két oldala" G 15.), a szkepticizmus beáramlásával borulékonnyá és 

egyáltalán értelmetlenné válik. 

A szereplő ideológiai szkepticizmusa a kezdeti, forradalmi lendület iránti 

nosztalgia és a be nem váltott remények ötvözetéből alakul ki121. Calvinót ugyanez a 

kiábrándultság, az ideológia korlátoltságának felismerése vezeti a Giornatá ban a 

jövöféltés olyan témáihoz, amelyek korábban nem kaptak ekkora hangsúlyt: a 

Cottolengo-lakók embertelen emberiségében megjelenő, keserűségében pedig 

Leopardira emlékeztető természetadta boldogtalanság és fájdalom, az emberi faj 

fenntartásának, szaporodásának értelme. Enyhítést és megoldást Amerigo filozófiai 

elmélkedései sem adnak, amelyek retorikája - legalábbis eleinte - a filozófiai 

hagyomány nem minden pátosztól mentes nagyjait követi. A dialektikus nyelv, a 

119 Calvino, I.: "Natura e storia nel romanzo". In: Una pietra sopra, 44. 
1 2 0 Ford. Szénási F.: i.m. 98. 
121 A kezdet mítoszát emeli ki elemzésében Pierangeli e nosztalgikus, melankolikus attitűd kapcsán (Vö. 
Pierangeli, F.: i.m. 33-52.) De magának Calvinónak erre vonatkozó megjegyzései is egyértelműek, 
nemcsak A pókfészkek 2. kiadásához írt előszavában, vagy akár az Eleink előszavában, de itt is:. "... ez 
mind igaz volt, de csak most kezdte látni, csak évek távlatából kezdett képet és történetet („mito") 
alkotni róla." (G21.) 
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kommunista ideológia nyelve, nem segít a nyugvópontot megtalálni, a mondatok egyre 

újabb kérdésekbe torkolnak, kígyószerűen tekeregnek. A szavazatszedő a tézisek és 

antitézisek szintéziseket szinte nélkülöző szövedékével a racionalitás határmezsgyéjén 

jár. A Cottlengóba lépve az individualitást veszített Másikkal találkozik, amely saját 

világának határain túl helyezkedik el. 

Úgy érezte, átlépte világának határát. (G 12.) 

Amerigo narratív funkciójában, csakúgy, mint a politikai szerepét illetően 

diszkurzív szinten, a megfigyelő státust tölti be. A látásra való predesztináltsága 

"scrutatore" megbízatásában már eleve megfogalmazódik (a "kutat", "keres", 

"vizsgálódik" jelentésben használatos "scrutare" ige e szemantikai irányultsága 

tekintetében az angol - The Watcher címmel megjelenő - fordítás minden kétséget 

eloszlat), de igazán "látóvá", a szó holisztikus vagy egyszerűen csak utópisztikus 

értelmében, úgy válik, hogy ezt a politikai feladatot tágabban, humánusabban, a másság 

és a megértendő másik felé nyitottan értelmezi. 

A Cottolengóban Amerigo orfikus élményben részesül, beavatást nyer egy 

idegen életszférába. A saját törvényekkel és határozott körvonalakkal rendelkező 

menhelyen, (amely így egy másik város jelentésére tesz szert) egy másvilágszerű, akár a 

dantei Pokol122 mintájára megszerkesztett, valahol mélyen fekvő másik világ váija, 

amelynek különböző bugyraiban menedéket találnak "a boldogtalanok, együgyűek, 

idióták, nyomorékok, le le egészen azokig az elrejtett teremtményekig, amelyeket 

senkinek sem szabad megpillantani." (G 11.) 

A szavazatszedő bejárva az alvilági várost, egy szörnyetegarcot, a valóság 

Medúza-arcát pillantja meg. Az archaikus-természeti és az emberszabású-kulturális 
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határaira kerül, és nem háríthatja el magától a határok mibenlétére kérdezést, amint ezt 

a több nagy előd is megtette már.123 A "benti" szenvedéssel szembesülve a "külső", 

hétköznapi lét hiányaira eszmél, ahonnan eltűnt az emberek közt valódi kapcsolatot 

létesítő, egykori közös cél és az ezért a célért önkéntesen, a történelem szavát 

felismerve szabad akarattal vállalt altruizmus, amely a negyvenes évek mitikus 

múltjában a társadalom erejét képezte. A történelmi szükségszerűség és a tett 

összhangjába vetett hit, a történeti racionalizmus talajt vesztett gondolkodásmódnak 

bizonyul, mivel nem vezetett a kezdetben meglévő izgalmas pluralitás és az igazi 

demokrácia projektumának befejezéséhez. Az egykori lendület helyét a monotonitás, 

automatiazmus, a jelennel szembeni csalódás, a jövő iránti gyötrő felelősség foglalta el. 

Vagyis az, ami mindenben igazán számít, az a pillanat, amikor elkezdődik, amikor az 

igyekezet nekifeszül, és nem létezik más, csak jövő? Nem jön-e el minden élő szervezet 

számára az a pillanat, amikor megjelenik a szokásos ügyintézés és gépiessé válik? (G 22.) 

A menhelyen tapasztaltak során a szavazatszedő nemcsak a kommunizmus 

kudarcával szembesül, hanem a keresztény valláséval is: egyik sem tudja ellátni az 

eszmeileg kitűzött feladatot, az univerzális célok a gyakorlatban széttöredeznek, 

elferdülnek, a mítoszra "a bürokratikus állam szürke árnyéka" vetül. Az eszményiségét 

vesztett demokráciában a hatalom húzza meg és garantálja a határt az igazgatást végzők 

és az igazgatottak között. 

A katolicizmus és a kommunizmus kínálta elvi és gyakorlati lehetőségek 

mérlegelésével párhuzamosan, a Cottolengo és a külső világ közti áthidalhatatlan 

122 A fény szerepe a regényben, a remény-hiány témája a pokolba lépést előkészítő első fejezetben, a 
Cottolengo szenvedő lényei, az a "pellegrinaggio", amelyet Amerigo a "városban" megtesz, a 
Commediával, mint "hipotextussal" felállítható kapcsolat építőkövei. 
123 Véleményünk szerint leginkább Pavese Dialoghi con Leucö világa köszön itt vissza. Calvino egykori 
mentora és barátja e dialógusaiban a létezés megszüntethetelen - a szerző által talán a végletekig át is élt 
- tragikumát szólaltatja meg sajátos költőiséggel és a filozófiai műfaj kínálta több szempontú 
megközelítéssel. 
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távolság csökken. Amerigo gondolkodása modalitást változtat, a valós világ értékeinek 

fenntartás nélküli elfogadását, ontológiai elsőbbségéből fajadó normatív státusát vonja 

kétségbe, vagyis azt az ősrégi, ám kimondatlanul és ideológiával átitatva még mindig 

ható metafizikus tételt, mely - Leibnizcel szólva - világunkat a lehetséges világok 

legjobbikának kiáltja ki. 

(Ha az egész világon csak a Cottolengo lenne - töprengett Amerigo -, és ha nem létezne 

külvilág, mely felette állva elnyomhatná, megalázhatná, vagy könyörületét fejezhetné ki, akkor 

talán ez a világ is társadalommá fejlődne és elkezdhetné saját történelmét.) (G 33.) 

(Az emberiség egy másik létformájára úgy gondolnánk, mint a mesékben az óriások 

világára, mint egy Olümposzra. [ . . . ] S lehet, hogy ez a valóság: tudtunk nélkül mi magunk is 

torzak és alacsonyabbrendüek vagyunk egy elfelejtett létformához képest.) (G 33.) 

A pluralitás gondolatában burkoltan ismét az elfelejtet kezdet motívuma tér 

vissza, de már nemcsak a történelem egyik részletének aspektusából, hanem egy 

magasabb nézőpontból, az emberiség és a szubjektum akárki-sorsa felől tekintve. A 

szereplő, bármennyire próbálkozik is ellenállni, lassan feladni kényszerül azt a 

magabiztos, racionális pozíciót, mely ideológiailag jellemzi, és amelyet a narrátor egy 

helyütt a következőképp ír le: 

Ekkor is a felsőbbségtudat vágya munkált benne, annak igénye, hogy minden 

eigondolhatót elgondoljon, hogy szintézissé alakítsa az ellentéteket, és hogy bárhol képes 

legyen felismerni a Történelem rajzolatait, amint azt a valódi liberális szellemiség követeli. (G 

36-37.) 

Az elfelejtett, vagy kirekesztett mito-logikus létmódok tapasztalatának hatására 

Amerigo gondolatai fokozatosan szétszedik azt, ami már adott, az önelégedett racionális 

struktúrát. Előbb az őrület és épelméjüség, egészség és betegség a társadalom által 

rögzített definícióit teszi kérdésessé, majd eszmerendszerének didaktikus premisszáit is. 
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Felfüggesztve a kódot a közvetlen érzékelés alapján, a látottakból kiindulva próbál 

újból rendet teremteni. A látvány és gondolat, a külső és belső történés, mely a regény 

elejétől fogva váltják egymást, egyre hirtelenebben, egyre élesebb vágásokkal 

következnek egymásra. A zaklatottság az V. fejezetben éri el tetőpontját, ahol a ritmus 

azt az állandó mozgást imitálja, mely „az élet örök törvényserűségeként" egy pillanatra 

sem áll meg, mint ahogy a szavazóurnához járuló apácák is csak egyre jönnek -

archaikus, Moira-szerű lényekként, akiknek se koruk, se egyéni arcuk nincs már. 

Amerigo, miközben az igazolványképek jönnek-mennek a szeme előtt, közvetlenül 

érzékeli, látja ezt a valójukat. 

Amerigo szeme előtt egymás után vonultak el az igazolványképek, mind ugyanúgy, 

fekete-fehér részekre osztva. A z arcok ívét felül fehér kendőcsík, alul meg a gallérok trapéza 

keretezte, s mindez a fátyol feketéjébe ágyazódott. (G 41.) 

A káosz alakjaiként fellépő apácák nem tragikusak, nem a pavesei látomás 

Wagnert és Nietzschét idéző titáni természetszörnyei, könnyedek, szinte súlytalanok, 

akár Lucretius parányi részecskéi, amelyek olykor rendezhetik is soraikat, az entrópia 

kristályformává is alakulhat. A kristályforma élményében részesíti Amerigót az a 

nyugodt tekintet, mely egy csodás kék szempárból árad, és amely az életét a betegeknek 

szentelő idős nővér arcát vonzóvá teszi, amint kiragadja a megkülönböztethetetlenség 

állapotából. 

A nővérek így potenciálisan nemcsak a káosz jeleit hordozzák magukon, hanem 

a rendét is. A sok ugyanolyan - tehát a káosz jegyében álló - apáca mindegyike evidens 

módon egy bizonyos rendhez tartozik - amelynek az egyes személyek jelölői lesznek, 

hiszen rendjüket ruházatukkal (metonimikusan) kifejezik. Ezen túl pedig azzal az 

ordóval is összetartoznak, amely az egyházi kultúra alapvető normájaként létüknek 

(metaforikus) jelentést kölcsönöz. Káosz és rend tehát funkcionálisan összefüggnek, 
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ambivalens értékűek és kontextusfüggök maradnak. A rend a káoszból alakul ki, és 

káosszá alakul vissza: a képeken feltűnő trapézok, háromszögek, szimmetrikus 

elosztások - egy szigorú euklideszi geometria alakzatai - a gyors egymásutánban 

filmszerűvé, mozgóképpé válnak. 

Amerigo kedvét leli az apácák kínálta harmonikus látványban, az arcok derűsek 

és természetesek ("naturali", vagyis ugyanakkor a természettől valók) hiszen az 

apácáknak nem okoznak gondot a rájuk szegeződő tekintetek ("per loro il dare 

immagine di sé non costituiva probléma" G 42.), ebben a vonatkozásban (is) a 

fogyatékosokra hasonlítanak, akik a képeken szintén "boldogok és fotogének" voltak. 

Ezzel szemben a szavazatszedő 

ahányszor csak feszült, természetellenes vonásokkal találkozott, a szabadságnak arra a hiányára 

ismert, amely a tárggyá változtató "üvegszem" előtt szokta elfogni, a távolságot nélkülöző 

önképre, amelyből neurózisa, türelmetlensége fakadt, és amely az élők képein a halál jeleit teszi 

láthatóvá. (G 42.) 

Amerigo, mint látó, aki belehelyezkedik - akárcsak szimbolikusan is - a látás 

tárgyának pozíciójába, a pillantással a sartre-i értelemben felfogott tárggyá válást 

szenvedi el, és megérzi, hogy a látványként fellépő hiány vonzásába került. Félig éber, 

félig öntudatlan állapota a szavazatszedő cottolengóbeli jelenlétét mindvégig a 

távolléttel ötvözi: 

Amerigo gondolatai messze jártak, mintha álmodott volna. Tudatának éber részében 

pedig arra gondolt, hogy úgy is meg tudják tenni. Papírok nélkül is szavaztatnak, ha akarnak. (G 

34.) 

Szemlélődés és politikai gondolatok nemcsak váltják egymást, de az optikai és 

hatalmi struktúrák össze is fonódnak. A látás kapcsán ugyanaz a reláció tárul fel, mint a 

hatalmi helyzet bemutatásánál: a látó és a látás tárgyának áthidalhatatlan távölságá^S, 
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hasonló a hivatalnokot és ügyalanyt elválasztóhoz. A távolság akárcsak pillanatnyi 

megszüntetése pedig azzal az empatikus folyamattal egyenlő, amely a hivatalnok 

számára lehetővé tenné, hogy belepillantson a sub-iectum-létbe. 

Látás és hatalom összekapcsolásának tézisszerűen nyílt ábrázolására a X. 

fejezetben, a kísérőitől kis időre magára hagyott kereszténydemokrata képviselő, 

Amerigo és a törpe alkotta epizódban kerül sor. A jelenet narratív alakulása a szemek 

játékát, a nézés és látás teremtette kapcsolatokat követve a következő: Amerigo nézi az 

udvaron várakozó képviselőt124, aki nem látja őt, és azt a törpét is csak később veszi 

észre, aki valamely rejtélyes üzenetet közlendő kopogtatással igyekszik felhívni magára 

a figyelmet, ám akitől a képviselő végül érdektelenül elfordul. 

A törpe a látás puszta optikai képességét képviseli ("szemei csupán szemek 

voltak, gondolatok nélkül, és mégis úgy tűnt, mintha közölni akart volna valamit"), a 

képviselő pedig nem lát, mert előítéletei nem intencionálják az érzékelésre ("nem is 

látja őt, egy pillantásra sem méltatja" G 56). A képviselő világban való elhelyezkedését, 

előítéleteit a szöveg katolikus pesszimizmusnak nevezi, ezzel arra utalva, hogy a 

kereszténydemokrata figura az ember önálló értékét el nem ismerő morál híve. Amerigo 

itt belső átalakulásának újabb fázisát éli meg, a látó szerepében gyakorolhatja magát -

de még "gondolatok nélkül", ahhoz csatlakozva, aki szintén ebben a szerepben van. A 

főhős önkéntelenül is a törpe tekintetének kihívására reagál. A biztonságérzet, amit a 

képviselővel való rövid azonosulás eredményez, feláldoztatik egy ki nem mondott 

üzenetet igazságáért: a látó számára is láthatatlan titokért, az élet rejtélyéért. 

A szavazatszedő gondolataiban és egy ízben közvetlenül, egy telefonbeszélgetés 

dialogikus formájában megjelenő privát dilemma, a "nősülni, vagy nem nősülni" 

124 Utólagos jegyzetében Calvino - a találgatások egyébként lehetetlen megelőzése végett - külön 
kiemeli, hogy X. politikus nem valós személy, hanem "szimbolikus". Amennyiben a képviselőt a nézés 
tulajdonképpeni tárgyának tekintjük, igen találó és hipotézisünknek megfelelő ez a szerzői megjegyzés, 
amelynek Lacan is bizonyosan örülne. 
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kérdése egy másik olyan szál lesz, amely az életszerűség, a metamorfózis, a mozgásban 

rejlő értékek felismeréséhez és igenléséhez vezet. Lia az a figura, aki a Cottolengóval 

szemben az ellenhatást, az antitézist képviseli, a szépséget testesíti meg, alakjának 

felidézéséhez a szavazatszedő olykor menekülésképpen folyamodik. Amerigo azonban 

ebben az esetben sem tudja elkötelezni magát, az otthonában eltöltött ebédszünet 

közben a szépséget jelentő nő csakhamar idegenségként, individualitását zavaró 

tényezővé válik. 

De nem is annyira enni, mint inkább zuhanyozni szeretett volna és egy kis ideig 

üldögélni egy nyitott könyvvel a kezében. A Liához húzó gondolatok most zavarták, pedig a 

délelőtt folyamán, míg a lány elérhetetlen volt, nem tudott nélkülük meglenni. (G 59-60.) 

Az olvasás bensőséges időtöltése itt a szubjektum önelégültségének ad kifejezési 

lehetőséget, hiszen az magába fordul, egy zárt világban próbál rendet teremteni. 

Amerigo könyvespolca szellemi diszponáltságának tükre: "néhány klasszikus -

véletlenszerűen összeválogatva - a modernek közül csak filozófusok, egykét 

verseskötet és kultúrtörténeti mű... Jóideje elhatározta, hogy nem foglalkozik az 

irodalommal, és szinte szégyenkezett fiatalkori meggondolatlansága miatt, hogy 

akkoriban irónak készült." (G 60.) A szavazatszedőt, aki a megnyugvást és a 

magyarázatot inkább saját, "megszűrt" könyveitől, mintsem az ismeretlentől, az élettől 

várja, egy korai Marx-idézet erősíti meg abban, hogy az univerzálist az ember és a 

természet (a test által szavatolt) közvetlen kapcsolatában találhatja meg. 

A Liához kötődő kellemetlenségérzés az Amerigo által nem kívánt terhesség 

kapcsán éri el tetőfokát, a szkepticizmussal és könyvekkel körülbástyázott 

individualitása itt egoizmussá mélyül. Az apaság nyugtalanító gondolata a menhelyen 

tapasztaltakhoz és pesszimizmusához is kapcsolódik, hiszen a délelőtt során az emberi 
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fajfenntartás értelmetlenségéről alkotott nézetével kerül ellentmondásba. Az 

emberiséget burjánzó élő anyagnak látja, melyet nem lehet meggátolni abban, hogy 

hibás egyedeket hozzon létre. 

A lelki-etikai mélypontról a XII. fejezet jelent elmozdulást, amikor is egy idős 

földműves testileg, lelkileg beteg, Cottolengo-lakó fiát eteti. Az idős ember "nem 

választott semmit", belevetetten került ebbe a szituációba, a szeretet önzetlenségével, a 

keresztény tanításból is ismert, de annál feltételnélkülibb és-mégis-szeretettel kötődik 

fiához. Máshová tartozik, mégis ki tud lépni saját világából, hogy egy kis ideig egy 

másik világ organikus része legyen. 

(A)z élete máshová kötötte, földjeihez, mégis minden vasárnap megtette az utat, csak 

hogy fiát eszegetni lássa. (G 82.) 

A rejtett és kölcsönös ráutaltságot kifejező tekintet és a gondoskodás apát és 

fiút egyetlen alakká köti össze, nem mint megkülönböztethetetlenek, hanem mint két 

illeszkedő fél tartoznak egymáshoz. Amerigo politikailag funkcionális nézőpontja 

("Azért vagyunk itt, hogy nyitva tartsuk a szemünket" G 30), és az idős apáca a túlvilági 

boldogságért, vagyis egy ideologikus célért tett önfeláldozása az érdektől mentes 

tekintet, az önzetlen és szeretetteljes lemondás viszonylatában csak mint tökéletlen 

ellenpontok jelenhetnek meg. Apa/Atya és fiú/Fiú egyesülése, tudat és test, ember és 

természet e j elenetbeli szintézise lesz a végkifejlet egyetlen méltó előképe. 

Miután a fiatal félkegyelmű befejezte uzsonnáját, apa és fia nem mozdultak az ágy 

széléről - csontos, erektől nehéz kezeiket térdükön pihentették. Fejük kicsit oldalvást billent -

az apáé a szemébe húzott kalap alatt, a fiúé majdnem kopaszra nyírva - úgy, hogy szemük 

sarkából továbbra is lássák egymást. íme, gondolta Amerigo, nekik, így, ahogy vannak, 

kölcsönösen szükségük van egymásra. (G 82-83.) 
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A képszerűvé lényegi tett jelenet megrendíti a főhőst, etikai-esztétikai hatást 

gyakorol rá, olyat, amilyet az életéből száműzött irodalom tehetett volna. Az 

individuális bezárkózás (az alkotó és alkotás integritását valló késő-modem 

esztétizmus), vagy a történelemben való tudatos részvétel (marxizmus), lévén 

mindkettő valamely célt tételező döntés eredménye, arisztokratikus én-világ viszonyt 

feltételez, amely hamis hang a dimenzióváltás korában. Végül egy esztétikai hatás, a 

másság hatásának felszabadított érvényesítése juttatja el a szereplőt önmagának egy 

másikfajta megtapasztalásához125. Jauss így ír erről: 

Az esztétikai magatartásban a szubjektum eleve is mindig többet élvez, mint csupán 

önmagát: önmagát a világ értelméről szerzett valamely tapasztalat elsajátításában tapasztalja 

meg, mely értelmet egyrészt saját teremtő tevékenysége, másrészt a másik tapasztalatának 

felvétele tárhat fel, és valamely harmadikként értett másságnak az egyetértése igazolhat 

számára. Az esztétikai élvezet, amely ily módon az érdek nélküli kontempláció és a próbára 

tevő részesülés közti lebegésben jön létre, egyik módja a másik tapasztalatán át bekövetkező 

önmegtapasztalásnak.126 

A Giornata, ha lehet, az Eleink summája, a létezésre jutás, a teljességre törekvés 

és a társadalmiság, a közösségre vágyás története, amelyben a látás, az egyéni 

tapasztalás jelentősége mindvégig előtérben van. A narrátor azzal, hogy Amerigót, mint 

a látó pozíciójának a Másikkal konfrontálódó betöltőjét követi a történetben, és maga 

sem tartózkodik az érzékelés és az interpretáció viszonylagosságának állításától, a látás 

és ehhez kötődően a jelentés többszólamúságát választja témául. Egyszóval látni, 

125 A konceptuális-formális művészet értékeinek, és különösen a vizualitásnak a hangsúlyozásánál 
Calvino kiemeli a "másfajta szépség" megtalálását, amelyet azután "erre a valóságra" lehet alkalmazni. A 
szépség terminusról pedig azt írja, hogy úgy használja, mint az esztétikai, történelmi és morális értékek 
megfelelőjét, amely helyett azt is mondhatná "szabadság". Ehhez kapcsolódóan azt állíthatjuk, hogy 
Amerigo problémája ehhez a szépséghez, a "stílus megalapozásához" kötődik. ("La sfida al labirinto". In: 
Una pietra sopra, 106.) 
126 Jauss, H. R.: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt/M. 1982. 85. Idézi és 
ford. Kulcsár Szabó Ernő: A szimmetria felbomlása? In: Irodalomtörténet, 1993. 4. 681. 
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olvasni is tanít127. A hőssel és a vele tartó olvasóval nagyjából az történik, ami a 

Kozmikomédia egyik "A spirál" címet viselő és az elbeszélést mint olyat 

térmetaforikusan megjelenítő darabjában. Itt a művészi formát jelképező kagyló mesél 

arról, hogy az évezredek folyamán kialakított, lényegét tükröző spirálformájú házzal, 

megtanította látni környezetét. 

Mindezek a szemek az enyémek voltak. Én tettem őket lehetővé, enyém volt a cselekvő 

szerep, én nyújtottam számukra a nyersanyagot, a képet.128 

Amerigót az "átélt" történetek, az olvasót a művészi tapasztalat hivatott a 

másként látás és az ezzel szorosan összefüggő másként gondolkodás képességére 

ráébreszteni. Gondolkodás és optikai képesség együttjárnak. Az incipitben a csökkent 

látásképesség a jelentés bizonytalanságaiba torkollik. A II. fejezetben a Cottolengo 

neveinek társadalmi-kulturális jelentései fölött tart szemlét a szöveg, az eufemizmus 

"Piccola Casa della Divina Provvidenza" és a kegyetlen népi elnevezés "cutu" - amely 

elvonatkoztatva a köznyelvben az idióta gúnyos szinonimája - a jelentések 

csúsztatására, e két szélsőség határolta bizonytalan terület kihasználhatóságára, a 

kódokat kijátszó nyelvi gyakorlatra utal. Majd a jelentések kavalkádjának metaforája 

szakítja meg a szociolingvisztikai fejtegetéseket, a ragadós massza, amely korábban (ld. 

"az articsóka dialektikájáról" írottakat) már szimbolikus értelemben feltűnt, most a 

regényvilág valóságdarabjaként, mint ázott plakátroncs, kerül az utunkba. 

127 Calvinónál az ismeret nem magért való, szervesen kötődik ahhoz a módhoz, ahogy a világban 
tájékozódik, ahogy a valóságot nézi, egy levelében arról ír, hogy ezt szeretné továbbadni: "quello cui 
tengo Túnica cosa che vorrei poter insegnare è un modo di guardare il mondo, cioè di essere in mezzo al 
mondo". (Levél François Wahlhoz 1960-ból, melyet Lorenza Mondada idéz ("Scrittura del sapere e dello 
spazio". In: Italo Calvino a writerfor the next milleneium, (Bertone, Giorgio a cura di) Atti del convegno 
internazionale di studi di San Remo, Genova 1998. 257.) 
128 Calvino, I.: Kozmikomédia , 173. 
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A szavak összemosódtak, a hirtelen elöregedett plakátok mállani kezdtek az esőben, 

mintha harciasságuk teljesen kihunyt volna a szavazás tegnapi csatájában, vagy a tegnap 

előttiben, amit a plakátragasztók vívtak. Ragasztóból és ócska papírból álló bevonattá bomlottak 

le, a rétegekről egymás mellett tűntek fel a szembenálló pártok szimbólumai. (G 13.) 

A hosszú nap és az elbeszélés végén a tér és az értelem homályába, a "pokolbéli 

városba" a Város129 szimbolikus rendje visz harmóniát. A város szilárd és összetartó 

ideája a születésétől fogva kéznélküli Cottolengo-lakó interpretációjaként tűnik fel 

legelőbb, aki büszke és hálás egyszerre, mert a maga módján homo faber lehet az 

elesettek birodalmában. "Biztosan és megingathatatlanul 11 jelenti ki: "Olyanok 

vagyunk, mint egy város." 

A túlzott öntudat és megállapodottság hangja hamis, a beszélő nem látja saját 

elfogultságát, Amerigo viszont kihallja azt: 

Lehetséges, hogy a város, amely megsokszorozza az emberkezet, már a teljes ember 

városa lenne?" Nem abban nyilvánul meg a homo faber, hogy sohasem tekinti elértnek a 

teljességet? (G 95.) 

A város Amerigótól származó eszméje a teremtésben, (ennek szimbóluma a 

városalapítás) rejlő szellemi-lelki erőt emeli ki, amely titkos tűzként hat, és nem más, 

mint a kezdet később feledésbe merült lendülete. Calvino, amint állítja, ezért is 

szimpatizál Frye művével, A kritika anatómiájával, mert az ezt az antropológiai teremtő 

erőt veszi célba: 

A z oldal, amelynek olvastán megállapítottam, hogy ez a könyv fontos nekem, a 130. az 

olasz kiadásban: 

1 2 9 Sommer szerint Calvino számára ebben az időben az úgynevezett világ egy határozott pontban, a 
városban koncentrálódik. Az Eleink második kiadásához írt előszavában nem véletlenül használja a város 
képét az akkori szituáció jellemzésére: a város egy fennálló rend képviselője, amelyhez az ember 
alkalmazkodik, szürkévé és hivatalossá válik. (Vő. I nostri antenati, (2) X.) A város ebben a 
vonatkozásban a valóság materiális létformája, amely a fantázia terméke, avagy a fantáziátlanságé, 
amelyet alakíthatunk, és amely minket is alakít. Vö. Sommer, M. P.: i.m. 85. 
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A civilizáció nem egyszerűen a természet utánzása, hanem a természet elemeit 

felhasználó, ám teljesen emberi formát létre hozó folyamat, melyet egy vágyként 

meghatározható erő mozgat. Az étel vagy a lakhely utáni vágyat nem elégítik ki a gyökerek és 

barlangok, ezért a természet azon emberi formái alakulnak ki, melyeket gazdálkodásnak és 

építészetnek nevezünk. 130 

Az ablakból (felülről) kitekintő Amerigót a lemenő nap sugaraiban fel és eltűnő 

látvány ejti rabul. A fény a tetők széleit súrolva jut be az udvarra, ahol az esti 

munkálatokat végző alakokat mesés lényekké lényegíti át. Törpe és óriás asszonyok 

("Donne nane", "una gigantessa", "una grassa grassa") végzik hétköznapi teendőiket 

hétköznapi tárgyaikkal ("rőzsével megrakott taliga", "cirokseprű", "lajtos kocsi") egy 

mitikus-misztikus jelenet résztvevőiként. 

A lezárásban az incipit nyomorúságos városképét a megszépült, megszépített 

valóság váltja fel. 

Az ablakhoz lépett. Pirosló fényben álltak a komor épületek. A lenyugvó nap már nem 

látszott, csak a csillogás ütött át a tetők szélén a formák éleinél, az udvarokon egy soha nem 

látott város látképét tárva fel. (G 95.) 

Hogy Amerigo elérkezik a Város "látványához", azáltal lehetséges, hogy 

fogékonnyá válik a káoszból kiemelkedő, esztétikailag megteremtett pillanatnyi 

utópiára. A történet ezt a fogékonnyá válást mutatja be és terjeszti ki, azáltal, hogy 

egyaránt szól a szereplő és az olvasó optikai-eszmei diszponáltságának kialakulásáról. 

Ez a fajta látás - Virilióval szólva - nem más, mint "a látott dolgok sajátos 

megválogatása, azoknak a jelentéktelen dolgoknak a rögzítése, amelyek lassanként 

átformálják a valóságos tárgyakat, és olyan háttérré alakítja, hogy azon azután az 

értelemnek új megnevezése rajzolódjék ki...."131 A befejező sorokkal a Giornata a 

1 3 0 Calvino, I.: "La letteratura come proiezione del desiderio". In: Una pietra sopra, 236. 
131 Virilio, Paul: Az eltűnés esztétikája, Balassi, Budapest 1992. 26. 
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Láthatatlan városok megoldását előlegzi meg. A tünékeny kép beborítja a valóságot. Az 

örökre, egyetemesre vonatkozó, felvillanó utópia - még ha optikai csalás is, azért mégis 

egy pillanatnyi végtelen: 

A leghitványabb városoknak is megadatik egy tökéletes óra - tűnődött a szavazatszedő -

, egy óra, vagy perc, amelyben minden városban feltűnik a Város. (G 96.) 

II. 4. Le cittá invisibili (.Láthatatlan városok) 

A Giornatában a város esztétikai térré lényegült át és a "mássá" válás nem 

hagyta érintetlenül az olvasás folyamatát sem, hiszen szimbólumként történő előtérbe 

állítása a hagyományostól - az elbeszélés folyamatszerű motiváltságára koncentráló 

olvasástól - eltérő befogadást követelt meg. A jelentésképzést a cselekményegységek 

okozati viszonyainak felderítésén kívül az értelmezés asszociációs formája alakította, 

relativizálva az olvasás során létrejött jelentést. 

A metaforikus eljárás ennél radikálisabb megnyilvánulásával találkozunk 

Calvino 1972-ben megjelent regényében, a Láthatatlan városokban, amely nemcsak 

szimbólumhasználata révén, hanem különös felépítésével, a cselekmény hiányával és az 

értelemkeletkezés párbeszédességének hangsúlyozásával is megerősíti a linearitás 

esetlegességét, a célelvü epikus történet válságát. Míg a Giornata megmutatta, hogy a 

metaforikussá vált tér alkotórészei a felbomlott folyamatokban az interpretáció szervező 

egységeivé léphetnek elő, a Láthatatlan városokban a "reális" mozzanatok szinte 

teljesen eltűnnek, a megformált világ evidens módon a képzeletbeli és a világteremtés 

lehetséges területén bontakozik ki. A város itt már távol van az aktualitástól vagy a 

történelemtől, noha Marco Polo "útleírásaiként" öltenek alakot a szövegben, csakhamar 

rájövünk: a fantasztikus tájak legnagyobbrészt a "belső látás" tárgyai, Calvino hőse 
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pedig afféle (malerbai) "viaggiatore sedentario"132, aki fejben járja be a képzelet, a 

nyelv és az irodalmi formák terét. 

Amint igyekeztünk megmutatni, a Giomatában a metaforizálódás legfontosabb 

stratégiai eszköze a látás multiperspektivikus lehetőségeinek és illuzórikus, esztétikai 

voltának alkalmazása volt, amelyhez szervesen kapcsolódott az értelemkeletkezés 

kérdésköre. A Láthatatlan városok ezzel szemben a mentális sokféleséget vizualizálja, 

méghozzá a szerző müvészi-etikai elkötelezettségéből fakadó teljességre törekvéssel, 

amely utópikus színezetet kölcsönöz a műnek. Az utópia egyrészt ideológiai, a valóstól 

a vágy irányába történő elmozdulás, ugyanakkor a Láthatatlan városokban forma és 

nyelv is. Összhangban azokkal a kijelentésekkel, amikor a szerző a "forma moráljáról" 

beszél, ebben a "klasszikus" műfajban találja meg azt a nyelvjátékot, amellyel egy 

világot építve túl tudja élni az elérendő - de meglehet, elérhetetlen - cél abszurditását. 

Hogy hogyan kapcsolódik a két regény mégis egymásba, hogy a Láthatatlan 

városok hogyan veszi fel a Giornata gondolái szálát és hová fejleszti azt, kizárólag e 

szövegek utópikus jellegén keresztül érthető meg, és ebben az összefüggésben fogható 

fel az is, hogy mit jelent az utópia mint nyelv, vagy mint e műveket átfogó eszme, 

amelyek elválaszthatatlanok a város képzetétől. Megelőlegezve a részletes kifejtést, 

indulásképpen, íme két vélemény a szerzőtől: 

Az utópia mint irodalmi műfaj csak negatív utópiaként maradt fent, pokoli jövőt vetit 

elénk, és büntetés, amit jósol. [ . . . ] Senkinek sem jut eszébe, hogy a tökéletes városról beszéljen, 

és az ott lakók napjait óráról órára elmesélje.1 3 3 

Majd még egyértelműbben egy interjúban: 

132 Malerba, Luigi: II viaggiatore sedentario, Rizzoli, Milano 1993. 
133 Calvino, I.:"Per Fourier. L'utopia pulviscolare". In: Unapietra sopra, 249. 
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A Giornata d'uno scrutatore azzal a megállapítással zárul, hogy a tökéletes város a 

legszerencsétlenebb városban is felvillan egy pillanatra. S pontosan ugyanezt mondom a 

Láthatatlan városok oly sokszor bírált befejezésében ... Abból szinte mindenki az utolsó, a 

poklot említő sorokat citálja, pedig majdnem ugyanott, néhány sorral feljebb található az a 

részlet, amely a felvillanó teljességről beszél, s amely nélkül az egész regénynek semmi értelme 

sincs. 134 

Calvino számára - legalábbis ebben az időben - lényeges az a pozitívum, melyet 

műveiben a jobbító szándék és egy halvány remény táplál, és amelynek megfelelő 

formát, megfelelő formai koncepciót keres. Míg korábbi szövegei elsősorban a 

történetmondásban érdekeltek, addig az utópia Láthatatlan városokbeli válfaja - a 

narratív keretben megjelenített történetbe ágyazva - a "szemlélet intellektuális 

modelljeit"135 teremti meg, melyek egy különböző válaszoknak esélyt adó, szimbolikus 

és kombinatorikus nyelvben öltenek alakot. Nem folyamodik a klasszikus utópia 

általában propagandisztikus, pedagógiai nyelvezetéhez, vagy a hősök lelki történéseinek 

elemzéséhez, természet és történelem dialektikus kibékítését meg sem kísérli, csak 

bizonyos értékeket enged látni, és nem a sulykolva moralizáló diskurzust vállalja fel. 

Az utópia Calvinónál a "vizionárius képzelet" kifejezési formája, úgy ahogy azt 

Forurier-nál találta, elsősorban nem a társadalomkritika felől közelítve hozzá, hanem a 

sajátos nyelv felől, amely a francia szerzőt számára "az utópisták Ariostójává" avatta. 

Kétségtelen, hogy Fourier műveiben nagy súlya van a társadalombírálat e 

megnyilvánulásának, ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy ennek a fajta kritikának sem a múlt, 

sem a jelen nincs híján. Nem is ez a vonás teszi Fourier-t a maga nemében egyedülállóvá, 

1 3 4 Camon, Ferdinando: II mestiere di scrittore. In: Saggi, Garzanti, Milano 1973. 2792. 
135 "Frye nyomán Suvin arra hívja fel a figyelmet, hogy az utópiák az elemzendő kategóriákhoz és azon 
belül a menipposzi szatírához sorolandók. Itt ugyanis nem az alakok életszerű megformáltsága lényeges, 
hanem látásmódjuk eszmei modelljei. Nem a jellemek fejlődésére kell tehát olvasás közben fogadást 
kötnünk, sokkal inkábba főhőst kell követnünk, amint a város/szöveget életre hívó gondolatokat feltárja 
előttünk." (Christensen, Peter: "Utópia and Alienation in Calvino' s Invisible Cities". In: Forum Italicum 
20.1.16.) 
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hanem az, hogy teljesen másképp látja a világot, melyet - működésének törvényeit elemezve - a 

legapróbb részletekig leír.136 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy Fourier nyelvi felfedezésében Calvino 

nincs egyedül: ismét Barthes az az útmutató gondolkodó, aki egy évvel korábban, 1971-

ben megjelent Sade, Fourier, Loyola című írásával megnevezi a modern (a szexuális, 

misztikus és eudemonikus) nyelv megteremtésének nagyságait, valamint kijelenti, hogy 

"egy szöveg társadalmi hatékonysága ... azzal az erőszakossággal mérhető, mellyel 

áthágja azokat a törvényeket, amelyeket egy ideológia, egy filozófia azért állít fel, hogy 

a történeti érthetőség egy adott pillanatában összhangot teremtsen. Az efféle áthágást 

nevezzük írástevékenységnek."137 Calvino Fourier-értelmezése természetesen más 

premisszákkal, de a nyelvi áthágás kérdésétől nem függetlenül körvonalazódik a 

Láthatatlan városokban. Ezúttal sem a valóság ábrázolása érdekli, hanem a másfajta 

nyelv, a racionalista és misztikus nyelvezet,138 melyben a mentális rend és rendetlenség, 

ezek ontológiai és egzisztenciális kivetülései, az élet-halál kibékíthetetlen ellentétével 

megjelölt lét és individuális élet kérdései megfogalmazhatóak lesznek. Az utópia 

számára "írástevékenység", mint minden szöveg, artificiális konstrukció és áthágás, 

melynek segítségével elérhető az, amit hőse, Marco Polo az egzisztencializmus és a 

modern nyelvfilozófia kereszteződésében tenni készül: az ész világosságánál, 

ugyanakkor messzire tartva szemlélni azt az életet, aminek a szó életet adhat. 

Hogy Calvinónak szüksége van a szimbólumok, mítoszok és metaforák 

teremtette, sajátosan utópikus vagy fantasztikus távolságra, nemcsak a Láthatatlan 

városokra igaz, egy műveiben gyakran alkalmazott technikára ismerhetünk itt. A 

136 »per Fourier, 1. La societá amorosa". In: Una pietra sopra 269. (Kiem. Calvino) 
137 Barthes, R.: Sade, Fourier, Loyola, Paris, 1971, 16. Idézi Jauss, H. R.: Recepcióelmélet, 194. 
138 Kelemen János írja Barthes idézett munkája kapcsán Sade, Fourier és Loyola nyelvéről: "Mármost az 
a kérdés, milyen nyelvről, helyesebben minek a nyelvéről van itt szó. Válaszunk az, hogy a 
racionalizmuséról, melyet egyébként az egész korszak "beszél" (a filozófiától a mechanikáig)." (Kelemen 
János: A nemeshölgy és a szolgálóleány, Budapest 1984. 54.) 
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"diaframma poétikája" olyan, mint az Amerikai előadásokban emlegetett Cavalcanti 

könnyedsége. Lehetővé teszi, hogy a hozzá folyamodó felülemelkedjék a világ 

súlyosságán, megmutatva azt, hogy a "súlyosság magába foglalja a könnyedség titkát, 

mig az, amit sokan a korok életszerűségének tartanak... a halál birodalmába tartozik, 

mint egy autótemető rozsdás roncsaival" (AE 13). 

A Láthatatlan városokbetx Calvino a nélkülözhetetlen távolságot "negatív 

tükörként" írja le, amelynek közvetítéseként "az utazó felismeri azt a keveset, ami a 

sajátja, miközben felfedezi azt a sok mindent, amit nem ért el soha" (LV 18). Ebben a 

felfogásban tehát "visszájára fordított világként"139 hasznosítja Calvino az utópiát: nem 

megvalósítandó, intézményesült elképzelésként, hanem fantasztikus térként, amely bár 

elfordul a reálistól, de nem az önkény és káosz területére vonul, hanem az imaginárius 

elemek megválasztásából, koherenciájából potenciálisan létre hívott, szabályozott 

totalitást igyekszik megvalósítani. A calvinói utópia helye ezért a - nálunk olykor 

félreértett140 - fantasztikus irodalmon belül keresendő; abban az eszmei feszültségben, 

amely a képzelet legváratlanabb alakzatai és az elvonatkoztató, rendet kereső racionális 

szigor egymásrahatásából keletkezik, és amelyre azt is érvényesnek tartjuk, ami Freud 

szerint az álomban történik: egy kis őrület támad, és az én kiszolgáltatottá válik a 

"másiknak" - a vágyaknak és a félelmeknek. A csodás és kísérteties elem 

kombinációiból építkező fantasztikus irodalom ekként az én eltörlését együtt szemléli a 

szerzői individualitást meghaladó "objektív" univerzummal, a forma eltűnését a forma 

akartával. A benne megnyilvánuló szigor és absztrakció nemcsak a valóstól való 

1 3 9 Sartre Mi az irodalom? című írása (Gondolat, Budapest 1969.) értelmében. 
140 E féreértés egyik legharsogóbb példája a magyar könyvkiadásban éppen a Láthatatlan városok 
kapcsán említendő meg: Calvino regénye ugyanis a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozatban, 
fantasztikus regény müfajmegjelöléssel - igaz méltó társaságban, Bioy Casares Morei találmányává1 
egybekötve - jelent meg 1980-ban, és azóta valószínűleg sok kellemes vagy kellemetlen meglepetést 
okozott az Olvasónak, aki így már előre megtapasztalhatott egy később, a Ha egy téli éjszakánban megírt 
recepciós szituációt. 
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elfordulás tüneteiként lépnek fel, hanem az én pszichológiai konstitúciójának 

lehetőségeként is. 

Bár tudjuk, a regény általános adottságaiból következően történeteket, életeket 

beszél el, így elkerülhetetlenül az időt állítja középpontba,141 a térhez való 

odafordulásunk - amennyiben osztjuk azt a meggyőződést, hogy "a perceptív 

modalitások konstitutív szerepet játszanak nyelvi kategóriáink megalapozásában és 

strukturálásában"142 -, a megismerést, az irodalmat és a szubjektumot egyaránt 

kompromittáló problémák felvetésében mégsem tűnhet önkényesnek. A térbeliséggel 

való foglalkozás ezért "szükségszerűen feltételezi a világ, az érzékelés és nyelv 

kapcsolatára, vagy ha tetszik, tér, szubjektum és szemiózis kapcsolatára vonatkozó 

reflexiót"143. 

Az idő, amely mindig különös, hiszen "megvonja magát tőlünk" és 

"megfordíthatatlan"144, a változással, az átmenetiséggel megzavarja a rendet, az 

elmúlást megjelenítve pedig szorongással tölti el az embert.145 Calvinónál az idő súlya 

áttételek révén válik könnyűvé, a mentális pluralitás egymásmellettiségévé, eszmei 

térbeliséggé, vagy intertextuális játékká, ahol múlt és jelen átjárja egymást. Az idő 

nehézkedését Calvino nem legyőzi, hanem feltűnő módon eltünteti146, és térbeli 

lenyomatait teszi érzékelhetővé. 

141 Az időnek a térrel szembeni narratológiai felértékelésére találunk magyarázatokat Genette-nél (Figure 
III. Einaudi, Torino 1976). Brooksnál (Reading for the Plot, Design and Intention in Narrative, Vintage 
Books, NY 1984.), vagy Paul Zumthornál (La misura del mondo. La rappresentazione dello spazio nel 
medioevo, II Mulino, Bologna 1995). 
142 Cavicchioli, Sandra: "Spazialità e semiotica: Percorsi per una mappa". In: Versus, 1996. 3. 4. 
143 Uo. 
144 Zumthor, P.: i.m. 11. 
145 Ennek megfelelően a térábrázolások műfajtörténeti megközelitéseiben gyakran, találkozunk azzal a 
tétellel, hogy XVIII. és XIX. századi regényirodalom fő áramlatai szinte minden irányban kifürkészték 
az időt, és ennek rendelték alá a teret, amely csupán szervilis leiró funkciókat látott el. 
1 4 6 Pierangeli (i.m. 33.) az Amerikai előadásokban felhozott Perszeusz-Medúza epizód kapcsán írja, hogy 
Calvino a rend ideájának jegyében álló morális elkötelezettségből fakadóan elfelejti, kihagyja a valóság 
néhány meghatározó vonását, és ekként negatív módon szólaltatja meg különösen a halál kérdését, 
amelynek konrét felvetése a legszembetűnőbben hiányzik műveiből. 
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Utaltunk már arra a vonzódásra, mely Calvinót a kristályhoz és a kristályszerűen 

kialakított városhoz fűzi, és amelyben a geometriai formák kedvelése fedezhető fel. A 

kristály a calvinói utópia jellegzetes alakzata, egy letűnt atlantiszi világ utáni vágy, 

melyet a tökéletes forma megteremtésének igénye táplál, és közvetetten a szubjektum 

azon kívánsága, hogy a dolgoknak maradandó formát adva a metafizikai időben 

részesedjen, és alapvetően megváltoztassa a térről és időről való, egzisztenciális 

tapasztalatot. 

A rend formájának megalkotása és harmóniateremtésként történő hasznosítása, 

bár kipróbált gyakorlatot éleszt újra - hiszen gyökerei megmutathatóak a megismerés és 

képzelet egységét hirdető felvilágosodás-korabeli racionalizmusban147 - ám, már nem 

vezet ki az időközben megváltozott labirintusból, amelyben a "rendteremtő" mint nem 

racionalizálható, nem transzcendentálható részlet, szándékával éppen ellentétes hatást 

fejt ki, csak tetézi a rendetlenséget. 

A geometria kedvelésétől azonban élesen különbözik az a másik, a térre 

vonatkozó felfogás, melynek vitalitásáról egy különösen gazdag életmű kapcsán győz 

meg minket a szerző. Calvino Balzacra hivatkozik, aki - Calvino értelmezésében - a tér 

és a város poétikája jegyében hozta létre az Emberi színjátékot. Calvino sorai arra is 

következtetni engednek, hogy a balzac-i mű éppen e térbelisége révén lesz igazán 

"emberi", hiszen történeteit "a város biológiájára fordítja le", "szituációi és alakjai az 

utcák kövezetén egy természetes vegetációból nőnek ki", vagyis Balzac "Párizs 

topográfiai költeményét írta meg, azzal a megérzéssel, hogy a város nála lesz elsőként 

nyelv, ideológia, minden gondolat, szó és gesztus meghatározása"148. 

147 Raimondi Descartes, Diderot, D'Alembert művészetkoncepciója kapcsán idézi D'Alembert sorait, 
melyek a költői képzeletet és a mérnöki munkát állitják párhuzambai'Timagination est une faculté 
créatrice", "dans un géometre qui crée, n'agit pas moins que dans un poet qui invent." (Raimondi, Ezio: 
Scienza e letteratura, Einaudi, Torino 1978. 10.) 
1 4 8 Calvino, I.: "La città romanzo di Balzac". In: Perché legegre i classici, Mondadori, Milano 1995. 153. 
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Alapvetően ebben a két - a kristály és a humánus élettér kijelölte - írásmódban 

gondolkodva fordul Calvino a város jelentéslehetőségei felé, amelyek azon túl, hogy 

elbűvölik összetett kapcsolódási lehetőségeikkel, véleményünk szerint a Láthatatlan 

városok értelmezésének is inspiráló horizontot adnak. 

A calvinói város egyik fontos ismertető jegye, hogy nincs önálló értéke, az 

értéket mindig funkcionálisan, a történetben megvalósított szerepe által nyeri el, 

aszerint, hogy a vágy, vagy a félelem konnotációit hordozza. Általában pedig 

elmondható - amint a Giornatában láttuk -, hogy egyazon lehetséges világon belül is 

két ellentétes értékkel látható el: a pokolbéli város jegyei jelennek meg ott, ahol az 

ideális város elveszíti ártatlan, de élettelen mozdulatlanságát. A város e vonatkozásai és 

változásai érdeklik Calvinót, amikor A kritika anatómiáját olvassa. 

Előttünk áll még annak tanulmányozása, hogyan alakultak a városszimbólumok (mint a 

humánus élettér, az emberi vágyak kivetülése) az ipari forradalom utáni időszakban. Frye 

megállapítja, hogy a vásos az élettelen anyag emberi formája, amint ez apokaliptikus-túlvilági 

képzeteiben (Isten Városa, Jeruzsálem, az ég felé törő épületek, a királyi udvar) és démoni-

pokoli variációiban (Dis vagy Káin városa, a labirintus, a modem metropolisz) is megjelenik. S 

hozzá kell még tennünk, hogy az élő és élettelen anyag kapcsolatában az utóbbi időben jelentős 

szerkezeti és értékbeli változás ment végbe, melyek majd az irodalmi és társadalmi 

képzeletvilág megnyilvánulásaiként öltenek formát.149 

Ugyanakkor a város, mint a rend/rendetlenség szimbóluma, nemcsak a külső 

formát, hanem a belső mentális sémákat is megjeleníti, és ezzel a kettősséggel pedig azt 

a bizonytalanságot, amely a külső és a belső közti határt jellemzi. A kitalált város, 

amely tulajdonképpen megegyezik saját nyelvi, a leírás révén létrejött konstrukciójával, 

149 Calvino, I.:"Letteratura come proiezione del desiderio". In: Una pietra sopra, 239. 
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egy régi episztemológiai dilemmát aktualizál. A nyelvi struktúrák prioritásjegyeit 

magán hordozó világban az elemiként, kristályként felfogott város (amely annyira 

időbeli, amennyire térbeli) elveszíti állandóságát. Calvinónál ennek megfelelően semmi 

sem maradhat tartósan változatlanul önmaga. A város lényegi tulajdonsága éppen az 

lesz, hogy megmutatja a materiális és kulturális, egyedi és történelmi folyamatos 

interakcióját. A Pókfészkekben a történet költőiségének az ösvény a biztosítéka, az a kis 

hely, amely a csúf és gonosz világ szeme elől elrejtve őrzi a mitikus teret és időt, és 

amely az élet és a tudás utáni vágyat és a védettséget jelenti a gyermek Pin számára150, 

mindaddig, amíg a társra találás ki nem mozdítja, és egészen be nem vonja a történet 

(fejlődéstörténete), illetve a történelem (a II. világháború partizánakciói) terébe és 

idejébe. Másként ugyan, de a Ti con zero elbeszéléskötetben a címadó novella alaposan 

eszünkbe vési: az ideális mozdulatlanság, az egy pontba sűrített, teljesen befogadott és 

uralt tér/lét elérhetetlen; és főképpen azért, mert ha e pont egy tudatot, egy ént 

tartalmaz, az azonnal csoportosítani, szisztematizálni kezd, átszervezi és relativizálja a 

tökéletességet. Az időt megállítani nem elég, ki is kellene lépni belőle. 

A Láthatatlan városok egy kristály szerű, de menthetetlenül továbbfejlődő, 

"kétségbeesett pillanatban" kezdődik, amelyben a szereplők ismerethez jutnak, 

"rádöbbennek, hogy az eddig minden csodák legnagyobbikának tartott birodalom nem 

más, mint végtelen romhalmaz". A hatalmas birodalmát összefogni/megérteni képtelen, 

idős uralkodó, Kublai kán, "egyedül Marco Polo beszámolóiból tudta megpillantani a 

leomlásra ítélt falakon és tornyokon túl" a tünékeny értelmet, "a rajzoknak azt a 

végtelenül finom vonalát, amelyen még a termeszhangyák sem képesek 

keresztülhatolni." (LV 5.) 

1 5 0 Vö. Pierangeli, F.: i.m. 15. 
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A hazájától eltávolodott velencei és a kán - a magyar kiadástól eltérően az 

eredetiben kurzívval szedett151 - párbeszédei és köztük a végtelen országban az utazó 

által "látott" városok jelennek meg szigorú csoportosítást és számtani logikát követve. 

A városok nem akármilyenek, a hozzájuk fűződő viszony meghatározó, női nevekkel 

ellátva 11 különböző, de változatosan ismétlődő alcímmel rendeződnek az emlékezet, a 

vágy, a jelek, a karcsúság; a csere, a név, a szemek, a holtak, a folyamatosság, az ég és 

az elrejtettség fogalmaihoz152. A szigorú zárt formában, amelyet a fejezetek szabályos 

szerkesztése és a városok csoportosítása hoz létre, a jelentők gazdag variációi tárulnak 

fel. A végest a lehetségessel kötik össze, és átjárhatóságot képeznek e két ellentétes 

érték között153. Nem meglepő, hogy a városok és leírásaik gyakran egy hálószerkezetet, 

vagyis egy strukturális modellt követnek - és olykor, mint az itt következő második 

idézet Levi-Strauss-reminiszenciája - konkrét strukturalista szövegeket is felidéz. 

Smeraldinában, a vízre épült városban, csatornák hálózatát és utcák hálózatát találjuk, 

egymásra helyezve, egymást átmetszve. (LV 48.) 

Ersiliában a város életét fenntartó kapcsolatok maghatározására a lakosok fonalakat 

feszítenek ki a házak sarkai között, feketéket vagy fehéreket vagy szürkéket vagy fekete-

fehéreket, aszerint, hogy rokoni vagy cserekapcsolatbeli, hatalmi, vagy képviseleti viszonyokat 

jelölnek-e. (LV 42.) 

151 Az eredetitől eltérő tipográfiai megoldás egy példaszerűen tartalomorientált, logocenrtikus, az írást 
elnyomó eljárást takar, amely elrejti a szövegnek azt az intencióját, hogy a városleírások egy 
személytelen, a dialógusok személyességétől elkülönülő "máshol"-ban legyenek olvashatók, amely a 
lehetséges világon belül egy másik szintet, a tér és idő viszonyok tekintetében pedig nagyobb 
szabadságot jelent. 
152 A csoportosítás, mint sejthető, tematikai egységeket takar: az emlékezet az időt, a vágy a lehetségest 
vagy lehetetlent, a jelek a nyelvet, a karcsúság a könnyedséget, a csere a változást, a név a dologra, a 
világra vonatkozást, a szemek a látás intencionáltságát, a holtak az élet-halál dimenziót, a folyamatosság 
az "örök vissztérést", az ég a kozmikus, tudományos távlatot, az elrejtettség a részletek fontosságát, a 
pontosságot. 
153 Sommer (i.m. 159.) emlékeztet rá, hogy Calvino mint az olasz Fourier-kiadás szerkesztője 
előszavában Barthes Vivre avec Fourier című írására hivatkozik, hangsúlyozva az ott megjelenő, "zárt 
forma és nyitott nyelvezet ellentétének" szerepét. 
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Calvino a teljesség vágyától vezetve fedezi fel az írásban a kifejezés (legalábbis 

elvileg) mindent átfogó képességét, a generálható sokrétűséget. Az írás olykor a 

geometriai rend lehetőségei szerint tartalmazza minden dolog képzeleti mását, és 

önmagát is megjeleníti. Úgy, ahogy Eudossia városa a Henry James-féle szőnyegminta 

variációjával - magát a szöveget, annak komplexitását és vizuális labirintus voltát idézi 

fel. 

Eudossiában, amely felfelé és lefelé is terjeszkedik, kanyargó sikátorokkal, lépcsőkkel, 

zsákutcákkal, rozoga viskókkal, őriznek egy szőnyeget, amelyen megtekintheted a város valódi 

formáját. Első pillantásra úgy tetszik, semmi sem hasonlít kevésbé Eudossiához, mint a szőnyeg 

rajzolata, a szimmetrikus figurák rendszere, amely motívumait egyenes és körvonalakban 

ismétli [ . . . ] ; a szőnyeg minden pontja megfelel a város egyik pontjának... " (LV 53.) 

A mindent magába foglaló rajz absztrakt mise en abym-szerkezetével egy 

virtuális "mentis euclidae", egyszerre maga a város és leírása, a történet rajza, "amely 

motívumait egyenes és körvonalakban ismétli", akár maga a Láthatatlan városok. A 

tükrözés e gondolatában talán Borges köszön vissza, aki Helénát képzeli el, amint a 

trójai háború történetei szövi bele egy szőnyegbe, és ki is bontja ennek jelentőségét: 

Vajon miért nyugtalanít bennünket, [...] hogy ama ezeregy éjszaka benne van az 

Ezeregyéjszaka meséi című műben? Vajon miért nyugtalanít bennünket, hogy Don 

Quijote a DonQuijotét olvassa, Hamlet pedig a Hamletet nézi? Azt hiszem, rátaláltam a 

magyarázatra: az efféle megfordítások azt sejtetik, hogy ha lehetséges, hogy egy 

képzelet alkotta mű szereplői olvasók, illetve nézők, akkor az is lehetséges, hogy mi 

olvasók, illetve nézők merő fikciók vagyunk."154 

A városok és szöveg egymásbafonódása többrendben megerősítést nyer: a 

láthatatlan városok tere virtuális, "grammatikai mező", funkciók és kapcsolatok 

154 Borges, Jorge Luis: "A Don Quijote apró csodái". In: Az idő újabb cáfolata. Budapest, 1987. 174. 
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szövedékei, ("mintha [...] egyikből a másikba nem utazással, hanem bizonyos 

alapelemek felcserélésével lehetne átjutni" LV 25.) Ennek megfelelően láthatatlanságuk 

ontológiai, hiszen nem tárgyi, hanem fogalmi léttel bírnak. Marco Polo és Kublai kán 

sakkjátszmái155 közben és a játék szabályaitól nem függetlenül nyernek nyelvi formát a 

regény tíz fejezetében. 

A tétnélküli játék talán akkor fordul komolyra, amikor kiderül: minden elbeszélt 

város valahogyan - és a jelentés éppen ebben az ahogyanban rejlik - Velence, a 

gyermekkor távoli helye. Velence megértése az utazó legfőbb célja, és a megértés 

elérhetetlensége a véget nem érő képzeletbeli vándorlás motivációja. A leírásokat 

felvezető, a kijelentésre vonatkozó metanarratív megnyilatkozások egyértelműen jelzik, 

a város léte elbeszélésének aktusától függ, és ennek tudatában a beszélő gyakran a 

bizonytalanáságának, kételyének ad hangot. 

A történetmondás és a rá irányuló ismeretelmélet több helyen lépést tartva bomlanak ki: 

Ha tehát úgy akarnám leírni neked Aglaurát, hogy ahhoz tartom magam, amit 

személyesen láttam és átéltem, azt kellene mondanom, hogy fakó jellegtele, ahogy esik úgy 

puffan módra odarakott város. (LV 38.) 

Egy szibilla, akit Marozia sorsáról kérdeztek, azt mondta: - Két várost látok: az egyik a 

patkányé, a másik a fecskéé. (LV 84.) 

Hogy Penetsileáról beszéljek neked, a város bejáratánál kellene kezdenem. (LV 85.) 

Paradox módon éppen a leginkább valóságos - az olvasó enciklopédiájában 

valósként adott - város, lesz a legláthatatlanabb és a legmitikusabb az összes közül. Az 

155 A sakk szerepeltetése azon túl, hogy az irodalom játékjellegét hangsúlyozza, a játéktól e koncepció 
szerint elválaszthatatlan filozófiai igényt és a művészet szükséges képi dimenziót is kifejezi: a "Filosofia 
e letteratura" c. esszében ez áll: "Filozófia és irodalom viszonya a harchoz hasonlítható. A filozófusok 
tekintete áthatol a világ homályán, megszünteti annak testszerű sűrűségét, a létezők változatosságát 
általános fogalmak közti kapcsolatok pókhálójává egyszerűsiti, megadja a szabályokat, amelyeknek 
megfelelően a sakktáblán adott számú figura talán végtelen sok kombinációt képes meglépni. Azután 
jönnek az írók, és az absztrakt sakkfigurákat meghatározott alakú és nevű királyokkal, királynőkkel, 
huszárokkal, bástyákkal helyettesítik, királyi vagy ló tulajdonságokból álló rendszerrel, a sakktábla 
helyére pedig csatamezőket vagy viharos tengereket raknak." ("Filosofia e letteratura". In: Una pietra 
sopra, 182.) 
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utazó egyetlen kapcsolata a gyermekkor mindvégig viszonyítási pontként tekintett 

helyszínével156, az emlékezés és az erre épülő mentális gyakorlatok, melyek álformálják 

a visszahozhatatlan jelenből kiszakított képeket. Velencét, mint olyat, a nyelv nem képes 

megjeleníteni, de Marco Polo egyfajta ismétléskényszer hatására nem szabadul a város 

fixa ideájától157. A saját táj elvesztése több, mint nosztalgia: az énvesztés félelmét 

hordozza. 

Talán attól félek, hogy egyszerre veszítem el egész Velencét, ha beszélek róla. Vagy 

talán más városokról szólva, apránként már el is veszítettem. (LV 48.) 

Már a képzeletben is minduntalan az állandó változás jelei mutatkoznak a 

városon, amely az idegen vágyaiban sem lehet már kristályszerű és azonos magával. Az 

idő egy szeletévé válik, a megismételhetetlenség lesz létezésének legfőbb tulajdonsága: 

"A város létezik - mondja Marco - , és egyetelen, egyszerű titka van: csak elindulásokat 

ismer, visszatéréseket nem". (LV 32.) 

Marco Polo nincs egyedül az idővel és a rendetlenséggel folytatott narratív 

küzdelemben. Kapcsolata a városhoz természetében megegyezik azzal, amely a kánt 

fűzi birodalmához: "Márpedig én tudom - mondta - hogy birodalmam a kristályok 

anyagából készült, és molekulái tökéletes rajzolat szerint illeszkednek egymásba." (LV 

33.) A kán az útleírások hallatán, Marco pedig az elbeszéléssel elégíti ki kristály-

vágyát. A "mégis bizakodó" értelemkeresés az a köztük lévő hasonlóság, amely 

156 Marco kapcsolata Velencével az önkeresés hasonló témáját mutatja, mint amelyet Calvino San 
Remóhoz fűződő viszonyát jellemezte. Vö. Quaini, Massimo: "La San Remo di Italo Calvino". In: Italo 
Calvino. La letteratura, la scienza, la cittá, (Bertone, G., a cura di) Genova 1988. 60-66. 
157 A város és a keresés témájának minduntalan vissztérő összefonódására, a "kezdeti indíttatás" 
folyamatosságára, valamint Calvino szövegeinek pszichoanalitikus értelmezési lehetőségeire utal Walter 
Pedullá (Miti finzioni e buone maniere difine millennio, Rusconi, Milano 1983.), amikor azt állítja, hogy 
a Láthatatlan városokban feltűnő, a városról, a világról és a létezésről alkotott kép implicit formában már 
a Pókfészkekben is megvolt, és azóta ezek állandóan - egyfajta ismétléskényszernek engedelmeskedve -
műről műre visszatérnek. Vö. Sorice, M.: i.m. 36. 
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dialógusuknak alapja lehet. A szöveg tehát az értelemképződés általános hermeneutikai 

feltételét juttatja eszünkbe, mármint azt, hogy a teljesen idegent nem lehet megérteni. 

A Láthatatlan városokban megjelenő városok, mint a képzelt tér leírásai, egyre 

megtörnek az időben, a múltban éppen úgy, mint a jövőben. Pedig a múlt része annak 

az érthetőségi horizontnak, amely nélkül a jelek nem más helyett, csak maguk helyett 

állnak. 

A leírásnak, hogy milyen ma Zaira, magában kellene foglalnia Zaira teljes múltját. De a 

város nem beszél múltjáról, magába zárja, mint tenyérvonalait a kéz, felrajzolva az utvák 

hajlatába, az ablakok rácsaiba, a lépcsők korlátaira, a villámhárítók antennáira, a zászlók 

rúdjára, minden vonalat át- meg átszelnek a mág újabb karcolások, fíírésznyomok, vésetek, 

vonalkák. (LV 8.) 

Az időbeli változás, az emlékezés pontatlansága és a jövő bizonytalansága, 

valamint a szubjektum máshol léte158 a nyelv és a realitás közti differenciában is 

megnyilvánul. Amikor "az idegen megtanult a császár nyelvén beszélni, vagy a császár 

tanulta meg érteni az idegen nyelvét", és a tárgyakkal előadott elbeszéléseit a nyelv által 

ábrázolt leírások váltották fel, "mintha a kettőjük közti érintkezés kevésbé szerencsés 

lett volna". A szavak alkalmasabbak voltak a tárgyak felsorolására, de nem illeszkedtek 

a történésekre, vagyis az idő dimenziójára, illetve a "tárgyak közti térre", a viszonyokra, 

melyeket a nyelv önkényesen és hamisan tölt ki. Marco "fejlődése" oda vezet, hogy 

beszédjében végül hemzsegnek a "körmondatok, a cikornyás előadások, metaforák és 

átvitt értelmű kifejezések". Később ezért újból gesztusokhoz, fintorokhoz folyamodik, a 

történések előadását a szavakon kívül ezekkel is megtámogatja. A beszéd hiányossága 

ebben az értelemben a szituációhoz való kötöttségéről ad számot. A beszéd 

158Marco Pólóra a szöveg következetesen mint az idegenre utal, de ez az idegenség kiterjed a kánra is, 
hiszen egyrészt a dialógusok adják a keretet minden kijelentésnek, így, ha az egyik résztevő idegen, 
akkor - hozzá viszonyítva - a másik is az, másrészt idegensége birodalma iránt is kifejezésre jut az 
intellektuális kudarcban és a pusztulás elhárításának képtelenségében.) 
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elégtelensége arra is utal, hogy bár először a valóságban van a hazugság és a romlás, -

vagyis az a rendetlenség, amely táplálja, de ugyanakkor szét is szabdalja a világot -, ám 

ez nem jelenti azt, hogy a szóhasználat csak a már meglévő hiányok részrehajlásól 

mentes közvetítője lenne. A szavak is deformálnak, és mi képtelenek vagyunk 

felismerni az "igazi" jeleket. 

A jelek nyelvet alkotnak, de nem olyat, amiről azt hiszed, ismered. (LV 28.) 

A valóság elemeit struktúrákba kényszerítő, szimbolikus szöveg nem képes 

rendet teremteni, ("a kán tudatában a birodalom labilis és egymással felcserélhető 

adatok sivatagaként tükröződött"). Ugyanakkor azzal fenyeget, hogy a szubjektum is 

hozzá hasonlóvá válik ("te magad is jelkép leszel a jelképek között" LV 14). Semmi 

sem igaz abból, amit Marco Kublainak mesél, de nem azért, mert nem mond igazat, 

hanem azért mert meséli. Erre utal az incipit, amely azonnal felfüggeszti az utána 

következő szöveg hihetőségét, vagyis pontosabban az olvasónak azt a beállítódását, 

hogy a kijelentéseket megrögzötten a valóságra vonatkoztassa: 

Nem biztos, hogy Kublai kán elhisz mindent, amit Marco Polo mond, amikor leírja a 

követi kiküldetései során meglátogatott városokat... (LV 5.) 

Mivel a nyelvi kód kettősen artikulált, a kifejezést különböző módon lehet 

értelmezni, Ugyanazok a jelek más-más jelentéssel párosulhatnak, a jelölők 

különféleképpen kombinálhatók és különböző történeteknek lehetnek eredői. Ugyanaz a 

diszkurzus tehát egyszerre több történetet beszélhet el, amelyek keresztezik egymást a 

végtelen szemiózis terében. Calvino maga mondja ki a szónak, az értéknek, (még a 

pontosságnak is!) a Láthatatlan városokban ábrázolt kettősségét: 
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A láthatatlan városokban minden fogalom, minden érték kettősnek bizonyul - még a 

pontosság is.1 5 9 

A szöveg ilyen felfogása nem a jelentettek struktúráját igyekszik reprezentálni, 

hanem a jelentők galaxisát feltérképezni, vagyis - arisztotelészi terminusokban - a 

natura naturata mint tárgy helyett szembetűnően a natura naturans mint lehetőség 

modellje fűti az írást, amely így azzal a szemiotikai koncepcióval rokonítható, amely az 

értelemre mint - egy reális vagy virtuális program meghatározta - aktualizációra 

tekint160. A sokrétű textus a hálózatok egymásrarakódásával arra hívja fel a befogadót, 

hogy jelentőmechanizmusok "játékterében" helyezkedjen el, amelynek következtében 

az értelmezés munkája, akciója annak felbecslése lesz, hogy milyen jellegű szöveg 

pluralitása. Az értelem ezért nem a szöveget létrehozó és tárgyiasuló "végső okban" 

mint struktúrában keresendő, hanem az írás és olvasás gyakorlatában. 

A városok is azt hiszik, hogy ők az értelem vagy a véletlen müvei, de sem az egyik, sem 

a másik nem elég ahhoz, hogy felépítse falaikat. Egy városnak nem a hét vagy hetvenhét 

csodáját élvezed, hanem a választ, amit egy kérdésedre ad. - Vagy a kérdést, amit feltesz neked, 

és válaszra kényszerít, ahogy Théba teszi ezt a Szfinx ajkán keresztül" (LV 26.) 

A megértés dialogicitásának a szövegbe való belépés, majd a benne való 

figyelmes kalandozás a topológiai megfelelője. Úgy tűnik, Calvino a Láthatatlan 

városokkal az írható szöveg - nem feltétlenül Barthes-tól kölcsönzött - ideálját tartja 

szem előtt, az "örök jelent". "Az írható szöveg - olvashatjuk a két évvel korábban 

159 Calvino, I.: Sulla fiaba, Einaudi, Torino 1988. 70. (A pontosság kettős értékéről a Láthatatlan 
városoktól szólva az Amerikai előadásokban a következőket írja: "Amióta megírtam ezt a részt, világosan 
látom, hogy a pontosságot két irányban keresem.Egyfelől a végtelen diktálta történéseket elvont 
képletekbe foglalom, .melyekel műveleteket végezhetek és elméleteket bizonyíthatok, másfelől arra 
törekszem, hogy szavaim a lehető legpontosabban közvetítsék a dolgok érzéki valóságát." (AE 93.) 
160 YQ Greimas, A. J.: Del senso /, Bompiani, Milano 1996. 
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megjelent 5/Zben161 - nem dolog, hiába is keresnénk a könyvesboltok polcain. Söt, 

mivel produktív (és már nem reprezentatív) modell alapján működik, érvénytelenít 

minden kritikát, amely - késztermékként - vegyülne vele: újraírni az írhatót, nem 

jelenthet mást, mint disszeminálni, szétszórni a végtelen különbözőség terében."162 

Calvino városai "a végtelen különbözőség terében" épülnek. A se nem idő, se nem tér 

dimenziójában, ha a mindennapi tapasztalatokat vesszük alapul ("a város, mely 

utazásom célja, nem folytatólagos térben és időben" LV 91.), de ugyanakkor a tér és idő 

együttes dimenziójában, ha azokat, mint a derridai differance előképét, "előjátékát" 

gondoljuk el. 

Ennek a térnek a természetéből adódik, hogy a szövegben az olvasóé lesz a 

főszerep163, aki tevékeny részvevő. "Az olvasás - írja Barthes - nem élősdi 

tevékenység, nem az alkotás és korábbiság (antériorité) presztízsével felruházott írás 

reaktív kiegészítője. Az olvasás munka, mely topologikus módszerrel dolgozik. Nem 

vagyok elrejtve a szövegben, csupán fellelhetetlen vagyok benne. Feladatom az, hogy 

mozgassam, tologassam a rendszereket, melyek perspektívája nem záródik le sem a 

szövegben, sem "énbennem". A megtalált szöveg-értelmeknek operacionálisan nem 

"én" vagy mások kölcsönöznek igazságértéket, hanem a szisztematikájuk."X(A 

Az értelmet generáló rendszer pedig olyan "valami", ami éppen úgy tartozik az 

olvasóhoz, mint a szöveghez. Az incipit "kétségbeesett pillanata" a lezárásban azzá a 

szerencsés pillanattá válik, amely ugyan nem a megvalósult jelené, csak egy illúzióé, 

161 Az ez idő tájt Párizsban élő és a "potenciális irodalmat" célul tűző Oulipo-csoporthoz (Ouvroire de 
littérature potentielle) tartozó Calvino élénk érdeklődéssel követte az irodalom és szemiotika kortárs 
elméleteteit, Barthes, Greimas, Lacan munkáit. 1968-ban részt vesz Barthes Samw/we-szemináriumán a 
Sorbonne-on, majd az urbinói egyetemen Greimas szemiotika-előadását hallgatja. 1983-ban Greimas 
egyik szemináriumán előadást is tart "Science et metaphore chez Galileé" címmel. Ugyaneben az évben 
jelenik meg a Palomar. 
162 Barthes, R.: S/2, Osiris, Budapest 1997. 15. 
163 A calvinói életmű igen konzekvensen bánik az olvasó jogainak érvényesítésével, hiszen a Ha egy téli 
éjszakán az utazóban a fiktív világban is megvalósítja a befogadó főszereplővé válását, megkoronázva 
ezzel azt a folyamatot, amely az elméletben és az irodalmi gyakorlatban a recepció iránti fogékonyság 
erősödését hozta a 60-as 70-es évektől kezdve. 
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vagy lehetőségé. Marco Polo az értelemnek, a pozitív értéket hordozó írásnak ad esélyt, 

amikor a káoszt elrendező megértés lehetőségét állítja. 

Olykor elég egy össze nem illő táj közepén megnyíló távlat, a ködben előbukkanó fény, 

a tömegben összetalálkozó két járókelő beszélgetése, hogy úgy véljem, onnan elindulva apró 

darabonként összerakom a tökéletes várost, amely hulladékból kevert cserepecskékből készül, 

szünetekkel megszakított percekből, jelekből, amelyeket valaki lead, és nem tudja, ki fogja fel 

azokat. ( L V 9 1 . ) 

Az értelem keresésben így végül egy térképszerű, "összerakós" eljárás vezet -

potenciális - eredményre. A strukturális módszer helyett, amelynek fő hiányossága az 

idő tényezőjének mellőzése volt, a térkép az, amely teret és időt összeköti, illetve a teret 

az idő nyomaival együtt alakítja jellé. 

A térképészet létrejöttét motiváló tényező nem más, mint az az igény, hogy az idő a 

térrel együtt látványként váljék megragadhatóvá.165 

A világtér labilis, bizonytalan, a szövegtáj ezzel szemben stabil, organikus, 

pozitív értéket képvisel. Ezért fogalmazza meg a szerző egy lehetséges megoldásként a 

következőt: "írással beborítani a tér és az idő végtelenjét"166. A kán atlasza így el/lefedi 

a valóság és fikció kibogozhatatlan elegyét, és eljuttat a reményt felcsillantó 

befejezéshez: a gondolatban bejárt, de a fiktiv világ valóságában még fel nem fedezett, 

vagy meg sem alapított ígéret földjeit is tartalmazza: az Új Atlantiszt, Utópiát, a Nap 

Városát, Óceániát, Tamoét, Harmóniát, New Lanarkot, Ikáriát", de ugyanakkor a 

164 Barthes: S/Z, 16. (Kiem. a szerzőtől, R. B.) 
165 Calvino, I.: Collezione di sabbia, 24. 
166 Ez a poétika egyfajta - végtelenül közelítő - út a valósághoz, abban az értelemben, ahogy ez a 
következő idézetben is megjelenik: "Balzac fantasztikus Íróként megpróbálta a világlelket a számtalan 
elképzelhető közül egyetlen alakban megragadni, ám ehhez akkora feszültséggel kellett feltöltenie az írott 
szót, hogy az nem vonatkozot többé az önmagán kívüli világra, amiképp Frenhofer képének színei és 
vonalai sem. Amikor Balzac túllép ezen a küszöbön, megáll és programot változtat. Az intenzív írás 
helyett jöjjön az extenzív. A realista Balzac ezután igyekszik írással beborítani a tér és az idő tömegektől, 
életektől, történetektől hemzsegő végtelenjét." (AE 124.) 
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fenyegető városokat is - az "élők poklát", a valósággá vált, külső és belső jelent: 

"Enoch, Babilon,Yahoo, Butua, Brave New World." (LV 91.) 

A "pokolhoz"/"labirintushoz" való - az "Ellenszegülés a labirintusnak" alapján 

már ismert - kétféle viszonyulás itt is megjelenik: "elfogadni a poklot, és részévé válni, 

olyannyira, hogy már nem is látják", illetve a másik, mely "kockázatos, és állandó 

figyelmet és tanulást igényel: megkeresni és felismerni tudni, ki és mi az a pokol 

közepette, aki és ami nem pokol, s azt tartóssá tenni, annak teret adni." (LV 91.) 

Cal vino a Láthatatlan városokkal megmutatja, hogy a világ számtalan 

egymásnak ellentmondó hangból áll össze, amelyeket lehetetlen egy hiteles verzióra 

visszavezetni. A valóság csak egy-egy oldaláról mutatkozik meg, a világ közvetlenül és 

egészében nem, csak közvetetten, a nyelven keresztül és szintekként ismerhető meg. Az 

ismeret ezért csak részleges, ahogy Eco mondaná: "lokális".167 Másrészt visszaköszön 

az irodalomnak a "Cibernética e fantasmi"-ban vázolt koncepciója, mely szerint a 

plurális, a kombinatorika logikai-matematikai szabályai szerint komponált szöveg, a 

véges számú elemek kombinációjával - absztrakt módon - megjelenítheti a végtelent, 

és megmutathatja, hogy van esélye a humánus "új világnak". Ebben a felfogásban a 

végtelen számú lehetséges világnak létet adó szöveg fogalma hivatott megfordítani a 

helyzetet, és a lehetőség irányában megnyitni a végesség, a korlátoltság tragikus 

tapasztalatát. Utolsó városleírását Marco így fejezi be: "valamennyi jövőbeli Berenice 

már jelen van ebben a pillanatban, egyik a másikba csavarodva, összeszorultan, 

egybepréselve szétbonthatatlanul." LV 90.) Az irodalom így, ha valódi megváltást nem 

is hozhat, legalább annyit tehet, hogy leírja a diskurzusok egymásmellettiségét, 

egymásba folyását, egyes hangok visszaszorítását, mások felerősödését, és 

167 Eco, U.:"Dall'albero al labirinto". In: Oliva, Bonito: Luoghi del silenzio imparziale, Milano, 
Feltrinelli 1981. Idézi Sorice, M.: i.m. 30. 
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megcsillantja, kilátásba helyezi azt a törékeny egyensúlyt, amely az ember-szöveg-

világ dialógusában esetleg mégis megvalósulhat. 

II. 5. Palomar 

"Calvino számára az egyedül álló hang, a művészi egyéniség az, amely lehetővé 

tette, hogy egyrészt a történelemben helyezkedjen el, ugyanakkor pedig távolságra is 

szert tegyen, hogy részrehajlás nélkül nézze és analizálja a valóságot, mint Palomar " -

írja Michele Sorice már idézett monográfiájában. A Calvino műveinek tulajdonított 

különösség, egyediség alapja ebben az értelemben az író etikai diszponáltsága: a 

valóság iránti kielégíthetetlen érdeklődés, a hozzá való fenntartásokkal teli "objektív" 

viszonyulás, amely bár magasságokban jár, mégsem válik önelégült távolságtartássá. 

Az "igazság kedvéért" azonban hozzá kell tennünk, a Sorice-emlegette "részrehajlás 

nélküli szemlélet" csak az érem egyik oldala, hiszen a tárgyilagosságra törekvés 

illuzórikus voltával, a tekintet deformáló erejével Calvino - még talán kritikusainál is 

jobban - tisztában volt. Amint az előzőekből kiderült, a calvinói távolság többélü 

fegyver, nem merül ki a kartéziánus szellemű tudományos magatartás legitimációjaként 

felfogott objektivitásigényben. A megismerő pozíció következetes végiggondolásával a 

megismerni vágyó nemcsak a tárgytól, hanem önmagától is eltávolodva e kettőség 

jelentette paradox helyzetben őrlődik - ahogy ezt a Láthatatlan városotöoGW "elképzelte, 

hogy azt felelte"-distancia Marco Polo furcsa "beszédaktusában" is sejtetni engedi. 

Az így felfogott beszédhelyzettel Calvino mintha azt mondaná: a nyelv távolság, 

amely már eleve eltávolít attól, amit meg akarunk érteni, ezért jobb, ha tudatosan és 

reflexíven merülünk/tűnünk el benne: "Tűnjön el tehát a szerző - az öntudatlanság 

elkényeztetett gyermeke - és adja át helyét egy tudatosabb embernek, aki tudja, hogy a 
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szerző gép és azt is, hogy e gép hogyan működik." - olvashatjuk a "Cibernética e 

fantasmi"-ban.168 

A nyelvre való ráutaltságunk folyamatos felszínen tartása a gondolkodásban 

nemcsak ismeretelméleti, de elsőrendű etikai követelmény is. Az értelem kérdésével 

foglalkozó irodalomnak, mely maga is nyelvi munka, és mint ilyen értelmet hoz létre, 

"a nyugodt lelkiismeret végett" saját eljárási mechanizmusait sem szabad figyelmen 

kívül hagynia.169 A kognitív funkció hangsúlyozásától elválaszthatatlan tehát az etikai 

felelősség, az irodalom tett értékű koncepciója, amellyel Calvino a műalkotást a szép 

esztétikai pátoszának területéről a tapasztalat etikai pátoszának területére helyezi át, és 

az irodalmat, egyfajta Wittgensteinre emlékeztető negatív metafizikával, az irracionális 

élet racionális diszciplínájává lépteti elő. 

Ezért fordulhat elő, hogy Calvino művei olykor a semmi felé haladás történetei 

lesznek (Spinazzola szerint különösen a Palomar, de a Castello dei destini incrociati170 

is), ám ugyanakkor, - vagy éppen elsősorban - az értelemkeresésé is, amelyet az egyedi 

szubjektumban kialakult etikai szükséglet mozgat. Az én és az egzisztencia kérdései 

kerülnek előtérbe, nem a társadalomé vagy a történelemé, de úgy, hogy nem elsősorban 

az individuum önmagával szembeni jogait érintik, hanem a másokkal szembeni 

kötelességeit. A calvinói ethos így "végül is, hagyományosan perszonális töltésű: de 

nem a privát bezárulását hirdeti, hanem az élet eseményei iránt vállalt nyílt 

felelősségvállalást"171. 

168 Calvino, I.: Una pietra sopra, 210. 
169 Calvino irodalmi poétikájára igen találónak érezzük Greimas-nak azt a megállaptását, amely az 
értelemhiányt és az írás falszifikáló mechanizmusait bejelentő irodalmi művekben megnyilvánuló 
szemiotikai érdeklődést értékeli, illetve író és szemiotikus egymásrautaltságára mutat rá.(Vö. Greimas, J. 
A.: Delsensol. 14.) 
170 Calvino, I.: // castello dei destini incrociati, Einaudi, Torino 1973. 
171 Spinazzola, Vittorio: "L'io diviso di Calvino". In: Italo Calvino. La letteratura la scienza la cittá, (G. 
Bertone a cura di) 102. 
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Csak a valóságba, az értelembe, vagyis a racionalizálás esélyébe vetett hittel, a 

magyarázható az, hogy Calvino műveiben sohasem hagyott fel azoknak az 

útvonalaknak felderítésével, amelyek bejárhatóságára akár csak a legkisebb 

valószínűség mutatkozott, és ugyanez a hit kárhoztatja szereplőit a keresés véget nem 

érő látszólag céltalan kalandjaira. Az Amerikai előadásokban olvashatjuk: "úgy 

gondolom, hogy szüntelenül egy rejtett vagy csak potenciálisan, hipotetikusan létező 

valamit hajszolunk, ennek halovány felszíni nyomait követjük. [...] A szó a semmi fölé 

vetett, ingatag pallóként köti össze a látható nyomot a láthatatlan tárggyal, a hiányzó, 

áhított vagy a rettegett dologgal".(AE 96.) A világ jelentésnélkülisége és a semmi 

kaotikus rendetlensége egyesülnek a lényeghiányban. 

Az ismeretszerzés vágya és az erkölcsi igények összekapcsolásával teremthető 

meg a feltétele annak a - Giornata és a Láthatatlan városok lezárásában is szóba hozott 

- vágyott képességnek, hogy meg tudjuk különböztetni azt, ami a rossz uralta világban 

a kivételt képező jó. A világról való tudásgyűjtés így konkrét lépésként jelenik meg a 

megfoghatatlanabb - a mű, az életmű és az élet szférájára egyaránt vonatkozó - morális 

átalakulás felépítésében. Tudás és erkölcsi magatartás viszonya ezért a rész-egész 

viszony dialektikájában érthető meg: mert "kövek nélkül nincsen ív" (LV 46.), de a 

kövek sem alkothatnak ívet annak eszméje nélkül. 

Nem véletlen tehát, hogy a valósághoz, a fizikai térhez mint élettérhez fűződő 

tapasztalati viszony szinte mindig meghatározó a calvinói szubjektumok világlátása 

szempontjából: a "materiális" konkrét tapasztalata alapoz meg minden tudást. A 

megismerésre irányuló diszkurzus megformálásának igénye szoros kapcsolatban áll az 

érzékelhető világ, a tér pontos, részletes leírásának igyekezetével. Ám "egyén, 

természet és történelem feszültsége" azt az abszurd helyzetet hozza magával, amelyben 

a tudássá válás során éppen a materialitás semmisül meg, válik illékonnyá. 



A Palomar címet viselő regényben a megfigyelő, tudásra törekvő szubjektum és 

az élettér jelenik meg változatos interakcióban. A tevékenységét a látásra, majd az 

érzékletek feldolgozására, rendszerré szervezésére korlátozó figura sorozatos 

frusztrációi arra utalnak, hogy Calvino moralista elkötelezettsége itt már nem jelölhet ki 

magasabb célt, mint hogy a korhoz idomulva a jelentéktelen gyűjtésében találjon 

formára és így váljon "pihentető hobbyvá" az élet elaprózódásával szemben. A 

szubjektum és a világ kölcsönhatásai a természettel szemben és abban elmerülve 

játszódnak le, egy "szemioszférává" alakult "bioszférában". A valóság - ettől a 

metamorfózistól részben függetlenül, részben ennek következményeképpen -

legtöbbször mint humánus arcát vesztett környezet tűnik fel. 

Palomar úr tehát az úgynevezett érzéki világban kutatja az értelmet, amelynek 

nincs más lehetősége, mint hogy nyelvileg jelenjen meg számára. Vagyis egy kihívást 

jelentő labirintusként, amely arra készteti a benn tévelygőt, hogy a tervrajzot kidolgozva 

döntse meg a hatalmát. "Ha ez sikerül, leromboltuk a labirintust, hiszen ha kijutunk 

belőle, a labirintus nem is létezik."172 

A valóságot a labirintussal azonosító poétikák közös vonása a képi 

ábrázolhatóság igénylése, a vizualitás hangsúlyozása. Ennek szellemében Palomar sem 

lehet más, mint "Amerigo Ormea egyenes ági utóda"173, vagyis a látás és gondolkodás 

összefonódását példázó figura174, aki tapasztalatait összegezve absztrakt fogalmakat 

gyárt, katalogizál, és megpróbál rendet teremteni az empirikus valóság forgatagában. A 

fejezetről-fejezetre megkísérelt vállalkozások sorozatából összeálló "regény" - bár 

egyszerűbb szerkezetű, mint közvetlen előzményei, a Láthatatlan városok, a Castello 

dei destini incrociati, vagy a Ha egy téli éjszakán az utazó - mintha hallgatólagosan 

172"Cibernetica e fantasmi. Appunti sulla narrativa come processo combinatorio". In: Una pietra sopra, 
218. 
173 Milanini, C.: i.m. 178. 
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saját epikai előzményeit inzultáná, a novellafüzér és regény közt elhelyezkedve azt 

vonja kétségbe, hogy a "nagy történetek" magyarázattal szolgálhatnak az események 

alakulására és az éretelemkrízis kibontakozására. A strukturálisan analóg felépítésű 27 

epizód három, a valósághoz való viszonyulás és a helyszínek tekintetében változó 

egység szerint tagozódik ("Palomar nyaral", "A városban" "Palomar csöndjei"), majd 

minden egyes egység újabb három alegységre bontott, melyek mindegyike akkurátusan 

számozott. A szerkezet jelentőségére és a regényszerű olvasat jogosultságára egyébként 

a szerzői megjegyzés is utal, amikor azt állítja, hogy a felosztás nem tetszőleges, hanem 

a számozás tematikai egységeket különít el. Az l-es, a túlnyomórészt leírással kifejezett 

érzékelés, elsősorban a látás eseményeit jelöli, a 2-es a vizuális adatokat 

szimbolikusakra vezeti, és erősödik a kulturális és antropológiai fejtegetések jelenléte, a 

3-as pedig a spekulatív, filozófiai gondolkodás mechanizmusait követi. 

Ez a leírástól, a narráción keresztül a meditációig jutó crescendo megerősíteni 

látszik a valami felé haladás, a télosz gondolatát, talán ezért sem kap elég figyelmet a 

müvet az esetek többségében a posztmodern állapot tükrében befogadó kritikákban.175 

Véleményünk szerint azonban nincs igaza azoknak, akik ilyen megfontolásból 

renitensek a szöveg e tulajdonságával szemben. A fokozás ugyanis nem tisztán lineáris 

sem a szövegegészen belül, hiszen a számok kifejezte szempontváltás nemcsak a három 

szerkezeti egységben jut kifejezésre, hanem azok alegységeiben és az egyes 

fejezetekben is, amelyek a három viszonyulás - a számozással jelzett (pl. 1.1.1., vagy 

1.1.2. stb.) - sajátosan narratív permutációs sorozatát adják. A crescendo ezért három 

szinten, minden strukturális egységben kifejti hatását és így a látás, történetmondás és 

174 Az olasz kiadás fülszövegében maga a szerző utalt a figura neve és a californiai óriás csillagvizsgáló 
kapcsolatára. Vö. Palomar, Einaudi, Torino 1983. 
175 Míg többen csak egyszerűen felvázolják ezt a struktúrát, anélkül, hogy kommentálnák (pl.Pierangeli, 
Milanini, Cannon, Hume), Lessle (i.m. 132) ki is mondja érdektelenségét a téma iránt: "Nekem úgy 
tűnik, hogy Mir ezek a struktúrák, bár újra meg újra megjelennek, mégsem ruházhatók fel jelentéssel, és 
éppen ezért nem ösztönöznek további megállapításokra. ("Mir scheint, dass diese Strukturen zwar 
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reflexió kombinációja, mintha csak Palomar legvégül megálló szívhangja lenne, végig 

lüktet a szövegen, spirálként terjedő dinamikát kölcsönözve a linearitásnak, amellyel a 

ritmus élet- és végezetül halálszerüvé válik. A hullámzó szerkezet így másodfokon -

önreflexív, recepciós viszonylatában - a szereplő incipitbéli kalandját ("Egy hullám 

olvasása") az olvasó Palomarbéli kalandjára fordítja le, amely a maga részéről szintén 

nem lehet más, mint "egy hullám olvasása". Csak a köztudottan meglévő öniróniát kell 

feltételeznünk a szerző részéről ahhoz, hogy ne tűnjön túlzásnak az ide kapcsolódó 

konklúziónk: a fiktív olvasónak176 szánt hatás nagyvonalakban összefoglalható a 

strandról eltávozó hős lelkiállapotával, "(é)pp oly idegesen távozik a partról, mint 

ahogy ideérkezett, és még nagyobb a tanácstalansága. (P 17.) 

A Palomar ezen olvasatával meg is előlegeztünk egy rajzot, egy végtelen 

hullámvonalat, vagy spirált, amellyel a hős a kezdet kezdetekor találkozik, ám nem 

ismeri fel "modell" voltát. Palomar keresésének sorozatos kudarca éppen itt rejlik. Nem 

elégszik meg az "itt és most" törvényű szerkezetekkel, hanem valódi, véges modellre és 

szilárd rendre vágyik. Absztrakt struktúrái azonban annyira reduktívak, hogy sehogyan 

sem felelhetnek meg a tapasztalt sokrétűségnek. S "ezek után nem maradt más 

választása, mint hogy kitörölje emlékezetéből a modelleket és az alapmodellt. (P 195.) 

Az értelem megragadásának ismétlődő kudarca Palomart a kirkegaardi 

"boldogtalan ember"177 kifosztott figurájává teszi, vágyai mind a múlttal, mind a 

jelennel, mind a jövővel ellentétben állnak. Az ismeretszerzésben bejárt szellemi út 

három - nemcsak ismereti, hanem etikai-egzisztenciális érvénnyel is bíró - állomása 

azonban egymásmellettiségükben és összefonódásukban már nem támaszthatják alá a 

tendenziell wahrnehmbar sind; sie lassen sich aber nicht immer ohne weiteres nach vollziehen und bieten 
überdies keinerlei Anstoß zu weiterfuhrenden Erkenntnissen.") 
176 Az iseri "Leserfiktion" értelmében elgondolt, a szöveg által körvonalazott olvasókép. Vö. Iser, 
Wolfgang: The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response, John Hopkins Univ. P., Baltimore 1978. 
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választás Vagy-vagy-beli radikálisan megfogalmazott igényét és fejlődésmozzanatát. A 

tiszta meditáció - mely máshol és máskor valamely lényegiségre tarthatna számot - itt a 

semmibe zuhan. Az idővel birkózó, a zénoni apóriát felelevenítő meditáció gyakorlata 

közben éri a szereplőt, az egyedül csak biológiai érvénnyel bíró halál. 

Ha az időnek egyszer vége szakad, akkor azt percről-percre le lehet írni - gondolja 

Palomar -, leírás közben pedig minden perc végtelenné tágul. - Elhatározza, hogy nekiáll, és 

élete minden egyes percét leírja, S amíg nem végez az írással, nem is gondol a halálra. Ebben a 

pillanatban meghal. (P 221.) 

Palomar világának és sorsának lényegi vonása a civilizált élettér, amelyhez tartozik. 

Boldogtalansága a városi hétköznapokban keletkezik, és ennek megfelelően 

hétköznapian fogalmazódik meg: "(r)ohanó és zaklatott világba született, ideges 

ember", "ellenőrzés alatt tartja érzékietek 11 (P 11.), "átok ül rajta, mert még egy 

augusztusi délutánon sem engedheti meg magának, hogy ne dolgozzék (P 43.)". Nős, 

egy leánygyermek atyja - akárcsak a szerző -, de valójában félig önkéntes félig 

kényszerű magány az osztályrésze, társas érintkezéseiben újabb és újabb frusztrációk 

érik, a tömeg részeként értett Másik nem jelent mást számára, csak terhet és 

fenyegetést. 

Palomar igazi élettere - a Calvinónál többször felbukkanó, egzisztenciális 

kötődést is kifejező "il suo paesaggio" értelmében - nem az alapvetően a természet 

jelenségeit prezentáló tengerpart, hanem a második rész helyszíne, Róma. A művi 

környezet itt is a valóság természeti-történelmi konstrukciója, mely egykor a 

természetből vétetett, majd a civilizáció saját formájává alakította. A kezdet tisztasága 

iránti nosztalgia érezhető a narrátor szavaiból, amint a társadalmak hajnalán alapított és 

177 Christensen veti fel ezt a párhuzamot a Láthatatlan városok Marco Pólója kapcsán, érzésünk szerint 
azonban Palomar még teljesebben testesít meg egy poszt-kirkegaardi figurát. Vö. Christensen, Peter G.: 

102 



dicsőbb időket is megélt város belülről motivált pusztulását említi, melyet - a nemcsak 

referenciálisan értendő - galambok és patkányok okoznak. 

Földalatti patkányhordáknak és roppant galambözönnek kitéve az ősi város tűri, hogy 

lentről is, fentről is kikezdjék, ellenállást sem tanúsít, mint régen, a barbárok támadásai idején, 

mintha nem is külső ellenség ostromát, hanem saját belvilágának természetes, sötét késztetéseit 

látná abban, ami történik. (P 93.) 

"A teraszról" ("Dal terrazzo") című fejezetben a galambokkal hadakozó Palomar 

egy eszmei, a kezdet tisztaságát jelentő teret vesz a védelmébe a romlás degenerált 

fajtájával szemben, amely "se nem szelíd, se nem vad" - vagyis sehová, a semmihez 

tartozó - "elkorcsosult" és "fertőzött nemzedék" (P 93.), a közigazgatás részévé vált 

fajta. Majd a megszokottság szürke madarairól az oltalomra szoruló térhez és más 

ártalmatlan-ártatlan szárnyas fajokhoz fordul figyelme, miközben a terasz megmutatja a 

város másik lelkét - "egyiket a sok közül, melyet a harmónia éltet, a teljes összhang, 

ahogyan az antik kövek, és a mindig új növények megosztoznak a nap áldásain. (P 93.) 

A látás itt is sajátos képesség, akárcsak Amerigo esetében volt. A táj megnyílik a 

képzeletnek, úgy, ahogy az Calvino Leopardi Zibaldoné}ábax\ találja: 

Igen kellemes és érzelemteli, ha ezt a fény a városban látjuk, ahol felszabdalják az árnyak, ahol 

a sötét sok helyütt élesen elválik a világostól, ahol a fény sok helyütt - például a háztetökön-

lassanként halványul el, ahol eldugott helyekről nem látni a fénylő égitestet stb. Ehhez a 

kellemes érzéshez hozzájárul még a változatosság, a bizonytalanság, az, hogy nem látunk 

mindent, s ezért képzeletünkkel járhatjuk körül azt, ami nem látható. (AE 78-79.) 

Az élettelen és az élő anyag, a behatárolt forma és a mindig változó végtelen 

közt létrejött harmónia Palomar számára egy idilli kis helyet eredményez ("isola 

segreta sopra i tetti"). A terasz - elrejtettsége és kedvező fényviszonyai következtében 

("secondo questa buona disposizione ambientale o genius loci") - a szereplő számára a 

i.m. 23. 

103 



pókfészkek ösvényéhez hasonló, de a mese varázsától megfosztott menedéket biztosít, 

az események számára pedig inspiráló erőként szolgál. A mítosztól eltávolodottaknak -

és ezt a hiányt más helyütt a narrátor magára és az olvasóra is vonatkoztatja178 - a "hely 

szelleme" egyszerre nyújtja a megszokott közelség és a mélységet magába foglaló távol 

látványát, ezzel a véges és végtelen összefonódását és ellentétét teszi érzékelhetővé. 

Palomarnak a meghitt terasz Leopardi "ermo colle"-perspektíváját179 kínálja fel. A valós 

tér és a képzetté, képzeletivé válása, valamint e képzet hatása a világnézet kialakulására 

a szöveg központi kérdésévé válik. A madártávlatból feltáruló gyönyörködtető végtelen, 

csupa-tető-város, amelyet a narrátor Palomar benyomásait tolmácsolva "a város igazi 

formájának" nevez, csakhamar a semmi, a halál konnotációihoz érkezik. Ezzel ismét 

megjelenik az a már jól ismert mozgás, amellyel Eros dinamizmusa átalakul Thanatos 

tehetetlenségévé. 

A város igazi formáját az adja, ami itt föl-alá hullámzik, a tetők, a régi és az új, 

gerincfedő és hódfarkú cserepek, a karcsú és vaskos nyeregpárkányok, a szalmalugasok, és a 

hullámvonalú eternit kiugrók, a korlátok, a mellvédek, a virágtartó pilaszterek, a bádog 

178 A "Contemplazione delle stelle" c. fejezteben olvashatjuk: " Mi, akik mitológiák nélkül, árván 
nőttünk fel, erőltetettnek, önkényesnek érezzük a csillagneveket, pedig hiba volna azt hinnünk, hogy 
felcserélhetők." (P 85.) Az idézet ezen kívül jól példázza a szeszélyes elbeszélő technikát is, a narrátor 
olykor teljesen magára hagyja a szereplőt és külön monológot vagy dialógust folytat az olvasóval, aki a 
"mi" vagy a "te" személyű igehasználat révén részesedik az eseményekből. 
1 7 9 A Palomarrál párhuzamosan keletkező Collezione di sabbia esszéi közt találjuk azt az írást (A 
gondolt város, a tér mértéke/"La cittá pensata, la misura dello spazio"), amely szintén a tér eszmei-
emlékezeti dimenzióját választja témájául - és éppen Leopardi egy római élményével, valamint a 
végesség és a végtelen fogalmainak konstitúciójával hozza kapcsolatba. "Római tartózkodásának első 
napjaiban (1822. decemberében) Leopardi húgának, Paolinának, arról számol be egyik levelében, hogy 
legnagyobb hatással az emberi lépték és a terek, épületek méretei közt tapasztalt aránytalanság volt rá... 
Nemcsak a Szent Péter tér üressége nyomasztotta, amelyet Róma egész lakossága sem tudna kitölteni, 
vagy a kupola tömege, amely amint szemét rászegezve feléje tartott, az Appenninek csúcsának tűnt, 
hanem az a tény, hogy 'Róma egész nagysága nem szolgál más célt, mint a távolság és a lépcsők 
számának megsokszorozását, melyeken minden alkalommal végig kell kutyagolni, ha bárkivel találkozni 
szeretnénk' ... Leopardi tériszonnyal teli látásmódja a városi teret uraló űrrel szembesít, amelyben 
költészetének kiindilópontja rejlik: a szűk, de biztonságot nyújtó hely és a mérhetetlen, embertelen 
külvilág közti feszültségét érzékelteti. Az egyik oldalon a ház, az ablak, Recanati éjjeli neszei, a fényben 
úszó utcák és kertek, a másik oldalon pedig a hatalmas és az ember iránt közömbös Természet, ahogy azt 
az izlandi látja - itt a bokor, s ott a végtelen. Méghozzá olyan ellentétet alkotva, melyben taszítás és 
vonzás felcserélhetik kötődéseiket: a szülőfalu, az emberi lépték modellje olykor maga is elviselhetetlen, 
a semmi tengerében való elmerülés pedig édes lehet." (In: Calvino, I.: Collezione di sabbia, 112f.) 
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víztartályok... kétszarvú, vagy árnyékolt Tv-antennák, melyek azonban egytől-egyig véznák, 

akár egy csontváz, és ijesztőek, akár a totemoszlopok. (P 97.) 

S majd mikor az antropomorf tekintetet kirekeszteni igyekvő, ezért gondolatban 

a madár perspektívájába helyezkedő szemlélő rádöbben a földönjárók által valóságnak 

vélt világ relativitására, a regény mottójának is beillő szavakba önti az érzéki világ 

kimeríthetetlenségének, a megismerés parttalanságának tapasztalatát. A változatos 

formák végtelen, vonzó-ijesztő tengerét látja, amelyben "olyan jól esik elmerülni"180. 

Csak ha megismertük a dolgok felszínét - vonja le a végső következtetést -, akkor 

lódulhatunk neki, hogy megkeressük azt, ami odalent van. A dolgok felszíne azonban 

kimeríthetetlen. (P 101.) 

A város tere tehát egyszerre lesz a sokrétűség tárgyi, képi megfelelője és a 

szöveget formáló minta, amely a szöveg világában elhelyezett dolgok értelmét 

szavatolja. Az előbbi funkciójában, mint látható tér, a változatosság, a lehetőségként 

felfogott szabadság kinyilatkoztatására ad alkalmat, strukturáló szerepe szerint pedig a 

kristályforma és a szétszóródás dualizmusát képviseli. Palomar e két tényező 

kereszttüzébe kerül, tekintete egyfelől a tárgyak által kitöltött, telezsúfolt térben mozog 

és a látvány nyelvi megfelelői után kutat, másfelől a végest, a rendszerezettet igyekszik 

megtalálni, a mentális sémák biztonságot nyújtó területét. Palomar városa tehát ismét az 

az "összetett jelkép, amely a legtöbb lehetőséget nyújtotta a geometrikus racionalitás és 

az emberi létezés kuszaságából származó feszültség kifejezésére."181 

180 Leopardi Végtelenség című versének híres zárósora:"S a hajótörés e tengerben édes" (ford. Rába 
György) 
181 A Szénási Ferenc fordításában már idézett sorokat itt saját fordításunkban közöljük megmaradva a 
"racionalitás" terminusnál, amely a jelen dolgozat és a calvinói gondolkodás egyik kulcsszava. Az eredeti 
olasz szöveg a következő: "Un simbolo piü complesso, che mi ha dato le maggiori possibilitá di 
esprimere la tensione tra razionalitá geometrica e grovilgio delle esistenze é quello della cittá" (Lezioni 
americane, Garzanti, Milano 1988. 70.) 
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A csupa szem szereplő számára a város közvetíti a dolgokhoz való viszonyulás 

módját, legyenek azok természetiek vagy kulturálisak, Palomar a természetet is érteni, 

olvasni szeretné, nyelvtanát, szótárát, enciklopédiáját akarja összeállítani, keresi a 

kódot, a "kulcsot, hogy úrrá legyen a világ összetettségén". Ám a nem írott világ 

összemérhetetlen a nyelvvel, a világ olvashatósága csak metafora, csak jelkép "a semmi 

kanavászán", hiszen a kontinuum nem bontható fel maradéktalanul elemi, értelemmel 

felruházható egységekre182. 

A totális geometrikus rend, az egyszer s mindenkorra belátható bizonyosság és 

diszkrét tagoltság fata morgana lesz a tenger hullámai közt, a csillagos égen, vagy 

kertje gyepén. A kultúra nyelviségét vetíti mindenre és ez racionalitásellenes. Palomar 

így nemcsak az értelem elérhetetlenségétől, de a világ saját tevékenysége általi 

szemiotizálódásától is szenved. 

Felmerül benne a kérdés, hogy torkossága nem elméleti, esztétikai, nem jelképes 

természetű-e inkább. Meglehet, hogy bármilyen őszintén szereti is az aszpikos húsokat, az 

aszpikos húsok nem szeretik öt. Megérzik, hogy pillantása minden ételt társadalomtörténeti 

dokumentummá, múzeumi tárggyá változtat. (P 127.) 

Palomar városát is, akárcsak a Collezione di sabbiában Calvinóét, beborítja a 

nyelv. 

A város mindig üzenetek tere, folyton beszél.1 8 3 

Palomar tekintete nem tud szabadulni civilizációs kötöttségeitől, hiába törekszik 

a személytelenségre és a tiszta percepcióra. Látszólag egyszerű feladatai is mindig 

egyre bonyolultabbá válnak: a modem tudomány követelményei érvényesítésével 

182 Hasonlóan veti fel a világ olvashatóságának kérdését Hans Blumenberg Die Lesbarkeit der Welt 
(Suhrkamp, Frankfurt/M. 1981.) c. olaszul 1984-ben megjelent kötetében, amelyet Calvino a Amerikai 
előadások tanúsága szerint érdeklődéssel olvasott. (AE 138.) 
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próbálkozik ott is, ahol csak a tiszta megfigyelést tűzte ki célul. A "La lettura di 

un'onda"-ban nincs más szándéka, csak "nézni akaija a hullámot", néhány oldallal 

később azonban a narrátor már a tudományos terminológiát alkalmazva, bináris 

oppozícióval és leheletnyi dialektikával fűszerezett szofizmusban hivatkozik a szereplő 

külső jegyeiben ugyanakkor változatlan tevékenységére: 

Hisz ahhoz, hogy megértsük, milyen is egy hullám, számításba kell venni ezeket a 

különféle irányból jövő becsapódásokat is, melyek bizonyos fokig kioltják, bizonyos fokig 

erősítik egymást, s lökések és ellenlökések általános, nagy kavalkádját teremtik meg a 

mindennapos széles hullámzásban. (P 13.) 

A geometrikus formák és az olvashatóság iránti vágy olykor erotikus184, olykor 

antropológiai185 színezetet kap és csak ritkán enyhül azzal a megkönnyebbüléssel, 

amelyet a rendetlenségben valamely hasonlóságot felfedező gondolat nyomán talál. 

Palomart rövidlátása is az eleve fogyatékos ember kategóriájába sorolja, ("Minthogy 

kissé rövidlátó, szórakozott és világkerülő, bajosan lehetne a jó megfigyelők típusába 

sorolni." (P 197.) - aki nem képes felismerni sem a külső világ, sem saját maga emberi 

titkait. A labirintus benne is van, nemcsak a dolgokban. 

Az "egydimenziós ember"186 korában Palomar sem életszerű figura, ahogy többi 

sorstársa az Eleink óta, "inesistente" és "dimezzato". A világ olvasásának rögeszméje 

megfosztja az egyedi vonásoktól. Az általános, a husserli értelemben 

183 Calvino, I.: "La cittá seritta". In: Collezione disabbia, 108. 
1 8 4 A városban, egy delikátesz-boltban játszódó epizód során Palomarban a sokféleség látványa erotikus 
izgalmat kelt. Vö. "A sajtmúzeum", 128-135. 
185 Az antropológiai vonatkozás Calvino Frye-olvasata szerint értendő: "a civilizáció nem a természet 
utánzása, hanem a természet elmeinek felhasználásával egy teljesen emberi forma létrehozása, amelynek 
mozgatója a vágy", méghozzá az nem biológiailag értett vágy, amely az emberi társadalmat egy forma 
megalakotására készteti. A művészet pedig "visione della meta del lavoro e delle forme del desiderio". Ez 
a felfogás a kollektív tudat történetében fontos helyet szán művészetnek: a szép transzcendenciájától 
megfosztva, mítoszok és metatudományos fikciók őrzőjeként, még elkerülheti Hégel jóslatának 
beteljesedését. 
1 8 6 Vö. Marcuse, Herbert: Az egydimenziós ember, Kossuth, Budapest 1990. 
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(fenomenológiailag187 és eidetikusan) redukált tiszta-én kvalitásaival felruházott 

vizuális érzékelés és az evidencia erejével fellépő szilárd tudományos szemlélet 

testetlen megtestesítője lesz, egy elvonatkoztatott részember, aki tudásán keresztül, 

szeretne egész lenni, egy olyan világban, ahol "minden egész eltörött". 

A figura e koncepcióját Calvino elbeszéléstechnikailag is megerősíti: nem egy 

elsőszemélyü narrátort alkalmaz, amely észrevételeit közvetlenül az olvasó tudomására 

hozza, hanem a látás és hang funkcióit alapvetően megosztja a szereplő mint 

fokalizátor, és az érzékleteket tolmácsoló narrátor közt. Az így artikulált elbeszélésben 

az olvasó is Palomarhoz hasonlóan keresi a mindent átfogó nézőpontot, vele együtt 

kérdezi, hogy mennyiben valós az, amit lát, hogy alkalmas-e a nyelv a látvány 

rögzítésére, vagy a látás is már a nyelv mentén valósul meg. A hullám van előbb, vagy 

olvasás? 

A kérdések nem szűnnek, és nem kapnak választ. A valóság létezik, de nem 

tárulhat fel egyszerre, mindig csak valahonnan látjuk, érzékelésünkben fekete lyukak 

utalnak az emberi hiányra188, amely retteg önmaga látványától. Palomar tudata háttérbe 

szorításával, szubjektivitásának végletes csökkentésével sem jut eredményre, a látható 

világ látó és látott részeként "csak egyszerű pont lesz a képek között"189. A képpé válás 

a látható és a láthatatlan megmásíthatatlan összefonódását jelzi, amelyre a szerző 

187 Calvino egyik előadásában azt mondja, hogy a fenomenológia a harmadik út két filozófiai irányzat 
közt melyek szintén hatással voltak rá, de amelyek helyett mégis a fenomenológiával szimpatizál. (Az 
egyik irányzat azt állítja, hogy a világ nem fejezhető ki a nyelvvel, a másik meg azt, hogy a világot 
befedi a nyelv, csak a nyelv létezik.) Calvino itt azt is elárulja, hogy készülő könyvében, a Palomarban a 
fenomenológia szempontjait alkalmazta: a szereplő csak annyit gondolkodik, amennyit lát, és 
bizalmatlanul fordul minden máshonnan jövő gondolathoz. Vö."Mondo scritto e mondo non scritto". In: 
Lettera internazionale, (2.) 1985. 16-18. 
188 A hiány relevanciája itt a Merleau-Ponty-féle fenomenológia és a lacani pszichoanalízis felé mutat. 
Az előbbi szerint a látvány nem függetleníthető attól a meghatározhatatlan horizonttól, amellyel szemben 
az formát vesz fel. A látható és láthatatlan ezen összefonódása - kiazmusa -, az a viszony, amely a látható 
dolog és a láthatóság a dolgot megelőző feltételei közt létesül. A hiánynak ez a fenomenológiailag 
felfogott konstitutív szerepe az érzékelésben, a lacani elméletben "radikalizálódik" a tudatosságot 
ellehetetlenítő, a nyelvtől elválaszthatatlan tudattalannal. Vö: Merleau-Ponty, M.: Das Sichtbare und das 
Unsichtbare, Wilhelm Fink Verlag, München 1986.) Lacan, J.: Le seminaire deJaques Lacan (Livre 11. 
Les quatre concepts fondamentaux de la psychoanaiyse, Seuil, Paris 1974. 
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esszéiben többször utal: "(H)isz mi mások vagyunk mi mindannyian, mint tapasztalatok 

ismeretek olvasmányok, képzeletvilágok kombinatorikája? Minden egyes élet 

enciklopédia, könyvtár, tárgylajstrom, stílusmintatár, amelyben állandóan és minden 

lehető módon keveredhet és újrarendeződhet minden." (AE 153.) 

Egyszóval minden egyes "valóság" és minden egyes "fantázia" csak az írás által kaphat 

formát, az írásban pedig kinti és benti, világ és én, tapasztalat és fantázia, mind ugyanabból a 

szóbeli matériából építkezik, a szem és a lélek megannyi látomása kis- és nagybetűk, pontok, 

vesszők zárójelek uniformisába van bújtatva, mindig egyforma és mégis mindig más 

papírlapokon sűrűn rótt jelek, parányi homokszemek, sivatagi dűnék ábrázolják a világ tarka 

forgatagát. (AE 124-125.) 

Calvino Palomarhoz szegődve az írással a végtelent akarja megjeleníteni, 

méghozzá nem intenzíven, a "poetica deH'ineffabile" módján, hanem extenzíven, 

felsorolva, "mohó leírásvággyal", egy térképszerű írással, melyet igazabbnak érez, és 

amely e figurán keresztül átveszi a főszerepet a szöveg létrehozásában. Az írásnak tehát 

hasonulnia kell a világhoz, képivé kell válnia, mert a képiség kevésbé reduktív a 

fogalmi kifejezésnél190, a "scrittura visiva" közelít a tökéletes nyelv koncepciójához191. 

Ahogy több korábbi narrátorfigura is közvetve-közvetlenül érezteti velünk192, a rajz, a 

kép lesz a dolgok eltűnése és ábrázolhatóságuk közti közvetítés végső lehetősége. A 

világ valóságos végtelenjének azonban semmilyen írás pontossága, illuzórikus 

189 Del Giudice, Daniele: L'occhio che serive. In: Italo Calvino. Enciclopedia: arte scienza e letteratura, 
numero speciale di Riga (9.) 1995. (a cura di M. Belpoliti). 
1 9 0 Calvino a képszerűséget választja az egyik értéknek, amelyet az Amerikai előadásokban meg akar 
menteni a jövőnek. A Palomartó\ szólva pedig Michelangelót idézi, aki a rajzolásról és festésről úgy 
beszél, mint az egyetlen művészetről és tudományról, amelynek minden más csak a következménye. 
Palomar e Michelangelo in Saggi, 1991. Vö. Coletti, Vittorio: "II sogno dello spazio, l'incubo del 
tempó". In: Italo Calvino a writer for the next milleneium, (Bertone, Giorgio a cura di) Atti del convegno 
internazionale di studi di San Remo, Genova 1998. 227. 
191 Dematteis szerint a geográfiai nyelvezet közvetíthet a kiszámíthatatlan és a kiszámítható közt, 
amenyiben nevet ad a dolgoknak, amelyekről e nevek nélkül nem lehetne beszélni. Vö. Guarrasi, 
Vinzenzo: "La cittá perfetta", Uo. 279. 
192 Egyik ékes példáját nyújtja a képi írás igenlésének A nem létező lovag narrátoraként fellépő 
Bradamante, akinek történetmondását egyszercsak a rajz, pontosabban ennek leírása váltja fel. Úgy tűnik 
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végtelenje nem tud megfelelni, mert amint a hiány nélkül nem létezik forma, úgy 

nincsenek végleges válaszok sem. De az embernek, hogy ember legyen, szüksége van 

utópiára. A szerző maga ezt így foglalja össze: "Keserűségem az életben tapasztalt 

formavesztésnek szól, s védekezésül csak egy valamit tudok ezzel szembe állítani: egy 

irodalomfelfogást." (AE 16.) 

L 

Calvino ezzel azt állítja, hogy az írás pontosságához vezető úton az írásnak nem is annyira írásnak, mint 
inkább leírásnak kell lennie. 
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III. Umberto Eco - A fix pont történetei 

"Amiről nem lehet elméletet gyártani, arról mesélni kell"- idézik Stephens193, 

Borter-Sciucchetti194, Bondanella195 és mások Eco egy A rósza neve fülszövegében 

szereplő, stílusosan Wittgensteint parafrazeáló megjegyzését, mely, mondhatni, immár 

közhelyszerű részlete a szerző szépprózáját befogadó kritikának. Regényeinek elemzői 

többnyire arra használják fel az írói kommentárral ekként kínálkozó alkalmat, hogy 

felhívják a figyelmet irodalom és szemiotika "természetes" és nem koncepciózus 

kapcsolatára, s közben igen gyakran arra a tendenciára is utalnak, amely "a purista 

akadémikus törekvéstől", "az emberi kultúrát átfogó elmélet kidolgozásának 

igényétől"196 ("semiotica generale") egy - későbbi elméletei műveiben197 explicite is 

megfogalmazott - kevésbé szigorú vizsgálódás irányába mutat. 

Mivel ehelyütt sem látjuk értelmét a pszichológiai oknyomozásnak, (mellyel 

például kimutathatnánk, hogy a szemiotikában bizonyos mértékben csalódott tudós a 

regényírásban keres vigasztalást és sikerélményt), és nem érzünk hajlandóságot csupán 

az elmondhatóság nehézségére visszavezetni a müfajváltást, illetve helyesebben a 

müfajspektrum bővítését; nem igyekszünk hát valamely metafizikus egész 

elérhetetlenségére vetített tragikum színezetét adni a jelenségnek. Termékenyebbnek 

véljük - a megrögzötten modernista szemléleti keret azonnali elutasításával - elmélet és 

széppróza konstruktív kapcsolatát szóvá tenni, és - az alább következő 

regényelemzések induló hipotéziseit betájolva - arra kérdezni, hogy a szemiotika és a 

193 Stephens, Walter: "Un'eco in fabula". In: Saggi su 'II nome della rosa' "II nome della rosa", 
Giovannoli, Renato (a cura di), Bompiani, Milano 1999. 127-153. 
194 Borter-Sciuchetti, Gabriela: Annäherungen an das Namenlose, Zürich, Univ. Diss. 1987. 
195 Bondanella, Peter: Umberto Eco and the Open Text, Semiotics, Fiction, Populär culture Univ. Press, 
Cambridge 1997. 
196 Uo. 23. 
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regények közt esetleges és eseti viszonyról beszélhetünk-e, vagy netán következetesen 

alkalmazott "koncepciózusról", és ha igen, milyen tekintetben. 

A kérdésre adandó válaszunk részben már ismert, hiszen újból arra a szöveghelyre 

kell utalnunk, mely már bevezetésünkben is feltűnt és Eco esztétikai elméletének 

sarkalatos pontját képezi. A Nyitott műben a szerző a művészetet a következőképpen 

helyezi el eszmei univerzumában: a művészet feladata nem a világ megismerése, úgy, 

ahogy ezt a tudomány teszi, hanem az, hogy a tudományos megismeréstől eltérően a 

valóság komplementereit hozza létre, amelyek a valósággal szemben megőrzik 

autonómiájukat. Ugyanakkor semmi sem gátol meg minket abban, hogy a művészi 

formát, ha nem is a tudományos megismerés helyettesítésének, de episztemológiai 

metaforának tekintsük. "Voltaképp mindig kockázatos azt állítani, hogy a metafora vagy 

a költői szimbólum, a hangzás vagy a plasztikus forma a valóság megismerésének 

mélyebb eszköze, mint a logikai eszközök. A világ megismerésének legitim csatornája a 

tudomány, és a művész minden látnoki aspirációjában - legyen poétikailag bármilyen 

termékeny - van valami kétes. A művészet nem megismeri a világot, inkább 

kiegészítéseit hozza létre, vagyis a már meglévőkhöz csatlakozó, autonóm, saját 

törvényekkel és egyéni élettel rendelkező formákat. Mindazonáltal, ha a művészi formák 

nem tekinthetők is a tudományos ismeret helyettesítőinek, ismeretelméleti 

metaforáknak198 annál inkább. Ami annyit jelent, hogy a művészi formák strukturálódási 

módja minden században tükrözi azt a módot (hasonlóság, metaforizálás, vagyis a 

197 Vö. Eco, U.: Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984. (a továbbiakban Semiotica) 
és Kant e l'ornitorínco, Bompiani, Milano 1997. (Kant és a kacsacsőrű emlős, Európa, Budapest 1999. 
Ford. Gál Judit) 
198Talán felesleges is megjegyezni, hogy "metaforán" a szerző ebben az értelemben nem tópust ért, hanem 
a metaforikus kapcsolatot, jelölő és jelölt jelölővé való összefonódását egy szöveg tekintetében érvényesíti, 
ami által a metaforikusság egyenértékű lesz azzal a nem referenciális nyelvhasználattal, amely az irodalom 
diszkurzusát kitünteti, a nyelvnek felfuggesztettséget kölcsönöz. 
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fogalom figuratív kifejezése révén), ahogyan a kor tudománya vagy általában vett 

kultúrája látja a világot."199 

A fentiekből kiderül, hogy tudomány és művészet különbözősége a világhoz, 

illetve a megismeréshez való eltérő viszonyulásból ered. Eco ugyanakkor nemcsak a 

művészet egészét kapcsolja össze a megismerés fogalmával, de magát a metaforát mint 

konkrét trópust is az ismeretre alapozza. "A művészi metafora a megismerés eszközévé 

válhat, mert az első, még bizonytalan lépést jelentheti egy világ mátrixának 

megalkotásában."200 Ezzel összecseng a Szemiotika és nyelvfilozófiában20' 

megfogalmazott definíciója - Arisztotelészt, Tesaurót és Ricoeurt társítva előzményeiben 

-, mely a metaforát elsősorban nem díszítő elemként, hanem a megismerés eszközeként 

tartja számon. A retorikai alakzat értelmezésében kulturális, pargmatikai kihívást is 

megjelenít, hiszen a befogadásban a szókapcsolat eredetisége révén keletkezett 

szokatlanságérzés nyelvi zavarrá is fokozódhat, így egyszerre tartalmazza a díszítés, a 

nyelvi újítás, és ezen keresztül a provokáció lehetőségét, és mint ilyen megtestesíti azokat 

az inferenciális folyamatokat, melyek a végtelen szemiózis feltételei202. 

Eco ebben az esetben is arra a nem különösebben meglepő következtetésre jut, 

hogy vizsgálata tárgya nem függetleníthető a kultúrától, vagyis "a metafora 

szemiotikájának kitekintéssel kell lenni a kultúra szemiotikájára", ami azt is feltételezi, 

hogy nincs metafora a kulturális horizont játékba vonása és ismerete nélkül. Ennek 

megfelelően "a legjobb metaforák azok, amelyek a kultúrát mozgásában ("in azione"), a 

szemiózist pedig dinamizmusában láttatják". Szemiózis és esztétika ilyen összefonódása 

arra vall, hogy "Eco számára az esztétika mindenekelőtt egy szelet a szemiotikai 

produkció és interpretációja elméletében, amelynek feladata, hogy felderítse a 

199 Eco, U.: Nyitott mű, 91-92. 
2 0 0 Eco, U.: Lector in fabula, 153. 
2 0 1 Eco, U.: Semiotica, 162. 
2 0 2 Ld. erről böveben a Semiotica "Metafora e semiosi" c. fejezetét. 
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kijelentések és a világ állapotai közti viszonyokat. Úgy tűnik, hogy az irodalmi szöveg 

- ahogy azt Jakobson elemzéseiben nyelvi szintek közti kapcsolatok labirintusaként 

ábrázolta - irányította Eco figyelmét a szemiotikai kompetenciának a labirintus 

metafora és a többdimenziós háló topologikus modelljén alapuló meghatározására."203 

Szemiotika és irodalmi mű kapcsolata ebben az értelemben koncepciózus, előre 

kitervelt, de ennyi tézisszerűséget nem vehetünk rossznéven sem egy szemiotikus-írótól, 

sem bárki mástól, aki a tudatos alkotók népes kasztjában foglal helyet. E premisszák után 

nem is tehetünk mást, mint hogy Eco három itt vizsgált regényét - a 2000 végén 

megjelent Baudolinótói204 jelen tanulmányban eltekintünk - mint a világunkról előállított 

kulturális képzetek sajátosan korfüggő válfajait, kulturális szimbólumokkal élő 

szövegeket értelmezzük, amelyeket kitüntet az a tulajdonságuk is, hogy nemcsak - a 

Nyitott /wubeli definíció értelmében - a müegész értelmezéslehetőségei szintjén 

aspirálnak az ismeretelméleti metafora státusra, de a szövegeket sajátosan megjelölő 

topologikus szimbólumok, a labirintuskönyvtár, az inga és a sziget révén is. (Az erőteljes 

és tudatos szimbólumhasználat miatt Eco könyvei nemcsak a szemiotikákhoz 

közelítenek, hanem a metaforológiákhoz is, még akkor is, ha látszólag 

természettudományos diskurzusokból merítenek, és olyan kérdéseket elevenítenek fel, 

mint pl. A tegnap szigetebeli hosszúsági fok meghatározásának problémáját. Regényei 

ezért oly módon is "metaforikusak", hogy a metaforáról általában is szólnak, de egyes 

metaforák történetéhez is köthetők, mint pl. a világ mint könyv, vagy a lakatlan, 

ismeretlen sziget kulturálisan, történetileg változó és szemléletformáló képzeteihez.205) 

2 0 3 Fabbri, Paolo "L'idoma estetico". In: Semiótica: Storia teória interpretazione. Saggi intorno a 
Umberto Eco (a cura di patrizia Magli, Givanni Manetti, Patrizia Violi) Gruppo Editoriale Fabbri, 
Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A. 1992. 179. 
2 0 4 Eco, U.: Baudolino, Bompiani, Milano 2000. 
2 0 5 Ezeket a témákat lásd Blumenberg Die Lesbarkeit der Welt c. művében. 
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A rózsa neve206, A Foucault inga,201 és A tegnap szigete208 című regények 

értelmezését tehát a bennük megjelenő vizuális és kozmológiailag releváns motívumok 

(a labirintuskönyvtár, az inga és a sziget) vonják hatásuk alá, melyek mint 

episztemológiai metaforák, mint "fogalmak figuratív kifejezései" azon túl, hogy 

kulturális világképeket hoznak mozgásba, nem kímélik sem saját szövegvilágukat, sem 

a szövegek világát általában. Miközben rejtélybe burkoltan szervezik a történetet, 

inspirálják a szereplőket, kohéziós erejük révén érvényt szerez az értelmezést éltető -

Borgessel szólva - "mágikus eljárásnak, amely egymástól távol eső dolgok közt 

feltételez szükségszerű kapcsolatot"209. Megvalósítják az elméleti ideált: egyszerre 

láttatják a "kultúrát mozgásában, a szemiózist pedig dinamizmusában". 

A jelen interpretációkban a három szimbólum egy-egy heurisztikus "fix pontot" 

alkot. E kitüntető választásunk leginkább arra vezethető vissza, hogy a hozzájuk mint 

jelölökhöz kötődő és az egyes szereplők által ontológiailag értett "fix pont" mániája 

mozgatja a cselekményt. (A rózsa nevében a bűntény és általában a dolgok végső okát 

szavatoló szükségszerű rend, A Foucault-ingában a hermetikus igazságokat megalapozó 

univerzum-középpont, A tegnap szigeté ben a valóságosan felfedezhető fix pont, amely a 

földrajzi hosszúsági fokok kezdőpontja lenne.) A könyvtár, az inga és a sziget így 

nemcsak egy világképpel, de a szövegegészekkel is metaforikus viszonyba kerül, és ez 

utóbbiak valahogy úgy követik amazok logikáját, ahogy Borgeséi - az ecói értelmezés 

2 0 6 Eco, U: II nome delta rosa, Bompiani, Milano 1980. (A rózsa neve, Árkádia, Budapest 1988. Ford. 
Barna Imre) 
2 0 7 Eco, U: II pendolo di Foucault, Bompiani, Milano 1988. (A Foucault-inga, Európa Könyvkiadó, 
Budapest 1996. Ford. Barna Imre) 
2 0 8 Eco, U: L'isola del giorno príma, Bompiani, Milano 1994. (A tegnap szigete, Európa Könyvkiadó, 
Budapest 1999. Ford. Barna Imre) 
2 0 9 Ugyanez a veszedelmes harmónia, az őrjítő, szükségszerű kauzalitás kormányozza a regényműfajt is, 
mondja Borges a homeopatikus mágia, illetev A Foucault-inga szereplőjeként is feltűnő Kenelm Digby 
gyógykenőcsét kapcsán. Majd: "Az okság megjelenítésére két formát különböztettem meg: az egyik a 
természetes eljrás, amely mindig végtelen és befolyásolhatatlan hatások szakadatlan eredménye; a másik 
a mágikus forma, amely szellmes és véges részletek megjövendölésére épül. Úgy gondolom, hogy a 
regény esetében az egyetlen tisztességes megoldás, ha csak a második lehetőséget használjuk. Hagyjuk 
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szerint - a bábeli könyvtárét. "A figurák mintha egy előre megírt történet szerint 

cselekednének, nem sors és nem véletlen, hanem a fikció önkényes kauzalitása 

szerint."210 Ebben az univerzumban az ideák rendje a dolgok rendjét követi211, ahogy 

Spinozánál, csakhogy ez az univerzum "beteg", a káosz uralja, itt csak a fikciónak van 

létjogosultsága. 

Mindez azt is maga után vonja, hogy a metaforákat, mint középpontokat 

kitüntető és azoknak hitelt adó olvasat paradox, ironikus szituációba kerül, és ráadásul 

saját magát juttatja ide212. A kohéziós középpontként szóba jövő három jelkép 

jelentésbeli kivetüléseiben a középpontra alapozott elképzelések végül 

ellehetetlenülnek, a jelentések rizómaszerü, középpont nélküli terét valószínűsítik mind 

a világ, mind a szöveg esetében. 

III. 1. II nome della rosa (A rózsa neve) 

A rózsa neve - Umberto Eco első és kiugróan legsikeresebb regénye mind a 

kanonizálását megalapozó kritikai fogadtatás tekintetében, mind az eladási statisztikák 

jelzése szerint. A szépirodalmi életművet nyitó és megfilmesítést is megélt sikerkönyv 

megjelenése óta folyamatosan az irodalmi szóbeszéd tárgya, az iránta tanúsított 

figyelem, mintha csak az utóbbi néhány évben csökkent volna valamelyest. 

meg az elsőt a lélektani szimulációknak." (Borges, J. L.: Az örökkévalóság története, Európa, Budapest 
1999. 63. 
2 1 0 Eco, U.: "L'abduzione in Uqbar". In: Sugli specchi, 165. 
2 1 1 A „Széljegyzetek"ben írja Eco, hogy számára az íráshoz - melyet kozmológiai ügynek tart -
elsősorban dolgok kellenek, „a világ megalkotása a fontos, a szavak azután szinte önmaguktól 
adódónak". "Az ember kitalálhat egészen valószerűtlen világot is, ahol a szamarak repülnek, és a 
hercegkisasszonyokat föltámasztja egy csók; de fontos, hogy ez a csupán lehetséges és irreális világ a 
kezdet kezdetén meghatározott struktúrák szerint létezzék." (RN 594.) 
2 1 2 Paul de Man deconstructive/tropological narrative-mk nevezi azt a szöveget, amely tartalmazza 
saját igazságstruktúráinak cáfolatát, vagyis egy olyan második olvasatra késztet, amely rámutat az első 
olvasat folyamán létrejött összefüggések tarthatatlanságára. Vö. Allegories af Reading. Figurái Language 
in Rousseau, Rilke and Proust, New Haven, London 1979. 205. 
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Már itt készen vagyunk elismerni, hogy a másik két Eco-könyvhöz képest 

alapműnek tekintjük, és sikerültebbnek213 is véljük - de talán mégsem annyival, 

amennyivel azokat a kritikában maga mögé utasítja. Ehelyütt ezért az a cél is a szemünk 

előtt lebeg, hogy némileg ellensúlyozzuk az aránytalanságot, annál is inkább, mert 

magunk is a középpontok ellenében kívánunk szólni, tehát az epikai életmű e recepciós 

középpontja ezúttal - a "margináliákhoz" képest - talán kevesebb teret kap majd a 

megszokottnál. 

Amint a korábbiakból kiderült és amint a kritika részletesen dokumentálja, A 

rózsa neve - és társai nem különben - egyszerre vállalja fel az ismereti és a retorikai 

vonatkozást, diskurzusokkal (a sajátjával és másokéval) kerül kapcsolatba, ugyanakkor 

elutasítja, hogy kijelentései a valóság, a történelem konkrét szeletéhez legyenek 

mérhetők, így elsősorban diskurzusokról, a diszkurzivitásról, saját retorikájáról szól, 

hűen a posztmodern episzteméhez. Ehhez kapcsolódóan állítja Renato Giovannoli csak 

e regénynek szentelt vaskos tanulmánykötet bevezetésében, hogy A rózsa neve 

egyszerre intertextuális műalkotás, best-seller és kultikus könyv, amely 

egymásmellettiséget az intertextuális aspektusra tekint visszavezethetőnek214. 

Véleményünk szerint talán még ennyi hierarchia sincs a befogadási módok közt, 

tömegízlés és magas kultúra jól megférnek itt egymással, anélkül, hogy egyik vagy 

másik a többit megalapozná, feltételezné. Vagyis leginkább kölcsönösen teszik ezt. 

Éppen ebben, a különböző bravúros összehangolásában, az eltérő diskurzusok iránti 

toleranciában látjuk a regény egyik fő értékét. (Az intertextualitás jelenlétéről a 

tömegkultúrában egyébként Eco tanulmányt is ír és többek közt arra a következtetésre 

2 1 3 A regény sikere mindenekelőtt annak köszönhető, hogy valóban egyszerre szól a széles közönséghez 
és a kulturális elithez tartozó olvasóhoz, abban az értelemben, hogy többféle olvasótípust feltételez, 
amelyekkel külön dialógust folytat. Míg a másik két regény talán nehézkesebben hangolja össze a 
cselekményesség elvét az intertertexuális játékkal és az elmélet bevonásával. Ugyanakkor a nagyobb 
siker oka nyilvánvalóan az is, hogy A rózsa neve után keletkezett regényekben nem változik »7-írói 



jut, hogy "a tömegkommunikáció is igen gyakran él a posztmodern irodalom egyik 

tipikus eljárásával: toposzok ironikus idézetével"215.) 

A rózsa neve recepciós heterogenitása természetesen azt is magával vonja, hogy 

nemcsak a műfaji definícióknak áll ellen - melyek közt, csak találomra válogatva, a 

"teológiai krimi"216, "allegorikus történet", "középkori eposz", "Bildungsroman"217 

ötvözeteit találjuk - hanem a sok szálon futó történet tartalmi összegzésének is. Ennek 

az sem mond ellent, hogy a tartalmi summázat feladatával, az egyes fejezetek 

történéseit bejelentve, maga a szöveg is próbálkozik. 

III. 1. 1. A kézirat-fikció 

Hogy mennyire a nyelvhez és ezen keresztül a dolgokhoz fűződő viszony 

problematikája motiválja a regényt, arról evidens módon árulkodik egyebek közt már a 

cím is, a kerettörténet alkalmazása, a prológus és a lezárás megoldása, valamint a 

regénybeli vizsgálat explicit és implicit tartozékai, a helyszíneken és a szereplők 

gondolatain eluralkodó könyvtár, mint hortus delicti. Az olvasó először a 

kerettörténetben, illetőleg a "Prológus"-ban megjelenő kézirat-fikcióval konfrontálódik 

szöveg és világ, művészi/fiktív tér és valós tér azon felfogásával, mely megannyi 

variációban köszön még vissza a későbbiekben. 

A tényleges történet nem közvetlenül, hanem csak a "Természetesen egy 

kézirat" című bevezető - a Dekameronra és főleg Manzoni Jegyesekbeli megoldására 

kikacsintó - fejezetet követve kerül elénk. Az eseményekhez képest metaszintet jelentő 

koncepció, mintha itt is az történne, ami a szemiotikus Eco műveiben, hogy a későbbi írások a korábbiak 
újragondolásaként születnének meg. 
2 1 4 Vö. Giovannoli, Renato: "Introduzione". In: Saggisu 'II nome delta rosa'. 8. 
2 1 5 Eco, U.: "L'innovazione nel seriale". In: Sugli specchi, 131. 
2 1 6 Giuliani, Alfredo: Autunno del Novecento, Feltrinelli, Milano 1984. 129. 
2 1 7 Calle-Gruber, Mireille: "I sortilegi della bibllioteca ". In: Saggi su 'II nome della rosa', 107. 
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rész nem a történet elmondásában, hanem szituálásában játszik szerepet, célja, hogy egy 

furcsa időutazással jutassa el az olvasót a régmúlt eseményeihez. A regény egyik 

lényeges tulajdonsága nyilvánul meg itt: jól "megsétáltatja" befogadóját - mármint az 

ecói értelemben, a "fikció erdejében" -, és valamely régen letűnt múlt ráérős idejében 

részelteti. (Talán ez az olvasás archaikus, valódi ideje?218) 

1968. augusztus 16-án egy könyv került a kezembe, bizonyos Valiét apát tollából: le 

manuscript de Dom Adson de Melk, traduit de français d'après l'édition de Dom J. Mabillon 

(Aux Presse de' Abbaye de la Source, Paris, 1842). Sajnos eléggé gyér történeti jegyzetekkel 

ellátott könyv állítólag hű mása volt egy XIV. századi kéziratnak, amelyre a XVII. Század nagy 

tudósa, akinek a bencés rendi történetírás oly sokat köszönhet, a melki kolostorban bukkant. A 

nagybecsű felfedezés (mármint az idők során a harmadik: az enyém) kellemes órákat szerzett 

nekem Prágában, míg egy szeretett lényre várakoztam. Öt nappal később a szovjet csapatok 

megszállták a szerencsétlen várost. Némi viszontagságok után Linznél sikerült elérnem az 

osztrák határt, onnan pedig Bécsbe utaztam, ahol megtaláltam azt, akire vártam és együtt 

mentünk fölfelé a Duna mentén. (RN 7.) 

A kerettörténet névtelen és alaktan, ezért "íróarcú" narrátora a történetírói 

hagyományokhoz híven nevezi meg forrásait, a szöveg apropóját, és a történet hitelét 

bizonyító szándékkal mintha a realista hagyományhoz kívánna kapcsolódni. Mindez 

azonban a megszokottság és elavultság olyan fokát jelentené, amely aligha vehető 

komolyan egy a szemiotikában járatos szerzőtől, a hagyományos technikák 

alkalmazásában méltán gyaníthatjuk az ábrázolásra vonatkozó őszinteségi feltétel 

hiányát, az iróniát. A kerettörténet nyilvánvalóan egy Eco által narratológiai tárgyú 

müveiben többször emlegetett Poe Gordon Pymjére utaló megoldás, egy hamis 

paratextus, amely itt is lelepleződik a nem túlon-túl naiv olvasó előtt. Az illúziókeltés és 

leleplezés játéka, amely a mű egyik legfontosabb ritmikai és feszültségkeltő eszköze, 

2 1 8 "hogy valaki leüljön, csak úgy, egy jó könyvet olvasni, archaikus gondolat" - írja Adorno egyik 
tanulmányában. ("La posizione del narratore nel romanzo contemporáneo". In: Note per la letteratura, 
(I.) Einaudi, Torino 1979. 39.) 
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már ebben a részben is érvényesül. A pontosan megadott idő- és térkoordináták, a 

tényleges történelmi eseményekre (prágai tavasz) való hivatkozás, a filológiai 

precizitással megnevezett szövegek már-már arra indítanak, hogy a beszélőt 

képzeletünkben reális testtel, az elmondottakat pedig valósként jelenítsük meg, ha nem 

tűnne ki e túlságosan megmívelt valóság-esszencia réseiben a szubjektív írás 

jelenléte219, illetve, ha nem árasztaná el a történetet az eredetiség lehetetlenségének 

érzése az áthagyományozódás fordításokon és másolatokon pásztázó sztorijával, mely -

a kultúrák közti átjárhatóság antropológiai és a szövegromlás filológiai problémáit 

felvetve - e beszélőt is a fikciógyanús "korábbiak" mellé helyezi. A kerettörténet tehát 

nem tesz eleget annak a feladatának, hogy valószerűként közvetítse a későbbieket, 

ugyanakkor annak sem, hogy egyértelműen szembeállítsa a fikciót a történelmi 

realitással, s ezáltal nem teljesíti szöveg és nem-szöveg, fikció és világ, vagy - a 

realista-nominalista, ugyanakkor foucault-i terminusokban - szavak és dolgok 

határainak kijelölését. 

A kerettel kapcsolatban itt elmondottaknak tehát az irodalom 

valóságvonatkozása a tétje. A történetté szervezett "dokumentum" elmozdul a valóstól, 

metaforizálódik, az eseményeket nem reprodukálja, hanem interpretálja, vagyis 

történelmi regényhez méltón jár el, azt mutatja meg, "mi az, ami történt és az 

mennyiben is fontos számunkra"220. A "Természetesen egy kézirat"-ban elmondott 

szövegvándorlás-sztori, nemcsak elvarázsol és illúziót kelt, de kapcsolatot is létesít 

jelen és múlt között, amellyel a történelmi regény idő-dimenzióit jeleníti meg és 

2 1 9 "Nagy szellemi izgalommal, lenyűgözve olvastam Melki Adso iszonytató történetét, és annyira 
átadtam amgam neki, hogy szinte kapásból mindjárt fordítást is készítettem a Papeterie Joseph Gilbert 
néhány nagyalakú füzetébe, abba a fajtába, amelyikbe olyan jó írni." (RN 7.) 
2 2 0 Eco, U.: "Széljegyzetek" (RN 601.) A középkorászként sem elhanyagolható munkákkal jelentkező 
szerző többször hangoztatott, a romantikával megjelent középkorértékelésekkel rokonságot mutató 
véleménye, hogy e kor páratlan jelentősége a ma aktuális kérdések megelőlegzésében áll, abban, hogy a 
népek "olvasztótégelyeként" Európa és a modern civilizáció prototípusának bizonyul. Ld. erről 
bővebben Eco. U.: "Az új középkor". In: Az Új középkor, Európa, Budapest 1992. 
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megelőlegzi az elbeszélés idősíkjainak azt a polifóniáját, melyet elsősorban az idős és a 

fiatal Adso együttes jelenléte kölcsönöz majd az elmondottaknak. 

Mindezzel pedig a történelemről alkotott képzetek állapotába is betekinthetünk, 

hiszen a történeti hitelesség kérdéséhez itt kialakított ironikus viszony üzenetértékű: 

annak a meggyőződésnek ad hangot, hogy a történet/történelem csak úgy maradhat 

önmaga, ha egyidejűleg mássá is válik: a storia akként lesz hiteles, ha hitelének 

bizonygatása helyett fikció voltát állítja. Az erre apelláló regény - jaussi értelemben221 

- felruházható a posztmodem jelzővel, hiszen alapjában véve megszünteti az ontológiai 

oppozíciót, a fikciót magában a realitásban teszi lépten-nyomon felismerhetetlenné. 

Az olvasói párbeszédnek ilyen tág filozófiai horizontot biztosító témaválasztást 

a szerző részéről telitalálatnak érezzük, a történelem ideális közeggé válik a jelekről és 

használatukról szóló regénynek.222 Különösen pedig a kései középkor, a 

posztmodernnel megannyi közös vonást felmutató éra lesz szemiotikailag igazán 

gyümölcsöző, ha arra gondolunk, hogy a medievalistaként sem elhanyagolható müveket 

alkotó és a jelentés kutltúrafliggőségét hangsúlyozó Eco felfogásában a középkor mint a 

modernitással konfliktusban álló kor és mint manipulált, társadalmilag létrehozott, 

megdolgozott szövegek csoportja jelenik meg. 

(A)z elnevezés világos etimológiája egyértelműen elárulja: a középkort kitalálták. 

Mégpedig azért találták ki, hogy tető alá hozzák azt a szinte tíz évszázadot, amit senki sem 

tudott elhelyezni, mivel félúton találtatott két "igen kiváló" kor között - közülük az egyikre már 

igen büszkék voltak, a másikhoz pedig nagy nosztalgiával viszonyultak.2 2 3 

2 2 1 Jauss, H. R.: "Egy posztmodem esztétika védelmében". In: Recepcióelmélet, 236-269. 
2 2 2 A történelem és társadalmiság szerepe Eco szemiotikájában alapvető. A szemiotikai fogalmak 
archeológiája tudományos munkáinak egyik legjellegzetesebb eleme és támasza, hiszen a szerző 
igyekszik saját koncepcióját a korábbiak újragondolásával kialakítani. E kutatásoknak különösen negy 
hasznát veszi regényeiben, amelyekbe - amint az elemzések során látni fogjuk - beledolgozza ezeket a 
"leleteket". 
2 2 3 Eco, U.: Arte e bellezza nell'estetica medievale nell'estetica medievale, Bompiani, Milano 1994.4. 
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A tulajdonképpeni narrációhoz a prológuson keresztül jutunk, amely szervesen 

kapcsolódik mind a kézirat-fikcióhoz, mind a történethez, hiszen az írás, a 

történetmondás körülményeit és a halálát váró, agg narrátort jeleníti meg, aki kora, a 

XIV. század krónikás hagyományát tiszteletben tartva jegyzi le a novíciusként átélt 

történteket. A megfogalmazás és kifejezés nehézségeivel küszködve, szövegét 

terelgetve halad munkájában, ezáltal felfedi, hogy még a lejegyzés utólagosságában, 

egy élet alatt szerzett "bölcsesség" birtokában sem tudja felfogni, és magáévá tenni az 

eseményekből szerveződő narrációt. Az elbeszélő mindvégig - az olvasóra is 

emlékeztető - résztvevő-kívülálló marad, afféle médium, aki tudattalan emóciói révén 

egyrészt befolyásolja, másrészt hatni hagyja a történetet. 

Az események elmondását maga is már kész szövegek beszövésével könnyíti 

meg. A prológus János apostol evangéliumának nyitómondatával, a megszokott bibliai 

verziónál valamivel archaizáltabb formában indul: "Kezdetben vala az Ige, és az Ige 

vala az Istennél, Isten vala az Ige." A szöveg teremtését tehát a Genezis 

felemlegetésével, egy középpontból kiáradó lényegiség szövegszerű emanációjának 

megidézésével kezdi, amelyet a következő mondat elejével még nyomatékosít: "Ez 

kezdetben az Istennél vala...". 

Erre az incipitre replikái Morlay-i Bernát latin hexametere - "Stat rosa pristina 

nomine nomina nuda tenemus" (Az egykori rózsa név csupán, puszta neveket 

markolunk.) - a regény végén. A két idézet arra inspirál, hogy a narrációt egy 

hagyományos és - a szerző által különösen nagyra becsült - arisztotelészi poétikára224 

visszavezethető megközelítéssel vegyük szemügyre, amely a történetre, mint egy 

kezdeti és egy végállapot közti átmenetre tekint. A két Biblia-idézet közt nemcsak az 

incipit és lezárás szokásos retorikai összefüggései teremtenek dialógust - amelyben 

2 2 4 "én mint az arisztotelészi poétika nagy csodálója" - mondja Eco a "Széljegyzetek"-ben. (RN 608.) 
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sorrendjükből kifolyólag az előbbi kérdés, az utóbbi feleletszerű intonációt kap - , de 

annak lehetősége szemantikai kapcsolatuk, témájuk tekintetében is kétségtelen. 

S hogy mi ez a téma? A válasz egyértelmű és mégis többértelmű, de 

mindenképpen számunkra is sokat mondó - ahogy ezt a regény két kiváló hazai 

értelmezője esetében is látjuk. Egyrészt egyetértünk Kelemen Jánossal225, aki azt 

mondja, hogy a citátum a teremtő és isteni szóra hivatkozik, és ezzel név és dolog közti 

viszonynak arra a koncepciójára utal, mely szerint a névadással történő teremtésben a 

nevek nem mások, mint maguk a dolgok, de legalábbis azokkal természetes, 

elválaszthatatlan viszonyban állnak. Ugyanakkor Eisemann Györgyöt226 sem cáfoljuk 

meg, aki a két állítással felvázolt középkori filozófiai problémába, az úgy nevezett 

realista-nominalista vitába máshogy, "a létezés elrejtésének" irányából lép be, és így -

heideggeri aspektusból - "dolog és név elkülönülésében az emberi világ és a tárgyi 

világ eltávolodását" fedezi fel. A rózsa neve itt dobja fel igazán a labdát az olvasónak, 

aki rákényszerül, hogy megfogalmazza, vagy inkább újrafogalmazza mindazt, amit a 

"posztmodern állapotról", a szavakról, a dolgokról, viszonyukról és főleg e viszonyhoz 

fűződő viszonyokról gondol. A regény elemzéseit összevetve pedig világosan látszik 

annak döntő volta, hogy hogyan határozzák meg magukat az egyes olvasatok a 

prológus-epilógus tekintetében, és ezen keresztül megmutatkozik az is, hogy mit jelent 

a szöveg számára egy kultikus, de hagyományos kódjainak autoritása alól felszabadított 

szöveggel felvérteznie magát. A rózsa nevének nem célja - ezen a téren sem -, hogy 

túlságosan leszűkítse az értelmezések spektrumát, hogy favorizáljon, majd "katarzis-

élménnyel" jutalmazzon egyes olvasatokat. A békés egymásmellett-élés értelmében tűri 

meg az eltérő véleményeket. Nem vállal fel többet, csak annyit, mint a narrátor: a "jelek 

jeleit hagy(ja) örökül, hadd gyakorlódjon rajtuk az olvasat imádsága". (RN 17.) 

2 2 5 Kelemen János: "II nome della rosa e la semiotica di Eco". In: II cannocchiale, 1992. 2. 79-92. 
2 2 6 Eisemann György: "Jelek az apokalipszisről" In: Ősformákjelenidőben, Orpheusz, 1995. 
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A bibliai passzus újrafelhasználásával és azzal a szándékkal, hogy a "jelek 

jeleit" elkészítse, a szöveg azt is tudtunkra adja, hogy a "térbeli közelítés" kultúrájára, a 

képmások és idézetek világára vonatkoztatva találja fel magát. A rózsa neve - Walter 

Benjáminnál szólva - "a műalkotás technikai sokszorosíthatóságának korszakában" jön 

létre, tudva azt, hogy a "tömegeknek éppoly szenvedélye, óhaja az, hogy a dolgokat 

térben és emberileg «közelebb» hozzák, mint amennyire arra törekszenek, hogy minden 

adottság egyszeri voltát leküzdjék az adottság reprodukciójának elkészítésével. Nap 

mint nap elháríthatatlanul érvényre jut az az igény, hogy a lehető legközelebbi közelből 

jussunk képben, még inkább azonban képmásban, sokszorosításban a tárgy 

birtokába"227. 

Az idézetek ebből kifolyólag nemcsak tartalmi vonatkozásúak, de gesztusként is 

értelmezhetők, olyan tettként, mely a magát tematizáló, re-produkáló nyelvet állítja 

előtérbe. Másként fogalmazva, az idézés-technika dominanciájának köszönhetően az 

elbeszélés palimpszeszt-jellegűvé válik, a régi szövegek autoritásukat vesztve 

átlátszanak az újban, minden valahová máshová, valami korábbihoz, és mégis ide 

tartozik. Éppen ezért az esztétikai élvezet sem az új egyedinek szól, de nem is a szóba 

hozott, autonóm másik felismerésének, hanem csak az ahhoz való kapcsolódás 

módjának, és talán leginkább az intertextusból való kilépés lehetetlenségének. A rózsa 

nevében idézetek a szereplők228, az aktánsok struktúrái229, a történet idézett tér-idő 

2 2 7 Benjámin, Walter: "A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában". In: Kommentár és 
prófécia.Budapest, 1969. 301-334. 
2 2 8 Sokszor emlegetett párhuzam a Vilmos/ Adso és Sherlock Holmes/Watson megfelelés, amelyet 
Vilmos "vezetékneve" is megerősít, hiszen ez is egy híres Doyle-regényre, A sátán kutyájára utal, 
melynek eredeti címe The dog of Baskerville. Vilmos alteregója ezen kívül a középkori nominalista 
filozófus, a barátjaként emlegetett Ockham Vilmos is, de sokban hasonlít a szintén többször szóba hozott 
Roger Baconre is. Adso intertextuális kapcsolataira az említetten kívül is többféle javaslat született, 
Mordenti pl. a Halál Velencében Tadzióját véli felismerni benne, Jörn Gruber pedig egy középkori 
misztikust, Adso von Mortier-en-dert. Vö, Saggisu TInome delta rosa'. 14. 
2 2 9 A már említett Connan Doyle-i analógia mellett meg kell említenünk Jorge és Vilmos Settembrini és 
Naphta Varázshegybéli szellemi harcára utaló kapcsolatát, melyre a szerző is utal a "Széljegyzetekében. 
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szerkezetekbe230 ágyazódik, hiszen "a könyvek mindig további könyvekről beszélnek és 

minden történet egyszer már elmesélt történetet mond el"231 Ebben a "mozaik térben"232 

születik meg "enciklopédikus írásként"233 A rózsa neve, amellyel a szerző mintha 

katalógusba kívánná venni mind a középkori tudást, mind az eddig leírtakat, a szövegek 

univerzumát. A fiktív elbeszélő álarca mögé bújva ki is fejti ezt. 

Nem is ígértem neked /nyájas olvasóm/ teljes képet, hanem csupán csodálatos és 

rettentő események lajstromát (de azt mindenképp). (RN 25.) 

A felsoroló technika alkalmazása, - amint Calvinónál is láttuk, vagy akár Borges 

Alefiiben - mindig más is, mint aminek látszik, az objektivitáson túl az objektivitás 

lehetetlenségéről, a végtelenről, a katalógus befej ezhetetlenségéről és az összeállítás 

önkényéről szól. A narrátor imént idézett kijelentése a (modell) szerző helyzetét is 

definiálja, aki mint korunkbéli regényíró nem tud, vagy nem akar eleget tenni "a teljes 

kép", vagyis "az egy történet elbeszélése" esztétikai megbízatásának. 

III. 1. 2. A könyvtárlabirintus 

A regény egy észak-itáliai bencés apátságban játszódik az avignoni fogság 

idején az 1327-es esztendőben, ahol a szerzeteseket rendszeres életük nyugalmából 

furcsa bűntények zökkentik ki. Egy fiatal és mesteri tudású kódexmásoló halálával 

kezdetét vevő gyilkosságsorozat keltette izgalmakhoz a politikai feszültségek is 

társulnak, mivel az apátság ad helyt a császári, pápai, illetve a ferences rendi delegációk 

2 3 0 Már utaltunk a Manzonitól köcsönzött keret és történet megoldásra, amely majd a 71SZ-ben is 
visszatér. 
2 3 1 Eco, U.: "Széljegyzetek" (RN 592.) 
2 3 2 Borter-Sciucchetti idézi Zandot, aki viszont Ecót. Vö. Borter-Sciucchetti, i.m. 15. 

L 
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találkozójának. A halálesetek tisztázására az apát a különböző érdekcsoportok közt 

közvetítő szerepet betöltő, ferences rendi barátot, Baskervilli Vilmost kéri fel, aki 

"famulusa", Melki Adso kíséretében és segítségével hipotézisről hipotézisre haladva 

vonja kérdőre a történteket, illetve annak "jeleit", miközben eredeti megbízatásának, és 

közvetve Adso okításának is igyekszik eleget tenni. A nap mint nap áldozatot követelő 

és az apokalipszis bibliai forgatókönyvét követő ügy szálai, úgy tűnik, egyre inkább a 

kolostor könyvtára, illetve egy rejtélyes, állítólag elveszett könyv, Arisztotelész 

Poétikajának második része felé vezetnek. 

A könyvtár köré csoportosuló események miatt és A rózsa neve szemiotizáltsága 

okán mi is csatlakozunk ahhoz a véleményhez, hogy talán ez a helyszín a regény 

"valódi főszereplője"234, és ahhoz a meglátáshoz is, hogy ez sem kivétel a citátum jelleg 

alól235, legalább annyira "lopott részletek" ötvözete, mint minden más "berendezési 

tárgy" ebben a lehetséges világban. (Gondoljunk csak arra, hogy Canetti - az identitás 

szövegszerüségére utalva - könyvtárnak nevezi a hazát, Borgesnél pedig a bábeli 

könyvtár a kozmosz megfelelője lesz.) 

A könyvtárral először közvetve, kívülről találkozunk, mivel az Aedificiumban 

helyezkedik el. (A könyvtárat a szövegben sokszor ez utóbbi, az apátsághoz tartozó és 

abból kimagasló épület jeleníti meg metonimikusan.) Az incipit jórészét kitölti az 

Aedificium leírása, melyben a beszélő a középkori számmisztika értelmében méri fel a 

geometriai formákat, ujjongva a "bámulatos összhang" és "mély értelmű spirituális 

jelentések egybecsengésének" felfedezésén. A Vilmos és Adso megérkezésével lezajló 

2 3 3 Barthes Rabelais írásmódját nevezi enciklopédikusnak, akit Eco mintának tekint. Vö. "Széljegyzetek" 
(RN 592.) 
2 3 4 Hasonló véleményen van többek között Kelemen János {"II nome delta rosa e la semiotica di Eco". 
164.), és Calle-Gruber, M. ("I sortilegi della biblioteca". In: Saggi su 'II nome della rosa', 108.) 
2 3 5 "Eco az apátságot olyan aprólékosan irja le, hogy már-már fantasztikusnak tűnik (és mint a régi 
krimikben, mellékeli a tervrajzát is); az apátság legeredetibb része az Aedificium hatalmas tömegű, 
bonyolult és szimbolikus építménye, mely a földszinten a konyhának és a refektóriumnak ad helyet, felül 
pedig a szkriptóriumnak és egy óriási, labirintusszerűen kialakított könyvtárnak. Azt hiszem, ez az épület 
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találkozás tehát i g e n informatív: n e m c s a k az látszik rögtön, mi az apátság l eg fontosabb 

pontja, de az is, h o g y m i n d e n ép í tmény intertextuális é s pa l imszesz t - szerü . A látvány 

A d s o s z e m e i v e l ekként tárul fe l . 

Ennél szebb és csodálatosabb elrendezésű apátságot soha életemben nem láttam, pedig 

később Sankt Gallent, Clunyt, Fontenay-t s még más apátságokat is megismertem, nagyobbakat 

is talán de ilyen arányosakat semmiképp. A többitől eltérően, emitt mégis az Aedificium 

mindenen uralkodó tömege volt a legszembeszökőbb. Nem értettem a pallérmesterséghez, de 

azt rögtön láttam, hogy ez az épület sokkalta öregebb a környező többinél - tán a rendeltetése is 

más volt eredetileg s hogy az apátság egésze későbbi időkben épült köréje, mindazonáltal úgy, 

hogy a nagy épület tájolása illeszkedjék a temploméhoz, vagyis hát emezé a nagy épületéhez. 

(RN 34.) 

A z eredet i l eg m á s rendeltetésű épületdarab organikusan épül be le az új 

k o m p l e x u m b a , i l l e tve az hozzá . A z intertextualitást itt "építészet i leg" m e g i d é z v e a 

p o s z t m o d e m esztét ika e l v e i v e l találkozunk, m e l y e k ugyanakkor a s z ö v e g folytatásában 

további láncolatba i l l e szkednek, ö s s z e o l v a d n a k a s z é p középkor i def in íc iójával , 

va lamint a b e s z é l ő - e filológiai m e g j e g y z é s e k b e n leg inkább a s zemio t ikus mode l l -

szerzőtől v a l ó - e t imo lóg ia i érdeklődéséve l . 

Mert tagolásban az architektúra azon van - minden művészetek közül a leginkább -, 

hogy megjelenítse rendjét a világegyetemnek, vagyis annak, amit a régiek kozmosnak, tehát 

ékesnek neveztek, mivelhogy az állathoz hasonlít, melynek teste egyszerre fényli minden 

porcikájának tökélyét és arányosságát. És dicsértessék a mi Urunk-Teremtőnk, aki - mint 

Ágoston mondja - mindeneket megszabott számban, súlyban és mértékben. (RN 35.) 

Két hang, két regiszter c s e n g e g y b e a rész letben, A d s ó é é s Ecóé . A s z ö v e g 

tartalmi e lő terében az A d s ó v a l azonosí tható középkor i í z l é s é s értékrendszer áll, ennek 

ped ig e l l en tmond a tér e c ó i "intertextuális" m e g f o r m á l á s a , m e l y ironikusan szituál. A 

több idézet keresztezésével jött létre, ami először feltűnik, az Borges Bábeli könyvtára" Giuliani, Alfredo: 
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dikció a kompozíció méltatásával két horizontot vázol fel, egyszerre kétfelé tekint, a 

dolgok, és a szavak irányába, a transzcendentális érvényessége és érvénytelensége felé. 

Tehát a prológus-epilógus téma csendül fel újra; a nominalizmussal236 bekövetkező 

paradigmaváltás körvonalazódik, amelyben a tudás legitimációjának kérdése forog 

kockán. 

Egy kicsit még az esztétikánál időzve, azt mondhatjuk, hogy a könyvtárépület 

esztétikai értéke nemhogy szép, de fenséges, "hatalmas tömege" a szemlélőt lenyűgözi, 

valamely igazság istenközeli élményében részesíti ("átderengett a cella ablakán, mint 

magasodik az apátsági templomnak is fölébe"). Továbbá - Aquinói Tamás normáinak 

megfelelően - a szubsztanciával organikusan együttlétezik, hiszen külső méretei 

megfelelnek a benne elhelyezett értékeknek, ("több könyv van benne, mint bármelyik 

másik keresztény könyvtárban", RN 45.) 

Vilmos és az apát beszélgetéséből kiderül, hogy "a könyvtár olyan terv szerint 

született, mely mindenki előtt rejtve maradt a századok során. "A könyvtár maga-magát 

védelmezi, kifürkészhetetlen, mint az igazság, melynek szállása csalóka, mint a 

hazugság, amelynek őrzője. Szellemi labirintus, meg földi labirintus is." (RN 49.) Ebbe 

az útvesztőbe, legitim bejárása csak a tudás felhatalmazott őrének, a könyvtárosnak van, 

ő szabja meg, mely könyveket bocsátanak a szerzetesek rendelkezésére, ő ismeri a 

szobák és könyvek rendjét. A könyvtár valódi aktánsa a történetnek, a könyvtáros 

csupán kiegészíti annak építészétileg megalapozott funkcióit: védelmezi a helyet és 

kincseit. 

"Scherzare col fuoco". In: Autunno del Novecento, 127. 
2 3 6 A nominalizmus antimetafizikus tendenciát képvisel a nyugati kultúra hajnalán, még akkor is, ha a 
keresztény metafizika keretein belül marad. Vilmos ezért hallgat el később Adso kérdése hallatán, mely -
levonva a beszélgetés konzekvenciáit - Isten létének paradox voltát sejteti. 
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Vilmos szellemi ellenfelévé ezért az idős, vak - és Borges-ihlette237 - szerzetes, 

Burgosi Jorge válik. Az egykori könyvtáros a kódexek és az egész apátság valódi ura, a 

rend védelmezője. Összefonódása ezzel a zárt világgal olyan, mint test és szelem 

egysége: "maga volt ő a könyvtár emlékezete, a szkriptórium lelke".(RN 155.) Vaksága 

révén is arra vált alkalmassá, hogy egy elméjében, emlékeiben már meglévő struktúrát 

igyekezzen fenntartani. A regényben az újdonságra csak a látók és a szabadságra 

vágyók nyitottak. 

A látás és vakság hangsúlyozott képességei a modern tudományos szemléletre, 

illetve a kiüresedett lényegiséghez ragaszkodó dogmatikus gondolkodásra utalnak, ezzel 

együtt egy olyan korra, amely egy kultúra hanyatlásának és egy másik megjelenésének 

ideje. A rend eszméjéhez mindhalálig ragaszkodó Jorge alakja, - minthogy nem látja, 

hogy a struktúrák valójában nem léteznek - egyben újabb célzás a szerző által gyakran 

kritizált strukturalisták azon csoportjára, akik a modellek univerzalitásában bízva 

azokban többet vélnek felfedezni, mint a megismerést segítő használati eszközt. Az 

öreg vak szerzetes, bár nem ő követi el az összes gyilkosságot, ő áll mindegyik mögött, 

közvetítve a könyvtár ördögi logikáját, gyilkos struktúráját - mely valójában csak 

interpretációjában létezik. 

Az "Ockham borotvájával"238 vagdalkozó Vilmos ellenben "bizonytalan a maga 

igazságában, még ha hisz is benne", és az univerzáléknál jobban érdekelik az egyedi 

dolgok. A regény detektív főszereplője szemiotikus, aki - Wittgensteinnel együtt -

tudja, hogy "az elménk képzelgése szerint való rend olyasvalami, mint egy háló, mint 

2 3 7 Eco a "Széljegyzetek"-ben vallja, hogy szeretett volna egy vak könyvtárost a regényben. A Borges-
utalás kézenfekvő volt, hiszen az argentin írót 1955-ben, már vakon nevezték ki a nemzeti könyvtár 
igazgatójának. 
2 3 8 Az "Ockham borotvája" kifejezés az ökonomikus értelmezésre utal, melynek egyik első szószólója 
Ockham Vilmos volt, és amelynek Eco is elkötelezett híve. Az ökomenikus értelmezés kérdése vezet az I 
limiti dell'interpretazioneban tárgyalt probléma felvetéséhez is. (Vö. I limiti dell'interpretazione, 
Bompiani, Milano 1990.) 
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egy létra, amelyet azért eszkábálunk, hogy valami elérjünk.. De utána el kell dobni azt a 

létrát, mert kiderül, hogy ha hasznunkra volt is, értelem híján való". (RN 572.) 

Jorge és Vilmos tehát a kései középkor tipikus alakjai, a könyvtár pedig az 

átmeneti éra239, Zeitgeist-jellegű épülete, mely rend és rendetlenség ellentétét az európai 

szellemiség kialakulásának idején mutatja be. Ennek jellegzetes vonásai éppen a XIII. 

században, a keresztes háborúk következtében lejátszódott változásokkal jelentek meg: 

az arab kultúra ismertté válásával, a különböző nemzetek közti kölcsönhatások 

megerősödésével és Arisztotelész filozófiájának uralomra jutásával. Az átalakulásban a 

fogalmak egyre újabb területeken váltak használatossá, és ezáltal üressé, vakká vált az, 

ami korábban lényegi volt 

A könyvtár rendjét felfedő Vilmosnak rá kell jönnie, hogy a valóság végtelenjét 

és rendetlenségét nem fejtheti meg, akármennyire ügyes is a fejtörő logikai játékok240, 

köztük bűnügyek megoldásában. A meglehetősen szokatlan gyilkosságsorozat kifog 

rajta és racionalitásán241, hiszen "nem volt terv", nem volt előre lefektetett mintája a 

tetteknek. Gondolatai a könyvtár csapdájába estek, az okok megszállottjaként követte 

végig az eseményeket, így a vak Jorge irányíthatta, noha ő meg lelepleződését, a 

könyvek, a könyvtár és sajátmaga pusztulását nem tudta megakadályozni. A rendszer, 

az apátság megsemmisül. A dolgok állásának folyamatos változása, a véletlen alakító 

ereje nem fér bele a könyvtárlabirintusba. A tudás új állapota már nem adható vissza 

2 3 9 Mint ismétlődő manierista korszak, "szellemi kategóra", "Kunstwollen", "alkotási mód". Vő. 
"Széljegyzetek" (RN611.) 
2 4 0 A Brunellus-epizódban az apát kedvenc lovát, Brunellust keresve a szerzetesek közt Vilmos 
csodálatot kelt helyes következtetéseivel, pedig tulajdonképpen nem tesz mást, csak mérlegel, a jelek 
lehetséges jelöltjei közt a legvalószínűbbet választja. A Brunellus-epizód a megismerés Peirce 
szemiotikájára épülő - és a popperi tudományfilozófiában is jelentkező - új mítosza, az abdukció 
logikájára írt variáció, amelyre az I limiti dell'interpretazioneb&n Voltaire Zadigjának egy részletét 
használja fel. 
2 4 1 Amikor Peirce bevezeti az abdukció fogalmát, amely egyrészt a dedukciónál eredetibb, másrészt az 
indukciónál nagyobb távolságokat áthidaló következtetési mód, mintha a véletlent legitimálná a logikus 
gondolkodásban. Következtetése nem implikáció, nem alapul szükségszerűségen, a választásnak benne 
megnyilvánuló mozzanata miatt inkább interpretációnak neveznénk. Ezen kívül - eltérően a dedukciótól 
és az indukciótól - ugyanazon az általánossági szinten marad, tehát az egyeditől az egyedihez, az 
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egy faszerűen elágazó modellel, amely egy szótár-, vagy kódszerű szemantikai 

modellnek felel meg a világhoz való nyelvi viszonyulás szintjén. 

Vilmos horizontját is ez a modell uralja a nyomozásban, bár vizsgálódásaiban 

már látja, hogy a nyelv és a valóság ennél bonyolultabb, rizómaszerű viszonyokat 

feltételez. Ahogy Eco is állítja a „Széljegyzetekben": "Az én könyvtáram labirintusa 

még manierista labirintus, de Vilmos már rizómaszerkezetü, azazhogy ilyenné 

szervezhető, de sohasem végleg szervezett világra eszmél." (RN 607.) Vilmos 

nyomozásbeli vakságáért meg is bűnhődik, a könyvek világában élőnek és azokért 

rajongónak fájdalmasan kell szembesülnie a kincsek megsemmisülésével, a klasszikus 

világ és világkép bábeli katasztrófájával. 

A nominalista felfogás e rizómaszerű tere nem is tér már, hiszen nincs közepe, 

nincs széle, nincs kijárata, potenciálisan végtelen - a topologikus struktúráknak ezért 

nem is ellentéte, jóllehet azoknak ellentmond. A találgatás, a sokféle tere, mely 

"leleplez(i) a fás ál-sokféleségeket"242. A bizonyosság itt felismerhető hiánya azonban 

nem a viszonylagosságba beletörődő, irracionalista semmi; Eco ennek nyomatékot is ad 

azáltal, hogy rámutat: a labirintus rizómaként elgondolt fogalma eredendően a 

felvilágosodás enciklopédistáinál jelentkezett gondolkodás-mintaként243. 

A könyvtár tehát egy zárt világ, az apátság architektúrájára emlékeztető "szép, 

organikus jelentő és szubjektív interioritás"244, vagyis a rend - bár igen bonyolult rend -

metaforája. Az elme szülötte, ezért megismerhető, feltérképezhető megfelelő tudással és 

módszerességgel, mely képességek újra és újra felcsillannak Vilmos konjektúráiban, 

abdukciós következtetéseiben. "Az utolsó szó jogán" azonban a véletlen, a 

általánostól az általánoshoz vezet, valamint az arisztotelészi definícióhoz hasonlóan - és a szillogizmussal 
szemben - nem állítja a dolgok létét, csak a lehetségesség modalitásával bír. 
2 4 2 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix: Rizóma. In: Ex-Symposion, 1996. 15-16. 
2 4 3 Eco D'Alembert-nek az Encyclopediehez írt bevezetésére utal. Vő. Semiotica e filosofia del 
linguaggio, 112. 
2 4 4 Deleuze, G. - Guattari, F.: Rizóma. In: Ex-Symposion, 1996. 2. 
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kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság - melynek, mint tudjuk, igen nagy szerep jutott a 

XX. századi tudományos elméletekben - mutatja meg a szereplőknek saját, nem 

véglegesíthető játékszabályait. Vilmos tévedésből, vagyis véletlenül jött rá a dolgok 

mögötti "logoszra", amely ezért nem is logosz, nincs jelenlévő centruma, "értelem híján 

való". 

A hipotéziseknek és a lehetséges modalitásának az ontológiai érvek ellen ható, 

bomlasztó erejét a regényben más tényezők is kiegészítik. A metafizikus struktúrák 

alkonya a társadalomban, az eretnek mozgalmakban, a tiltott nevetésben, az álmokban 

és az ösztönökben is érezhetők, és ezek a fogalmak mind egymásra utalnak, egymásra 

mutatnak, szinonimákként jelennek meg. A középponttól távolit és a középpontra 

veszélyest jelzik. Erre a kapcsolatra vall Vilmos megjegyzése a leprásokról, amely a 

szavak "parabolára" nyitott viszonyával és a felsorolás-technikával a középpontok 

valódi ellenlábasát, a végtelen szemiózist a kifejezés szintjén is megjeleníti. 

. . . míg a pápa meg a császár hatalmi vitákban marta egymást, ott tengődtek ők, a valódi 

bélpoklosok, akikhez Isten csak szemléltetésül rendelte a leprásokat, hogy értsünk e csodás 

parabolából, s a "leprás" szón azt értsük: kirekesztett, ágrólszakadt, együgyű, nincstelen, falusi 

földönfutó, városi nyomorult. (RN 237.) 

A regény dinamikája az egyensúly és egyensúlyvesztés állapotait megjelenítő 

középpont- és szétszóródás-motívumok váltakozó ritmusából ered. Ezeket az 

ellentéteket szemlélteti "építészetileg" az Aedificium terének furcsa funkcionális 

megosztása, már itt is felfigyelhetünk arra, hogy valami "nincs rendben". A szellem 

fellegvárát jelentő scriptórium alatt ugyanis egy meglehetősen életteli, sőt, profán 

helyiség, a konyha kap helyet. Az írás/Írás örök és időtlen természetéhez képest -

hiszen a kódexmásolók, könyvművészek számára ez a foglalatosság az egész élet, mely 

az öröklét szolgálatában áll - a konyha a nem is idealizált múlandóságot, a romlandót,^ 



bomlót konnotálja. A test marginalizált és éppen ezért kontrollálhatatlan világának ad 

helyet, amely karneváli jellegéből fakadóan szemben áll a nevetést tiltó 

komolysággal245. A konyha a könyvtár hasonló súlyú ellentéte, hiszen e világ 

elnyomásáról és erejéről szól az egész bűnügy, a labirintus a nevetést zárja magába, 

Arisztotelész Poétikájának második, a komédiáról szóló részét, amelyet Jorge 

rendszerellenesnek tekint. 

A regény és az épület logikájából az is következik, hogy a konyhához kötődik a 

később kivégzett két eretnek, a cellárius és a Quasimodo-szerű, apokaliptikus figura, 

Salvatore. Mint ahogy éppen itt játszódik le Adso szüzességvesztése, bűnbeesése, mely 

egyébiránt az írás okául is szolgál. Adso eltévelyedése fontos momentum, és nem is 

váratlan, sorsa már korábban megpecsételődik. A szövegben neki szánt szerep, hogy 

elveszítse ártatlanságát, röviddel az apátságba érkezése után egy műtárgy kiváltotta 

misztikus látomásban fedi fel körvonalait. Adso, akinek korábban az apátság leírását és 

annak interpretációját köszönhettük, egy egészen más jellegű tekintet hordozójává 

válik, ha nem is a tudat, de legalább a tudattalan szintjén. Az Aedificium bemutatásában 

a középkori ideológia higgadt sub-iektumakéni viszonyult a tárgyhoz, esztétikai 

irányultságában egyértelműen a globális, totális filozófiába betagozódott szépérzék 

jelentkezett246. A templom főkapujának leírásában az "írott kő néma beszéde" 

"villámcsapásként sisteregve a szemébe", "látomást zúdítva rá" kibillenti a tudati 

2 4 5 A regény értelmezői a nevetés kapcsán a bachtyini előzményeket említenek. Azonban Ecónál nem a 
nevetésnek általában, mégha karneváli is, van bomlasztó ereje, hanem a tiltott nevetésnek, amely szerinte 
épphogy nem karneváli, hiszen az a hatalom engedélyezte alkalom, az egyházi szokásrend és idő része. A 
karnevál és nevetés ecói koncepcióját bővebben ld. Eco, U., Ivanov V. V., Rector, M.: Carnival! 
(Approaches to Semiotics 64), Mouton Publishers, Berlin- New York - Amsterdam, 1964. 
246"Az a mód, ahogy a középkori ember ízlelgeti a szépet nem abban áll, hogy a művészi alkotást vagy a 
természeti valóságot a maga autonómiájában fogadja be, hanem abban a törekvésben, hogy a kozmosz és 
a tárgy minden természtetfeletti kapcsolatát megragadja, hogy a konkrét dologban megmutatkozó az 
isteni erény ontológiai visszatükröződésére ráérezzen." (Eco, U.: Arte e bellezza nell'estetica medievale, 
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egyensúlyát, extatikus, misztikus élményben részesíti247. A kapu, mint műalkotás itt 

tudattalan területeken hat, és számunkra megmutatja az ideológiai manipuláció 

folyamatát, a rend erőszakos és illuzórikus voltát. 

Mennybe helyezett királyi széket láttam, és valaki ült a királyi székben. Annak, aki ült, 

orcája szigorú volt és szenvtelen, tágra nyílt szeme lesújtó pillantást lövellt a földi emberekre, 

kiknek napjai meg vannak számlálva, fenséges haja és szakálla, mint valamely folyó habjai úgy 

folytak szét az arcán és a mellén, csupa egyforma és szimmetrikusan kétfelé váló patakban. [ . . . ] 

Térdén nyugvó bal kezében lepecsételt könyv, jobbja felemelve: hogy áldón vagy fenyegetőn-e, 

nem tudom." (RN 52.) 

A részlet minden kétséget kizáróan ismét János Jelenéseinek adaptációja248. 

Ugyanakkor a központi alak kísértetiesen emlékeztet Michelangelo Mózesére, melyet 

az egyik korai esszéjében Freud ír le hasonló aprólékossággal249 - kiemelve a részletek 

(és általuk a tudattalan) fontosságát egy alkotás megértésében. Az intertextuális kötelék 

csak megerősíti azt a sejtésünket, hogy a leírást motiváló élmény a valóságban 

mozdulatlan relief-figurákat a tudattalan kimozdító energiájában részesíti. Ezek az adsói 

befogadásban ténylegesen dionüszoszi pózokban jelennek meg: "elragadtatott 

táncmozdulatokkal", "kifacsarodtak", "kezeikben hárfák és füstölő edények". A 

nyelvezet ritmusa is mintha erotikus tetőpont felé sietne, vagy valamely vonzó 

2 4 7 Az Arte e bellezzában Eco "a művészi anyag érzéki jelenléte kiváltotta szemlélődésről" szólva 
megjegyzi, hogy e "szemlélődésnek saját jellemzői vannak, amelyek nem azok mint a pusztán érzéki (a 
földi sár) élvezete; de nem is az égi dolgok intellektuális szemlélete. Mégis az esztétikai örömből a 
misztikus örömbe vezető átmenet majdnem azonnali." (Uo. 21.) 
2 4 8 Borter-Sciuchetti is megemlíti a forrást, és megállapítja, hogy a bibliai szöveghez képest "talán 
szándékos eltérések" vehetők észre, de a továbbiakban nem foglalkozik velük, illetve - könnyű 
megoldásként - arra a véleményre jut, hogy a szerzői szándék éppen a bizonytalanság-érzés fokozása. 
Vö. i.m. 16. 
2 4 9 A bibliai szövegben nincs szó a trónuson ülő személy "fenséges" hajáról és szakálláról, melyek "mint 
valamely folyó habjai úgy folytak szét az arcán és a mellén, csupa egyforma és kétfelé váló patakban. 
Freud a szintén ülő és kezében könyvet, azaz a törvénytáblákat tartó figuráának természetesen fenséges 
szőrzetét is bemutatja és szóhasználata megidézi a folyó képét is: "La tanto ammirata barba di Mosé 
fluisce dalle guance, dal mentő e dal labbro superiore in numerose ciocche ondeggianti, che per tutta la 
lunghezza vengono tenute distinte l'una dall'altra.". In: Freud, Sigmund: Psicoanalisi dell'arte e della 
letteratura, Newton Comptom editori, Roma, 1993. 123. 
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megsemmisülés-élmény felé. Adso talán saját testi-lelki izgalmát írja bele a képbe, de 

az is lehet, hogy az extázist pont az váltja ki benne250: 

Testükben és minden porcikájukban a Lélek lakozik, és a kinyilatkoztatás fényesedik, 

vonásaikat ámulat dúlja, tekintetüket rajongás fííti, orcáikat szerelem pirosítja, szemük bogarát 

boldogság nyitja tágra, egyikükbe gyönyörűséges döbbenet villáma csap, másikukba döbbent 

döbbenet gyönyörűség hasít, ezt ámulat szellemíti át, amazt örvendezés ifjítja meg: ekként 

énekelnek mindahányan orcájuk kifejezésével, pillantásukkal s a tagjaik feszülésével új éneket, 

félig nyílt ajkukon örökkön magasztaló mosoly. (RN 53.) 

A "földi szépségek és fenséges, természetfölötti jeladások emez összhangján" 

ámuldozó novícius teljesen az apokaliptikus jelenetek hatása alá kerül, általuk 

"megfélemlítve" azt a meggyőződést teszi magáévá, hogy látomásának ez a része 

"csakis arról szól, ami az apátságban az apát úr vonakodó közlése szerint történik" (RN 

57.). Mindezzel nemcsak Vilmos feltételezéseit befolyásolja, de az olvasóét is: 

És megértettem, azért jöttünk fel ide, hogy hatalmas, mennyei leszámolás tanúi legyünk. 

(RN 57.) 

Ami itt nem következik be, az, hogy a szubjektum "elmosolyodva" 

felülemelkedjen a félelmén, a regény végén máshogy, mosoly nélkül, de mégis 

megtörténik. A nevetés metaforikus, nem csak önmagában, mint a komolyság 

ellenpontja ítéltetik veszélyesnek, hanem azért is, mert megfoghatatlan és mindig 

mozgásban van. Jorge jellemzően a nevetéssel együtt a metaforát is elutasítja, mert 

megérzi hasonlóságukat. 

Az ironikus nevetés az állandó áthelyezés technikájával rokon, kifordítja a 

helyéből a tekintélyt és a szigort, rést üt a hatalom falán, amelyen keresztül elszivárog a 

2 5 0 A képzőművészet kiváltotta erotikus hatásról Eco egy tanulmányában is említést tesz: "előfordul, 
hogy az építészeti forma, a dekoratív elemek bősége szinte erotikus izgalmat kelt bennünk, és ezáltal a 
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legitimáció ereje. Ha ez megtörtént, akkor már a megsemmisítés sem használ, az 

áthelyeződés szemlélete az instabilitást, a katasztrófát eleve magában foglalja, olyan 

rendszert feltételezve, amelyben a körülmények mindig konfliktusban állnak. Nincs 

teljes, apokaliptikus megsemmisülés, bár az idős Adso még mindig ezt várja, helyét a 

disszemináció veszi át. A könyvtár leégése után, a teljesség pusztulásával a szétszórt és 

megperzselt pergamendarabok egy töredékes könyvtár számára a keletkezés csírái 

lesznek, Vilmos pedig - az új keletkezésének lehetőségét fenntartva - abban a pestisben 

veszti életét, amelyből - Boccaccio révén - egy nagy irodalom születik. 

III. 2. A Foucault-inga (IIpendolo di Foucault) 

Van, aki úgy véli, hogy a szó eszköz, amellyel eljuthatunk a 

világ lényegéhez, végső, egyetlen és tiszta szubsztanciájához, 

s ezt a szó nem megjeleníti, hanem éppenséggel azonosul 

vele (tehát eszköznek is tévedés nevezni): támpontunk a szó, 

amely egyedül önmagát ismeri, és másféle megismerés nem 

is lehetséges. Mások viszont úgy gondolják, hogy a 

szavakkal örökösen a dolgokat üldözzük, nem a dolgok 

lényegéhez, hanem végtelen sokféleségéhez közelítünk 

velük, a dolgok ezerféle kikutathatatlan felhámját érintjük. 

Ahogyan Hofmannstahl mondotta: A mélységet el kell 

rejteni. Hová? A felszínbe." Wittgenstein pedig még 

Hofmannstahlnál is messzebbre ment, amikor kijelentette: 

Ami rejtve van, az bennünket nem érdekel." 

Italo Calvino 

szemlélő figyelmét méginkább a szerkezeti felépítésre irányítja. Vö. "II tempó neH'arte". In: Sugli 
specchi, 119. 
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Umberto Eco Intrpretation and Overinterpretaiton251 című, az értelmezés 

gyakorlati kérdéseivel, operacionális technikáival foglalkozó vitakötetében olvashatjuk 

Richárd Rorty következő értékelését A Foucault-ingáröl, mellyel azt elhelyezi a szerző 

szemiotikai elméletében. 

A Foucault inga elolvasása után az a vélemény alakult ki bennem, hogy az nem más, 

mint tudósok, kutatók, kritikusok és filozófusok önértelmezésének szatirikus ábrázolása, annak 

pellengérre állítása, hogy nem hagynak fel a kódok keresésével, azzal, hogy a történések 

tényeiből kihámozzák a lényeget és a valóság felmutatása céljából fellebbentsék a látszat fátylát. 

Anti-esszencialista polémiaként, a mélység metaforájának paródiájaként olvastam e regényt. 

Úgy értelmeztem, hogy kigúnyolja a felfogást, miszerint léteznek a közönséges ember elől 

elrejtett jelentések, jelentések, melyeket csak a bonyolult kódot megfejtő szerencsések 

ismerhetnek meg. 2 5 2 

E részletből az adott véleményen túl az is kitűnik, hogy Eco második 

regényének sajátos szerep jutott osztályrészül. Nemcsak szerzője, vagy egy adott 

interpretációs elmélet számára szolgál próbakőként, hanem különböző módszerek mérik 

meg magukat rajta. A fent említett kötetben az olvasói együttműködésre alapozott ecói 

szövegszemiotika, az amerikai dekonstrukció Culler és Christine Brooke-Rose 

képviseletével, valamint a Rorty nevéhez fűződő textuális pragmatizmus álláspontjai 

ütköznek - többek közt - e szöveg apropójából, hogy egymással dialogizálva álljanak 

elő értelmezés-definíciókkal, illetve, hogy konkrét példákkal szemléltessék, mit értenek 

értelmezésen és túlértelmezésen, avagy sikeres és sikertelen interpretáción. 

A regénynek e vitában elfoglalt kivételes helyzetéből fakadóan az olvasók is 

kivételes és kivételezett helyzetben találják magukat. Egyrészt ritkán adatik meg egy 

műnek hasonló szerep, de még ritkábban fordul elő, hogy ilyesfajta szakmai 

251 A szöveg eredeti formája: Intrpretation and Overinterpretaiton, Cambridge U.P., 1992., A 
szöveghelyeket a következő olasz kiadás alapján közlöm: Interpretazione e sovrainterpretazione, 
Bompiani, Milano 1995. 
2 5 2 Eco, U.: Interpretazione e sovrainterpretazione, 109. 
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összetűzések éppen olyan szöveget válasszanak tárgyul, amely - más módon ugyan, egy 

kalandos történetbe ágyazottan, de - saját maga sem tesz mást, mint az interpretáció 

lehetőségeiről "elmélkedik". Kivételezett helyzetben pedig azért kerülhetünk, mert e 

vitafórum lezárulása után a szerzői önértelmezésen és a más iskolákat képviselő 

eminens értelmezések párbeszédén meggazdagodott olvasókként megint csak afféle 

hangsúlyozottan "poszt" státusban eszmélünk saját tevékenységünkre. Valahogy úgy, 

amint az a "Széljegyzetek" révén A rózsa neve esetében történt. 

A Foucault-ingának tehát alighogy napvilágot látott, az interpretációs teóriák 

kereszttüzét kellett kiállnia. Részben ennek az elméleti közszereplésnek köszönhető, 

hogy A Foucault-inga teljesítette szellemi küldetését. A szövegintenciótól ilyen vagy 

olyan okokból eltekintő befogadási gyakorlat kritikája így azáltal is legitimálódhat, 

hogy e regény értelmezései aligha kerülhetik meg az interpretáció határainak kérdését, 

mely nemcsak a műnek, de kritikai kontextusának is legmeghatározóbb tematikus 

jegye. Azok az értelmezések, amelyek mégis negligálnák ezt a problémát, kétség kívül 

"határsértők" lennének, azon a bizonyos, elméletileg nem, csak a praxisban kijelölhető 

limesen túl helyezkednének el, amelyet Eco szerint a szöveg akaratához, intenciójához 

való viszonyulás tesz nélkülözhetetlenné. 

Az interpretáció határaira vonatkozó kérdés e regény kapcsán érzésünk szerint 

tehát megkerülhetetlen, de azt jelenti-e ez vajon, hogy a regény interpretációi így 

kényszerpályára kerültek, és menthetetlenül körbejárnak? Lehet-e újfajta értelmezése e 

rejtélyes lélektani kriminek, és lehet-e egyáltalán egy értelmezés új, illetve érvényes-e 

az értelmezés újszerűségének a felvetése a regény befogadása során? 

Régi és új kapcsolatára reflektálva, térjünk vissza Rorty regényről alkotott 

ítéletéhez, melyet helytállónak tartunk, de ugyanakkor olyannak is, mely kiegészítésre 

szorul, és - furcsamód - amivel interpretációja kiegészítendő, az részben maga a 
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szerzői álláspont. Ha nagyvonalakban Rorty olvasatát a struktúrától való eltáncolásként, 

Ecóét pedig a struktúra hiányától való visszatáncolásként értelmezzük, akkor azt kell 

mondanunk, hogy mindkettőjüknek igaza van a konkrét szöveg esetében, és még akkor 

is így van ez, ha az elviekben és módszeresen különböző vitapartnerek nem is jutnak, 

nem is juthatnak konszenzusra. 

Ha A Foucault-ingát mint az esszencializmust, a tudás arisztokratizmusát 

pellengérre állító müvet határozzuk meg, akkor egy olyan kijelentéssel éltünk, mely 

igaz A rózsa nevére is, hiszen Jorge alakjához nagyjából ezek az ostrom alá vett értékek 

kapcsolódnak. Ugyanakkor érzésünk szerint A Foucault-inga nem ismétli meg a 

kommersz irodalom kényelmes módján a korábban már bevált történetet, hanem 

folytatni tudja, tovább meséli azt. A Foucault-inga története olvasatunkban pontosan ott 

kezdődik, ahol A rózsa neve a maga történetét (a szemiotikáét, a modernitásét, a 

szubjektumét) abbahagyta. Noha ennek az állításnak ellentmond az a tény, hogy a két 

regény elbeszélt idejét hat évszázad választja el egymástól, mégis tartható viszont abból 

a szempontból, hogy A rózsa neve is a közelmúlt kérdéseit veti fel a maga módján, a 

történelmi és bűnügyi regény eszközeivel, és ezt teszi A Foucault-inga is szintén 

többféle műfaji sajátságot öltve magára. 

A rózsa nevében elkezdett, de megnyugtatóan be nem fejezett történet azt láttatja 

be velünk, hogy nem létezik olyan struktúra, amin a világ és a gyilkosságsorozat 

nyugodna. A rózsa (neve) szinte mindent jelenthet, ezért nem jelent semmit. A rend 

állítása ideologikus, megkövetelése etikátlan, hiszen nem más, mint egy nézőpont 

tekintélyuralmi érvényesítése a lehetségessel, a sokfélével szemben. Adso, a regény 

narrátora a struktúra hiányát éli meg a lezárásban, arra reflektál, hogy körülötte és 

benne magában mindenféle lényegszerűség széthullt. A prológusban istent a semmivel 
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tartja egyenlőnek, szavai pedig valójában egy német misztikustól, Eckhart mestertől 

származnak. 

A megkeseredett, öreg Adso hitvilágában ezzel nem az állítások, hanem a 

visszavételek sokasodnak, kiüresedik a logos, a megváltás és üdvözülés képzetei 

támpont nélkül maradnak, helyüket a pusztító vég felé tekintő messianisztikus 

várakozás tölti be. Az agg narrátor, akin nem fogott a nevelés - mint "Bildung", a 

modernitás egyik vezérgondolata - a misztikum feltárulása nélkül tér vissza a nyelv 

"szimbolikus" rendjébe, ahol szétesett foszlányokként hullhatnak egymás mellé a nyelvi 

entitások központi kohéziótól mentes darabjai. A nyelv - e koncepció szerint - "a 

gondolat elégtelenségét mutatja"253: létünk a világban nem más, mint a 

transzcendentális értelem meglelésének lehetetlensége. 

A középkori misztikus negatív teológiája ugyanúgy nem tartozik a kihalt 

gondolkodásmódok közé, mint ahogy Vilmosé és Jorgéjé sem. A semmibe vetett hit egy 

istentől eltávolító lépés, amely a mérték és határvesztés irányába halad. Eco egy 1987-

ben a Frankfurti könyvvásárra írt előadásában Chestertont idézve mondja a 

következőket: 

Amióta az emberek nem hisznek többé Istenben, nem úgy van, hogy már semmiben, 

hanem úgy, hogy mindenben hisznek". [ . . . ] 2 5 4 Ugyanazokban a könyvesboltkirakatokban, 

amelyekben húsz éve Az ész trónfosztása volt található, Lukács könyve helyett most Julius 

Evola, René Guénon, Gurdieff, Titus Burckhardt és a keleti gondolkodók művei, alkímiáról, 

asztrológiáról, jövendőmondásról és fekete mágiáról szóló kézikönyvek kínálják magukat. [ . . . ] 

Felütötte fejét az irracionalizmus?255 

Az istent negatívummá formáló irracionális gondolkodás újabb verziója - a fent 

nevezett könyvekkel felvértezve - lesz az az eszmeiség, amely a közelmúltban játszódó 

2 5 3 Eisemann Gy.: Ösformákjelenidőben, 205. 
2 5 4 A Chestertontól idézett mondatot Eco egyébként szó szerint beépíti A Fuocault-ingába is. Ld. ott 751. 
2 5 5 Eco, U.: "Irracionalizmus tegnap és ma" (ford Barna Imre), In: Az új középkor, 208. 
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A Foucault-inga figuráit megnyerve magának megsemmisíti őket. Az öreg Adsóhoz 

hasonlóan a három értelmiségi szereplő, Casaubon, Belbo és Diotallevi hitetlenül, de 

mégis a misztikum feltárulására várnak - enyhébb válfaját képviselve ellenfeleik, az 

összeesküvésekben fanatikusan hívő hermetikusok (Ardenti, Garamond úr, De Angelis 

felügyelő és az "örökéletű" Aglié) paranoiás lényeggyártásának. Mindannyian - jobb 

híján - a Semmibe kapaszkodva igyekeznek visszatalálni a játékként, vagy misztikusan 

felfogott Igazsághoz. Módszereik azonban már gyökeresen mások, mint A rózsa neve 

dogmatikus rend-őreinek volt, akik inkább megőriztek, semmint produkáltak. A 

hermetikusok a nyitottsággal saját fegyverét fordítják szembe, a felszíni értelem mögött 

kutatnak; míg amazok elítélték a metaforát, ezek éppen a véget nem érő asszociációkkal 

remélik megtalálni és kifejezni a kifejezhetetlent. A cél abszurd - "Hogyan találjuk meg 

az igazságot egy hamis szöveg pontos rekonstruálása által?" (FI 559.) -, logikájuk 

azonban elbírja az önellentmondást, sőt, az ellentmondásra alapozódik, és mindent 

visszájára fordít. A rend védelmezése így a rendetlenség apoteózisába csap át, 

ugyanakkor az eredeti kérdés, a végső okra vonatkozó, nem vész el, csak 

újrafogalmazódik: a mértékletesség kárára a semmi és a destrukció felé nyílik meg. 

Eco tehát ismét olyan regényt írt, melyben tudományos témához nyúlt. Ahogy A 

rózsa nevében a nyitottság és a hiányzó struktúra volt a tét, itt az interpretáció határai, a 

túlzó interpretációk és a tökéletes nyelv elméleti-kritikai tematikái256 épülnek bele a 

regényvilágba. A szerző érdeklődése alapvetőleg nem változott. Itt is, csakúgy, mint 

előző regényével, az értelmezés etikai és ismeretelméleti vonatkozásait ajánlja 

figyelmünkbe, és azokat egymással összefüggésben igyekszik elgondolni. A 

megszólalás szituációja azonban már más. Az a praxis szabadságához fűződő 

2 5 6 A szóbanforgó párhuzamos elméleti müvek a Nyitott mű, a La struttura assente, Bompiani, Milano 
1968. I limiti dell'interpretazione, Bompiani, Milano 1990.., Interpretazione e sovrainterpretazione, 
Bompiani, Milano 1995.; La ricerca delta lingua perfetta, Laterza, Roma 1993. (A tökéletes nyelv 
keresése. Atlantisz, Budapest 1998). 
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optimizmus, amely a Nyitott művet jellemezte, ha nem is tűnik el teljesen, de óvatosabb 

pozíció elfoglalására kényszerül, hiszen Ecónak a Nyitott mű után egyre inkább szembe 

kell néznie azokkal az elméleti következményekkel, amelyek a zártság és nyitottság ott 

megfogalmazott sajátos ötvözetéből fakadnak: ha az esztétikai szöveget egy nem 

strukturált interpretációs folyamat strukturális modelljeként gondoljuk el, akkor az 

értelmezői gyakorlatnak határokat kell szabni. 

Számunkra ebben a kérdésben az értelmezés határaival foglalkozó elméleti 

előzményeken és a hermetikus gondolkodásra vonatkozó szemiotikatörténeti 

vizsgálódásokon túl - melyeket egyébként az eddigi recepció alaposan feldolgozott - az 

az etikai-esztétikai probléma lesz elsődleges, amely csak közvetetten kapcsolódik az 

ismeretelméleti kérdéshez. Vajon mi a jelentősége az ecói esztétika számára annak, 

hogy a szerző bírálja a szimbolikus gondolkodást? Vagyis, mi az esztétikai szöveg 

létezési módja és morális küldetése, ha az értelmezői szabadságot korlátozzuk? 

Casaubon A Foucault-inga narrátor hőse a regény elején szembesül az 

ingamozgással, de csak későn - hiszen az értelem mindig késésben van - jön rá az átélt 

események, és története, élete értelmére. A regény tétje a hermetikus gondolkodási 

mechanizmusok és az azzal rokon interpretációs-elméletek lejáratása logikai és 

pragmatikai "érvek" felvonultatásával, amelyek közül végül is az utóbbiak lesznek az 

ütőképesebbek. A magát eredetinek feltüntető és világuralomra törő logika ellenes 

logika a regényben a gyakorlati élet filozófiájával és a klasszikus - leginkább Goethe 

nevével jelzett - értékekkel szemben marad alul. 

Eco regénye a párizsi Conservatoire des Arts et Métier-ben kezdődik egy 

rejtélyes és démoni történet kellős közepén, amikor is a szereplő-narrátor az ott 
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kiállított - és a könyvnek címet adó - tárggyal, a Foucault-ingával257 találja magát 

szemben. 

Ekkor láttam meg az ingát. 

Hosszú huzal legvégén a szentély boltozatáról függve, méltóságteli kimértséggel rótta 

széles lendületű íveit a gömb. (FI 7.) 

Casaubon elragadtatása a teremtés misztériumának szól, tudós gondolatai 

hemzsegnek a közismert hermetikus fordulatoktól: az inga "földi ésszel felfoghatatlan", 

"egyszerre minden és semmi", "okozat és ok egyúttal", a "Törvény" létét teszi 

megtapasztalhatóvá. Az olvasónak azonban az az érzése, hogy nem is a látvány, hanem 

a hozzá fűzött kommentárok részesítik a hőst szinte iniciatikus élményben. Casaubon 

elmélkedéseiben, ahol jellemzően és tüntetően nem célszerűségi szempontok az 

uralkodók, a kérdések már eleve a válasz birtokában vannak: az inga a világegyetem 

egyetlen mozdulatlan - ám végtelenül távoli - pontjának létezését bizonyítja számára. 

Tekintete ezért nem a közelit, hanem a láthatatlan messzeséget kutatja. 

Tehát nem is a földet fürkésztem, inkább felfelé néztem. (FI 11.) 

Egy jelzésértékű, látszólagos jelentéktelensége ellenére is kulcsfontosságú betét 

ellenpontozza a főszereplő gondolatait és nézőpontját, melyben egy másik látogatótól, 

egy szemüveges258 fiútól tudjuk meg, hogy mire is való a szerkezet. Magyarázata 

2 5 7 Léon Foucault találmánya. Eco az Interpretazione e sovrainterpretazionéban óv azoktól felületes 
asszociációktól, melyek művét - pusztán a homonímia miatt - Michel Foucault-val hoznák kapcsolatba, 
noha elismer bizonyos hasonlóságot a szereplők és a francia filozófus gondolkodásmódja közt. Vö. 
Interpretazione e sovrainterpretazione, 98-99. 
2 5 8 A szemüvegesség csökkent látást, vagyis a tudás, a megismerés eredendő korlátozottságát hivatott 
jekölni - úgy, ahogy azt a Rózsa nevében is találtuk. Ugyanakkor számunkra arról is árulkodik, hogy a 
szerző nem általában utasítja el a metaforikus olvasatokat, A szimbolikus tartalomra való következtetés 
akkor legitim, ha azok a szöveg és/vagy más, az adott szöveggel ökonómikusan magyarázható 
kapcsalatban álló másik szöveg által megerősítettek. Sőt megengedett a szimbolikus olvasat akkor is, ha 
valaminek a hiányáról van szó. Ebben a relációban, az a tény, hogy Casaubon nem szemüveges és 
látására sem panaszkodik, úgy, ahogy azt a Tegnap szigete főszereplőjénél látjuk, arra ösztönöz, hogy a 
figurának e tulajdonságában, a szemüveg hiányában is a hermetikus hajlamot, a tudományos 
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másfajta keretbe állítja Foucault találmányát, és ezt a másságot - mint megszokottat és 

kevésbé eredetit - Casaubon azonnal elutasítja: 

Egy beszélgetés rezzentett fel, precíz és fásult szavak.. . - Bizonyítja, hogy forog a föld. 

A felfüggesztési pont ugyanis mozdulatlan marad...(FI 12.) 

A regény elején ezzel igen lendületes kezdetet vesz a történet. Tisztán 

kivehetően körvonalazódnak az egymásnak feszülő álláspontok, irracionalizmus és 

racionalizmus ellentéte. Eco eközben nemcsak a gnosztikus, illetve az afelé hajló 

mentalitás szövegeit igyekszik felhasználni, hanem nyelvét és technikáit is. Azokat saját 

céljainak igyekszik alárendelni, hogy amennyire csak lehet, tágítsa az összefüggések 

mezejét. A fejezeteket ezért eredeti nyelven idézett kabbalista, gnosztikus, hermetikus 

szövegrészletek vezetik fel, melyek nemcsak az átlagolvasót, de a modellolvasót is 

kizárják a párbeszédből, vagyis szándékosan arisztokratikus álláspontot képviselnek.259 

A visszatekintő elbeszélésmód, mely nem lineáris történetmondással párosul, azt sejteti, 

hogy a narrátor a történet jelentésének birtokában tudja magát, de ennek misztériumába 

csak fokozatosan hajlandó beavatni az olvasót. Casaubon egy magányos helyen vetíti ki 

elméjéből az átélteket, nézőpontja "ingázik", hol egy korábbi, időponthoz, hol a 

kijelentés jelenéhez köthető. Ennek az elbeszélésmódnak köszönhető az is, hogy a 

misztikummal való azonosulás a közbeszúrt, az elbeszélés mikéntjére vonatkozó 

retrospektív kijelentésekkel felfüggesztődik ugyan, de nem talál kifejtett cáfolatra. A 

regény olvasásakor elfoglalható befogadói nézőpontot ezáltal a befejező fejezetig a 

rejtély, az unheimlich légköre határozza meg. 

racionalizmussal így vagy úgy szembehelyeskedő beállítódást véljük felfedezni. Ezt a szöveg egyébként 
is máshol is megerősíti, amikor a "nem szemüveges" tulajdonsággal az ostobaságot, vagy legalábbis a 
tudás, a tudomány iránti érdektelenséget párosítja. Ebben az értelemben nem a narrátor, hanem a 
modellszerző mondja: "A fiú szemüveget viselt, a lány sajnos nem." (FI 11. Kiem tőlem, Sz.O.) 
2 5 9 Igaz, hogy a regény utáni jegyzetekben megtalálhatóak a fordítások, de ezek nem tartoznak 
közvetlenül a regényszöveghez, státusuk paratextuális. 
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A nyitó jelenet lélektani és spirituális jelentőségű, az "inizio", egy iniciatikus 

felismerésnek ad helyet: Casaubon itt enged a hermetikus szemiózis csábításának, itt 

tudatosul benne, hogy a játék, amelyet eddig játéknak és semmi többnek vélt, valójában 

a Játék, amely út a Titokhoz. A lélektani pillanatot a szó nagybetűs írása jelzi: 

Belbo nem bolondult meg, csak játékból, a Játék révén fölfedezte az igazságot. (FI 13.) 

De mi ez a Játék, amelynek legfőbb jelölője az inga? 

A Foucault-inga szerkezete először is a középpont misztifikálását hivatott 

elősegíteni a regényben. Igaza van Patrizia Magiinak260, amikor azt állítja, hogy "a 

Tervet, az univerzális összeesküvést szimbolizálja, amely a regény három szereplőjének 

vesztét okozza". Ráadásul ott tűnik fel először, ahol a zsidó kabbalából kölcsönzött 

fejezetcím is a megvilágosodás/kezdet izotópiáját képviseli: "Kether", az első szefirá "a 

Korona, az eredet, az ős-űr, egy folyamat elindítója, melyben már ott "a visszatérés 

ígérete is". 

Először egy pontot teremtett ő, abból lett a Gondolat. . .261 (FI 26.) 

Az inga azonban több ennél, lenyűgöző leleményességgel választott szimbólum, 

amely nemcsak az ördöngös világképet hivatott megjeleníteni, vagy az azzal szemben 

álló természettudományos racionalitásét - a szemüveges fiú interpretációja -, hanem -

és ez valóban bravúros -, még egy metakritikai értelmezési lehetőséget is kínál: az 

esztétikai szöveg alapvető metaforikusságára is vonatkozik. Egyszóval egy összetett és 

többértelmű jelképről van szó, amelynek interpretációs vétség lenne komplexitását 

egyetlen jelentésre redukálni, és azt kizárólag hermetikus jelképnek tekinteni. Bár 

260 Magli, Patrizia:"Testualitá e interpretazione". In: Semiotica: Storia teória interpretazione, 278. 
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Casaubont és társait - valamint az elsősorban a rejtélyre koncentráló olvasókat - a fix 

pont révén babonázza meg, ám ugyanúgy megteheti ezt azzal az ide-oda mozgással, 

amely e furcsa tárgynak legalább annyira, sőt, még inkább lényegi tulajdonsága262. 

Eco, aki az esztétikai szöveg befogadását nyitottnak gondolja és egy 

többdimenziós topologikus modellel, a rizóma mintájú enciklopédiával ábrázolja, az 

ingamozgást a textuális befogadás mozgásának választja modelljéül. Amint a 

nyitottságot korlátozni igyekszik, nehogy az a szöveggel és az értelemmel való 

visszaélések elfogadásával váljon egyenlővé, a Lector in fabulában - már a Peirce-féle 

szemiotikára alapozva - azt az olvasó és a szöveg kooperációját írja le ennek 

megfelelően. Az olvasó és szöveg közt kialakuló "összjátékot" kiegyensúlyozandó, 

modellszerző és modellolvasó úgy osztoznak meg az - egy lehetséges világ 

konstruálása folyamán kibontakozó - értelmen, hogy az előbbi az utóbbi utasításait 

követi, de legalábbis azoknak nem mond ellent. Az értelem tehát egyfelől állandó 

mozgásban van, másrészt egy ide-oda mozgás, szöveg és olvasó alkujaként formálódik 

és formálódik újra. 

Az inga tehát számunkra - és minden értelmező szótár számára, amely praktikus 

okokból kénytelen a jellemző tulajdonságokat rangsorolni - elsősorban a mozgás és 

nem a fix pont jelölője. A befogadói értelem mozgása, ahol az játékban van, de nem a 

középpontokat, struktúrákat és ősmintákat gyártó "Játékban", hanem affélében 

amelynek segítségével Gadamer a műalkotás létmódjának meghatározására tett 

kísérletet: "szoktunk beszélni a fény játékáról, a hullámok játékáról, a gépalkatrész 

2 6 1 Az első fejezetben nemcsak a későbbiekben dominánssá váló téma jelenik meg, hanem a narrátor a 
további főszereplőket (Belbo, Diotallevi) és ellenfelét (Aglié) is megnevezi, csakúgy, mint azokat a 
fogalmakat, melyek a cselekmény alakulása szempontjából döntőek lesznek. 
2 6 2 A dolgok nem lényegi tulajdonságait gyakran lényeginek tünteti fel mind a klasszikus hermetizmus, 
mind annak akademizált leszármazottai (pl. egyes Reader Oriented kritikusok - Eco G. Hartman egy 
müértelmelmezését kritizálja az Interpretazione e sovrainterpretazionéb&n) - akik félresiklatják a szöveg 
intencióját. Eco szerint ugyanis meg kell különböztetni a releváns hasonlatokat a csalóka és esetleges 
analógiáktól, melyek gyakran csak fonetikus jelelgűek lévén ál-konnotációt és "rosszindulatú burjánzást" 
hoznak létre. Vö. I limiti delT'interpretazione, 53. 
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játékáról a csapágyban, a testrészek összjátékáról. Ilyenkor mindig valami ide-oda 

mozgásra gondolunk, mely nem kötődik semmilyen célhoz, melyet elérve befejeződne. 

[...] A mozgásnak, mely játék, nincs célja, ahol befejeződne, hanem állandó 

ismétlődésben újul meg."263 

Eco regényében "az inga törvényének" megfelelően sok minden mozgásba jön, a 

két pólus közti feszültség határozza meg a motívum regénybeli kontextusát is. Látszat 

és valóság, felszín és mély, egészség és betegség, bűn és ártatlanság, hit és hitetlenség 

ellentételeződik. A racionalista és irracionalista világlátások oppozíciója rárakódik a 

történet figurális eszköztárára. Ezen a kettősségen alapul például a Garamond-Manuzio 

Kiadó leleményes építészeti megoldása, amelynek egyik bejárata elegáns és egy patinás 

utcából nyíló, a másik, a tudomány képviselőinek fenntartott szerényen kialakított, egy 

eldugott sikátorból megközelíthető. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a két 

létesítmény közt egy titkos átjárón közlekednek a hely titkaiba beavatott és a hely 

szellemét képviselő alkalmazottak, valamint az ördöngös igazgató. De a kiadó 

felépítésében nemcsak a racionális és hermetikus hagyomány Janus-arca jelenik meg, 

hanem a magas és a populáris kultúra posztmodern szimbiózisa is, melyet - "titkos 

átjárók felhasználásával" - Eco minden regényében mint alapvető konstrukciós elvet 

léptet életbe. 

A szöveg által óhajtott olvasói tevékenységet szintén a két pólus megléte 

jellemzi. Az ideális (modell) olvasó tekintete ide-oda mozogva irányul hol a történetre, 

hol pedig saját értelemkeresésére, hasonlóan a narrátorhoz, aki hol a történetet beszéli 

el, hol a narráció körülményeit hozza szóba. A múzeumbeli jelenetből is kiviláglik ez a 

tendencia, amint az elbeszélő a játék Játékká válásának felismeréshez köti a történet 

elmondhatóságát. 

2 6 3 Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer, Gondolat, Budapest 1984. 89. 
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Nem tudom, jó-e, hogy ott maradtam akkor este. Máskülönben most csak a végét tudnám a 

történetnek, az elejét nem. Vagy nem itt volnék most, ahol vagyok, a dombtetőn, ezen a 

magányos helyen, és nem tanakodnék - miközben valahol messze a kutyák ugatnak - , hogy 

vajon csakugyan ott volt-e vége, vagy csak még most jön a vég. (FI 19.) 

A történetre, illetve annak elbeszélésére való hivatkozás mindvégig egymást 

keresztezi, és ennek az összefonódásnak különös hangsúlyt ad a tény, hogy a 

cselekmény maga is egy szöveg értelmének keresése körül bonyolódik. A Foucault-inga 

tudásra szomjas, autodidakta szereplői egy széttöredezett, darabjaira hullott Könyvtár-

univerzum, egy értelmet nem garantáló világ lakói. A természettől távol264, kiadói 

szerkesztőkként élik mindennapjaikat könyvek, kéziratok, értekezések, enciklopédiák 

között. Ám egyszer egy bizonyos Ardenti ezredes keresi fel őket és egy rejtélyes 

dokumentumról, a templomos összesküvés Tervéről beszél. Ardenti története 

fantasztikus és kevéssé meggyőző, tele az ezoterikus diskurzusok közhelyeivel (a Grál 

misztériuma, Agartha földalatti királysága, a Világ Ura, Stonehenge stb). A szerkesztők 

ki is nevetik a háta mögött, a kettős arculatú kiadói tevékenységben már rutinná vált 

hitetlenséggel fogadják a hallottakat. Ám amikor a következő napon tudomást 

szereznek az ezredes eltűnéséről, gyanakodni kezdenek, hátha a történet valódi, és most 

rossz kezekbe került. 

E gyanakvás az egyik eleme annak a neurotikus állapotnak265, amely utat nyit a 

hermetikus megszállottságnak. A három hivatásból olvasó szereplő túlzó 

interpretációiban a szövegek lassan teljesen nyitottá, kapcsolatok végtelen hálójává 

válnak, a nyelv maga pedig képtelennek mutatkozik arra, hogy egy előzetesen létező 

2 6 4 Blumenberg a Die Lesbarkeit der Welt című művének első fejezetében írja, hogy az írás, írásbeliség 
egyrészt a természeti valósággal konkurál, amennyiben attól elvon és elvonatkoztat, másrészt azzal 
összefonódva (a "természet könyve" metafora és következményei jól érzékeltetik ezt) a természeti 
valóságra tart igényt a természettudományos tudás ellenében: a világot "olvashatónak", vagyis elemi 
részekre bonthatónak és egy értelmet elrejtőnek tételezi. A regénybeli szerkesztők esetében a világ 
olvasásása felé haladás egy negatív fejlődés ivét határozza meg. 
2 6 5 Egy helyen neurotikus tudatnak nevezi ezt Eco. Vö. Interpretazione e sovrainterpretazione, 46. 
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tartalomra vonatkozzon. A Tervet ők maguk hozzák létre analógiák megállíthatatlan 

sorával és a kifejezéseket szétszabdaló, manipuláló permutációs játékkal. Belbo 

számítógépe, mely igen találóan az Abulafia266 nevet kapja, a határtalanul alkalmazott 

pánszemiotika elengedhetetlen kellékéként szolgálja gazdáit, az esztatikus kabbala267 

módján addig variálja a kifejezéseket, számokat, míg a kívánt értelem kiolvasható nem 

lesz belőlük. 

A számokkal bármit meg lehet csinálni. Adva van, mondjuk a szent szám, a 9-es, és én 

ki akarom hozni belőle 1314-et, Jacques de Molay elégetésének évszámát, amely fontos dátum 

mindenkinek, aki, mint én, a templomos lovagi hagyományok híve. Mit tegyek? Megszorzom 

146-tal, Karthagó lerombolásának sorsdöntő évszámával. Hogy jutottam erre az eredményre? 

Úgy, hogy 1314-et elosztottam kettővel, hárommal és így tovább, mindaddig míg fel nem 

bukkant egy kielégítő dátum... (FI 351.) 

A gyanú és az elrejtőzés, illetve a felszín alatt megbúvó igazság leleplezésére 

koncentráló beállítódás látszatot és valóságot egymásba olvasztva minden azonosságot 

paradoxonra alapoz, így semmi sem az, amiként megnyilvánul, sőt, annak éppen az 

ellentéte lesz. 

Akkor mostantól fogva bárki, aki azt mondja, hogy rózsakeresztes, az hazudik, tehát 

valóban rózsakeresztes. (FI 245.) 

Az idézet, melyet Amparo, Casaubon kedvese fogalmaz meg játékosan, egy 

később felbukkanó - René Guenontól származó - mottó érvelésében tükröződik. 

Valószínű, hogy az állítólagos rózsakeresztesek, vagyis azok, akiket így tartottak számon, 

valójában csak amolyan rosicruciánusok voltak.. . Sőt, bizonyos is, hogy egyáltalán nem voltak 

rózsakeresztesek, mégpedig egyszerűen azért nem, mert rózsakeresztes egyleteknek voltak a 

2 6 6 Abraham Abulafia XIII. századi filozófus, az esztatikus kabbala képviselője. 
2 6 7 Az esztatikus kabbala az ábécé betűinek végtelen kombinációját gyakorolja, a Tóra betűiből 
összeállítható istenneveket keresi, figyelemen kívül hagyva a szövegösszefüggést és a társadalmi 
kontextust. Vö. La ricerca della lingua perfetta, 35-36. 
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tagjai. Bármily paradox, ellentmondásos magyarázatnak látszik is ez, valójában könnyen 

belátható... (FI 248.) 

A nyelv ennek szellemében nem mutat mást, csak a gondolat elégtelenségét. 

Ezáltal maga a létezés sem más, mint fogyatékosságunk bizonyítéka: a jelentést nem 

vagyunk képesek megragadni. Az értelmező, hogy a szöveget mégis értelmezze 

valahogy - leginkább annak tudatában, hogy annak értelme fellelhetetlen - nem tehet 

mást, mint azt állandóan elrejtettnek és szökésben lévőnek tekinti. Ha az emberi 

kondíció ilyen, akkor a világ egy hiba eredményeként jött létre. 

A hermetikus értelmezési mód számára táptalajként szolgáló és Eco által 

neurotikusnak, korábban pedig a célzás és gyanú patologikus szindrómájának268 

nevezett állapot a három szerkesztőn fokozatosan hatalmasodik el. Ez a folyamat az, 

amely Casaubon történetének nagy részét betölti. Hasonló egzisztenciális problémákat 

vetve fel, a szereplők sorsa lényegében ugyanazon útvonal mentén halad, noha 

különböző személyiségeknek tekinthetők, de mindegyikük közös vonása a 

bizonytalanság és az ebből következő hajlam a gyanúra. Sorsukban variációkként 

ismétlődik meg annak az értelmezésnek a győzelme, mely legvégül az igazság értékét 

veszi fel, vagyis háromszor következik be és igazolódik az olvasó számára a hermetikus 

gondolkodásmód cáfolata, mintha a szerző tételét a tudományos kísérlet 

megismételhetőségének követelményével igyekezne evidenciaként feltüntetni, vagy így 

akarná az egyszeri lineáris történet banalitását egy iteratív, mitikus jelleggel felruházni. 

2 6 8 Ehhez kapcsolódóan Claudia Miranda megjegyzésére utalunk, aki a három szereplő viselkedését 
Ricoeur L'interpretation, essai sur Freud c. müvére vezeti vissza, minthogy abban azt a 
gondolkodásmódot fedezi fel, amelyet a francia filozófus Nietzsche, Freud és Marx kapcsán "a gyanú 
iskolájának" nevez. Ricoeur szerint a három szerzőt - akik látszólag teljesen különbözőek - az teszi 
egymáshoz mégis hasonlatossá, hogy mindhárman elfogadják az "igazság mint hazugság" elvét. Vö: 
Semiolica: storia toeria interpretazione, 289. 

150 



Casaubon, akinek nevét Eco a Corpus Hermeticum kapcsán "elhíresült" Isaac 

Casaubontól kölcsönzi269, harmincas éveiben járó fiatalember. Jóllehet a templomosok 

peréről szóló szakdolgozatával lezárta egyetemi tanulmányait, még távolról sem fejezte 

be "tanulóéveit", továbbra is - akaratlanul és belevetetten - a hatvannyolcas 

generációhoz tartozóként keresi helyét a társadalmi igazság, a szerelem és az egyéni 

boldogulás mezején. Az Argentínából hazatérő és a bennszülött rítusok élményeivel 

eltelt figura egy kiadó munkatársa lesz Diotallevi és Jacopo Belbo társaságában. Az 

előbbi - akárcsak Freud Mózese - talált gyermek, aki minden külső jel és látszat 

(albínószerü kinézete) ellenére zsidó identitást választott magának. A kabbala 

megszállottja és szerkesztői munkája során is abban reménykedik, hogy valamely 

hermetikus a betűk új kombinációjával áll elő. A kicsit melankolikus és iddogáló 

Jacopo Belbo - akinek neve egyszerre idézi fel a J&B whisky-márkát és az Ecóhoz 

hasonlóan gyermekkorát a Belbo vidékén töltő, majd 1950-ben öngyilkosságot elkövető 

Cesare Pavese alakját - az a megrögzött hitetlen típus, akinek szkepticimusa valójában 

a hiányt elfedő álca. 

A szerkesztők az Ardentitől rájuk maradt rejtjeles és hiányos szöveget addig 

értelmezik, míg meg nem születik Gólemük, a Terv. Vagyis a Terv kieszelői saját 

szellemi terméküknek esnek áldozatul, hiszen az azáltal létezik, hogy megcsinálják és -

a post hoc ergo ante hoc értelmében - hisznek benne. 

2 6 9 Ahogy Eco az Interpretazione e sovrainterpretazionébm is hivatkozik erre az összefüggésre. Isac 
Casaubon volt az, aki kimutatta, hogy a hermetikus alapszöveg, a Corpus Hermeticum hamisítvány, 
apokrif, tehát későbbi, mint ahogy a hozzá kapcsolódó kultusz képviselői állították A történelmi 
Casaubon felismerése előre vetíti a regényfigura megvilágosodását, de ha az olvasó nem ismeri fel a 
párhuzamot, akkor is teljesen megérti ezt változást. Eco posztmodern szllemiségű idézetei tehát nem a 
tudás arisztokratizmusának válfajai, csak annak jele, hogy azon irók közé tartozik, akiknek jól esik olyan 
utalásokat elrejteni a szövegben, melyekre csak néhány kivételesen figyelmes és művelt olvasó képes 
reagálni. Vö. Interpretazione e sovrainterpretazione, 97. 
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Diotallevit - á la Susan Sontag270 - metaforikusán pusztítja el a kor titokzatos 

betegsége, a rák. Belbo feladta hitetlenségét, abszurdnak tűnő vállalkozását olyan 

területre terelte, ahol az abszurd az abszolút törvény, a norma. Casaubon a legenyhébb 

eset, neki csak szenvedélyévé vált a minden távolságot áthidaló asszociációs 

gondolkodás271. A haldokló Diotallevi betegségét a permutáció szimbólumaként 

értelmezi, jogos büntetésként fogja fel, azért, mert túl messzire ment, áthágta a határt, 

amelyet az istenek szokásuk szerint megbüntetnek. Vétsége tragikus vétség, a reá 

adandó felelet isteni döntés, amely nem is a felsőbb akarat kérdése, mint inkább a világ 

- a nyelv által is felmutatott - törvényszerűségéé272. Diotallevi halálában így a 

bizonyosság rejlik, a fizikai határ "megtapasztalása" megbékélést, egy személyes 

megváltódást jelent. A várt megvilágosodás tehát bekövetkezik, de másképp, a 

misztikum feltárulása nélkül, az ótestamentumi tulajdonságokkal felruházott, büntető 

Istenként egy egyszerű igazság mutatja meg magát, amelyet a permutációhívők mintha 

elfelejtettek volna.273 

A sejtjeim egy másik, a többiekétől eltérő történetet találtak ki. Azt már megtanulták a 

sejtjeik, hogy lehet a Könyvből és a világ minden könyvéből anagrammát készítve Istent 

káromolni. Most ugyanezt teszik a testemmel. Mindenféle sosem látott, értelmetlen, vagy a 

helyessel ellenkező értelmű sejteket invertálnak, transzponálnak, váltogatnak, permutálnak és 

kreálnak. Kell, hogy legyen a helytelen értelmekhez képest egy helyes értelem, mert különben 

meghal az ember. (FI 687.) 

2 7 0 A rákot és az irracionalitás kapcsolata, a betegség ilyen értelmű metaforikus használata a 
késömodernitás toposzai közé sorolandó. Ahogy Sontagnál olvashatjuk: "Az őrület romantizálása a 
legszembetűnőbben tükrözi az irracionális és kegyetlen (spontán) viselkedés (szerep) korunkban 
megnövekedett tekintélyét. Egykor e szenvedélyesség elfojtását hitték a tbc okozójának, és ma ezt tartjuk 
a rák okának." (Sontag, Susan: A betegség mint metafora, Európa, Budapest 1983. 44.) 
271 "Diotallevi a testét szoktatta ördöngös észjárásra. Ami Belbót illeti, ő már tudatilag is beleélte magát a 
játékba. Én rászoktam, Diotallévi ráment, Belbo megtért." (FI 568.) 
2 7 2 "Eszedbe jutott-e már, hogy mennyire hasonlít az a nyelvészeti kifejezés, hogy metatézis ahhoz az 
orvosi kifejezéshez, hogy metasztázis? [.. .] 'Veréb' helyett azt mondod, hogy 'véreb'. Rokokó helyett azt 
mondod, hogy 'ókorok'. Ez a temurá." (FI 687.) 
2 7 3 Diotallevi eszmerendszerében a kabbala két irányzata ütközik. A Tórát a Talmud fényében értelmező 
hagyományban a teozofikus kabbala az, amely tiszteletben tartja a szöveg egységét, az Abulafia nevéhez 
kötődő esztatikus kabbala ellenben a szöveg atomi egységeinek is önálló jelentést tulajdonít. Vö--La 

fk 
ricerca della lingua perfetta, 36. 



Ahogy Diotallevi vallomása, szellemi hagyatéka annak felfedése lesz, hogy a 

mindig szökő jelentés elvének kontroll nélküli alkalmazásával ellehetetlenül a mérték, 

az ember pedig kiszolgáltatottja lesz a tudattalannak, az erotikus és főként a hatalmi 

vágyak örvényének274, úgy Belbo személyes története is a pánszemiotika, illetve a 

megragadható értelem ellentétéből táplálkozik. Belbo az egyetlen szereplő, akinek 

gyermekkorából is megtudhatunk részleteket, az általa hátrahagyott fájlok mesélik el 

meghatározó élményeit, melyek fényében Casaubon megérti barátja személyiségét és 

saját sorsát is. 

Belbo tipikusan a modemitás alakja, olyannyira a Fausti projektum képviselője, 

hogy élettörténetét - az abba beépülő jellegzetes figurákkal - méltán vélhetjük a goethei 

főmű posztmodem adaptációjának, sőt, az adaptációk adaptációjának is. A regényben 

nemcsak a "tagadás szelleme", Mefisztó-Aglié kerül elő, de a funkcióját tekintve 

Helénával rokon Lorenza is, valamint olyan Fausti epizódszereplők, mint a negatív 

fordulatot sejtető/hozó fekete kutya és Faust famulusa Wagner, aki Ecónál francia 

változatban Wagnére néven - Lacanra emlékeztető - pszichoanaltikusként lép fel. 

Megannyi homonculus/médium felvonultatásával egy igazi, de legalábbis értően 

hamisított Walpurgis-éj-jelenetbe botlunk a regény 57-61. fejezeteiben, és "a fausti 

bélyeget viseli magán a főszereplők telhetetlen vágya, mely ebben az esetben nem is 

annyira a tudás, mint inkább a tudással való játékra irányul."275 

De egyáltalán nem mellékesen az irodalommal való játékra is, melynek a 

goethei alak immár megannyi hasonmásra talált építőköve lett. Calvino II castello dei 

destini incrociati című művének egy epizódja igen erősen emlékeztet A Foucault-

2 7 4 A szubjektum ideológiai kiszolgáltatottsága olyan téma, amely révén mégis Michel Foucault jut 
eszünkbe. Vő. 263. számú jegyzet. 
275Vö. Miranda, C.: "Testualitá e interpretazione". In: Semiótica: storia teória interpretazione, 294. 
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ingában alkalmazott motívumok - az inga és Faust - párosítására, ugyanakkor 

tematikailag, világnézetileg és irodalomkoncepciójukban is rokoníthatók. 

A világ nem létezik - állapítja meg végül Faust - amikor az inga a másik végpontig 

lendül nincsen egy egyszerre létező kerek egész, csak végesszámú alkotóelem van, melyek 

millió és millóféleképp állhatnak össze, s ezek közül csak néhány ölt alakot, néhány kap 

értelmet, s válhat ki ezáltal az alaktalan és értelmetlen részletrengetegből. 2 7 6 

A Faust-izotópia felismerése egyébként nem jelent különösebb interpretációs 

kihívást, a fájlokat olvasó narrátor is ekként gondolja el barátját. Casaubon 

értelmezésében - melyhez a modellolvasó is társulhat - Belbo az élet értelmét jelentő és 

az örökkévalóval egyenértékű pillanat keresője, aki előtt csak későn és talán akkor sem 

teljesen válik világossá, hogy a várt pillanat már a múlté. Anélkül történt meg életében, 

hogy tudatosult volna benne. Belbo ebben az abszurd léthelyzetben elhelyezkedve válik 

kiábrándult, melankolikus és meghasonlott személyiséggé, azzá, aki tipikus 

"adeptusszá", a fizikai világban, a fizikai időben mániákusan a metafizikait kutató-

előállító létezővé válhat. 

Belbo pédájával - és Borges mintájára - azt állítja Eco, hogy az idő tökéletes 

szegmense utáni vágy a legsajátabb sajátunk, de kivezethet a valóságból, 

megelőlegezheti azt, hogy a Terv kitalálása/rekonstruálása folytán elmosódjanak fikció 

és realitás kontúrjai. Belbo az elszalasztott vagy meg nem talált pillanat helyett, élete 

fix pontja helyett, jobb híján, kitalált fix pontok kényszeres generálásába menekült. A 

középpontok különben is egyre szaporodtak (az univerzum középpontja mellett az 

ördöngösök képzeletvilágát az "Umbilicus", a föld középpontjának fantazmagóriája 

2 7 6 Calvino, I: Az egymást keresztező sorsok kastélya, Európa, Budapest 2000. 101. (Ford. Szénási 
Ferenc) 
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uralja), és áthelyeződnek, a szerint, ki milyen asszociációkkal él és milyen nézőponttal 

rendelkezik. 

A Fausttá változott neurotikus Belbo, akkor adja el lelkét a regénybeli 

Mefisztónak, amikor elhatározza, hogy beleszövi az ördöngösöket a játékba, vagyis 

amikor a Tervre vonatkozó célzásokkal beindítja a hermetikus gépezetet. Ezzel Belbo is 

beteljesíti a maga hübriszét. Az alkotásra képtelen ember megvalósítja azt, amit 

szándéka, elhivatottsága szerint a művészet eszközeivel kellett volna kifejeznie. 

Megrészegíti az a hatalom, melyet a Játék irányítása ígér, és amely az ember fölötti 

ember öntudatával, a vágyott abszolútum elérésével csábít. 

Belbo "képzelgései során a valóság tervét szőtte", ám végül sajátos módon 

megváltódik ő is, és alkotóvá válik. Halálával az életét betetőző, sorsát betöltő művet, 

egy sajátos mobile-1, kinetikus szobrot hoz létre. A nyitó jelenet folytatásában a 

Conservatoire-ba hurcolt szereplőt Aglié és társai - miután hiába követelték tőle a Titok 

megfejtését - az ingára akasztják fel, így a leselkedő Casaubonnal együtt tanúi lesznek 

annak, amint a holttest maga is fix, vagyis felfüggesztési ponttá válik. 

Belbo halálával "megdicsőült" (FI 724.), hiszen sikerült leküzdenie félelmét, azt 

az eredendő gyávaságát, amely egy gyermekkori emlékbe sűrítve szabja meg életének 

melankóliáját. A hajdani megfutamodás (mint a cselekvésképtelenség reprezentációja) 

rejlik szkepticizmusa mögött, így ez utóbbi csak elkendőzése a tartás hiányának. 

Amikor a valódi, aktív szkepticizmushoz, vagy inkább agnoszticizmushoz érkezik (a 

fájlokat a "Tudod a kulcsszót?" kérdésre a "Nem" felelettel teszi hozzáférhetővé, majd 

tulajdonképpen ezt a feleletet ismétli meg a követelőző Ágiiénak is), a negatívtól ahhoz 

pozitív pólusig jut el, melyet szintén gyermekkori élmény, a partizántemetésen szépen 

elnyújtott - és egyébként a joyce-i epifánia leleményéből táplálkozó - trombitahang 
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szimbolizál. Ezzel végre cselekvően és jelen idejüként, autentikusként éli meg a 

történést, a pillanatot nem tolja ki, nem halasztja el a máskor és máshol dimenziójába. 

Belbo számára ezzel teljesedett be a fausti sors, lélekjelenlétében megadatott 

neki, hogy leküzdje pszichikai akadályoztatottságát. De ő sem úgy jut el az 

abszolútumhoz, ahogy hitte: nem a végtelen kombinatorika segítségével - és ebben az 

eltérésben/eltérítésben ismét a sajátos goethei irónia ecói újraélesztését véljük 

felfedezni - , hanem tettei és a világ találkozásának következményeként beletörődve az 

emberi lét eredeti ellentmondásosságába, megfejthetetlen talányába. Halálának 

színrevitele ennek a talánynak mint igazságnak lesz a jelölője. Ismét az ingát látjuk: 

Egyetlen kép lebegett a szemem előtt: az a hieroglifa, melyet Belbo holtteste a szentély 

terébe rajzolt. Nem és nem értettem, hogy mi volt az a rajz, és hogy miféle másik rajznak felelt 

meg. Egy fizikai törvénynek, most már tudom, de abból, hogy megtudtam csak még 

talányosabbá vált a jelenség. (FI 726.) 

Belbo egy "üres titok" miatt pusztul el, de mégsem értelmetlenül. A fix pontok 

iránti és azokat megsokszorozó szenvedélye végül nem a véletlen, nem a játék 

kontrollálatlan szabályait követi, hanem azt tudatos-tudattalan választásaival maga írja. 

Casaubon megdöbbenve olvassa például azt a feljegyzését, amely az ingára akasztott 

második súly fix ponttá válására, vagyis a választott/elszenvedett halálnemre 

vonatkozik. Belbo halálával - akárcsak Diotallevi a sajátjával - a maga igazságát 

igazolja, és egyben Casaubon egy korábbi kijelentését, miszerint "megesik, hogy csak 

úgy bizonyíthat be valamit az ember, hogy meghal". (FI 598.) 

Az interpretáció határaira és az igazságra vonatkozó kérdése tehát komolyra 

fordul, a cselekvési szabadság és a szükségszerűség ütköztetésébe torkollik. Belbo a 

Conservatoire-ban szabadon választ - Aglié nem tudja befolyásolni -, de nem 

függetlenül az előzményektől, az általa elkezdett Játéktól. Azzal, hogy képes 
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cselekedni, és nemet mondani, szabadsághoz jut, a színházról álmodó (művészlétről, 

autentikusságról álmodozó) szereplő - Goethe Wilhelm Meisteréhez hasonlóan - a 

látszatvilágból a létező valóságba kerül, (a Schein-bői a Sem-be), úgy válik "művésszé", 

hogy nem a fikcióra, hanem a valósra voksol. 

Casaubon is ugyanezt az utat járja be, de másként és - ki tudja - talán 

szerencsésebben. Míg Belbóra csak a valószerűtlenül szirénlelkü Lorenza képes hatást 

gyakorolni, Casaubon számára - miután a felfokozott Amparo eltűnik életéből -

felesége, Lia277 racionális menedéket biztosít, és a dolgokra való referálás képességét 

jelenti. Ő fejti meg a templomosoknak tulajdonított Tervet, amely olvasatában 

mosócédulává, egy kereskedő üzleti feljegyzésévé redukálódik. Lia képviseli a szerzői 

véleménnyel azonosítható szövegszemiotikai álláspontot is, melynek alapelvei az 

ökonómia és a meggyőzőerő. Magyarázata azért ér többet a hermetikus játéknál, mert 

egyszerű ("Mindig a legegyszerűbb magyarázat a legigazibb", FI 648) és ellenőrzött 

("több feltevéssel is próbálkozol, és mindegyik feltevés megerősíti a másikat", FI 652.). 

Ráadásul Liáé eredetibb is, mint a hermetikusoké, az ő kiinduló feltevése valódi 

abdukció, nemcsak azt mondja "amit már mindenki tud", úgy mint a számítógép, 

Abulafia, vagy a hermetikusok. 

Ezekkel az érvekkel szemben az ördöngös logika ("a fogalmak analógiák révén 

függnek össze", "ha végül bezárul a kör és minden mindennel összefügg - tout se tient -

, akkor a játék érvényes volt," "a megfeleltetések nem lehetnek túl merészek, tehát 

másoknak is eszébe kellett, hogy jussanak már legalább egyszer, de még jobb, ha 

sokszor" FI 748.) ellehetetlenül, a távoli a közelivel szemben marad alul. Eco azt 

sugallja, hogy nem kell félteni az interpretáció eredetiségét, vagy újszerűségét - a 

szöveghűség, a szöveg intenciójának tiszteletben tartása azt nem veszélyezteti. 
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A záró fejezetben a bölcsesség felfedi önmagát, vagyis az utolsó szefirot, a 

Malkhút arról tesz bizonyságot, hogy a dolgok azok, amik, a mélység, ősminták, titkok 

és egyebek iránti vágyakozás végérvényesen teret veszít a magában is elegendő 

realitással szemben. Azzal, hogy a hermetikus gondolkodás a világ egész színpadát 

nyelvi jelenséggé változtatja, megvonja a nyelvtől a kommunikáció minden 

képességét278, kikezdi az egzisztenciális mértéket. Eco ezzel azt látszik állítani, hogy 

aki nem különbözteti meg a nyelvi referálást a nyelv poétikai funkcióitól, és egy 

álkijelentésnek a tény értékét tulajdonítja, egy mágikus és egy anakronisztikus világ felé 

halad. Ez a világ bűnös, mert nincs benne morális gravitáció. Az értelmezőnek, a 

szimbólumokkal élőnek ezeket az etikai érveket is figyelembe kell vennie. 

Casaubon és a modellolvasó számára ez a megvilágosodás. Amint Belbo vidéki 

házában rejtőzködik a bizonyára - de talán mégsem - nyomára bukkanó ördöngösök 

elől, a történtektől térben és időben eltávolodottan találja meg saját pillanatát, azt "a 

halasztást nem tűrő pillanatot, amelyben kiegyenlítődnek a számlák." (FI 767.) Míg az 

ördöngös heremetikusokban nincs erkölcsi felelősség, "nincs bennük hit" és "vakok a 

kinyilatkoztatásra," a megbékélésre vágyó szereplő Liára és kisfiára gondol. így igen 
f 

ötletesen (és az utóbbi révén szinte szó szerint) teljesedik be a "Versöhnung": a mérték 

megtalálása a másik és a másikkal való kommunikáció által lehetséges. Az interpretáció 

szabadsága csak akkor szabadság, ha az értelmező ennek tudatában van. Ahogy Ancsel 

Éva írja: "Ha Husserltől Levinasig azt olvassuk, hogy az ego csak a másik által válik 

önmagává, ennek éppen az az alapja, hogy a másik idézi, idézheti föl benne a 

2 7 7 Lia ezen rendeltetése bibliai ihletésű, hiszen annak a Leának modernizált változata, aki a szentírás 
szimbolikus értelmezéseiben a szemlélődést, a misztikus életet jelképező Ráchellel szemben a tevékeny 
szorgos életet reprezentálja. 
2 7 8 Eco az "Irracionalizmus tegnap és ma" c. előadásában írja a következőket:" A világmindenség 
egyetlen nagy tükörszínházzá válik, ahol minden egyes dolog tükörképe és értelmezése az összes 
többinek." {Az új középkor, 217-218.) Ennek megfelelően Belbo egyszer színházról álmodik, amelyet 
azokkal a hívó-fenyegető tulajdonságokkal társít, amely Eco interpretációjában a hermetizmust is 
jellemzi. 
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felelősséget. Sőt: ezáltal hozza létre szabadságomat is, mert a szabadság-felelősség 

fogalompárban az utóbbinak van konstituens szerepe és prioritása."279 

A másik által felidézett felelősség azonban nemcsak egzisztenciálisan 

értelmezhető, hanem szemiotikailag is, a kontextus iránti figyelemben megnyilvánuló 

felelősségként, mellyel az értelmező értelmezését igazolja, helyet talál neki a lehetséges 

világban. "Önmagában a metafora szegényes, a szövegösszefüggésbe ágyazottan 

azonban más metaforáknak nyújt kapaszkodót, illetve talál bennük támaszt."280 

Casaubon története ezzel valahogy úgy ér véget, ahogy Wilhelm Meisteré (no 

meg Vilmos atyáé). Azt juttatja eszünkbe, amint Goethe figurája a bibliai Saulhoz 

hasonlítja magát: a szamarát ment el keresni, és akaratlanul, mintegy tévedésből 

királyságra talált. A "királyság", melyet ebben az esetben a megtalált pillanatot idéző 

utolsó kép - a fejlődés nagy archetípusa - a domb képvisel, az a belső birodalom, 

melyet a világ elvesztéséért kínál a tapasztalás. Az egyéni tapasztalás, amely az 

igazsággal azonos. 

III. 3. L'isola del giornopríma (A tegnap szigete) 

"Mindannyian tudjuk, hogy napjaikban a nyugtalan XVII. század szól hozzánk -

visszafogottan, de jól érthetően -, mind a nyelvelméletek területén, mind a kritikai 

reflexióén (az ezerhatszázas évek müveiről írt tanulmányok száma egyértelmű 

növekedést mutat), mind a szemiotikáén (Marino, Tesauro), mind pedig az irodalom 

berkeiben, ami a tizenhetedik századba tett közkedvelt időutazásokat illeti." - írja 

Maria Corti 1978-ban az akkori kortárs irodalom új jelenségeivel, az 

2 7 9 Ancsel Éva: Az ember mértéke vagy mérték-hiánya, Budapest 1992. 45. 
2 8 0 Eco, U.: Semiotica, 194. 
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neoexperimentalizmus irányzataival foglalkozó egyik tanulmányában281. A kísérleti 

irodalom "manierista", inkább a kifejezés formáiban, mint a tartaloméban érdekelt -

Corti által Manganellivel, Vasallival és Ceresával képviseltetett -szárnya, már a 

hetvenes években olyan narratív szövegeket hozott létre, melyek látni engedték az 

irodalmi értékek később határozott tendenciaként megjelenő minőségi változását. Ez az 

akkor felismert - és a kánon egyik meghatározó jegyévé avatott - "másság", a távoli 

múltba forduló figyelem az irodalomtörténész számára egy tagadó attitűdről árulkodik, 

arról, hogy a jelen irodalma közvetlen előzményétől, a manierizmussal és barokkal 

aktívan szembeforduló romantikától és posztromantikától határolja el magát. A 

"visszafordulással" a neoavantgárdnak is táptalajul szolgáló "affektív"282 irodalmi 

konvenciórendszer válságjelensége szökik szembe, egyszóval a modemitásé, amelyhez 

képest "a kísérletezők egy lépéssel továbbléptek"283. 

Az irodalmi ízlés Corti által leírt változása Umberto Eco harmadik regénye 

esetében - mihelyt a könyvet felütjük - azonnal interpretációs érvényességre tesz szert; 

a szerző ugyanis két tizenhetedik századi versrészietet választ mottóként. John Donne 

és Giovan Battista Marino a csendes óceánt, illetve bizonyos "érthetetlenül locsogó" 

hullámokat szóba hozó sorai vezetnek a huszadik század végi szöveghez, melyről már 

az első bekezdésben kiderül, hogy az általa feltálalt történetben a főszereplő - Roberto 

de la Grive - "cirkalmas" stílusban ad számot különös megmeneküléséről "vélhetőleg 

valamikor 1643 júliusa és augusztusa között" (TSZ 7). 

"Megaláztatásom mindazonáltal büszkévé tesz, s ha már ily kiváltságra ítéltettem, 

hovatovább élvezem e rettentő menekvést: mióta világ a világ, alighanem egyetlen olyan 

képviselője vagyok emberi fajunknak, aki egy elhagyatott hajón szenvedett hajótörést" (TSZ 7.) 

2 8 1 Corti, M.: II viaggio testuale, 147-148. 
2 8 2 Vittorini a Le due tensionib&n használt kifejezése. 
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A felütésében megnyilvánuló - a stílusra, az elbeszélt időre és az elbeszélés 

témáira vonatkozó - elkötelezettség határozott képet ad a szerző "barokkos" 

választásairól. Eco vonzódása e korstílushoz azonban korántsem A Tegnap szigeté ben 

veszi kezdetét, sőt, nem is azokban a történeti felismerésekben a hetvenes évek végén, 

amelynek irodalmi tablóját Corti fent idézett tanulmánya rajzolta meg a rá jellemző 

kifinomult érzékkel. Amennyiben azt a revelációt, hogy "az író azzal, hogy ír, szövege 

révén mintaolvasót teremt önmagának"284 nemcsak a szépprózára, hanem az elméletre 

is érvényesnek tekintjük, akkor kijelenthetjük: Eco a hatvanas évek végén kifejtett 

esztétikai nézeteivel maga is az elsők közt és igen számottevően játszott közre annak a 

befogadónak a létrehozásában, aki fogékony lett az efféle "múltba nézve előretekintő" 

irodalomra. 

Ahogy már korábban is utaltunk rá, Eco szemiotikai rendszerében az esztétikai 

szövegek alapvető fontosságúak, szemléletformáló hatást gyakoroltak elméletének 

episztemológiai megalapozásánál a Nyitott műben, mely elsősorban az akkori kortársak 

formai újításaira koncentrált "összművészeti" keretben. A Nyitott műről ugyanakkor el 

kell mondanunk, lényeges meglátásainak jórészét nem pusztán a neoavantgárd vagy 

kísérleti müvek inspirálták, hanem - bár ezektől nem függetlenül - a szerző a barokk 

művészet alkotásaiban is felismeri a nyitottság kategóriáját. Vagyis az esztétikai tárgy 

megismerésére vonatkozó kérdés feltevésének tartópillérei voltak a barokk 

alkotásokhoz kötődő befogadói, művészetlélektani tapasztalatok, melyek a reneszánsz 

ellentmondást nem tűrő állandóság- és befejezettség-igényével szemben a 

dinamizmusnak, a meghatározhatatlanságra törekvésnek adóznak. Ecót a barokk és 

manierista művészetben az a fajta centrumellenes hatás ejti gondolkodóba, mely 

meghiúsítja "a kitüntetett nézőpontú frontális, körülhatárolt szemléletet", és arra 

2 8 3 Cort, M.: II viaggio testuale, 148. 
2 8 4 Eco, U.: "Széljegyezetek" (RN. 603.) 
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"indítják a megfigyelőt, hogy, helyét állandóan váltogatva új oldalairól nézze a művet, 

mintha az folytonos változásban volna."285 (A tegnap szigete utóiratában, 

"Colophonjában" szinte szó szerint térnek vissza ezek a kifejezések a narrátor hangján, 

aki ismét jellegzetesen ecói, hiszen a modellszerző számára kedves térbeli, építészeti 

metaforával él: "Ekkor jut eszébe egy viszonylag új, Rómában látott templom.... Annak 

a templomnak a boltozata, akárcsak a délvidéki égbolt, nem hagyta valamiféle központi 

helyen megpihenni, váltig újabb és újabb kalandozásokra késztette a szemet. Aki arra 

kupolára felnézett, az akárhová állt, mindig a szélen érezte magát." TSZ 470.) 

Ahogy már korábban is volt alkalmunk megjegyezni, az acentrikus 

világvonatkozás, mely egyaránt kaphat manierista, barokk, neo-barokk, vagy 

posztmodem jelzőt, Eco minden szövegének hangsúlyos sajátja. Omar Calabrese L'etá 

neobarocca című tág spektrumú kulturtudományi és esztétikai korrajzában - mely 

előszavát nem másnak, mint Umberto Ecónak köszönheti - , A rózsa nevét egyenesen a 

neobarokk-esztétika prototípusaként tűzi zászlajára, meglátván abban azt a 

"szemantikai, narratív és figuratív archetípusokból építkező nagyszabású ferskó(t), ahol 

minden idézet, és ahol a szerzői jelenlét csak a kombinációk mentén, illetve a 

különböző modellolvasókat feltételező és eszerint alakított szöveg megoldásaiban 

marad fent."286 De maga Eco is megemlíti első regényéhez írt önértelmezésében a 

műkoncepció e kötődését, amikor a posztmodemről mint "történelem feletti 

kategóriáról", mint a "manierizmus modern nevéről"287 beszél. 

A Tegnap szigete koncepciója tehát ezt a barokkban újra felfedezett esztétikai 

hitvallást mondhatja magáénak, osztozva ebben az előző két regénnyel, melyekkel az 

általánosságokon túl konkrét elbeszéléstechnikai egyezéseket is mutat. Eco, csakúgy, 

mint elméleti müveiben, a szépprózában is "revidiálja" saját nézeteit, továbbszövi, 

2 8 5 Eco, U.: Nyitott mű, 79. 
2 8 6 Calabrese, Omar: L'etá neobarocca, 45. 
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kiegészíti a korábban elkezdett gondolatokat, motívumokat vesz át korábbi szövegeiből. 

Ahogy A rózsa neve témáját A Foucault-inga folytatni tudta, úgy A Tegnap szigete sem 

független előzményeitől, de különösen A Foucault-ingátói, melyhez az ott megjelenő 

interpretációs elvek, az analógiákban, végtelen összefüggésekben való gondolkodás 

révén szoros szálak fűzik, de amelytől e témák megközelítésében - amint majd 

igyekszünk megmutatni - különbözik is. 

Elbeszélésmódjában A Tegnap szigete az első regényben kipróbált és sikeresen 

alkalmazott mintához nyúl vissza. A narrátor egy bizonytalan úton hozzá került kézirat 

alapján állítja össze a történetet, melynek hitelében a maga részéről nem kételkedik, 

illetve a cél érdekében, a regény műfaji megformálását szem előtt tartva, úgy tesz, 

mintha nem kételkedne. Abban viszont, hogy ezt be is vallja, már élesen eltér A rózsa 

nevétői. "(A) regényíró színlelje ugyan, hogy igazat beszél, de ne mondja meg 

komolyan, hogy színlel" - mondja (és mond önmagának ellent) a narrátor a regényt 

lezáró colophonban. Itt is találkozunk az áthagyományozódás mint fordítás 

momentumával, sőt, a forrás is közösnek tűnik, hiszen Eco elbeszélője - Manzoni 

JegyesekbéW eljárását követve - olvasóit megkíméli azoktól a nehézségektől, melyeket 

az eredeti szöveg olvasása okozna, a kéziratot saját modern (vagy inkább posztmodem) 

nyelvére fordítja le. Mindeközben ironikus árnyalatok is megjelennek, A Tegnap szigete 

névtelen narrátorának nem sajátja a Manzoni-féle csendes magabiztosság -

közbeszólásai révén - mint afféle ügyetlen meseszövő ölt alakot. Mintha a regényírás 

idejétmúlt célja kárhoztatná eleve arra, hogy bajlódjon, küszködjön a keze közé került 

anyaggal. De bármit is csinál, és bármilyen együgyűen oldja is meg a feladatokat, "az 

úgy tesz mintha" gyanúját keltve mindig elkerüli, hogy az olvasó szemében valóban 

azzá a naiv amatőrré váljon, akinek mutatja magát. 

2 8 7 Eco, U.: "Széljegyezetek" (RN 611.) 
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Az Eco műveit nem ismerő gyanútlan olvasó mindazonáltal készen áll arra, 

hogy a regényt afféle történelmi kalandregényként vegye kézbe, és ebben az esetben 

sem csalódik nagyon, hiszen a hajótörött Roberto kéziratából - plátói szerelméhez, a 

párizsi "preciőzhöz", Liliához címzett leveleiből - a narrátor egyrészt a hajón átélt 

eseményeket, másrészt Roberto - a hajón történetekhez képest mindenképpen -

kalandosabb élettörténetét hámozza ki. A főszereplő, hogy kitöltse azt az űrt, mely 

magányában, felkorbácsolt lelkiállapotában, egzisztenciális félelmében jelenét 

meghatározza, a múlt emlékeihez menekül, gyermekkora történéseihez, ifjúkora zavaros 

és zavaró tapasztalataihoz, illetve hajóutazásának közvetlen előzményeihez. Ami ez 

utóbbit illeti, Roberto mintegy belevetten kerül egy Dumas-szerű eseménysor kellős 

közepébe. Ártatlan bebörtönzéséből csak úgy szabadulhat, ha teljesíti azt a küldetést, 

melyet Mazarin bíboros ró ki rá: titokban kell megfigyelnie a "fix pont" - vagyis a 

hosszúsági fokok meghatározásához szükséges kezdőpont - megtalálására tett angol 

kísérletet. 

A földrajzi probléma angol felvetése A Foucault-ingából jól ismert fogalmakkal 

operál. Doctor Byrd az egyetemes összefüggés elvére, a sympathia universalisxa 

alapozza eljárását, melyet a gyakorlatban egy csodaszer, a fegyverbalzsam hatóelvének 

megfelelően alkalmaz. Egy megsebzett kutyát visznek magukkal, "Londonban pedig 

valaki naponta mindig ugyanakkor csinál valamit a sebet vágó pengével, vagy az állat 

vérébe mártott ronggyal, amitől a szerencsétlen vagy megkönnyebbül, vagy épp még 

jobban szenved." (TSZ 209.) Byrd így értesül az angol pontos időről, és ahhoz 

viszonyítva ki tudja számítani hajója helyzetét. A kísérletet kikémlelő Roberto azonban 

már nem számolhat be megbízójának tapasztalatairól, mert az Amarilli zátonyra fut egy 

kis sziget közelében nem messze a nyugat-ausztráliai partoktól. 
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Nem lényegtelen, hogy a hosszúsági fokok meghatározására tett regénybeli 

kísérlet alapja nem fiktív, hanem tudománytörténeti illetőségű. Míg a tizennyolcadik 

században fel nem találták a tengeri kronométer, addig nem lehetett pontosan 

meghatározni a hajók földrajzi helyét, még ha a létező legjobb térképekkel és 

iránytűkkel voltak is felszerelve.288 Ahhoz, hogy ezt megtegyék egyszerre kellett tudni 

egy ismert hosszúsági fokkal rendelkező viszonyítási ponton, valamint a hajón lévő 

időt. Eco felvetésében azonban a tudományos kérdés nem referenciálisan, 

önmagáértvalóan lesz része a történetnek, mint ahogy a "kard és köpönyeg" regény 

jelentősége sem válhat egy kritikai olvasatban dominánssá, hiszen nem pusztán a 

tengeren való tájékozódás körülményeinek bemutatása a tét, és nem is azoknak a 

kalandoknak a lebilincselő elbeszélése, melyeket Roberto kémkedése vagy a terra 

incognita felfedezése ígér. A kor és más korok szépprózájából, vagy egyéb szövegeiből 

összeollózott, összefont másodfokú szövegben mindez csak a diszkurzív külcsín, 

melynek kiegészítései, valamint narratív elrendezése egy filozófiai kérdés 

artikulálására, a fix pont létezésének mikéntjére, a világ és nyelvi kifejezés kapcsolatára 

irányulnak. 

Amint Bondanella is megjegyzi, a XVII. századi hajósok hiedelme szerint 

létezett egy fix pont - regényben főként a kor "hajózási szaknyelvén", spanyolul 

megnevezett "Punto Fijo" - ahol a hosszúságot teljes pontossággal lehetett 

meghatározni. Ehhez a téveszméhez kapcsolódik a regény központi problémája, mely 

számtalan variációban meséli el magát. Közülük az egyik, talán legélvezetesebb a 

Daphnén mégiscsak feltűnő sorstárs, Caspar atya meggyőződése, aki az idő 

demarkációs vonalát kijelölő pontot ontológiailag gondolja el, és a láthatáron észlelhető 

288 "Vasco da Gama, Vasco Nez de Balboa, Ferdinánd Magellan és Sir Farncis Drake mindannyian 
véletlenszerűen hajóztak, olyan erőkre hagyatkozva, melyeket vagy a jó szerencsének, vagy az isteni 
gondviselésnek tulajdonitottak."Dava Sobel: Longitude: The True Story of a Lomé Genius Who Solves 
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szigetet azon túl, vagyis a Tegnap, az időtlenné vált múlt birodalmába utalja. A jezsuita 

szerzetes már eleve "veszélyes vizeken evez", amikor a barokk heterogenitásban a 

teológiai szilárdságot igyekszik megteremteni. A tudományos eredményeket 

ideológiával kombinálva a hosszúsági fok meghatározása számára egy metafizikai tétel, 

az özönvíz megtörténtének igazolását célzó, alárendelt probléma marad. (Caspar 

hipotézise szerint Isten a Tegnap szigetén állva tudta az özönvízhez szükséges 

mértéktelen vízmennyiséget előteremteni, úgy, hogy a tegnapi vizet újból felhasználta. 

A fix pont tehát az isteni cselekedet és isten létének "tárgyi bizonyítéka" lenne.) 

A világnyelveket keverő, törő Caspar Wanderdrossel bábeli alakja nyelvi, 

tudásbeli zavart jelez. Merész gondolatait a tudomány céljai és mítoszok képei fűtik, így 

leginkább egy tudományos-fantasztikus karakterrel rendelkezik. A két regiszter 

keveredése az előbb említett özönvíz-értelmezésen túl a jezsuita különös 

segédeszközeiben is megfigyelhető. Egyrészt a működési elvét tekintve rejtélyes, 

"specola melitensének". (máltai tükörnek) nevezett enciklopédiaszerű szerkezettel 

gondolja a fix pont meghatározását megkönnyíteni, másrészt azzal az "instrumentum 

acreticummal", melyben az évekig Acretiben tartózkodó Galilei tervei szerint épített 

távcsövet gyaníthatunk. Roberto bogaras társa ezenkívül - egyébként Münchausen báró 

mintájára - gyalog akar átkelni a tengerfenéken, egy a tengeralattjárók elődjének 

tekinthető üvegharangot épít, hogy eljusson a szigetre. 

Tengerjárásával Caspar áldozatul esik annak a szellemi kavalkádnak, mely a 

tenger képében majd Robertót is elnyeli. Annak, hogy tudományosan zsákutcába kerül, 

egyrészt enciklopédiája az oka, másrészt fantáziátlansága, a szentírás szó szerinti 

értelméhez való ragaszkodása, nem a pedig fantázia sajátos túltengése, vagy a 

túlértelmezés paranoiája, mint az ördöngösök esetében. Ám végzetes melléfogásához, 

the Greatest Scientific Problem of His Times, New York, Walker, 1995. 6. (idézi: Bondanella, P.: 
Umberto Eco and the Open Text, 175.) 
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mellyel örökre eltűnik szemünk elől, a tévedésnek az a lehetősége is hozzájárul, mely a 

konjektúrák természetéből fakadóan a tudás, az ismeretszerzés megkerülhetetlen 

kondíciója. 

A megismerésnek, a tudás kialakulásának és legitimációjának eseményei 

játszódnak le a különböző epizódokban. A találgatások, a hipotézisek létrejötte az, ami 

A Tegnap szigetében, hasonlóan az előző Eco-regényekhez, a heterogén motívumokat 

összekapcsoló szál, egyfajta Ariadne-fonal, mely a labirintusszerü történetmondást 

összeköti. Ennek megfelelően a harmadik regény is nyomozások története; a fix pont 

megtalálásáé, vagy éppen a történet kihámozásáé. A krimi illetékességét erősíti meg a 

narrátor a második fejezet elején, amikor Roberto szövegére reflektálva azt sugallja, 

hogy a detektív szerepét az olvasónak kell felvállalnia: 

A modora alapján olyasfajta auktorra emlékeztet, aki késleltetni óhajtván a gyilkos 

leleplezését, nemigen igazítja el az olvasót. így aztán egy-egy elejtett megjegyzésére csapok le, 

mint holmi besúgó. (TSZ 24.) 

Az utóiratban pedig a kézirat áthagyományozódásának történetét konstruálva a 

feltételezések ("congetture") szerepére hívja fel a figyelmet. 

A z persze más, ha nem Robertónak, hanem Roberto feljegyzéseinek a történetét akarjuk 

elbeszélni, habár akkor is csak feltételezésekre alapozhatunk. (TSZ 464.) 

A három regény tehát ugyanazt a nyomvonalat követi, ugyanaz a - nomád 

gondolatra alapozott - struktúra fogja össze. Van is és nincs is ez a struktúra, amint a 

"La struttura assente" fordulat poliszémikusan kifejezésre is juttatja.289 Amit Eco A 

rózsa nevéhez írt "Széljegyzetek"-ben jegyez meg, igaznak véljük Roberto kalandjaira 

2 8 9 A strukturalizmussal vitázó könyv címének ugyanis, az "assente" homonímiájából fakadóan, két 
értelemzése lehetséges: 'a struktúra beleegyezik1, vagy 'a hiányzó struktúra'. 
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is, azzal a különbséggel, hogy a "ki a tettes" kérdését A Tegnap szigeteben más 

kontextussal egy földrajzi kérdésre vetíti. 

Itt válik világossá, hogy az én alaptörténetem (ki a gyilkos?), miért is ágazik szét annyi 

más, mindig további találgatásokat leíró és mindig a találgatásnak mint olyannak a szerkezetét 

követő történetté. (RN 606.) 

A XVII. század példaértékűen a konjektúrák kora, az episztemológiai 

paradigmaváltással az interpretációs tevékenység tág teret kap. A zárt világképet, a zárt 

szemiotikai rendszert, mely hozzárendelő jellegűnek mondható, az újjal, az 

ismeretlennel találkozó és az inferenciára, abdukcióra alapozott megismerési módok 

zavarják össze és váltják le. A jelkapcsolatot tekintve lineáris megfeleltetés a végtelen 

szemiózis spirális struktúrájának adja át helyét. 

Franciaországban és Itáliában az égen is olyan táj tárult elébe, melyet uralkodói kéz 

rendezett, melyre az erdőségek foltjai közé valami fensőbbség rárajzolta az utak és a postai 

összeköttetések vonalát. Itt viszont ismeretlen földek úttörője volt . . . Roberto nem 

csillagképeket nézett: a csillagképeket neki kellett kitalálnia. Rémülten tapasztalta, hogy az 

egész leginkább valami spirál-, csigaház-, örvényféleség alakját ölti. (TSZ 469.) 

A barokk szellem nagy felfedezések és nagy tévedések mentén halad, tudomány 

és mágia különös szimbiózisát hozva létre. A szabadelvű francia szalonok nihilizmusa, 

a mindent rendszerezni kész arisztotelianizmus, a skolasztikus metafizika maradványai, 

az újplatonista eszmék, vagy okkultista tanok, mint megannyi univerzum, megférnek 

egymás mellett. És így is kell lennie, hiszen az univerzum akkoriban tágult ki mind 

földrajzi, mind tudományos, mind filozófiai vetületében. A kor traktátusainak 

jellegzetes témáit felidéző és Roberto szellemi útvonalát megjelenítő részletek közt 

felbukkannak a leibnizi lehetséges világok és a végtelen világegyetem brunói 

koncepciója is. 
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A végtelen gondolatában elveszett episztemológiai középpont hatására a 

regényalakok az ürességtől való félelmükben hajlanak arra, hogy szimulákrumokat, 

letűnt vagy sosem volt bálványokat kergessenek. A regény ezen a ponton - de más 

tekintetben is - cervantesi ihletésű, és talán nem túlzás azt állítani, hogy intertextuális 

kapcsolatai, kölcsönvett, felülírt részletek és motívumok vonatkozásában a Don 

Quijotéask köszönhet a legtöbbet. A figurák közül a leghűebb Don Quijote-utánzat 

Roberto apja, aki nem meggyőződését, csak lovagi erényeket megvalósító 

szélmalomharcát a casalei csatában vívja meg, majd lel értelmetlen és groteszk halált. 

A szerepnek való megfelelés képtelensége (az apát káromkodás közben éri a 

halálos golyó) csak egy variációja a regényben változatosan megjelenő 

azonossághiánynak. Ez utóbbinak hangsúlyozásával Eco barokk-koncepciója Foucault 

írásait idézi fel, és egészen konkrétan azt a Don Quijote-értelmezést, mely egy új 

világvonatkozást és az irodalmi modemség kezdetét jelzi. 

Don Quijote a reneszánsz világnak negativját rajzolja ki; az írás nem a világ prózája; a 

hasonlóságok és a jelek fölbontották régi szövetségüket; a hasonlóságok csalnak, vízióvá, 

félrebeszéléssé változnak; a dolgok makacsul megmaradnak a maguk ironikus azonosságában: 

már csak mindössze azok, amik; a szavak tartalom nélkül, létrehozandó hasonlóság nélkül 

tévelyegnek; már nem jelölik a dolgokat; poros könyvek lapjai között szunnyadnak. A mágia, 

amely lehetővé tette a világ megfejtését, föltárva a jelek alatti titkos hasonlóságokat, már csupán 

egyfajta delíriumként magyarázza, hogy az analógiák miért csalnak egyfolytában. A természetet 

és a könyveket szövegként olvasó műveltség ugyancsak délibábot kerget: a nyelv jeleinek a 

kötetek megsárgult lapjain már nincs egyéb értéke, csak az a sovány fikció, amelyet 

reprezentálnak. Az írás és a dolgok már nem hasonlítanak egymásra. Don Quijote sodródva, 

gyökértelenül tévelyeg közöttük. 2 9 0 

Az enciklopédiák keresztezéséből kialakult formátlanság a dolgok és a szavak 

világát összemosva, már a meghasonlott modemség problémáját előlegzi meg. A 

2 9 0 Foucault, Michel: A szavak és a dolgok, Osiris, Budapest 2000. 67. 
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foucault-i definíciónak megfelelő "hasonlóság és különbségek jelekben kifejezett 

játéka" A Tegnap szigeté ben egyre jelentősebb momentummá válik. De nem 

egyértelműen a negatívum, a hiány oldalán hat. Ecónál az, hogy a dolgok számtalan 

alakban és mindig másként tűnnek fel, nemcsak veszélyforrás, hanem fejlődést, új 

ismeretet is ígér. A barokk érzékenységben nemcsak egy válságpillanatra adott reakciót 

lát, hanem egy sajátos és a maga nemében egyedülálló attitűdöt is felfedez. Bár "a múlt 

meghatároz, nyomaszt és zsarol minket" (RN 611), de mintákat is ad és újításra is 

sarkall. A regényben megjelenő világban - úgy a tudomány, mint a művészet területén 

- egyfajta "kopernikuszi fordulat" játszódik le, az évszázadokon keresztül uralkodó 

kánon elveszti legitimitását és formát ölt a felismerés, hogy az ember egy állandóan 

változó és állandó kreativitást igénylő világban él. Ennek megfelelően a barokk 

művészet nyitott a csodára, a játékosságra, a metaforák iránti szenvedélyre, melyek 

mind az ember kulturális termékenységére reflektálnak. A barokkban az esztétikai mű 

egy potenciális rejtély, amelyet meg kell oldani, egy szerep, amibe bele kell bújni, egy 

inger, mely arra való, hogy a képzeletet megmozgassa.291 

Ezt támasztja alá a metafora regénybeli tematizálása, mint fontos ismeretszerző 

eszköz: Emanuele atya enciklopédikus kísérletéről, csudálatos masinájáról van szó -

mely annyira fiktívnek hat, hogy a regény értelmezői nem is mindig jönnek rá valós 

vonatkozására.292 Az "arisztotelészi távcső" feltalálója arra tesz kísérletet, hogy 

szemantikai és figuratív nyelvi szempontok alkalmazásával rendszerezze és összefogja 

a kor horizontján mérhetetlenné vált világot. Az Emmnauele Tesauro293 által valóban 

kigondolt, az arisztotelészi kategóriák és képzettársítások elvén működő furcsaság -

291 Vő. Nyitott mű, 79-80. 
2 9 2 például bár részletesen foglalkozik az epizóddal, nem emliti meg Tesauróhoz való kapcsolatát. Ld 
Bouchard, N.:"Umberto Eco's L'isola del giorno príma. Postmodern theory and fictional praxis". In: 
Italica. (72.) 1995. 197. 
2 9 3 Eco a Semioticában foglalkozik elméletileg Tesauro találmányával. Vő. annak "L'indice categorico di 
Tesauro" című fejezetét. 
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melyben Bouchard294 a számítógép, Abulafia, variánsát fedezi fel - , lehetővé teszi, 

hogy használója a fiókjaiban elhelyezett szavak kombinációjával metaforák tömegeit 

állítsa elő. Vagyis a szerkezet tulajdonképpen éppen az ellenkezőjét teszi, mint amire 

szánták. Az elveszett metafizikai lényegiség, a jelenlét és azonosság utáni vágy éppen 

hogy még inkább a disszemináció erőit szolgálja, hiszen - nem utolsó sorban a fregei 

meglátások fényében - a különbözőképpen megadott tárgy jelentésében 

megsokszorozódik; a megragadhatatlan, totalitásában reprezentálhatatlan kozmosz 

végtelenje így a nyelv kombinációs lehetőségei által tovább tágul. 

Bár a metafora burjánzó használata az érthetőség rovására mehet, ("modoros 

stílusgyakorlatok gyűjteményének nézem. Tudja hogyan írtak abban a korban [...] 

Lelketlen népek voltak" TSZ 471.)295, de a nyelvi problémák elsősorban nem a 

szövegértelmezést, az interpretációt illetik, hanem a dolgok és nevük relációját. Vagyis 

legtöbbször nem a trópusok használatához, hanem a referáláshoz kapcsolódóan jelennek 

meg. Roberto, amint a narrátor megjegyzi, a Daphné meghatározásánál ütközik először 

nehézségekbe: 

Pontatlanul nevezi néven a hajó, a hajó részeit, a fedélzeti tárgyakat. Van, amiről tudja, 

micsoda, mert hallotta a tengerészektől, amit viszont nem ismer, azt a benyomásai alapján írja 

le. Igen ám, de az ismert tárgyakat meg . . . hol franciául, hol hollandul, hol meg angolul jegyezte 

meg . . . (A)rra a vélekedésre jutott, hogy a Daphné is holland fluyt azaz fleute, illetve flűte, 
fluste, flyboat vagy fliebote, ahogy az ilyen közepes befogadóképességű hajót nevezni szokták. 

(TSZ 12-13.) 

De a narrátornak is hasonló gondjai vannak, amint a dolog és jel közti törésnek, 

a beszélő nyelvi eszközökre való ráutaltságának ad hangot Wittgenstein-ízü 

megjegyzésében: 

2 9 4 Bouchard, N.: i.m. 195. 
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Eleve nehéz olyasvalakinek a gesztusait elképzelni, akit igaz szerelem hevít, de akiről 

sohasem tudható, hogy vajon azt fejezi-e ki, amit érez, vagy azt, amit a szerelmi diskurzus 

szabályai előírtak neki; másrészt viszont ugyan tudjuk-e, hogy mi a különbség az átélt, illetve a 

kifejezésre juttatott szenvedély közt, s hogy melyik az előbbre való? (TSZ 11.) 

Eco a referálás, a tudás határaiból, illetve kultúrafüggéséből ad regényes ízelítőt. 

Az új világgal való találkozás témája a későbbiekben is többször alkalmat nyújt erre. 

Robertót a terra incognita jelenségei megzavarják, hiszen régi, egy másik világ 

leírására alkalmas nyelve nem boldogul velük. A világhoz való viszonya 

problematikussá vált, jel és dolog nem illeszkedik többé, és az elcsúszás nyomai lépten-

nyomon érzékelhetőek. A regény ebben a kérdésben azokat a meglátásokat sejteti, 

melyeket Eco később a referálás, az ikonizmus és az érzékelés-szemiózis-viszony 

témáit feldolgozó könyvében, a Kant e l'ornitorincóban fejt ki. Szembetűnő ezen kívül 

az is, hogy nemcsak elméletileg, hanem a narratív példák tekintetében is szoros 

kapcsolatban áll e két írás, mintha keletkezésükhöz egyazon forrás- és jegyzetanyag 

szolgált volna alapul. Roberto találkozása a kitömött kenguruval egyértelmű 

párhuzamot mutat azokkal a kacsacsőrű provokálta dilemmákkal, amelyek vizsgálatával 

a szerző az ismeret létrejöttét értelmezi. 

Patkány, óriáspatkány, azaz dehogy: több mint fél ember nagyságú, padlóra lógó farkú, 

merev tekintetű mumus ágaskodott ott a hátsó lábain, a két első láb pedig mint két karocska 

nyújtózott Roberto felé. A rövid szőrű lény hasán rés nyílt, amolyan természetes tasak, s ebből 

az erszényféléből egy kicsiny hasonmás-szörnyeteg kandikált elő. (TSZ 215.) 

Az episztemológiai törést olykor csak úgy lehet kijavítani, ha enciklopédikus 

rendszerünket átszervezzük.296 Roberto ellenben más eszközökhöz folyamodik, hogy az 

2 9 5 Utalás Manzoni Jegyesekének hasonló kontextusú"gente senz'anima" kifejezésére. 
2 9 6 A Kantban a szerző az ismerettípus fejődésére egy a mesterséges intelligencia területéről származó 
példával él. Számítógépünkben a fájlokat bizonyos könyvtárakhoz rendeljük, majd mikor rendszerünk 
olyan új elemmel bővül, amelyek az adott struktúrákba nem férnek be, a struktúrát módosítanunk kell, de 



inkongruens újat mégis beillessze elavult enciklopédiájába. A Csendes Óceán szokatlan 

világával szembesülő szereplő ezért egyre kevésbé tesz különbséget a fizikai és a 

kulturális közt. 

Hogy afféle művi tenger ez, azt Roberto már régóta gyanította, és nem csodálkozott a 

kozmográfusokon, akik ezeket a helyeket a képzeletben mindig is fejjel lefelé járó-kelő 

természetellenes lényekkel népesítették be . . . A dolog úgy áll - okoskodott Roberto -, hogy a 

Művészet is meg a Természet is szeret mesterkedni, s ezt teszik maguk az atomok is, midőn hol 

emígy, hol amúgy tömörülnek. (TSZ 98-99.) 

Eco Roberto alakjának értékelését és a rajta keresztül megjelenített problémákat 

a korabeli kultúra, művészet és különösen a teret "megszálló" érzékiség felől teszi 

megközelíthetővé. Az efféle eljárás nem egyedüli jelenség. Deleuze például azt írja, 

hogy a "leibnizi monász a maga fény-tükör-belső-dekoráció-nézőpont rendszerével csak 

a barokk építészettel összefüggésben érthető meg"297. Roberto tengere valóban művi, a 

végtelen hullám, talán a deleuzi "redők" barokk sokasága, "melynek szabályrendszere 

megfelelésben áll" - a szereplő világát alkotó - "gondolati teljesítményekkel és a 

politikai hatalommal"298. 

A politikai anarchia, a dolgok és szavak közti megfeleléshiány gyermekkorától 

kísérik fejlődését. Születése révén pedig hangsúlyozottan a nyelvi pluralitás Bábelébe 

kerül, hiszen többnyelvűségében nincs igazi anyanyelve. Nem is csoda tehát, hogy apja 

egy félreértett kijelentéséből következik gyötrő skizofréniája, a hasonmás Ferrante 

életre hívása, aki stevensoni képletre, az elfojtottál, az én által tiltott elképzelésekkel 

töltődik fel. így Roberto egy meghasonlott, kettészakított szubjektum, akit az eggyé 

az is lehet, hogy teljesen át kell alakítanunk. Azt is mondhatnánk, hogy egy intim tudományos fordulat 
játszódik le. 
2 9 7 Deleuze, G.: Le Pli. Leibniz et le baroque, Le Editions de Minuit, Paris, 1988. Az idézetek a kötet 
első fejezéből valók, mely Simon Vanda fordításában jelent meg. Deleuze, G.: "Mi a barokk?". In: 
Komárom-Eszíregom megyei Tudományos Szemle, 1996. 7. 
298Uo. 14. 
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válás (Ferrantéval való leszámolás, illetve a Liliával történő egyesülés) vágya irányít. 

Ez a belső motiváció jelenik meg az elérhetetlen Lilia, illetve áttételesen az elérhetetlen 

Sziget, a megállíthatatlan idő utáni sóvárgásban. 

A címbeli, a regényt átfogó metaforával és a hozzá kapcsolt tudományos 

problémával Eco újfajta megközelítési módot és még érintetlen narratív alapanyagot 

talál a középponthiány témájára. "A tegnap szigete", a térbeliesített és megragadhatónak 

vágyott idő szimbóluma. Ahogy a végtelen gondolatának feltűnésével a vallásos 

metafizika tételei elvesztik szilárdságukat, ahogy a megváltás szükségszerűsége 

elgondolhatatlanná válik egy végtelen világból álló univerzumban, a korlátokba ütköző 

vágyak szimulákrumokat termelnek ki, melyek helyettesítik a kontingenciával terhes 

valóságot.299 

A lakatlan sziget a par exellenece cél, a fejlődés, a határtalan előrehaladás 

jelképe, mely nemcsak Eco regényének kelléke, hanem a modem gondolkodásé 

általában. Ahogy Blumenberg állítja, "az ismeretlen földrész a világban való viselkedés 

modem metaforájának tekinthető"300. Eco mint modellszerző ennek a teleologikus 

gondolkodásnak lesz újfent bírálója, méghozzá úgy, hogy a haladás metafizikáját a 

múltba tekintés metafizikájával tudja összekapcsolni. Roberto nem fogékony arra az 

újra, ahogy azt a felvilágosult racionalizmus teszi. A szigetet nem az idő, hanem a tér 

tartja távol, és valójában csak egy gyakorlati fogyatékosság, az úszni nem tudás miatt 

elérhetetlen. A praxis/pragmatika megléte vagy hiánya így ismét erősen kihat a szereplő 

sorsára, akárcsak A rózsa nevében vagy A Foucault-ingában. 

2 9 9 "Ha végtelen sok a világ, akkor bajosan értelmezhető a Megváltás, mert vagy végtelenszer ismétlődő 
Keresztutakat kell feltételeznünk, vagy azt, hogy a mi földünk valamiféle kivételezett kertecskéje a 
kozmosznak, ahová Isten nagy kegyesen leküldte egyszülött Fiát, hogy megszabadíson bennünket a 
bűneinktől, holott más világoktól ugyanezt megtagadta - ami viszont ellentmondana az ő végtelen 
jóságának." (TSZ 295.) 
3 0 0 Blumenberg, H.: Paradigmiper ma metaforologia, II Mulino, Bologna 1969. 74f. 
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Roberto személyes kibontakozásában ezzel azok a tényezők kerülnek túlsúlyba, 

melyek egy előzetesen adott (vallási, episztemológiai) rend fenntartásában érdekeltek a 

kontingensként megtapasztalt világban. A rend feltétele, a dolgok közti szükségszerű 

viszony, a visszahozhatatlan múlt részévé vált, melyet valóságosan nem, csak a fikció 

által lehet ismét birtokba venni. A szükségszerűség tehát csak a "Regények 

Országában" tarthatja meg érvényességét, ("csak a Regények Országában látszik úgy, 

hogy valamiféle cél vagy Gondviselés irányítja a megtörténtüket" (TSZ 468). A 

horizonton egyedül látható földdarab, az egyetlen szilárd, a hullámok egyformaságából 

másként kiemelkedő sziget ezért megnyílik a képzelet számára, "a lángoló galamb" 

meseországa egyszerre veszi fel a cél, az egy középpontból kiáradó rend, a 

megállíthatatlan idő jelentéseit. 

A sziget egyre erősödő fikcionalizálódásával a Caspar halála után a hajón 

egyedül maradt, a dialógus és a többszempontú reflexió lehetőségétől megfosztott 

szereplő különben is labilis énje egyre inkább eltávolodik valóságos referenciáitól. 

Oldódni kezd a barokk fluiditásban. Jól jellemzi ezt a következő, nemcsak szemantikai, 

de szintaktikai kifejező eszközökkel is élő ismétléssor, melyben mindannyian 

eljátszhatunk a másként való létezés gondolatával: 

. . .én magma, magma magam, magmálkodom, pliccs-placcs, olvadok, szétfolyok, 

elfolyok, gluggy-gluggy, buggyanok.. . (TSZ 442.) 

A végtelen fogalmából levezethető másfajta létezés ideája az, mely Robertót -

mint vérbeli homo rhetoricust - Emmanuele atya tanítványát és a lovagirodalom Don 

Quijote-féle kedvelőjét - a fikcióvá válás felé tereli. A metafizikai jelenlétet és 

igazságot keresve úgy hozza regényszerűen létre, hogy életének elbeszélését annak a 

sorsnak rendeli alá, mellyel a Daphnén azonosul, vagyis nem történelmet, hanem 

regényt ír. 
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Roberto esete arra enged következtetni, hogy a regényírás - és a művészet 

általában - az ellehetetlenült bibliai megváltás helyett a megváltás új eszköze lehet. A 

szereplőt, bár eleinte független történetet tervez - "olyat, amelynek persze nem ő a 

hőse, hiszen az a történet nem ezen a világon, hanem a "Regények Országában" 

játszódnék, éspedig párhuzamosan az őt körülvevő világ eseményeivel, úgy hogy a két 

eseménysor nem találkozhat és nem fedheti egymást soha" (TSZ 341.) -, az alteregó, 

Ferrante, kínzó képzeletbeli jelenléte, a tőle való megszabadulás vágya, illetve 

helyzetének kilátástalansága arra indítja, hogy a leírtakkal azonosuljon az egyesülés, a 

Liliával való találkozás reményében. 

A következményeket a narrátor még jóval a befejezés előtt előre vetíti: 

Azt egyébként, hogy jótéteményeik ellenére hibáik is vannak a Regényeknek, tudhatta 

volna Roberto. Amiképpen a medicina egyúttal a mérgek tana is, a metafizika helytelen 

okoskodásokkal vallási dogmákat feszeget, az etika nagyságra buzdít, (holott az nem 

mindenkinek használ), az asztrológia a babonának kedvez, az optika csal, a zene buja vágyakat 

gerjeszt, a geometria jogtalan birtoklásra, a matematika meg fukarságra bátorít - ugyanúgy, bár 

figyelmeztet, hogy kitalálás csak amit kínál, a Regény Művészete is ajtót nyit nekünk a 

Képtelenség palotáján... (TSZ 342.) 

Az "írás mint megváltás" és az "írás mint kárhozat" lehetőségeinek ilyen 

összefonódása egyértelműen a derridai gondolatot, az írás pharmakonkéxú való 

megítélését idézi meg301. Az írással létrehozott lényegiség illúziójával a másság, az 

elkülönböződés felőrlő erejét állítja szembe. Amint látjuk, Roberto történetében is e 

kétélüség fejti ki hatását. Sikerül például a fikció segítségével eliminálnia, sőt, a 

pokolba küldeni Ferrantét, és így "monolitikus szubjektivitásra"302 szert tenni, de a 

valóságos - vagyis a tapasztalati - tér és idöviszonyoknak ellentmondó tudományos 

meggyőződése, mármint az, hogy képes lesz az idővel és a tengeráramlással együtt 

3 0 1 Vö. Derrida, Jaques: La dissemination, Seuil, Paris 1972. 
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úszva az öröklétben részesülni - ahogy számunkra a narrátor is valószínűsíti - a vesztét 

okozza, sem a Szigetet, sem semmilyen szárazföldet nem ér el soha. 

A Tegnap szigetében a címbeli metafora ismét megteszi a tőle telhetőt, elmésen 

és sokrétűen képes átfogni Roberto többszálon futó történetének jelentéslehetőségeit, 

mintha azt a szellemességet ("facetudine") venné célba, melyet a barokk ízlés - részben 

az arisztotelészi tanok nyomdokain - mint a csodálatkeltés és szórakoztatás eszközét 

értékelt fel. A "Tegnap Szigete", akárcsak a könyvtárlabirintus, vagy az inga, egyszerre 

utal a regénytörténésre, a tudomány és az emberi tudás egy meghatározott történeti 

periódusára, a barokk ízlésre, a metaforát és a gyakorlatot felértékelő szemiotikai 

nézetekre és általuk magára a regényírásra. Miközben a huszadik század nagy kérdését, 

a modern irodalom meghatározó témáját, az időt helyezi újból a figyelem 

középpontjába, arra is emlékeztet, hogy bizonyos kérdések megválaszolhatatlanok. Az 

idő mint olyan, vagy ehhez kapcsolódóan - felismerve létezésünk időbeliségét - a lét 

mint olyan, "titok", kifejezhetetlen, felfoghatatlan, de nem e szavak misztikus 

értelmében, hanem úgy, ahogy a Roberto lelki szemei előtt megjelenő titokzatos-mesés 

"lángoló galambra vonatkoznak". 

A titok azonban van, akár a galamb, tovaillan, és sohasem tudni, hol van épp. A galamb 

azt jelenti, hogy a világ hieroglifák által szól hozzánk, s ezért ő maga hieroglifákat jelentő 

hieroglifa. A hieroglifa pedig se ki nem mond, se el nem hallgat, a hieroglifa csak mutat. (TSZ 

329.) 

A szimbólum a befogadó számára nem lehet más, legfeljebb egy másik 

szimbólum, egy másik jel - szól Eco használati utasítása a regényhez, és a regényekhez, 

a művészethez, minden jelként felfogható dologhoz általában. Mintha csak azt 

mondaná, ne kövessük el az ontológiai tévedést, maradjunk inkább a barokkosan 

3 0 2 Buochard, N.: "Umberto Eco's L'isola del giorno prima" 199. 
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posztmodern, a dinamizmusra, a kreativitásra alapozott szemléletnél. Hasonló 

gondolatot találunk A Kant és a kacsacsőrűben, mely az igazságra mint dologra 

koncentráló és egyetemes igényű elképzelések ellen szól: 

Mit nyilatkoztatnak ki számunkra a Költők? Szó sincs róla, hogy kimondanák a létet, 

mindössze megpróbálják utánozni: ars imitatur naturam in sua operatione (a művészet a 
természetet utánozza működésében). A Költők a nyelv alapvető homályosságát veszik vállukra 

feladatul, s igyekeznek úgy kihasználni azt, hogy végül ne is valamiféle léttöbbletet, hanem 

interpretációs többletet kapjanak eredményül.303 

A Tegnap szigete e koncepció szerint kreált, interpretációkra éhes mű. Célja 

elérésében pedig az egyik legfontosabb eszköz tér és idő összekapcsolása, mely a 

címbeli metaforával tűnik fel elsőként, majd miután végigkíséri, végig kísérti az 

elbeszélt eseményeket, megkapja a neki fenntartott főszerepet a lezárásban is. Roberto 

nem teljesíti be a fejlődésregény előírta változásokat, sőt, inkább, mintha 

"visszafejlődne", hiszen józan belátást tükröző, világos pillanatai ellenére is meghozza a 

sorsát valószínűleg megpecsételő döntést, amely végleg elszakítja a realitástól, amely az 

életvilágból a halálba vezet. 

A főszereplő halála nem megérdemelt büntetés, hiszen nem volt sem 

dogmatikus, sem a túlértelmezés őrült megszállottja, csupán egy nosztalgikus, múltba 

tekintő figura. Ráadásul attitűdje nem is egyéni lelki alkatának tudható be, hanem egy 

általános, posztmodern szplín. Mintha csak azt a "valamikor a XX. század nyolcvanas 

éveiben jelentkező" meghasonlott mentalitást képviselné, amely elveszett 

bizonyosságait igyekszik pótolni. Képmásai által részesíti magát a halál elhalasztásának 

és általában a vég megkerülésének illúziójában. Érdekes párhuzamnak tűnik, hogy a 

szóban forgó jelenségre reflektáló egyik Baudrillard-szöveg nemcsak témájában, de 

3 0 3 Eco, U.: Kant és a kacsacsőrű emlős, 46. 
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érvelésének mikéntjében (tér és idő fogalmainak egymásra vetítésében) és szimbolizáló 

hajlamában is igen közel áll a Robertónak létet adó regény írásmódjához. 

.. .valamikor a XX. század végén a történelem hátraarcot csinált. Ahogy áthaladt az idő 

legtávolabbi pontján, ahogy elérte fejlődése tetőfokát, a történelem napéjegyenlőségét, az 

események elkezdtek visszafelé csúszni, eláraszt bennünket a dolgok értelmének megfordítása. 

Ugyanúgy, ahogy a kozmikus térben, a történelmi téridőben is görbülést érzünk. Térben és 

időben ugyanannak a kaotikus hatásnak tudható be, hogy minden egyre gyorsul, amint a 

tetőponthoz közeledik; olyan rejtélyesen, ahogy a sodrás erősödik a vízeséshez közeledve. A 

történelem euklideszi terében két pont közti legrövidebb út az egyenes, a Haladásé és a 

Demokráciáé. Ám ez csak a felvilágosodás lineáris terére vonatkozik. A századvég nem-

euklideszi terében egy rosszindulatú elhajlás ellenállhatatlanul eltérít minden határozott irányt. 

A jelenséget kétségtelenül az idő szférikussága (mely úgy válik láthatóvá a századvég 

horizontján, ahogy a nap végén a láthatáron a föld jelenik meg) vagy a gravitációs mező enyhe 

elhajlása motiválja. Segalen szerint egy gömb alakú Földön minden perc, mely egy pontból 

távolabb visz, ugyanakkor közelebb is visz hozzá. Ez az idő tekintetében is igaz. [ . . . ] Ez a 

linearitás vége. Ebből a perspektívából a jövő nem létezik. S ha nincs jövő, akkor vég sincs 

többé. [ . . . ] A végtelen felé fordított történelem, e hiperbolikus kanyar hatására a század kitért 

saját vége elől. Az események visszafelé hatásának köszönhetően mi magunk is elmenekülünk 

saját halálunk e lő l . . . 3 0 4 

Roberto a vég elől a halálba úszik, reménykedve, hogy az öröklét időbeliségében 

részesül. Ugyanakkor a regény is kikerüli a végét, a modern cél, a Sziget áhított elérése 

felfüggesztődik, és ezzel a teleologikus gondolkodás, a fix pont fixációja általában 

veszíti el hegemóniáját. Eco harmadik regénye ezáltal ismét azt az utat vállalja fel, amit 

a posztmodern detektívregény Robbe-Grillet vagy Borges nyomdokain305. A rejtélyt, az 

azonosságot kereső - és ezáltal saját magát is azonosítani akaró - elbukik a kaotikus és 

változó világgal való találkozásban. 

Baudrillard, Jean: Reversion ofHistory, Ford. Charles Dudás, 
(http://www.uta.edu/english/apt/collab/texts/reversion.html) A szöveg egy részlet Baudrillard francia 
nyelven megjelent könyvéből (Baudrillard, Jean: L'illusion de la fin: ou La greve des evenements, 
Galilée, Paris 1992. 
3 0 5 Spanos, William: "The Detecticve and the Boundary". In: Boundary, (2) 1972. 1. 147-168. 
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IV. Luigi Malerba - Az írás táguló univerzuma - a táguló univerzumban 

Luigi Malerba a kortárs olasz irodalom idősebb nemzedékének egyik 

legkiválóbb képviselője, több nagysikerű regény, forgatókönyv, elbeszélés- és 

esszékötet szerzője, európaszerte ismert prózaíró, ugyanakkor a magyar olvasó alig-alig 

találkozhatott írásaival. Portugália mellett Magyarország az az európai ország, ahol még 

egyetlen könyve sem talált fordítóra és kiadóra306, novellái is csak elvétve, jelentős 

szünetekkel jelentek meg nálunk irodalmi folyóiratokban307. Úgy érezzük ezért, hogy 

Malerba esetében az előzetes információk pótlására is kísérletet kell tennünk, bizonyos 

általánosságokkal és a szerzői karrierre vonatkozó néhány hírrel kell 

"megtámogatnunk" azt az olvasói diszpozíciót, amelynek meglétét Calvinónál és 

Ecónál - nagyobb hazai ismertségük révén - feltételezhetjük. 

Malerba szépirodalmi müvei, melyek műfaji skálája a krimiparafrázistól a 

meséken át egészen a romance-szerű történetekig terjed, élvezetes epikus fikciók és 

szókimondó paródiák. Regényei, novellái az irodalom társadalmi feladatában bízva a 

modernitás mindennapi káoszában és a történelem ellentmondásai közt keresnek a 

próza számára még járható utat. A tematikailag igen eltérő írásokat egy sajátos, 

határokat szinte nem is ismerő képzeletvilág, a paradoxonon alapuló logika és a 

szatírába hajló irónia fogja össze egy olyan egységes irodalmi életművé, mely eleve 

nem mutat a lezárulás irányába, de sohasem felejti el konkrét céltábláit. 

A szerző egy beszélgetéskötetben tér vissza a "Miért ír?" kérdésre, amely az írás 

szempontjából alapvető, de a maga egyszerűségében mégis vagy megválaszolhatatlan, 

vagy banalitásokba torkolló. Az író-olvasó találkozók alkalmával szinte törvényszerűen 

elhangzó és egyben falhoz állító mondat naiv ártatlanságba burkolt, de a kihívás 

3 0 6 Az információ a szerző személyes, 1998 novemberében kelt leveléből származó közlése. 
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gesztusától sem mentes. Súlya van, hiszen egy frappáns, reveláció értékű választ 

igényel, egyrészt kielégítve az író énjének mélységeire irányuló kíváncsiságot, másrészt 

csillapítva az írás céljára általánosságban vonatkozó tudásszomjat, amelyet talán a 

kérdező olvasó lappangó írói ambíciói is táplálnak. A feleletet, Malerba úgy érzi, már 

évekkel ezelőtt megtalálta. "Azért írok" - írja -, "hogy megtudjam, mit gondolok." Majd 

hozzáteszi: "Az írás csak akkor marad fenn, ha szükségszerű, és ha van méltósága."308 

Malerba e megfogalmazása arra enged következtetni, hogy az írásnak tulajdonít 

alapvető szerepet a megismerés tekintetében, az írás folytonosságában oldva fel a tudás 

fölényét és a gondolkodás lezárhatóságát. Az írás elsősége azonban mégsem jelenti az 

irodalmon túli világ teljes háttérbe szorítását. Malerba koncepciója szerint a létrehozott 

müvek és a létrehozás folyamata az író számára - amiképp az olvasás az olvasó számára 

- felszabadítólag hat. Abban az értelemben, ahogy Schiller vagy hozzá igen hasonlóan 

Nietzsche is megfogalmazta: a művészet egzisztenciális lehetőségünk. Nem az auctoriális 

intenciót, hanem a művészet egzisztenciális vonatkozását hangsúlyozza Malerba akkor, 

amikor kijelenti, hogy az író személyére vonatkozó kérdés eltörlése vétség és hatalmi 

érdek. Az író létének - mint a mű egzisztenciális okának - figyelembe vétele nem jelenti 

szükségszérűen azt, hogy a müvet rejtélyes idegenségként, megfejtendő mű-tárgyként 

kell elgondolni. Az író van, a megszólalás ténye magáért és az író mellett beszél. 

Szépprózájára emlékeztető sajátos indulattal és iróniával fordul ezért az író halálát 

progresszív módon követelő Valery és követői ellen. 

Valery, az irodalom kitűnő értője a nagybetűs Szellem nevében válik kegyetlen gyilkossá, 

amikor egyszerűen lepuffantja a Szerzőt: «Az irodalom történetének nem a szerzők történetét és 

karrierjük vagy műveik eseménytörténetét kell megörökítenie, hanem a Szellem, mint az 

307 1975 ¿ s 1990 között a Nagyvilágban jelent meg nyolc elbeszélése, 1999-ben pedig a Bárka közölte 
néhány rövid történetét. 
3 0 8 Malerba, L.: Conversazione con Luigi Malerba, 9. 
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irodalom létrehozójának, vagy fogyasztójának történetét. Egy ilyen történet anélkül is megírható 

lenne, hogy egyetlen szerző nevét emlitené». Bizunk benne, hogy Valeryét sem.3 0 9 

E művészetfelfogás szellemében a neorealizmustól eltávolodó, a neoavangardon 

és a posztmodernen végigvonuló Malerba-regények a valóság és nyelv közti határok 

önreflexív keresésének, illetve egy olyan világ lenyomatainak tekinthetők, amelyben a 

kommunikáció globális, de horizontunk mégis emberléptékű. Azt a társadalmat 

használják modellként, amelyben az erő pozíciójából szóló "többségi" érdekek az 

egyéni élet alapvető egzisztenciális feltételeit sértik. Malerba egy a kritika által gyakran 

emlegetett interjúban arról számol be, hogy minden regényének egy-egy sérelem és 

felháborodás szolgált kiindulópontként.310 Hogy a szerző e nyilatkozata oly népszerű 

fogódzó lett művei értelmezéseiben, nem véletlen, hiszen a "polifonikus" szövegek egy 

konstans alaphangja ragadható meg általa. 

A felháborodás a fákat tördelő embereknek szól és azoknak, akik ízléstelen palotákat 

építenek, vagy bombát gyártanak, és vakon futnak a háborúba. D e ugyanakkor másra is irányul: 

ezeknek az embereknek a fantáziátlanságára, az ész börtöne iránti meghasonlott szeretetükre, és 

arra, hogy képtelenek a közvélekedés béklyóitól megszabadulni.311 

A szerző sérelmei azonban minden esetben többek a komfortérzet aktuális 

hiányánál. Érzékenysége az egyéni létproblémákra igen erősen kötődik az élettér 

féltéséhez - globális értelemben. Az élettér nála egyrészt az egzisztenciális környezet, a 

mindennapi tapasztalat helye - de nemcsak konkrét vonatkozásaiban, hanem attól 

elvonatkoztatva, illetve arra reflektálva is. A konkrét hely, a konkrét szituáció 

minduntalan esztétikai, tudományos és filozófiai távlatoknak nyílik meg, hogy aztán 

309 Malerba, L.: Che vergogna scrivere, 16. 
310 "Ogni mio libro nasce da un grave disagio o da una indignazione. Salto mortale per esempio 
corrisponde a una estate di allergie trascorsa in una casa al centro della pianura di Pavona vicino a Roma. I 
funi delle fabbriche avevano gia invaso la zona [...], la temperatura raggiungeva i 40 gradi all'ombra che, 
sommati ai gradi della febbre, dava una temperatura quasi da ebolizione (i gradi della febbre non vanno 
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azok újból konkréttá váljanak, de ekkor már semmi sem eshet egybe korábbi 

önmagával. Az élettér egy határtalan tér, egy végtelen szemiózis, egy egyre bővülő 

enciklopédia, a figuráit állandóan foglalkoztató, őrjítő "táguló univerzum" 

viszonylatában kap értelmet. Az II pianeta azzurro312 egyik narrátora mondja a 

következőket: 

A z univerzumban mindenkinek jut hely, mindenkinek jut egy szoba és egy ágy, ahol 

aludhat, mondta Demetrio a lánynak a táguló univerzumról. ( P 88.) 

A térnek ez a tágulása, a nézőponthordozó szubjektumok horizontjainak 

szélesedése-zsugorodása Malerba nyelvének és világainak legjellegzetesebb vonásaival 

hozhatók kapcsolatba, melyekben "nemcsak az univerzum tágul, de a végtelen fogalma 

is végtelenül tágítható" (P 88). Szerz&nk szövegei megformálásukra nézve a 

végtelennel játszanak. Erre utalnak többek között az egymásba helyezett, mise en 

abime-szerkezeték, a gyakori kitérők, a monológ és dialóg, vagy az objektív és 

szubjektív hang keverése. A diszkurzus is minduntalan irányt vált, cselt vet az 

olvasónak, hirtelen eltér attól az illuzórikus céltól, amely felé elindult. Az elbeszélés 

olykor gyorsít, olykor lelassul, olykor hátra arcot csinál, és visszavonja korábban tett 

állításait. Azt is mondhatjuk tehát, hogy Malerba művei az írás labirintikus válfaját 

képviselik, amellyel a végtelen és táguló tér képzetét "lefordítják"313 a narratíva 

kifejezésmódjaira, és ezáltzl próbálnak valamely értelemhez, értelemtöredékhez jutni. 

sommati ai quelli della temperatura, ma questo un fabbricante non é in grado di capire.)" Mauri, Paolo: 
Luigi Malerba, Firenze, La Nuova Italia, 1977. 35. 
3 1 1 Guglielmi, A.: Carta stampata, Cooperativa Serittori, Roma 1978. 113. 
3 1 2 Malerba, L.: IIpianeta azurro, Garzanti, Milano 1986. (a továbbiakban Pianeta). 
3 1 3 Vö. 10. számú jegyzet. 



IV. 1. Az írás felfedezése - La scoperta dell'alfabeto 

Malerba - mint a végtelen nyelvi univerzum és a társadalmi diskurzusok felé 

orientálódó irodalom művelője és szószólója - úgy tűnik, az írás és a mesélés státusára 

vonatkozó kérdést veti fel minden történetével, kezdve az 1963-as La scoperta 

dell'alfabetótól314 a közelmúltban megjelent Le maschere (1996), az Itaca per sempre 

(1998), vagy a La superjicie di Eliane (1999) című regényekig. Az önfeledt mesélésben 

("affabulazione") mintha a gondolkodás archaikus formája iránti nosztalgia jelentkezne. 

Az a fajta írás, mely kifogyhatatlan történetmondás, a reflexív tudással mint logosszal 

egyenértékű mythos variánsa315, amely bár a modernitással háttérbe és a fikció 

területére került, a mindig megújuló gondolkodás újra felfedezett létmódjaként jön nála 

szóba. (Sokat mondó az is, hogy a szerző utolsó előtti regénye, az Itaca per sempre egy 

új Odüsszeia.) 

Malerba müvei egy állandó mozgásban lévő és végérvényesen 

megformálhatatlan alapanyaggal dolgoznak, mely mindent magába foglal, ami 

potenciálisan a mesélés tárgya lehet. Ez az anyag - akár a mítosz ősi mitológiai anyaga, 

valamely fiktív "ősszöveg" kaotikus állapotában az állandó kezdet és újrakezdés 

igényéként gondolható el, ellenáll a rögzült formáknak. Ugyanakkor a folyamatosság, 

lezárhatatlanság összefonódik az aktualitással, az uralkodó nyelvi trendekkel szembeni 

3 1 4 Malerba, L.: La scoperta dell'alfabeto, Bompiani, Milano 1963. (a továbbiakban Scoperta) 
3 1 5 A Malerba-kritikában határozottan jelentkezik az a megközelítési mód, amely a szerző írásait a 
"logosszal", a modern tudományos gondolkodás jellegzetes témáival hozza összefüggésbe (ld. Heyer-
Caput monográfiáját) A kutatásnak ez az iránya számunkra csak mint a műveknek alapanyagként 
szolgáló poétikai attitűd érdekes, amelyre a szerző maga is több helyen hivatkozik. "Nem is kell 
Heisenberget és a meghatározhatatlansági elvet idéznem. Az önkényesség ("arbitrarietá") ma az egyik 
lehetséges viszonyulási módunk ahhoz a valósághoz, amely a klasszikus logikai kategóriánkhoz képest 
mindig előre láthatatlan és elIentmondásos.[...] Ebben a vonatkozásban - a tudományokkal 
párhuzamosan - a narratívának főszerep jut. Csak a körülöttünk létező rejtély elmélyült tudatosításával 
kelthetjük életre az elbeszélő művészetet újraélesztő feszültségeket. Példaként Calvino legutóbbi regényét 
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fellépéssel és az - általában értett - író tiltakozásából következő marginalizálódásával. 

Malerba írásai provokációk, olyan "pofonok", melyek irodalmiságukból következően 

"metaforikusak és felfüggesztettek"316. Az irodalom ilyen, a neoavantgárd 

szellemiségében gyökerező, felfogása tehát a játék és a provokáció elemeit ötvözi, hogy 

a "Beszéd Rendjét" kibillenteni, felforgatni, vagy legalább szájukra venni képes 

megnyilatkozásokat hozzon létre. 

Már Malerba írói debütálása is a magát minduntalan újra kreáló mítosz 

jelentéseihez kapcsolódik. Pályája "az ábécé felfedezésével" az írás megtalálásának 

szimbólumával indul. A kötet címadó és kezdő elbeszélésében egy gyermek, a gazda 

fia, egy öreg földművesnek tanítja meg a betűvetés alapjait. A gyermek talán Malerba 

alteregója, hiszen a helyszín Malerba gyermekkorának színhelye (még egy kezdet!), egy 

kis falu a Párma környéki Appenninekben. Annak ellenére, hogy a novellák 

narratológiailag hagyományos technikákkal élnek és több tekintetben neorealista 

vonásokat mutatnak, (pl. az ábrázolt társadalmi réteg, a szegényparasztság, vagy az 

elbeszélt idő tekintetében, mely közvetlenül a háború előtti évekre, a háborús időszakra, 

illetve a háborút követő néhány évre tehető), szerkesztésmódjuk és egyes tematikai 

elemeik az olasz irodalmat évtizedeken keresztül uraló neorealizmus kifulladását jelzik. 

A központi figura számára a szántóföldek tágasságát egy új irányba kiszélesítő világ, a 

szöveg és az olvasás világa nyílik meg.317 Noha a felfedezés-motívum jellegzetes eleme 

az újkori pozitív világszemléletnek, elmarad az ahhoz általában társuló pátosz. A főhős, 

a T nullát említeném." ("L'utopia realistica di Luigi Malerba", interjú F. Palmierival "Studi Cattolici" 
1969. októberi szám.,idézi Heyer-Caput, M.: i.m. 145.) 
3 1 6 Malerba, L.: Che vergogna scrivere, 30. 
3 1 7 Talán nemcsak az iróniájával, szatírájával bosszantó, mérgesítő írói pozíciót, hanem a gyermek és 
ifjúkor vidéki miliőjének eltávololodását is hivatott kifejezni a szerzői név, "Malerba", mellyel Luigi 
Bonardi karrierje kezdetén elhagyja pozitív felhangú nevét és azt egy negatív konnotációjúra cseréli. 
"Malerba" dudvát, gazt jelent, de olyan szólásokban is előfordul, mint pl. "ismerik mint a rossz pénzt" 
("essere conosciuto come vagy "csalánba nem üt ménkű" ("la ~ non muore mai") (Vő. Herczeg 
Gyula: Olasz-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó 1991.) A névváltoztatásban már az írói koncepció 
nyer formát, ahogy Genette mondja, az álnevekben a kitalálás öröme, a nevek iránti fétikus tisztelet, egy 
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bár analfabétából "literátus" ember lesz, nem teljesít be semmiféle pozitív szellemben 

felfogott nagyszabású emancipációt, a tanulás nem párosul a progresszió értelmében 

vett változással, elsősorban funkcionális jelentősége van. ("Meg akarom tanulni, hogy 

kell ími a nevem - mondta Ambanelli. Amikor alá kell írni valami papirost, szégyellem, 

hogy csak egy keresztet tudok odabiggyeszteni... Aztán a gabonabegyűjtés alkalmával, 

amikor az orra elé nyomták a fuvarlevelet, Ambanelli jól benyálazta a vastag iront, és 

ráírta a nevét. A lap túl keskeny volt, a név pedig túl hosszú, de a sofőrök megelégedtek 

azzal Ambannal is. Meglehet, hogy ezért hívták sokan Ambannak, pedig nemsokára 

megtanulta, hogy kisebb betűkkel az egész neve ráfér a szállítási okmányra." SC 6.) 

Az idős parasztember aztán szinte infantilis könnyedséggel tág értelemben 

használja a szöveget, nem tesz mást, csak örül az ismerős szavaknak. ("Régi 

újságfecniket vett elő és azokon kereste az ismerős szavakat, ha talált egyet, örült, 

mintha egy barátjött volna vele szembe." SC 7.) Az olvasó fikciójaként jelenik meg ez 

az alak, amely a szöveg örömében feloldódott barthes-i "ellenhősként" lép ki a 

mindennapjait szabályozó rend kötelékéből. Ambanelli afféle rurális én, 

"felépítmények" nélkül, a gyermeki nézőpont igazából hozzá és nem a gazda fiához, 

vagy az emlékező, s ezzel esetleg azonos elbeszélőhöz kapcsolódik. Ez az egyszerűsége 

teszi képessé arra, hogy igazságokat fedjen fel, melyeket az írást gyermekként 

elsajátítok nem is vesznek talán észre. 

- Kezdjük az ábécével. 

- Legelőször jön az "A". 

- "A" ismétli Ambanelli türelmesen. 

- Azután következik a "B". 

- Miért először és azután? - kérdi Ambanelli. 

Ezt a gazda fia már nem tudta. ( S C 5. ) 

eltérített exhibicionizmus mutatkozik meg. Az álnév kitalálása poétikai tevékenység. "Aki tud nevet 
változtatni, az ími is tud." (Genette, G.: Seuils, Paris, Edition du Seuil, 1987. 53.) 
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A paraszti életformához és a dialektushoz kötött figurák egy archaikus világ 

képviselői, sorsukat a szegénység és kiszolgáltatott társadalmi pozíciójuk határozza 

meg. A nyomor azonban nemcsak anyagi természetű, hanem egyre hangsúlyosabban 

nyelvi is, a konfliktushelyzetek nagyrészt a figurák "nyelvkoncepcióiból", illetve a 

megértés elemi hiányából származnak. Az egyik szomorú hős így azzal tűnik ki társai 

közül, hogy a háborúból hazatérve nem hajlandó többé anyanyelvén, dialektusban 

megszólalni, csak a "olaszul" beszél, ezért családja és a falubéliek is idegenként kezelik, 

kiközösítik. A "Silenzio"-ban Oreste, akinek a lábát bekapja a cséplőgép, többé meg 

sem szólal. De ilyen a "Fuoco e fiamme" című darab szerelmes és esetlen hőse, aki nem 

tesz különbséget érzelmei és az érzelmek kifejezésére szolgáló metaforák közt, így a 

képes beszédnek valós következménye lesz: szerelmét előbb tűzvésszel, majd -

ténylegesen eszét és fejét vesztve - saját halálával bizonyítja. Nyelv és valóság 

megfelelése tehát gyakran éppen úgy tragikus, mint a megfelelés hiánya. 

Malerba nem érez nosztalgiát, de legalábbis nem csak nosztalgiát érez. "Nem 

csatlakozik a közvélemény platformjához ezeknek a szegényeknek a megítélésében, 

inkább a kívülállók, a marginalizáltak, a falu egyszeri filozófusainak fizikai, lelki 

kalandjaira összpontosít, amely lehetővé teszi számára, hogy egy letisztult, 

kommunikatív nyelvet használjon."318 Az elbeszélő ennek megfelelően nemcsak, hogy 

nem azonosul az általa elmondott eseményekkel, de nem is értelmezi azokat. Más 

szempontból ugyan, de erre a sajátosságra reagál Bariili, amikor Pirandello közismert 

fogalmait alkalmazva annak a véleményének ad hangot, hogy "a szerző megáll a 

komikus stádiumban, vagyis megelégszik a normától eltérő viselkedésbeli hiányosságok 

3 1 8 Baríllí, R.: L'avanguardia italiana, 184. 
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regisztrálásával, anélkül, hogy a humor elérésére, (a másság tudatosítására) 

törekedne."319 

A "kozmikus komikumra" hajló Malerba-írásoktól, úgy hisszük, a "törekvés", 

mint olyan, teljesen idegen, így talán nincs is értelme azt számon kérni. Maga a 

novelláskötet, mint kompozíció sem törekszik egy meghatározott cél felé. Az 

egymáshoz képest önálló darabok nem rendezhetők el egy történet vonalán, de 

pontszerű autonómiájukat sem tartják meg. Az elbeszélt eseménysorok esetlegesen, 

jelentéktelennek tűnő elemeikben érintkeznek. (Ambanelli a keresztnevén több 

elbeszélés hőseként jelenik meg, barátja, Agnetti is rendszeresen, más-más oldaláról 

mutatkozik meg a novellákban, mintha identitása kizárólag a elbeszélés nézőpontjától 

függene, és nem gyakorolna rá hatást semmilyen külső állandó. Az egy történet 

feltételeként tekinthető kauzalitás helyett a novellák közt egy érintkezésen alapuló 

logika teremt tehát összefüggéseket, kidomborítva a szüzsé elemeit és zárójelbe téve a 

történet "mélyebb" kapcsolatait. Az olvasó elbizonytalanodik, illetve a nem-tudásnak 

abba az állapotába kerül, amelyről a következő regény, az II serpente320, narrátora szól: 

"Mindig aggasztottak a párhuzamok" (S 115). Ráadásul az így keletkezett azonosságok 

nemcsak látszólagosak, hanem ellentmondásosak is. Orestét, a "Silenzio" néma 

szereplőjét a szöveg mint Federico és Angiolina egyetlen gyermekét határozza meg. 

Egy másik novellában ("Le oche volano") nincs jelen, de a két öreg magányának a 

narrátor Oreste hiányát hangsúlyozva ad nyomatékot. A közvetlenül előtte álló 

darabban viszont Rodolfo jelenik meg Angiolina és Federico fiaként és ez utóbbiról egy 

további történetben az is kiderül, hogy nem más, mint Federico Ambanelli, a kezdő 

novella csak vezetéknevén megjelenő hőse. Az elbeszélés tehát azt a látszatot kelti, 

hogy apránként adagolja azokat az információkat, amelyekkel aztán rekonstruálható a 

3 1 9 Uo. 
320 Malerba, L.: II serpente, Bompiani, Milano 1966. (a továbbiakban Serpente). 
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nagy történet, de az erre vonatkozó törekvéseket nem késlekedik meghiúsítani, 

amennyiben egymásnak ellentmondó állításokat rejt el a szövegben. 

A Scoperta elbeszéléstechnikája tehát szándékoltan szeszélyes és improvizatív 

jellegű, önkényes, akárcsak az ábécé maga. ("Miért van először és azután?") Malerba 

ennek az önkénynek lesz a tolmácsolója, történetei és a bennük megjelenő identitások 

többféle lehetőség szerint fejlődnek. Mintha csak az idős énekmondó, Davide, a "Le 

ruote della civiltá" figurájának előadói technikáját alkalmazná maga is. Az öreg dalnok 

történetekkel szórakoztatja a parasztokat, de átformálja, kitérőkkel módosítja az ismerős 

meséket, nemcsak oda, hanem visszafelé is elmondja az Odüsszeiát - mit sem törődve 

azzal, hogy közönsége az elejétől a vég felé tartó és lezáruló történeteket várja el tőle. 

Vannak olyan történetek, amiket visszafelé is jól el lehet mondani - mondta a teljesen 

részeg Davide. 

Szerintem ez marhaság - mondta Pinái - olyan, mintha valaki aratni akarna, mielőtt 

még elvetette volna a magot. 

A kettő nem ugyanaz - állította Davide - egy történetet úgy mond el az ember, ahogy 

akar, vannak olyan történetek, amiknek jót tesz, ha visszafelé mondják őket, sőt, vannak 

olyanok, amiket széltében-hosszában is el lehet mesélni. (SC 142.) 

Az események regénybeli elbeszélése nem a valódi szöveg, csak kifogás, pre-

testo, hamisítvány, aminek nincs eredetije. Minden szüzsé és minden történet 

felfejthető. Ezt "tanítják" majd a későbbi Malerba-regények is, amelyeknek visszatérő 

témái már a Scopertában is felbukkannak. Mindenekelőtt a csend, az önkifejezés 

nehézsége, a megértés hiánya, a nyelv önkényessége, ugyanakkor az expresszivitás 

igenlése és meghatározó volta. "A nyelv minden. Előbb a nyelv és csak azután 

következik a világ - ha van egyáltalán."321 Világ és nyelv összefonódik, a szavak egy 

3 2 1 Malerba: Icani di Gerusalemme, (in collaborazione con Fabio Carpi) Theoria Roma, 1988. 25. 
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végtelen tér, egy határtalan univerzum darabjai lesznek. A nyelvi/kozmikus távlat 

tágulásánák jellegzetes motívuma Ambanelli történetéből sem hiányzik: 

A z öreg annyira belelkesült, hogy éjjel is róluk álmodott, a szavakról, melyeket a 

könyvekben, a falakon, az égen talált. Hatalmasok voltak és szikráztak, mint a csillagos ég. (SC 

6.) 

És éppen a Scoperta kapcsán állapítja meg Malerba a következőket egy 

interjúban: 

írásaimban valóban jelentkezik a tények kitágításának kísérlete ("il tentativo di 

espansione dei fatti"). Amikor például Ambanelli előtt a szavak táncolni kezdenek a csillagos 

égen, vagyis a szavak jelenséggé, villámokká, szikrákká, felhőkké válnak és ezzel már a La 

scoperta dell'alfabetóban is megmutatják a tágulás igényét, túlmutatnak a szoba négy falán, és 

túl a réteken is .3 2 2 

IV. 2. II serpente (A kígyó) 

Az II serpente, 1966-ban megjelent és Selezione Campiello-díjjal elismert 

regény - kiegészülve a Salto moríale323 és az II protagonista324 címűekkel Malerba 

úgynevezett első trilógiájához tartozik. A számos tematikus és formai hasonlóságot 

mutató müvek nemcsak egy tudatosan kialakított és csupán ebben az esetben 

megvalósuló nagyobb kompozíciós egység ötletét váltják valóra, összetartozásukat az 

írás és a narráció sajátos felfogása is megalapozza. Malerba szövegeiben a mesélés mint 

lezárhatatlan, elágazó és elkápráztató325 ugyanakkor zavarba ejtően poliszémikus aktus 

3 2 2 Az idézet egy interjú során hangzott el, melyet M. Heyer-Caput készített a szerzővel 1992-ben. Vő. 
Heyer-Caput, i.m. 89. 
3 2 3 Malerba, L.: Salto moríale, Bompiani, Milano 1968. 
3 2 4 Malerba, L.: II protagonista, Bompiani, Milano 1973. (a továbbiakban Protagonista) 
325 Az elágazás, a labirintus és az elkápráztatás szoros kapcsolata angol kifejezéseik ("maze"- ameze" 
etimológiájában is érezhető, ahogy erre Koelb felhívja figyelmünket. Vő. Koelb, Clayton: "Nietzsche, 
Malerba, and the Aesthetics of Superficiality". In: Boundary, (12.) 1983. 1. 117-132. 
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jelentkezik. A folytonosság e poétikai fajtájáról szól a Serpente narrátora, miközben 

képtelen megbirkózni feladatával: 

ími, és ott találni a szavakat a papíron, óriási öröm. Á m ha beszélni nehéz, írni még 

sokkal nehezebb. Nem lehet tudni, hol kezdjük, és hol fejezzük be. Valójában nem is kellene 

sem elkezdeni, sem befejezni, mert a dolgok, melyek megtörténnek, nem úgy történnek, hogy 

kezdetük és végük lenne - elágaznak minden irányba, egy dolog közvetlen közelében egy másik 

és azután majd még egy történik. így minden értelemben és minden irányban bekövetkeznek, 

nem lehet nyomon követni őket az írással, és nem találták még fel azt a módszert, amellyel ezt 

megtehetnéd. íme, leírom, Miriam, de ez nem Miriam, ez csak egy szó, semmi. Aki elolvassa, 

nem is érti. S ekkor kitörlök mindent, kezdem elölről. (S 200.) 

Az írás nehézsége a formaadásé, amely egy végtelen és tagolatlan világgal 

szembesül. Erre az abszurd vállalkozásra utalnak egyébként a trilógiához tartozó 

regénycímek is, amelyek a lektürirodalom hatásvadász megoldásait juttatják eszünkbe 

ironikus pajkossággal. A kígyó egyrészt az eredendő bűnnel elvesztett tudást 

konnotálja, másrészt - saját farkába harapó alakjával - egy körbejáró szerkezet formális 

szimbólumaként érthető; a Salto moríale "háló" nélküli gyakorlata a levegőben lógó 

praxis metaforája, a Protagonista pedig "magáért beszél", hiszen a narrátor nem emberi 

szubjektum, hanem annak a szaporodást és a vágyat szolgáló része, a Fejjel állandóan 

polemizáló Fallosz. 

Igaza van Angelo Guglielminek, amikor a Serpente kapcsán megállapítja, hogy 

Malerba regénye áttetsző stílusú, kimondottan olvasható, sőt, átfutható szöveg, 

amelyben nem okoz nehézséget a cselekmény azonosítása. "A regény egy mitomán 

történetét beszéli el, aki megjátssza, hogy szeretője van, megjátssza, hogy vele 

meglehetősen intim erotikus viszony tart fenn, aki viszont elhagyja, talán meg is csalja, 

és akit végül büntetésképpen megöl. Ez lehet a cselekmény. De tegyük hozzá rögtön, 
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hogy ez nem a regény cselekménye."326 Guglielmi értelmezése azért is igen találó, mert 

az értelmezett szöveg retorikai olvasatával, annak logikai építkezését elsajátítva jut a 

következtetésre, gondolatfűzése tehát a regénybelit követi. Serpentében ugyanis a 

tényeket, amelyek a történet szövetét alkotják, az elbeszélő maga tagadja meg egy 

következő kijelentéssel, mintha a narrációt is, akárcsak tetteit, valamely 

kontrollálhatatlan, neurotikussá vált szenvedély tartaná fogva. Kijelentései 

modalitásáról szinte semmi bizonyosat nem tudhatunk. Függőben marad, hogy 

megtörtént-e bármi is abból, amit elbeszél, vagy csak képzelgések, hallucinációk, netán 

tudatos csalásként a gyilkosság elfedése céljából fogalmazódnak meg. A beszélő 

nézőpontja mindent deformál és egy olyan világot hoz létre, amelyet eredendően 

teljesen üresnek327 - és ezért végtelenül tágíthatónak - kell tételeznünk, mivel nem csak 

hogy minden megtörténhet, de minden meg is ismétlődhet benne, úgy ahogy ezt például 

a főszereplő szerelmi kapcsolatai mutatják. 

A nőkkel mindig szerencsém volt. Hogy mindig, azért túlzás, de mondjuk, majdnem 

mindig. . . Lilianával rosszul végződött a dolog, mert azt akarta, hogy vicceket meséljek neki. 

Battistinával azért fejeződött be idejekorán, mert unatkozott mellettem, Erminiával pedig azért, 

mert azt akarta, hogy vicceket meséljek neki. (S 16.) 

Vagy ahogy a Salto mortaléban olvashatjuk megkülönböztetett tipográfiával: 

Ebből is látszik, hogy olykor 

A VILÁG ISMÉTLI ÖNMAGÁT. 3 2 8 

3 2 6 Guglielmi, A.: II vero e ilfalso, Feltrinelli, Milano 1972. 157. 
3 2 7 Az üresség visszatérő eleme Malerba prózájának, amelyről egy interjúban azt mondja., hogy 
ellenállhatatlan vonzást gyakorol rá. "Gyakran megpróbáltam elképzelni a dolgok és az emberek világa 
mellett szimmetrilusan létező üres világot. Ebben a tértben helyezem el stílusgyakorlataimait. 
Történeteimnek, szavaimnak, képzeletemnek - melyekkel a tapasztalat vagy invenció útján megismert 
valóságdarabokat modellálom - ez a megfelelő közeg és ez szerez egy kis örömöt. MalerSa^L^k 
"L'attrazione per il vuoto". In: Alfabeta, (2.) 1985. 7. 69. /:y' " 
3 2 8 Malerba, L.: Salto mortale, 19. 



A név és tulajdonságok nélküli elbeszélő figura "szürke kispolgár" szenvedélyét 

hivatásszerűen űzi, bélyeggyűjtő és bélyegkereskedő Róma valamely régi negyedében. 

Kommunikációra képtelen és magányos ember. Talán ezt a hiányt hivatott kompenzálni 

a gyűjtőszenvedély, mely - akárcsak Calvinónál - itt is a rendre és rendszerre törekvés 

illúziójaként érthető. Malerbánál a szereplő e törekvése az újságolvasásban kifejeződő 

csillapíthatatlan tudásszomjjal párosul, amelyről azonban nem tudni, hogy eredendő, 

saját vágy-e, vagy a médiakultúra eluralkodásának következménye. A figura 

mindenesetre a betűk univerzumában él, amely valóságként veszi körül, nem csak 

absztrakt jeleket lát bennük, hanem hangokat, fizikai jelenlétet is. Az újság már-már 

valódi személyességet birtokol, a szinte mindig bekapcsolt rádió pedig állandó 

üzenetforrás, mely leggyakrabban mentális szennyezést jelent. ("A rádió egyfolytában 

beszélt, énekelt a kávéházakból, a házak ablakaiból." S 11.) A Salto mortaléban már az 

incipit is evidenssé teszi az ideológiai befolyásolás nyelvi jelenlétét. ("Álmodom, vagy 

te is hallod? Ezt a zúgást, ezt a zümmögést. Honnan jön? Az égből, vagy a Földről? 

Csak nyugodtan, semmi az egész. Biztosan a fülem cseng. Megmondom, mi az: a santa 

palombai rádió és televízió antennái. A PÁPA BESZÉL."329 

A narrátor-szereplő is a globálisan kommunikáló médiák szintjén beszélget -

önmagával. A "mentális énekben" ("canto mentale") monológ és dialóg -

zümmögésszerűen - egymásbafolyik. A belső beszéd megállíthatatlansága a tágulás, 

emelkedés érzését nyújtja, amely aztán a repülés motívumában teljesedik ki, illetve 

válik konkrét mozgássá, térvonatkozásúvá. 

Olyan szép volt énekelni és érezni, hogy testemben megszületik, majd onnan a levegőbe 

röppen az ének. Kimondhatatlan örömöt okozott. (S 25.) 

329Malerba, L.: Salto mortale, 7. 
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Mintha csak a lendület, az elbeszélés lendülete kötné össze a különböző 

szinteket, valahogy úgy, ahogy azt a szereplő is érzi - szinte repül. 

Ahelyett, hogy megvártam volna az utcaseprőket, bezártam a kocsit, és elindultam 

gyalog. Csak úgy mondom, hogy gyalog, mert különben az volt az érzésem, repülök. Ügyelj, 

hogy be ne csapjanak az érzéseid, mondtam magamnak. Hát csak képzelődnék? Akkor miért 

nem lett sáros a cipőm, ahogy átlábaltam azon a nagy pocsolyán Garibaldi emlékműve előtt? És 

miért érzem magam úgy, mintha fölfelé húzna valami, mintha rám nem is lenne érvényes a 

gravitáció törvénye? A nagy fal felé, a San Pietro irányába fordultam. Látszott az óriási, fénylő 

kupola, majd a Villa Doria Pamphili fái és tisztásai, a vatikáni vasút és a Kakas-hegy, amely 

éppen a redőnyök és zsalugáterek zajával ébredt... Biztos voltam benne, tudok 

repülni...éreztem, hogy képes vagyok úgy mozogni a levegőben, mint egy madár, mint egy 

repülőgép, csak persze ez utóbbi motorzaja nélkül, csendben... (S 41-42.) 

Csak az utolsó előtti fejezetben derül ki az elbeszélés apropója. ("írja meg ezt az 

emlékeztetőt, mondta az Építész, könnyítse meg a dolgomat."S 202.) A narrátor titkos 

és illegális, majd rituális gyilkosságba torkolló szerelmi kalandját próbálja 

vallomásszerűen, jegyzőkönyvezhető módon elbeszélni. A felügyelő a címzett, akit 

olykor Építésznek is nevez, és ez a megnevezés egyben összekötő elem is a történet és a 

kurzívval szedett kommentár-, vagy értekezésjellegű és tematikailag függetlennek tűnő 

részek közt. Ezek nem a múlt eseményeit írják le, nem a kijelentetthez tartoznak, hanem 

a maguk rejtélyes szimbolikus módján utólagosan értékelik azokat, és főleg a 

kijelentésre vonatkoznak szimbolikusan, de mégis egyértelműen. 

Az "Építész" egy független és mindentudó létező, az abszolút Logos, isteni, 

metafizikai aura épül köré, egyrészt bibliai utalásokkal ("Az Építész fia harminchárom 

éves korában meghalt a kereszten." S 7.), másrészt retorikailag, hiszen az eposzi 

segélykérés motívuma kapcsolódik hozzá, igaz ez is tagadó, visszavont formában. 
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Jobb lesz, ha csendben és titokban dolgozol, mert csak így lehet nagy dolgokat véghez 

vinni. De ne kérj segítséget az Építésztől, mert az Építésznek sok a dolga. (S 13.) 

Az Építész felemlegetése a biztonságot nyújtó Észhez, a tökéletességre-

törekvésre enged következtetni, amelynek a regényben gyakran előforduló szinonimái 

(a csend, a gömb330 és a sötétség) a vággyal vagy a megsemmisüléssel hozhatók 

kapcsolatba. A narrátornak azonban nem adatik meg a csend által jelképezett mentális 

függetlenség tökéletes állapota, csak ide-oda ugráló fecsegő beszédre képes. Ebben a 

diskurzusban minden eltűnik, nemcsak a holttest, de maga a bűntény és végső soron 

maga krimi-műfaj is. Pontosabban a detektívtörténet tematikus sajátosságai vesztik 

érvényüket, a nyomozás szerkezete megmarad, és lényegivé válik. "Krimi a krimiről" -

ahogy Maria Corti olvassa a regényt -, amelyben az olvasóra hárul a feladat, hogy 

megfejtse a rejtélyt331. De ha nem csak a "tünetekkel" foglalkozunk, hanem annak 

okaira is megpróbálunk rátalálni, azt is mondhatnánk - ahogy ezt Almansi332 teszi, hogy 

a neurózis, a keresés szenvedélye uralkodik el a szereplő-narrátoron, miáltal az nem 

lesz képes a történetet elbeszélni. Noha a látszólag egyszerű nyelvezet többnyire - a 

kurzívval szedett traktátusszerü stílust alkalmazó betétektől eltekintve - a beszélt 

köznyelv eszközeivel él, a hipotézist hipotézisre, asszociációt asszociációra halmozó 

elbeszélő azon túl, hogy fecseg, a nevek mögé bújtat minden gyanúsítottat, ahogy talán 

maga is az éppen kialakuló diskurzus mögé szeretne elbújni. Az elrejtőzés és a bűnre 

vonatkozó kérdés visszavételének mechanizmusa az egész regényben úgy alakul, mint 

abban az "epizódban", amikor az elbeszélő részletesen leírja "Pelagia vagy Pelasia" 

törvényellenes tevékenységét, majd tudatja, hogy: 

330 görög filozófusok által lelt végső szimbólum a mozdíthatatlan létre: a gömb vagy a kör, a tér 
legtökéletesebb megjelenési formája." (Eliade, Mircae: Az örök visszatérés mítosza, Európa, Budapest 
1993. 179-180.) 
3 3 1 Corti, M.: II viaggio testuale, 137. 
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(S)enki sem ismeri személyesen Pelagiát vagy Pelasiát. És azokat sem, akik közvetlenül 

tőle kapják az utasításokat, de az is lehet, hogy telefonon kapják, és személyesen még ők sem 

ismerik. Valószínű, hogy Pelagia vagy Pelasia nem is létezik a valóságban, és a név mögött egy 

titkos bűnszövetkezet rejtőzik, ilyen több is van a fővárosban, és piramisszerűen épülnek 

egymásra. Korábban azt mondtam, a Bélyeggyűjtő Bűnszövetkezetet Párizsból irányítják, de 

nem így van, hanem Rómából. Az egész szervezet középpontja Róma. (S 143.) 

A szereplő/narrátor a mesélés megszállottja, haszonélvezője és szenvedő alanya 

egyszerre. Malerba szereti több oldalról megvilágítani a dolgokat, nem véletlen az sem, 

hogy a regény egyik figurája - a konfliktus szempontjából fontos közvetítőszerepet 

betöltő Furio Stella muzsikus és a polifónia szakértője. A kozmikus szálat szinte soha el 

nem ejtő malerbai szövegek jellegzetes megoldásaként kel életre ez a sokrétűséggel és 

ugyanakkor egy demiurgoszi névvel ("fiirore" mint hév, "stella" mint csillag) 

megrajzolt alak. Stella kórusa nyújtja az alkalmat Miriam megismerésére, ami 

tulajdonképpen nem határolható el Miriam kitalálásától. 

Megkérdeztem Miriamtól, hogy hívják, hiszen a Miriam nevet én találtam ki. Nincs 

jelentősége - mondta a lány. Persze, hogy nincs jelentősége, de valahogy csak hívnom kell 

téged. Válassz egy nevet, mint például Miriam. (S 33.) 

Minthogy a kijelentések után nem sokkal tagadásuk következik, a dolgok 

léteznek is meg nem is, maga a lét kerül válságba, legalábbis, ami a metafizikai 

koncepcióit illeti. Mintha a tudatregény hamvaiból keletkezne az elbeszélésnek ez az új 

válfaja, a tudat közvetítése teljesen eltűnik egy végletekig tágított szubjektivitásban333. 

Minden hamis, fiktív és szimulált, "túl jón és rosszon" helyezkedik el, így nincs alapja 

az etikai megközelítésnek. 

3 3 2 Almansi, Guido: La ragion comica, Feltrinelli, Milano 1986. 76. 
3 3 3 Renato Barilli az egyes szám első személyű elbeszélés alkalmazásával megvalósított "episztemológiai 
ugrás" jelentőségét hangsúlyozza, amely tág teret enged valóságtól elvonatkoztatott, illetve abba őrült 
vágyakat belelátó írásnak. Malerba voyeurizmusa a passzív és perverz nézőpont hordozója. Vö.Barilli, 
R.: L'avanguardia italiana, 184. 
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A musili és egyes vonatkozásaiban svevói mintára elkövetett történetmondás (a 

narrációra való képtelenség motívuma) egyaránt utal a nyelv és az irodalom aktuális 

állapotára, a megszólalás nehézségeire, az egységes nézőpont hiányára, ugyanakkor egy 

beteg tudatra is, amely valamely normálishoz és valamely vonatkozási valósághoz 

képest definiálható. Definíciókról itt azonban csak mint artificiókról eshet szó - amint 

az az értekezések hangnemét imitáló dőlt betűs betétekben is megnyilvánul, mellesleg 

Volponi La macchina mondiale című regényében alkalmazott elbeszéléstechnikához 

igen hasonlóan. A vizionárius állapot, illetve az igazság kimondására törő nyelv 

összetéveszthetők. Hiszen ez utóbbi is csak jel, - s jel voltából fakadóan - az igazság 

hiányának jele. Ennek megfelelően a kígyó belülről mardossa a narrátort, ugyanakkor 

összetéveszthető az "igazság kövével". 

Mint az egymásra torlódó hangok, az események is metonimikusan, ízekből álló 

kígyótestként kapcsolódnak egymáshoz. Az írásnak erre a tulajdonságára vonatkozik az 

önironikusan csúszómászókkal, hernyókkal, kígyókkal, kukacokkal és a 

ProtagonistabtW. fallosszal vállalt formai analógia. A Salto mortaléban a kukacok 

részekre szakadása és megsokszorozódása igézi meg az elbeszélőt: 

A kukacok, amelyek arra is képesek, hogy akár négy részre szakadjanak, körkörösen 

szervezett életfunkciókkal bírnak. így, ha felszeleteled őket, minden szelet életben marad és 

nemsokára maga is önálló kukac lesz.3 3 4 

A Serpentében ugyanez a megsokszorozó gondolkodásmód ölt alakot a 

narrátor/modell szerző kijelentésében. ("Én mondok valamit, aztán te is, és regény lesz 

belőle, amely az újságok oldalaira kerül.") (S 121.) A regény így nem is regény335, 

3 3 4 Malerba, L.: Salto mortale, 185. 
3 3 5 Nem hiába Malerba sokái tiltakozott is az ellen, hogy írásai kiadásánal a cím alatt feltüntessék a 
regény műfaj meghatározást. Jobban kedvelte az "elbeszélés" ("racconto") terminust, amely nagyobb 
kötetlenséget biztosít befogadónak, írónak egyaránt. Vö. Rizakowitz, Ebenhard: Der Mensch zwischen 
Widerstand und Anpasung, Berlin 1975. 23. 
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alkotó elemei szinte függetlenek egymástól. Malerba "a hagyományos regényforma 

kötelező következetességét és az egységes cselekményre való építkezést hiúsítja meg a 

szabad motívumok korlátlan alkalmazásával. [...] Regényei így mintha narratív 

darabjaikra törnének szét, amelyek variálhatók és önállóak, mindegyik potenciálisan és 

tetszés szerint kitágítható 11336 

Az elbeszélő nevében megnyilatkozó szerző nemcsak a (képzelt) világhoz 

tartozó tényeket rakosgatja, cserélgeti, próbálgatja ("Megpróbálom összekötni a 

tényeket, mintha egy mozaikot raknék.") (S 144.), de az írás tényeivel, alkotóelemeivel 

is kísérletezőként bánik. A kísérletezés megkísértés is egyben. Hiszen amennyire 

kétértelmű az a "neurózis", amely a főszereplő-narrátort sújtja, olyan minden ebben a 

"regényben". Sőt, maga a kétértelműség és kétértelmű, ahogy Blanchot állítja Nietzsche 

írásmódjáról. A Serpentében is "(m)indig bővében vagyunk a jelentéseknek, az Egy 

mindig hamis, az igazság a kettőnél kezdődik, ezért szükségszerű az értelmezés, de nem 

az egyetlen rejtett, vagy akár kétértelmű igazság feltárása, hanem egy többértelmű 

szöveg olvasása, amikor a szövegnek nincs más értelme, mint a folyamat, a kifejezés, 

amely maga az interpretáció. A pluralizmusnak tehát két fajtája van. Az egyik a 

kétértelműség filozófiája, a sokrétű lét tapasztalata, a másik az a különös sokféleség, 

mely nem plurális és nem egységes. A töredékes beszéd sokfélesége ez, a nyelv 

provokációja, amely még akkor is beszél, amikor már minden elmondatott."337 

A malerbai nyelv nem közvetlenül ábrázol, mindig valami másnak a nyelve lesz, 

gyakran saját magáé, vagy a nomád "repülő" gondolaté. ("Vannak madarak, amelyek 

nem visznek semmilyen üzenetet, mások megfejthetetlen üzenetet visznek, megint 

mások pedig nagyon összefüggésteleneket. Ennek nincs sok jelentősége, mert nem a hír 

számít, hanem a hírnök.") (S 172.) Malerbát is a véletlent állító gondolat érdekli, egy 

3 3 6 Ballerini, Rosalaura: La topografía del vuoto, Vecchio Faggio, Chieti 1988. 73. 
3 3 7 Blanchot, Maurice: "Nietzsche és a töredékes írás". In: Atheneum, 1992. 1. 3. 60. 
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olyan állítás, mely szükségképpen és végtelenül aleatorikusan vonatkozik saját magára, 

és amelyben a sokféleség gondolatként lép fel. 

IV. 2. 1. Garibaldi emlékműve 

Malerba prózája - amint már mondottuk - bővelkedik a meghökkentő, a józan 

észt és a feltétel nélkül elfogadott dogmákat provokáló elemekben. Ezek közül az egyik 

legérdekesebbre bukkanunk azokban a részletekben, melyekben a szerző Garibaldi 

emlékével száll szembe. Annak felderítése, hogy honnan ered és mivel magyarázható 

ebben a jellegzetes vándormotívumban338 megnyilatkozó ellenszenv, nemcsak 

ideológiai, de poétikai megközelítést is igényel; és különösen a térábrázolások, valamint 

a malerbai térkoncepció körüli vizsgálódást teszi nélkülözhetetlenné. A "Garibaldi-

ügy"339 részletesebb kifejtése ugyanakkor segít érzékeltetni Malerba prózájának azt a 

különös varázsát, mely a velejéig narratív és erősen bölcseleti jelleg ötvözéséből 

keletkezik. 

Malerba valami olyasmi ellen emel szót, amit mindnyájan tudunk: Giuseppe 

Garibaldi a tulajdonképpeni olasz hős. Közkézen forgó bibliográfiáiban mint nemzeti 

hős, jeles katona és tengerész jelenik meg, akinek Olaszország a leginkább köszönheti 

az egyesítés létrejöttét. Van olyan életrajz szerzője is, aki mindezt politikailag 

aktualizálja kiegészítve azzal, hogy "nemcsak kiváló nacionalista, de internacionalista is 

volt, hiszen mindenütt síkraszállt az elnyomottak ügyében"340. Magáért beszél az a tény 

is, hogy az olasz értelmező kéziszótár az antonomázia terminust - vagyis azt a retorikai 

alakzatot, amely egy szó helyett annak állandó jelzőjét alkalmazza -, "Garibaldi, a két 

3 3 8 Garibaldi és olykor Manzini ellenes gunyoros hangvételű részletek a trilógia mindhárom darabjának 
jellegzetessége, de későbbi művekben, pl. a Pianetaban is találkozhatunk hasonlókkal. 
3 3 9 E fejezet magját képző tanulmány "II caso Garibaldi" címmel jelent meg. Malerba Garibaldi-
polémiája nem egyedülálló jelenség, Calvinónál és másoknál is találkozhatunk vele Vő. Badesi, Licia: 

I Parlar male di Garibaldi: Svevo, Gadda, Calvino, C. Nani, Comol995. 
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világ hőse"341 kifejezéssel szemlélteti. Az, hogy a Garibaldihoz kapcsolódó mítosz 

ezekből a meglehetősen arisztokratikus és ideológiailag demagóg pozíciókból szólal 

meg, a hős- illetve übermenschkultusz olyan idejétmúlt és rosszemlékű propagandáira 

emlékeztet342, amelyeknek még számottevő hely jut a köztudatban, és amelyek jelenléte 

Malerbát érzésünk szerint jogosan sérti. 

Malerba Garibaldihoz kapcsolódó polémiája tehát nem Garibaldinak mint 

történelmi személyiségnek szól, hanem mint a manipulált történelem részévé vált 

alaknak, vagyis Garibaldi uralkodó ábrázolásmódjainak. A miszticizált történetekbe 

burkolt történelmi figura - elveszítve antropomorf jellegét - egy olyan fogalmi sémába 

illeszkedett, amely a példa értékére és feltétlen hitre tart számot. Ez a fajta példa egy 

megmerevedett, "kővé vált", egy hierarchia tetején megjelenő (etimológiailag a 

hierarchia a heroval rokon kifejezés), mások elé állított kép, Vor-bild, hiszen Garibaldi 

és neve - utcákon, tereken, emlékműveken - az olasz élettér olyan része, amellyel a 

"Beszéd Rendje" írja magát bele a hétköznapi térbe, hogy hangtalanul is minduntalan 

felszólítson. A kulturálissá vált terek kiváló ismerője, Zumthor írja a környezet szellemi 

kolonializációjáról: "A tér így válik mítoszok teremtőjévé [...] A tér mindenfajta 

elsajátítása az irracionális és fantasztikus aspektusát hordozza, tanú erre a történelem is, 

hiszen tudjuk mi lett Amerika az első telepesek képzeletében."343 A Garibaldi-motívum 

köré szervezett értelmezésünk újra beláttatja velünk, hogy az ábrázolt tér nem más, mint 

3 4 0 Mack Smith, Denis: Una grandé vita in breve, Lerici Editori, Milano 1959. 7. 
341 "Garibaldi, l'eroe di due mondi" a két világ az egyesítés előtti Itáliára vonatkozik. 
3 4 2 A Garibaldit körbevevő mítosz szemlélete és nyelvi megjelenítése a hőskultusz Carlyle-féle híres 
manifesztójára is emlékeztet: "Az egyetemes történelem, vagyis az én értelmezésem szerint mindannak a 
története, amit az ember véghez vitt a világban, alapjában véve azon nagy személyiségek története, akik 
benne tevékenykedtek. Ők, ezek a nagyságok voltak a többi ember vezetői; kigondolói, őatrónusai és 
tágabb értelemben megalkotói mindannak, amit az embertömegek egyáltalán megkísérelhettek véghez 
vinni. Minden világon található dolog azoknak az eszméknek a külső anyegi eredményeként, gyakorlati 
megvalósulásaként, testet öltéseként jött létre, amelyek a világba vezérelt nagyságok elméjében foganta: 
bizton állíthatjuk, hogy az egész világ történelmének lelke az ő történetük." (Carlyle, Thomas: Gli erői, 
Dall'oglio, Milano 1981.5.) 
3 4 3 Zumthor, P.: i.m. 15. 
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egy térbeli nyelv, a jelentés létrejöttének helye és az interpretációt alkotó 

értelemmodellek lenyomata.344 

Malerba, úgy tűnik, mindezt nagyon is tudja, és tudását nemcsak az 

ábrázolásban sejteti, de olykor egészen nyíltan be is vallja. Mind a kozmikus tér, mind a 

konkrét élettér - legyen az a Párma környéki vidék, vagy a lakhelyét körülvevő régi 

fővárosi miliő - különös inspirációt jelent számára. Utcái "beszélnek", mint például a 

via Giulia Serpentében ("Úgy éreztem, tökéletesen értem ennek az egyenes és hosszú 

(egy kilométeres) utcának a nyelvét, mely úgy nyúlt el, mint egy ráérős szerelmi 

vallomás." S 33.) amelynek egy hosszú "leírással" adózik. Noha Malerba regényeinek 

helyszínei első látásra átlátszóak, a cselekmény puszta kellékeinek, hátterének tűnnek, a 

tér egy olyan "nyelvként" működik, amelyet egyaránt megszólaltathat az írói képzelet 

és a hatalom is. Malerba világaiban a tér nemcsak "fordítási nyelv", hiszen nemcsak a 

nyelv írja le a világot metaforikusán viszonyulva hozzá, a metaforizálódás olykor felül 

is kerekedik, a nyelv szerepe nem leírás lesz többé, hanem olyan átformálás, melyet 

mintha a dolgok maguk kényszerítenének ki. A Serpente egyik passzusában 

félreérthetetlenül jelenik meg az a térből, a hely szelleméből származó ihletettség, 

amely meglepő pontossággal vázolja fel a húsz évvel későbbi Le Maschere alapötletét. 

Az a via Giulia kerül szóba, melynek egyenes, de mégis érzéki vonala itt is, ott is az írás 

inspirációjául szolgál: 

A Via Giulia arra csábított, hogy kardinális legyek a régi időkből, a Római 

Anyaszentegyház fejedelme ezüstcsatos cipőben és vállamon bíborpalásttal. (S 3 4 . ) 

A szavak és a valóság közti határoknak Malerbánál nincs garanciája, mivel a 

képzelet, a mentális ének átjárja azokat. Ahogy a Fuoco grecóban írja: 

3 4 4 Bertand, Denis: L'espace et le sens. Hades-Benjamins, Paris 1985. (Idézi Cavicchioili, S.: i.m. 15.) 
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Átvitt értelemben mondtam, de előfordulhat, hogy katonáitok a retorikai alakzatot 

valósággá változtatják."345 

Malerba regényeiben Garibaldi alakja egyszerre tartozik a valósághoz és a 

képzelethez, egyrészt mint a teret jelölő név, másrészt mint a tér által is minősített, a 

hierarchiát képviselő alak jelentkezik. A történetek szereplői minduntalan belebotlanak 

a róla elnevezett utcákba, terekbe vagy emlékműveibe. A szövegekben megjelenő 

tekintetek időről-időre körbejárják, vagy ahogy a következő részlet fogalmaz, 

körberepülik a Garibaldi-figurát. 

Egy veréb szállt le az autó lökhárítójára, majd újból felröppent, hogy körberepülje a hős 

hazafi, Garibaldi emlékművét. (S 39.) 

A Serpentében Garibaldi nevéhez kapcsolódóan lép fel mindjárt az incipitben az 

a két meghatározó motívum, az erőszak és az erotika, amely később a cselekmény fő 

mozgatói lesznek. Ezekkel a képekkel indul a regény: 

Volt egyszer egy háború Afrikában. A katonák napszövetből készült egyenruhájukban 

vonultak végig a városon. A fafejek - mintha egészen fából lettek volna, és ráadásul parafából 

készült trópusi sisakot hordtak. A via Garibaldin meneteltek, és azt a dalt énekelték, amit 

mindenki tud. (S 7.) 

A via Garibaldi délben és délután ötkor erős illatot árasztott, ekkor haladtak el az 

O.P.S.O. és a Ducale parfumgyárak női dolgozói. (S 10.) 

Minden városban az emlékmüvek a legkedvezőbb pontok a tájékozódásra, azért 

is, mert egy különleges helyen állnak, amely általában jól látható. Megkülönböztettek 

tehát nevük, helyzetük által és azért is, mert mindegyikük igényt tart esztétikai hatásra. 

Malerbánál azonban az emlékmüvek domináns térbeliségük és az ebből fakadó 

3 4 5 Malerba, L.: Fuoco greco, Mondadori, Milano 1990. 
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követelőző igény miatt elkerülhetetlenül agresszív és manipulatív jelleget öltenek, 

mintha az bosszantaná, hogy nem lehet nem észrevenni a teret uraló tömegüket; 

ugyanakkor egy idő után megszokottá, észrevétlenné, de mégis befolyásolóvá válnak. 

Szövegeiben minden emlékmű az agresszivitás és a manipuláció "emlékmüve" egyben, 

amellyel szemben talán csak az írás lehet hatásos. A római Gianicolo, Janus-domb, 

amely a város legmagasabb, Garibaldi lovasszobrával megjelölt pontja, leginkább ezért 

válik Malerba prózájának visszatérő helyszínévé. Az erőszakra, bűnre, őrületre 

kárhoztatott és/vagy periférikus helyzetű szereplők mintha örökös késztetést éreznének, 

hogy ide visszatérjenek. 

A Serpentében az agresszió, a skizofrénia és a szexuális vágyak kígyózása és 

fojtogató szorítása veszi kezdetét az egyébként híres találkahelynek számító dombtetőn. 

Garibaldi szobra ezúttal is hangsúlyos jelenléttel áll vigyázt a történésnek, amelyet a 

meghasonlott főhős egy sajátos epifániája közvetít, valaki mást mint önmagát, vagy 

önmagát mint valaki mást látja: 

Garibaldi még mindig ott volt a gianicolói piedesztálon, kővéváltan. Egy hatszázas Fiat 

kupé parkolt a járdaszegély mellett a fővárosra nyíló panorámával szemben, éppen olyan, mint 

az enyém, ugyanolyan tengerzöld színű. Bent egy férfi és egy lány csókolózott. Úgy éreztem, 

mintha egy moziba lépnék, ahol ott találnám magam a vásznon, amint valami olyat teszek, ami 

egyszer már megtörtént velem. Mindig megrémítenek ezek a szimmetriák. A z Építész 

felfoghatatlan terveinek részét képezik. (S 134.) 

A jelenet előképe a Miriammal eltöltött első és sikertelen randevú: 

Restelltem magam az üresben járó motor miatt, haszontalannak tűnt az a zaj a Gianicolo 

csendjében azon a késői órán, Garibaldi szeme előtt, akinek persze mindig minden sikerült. Az a 

disznó, mondtam majdnem. A végén még kifogy az üzemanyag - mondta Miriam, és valóban 

kifogyófélben volt, a motor lassulni kezdett. (S 41.) 
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A regényben az erotikus egyesülésre irányuló vágy párhuzamos a teljes létre, 

identitásra, interioritásra és ismeretre vágyással, ezért a főszereplő - miután 

megmérgezi - el is fogyasztja, "integrálja" kedvesét. A hiányt próbálja így eltüntetni, de 

sikertelenül. Erre a feladatra talán csak a történet elbeszélése, az írás tehet valódi 

kísérletet. Annak, hogy feladja magát a rendőrségen, tehát nem erkölcsi okai vannak - a 

tett nem bűnként jelentkezik, ezért a bűnhődés, lelkiismeretfurdalás sem kerül szóba -, 

csak a megértésre vágyás a tét. A hős az elbeszélés magvalósulását igyekszik 

elősegíteni, a történetmondás legitim feltételét akarja megteremteni. Ez lehet a 

magyarázata annak is, hogy a "metafizikai" diskurzus keveredik a rendőrségi vallomás 

gyakorlati beszédével, a felügyelő hol "Comissarióként", hol "Architettóként" 

neveztetik. 

A szövegben a Janus-domb fokozatosan "Venus-dombbá" és a magába vonó 

hiány helyévé, az elmaradhatatlan Garibaldi pedig egy fenyegető, bitorló jelenlétté 

válik, ahogy ez a szereplő következő belső "dialógjából" is kiderül. 

A Garibaldi-hídon jártam. Nem történt semmi különös, csak barangolni, sétálni 

indultam a városban. Csakhamar a piazza Bellire érkeztem, majd a piazza Santa Maria in 

Trasteverére. N o Iám, a Gainicolóra tartasz. S valóban, a Gianicolo felé vettem az irányt, sőt, el 

is kezdtem már fölfelé gyalogolni. Kit keresel a Gianicolón? Ne álltasd magad - mondtam. (S 

133.) 

A panorámája miatt közkedvelt Gianicolo képéhez egy másik elem is 

kapcsolódik ezekben a részletekben, a látáshoz, a tekintethez kötődő utalások, amelyek 

a mítosz területére is elvezetnek. Janus, a bejáratot és átvitt értelemben pedig minden 

kezdetet felvigyázó, kétarcú isten a többirányú tekintetre, a többszólamúságra való 

hivatkozás is egyben. (Malerbánál, aki különösen kedveli az ilyen játékokat, persze az 

sem véletlen, hogy a szereplőt ide éppen egy Fiat-kupéban, az olasz szövegben 
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multiplában utaztatja.) Ugyanakkor az általában csak fejként ábrázolt mitológiai alak, 

azáltal, hogy torzó, és a kezdetet a vég momentuma nélkül jelképezi, magában hordozza 

a lezárhatatlanságot, a végtelent is. Garibaldi szobra tehát a kezdet és a többirányú 

tekintet helyét foglalja el, anélkül, hogy erre a Januséhoz hasonló mitikus legitimitással 

rendelkezne. A modernitás felfüggesztett állapotában, az ideológiákkal szembeni 

fokozódó bizalomvesztésben, amely egyszerre jelent az ismeretre, az erkölcsre és a létre 

vonatkozó kondíciót, Garibaldi figurája nem testesítheti meg az oltalmazás ígéretét. 

Éppen ellenkezőleg, az egységét vesztett szubjektum számára az integritás 

veszélyeztetettségének állandó mementójaként jelentkezik. A tekintet és a 

nevek/nyelvek játékává vált szubjektum az elszemélytelenedéssel szembesül. Ennek az 

elszemélytelenítő, független pillantásnak és az annak retorikailag megfelelő patetikus 

nyelvnek lesz a jelölője Garibaldi, amelyet a szereplő nemcsak saját bőrén tapasztal, de 

amelybe olykor bele is képzeli magát. Ez utóbbi jelenik meg akkor, amikor elvegyül a 

tömegben, és kívülállóként nézi azt. 

Milyen szép is elvegyülni az emberek közt, amikor azt érzed, hogy semmi sincs, amiben 

osztoznál velük. A z emberek jönnek-mennek, hitvány problémáikat és gondolataikat cipelik, te 

pedig ott állsz némán középen, és Garibaldiként emelkedsz ki a tömegből. S közben senki nem 

vesz rólad tudomást, észrevétlenül kísértesz és messzire látsz.. . Futottam tovább a forgalmas 

utcán, a kocsik és az autóbuszok közt, olykor befúrtam magam a tömegbe, olykor az egyik 

járdáról a másikra ugortam... Meteor voltam, futóversenyző, dinoszaurusz. Isten veled 

Garibaldi a Janus-dombon, isten veled fővárosi panoráma. Egyik kezemmel megmarkoltam a 

zakómat, mert belekapott a szél, úgy ügettem végig az utcákon, mint egy hajdani lovag. Csak 

sétálni, ahogy mondotta volt D'Annunzio. (S 135.) 

A piedesztálon álló Garibaldi az általa képviselt d'Annunziói esztétizáló 

hőskultusszal nemcsak a térből, de mint történelmi emlék az időből is kiemelkedik. 

Képpé válik, nemcsak úgy, mint egy reklámfigura, de úgy is, mint a múlthoz tartozó és 

kiüresedett emlékkép. Ha a hősiség válsága a hierarchia és az erre épülő struktúrák 
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globális válságát is jelenti, akkor Malerba ezzel a motívummal a történelemtudat és 

történetiség "posztmodem" háttérbe szorulására is reagál, amely egyik fontos témája lesz 

későbbi regényeinek. Egy olyan kor tüneteit aknázza ki a maga eszközeivel, amelyben az 

archiválás gyakorlata ellehetetlenült, múlt, jelen és jövő fogalmai pedig fokozatosan 

elvesztik történeti értelmüket. A tér/írás művészi végtelenítésének ötlete és Garibaldi 

alakjának függetlenítése a történeti kontextustól - amely az ideológiai manipuláció egyik 

fontos eszköze -, ezért közvetetten összetartoznak. Malerba "felháborodása" itt a 

konzumra épülő rendszerek gondolkodási sémáinak szól, és egyben arra a szituációra is 

reflektál, hogy "a kommunikációval való kereskedésben a történelmi üzenetek elvesztik 

identitásukat, és az időhöz kötődő vertikalitásukat. Az immár horizontálisan 

felsorakoztatott emlékek ebben az értelemben az idő térszerűvé válására engednek 

következtetni, amely a tömegek a történetiséget nélkülöző tapasztalata."346 

A Serpentében a történetiség vége implikálja a történetszerűség végét is. 

Most már elég, vége a történetnek. De hát azt sem tudom, hogy történet volt-e 

valójában. (S 217.) 

A regény így az előzményekhez méltóan fejeződik be - horizontális 

testhelyzetben egy elmegyógyintézetben, anélkül, hogy valóban véget érne. A szereplő-

narrátor, aki úgy tűnik legalább egy időre befejezte szellemi szárnyalását, felemelkedési 

kísérleteit, az utolsó fejezetben mintha bekezdésről bekezdésre próbálná bevégezni a 

beszédet, amely már így is túlnőtt saját magán. (Nem vallomás már, mivel azt az előző 

fejezetben aláírta, hivatalosan, bürokratikusán lezárta.) A csendre, sötétre és 

mozdulatlanságra vágyó figura egyre csak a telefonok folyamatos csöngését, vagy 

Miriam hangját hallja, amely elől menekülnie kell, ("Talán sikerül elfutnom és 

3 4 6 Guglielmi, Guido: "L'autore come consumatore". In: II Verri 1997. 4-5. 65. 
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elrejtőznöm." S 215.), de "halálos" fáradtság vesz rajta erőt. Az elbeszélés/beszélés 

tehát így stílusosan "kifulladásig" tart. A szöveg ezzel a nemcsak fizikai, de 

egzisztenciális és narratív értelemben is releváns fáradtsággal marad abba és adja át a 

helyét a valódi tökéletességnek, a csöndnek és a sötétnek. 

Ahhoz, hogy megnyugodjak, minden helyzetet uralni kellene az egész világon, de 

miként lehetséges ez, ha ilyen kimerült vagyok? Végtelenül elfáradtam. Bárcsak 

megpihenhetnék, mozdulatlanul, vízszintes testhelyzetben csukott szemmel - lélegzetvétel, 

hangok, csengőzaj nélkül, s hallgatnék én is a sötétben. Bárcsak ne vágyakoznék többé, és ne 

beszélne senki, és ne hallgatna senki - csak feküdnék a sötét szobában - behunyt szemmel. (S 

218.) 

IV. 3. II pianeta azzurro (A kék bolygó) 

Garibaldi neve, mint a jóléti társadalom és a közgondolkodás ellen irányuló 

provokáció, feltűnik Malerba 1986-os II pianeta azurro (a továbbiakban Pianeta) című 

regényében is, amelyet nemcsak a megjelenés dátuma köt Eco könyvéhez, A Fuocault-

ingához, de erős tematikai hasonlóságot is mutat azzal. Garibaldi, mint szabadkőműves 

a szerzői utóiratban - többek között Carducci, Diderot, D'Alembert, Goethe, Fichte és 

René Guenon mellet egy furcsa listán szerepel, melyet a "szerző" a hozzá eljuttatott 

kézirat egyik füzetének lapjai közt talált. 

A szóban forgó kézirat egy rejtélyes, valószínűleg szabadkőműves-vezér 

politikus ellen a közjó érdekében elkövetendő merényletről számol be, illetve a 

merényletet tervező Demetrio filozofikus gondolatairól, melyek legalább annyira 

forradalmiak, mint szándéka. A regény cselekményét, "tramáját"347 generáló (fiktív 

3 4 7 A "trama" szó egyaránt jelent cselekményt és cselszövést, így Malerba mintha csak a nyelvre és saját 
kivételesen kifinomult nyelvérzékére hagyatkozna a történet kitalálásakor. Az összeesküvés mint téma 
eleve adja magát. 
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vagy valós?) összeesküvéselmélet(ek)ben itt is titkos társaságok egymással is hadakozó 

csoportjai a főszereplők, és ezek - amint a lista is mutatja - térben és időben egyaránt 

szerteágazóak, illetve megsokszorozhatok; láncolatukban így mintha saját logikájukat, 

egyfajta Minden-egy és Egy-minden-elvet követnének. 

Ebbe a szövedékbe bonyolódott bele a "szerző" is, aki egyik jegyzetében a 

következő kijelentéseket teszi: 

Még nem tudom eldönteni, vajon igaza van a felügyelőnek, amikor azt állítja, hogy az 

igazságnak ezer arca van? Az azonban minden kétségen felül áll, hogy a valóságban a titokzatos 

dolgoknak olykor több megoldása is lehet, ami azt jelenti, hogy az egyik megoldás nem zárja ki 

a másikat. A világban van hely az összeférhetetlenségnek is, a kételynek, a tagadásnak, a 

lehetőségeknek, a bizonytalanságnak, az ellentmondásoknak. Theatrum mundi, mysterium 

magnum. (P 324-325.) 

"A világban van hely ("spazio") az összeférhetetlenségnek." Ezzel a racionalitást 

kihívó mondattal adható vissza talán legtömörebben a Pianeta története, amely valóban 

mintha a nem ábrázolható, csak logikailag elfogadtatható "teret" tenné meg 

mozgatójává. Mintha az irracionálist akarná az ész módszereivel és kifejezéseivel 

nyomon követni, noha a regény több szálon is a valóságba kapaszkodik. A "szerző" 

életrajzi adataiban meghökkentő módon teljesen azonos Malerbával, elmondása szerint 

csak a "teljesség" és "a történet hitelessége" végett hozza olvasói tudomására a 

kéziratok megtalálójától és kommentátorától származó feljegyzést - melyet maga is 

végül két megjegyzéssel és egy utóirattal lát el. 

A leírásokban koncepciózusán szűkölködő regényben a tér elsősorban 

kozmológiai mivoltában kap szerepet, egy végtelen, táguló világegyetem 

alkotórészeként, amelyben "mi, emberek", nem tehetünk mást parányi kék bolygónkon, 

mint "belevetettekként" megéljük a világméretű változásokat. A kozmikus azonban 

kisugárzik, vagy inkább a regényben oly gyakran emlegetett fekete lyukként szippant 
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magába, a semmibe. Más szóval újra az történik, amire már Malerba előző regényeiben 

is találtunk - nem is kevés - példát: nemcsak a nyelv írja le a világot metaforikusán, 

hanem fordítva is: a nyelv által leírható, a "tényszerű" valóságdarab is metaforizálódhat, 

a képzelet részét képezheti. Valóság és képzelet érintkeznek. Amint Muzzioli a 

malerbai poétika kapcsán megállapítja: "A képzelet nem helyettesítheti a valóságot, 

mert hozzá tartozik."348 

Ennek megfelelően a Pianetában a beszéd nem "logocentrikus", nem re-

prezentációs és nem is dialektikus. Az ellentét nem ellentételeződik és a beszélő nem is 

vonja vissza a korábbi állításait úgy, mint a Serpentében. A mondatok függetlenül 

szintaktikai jellegüktől az értelmezésben végül is mellérendelődnek, "a mellérendelés 

összegzi azt, amit az egyidejűség nem tud megragadni"349. Malerba írásmódja a 

gondolkodásnak ahhoz a válfajához/szakaszához kapcsolható, amely nem akarja 

elfogadni a pozitív kijelentésekben, a modernista igazságfogalomban rejlő 

csúsztatásokat, hamisításokat, és ezekkel talán nem is annyira szemben, mint inkább 

mellettük - egy végtelenül tágítható térben - keresi a lehetséges megoldásokat. Ez az 

írásmód már nem a kísérleti irodalom vagy a neoavantgárd lázadása, hiszen, ahogy a 

"szerző" a regényben meg is fogalmazza, ezek ideje már lejárt. 

JoAnn Cannon azt írja a regényről350, hogy az az utóbbi évek egyik 

legnyugtalanítóbb, legelgondolkodtatóbb, az értelmezőnek a legtöbb fejtörést okozó 

könyve. Az olasz politikai élet botrányos (a Propaganda Due-ügy) vagy véres (a 

bolognai pályaudvaron történt merénylet) eseményei átsej lenek az egymásba helyezett 

elbeszélések utalásain. Ugyanakkor mégsem ez a közelítő aspektus, hanem a dolgoktól 

való távolodás igénye kap nagyobb hangsúlyt. 

3 4 8 Muzzioli, Francesco: Malerba. La materialitá dell'immaginazione, II Bagatto, Roma 1988. 155. 
3 4 9 Blanchot, M.: i.m. 59. 
3 5 0 Cannon, JoAnn: "The search for the missing plot. Malerba's II Pianeta azzurro". In: Forum Italicum, 
Stony Brook, NY. (25) 1991. 1. 90-102. 
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Azt mondtam magamnak: elérkezett a nézőpontváltás ideje, kívülről és távolról kell 

megfigyelni a dolgokat. Ha felszállok a földről, és a Földet úgy veszem szemügyre, mint ahogy 

azt a csillagközi térben röpdöső űrhajós teszi, minden kéknek és csillogónak látszik. Nem 

szenvedek többé az utcák mocskától, sem a szétszórt, tengert s szárazföldet elborító 

nejlonzacskók miatt. (P 148.) 

Az eltávolodás itt az objektivitás, vagy a képzeleti igenlése? Demetrio, aki 

mérnökként a tökéletes légüres tér előállításával, vagyis egy nagyteljesítményű 

vákuum-pumpa összeállításával foglalkozik a beszédes nevű Rener Vacuum 

Corporationnál, átvitt értelemben ebbe a kozmikus, légüres térbe kívánkozik. Hogy 

leszámoljon a Porto Santo Stefanóban vendégeskedő Professzorral, július hónapra 

kibérli a Kommentátor tengerparti lakását. Ez utóbbi lesz az, aki megtalálja a 

feljegyzéseket, majd veszi a fáradságot, hogy értelmezze és utánajárjon a nyugtalanító 

történetnek. A Kommentátor ugyanakkor bővíti is a kéziratot, értelmezése szó szerint az 

értelmezett részét alkotja - mintegy a jaussi modellt követve -, észrevételeit zárójelesen 

hozzáírja az egyes fejezetekhez, nem is rejtegetve személyes ellenszenvét azok írójával 

szemben. A regény végén az derül ki, hogy a Kommentátor a kiegészített kéziratot 

publikálás végett átadta az abban járatosabb "szerzőnek", akitől ő is csak bérelte a 

lakást, és aki így végül is személyesen érintett a történetben. 

A Pianetában az inkoherencia átveszi a koherencia hagyományos összekötő 

szerepét. Váratlanul meglepi az olvasót, mint például akkor is, amikor a szereplők 

mindegyike - Demetrio és a Kommentátor, és később a "szerző" is - egyaránt 

magáénak tudja az egyirányú utcában található lakást, és abban mindannyian 

otthonosan mozognak. Az egymásmellettiség tovább fokozódik, amikor megtudjuk, 

hogy talán nem is a bérlettel való visszaélésről van szó. A Kommentátor ugyanis más 
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lényegi tulajdonságaiban351 is rejtélyesen megegyezik a füzetek írójával (akárcsak a 

"szerző" és Luigi Malerba), és a kommentár szerint meglehetősen furcsálja, sőt, 

gyanakvással fogadja az egybeesést. 

A merénylet mint téma egyre inkább háttérbe kerül, annak lelki vonzataival 

szemben. A regény itt is eltér a hagyománytól, nem egy detektív és egy lineáris, célt 

tételező történet nyomába szegődik, és nem azt követi végig, hogyan derül fény egy 

megtörtént bűntényre, hanem egy készülő gyilkosság lépéseit ábrázolja. Naplójában 

Demetrio a korrupt és teljhatalmú politikus likvidálására készülve megszállottan 

ismétli, gyakorolja tervét, megpróbál a gyilkosság vágyától annak megvalósításáig 

jutni, minden eshetőséget, még saját halálát is mérlegelve. Malerba e szereplője egy 

vérbeli és az olasz irodalomban nagy hagyománynak örvendő inettónak bizonyul. 

Gyakran ellátogat a közkönyvtárba, ahol a klasszikus és a modern filozófiában keres 

szellemi-lelki erőt tette végrehajtásához, de ez az időtöltés végül nem lesz más, csak 

kifogás, kitérő, hogy az akciót elhalassza. 

A szellemi kitérők azonban nemcsak a cselekményben, de a történetmondásban 

is mint elágazások jelentkeznek. Olyan egyirányú utcák, mint az, amelyen az azonos 

otthonnal rendelkező író Demetriónak, a szövegbe beleíró Kommentátornak és az 

egészet jegyzetekkel ellátó "szerzőnek" (valamint a vele minden adatában megegyező -

így a Porto Santo Stefano-i ház tulajdonlásában is - biográfiai Malerbának) nap mint 

nap végig kell mennie; és amin végig kell mennie az olvasónak is, aki ezeket az 

ábrázolt és ábrázoló mozgásokat követni akarja - tudván, hogy nincs kiút. 

3 5 'A fiktív világon belül Eco "szükséges tulajdonságoknak" ("proprietá necessarie") nevezi azokat, 
amelyek a világot berendező dolgok megteremtésére szolgálnak és azokat más entitásoktól 
megkülönböztetik. A "lényegi tulajdonságok" ("proporietá essenziali") e terminológiai szerint ellenben 
azok, amelyek a fiktív világot a valósággal összekötik (pl. a földrajzi nevek). Demetrio lényegi 
tulajdonságairól szólva, tehát tulajdonképpen szükséges tulajdonságait értettük Vö. Eco, U.: Lector in 

fabula, "Strutture di mondi" című fejezete, 122-173. 
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Demertio szellemi kalandozásai során a modern tudomány fényében próbálja 

értelmezni a filozófia bölcseit. A fizikát átvezeti a metafizikába, pontosabban annak 

tagadásába, a semmibe, hiszen minduntalan az anyag létezésének - és ebből 

következően a világ, és saját maga létezésének - tagadása üt szöget a fejébe. Igen 

erősen emlékeztet a szereplő intellektuális-érzelmi válsága az ifjú Törlessére, akit az 

irracionális számokból áradó bizonytalanság fertőz meg egzisztenciális 

bizonytalansággal. A nyugtalanító gondolatok elől hagyományos számításokba 

menekülő mérnökember még ott sem talál menedéket. 

A nulla szimbólumát nem tudtam nélkülözni a pozitív és racionális eredményekben. 

Egy kis erőlködéssel el tudtam volna tekinteni a hattól, a nyolctól, a kilenctől, de a nulla nélkül 

számításaim minduntalan elakadtak, úgy jártak, mint az az óra, melynek kivették az egyik 

fogaskerekét. A leonárdói fogaskerekek ideje azonban lejárt - láttam be -, elektronikus korba, a 

nyomtatott áramkörökébe, a bináris rendszerekébe léptünk. [ . . . ] A matematika, melyben egykor 

úgy próbáltam elrejtőzni, mint mások svájci szanatóriumokban, mára az ősök romos vára lett, s 

benne a Professzor szelleme kísért. (P 19-20.) 

A nullától nem tud megszabadulni, de a Professzortól sem. Demetrio tehát a 

semmivel, az értékhiánnyal, a Gonosszal azonosítja ellenfelét, és megszállottan próbál 

felülkerekedni rajta. A Kommentátor sem tesz másként. Értelmezésében olyan jelek 

mutatkoznak meg, melyek Demetrióhoz teszik hasonlatossá. Azzal a koncepcióval 

olvassa a füzeteket, hogy azok szerzője valamit rejteget, hogy azokból hiányzik, vagy 

csak rejtjelesen megfejthető a lényeg. ("Azt gyanítottam, hogy a szerző ötlete nem az 

volt, hogy elmondjon bizonyos dolgokat, hanem, hogy azokat egy fantasztikus és 

látomásos képernyő mögé rejtse el.", P 13.) "a jelentést a szavak mögött keresi" ("il 

significato dietro le parole11352 Pl3.) Vagyis ugyanolyan paranoiás tüneteket produkál 

értelmezőként, mint Demetrio íróként. 

3 5 2 kiem. a szerzőtől. (L. M.) 



Ez a paranoiás állapot a pszichológia nyelvén - a szorongás megnyilvánulása, az 

egzisztenciális bizonytalanságé, a semmitől, a haláltól való menekülésé. A 

szorongásnak nincs is tárgya, vagyis a tárgya a nincs. Az incipitben kerül elő először ez 

az érzés, az otthonosság elvesztésének kíséretében, amit a lakás bérbeadása utáni apró 

nyomok, az idegenek, az idegenség jelei váltanak ki. 

Amikor újra birtokba vettem a lakást, az ismeretlen bérlők ott-tartózkodásának millió 

apró jelét vettem észre. De e fizikai jeleken túl is érezhető volt a korábbi lakók jelenléte. 

Mintha láthatatlan szimulákrumaikat hagytak volna hátra, melyek most csendben szobáról 

szobára suhantak. (P 8.) 

Ehhez a Malerba-idézethez "kommentárként" leginkább egy Heidegger-passzus 

társítható, mely Kirkegaard A szorongás fogalma című munkájának tézisét éleszti újra: 

"a semmi rettegést szül". 

A szorongásban - azt mondjuk - "otthontalannak érezzük magunkat" (ist es einem 

unheimlich"). Mit jelent itt az "es" és az "einem"? N e m tudjuk megmondani, mitől van 

otthontalan érzése valakinek. Valaki egészében (im Ganzén) érzi otthontalannak magát. Minden 

dolog, mi magunk is közömbösségbe süllyed. D e nem abban az értelemben, hogy a dolgok 

egyszerűen eltűnnének, hanem abban, ahogyan elmozdulásukban mint olyanban felénk 

fordulnak. A z egészében vett létezőnek (ez az a homogén és felszínes világ, amelyet a kijelentés 

kényszerű, logocentrikus nyelve elnevezett és táblázatba foglalt) ez az az elmozdulás, ami a 

szorongásban körülvesz bennünket, szorongat minket. N e m marad támaszunk. Ami marad, és 

ami ránk tör - midőn a létező elsiklik -, az ez a "nincs" ("kein").353 

A regényben az elrejtés- és feltárás-motívumok keverednek. A krimi és a 

kommentár hagyományos műfajai az utóbbihoz kötnék a cselekményt, ám 

mindkettőben olyan elemek jelennek meg, melyek ez ellen hatnak. Ezt a kettős mozgást 

- nevezhetjük a szöveg igazságrelációjának is -, a kommentátor akkor engedi látni talán 

legtisztábban, amikor Demetrio sötéttől való félelmét olyan metaforaként érti, amely 
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egyszerre elrejti és feltárja halálfélelmét. Amikor Esther F.-t, a Professzor egyik 

rejtélyes alárendeltjét holtan találják, a Kommentátor sietve Demetriót hozza gyanúba. 

Miért? Ahogy a Kommentátor hiteltelennek találja Demetriót, úgy a Kommentátor is az 

lesz az olvasó és végül a "szerző" előtt. A kommentárok és az egész szöveg talán nem is 

egyéb, mint alibi, búvóhely egy későbbi gyilkossághoz. 

Malerba azonban nemcsak az elrejtésben érdekelt, hanem a nyelv általi 

feltárásban is, hiszen olykor triviális szimbólumokat alkalmaz. Az otthon és a lakás 

visszatérő témája a hozzá kapcsolódó érzelmi problémákkal, a lélek otthontalanságának 

parafrázisa. Demetrio panaszkodik is a lélekre irányuló kérdés eltusolásáról, és észre 

sem veszi, hogy maga is ebbe a hibába esik. 

De kinek van bátorsága manapság a lélekről beszélni? Talán sokan szeretnék szóba 

hozni, de szégyellik magukat, és ijedt kutya módjára kushadnak. A halhatatlan lélek, mely 

tegnap még lekötötte a fi lozófusok és költők figyelmét, mára az ember szégyellni való részévé 

vált, amit meg sem szabad nevezni. (P 96.) 

A lélek olyan téma, amelyről ma már nem lehet beszélni, hacsak nem iróniával 

és idézetekben. Az Eco által A rózsa nevéhez írt "Széljegyzetek"-ben emlegetett 

megoldás visszafogott formájában jelentkezik itt, az irónia éle tompul, a kétely ezért 

megmarad, nem dönthető el, hogy az egzisztenciális szorongás komoly vagy 

megjátszott, képzeleti vagy valós. 

A létező elsiklásától való rettegés a szereplőknek a tengerhez fűződő 

viszonyában jelenik meg talán a legszószerintibb módon. A városka, amelyben az 

események játszódnak földrajzilag egy tengerbe nyúló földnyelven foglal helyet, vagyis 

a tengertől veszélyeztetett területen. Demetrio a nézőpont megválasztásával igyekszik 

eltüntetni a veszélyt: "szívesebben gondolom azt, hogy bolygónkon a föld az, ami 

3 5 3 Heidegger, Martin: Lét és idő. Gondolat, Budapest 1989. 342. 
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körülveszi a tengert, mint azt, hogy a tenger a földet". (P 13.) Ugyanez a viszolygás 

befolyásolja a Kommentátort az általa elbeszélt történet végén, hogy megváljon 

"lakásától". ("Jövőre már nem gyötör a tenger okozta üresség és rémület. A 

feleségemmel elhatároztuk, hogy eladjuk a Strada dei Farin lévő lakást.") (P 314.) A 

szorongásban a két fiktív szereplőhöz a harmadik, a leginkább valódiságra pályázó 

"szerző" is csatlakozik, hiszen kijelenti, hogy "a párhuzamoknak adózva elhatároztam, 

hogy eladom a Porto Santo Stefanó-i lakást, ha megfelelő ajánlatot kapok." (P 325.) 

Korábban pedig a viszolygásnak arra a fajtájára panaszkodik, amely alteregói 

tengerélményét idézi fel, csakhogy itt a szöveg/szövege kapcsán, amely a plágium 

motívummal a szerzői identitást is játékba vonja. "A legelső oldaltól kezdve egy 

kellemetlen és nyugtalanító érzés vett rajtam erőt, amely egyre nőtt, ahogy az olvasással 

haladtam. A szöveg több helyen is nyilvánvalóan egyik-másik könyvemből lopott 

részleteket, többször otrombán hamisítva, tőlem idegen fantáziálás és erőszak 

megnyilvánulásaival, de éppen ezért magával ragadott." (P 319.) 

Az idézet folyatása meglepő észrevételeket tesz lehetővé. A "szerző" ellopott 

témája fölötti kesergéséből kiderül, hogy az nem más, mint "a gyilkolás vágya", 

amelynek a későbbiekben egy teljes regényt készül dedikálni, persze nem olyat, mint 

Demetrióé/vagyis a Kommentátoré. Ez a regény néhány évvel később napvilágot is lát a 

valóságban Le maschere címmel és azzal a mottóval, hogy "Embert ölni a világ 

legkönnyebb dolga." Mindez azt is mutatja, hogy Malerba nemcsak a világ tekintetében 

gondolkozik kozmikusán, de saját írói univerzumát illetően is, melynek darabjai 

megannyi szállal kapcsolódnak egymáshoz. Ahogy regényei itt-ott kiszólnak a 

fikcióból, és tényeket neveznek meg, a létezés különböző modalitásaira - vagy 

mondhatnánk - a valóság különböző - calvinói - szintjeire mutatnak rá. A szerzőt a 

Pianetában is elsősorban a létezés mikéntjei foglalkoztatják. "Embert ölni a világ 
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legkönnyebb dolga" - valóban, hiszen csak le kell írni egy papírra. A történet léte 

illuzórikus, de mégis létezés. A Fuoco greco hőse mondja: "egy történet, amint leírom, 

létezik. Mindegy hányan olvassák, nem baj, hogy elfelejtik szavait, nekem az is elég, ha 

csak egy olvasó akad, aki felfogja az értelmét, és másoknak továbbadja. Ez az egy én 

magam is lehetek, aki a történetet leírta. Anélkül, hogy másolók és fordítók hada 

dolgozna, az írott történetek beutazzák a világot és az emberek elméjét, akik - anélkül, 

hogy tudnák - hírnökeivé válnak."354 

A létezés független az igazságtól és a pozitív jelenléttől. Costantino C. a szerzői 

utóiratok alakja Dél-Amerikából írt leveleiben egy ismerőséről, Demetrióról és 

beszélgetéseikről számol be a "szerzőnek". Mivel Demetrio akkor már - úgy tűnik -

halott, hiszen holtestét felesége felismerni vélte, Costantino azt a feltevést igazolja, 

hogy a Kommentátor nem más, mint az ál-Demetrio, vagyis Demetrio és a 

Kommentátor talán egy és ugyanazon hamis identitású személy. Annak a történelmi ál-

cárevicsnek (Dimitrijnek) modernizált változata, akinek - mondja a "szerző" egy ideig 

sikerült becsapni környezetét és kikiálttatnia magát uralkodóvá. A hiteltelenség 

fokozatosan és módszeresen lerombolja a kéziratfikcióval kezdetben keltett 

dokumentaritást, sőt, a szerzői auctoritást is - hiába a sok biográfiai párhuzam. A 

"szerző" mint narrátor és Malerba mint modell szerző túlságosan is kedvelik a 

szimmetriákat és a hiteltelenség realitását, ahhoz, hogy értelme lenne, valamely eredeti 

szándék, valamely első ok megtalálására vállalkozni. Úgy tűnik, hogy a szereplők 

egytől egyig abba a lelki kategóriába tartoznak, amelyet a "szerző" hoz szóba a 

hamisítványok kapcsán. És talán ez a kategória nem is egy alcsoportot jelöl az emberi 

nemen belül, hanem a modern szubjektum sajátja, hiszen a "persona" kifejezés is 

eredetileg "maszkot" jelentett. 

354 Fuoco greco, Mondadori, Milano 1990. 189. 
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Arra a megállapításra jutottam, hogy bizonyos emberek - még ha intelligensek is, és az 

érzékenységnek sincsenek híján - sokszor képtelenek arra, hogy megmagyarázzák tetteiket, 

önmaguk számára sem valódiak. (P 327.) 

Az identitás defektje, az autentikusság, hitelesség hiánya a magyarázatban, az 

önértelmezésben, vagyis a szubjektumnak önmagáról szóló és önmaga által gyártott 

történeteiben keresendő. De milyennek kell lennie egy elfogadható magyarázatnak? Mi 

kell egy elfogadható történethez? Egyáltalán, hogyan lehet valamit megmagyarázni, ha 

lemondunk a koherenciáról, vagy az alapvető logikai törtvényekről? 

Ha elfogadjuk is, hogy az igazi vagy látszólagos ellentmondások a valóság részét 

képezik, ne mondjunk le arról, hogy legalább néhány csomót megpróbáljunk kibogozni egy 

nehezen érthető, sokarcú szövegben. Csak rá kell bíznunk magunkat az események 

megváltoztathatatlanságára, melyek - bármilyen aleatorikusak, rendezetlenek is - szinte mindig 

és teljesen maguktól végül egy pontba futnak össze, egy "történetet" képeznek. (P 318.) 

A Diario di un sognatoréban megjelenő definíciók rímelnek a véletlenszerű 

történet korábban már szóba hozott malerbai koncepciójára. Szerzőnk felfogásában az 

álom hozzátartozik a szubjektumhoz, de nem azzal a látens és elrejtett mély igazsággal, 

ahogy azt Freud kifejtette. Az álom és minden más történet is csak felszín, a benne 

megmutatkozó értelem utólagos és nem eredendő. 

Akármennyire is a valóság meghosszabbításának, vagy vadhajtásának mutatkozik az 

álom, képei nélkülözik az alapot. Nem egy mintát követve keletkeznek, hanem azt utólagosan 

állítják elő, kitalálják. A modell ennek megfelelően egy még el nem készült műé, melynek 

alapanyagai egyszerűen az érintkezés szabálya szerint szerveződnek, a végeredményt ennek 

ellenére mégis határozott, kőkemény formának látjuk. 3 5 5 

3 5 5 Malerba, L.: Diario di un sognatoré, Einaudi, Torino 1981. 9. 
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A Pianetában Demetrio gondolatai gyakran a gyűlölet témájához térnek vissza. 

Ez az "ősi és fortyogó érzés" (P 42.) "a szöveg valódi témája" (P 120.) "konstrukciós és 

dekonstrukciós elem egyszerre"356, nagyjából úgy, ahogy azt a szereplő a preszokratikus 

Empedoklésznél találja. Empedoklész szerint ugyanis a gyűlölet a szeretet által 

jellemzett harmonikus állapotban hasadást okoz, ám egyben a változatos és sokrétű 

világ kialakulásának is feltétele lesz. A gyűlölet tehát erő, egyértelműen definiálhatatlan 

potenciál, egyfajta "se nem ez, se nem az", vagy "harmadik típusú"-logika357, mellyel 

Demetrio/Malerba érdekes játékba fog. Az arisztoteliánus Mozdulatlan Mozgatót ehhez 

a preszokratikus felfogáshoz köti, a gyűlöletet teszi meg nemcsak a tettek, a cselekmény 

eredőjévé, hanem az univerzumévá is. 

A gyűlölet - jelenti ki Demetrio profetikus hangvétellel - hajtóerő, Mozdulatlan 

Mozgató, miként Arisztotelész mondja, amikor az univerzumról beszél. A gyűlölet sokkal 

erösebb és maradandóbb érzés a szeretetnél, hatására gyorsul a véráramlás, felélénkül a 

szervezet, szárnyakat kap a gondolat, az emésztést is segíti, amire viszont ráömlik, azt savként 

marja szét. (P 116.) 

A gyűlöletre alapozott szemlélet szerint a világegyetem a nullával határos, a 

pozitív és a negatív egymásra utalt. Demetrio tudományos nyelven egyre-másra 

paradoxonokat fogalmaz meg, "rájön", hogy az úgynevezett végtelen a semmivel 

találkozik: ahogy apránként odaérnek a galaxisok, "a táguló világegyetem a semmivel 

töltődik ki." (P 207.) Az anyagra vonatkozó kérdések minduntalan a semmi felé 

irányulnak, a fizikai orientáció metafizkaivá válik. A létezés és a semmi témájának 

felvetésével Malerba egyfelől a sartre-i egzisztenciálfilozófiából merít, másrészt annak 

hermeneutikai továbbviteléből, melyet Heidegger neve jelöl a legreprezentánsabban. 

356 Heyer-Caput, M.: i.m. 224. 
3 5 7 Vö. Derrida, J.: Esszé a névről, Jelenkor, Pécs 1995. 113. 
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A Kommentátor, miközben igyekszik feltárni a füzetek mélyén lappangó 

jelentést, Demetrio feltételezett olvasmányaihoz fordul segítségért. A könyvtárbeli 

élmények közt meg is találjuk - amint Heyer-Caput is utal rá - Heidegger egyik 

passzusát, Enzo Paci fordításában, amely éppen a semmi és a tudomány ambivalens 

kapcsolatán gyakorol kritikát. Véleményünk szerint azonban tévedés lenne, a 

Heidegger-idézeteknek nagyobb tekintélyt tulajdonítani, mint bármely más idézetnek. A 

fiktív értelmező-elbeszélő sem tudja tényszerűen alátámasztani azt a hipotézisét, hogy 

Demetriót - noha korábban maga is említi a német filozófust - valóban inspirálta a 

részlet. A Kommentátor, bár mélyebb igazságokat keres, valójában nem rekonstruálja 

alteregója gondolkodását, hanem megteremti azt, visszavezetve egy konkrét szövegre, 

egy számára elfogadható és egy adott névhez köthető világképre. Heidegger filozófiája 

- mely a "világkép"-fogalom és az azzal járó modernista beidegződések egyik fő 

kritikusa - maga sem más, mint a világhoz való bizonyos viszonyulás, "a világ képe". A 

Kommentátor, miközben a kézirat megfejtésén fáradozik, hibát követ el, azt a vétket, 

melyet de Mannel vakságnak nevezhetnénk, és amelyet valóságos értelmezői is 

elkövetnek, ha a "kommentátori módszert" alkalmazzák. Pedig a szerző maga is több 

ízben figyelmeztet az értelmezői túlkapások veszélyeire. (Nem is véletlen, hogy a 

Pianetát Malerba kritikusai a szerző legintellektuálisabb regényeként tartják számon.) 

A "szerző" végül céloz rá, hogy szövegének/szövegeinek jelentéslehetőségei Az ellopott 

levél - illetve a hozzá kapcsolódó, egymást üldöző interpretációk - ötletéhez állnak 

legközelebb. 

Olykor az igazság egyszerű és ott van teljesen nyíltan a szemünk előtt, de mégsem 

akarjuk észre venni. Ide vonatkozólag idézhetném Edgár Allén Poe Az ellopott levél című írását, 

de nem teszem, nehogy elrontsam az olvasó kedvét, pont az utolsó oldalon egy ilyen 

nyilvánvaló utalással. (P 360.) 
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A kék bolygó távolból történő szemlélésének vágya tehát nem az objektiváló 

tudományos pillantás, hanem egy hermeneutikai tekintet, vagyis az a kívánatos 

értelmezői távolság, mely a jelentéskeletkezés/keresés lezárhatatlanságával szemben 

tárgyilagos magatartást eredményez, amely tudja: a levelet mindig ellopják. Az 

interpretáció nem érheti el a Létet és a Logoszt, és itt a malerbai koncepció szerint a 

heideggeri varázsszavak ("rés"/"Aufriss") sem segítenek. A gömb/glóbusz nem lehet a 

miénk. Az Diario egyik feljegyzésében olvashatjuk: 

Egy nagy, több mint egy méter átmérőjű kristálygömböt találtam a settecamini-i ház 

nappalijában. Mivel meg akarom találni a bejáratát, lassan gördítem a szobában, hogy lássam, 

nincs-e valahol egy lyuk, egy rés, ahol bebújhatnék. Végül megértem, hogy lehetetlen a dolog, 

de makacs kitartással folytatom a keresést. Sose lehet tudni."358 

A malerbai gondolkodásra tehát alapvetően a megtalálás, a befejezés 

önkényének felismerése jellemző, ezért "töredékes" marad még akkor is, amikor 

látszólag befejeződik. Ebben a vonatkozásban megidézi azt a nietzschei töredékességet, 

melyet Maurice Blanchot a közetkezőképpen értelmez: "Nem olyan beszéd- vagy 

gondolkodásmód ez, amely szerint el kellene utasítani a dialeketikát, vagy harcolni 

kellene ellene. [...] Másféle beszéd ez, mely elválik a diskurzusoktól, nem tagad és 

ebben az értelemben nem is állít semmit, hagyja, hogy a határtalan különbözés a 

megszakítások, megállítások révén játsszon a töredékekkel." (P 59.) 

A regényben minden töredékes és töredezett, a fizikai anyag a nem-létig 

bontható359, az egymásra vetülő szubjektumoknak nincs identitása, talán egymás részei, 

anélkül, hogy bármelyik egész lenne, a készülő tettre koncentráló történet in fieri 

3 5 8 Malerba, L.: Diario di un sognatore, 136. 
3 5 9 "Amikor a fizikusok magpróbálnak közelíteni az elsődleges elemekhez, melyekről már a 
preszokratikus filozófusok is beszélnek, valójában sötétben tapogatóznak. A részecskék már nem is 
láthatók, sőt, nem is anyagok, nincsenek fizikai tulajdonásgaik, valamely ismeretlen ürességben 
mozognak. Talán nem is léteznek. És ezért talán az anyag sem létezik, hiszen, ha fokozatosan közelítünk 
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marad, hiába vértezi fel magát idézetekkel, kommentárokkal és végül megjegyzésekkel. 

A töredékek játékában megmozdul az arisztotelészi "Mozdulatlan Mozgató" is, az 

univerzum tágul mind a világ, mind a szöveg vonatkozásában. Vagyis a végtelen 

elveszíti statikus, "térszerű" mivoltát, és az a szöveg is állandóan változik, gyarapodik, 

amely már eleve integrálja az értelmezés aspektusát. Emlékezzünk rá, hogy a Pianeta 

nem a történettel, hanem a kommentárral, vagyis a már megtörtént értelmezésével 

kezdődik, tehát a hermeneutikai tényező a szöveghez képest elsődleges. Malerba tehát 

elfordul attól a modernista értelmezői hagyománytól és az annak megfelelő irodalmi 

gyakorlattól, melyet Spanos a következőképpen jellemez: 

Azzal, hogy a modernista kritika eleget tesz annak a hagyományos formai 

imperatívusznak, hogy az irodalmi műalkotást a vég felől lássa - azaz úgy, mint egy autonóm és 

inkluzív tárgyat, vagy a mai kritikusok legtöbbje által a "modem" irodalom jellemzésére átvett 

kifejezéssel: mint térbeli formát - ezzel máris "végrehajtotta az önmaga által felvázolt 

tapasztalat folyamatjellegének - s így időbeli/történeti létének - levésének (be-ing) - elfedését. 

360 

A mozgás törvényét követi az a nyelvkoncepció is, amely szemben áll a tömeges 

használat beidegződéseivel, megszilárdult formáival. A nyelvnek van egy pozitív 

koncepciója is Malerbánál, amint már a Scopertában is láttuk, amikor leveti absztrakt 

fogaimiságát és élővé, egy "táncoló" médiummá, egyfajta hatodik érzékké változik át. 

Szövegeiben gyakran előfordulnak meglepő és grammatikaellenes nyelvi megoldások, 

amelyek az élő beszéd szabálytalanságaival a kifejezések elvont zártságát és magát a 

nyelvi rendszert a mindig mozgásban lévő értelem potencialitásának nyitják meg. Ám a 

mozgó értelem végül a semmivel határos, ezt az üres-végtelen-fenyegető "teret" látja 

bele Demetrio a reklámplakátok üzeneteibe, miközben a tengerparton sétál: 

a végtelenül parányihoz, az anyagtöredékek eltűnnek a sötétben és a semmiben. De ha nem létezik az 
anyag, akkor a világ sem létezik."(P 66.) 
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Gyakran használtak főnévi igeneveket ("verbi all'infinito"), úgy mint feloldódni, eltűnni, 

lőni, megsemmisíteni, vagy határozatlan főneveket, ("sostantivi senza sostanza") mint semmi, 

nulla, űr, sötét. Rögtön felismertem a halál jeleit . . . (P.168.) 

A beszéd sokszor úgy jelenik meg, mintha a negatívumokat akarná kitölteni -

hiába, az űr marad, sőt mintha növekedne is. Ebben a regényben is a csend vágya 

jelentkezik befejezésként. 

Túl sokat beszélek. El tudok végre hallgatni? Mikor? Nem, nem szabad kérdezni, de ha már 

kérdezel, legalább ne válaszolj. Kérlek, ne válaszolj. (P 307.) 

A regény azonban mégsem itt ér véget, a szereplőtől még átveszi a szót a másik 

két elbeszélő. A "szerző" hozza tudomásunkra egy újsághír alapján, hogy a merénylet 

utólag mégis megtörtént, de csak azután, hogy a történet, Demetrióé, befejeződött. A 

Professzort páncélozott Alfa Rómeójában éri a gyilkos lövés, amikor egy pillanatra 

leereszti az ablakot, hogy levegőt engedjen be. A nyitás, nyitottság lehetőséget szül, 

hiszen ekkor kap lehetőséget a tettes, aki mint Demetrio, jobban koncentrál a hiányra, 

az űrre, mint a szilárd anyagra. Bár nyitva marad a kérdés a tettes és az ál-Demetrió 

kilélét illetően, a Pianeta így mégis meglepi az olvasót egy befejezéssel, annak 

szellemében, hogy a forradalmi csend neoavantgárd és kísérleti korszaka lejárt361. A 

szubjektumok széttöredezettségének itt nem az elbeszélés lehetetlensége, hanem 

széttöredezettsége és alakulásának önkénye felel meg, amely a nagy finálé helyett, egy 

kis finálénak még teret tud biztosítani. Az elbeszélők sorra elköszönnek, a regény 

3 6 0 Spanos, William W.:"A kör megtörése: a hermeneutika mint fel-tárás". In: Testes könyv I. Ictus, 
Szeged 1996. 50. 
3 6 1 Costantino C. az elismert "szerzőnek" alkalomadtán odadaja saját, a kiadóktól viszsautasitott irását. 
Ez utóbbi így számol be erről: "Egy kétbalkezes terrorista naplója volt, lendületes, dühös írás, melyet 
sajnos elnyomott a túlbonyolított nyelvezet. Néhány jólsikerült részlet ellenére az egész mintha a már 
idejétmúlt neoavantgárd mintáit követte volna." (P 329.) 
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fokozatosan halkul és mintegy smorzatóban, az "Utánam a vízözön" apokaliptikus 

címet viselő zárszóval fejeződik be. 

Nem lényegtelen az a tény, hogy ezzel a befejezéssel Malerba csak megkésve 

jutalmazza meg az olvasót, még egyszer eszébe vési: a megkésettség az olvasás 

alapvető tulajdonsága. A nyelv a transzcendentális értelem meglelésének lehetetlenségét 

mutatja. A "szerző" a regény zárósoraiban - az egészhez méltóan - választja meg azt a 

Szofoklész-idézetet, melynek a kritika csak kevés figyelmet szentel, pedig Malerba még 

provokál is. 

A világ létezése egy végtelen csoda, de nincs semmi, amely az embernél csodálatosabb. 

Szofoklész mondta ezt az Antigoné első kórusában. Hogy is ne érthetnénk vele egyet? (P 340.) 

A Pianeta nem az "egyetértéssel", a megfeleléssel zárul, hanem itt is, mint 

mindvégig, azt a hátborzongató kétértelműséget járja körül, amelyet az Antigoné 

ambivalens sorainak eredeti szövege páratlan módon érzékeltet. Malerba könyvének 

egész gondolata előkészíti ezt a lezárást, a polifónia hangsúlyozása és a kommentatív 

részek a szöveg és interpretáció kölcsönös egymásrautaltságát teszik minduntalan 

felismerhetővé362. A recepció része a szövegnek, mint ahogy a Szofoklész-idézethez is 

hozzátartoznak értelmezései, a későbbi recepció - itt pedig mindenekelőtt heideggeri 

olvasata - amely éppen nem az egyre, hanem a kétértelműségre hívja fel figyelmünket. 

"Nincs semmi az embernél csodálatosabb." "Nincs semmi az embernél rettenetesebb." 

A két értelem nem zárja ki egymást. Csodálatos és rettenetes ez is. 

3 6 2 Sokatmondó ehhez kapcsolódóan a kommentátor visszatekintése saját tevékenységére: "Itt ér véget a 
harmadik és utolsó füzet. Az olvasás befejeződött - de nem is olvasás volt ez, inkább felfedező út egy 
lápos vidéken. Most döbbenek rá, milyen rengeteg kommentárt írtam. Egykor azt hittem, zárójelesen 
megírom Demetrio igazi történetét, de aztán beláttam, hogy nincs igazi történet kitalálás nélkül, 
Demetrio pedig túl gyakran alakult át a szemem előtt. Nem vagyok képes rá, hogy összefogjak egy 
cselekményt, amelynek semmi tartása, borulna minden irányba..." (P 307-308.) (kiem. tőlem Sz.O.) 
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IV. 4. Itaca per sempre (Mindörökké Itaka) 

Történetek szövik át az időt, amelyben élünk. Helyünket a világban, még mielőtt 

magunkra eszmélnénk - sőt talán nem túlzás azt állítani: még mielőtt megszületnénk - családi 

elbeszélések jelölik ki. A ránk hagyományozott történetekhez azután hozzátesszük a magunk 

állandóan változó, nyugvópontra még halálunkkal sem jutó történetét. Ami kívülről ér 

bennünket, és amit magunk teszünk, amit gondolunk, képzelünk és tapasztalunk, amitől félünk, 

és amit remélünk, elmondjuk magunkról és elmondjuk egymásról, elmondjuk újra és elmondjuk 

másként. Elbeszéléseink vissza-visszatérnek a már elmondottakra, és ismét elölről kezdik: így 

próbálják körülvenni és befogni az elszökő történéseket.363 

Ha - ahogy a főszereplő állítja - a Pianeta magját képező füzeteknek a gyűlölet 

volt a tulajdonképpeni témája és az írást tápláló energiája, akkor Malerba utolsó előtti 

regényében, úgy érezzük, az identitás és narráció feszültségteli kapcsolata tölt be 

hasonló szerepet. Amint a szöveg egyre a "Hol és hogyan van az ember mint egyszeri 

létező a lezárhatatlan elbeszélések világában?" kérdése felé tereli az olvasót, azt látszik 

figyelmünkbe ajánlani, hogy univerzumunkban és fiktív univerzumában egyaránt 

"történetek szövik át az időt", és ezek közt kell helyet keresnie minden újabb 

történetnek, így az - állandóan gyarapodó, változó - közkinccsé vált mítoszoknak és 

személyes élettörténeteinknek is. Az 1997-ben napvilágot látott Itaca per sempre (a 

továbbiakban Itaca) című regényben Malerba az elbeszélés ismeretértékét hozza kettős 

játékba: az élettörténet elbeszélését az önazonosságra vonatkozólag főként Odüsszeusz 

figuráján keresztül, illetve az irodalmi elbeszélését, amely eredetiségében korlátozott és 

variációkban szóhoz jutó diskurzusként formálódik. Az elbeszélés mindkét 

megnyilvánulásában "újrafelismerés", anélkül, hogy ezalatt valamely már előzetesen 

adott lényegiség megleléséről lenne szó. 

3 6 3 Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Budapest 1998. 13. 
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Malerba e regénye, amint már utaltunk rá, mítoszparafrázis, de nemcsak 

tárgyában kapcsolódik a mítoszhoz, hanem az elbeszélés koncepciójában is. A szerző 

ismét a logocentrizmust veszi kritikusan célba, hiszen hangsúlyozottan az élő beszédre 

alapozott nyelvi szabadság, az áthagyományozódásban rejlő variációk, a pluralitás 

diskurzusát igyekszik művelni. Nem esetleges tehát, hogy a narráció jelentőségét, 

megismerő képességét mérlegelő regénynek a variációkban élő mítoszok világából a 

"platonira", vagyis az orálisból az írott nyelvre való átállás kora szolgál kontextusként. 

A "homéroszi" kor azt a konfliktust előlegzi meg szimbolikusan, amelynek 

következményeit a "Nagy Átmenet" kora is magán viseli, hiszen az írásbeliséggel az a 

gondolkodás veszi jelképesen kezdetét, amely az értelmet megvonta a nőtől és a 

mítosztól, majd azt a logos, a férfi hatalmi érdekeinek jegyében a logocentrikus 

filozófia jogkörébe utalta. 

A gondolati jelleg az Itacában a nyelvi játék, az élcelődés és a komikum fölébe 

kerekedik. Nem találkozunk az első trilógiára jellemző "nyelvtan ellenes haraggal"364, 

sem az anaforikus ismétlésekben, parallelizmusokban burjánzó stílussal, de a 

Pianetában jelentkező egymásba ágyazott narrációval és tudós idézetekkel sem. Itt a 

karneváli nevetés nyújtotta élvezet helyett a szerző a mítoszteremtés örömére, a 

fikcióba, a nyelvbe való belefeledkezés motivációjára hagyatkozik. Az emlékezetben 

őrzött és az emlékezetből kitörlődő történetek létezési formája, az orális tradícióban 

meglévő kisebb-nagyobb különbségek, és ezek egymásmellettisége igézi meg. Azok a 

történetek, melyeket elmondunk újra és elmondunk másként, s a másként nem jelentés 

nélkül való, hiszen, ha máshol nem, talán az eltérésekben érzékelhetővé válik az, ami 

olyan illékony: egyediségünk és a létezésünk megismételhetetlensége. 

3 6 4 "furore antigramatico" (Corti, M.: II viaggio testuale, 139.) 
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Malerbánál nem először találkozunk Homérosz nevével. Az epikai produkció 

origóját képviselő mitikus költő Malerba műveiben az az ismételten szóba hozott 

jelkép, amely egyrészt felidézi mindazt, ami szerzőnk szerint a nyelvi lét jó oldalához 

tartozik - mint például a nyelvi leleményességben lehetőséghez jutó szabadságvágyat, a 

történetek megalkotásához, befogadásához kötődő önfeledtséget -, ugyanakkor 

megjeleníti azt a történeti és irodalomtörténeti horizontot ("a nagyszabású és 

szükségszerű történetét"), amelyhez az írás jelene, nemhogy nem tartozik hozzá, de 

immár nem is tekinthető abból származónak, levezethetőnek. A Pianetában találjuk 

Demetrio erre vonatkozó - részben már idézett - gondolatait, melyekben 

félreismerhetetlenül feltárul a Malerba-művek jellegzetes, a szükségszerűt kikezdő 

átjárhatósága, "szövegalatti algútrendszere"365 is: 

Azonnal felismertem a halál jeleit, és úgy éreztem, mintha egész testemben tágulnék, 

mintha valami homéroszi méretű vállalkozásba kellene fognom. Egy nagyszabású és 

szükségszerű történet főszereplőjének éreztem magam, amelynek lefolyásáról egyelőre még 

nem volt sejtelmem. A lelkesültség pillanatai a határtalan rémületével váltakoztak. Kitől 

kérhettem volna segítséget? Homérosztól, javasoltam magamnak, de ezután a válasz után 

mérhetetlen elkeseredettség vett rajtam erőt. (P 168.) 

Az Itacában Malerba homéroszi vállalkozásba fog, de nem homéroszi méretűbe. 

A szerzői utószóból megtudhatunk egyet s mást a müvet inspiráló és médiumként 

szolgáló gondolatokról, tapasztalatokról: "Úgy tűnik, hogy Kréta, a Dodekanésszosz, 

vagy Ciprus hegyi pásztorai még mindig mesélik az ősi, bronzkori mítoszokat. Néhány 

évvel ezelőtt a sokak által a fajákok szigetének tartott Korfun egy öregember, sámliján 

üldögélve egy kikötő közeli utcasarkon, néhány drachmáért szerelemről és halálról 

3 6 5 A Malerba-müvek azért is igénylik az univerzumszerű olvasást, mert bár önálló szövegekként is 
évezhetők, de valódi "terük" ténylegesen az a tágulás, amely a számtalan elágazás és kötődés figyelembe 
vételével a befogadásban érzékelhetővé válik. A Pianeta egy másik szöveghelye is egyértelműen a 
későbbi regény témájára utal: "Oly jól esik az ilyen utazások után visszaérkezni Olaszországba, ahogy 
Odüsszeusz tér haza Itakába, ahol Pénelopé, Telemakhosz és a vén Argosz kutya várja." (P 262.) 
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szóló történetekkel szórakoztatta az érdeklődőket." Elmondása szerint ezek közt 

találkozott a szerző Odüsszeusz hazatérésének történetével, amely nevek nélkül ugyan, 

de a cselekményt tekintve nagyjából megegyezett a homéroszi eposszal. A felfedezés, 

"hogy még mindig meg lehet találni a mítoszt közvetlenül a népi hagyományban" ahhoz 

az ötlethez vezetett, "hogy azt más szavakkal is el lehet mesélni." Odüsszeusz és 

Pénelopé története így, "miután majd háromezer éven keresztül utazott, végül kiköt az 

írott eposzi forma mellett az elektronikus kommunikáció korában." (I. 183.) 

Malerba tehát eljátszik a gondolattal, hogy a "hivatalos" Odüsszeia-verzió 

mellett él még, ki tudja hány, szájhagyomány útján terjedő, melyet a vak dalnokok mai, 

de még az archaikus időkre "emlékező" utódai képviselnek. Ebben a fonocentrikus, de 

nem logocentrikus gondolatban gyökerezik a beszélt nyelvnek az az elgondolása, ahogy 

az Malerba számára mint poétikai erő megnyilvánul. A mitikus történetet mesélő és 

újramesélő diskurzus mindig megújul, de mindig a régi is marad, kontinuitásában benne 

foglaltatnak a megértés, a "fordítás" ismétlődő momentumai. Az így felfogott, folyton 

változó nyelvi kontaktust alapul véve nyílik lehetőség az elfelejtett, a hatalomra jutott 

írott formából kihagyott, elhallgatott vagy még ki sem talált variációk jogainak 

visszaállítására. E lehetőség hordozója és szimbóluma az efemer, de állandóan 

jelenlévő, háttérben szóló "hang", melyre megannyi, a provokáló mássághoz 

kapcsolódó utalást találunk az eddigi írásokban is. 

Ilyen volt Scopertában a dialektális közegben olaszul megszólaló hangja, vagy a 

Le parole abbandonate című kötetben a felejtésnek kitett tájjellegű fordulatok, egyúttal 

azt is jelezve, hogy Malerbánál - nyelvi preferenciáit tekintve - nincs merev megfelelés 

dolog és érték közt, az utóbbi az előbbi viselkedésének, konstellációjának, egyszóval a 

róla elmondható történetnek lesz a függvénye. A Salto mortale "Mi ez a zümmögés?" 

bevezető kérdése is erre a "másik" kaotikus és eredeti hangra utalt, amelybe végül a 
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bűnügy szálai menthetetlenül belegabalyodtak. És ha ennek kapcsán, ott azt állítottuk, 

hogy a szöveg az ideológiával telített rádióhullámokat, illetve a táguló világegyetem 

kozmikus zörejét siet képbe hozni, akkor most hozzátennénk, hogy a "zümmögés" túlnő 

az adott regényen: a későbbi írások ismeretében, úgy tűnik, magában foglal minden 

"távoli hangot", minden nem jelenlévő, de potenciálisan aktualizálható értelmet. így 

azokat is, amelyekkel a mitikus tájak egykori és mai vénei egy ősi és állandóan alakuló 

történetet beszélnek el valahol a periférián. A "táguló univerzumban", egy végtelen 

képzeletbeli térben minden történet elfér, párhuzamosan futnak, vagy keresztezik 

egymást, amiként a valóság és fikció is vagy párhuzamos, vagy egymást keresztező. 

Az Itacában - olvasatunk szerint - tehát az egymás mellett élő, egymást 

kiegészítve gyarapító történetek és a bennük megnyilvánuló, esetleg elhallgatott 

értelemlehetőségek képezik az interpretáció horizontját366. Amint a regény utószavából 

kiderül, Malerbát a korfúi élmény mellett egy további felhívás is éri "a perifériáról", 

amely találkozni látszik az elhallgatott történetek, vagy a háttérbe szorított történelem 

iránti, már korábban is meglévő érdeklődésével. Egy alkalommal felesége hívja fel 

figyelmét az Odüsszeia egy "női" olvasatának lehetőségére, amelyben a hazatérő férjet 

felismerő, de a felismerést jogos sértettségében el nem áruló Pénelopénak legalább 

annyira fontos szerep jut, mint a férfi hősnek. Magáévá téve ezt az ötletet, Malerba a 

homéroszi történettel egyfajta Megfordítás-játékba367 fog, egy másik sztorit formál, 

mely - ha nem is kizárólag feminin pozícióból, de a másik nem és a nemiség 

nézőpontját is megjelenítve szólal meg. 

3 6 6 (Malerba eközben valami olyasmit gyakorol a szépirodalmi próza eszközeivel, melyre a történészek 
és művészettörténészek közül a maga módján Carlo Ginzburg vállalkozott.) "Az emlékezet nem tökéletes 
és a töténelem hazudik, mert az emberek mesékre akarnak emlékezni, meséket akarnak hallani, nem a 
nyers és ostoba valóságot" (I 10-11.) 
3 6 7 Az II gioco del rovescio Antonio Tabucchi elbeszéléskötete, aki szövegeiben szintén él a,nemiség. 
különféle változataira hangolt narráció lehetőségeivel. f f v 



A centrumból kirekesztett hangok Malerbánál etikai-pszichológiai érzékenysége 

folytán kerülnek érdeklődése kereszttüzébe. Giulio Almansi szerint az első trilógiában 

az ethos kerül túlsúlyba a mythosszal szemben, vagyis a szereplő és az attól általában 

megkülönböztethetetlen narrátor beteg tudata elsődleges a történethez képest368. Ez a 

nyelvileg is domináló, a narrációt is erősen alakító tényező vezet tulajdonképpen ahhoz 

a stílushoz, melyet a "kommentatív időknek" a "narratív időkkel"369 szembeni túlsúlya 

tüntet ki, és amelyet Corti "jellegzetesen malerbainak" nevez. Az Itaca narrátorai 

azonban már nem mutatják a skrizofrénia jeleit, de ebből mégsem következtethetünk 

arra, hogy az ethosnak itt nem lenne az elbeszélést formáló hatása. A regény itt is 

inkább "racconto", nem követi a hagyományos műformát, melynek legfeljebb "csak" 

variációjaként lehet értékelni. Hasonlóan a 60-as 70-es években keletkezett Malerba-

regényekhez - csak a romance-szerű II Pataffiót370 tekintenénk kivételnek - , a 

kommentatív jelleg uralkodik a monologizáló narráción, amelybe elvétve dialógusok 

integrálódnak. 

Odüsszeusz elbeszélését minden esetben Pénelopé verziója követi, aki sokszor 

nem folytatja, nem felveszi az elejtett szálat, hanem ugyanazokat az eseményeket 

kommentálja, egészíti ki saját gondolataival. A hazatért görög hős története tehát kettős 

perspektívából tárul elénk, nem is egy, hanem rögtön két története körvonalazódik. A 

korábban a beteg tudatoknak tulajdonított kettősség itt egy "hímnős" diskurzuslánccá 

alakul, nem a szereplők vagy a narrátorok szintjén - hiszen azok megtartják 

egyneműségüket -, hanem a (modell) szerzőén, akit érzékenysége mintha arra tenne 

képessé, hogy mindkettővel, Odüszeusszal és Pénelopéval is azonosuljon. A 

párhuzamos történetmondás ezért nemcsak ábrázolástechnikai megoldás, hanem az 

3 6 8 Barilli, R.: i.m. 186. 
3 6 9 Corti Harald Weinrich terminusaival él. II viaggio testuale, 141. 
370 Malerba, L.: IIpataffió, Bompiani, Milano 1978. 
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elbeszélő "hang" olyan összetétele, amelyet a regény konfliktusa és kétnemű - a férfit 

és a nőt egyaránt respektáló és szólni engedő - szemlélete tesz kívánatossá. 

A malerbai történet Odüsszeusz hazatérésével, Odüsszeusz hangján kezdődik. 

Az Itaka partjaira vetődött görög hőst megviselték a háború és az utána következő 

kalandok viszontagságai, rongyokban, lelkileg bizonytalanul, egyáltalán nem a tőle 

"megszokott" rendíthetetlenséggel ér szülőföldjére. Nem a távoli megismerésre törő 

kalandvágy nyugtalanítja, hanem kérdések, melyek az elemi, az egyszerű, a közeli 

ismeretének hiányát teszik láthatóvá. 

Gyakran megfordult a fejemben, hogy lehet sós a tengervíz, mikor sem a beleömlő 

folyók vize, sem az esővíz nem az. Nem találtam meg eddig a választ, így újból kérdezem, most 

is, hosszú álomból ébredve ezen a köves parton, amely talán Itaka, de amelyet fel nem ismerek. 

(I 7.) 

Az incipitben a regény alapvető problémája intonálódik, a felismerésé, a 

megismerésé - és közvetve - az igazságé. Felismeri-e Odüsszeusz az otthont, van-e 

még otthona a hosszú távollét után, és felismerik-e, elismerik-e még a férjet, az apát és 

az uralkodót Itakában. A megismerés/felismerés-téma, mely Odüsszeusz alakját 

hagyományosan övezi371, Malerbánál egy újabb aspektussal, az identitás keresésével 

gazdagodik. Az előbbi kérdéseknek egzisztenciális-fenomenológiai továbbvitele is 

érvényes a regényben: felismeri-e Odüsszeusz magát mint Pénelopé férjét? Nem 

feledkezett-e meg régi önmagáról, vagy egyáltalán magáról a hosszú távollét alatt? 

Van-e igazi története Odüsszeusznak/Homérosznak, és ha igen, melyik az? 

Úgy tűnik, Malerba azt a tradicionális felfogást teszi magáévá, amely szerint 

Odüsszeusz egy új korszak embere, alakja már nem az archaikus értékeket képviseli, 

3 7 1 Az előbbi kapcsán gondoljunk például a dantei epizódra és gazdag recepciójára, Joyce Ulyssesére, 
vagy Auerbach tanulmányára. 
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hanem egyfajta ókori reneszánszt, az ön- és céltudatos, eszes embert, aki invencióval 

nemcsak hasznot hajt, hanem művészi teljesítményt is nyújt. 

Odüsszeusz a taktika embere volt, és meg is mondta mindenkinek, hogy az eljövendő 

háborúkat nem a testi erő, hanem a stratégia és a ravaszság fogja eldönteni. Azt is mondta, hogy 

véget ért a kard és a lándzsa kora, közeleg a számoké és a szavaké. (I 26.) 

Ugyanakkor át is formálja, Odüsszeusz nemcsak intellektuálisan, de lelkileg is 

felettébb érzékeny, többször meghatódik, sírva fakad. Mindez arra vall, hogy az 

Itacában nem a kérőkkel való leszámolás áll az események középpontjában, hanem a 

hazatérő trójai hős válsága és e válság esetleges megoldása. Odüsszeusz egyelőre 

azonosságát vesztetten áll előttünk: nem ismeri fel szülőföldjét, majd hősiessége 

szenved csorbát, de nem ellenhőssé válik, csak emberivé. Vagyis olyanná, ahogy az 

embert a "Nagy Átmenet" kora fogja fel - megvonva tőle az újkori individualitás 

büszke magabiztosságát. A kétség, a köztes állapot, megosztottság ("Zwiefalt"372) lelki 

tüneteit láthatjuk itt is viszont, csakúgy, mint a szerző többi művében.373 

A hős hősiessége a háború értelmetlenségének állításával veszti el alapjait. A 

hősi cselekedeteket legitimáló háborútól az elbeszélők - mind Odüsszeusz ("az ostoba 

háború", I 10.), mind Pénelopé ("önös érdekeinktől annyira távoli háború", I 12.) -

visszaveszik a bizalmat. A Heléna visszaszerzésére tett erőfeszítés és erőszak Itaka 

számára semmilyen előnnyel nem járt, sőt, személyes és társadalmi "tragédiának 

bizonyult", hiszen az uralkodó távollétében Pénelopé a magánytól és a kérők 

visszaéléseitől szenvedett. 

3 7 2 Vö. Deleuze, G.: "Mi a barokk". In: Komárom-Esztergom Megyei Tud. Szemle, 1996. 24. 7-17. 
3 7 3 A második trilógiához tartozó Le pietre volanti c. regényben olvashatjuk a narrátor-szereplő 
következő kordefinícióját: Ebben a pillanatban, amikor ezeket a szavakat papírra vetem, tisztában vagyok 
azzal, hogy két évezred között élek a Nagy Átmenet szenvedő főszerpelőjeként. Nem számoltam le 
teljesen a régi illúziókkal, bár a jövő felé fordítom a tekintetem. Ez a felemás helyzet az érintkező korok 
természetéhez tartozik, az utódok, akik a jövő évezred boldog káoszában élnek majd, nem esnek 
áldozatául." (Malerba, L.: Le pietre volanti, Rizzoli, Milano 1992, 9.) 
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A "nagy" történelmi esemény (melynek emlékül, emlékművül az utólagosan 

írásban rögzített "nagy" homéroszi eposz szolgál) Odüsszeusz és Pénelopé privát 

történetét és a kis városállam történelmét törte ketté. Odüsszeusznak 

sorsával/történetével ezekbe a kis történetekbe kellene visszatalálni, ami nehéz feladat. 

Pedig van hova fordulnia, Pénelopé az így kimaradt majd húsz évben hűségesen várta 

férjét. A malerbai változatban is ez az első jellemző, amit megtudunk róla, a tény 

azonban kiegészül a várakozás lelki, egzisztenciális vívódásaival: 

Számolom a napokat, hónapokat, éveket - megrémít az összegük. Gondolataimban 

minden áldott nap a szeretett Odüsszeusz jelenik meg, ezerszer is felidéztem a boldog napok 

képeit és a szerelmes éjszakákét, melyek minden éjjel felélednek emlékezetemben. (I 12.) 

A történetet és a szereplők tetteit motiváló feszültség Odüsszeusz és Pénelopé 

közt feszül, melyet Malerba egyébként a homéroszi történet "vákuum-terében", fehér 

foltjaiban alakít ki, felfedve, a homéroszi verzió szűkszavúságát, netán az elhallgatás 

tényét374. Malerbánál szövegesül a feleség lélekrajza is, amelyből homéroszi 

viselkedése következhet. Odüsszeusz nem fedi fel kilétét Pénelopénak, csak fiának, 

Telemakhosznak és a hűséges kondásnak, Eumeosznak. Inkognitóban maradva készíti 

elő a kérőkkel való leszámolást. Ebből a szituációból adódik, hogy mindvégig a 

felismerés és Odüsszeusz - illetve Pénelopé - sorsának alakulása az elbeszélés tétje. 

Eumeosznál vendégeskedve Odüsszeusszal megismétlődik az az Odüsszeiabéli jelenet, 

amelyről Malerba említést is tesz, és amelyet átváltoztatva beemel saját történetébe. 

Malerbánál Odüsszeusz először Eumeosznak sem meri bevallani kilétét, és krétai 

hercegnek adja ki magát, akit - mintha csak Boccaccio egyik történetének ifjú hőse 

374 "Egy e s t e Homéroszról és történetének ellentmondásairól ("incongruenze narrative") beszélgettünk 
Pietro Puccival, aki a Cornell University görög irodalom professzora New York államban. [...] Pénelopé, 
vetette közbe a feleségem, rögtön megértette, hogy a koldús ruhái Odüsszeuszt rejtik, de egy darabig nem 
akarta elárulni ezt, hogy megbüntesse férjét az utazás alatt átélt szerelmi kalandokért, és főleg azért, mert 
nem bizott benne, mivel csak Telemakhosznak és az öreg dajkának, Eurikleának fedte fel kilétét. Ez egy 
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lenne - ellenségei eladnak rabszolgának, s csak egy szerencsés pillanatnak köszönheti, 

hogy el tud szökni fogvatatóitól. Amint Odüsszeusz mint krétai herceg részletesen 

elmeséli történetét, sírva fakad. 

Ez az első alkalom, hogy így sírok azután, hogy a fajákok országában a trójai lóról 

éneklő Demodokosz szépszavú történetét hallva hiába próbáltam elrejteni könnyeimet. (I 17.) 

Érdemes alaposabban tájékozódni az Odüsszeia szóban forgó jelenetében (VIII, 

72-74), amely véleményünk szerint a malerbai történet alakulása szempontjából 

irányadó jelentőséggel bír. Odüsszeusz itt a fajákok királyánál vendégeskedik -

ugyancsak álcázva magát. A jelenlévőket egy vak dalnok szórakoztatja, aki elbeszéli 

Trója történetét és így Odüsszeusz kalandjait is. Odüsszeusz erre bíborpalástjába rejti 

arcát, és sírva fakad. Soha nem sírt korábban, amikor a dolgok valójában megtörténtek. 

Csak akkor döbben rá a történtek értelmére, amikor a történetet hallja. 

Odüsszeusz "megkésett" reakciója egyrészt arra a kétértelműségre világít rá, az 

élettörténet fogalmának mélyén lappang: érthetjük rajta a megélt életvalóságot, de az 

élet elmondott, vagy elmondható történetét is375. Másrészt sejtetni engedi azt az 

érdeklődést, amely az életvalóság és az életről szóló történet kapcsolatára irányul. A 

homéroszi eposzban a saját történetét halló Odüsszeusz azáltal kerül paradox helyzetbe, 

hogy csak akkor tudatosul benne saját története/sorsa, amikor azt nyelvi-narratív 

formában leli fel. A sírást látván a fajákok királya kérdőre is vonja, Odüsszeusz ekkor 

árulja el kilétét, mely ekkor tudatosul benne. "Odüsszeusz vagyok, Láertész fia." A 

hallott történet ismeretértéke a szereplő számára tehát önazonossága, a homéroszi 

szerelmi történet tele féltékenységgel, hitvestársi intrikákkal, amelyet újra kell értelmeznünk és írnunk a 
mai olvasók számára." (I 184.) 
3 7 5 Vö. Tengelyi L.: i.m. 15. 
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jelenet pedig az olvasó számára szimbolikus értékűvé válik: olyan tapasztalatokat 

összegez, melyek az identitás és narráció egymásrautaltságára vallanak. 

Az epizód ezen kívül mást is tartogat számunkra, azt is példázza, hogy saját 

élettörténetünket mindig mások (is) írják. Az önazonosság megteremtése a másikra 

utalt, "az élettörténet egysége megtűri a másságot, semmiképpen sem zárja ki a mássá 

válást és egyenesen feltételezi a másokhoz fűződő kapcsolatok egész sokaságát." Vagy 

ahogy Hannah Arendt fogalmaz, "lenni és látszani áthatják egymást"376, mivel mindig 

mutatkozunk valakinek és a másik nélkül nem lehet megmutatkozni/látszani. Az 

identitásképződés tehát a másikra utalt abban az értelemben is, hogy történetté kell 

válnia. A történet formáit, az elbeszélői történetmondás szerkezeti alkotóelemeit 

alkalmazzuk az életvalóságra. Vagyis az élettörténet elbeszélése egy "narrátort" 

igényel377, aki nincs jelen az eseményeknél, visszatekintő a szemlélete, olyan, mint a 

történészé. 

Malerba könyve a homéroszi mítosz e pontjából ágazik el. Az "eredeti" jelenetre 

való hivatkozással feleleveníti az ott felvetett, felvethető kérdéseket, sugallva, hogy az 

elbeszélés nem más, mint identitás-, ismeretkeresés. Ugyanakkor tovább is fejleszti az 

ahhoz kötődő értelmezéseket: az önazonosság témája nála nemcsak a narráció 

jelentőségével, hanem a játékkal, mint az esztétikum létmódjával fonódik össze. Az az 

ars poetica kerül itt felszínre, amely az írás és gondolkodás már idézett összefüggését 

állítja: "azért írok, hogy megtudjam, mit gondolok." 

A malerbai verzió megértésében az eredetitől eltérő részletek a leginkább 

mérvadóak számunkra. Az Itacában megfordul a felismerés-szituáció: Odüsszeusz - a 

krétai herceg történetével - nem a sajátján, hanem másvalaki élettörténetén hatódik 

3 7 6 Arendt, Hannah: La vita delta mente, Bologna 1987. 99. 
3 7 7 "Csak úgy tudhatjuk meg ki kicsoda, ha megismerjük azt a történetet, amelynek ő maga a hőse-
vagyis az életrajzát." (Arendt, H.: Vita activa, Bompiani, Milano 1989. 136.) 
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meg, és nem más mondja azt el, hanem ő maga. Sírva fakad, de később visszatérve erre 

az eseményre csak szégyenkezik gyengeségén. 

Rengeteg hazugságot meséltem, már magam se tudom kibontani azt a kusza 

gomolyagot, amit szavaim fontak személyem köré. Nem álltam ellen a hazugság kísértésének, 

még annak se, hogy magamnak hazudjak, és könnyekig meghatódjak minden alkalommal, 

amikor hazug és boldogtalan történeteket meséltem. A költők megéneklik a hősök tetteit, de én 

nem vagyok költő és azt is kétlem, hogy hős lennék, bár vittem véghez mások szerint 

emlékezetes tetteket, de amelyek mégis semmivé foszlanak a feledésben, mint minden emberi 

tett, ha nem talál elbeszélőre. (1 70.) 

Odüsszeusz álcázása művészi álca, kitalálja és irodalmian fogadja be a fiktív 

sztorit. Nem közvetlenül, referenciálisan ismeri fel önmagát a jelenetben, hanem 

szimbolikusan teszi ezt, együttérez a hányattatott sorsú ifjúval, akit ő talált ki. Vagyis 

azonosul egy fiktív alakkal, amely azonosulás értelemképző lesz a későbbiekben. A 

kitalált történet így meghatározza önértelmezését, élete alakulását. Másképpen 

fogalmazva Odüsszeusz nem a sorsát ismeri fel, hanem azt a történettel alakítja. 

Nagyon is jellemző ez Malerbára, hiszen nála eddig sem találtunk olyan 

elképzelést, amely szerint az individuum Sorssal (az élet egyöntetűségével) 

rendelkezne. Hasonlóan az álmok rejtett tartalmának elutasításához, ebben a tekintetben 

is tagadja a már előre lefektetett mintát, jelentést. Odüsszeusz élettörténetének - mint 

megélt életnek - nincsen valódi szerzője, az a cselekedeteinek, a halál felé nyitott 

életének az eredménye. Az ember ontológiailag benne van egy történetben, amely 

egyszer majd lezárul, de - ismeretei vonatkozásában - nincs belátható vége. 

Ennek megfelelően a regény egyik lényegi momentuma az a felismerés, hogy a 

sorsot nem az istenek határozzák meg. A "szerencse nem az ég akarata, hanem virtus" (I 

34-35.), vagyis erény, de ezen túl valamely virtuálisan, lehetőségeiben létező. Az élet 

alakulása tehát nem függetleníthető ugyan valamely előzetesen adottól - és ebben a 
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tekintetben emlékezés, újrafelismerés - , ám ugyanakkor előremutató kezdeményezés is, 

újra-felismerés. Az elmondott élettörténet értelemadás és értelemképződés egyszerre, a 

megelőző elbeszélések újabb és újabb helyesbítésével alakul ki, hiszen valóságos 

élettörténetünk során elsődlegesen jövőbeli lehetőségeinkből kiindulva értelmezzük 

önmagunkat. 

Malerbánál is történetek szabják meg a sorsot, de nem a jóslatok és az álmok 

transzcendenciájával. Pénelopé az, aki először fordul el attól a "jelentéselmélettől", 

mely egy magasabb szférában előre eldöntött eseménysor, vagy jelentés ígértével 

kecsegtet. Szinte Nietzschét idézve gondolkodik el az álmok rejtett, transzcendens 

jelentésének hiányán378, Férjét, (a férfit) meg is előzi elmésségben, hiszen hamarabb jut 

arra a következtetésre, hogy "az ég néma és az istenek messze vannak. Vagy nem is, az 

ég van messze, és az istenek a némák" (I 21.). Odüsszeusznak a történet végén sikerül 

leszámolnia a transzcendenciával, a tragikus véget jövendölő történettel, amelyet 

Teiresziasz közvetít: 

"Már megint" - mondta magabiztosan "az istenek ismét kinyilvánították, hogy meg kell 

halnom, úgy döntötték, a viharos tengerbe kell vesznem. De makacsságommal felborítottam a 

végzetet. Ezúttal itt maradok Itakában mindörökre, a feleségem mellett. Egészen addig, amíg 

meg nem kapom tőle azokat a sarukat, amiket egy kitűnő mesternél rendelt meg számomra. 

Remélem, hogy szerelme úgy késlelteti majd azok elkészültét, ahogy a kendővel is történt, 

melyet megszőtt és felfejtett, hogy meneküljön a kérők követelései elől." (I 168-169.) 

Odüsszeusz tehát a krétai herceghez hasonlóan megszabadul a 

"rabszolgaságtól", vagyis az istenek által elrendelt végzetétől. így már korábban is 

"saját" történetét beszélte el fiktív azonosságot teremtve. Malerbánál Odüsszeusznak 

más sors jut tehát, mint a mítosz többi - pl. dantei - variációjában, nem kell 

3 7 8 "De miért is keressünk rejtett jelentéseket ilyen értehtöen beszélő álmokban?" (I 21.) - a kérdés 
mintha csak az Diario részlete lenne, a freudi analízis elméleti alpvetéseit utasítja el. 

236 



csillapíthatatlan tudásvágya miatt a tengerbe vesznie. Az epizód azonban nemcsak 

menekülését vetíti előre, hanem Odüsszeusz Homérosszá válását is, hiszen a szereplő 

nemcsak otthon marad és saját életét éli, de belefog annak leírásába is. 

Odüsszeusz úgy érti meg magát, mint aki benne van a történetben, és mint aki 

azáltal van: Az Odüsszeia szerzője lesz - számunkra ez azokkal a következményekkel is 

jár, melyek a Don Quijote szerzőjére Pierre Menard-ra nézve is érvényesek. Malerba 

Odüsszeusza azt a szöveget hozza létre, amelyet az utókor Homérosz megannyi 

kérdőjelet tartalmazó szerzőségével379 ismer: egy régi szöveget tehát, amely azonban 

mégis más. Illetve - a szövegazonosság-problematikán túl - személyes identitására 

vonatkozólag is vonhatunk le konzekvenciákat, hiszen Odüsszeusz ezzel egyidejűleg 

egy olyan történetet ír, amely a másé is, de mégis sajátja. 

Élettörténetének mint elbeszélt történetnek ő maga mint másik lesz a 

létrehozója. Ha egyáltalán valami, akkor ez a történetbe kerülés, ez az álcázás teszi 

lehetővé az identitás elbeszélését és újra elbeszélését. Az identitás igazsága olyan, mint 

a költészeté, nem a dologi világhoz tartozik, hanem a másokkal megosztott világhoz. 

Terpiádész makacs ember, azt akaija, hogy Odüsszeusz csak azt mesélje el, ami 

valójában megtörtént. De Odüsszeusz számára minden megtörtént, amit mesél, nem tudja 

megkülönböztetni az igazságot a fantáziálástól. De különben is, mikor beszélt a költészet az 

igazságról? A költészet igazsága nem a világban van, hanem a költő és hallgatója elméjében. (I 

181.) 

Az identitás keresése szőttes-szövés380, vagy "játék", amelynek 

"megmutatásában láthatóvá válik az, ami van. Megmutatkozik, és napvilágra kerül 

3 7 9 Malerba szerint a homéroszi dilemma legkézenfekvőbb megoldása az, hogy maga Odüsszeusz irta 
meg az Odüsszeiái. A szerző az utószóban azzal érvel, hogy ez a verzió igazán jól megfér azokkal, 
melyek a szerzőséget Odüsszeusz leszármazottainak, Telemakhosz fiának, vagy valamely rokonának 
tulajdonítják. 
3 8 0 Ahogy Pénelopé felfejti, majd újraszövi a szőttest, az az identitás, a saját magunkról szóló történetek 
keletkezési mintája. 
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benne az, ami egyébként mindig rejtve van és láthatatlan."381 A történet - metaforikusán 

szólva - ezért lesz emlékezés, a homéroszi dalnokok azért vakok, mert nem a valóság 

látható dolgai, hanem a láthatatlanok iránt válnak nyitottá382. A "vakság" művészi 

adottság, egy máshol-lét, egyfajta önmagán kívüliség szimbóluma is, ám azé az 

emlékezésé is, amellyel létrejön - és állandóan létrejövésben van - az önazonosság, az 

"önmagam mint másik"383. Ahogy Odüsszeusz elbeszéli-kitalálja életét, az megegyezik 

a malerbai fiktív történetek ismeretelméleti státusával; ahogy mindkettő álcázza magát, 

annak "értelme van, ismeretértelme, amely nem más, mint újrafelismerés".384 Ebben az 

újrafelismerésben ragadható meg a felejtéssel, az idővel szembeni küzdelem célja, 

amellyel az elbeszélő szubjektum - a hős, a hősnő és az író is - identitását 

megteremteni és tartósítani igyekszik. Pénelopé, Malerba női lényege, mondja ki a 

regény befejező mondatát: 

A Terpiádésszal folytatott veszekedések ellenére biztos vagyok benne, hogy Odüsszeusz 

nem hagy fel költői vállalkozásával, hiszen ez örökíti meg emlékét. És az enyémet is. (I 182.) 

381 Gadamer, H.-G.: Igazság és módszer, 95. 
3 8 2 Vö. Arendt, H.: La vita della mente, Bologna 1987. 39. 
3 8 3 Ricoeur, Paul: Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990. 
3 8 4 "A mimézisnek ismeretértelme van, amely nem más, mint újrafelismerés." Gadamer, H.-G.: Igazság 
és módszer, 95. 
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V. Összegzés 

Jean Baudrillard írja "A szimulakrum elsőbbsége" című írásában: "A térkép 

előbbre való a területnél - ez a szimulakrum elsőbbsége - ő hozza létre a területet, s ha 

újraírhatnánk a mesét, ma a terület foszlányai porladnának szét lassan a térkép 

felszínén. Nem a térkép a valóságos, hanem az, aminek nyomai itt-ott még láthatók 

abban a sivatagban, ami már nem a birodalomhoz tartozik, hanem hozzánk. Maga a 

valóság sivataga."38s A francia szerző Borges-ihlette megjegyzése a világ képpé 

válásának témáját szólaltatja meg, és arra a paradox helyzetre utal, amely a szemünk 

előtt szétporladó, kezeink közt semmivé foszló valóság és az azt megragadni, kifejezni 

vágyó igyekezet közt feszül. 

Calvino, Eco és Malerba ebben a szituációban helyezkednek el; - noha tudják, 

térkép és valóság nem eshet egybe - szövegeikkel mégis valamiféle 

szimulakrumellenes, ugyanakkor szimulakrumszerű stratégiát próbálnak kidolgozni. 

Véget nem érő kísérletezéssel ragaszkodnak a valóság sajátjukká vált nyomaihoz. Nem 

véletlen, hogy a Borges-féle térképtörténethez Calvino egy másikat társít: egy helyütt a 

Cassini-féle térképet csodálja, melyet méltónak tart arra, hogy felvegye a porrá vált 

utópiákat egybefogó "homokgyűjteménybe". A XVII-XVIII. századi Franciaországot 

miniatürizáló térkép négy generáció munkája, amelybe készítőik belerajzolták "az erdők 

minden egyes fáját, a templomok harangtornyait, és a falvak összes háztetőjét".386 

Értelmetlennek tűnő vállalkozás, de a Calvino-írás azt sugallja, hogy a Cassiniek tette 

mégis csodálatos, hiszen a végtelennel méri magát. 

Ahogy szerzőink vallják, a világ egyrészt végtelen, másrészt jelektől zsúfolt: 

"jelek nélkül nincsen tér"387. Amikor Amerigo a Giornatábzn ráeszmélt arra, hogy az 

3 8 5 Baudrillard, J.: "A szimulakrum elsőbbsége". In: Testes Könyvi. 161. 
3 8 6 Calvino, I.: Collezione di sabbia, 28. 
3 8 7 Calvino, I.: Kozmikomédia, 35. 
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individuális szubjektivitás milyen törékeny (vagy mert a Természet elpusztítja, vagy 

mert létre sem hozza), akkor tulajdonképpen az identitásukat vesztett létezőkből 

összeálló arctalan világra ismert. Ebben a világban gyártják hipotéziseiket Eco 

szereplői, és itt vannak "otthon" Malerba meghasonlott szubjektumai is, akiknek fel kell 

adniuk a végső igazságok kimondásának igényét, és be kell érniük annyival, hogy 

töredékes, ideiglenes modelleket gyártsanak. 

A megismerésre törekvő racionális töltetű irodalomnak tehát ebben a közegben 

kell szembe néznie saját alkalmatlanságával, itt kell kiutat keresnie - ragaszkodva 

legféltettebb sajátjához, az értelemhez, hogy kimondhassa, ha nem is létezik struktúra, 

és ha a világ és szöveg tere rizómaszerű is, mégis van létjogosultsága az értelmezésnek. 

Malerba a tőle megszokott egyszerű és találó stílusban fogalmazza meg saját verzióját: 

"Akkor válunk íróvá, amikor megértjük, hogy az irodalommal képtelenek vagyunk 

értelmet vinni a valóságba."388 

Ha a jelek megszállják a világot, akkor az irodalom is megteheti ugyanezt, 

létrehozhatja saját alakzatait, de nem azért, hogy írott és nem írott világ közt mimetikus 

viszonyt létesítsen, hanem hogy cselekvően viszonyuljon hozzá, hogy ellenszegüljön az 

értelem megszüntethetetlen, de nem tragikusan felfogott szétszóródásának. Az 

irodalomnak ebből kell kiindulnia, hiszen ha gondolkodásunkból kivetjük, félretesszük 

a nem írott világ fogalmát, nincs helye sem az értelemnek, sem a megértésnek, de a 

felelősségnek sem. Erre utal Jauss is, amikor megállapítja: "Az irodalomnak adatott 

meg a lehetőség, hogy a nyelv mint világ, illetve a nyelvnélküli világ ellentétét 

esztétikai értéke szerint - a nem írott világ esztétikai fölfedezése révén - áthidalja."389 

Ezen a ponton válik láthatóvá a labirintusnak való ellenszegülés értelme. A jelek 

tengerében való pánszemiotikai elmerülést elkerülendő, Calvino, Eco és Malerba 

3 8 8 Malerba, L.: "A cosa serve la letteratura". In: Belfagor, (48) 1993. 3. 371. 
3 8 9 Jauss, H. R.: Recepcióelmélet, 243. 



minden negatív tapasztalat ellenére úgy kezelik a világot, mintha az felruházható lenne 

értelemmel - "megérthető lét-nyelvként"390 fordulva hozzá. Ennek megfelelően adja 

Calvino egyik regényhőse szájába a következőket: "A jel jelölt egy pontot, de 

ugyanakkor jelölte azt, hogy ott egy jel van, ami még fontosabb is, mivel pontból sok 

volt,jel viszont csak ez az egy, s ugyanakkor ez a jel az én jelem volt".391 

3 9 0 Gadamer, H.-G.: Iagzság és módszer, 329. 
3 9 1 Calvino, I.: Kozmikomédia, 39. 
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