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Bevezetés: A nyílás operativitása

Rába György Babits Mihály költészete: 1903-1920 címő nagymonográfiájában a
babitsi „tudatlíra” kibontakozásának hatástörténeti hátterét megrajzolva, s a Lyrai festmények
tervezett versciklus „objektív” költészetének tárgyalását megelızıen az Anyám nevére vers
kapcsán vonja be az objektív költészet értelmezésének metódusába az Umberto Eco-i
„programszerő” vagy irányított nyitottság fogalmi szemléletét. Rába idézi Babits Arany, mint
arisztokrata írásának pikturális hasonlatát, melyben a neoimpresszionisták fıelvének
kidolgozása kapcsán elhangzik többek között Ruskin neve is, s a képzımővészeti analógiák az
egész babitsi életmő alakulását alapjaiban meghatározó mővészetbölcseleti felfogást és
elveket úgy alakítják, hogy a költıi nyelv „eszményét összefoglaló szóval a tömörségben
határozza meg. Szemléltetı példái azonban sokkal inkább a «nyitott mő» elvének
finomszerkezeti szintjeihez hasonlóan élnek s hatnak.”1 Rába Babits említett festészeti
hasonlatát,

(melyben

a

befogadói

aktivitás

átstrukturálódásával,

azaz

már

a

látható/érzékelhetı és az elgondolható rezsimjének új feszültségeit, erıkomponenseit jelezve
a festı a színeket nem a palettán vegyíti, hanem a vásznon az „egymás mellé” rakott színek
állnak össze látvánnyá, kilépve a perspektíva kategóriájából), valamint az Eco-i nyitott mő
fogalmát a Babits által James nyomán kifejtett, s a Játékfilozófiában is hangsúlyt kapó
„’egyazon vokabuláriumbeli szavak’” problémájának bevezetéséhez használja fel. A babitsi
megfogalmazásban

a

„folytonosan

új

szószomszédságok

sőrősége” olyan

„nyelvi

ütközéseket”, szemantikai-esztétikai többrétegőséget2 eredményez az alakuló objektív líra
formáiban Rába meglátásában, amely az „elméletileg véges szerialitás” gondolatiságát
tükrözi. Ennek tárgyalásához Rába szükségesnek véli az Eco-i terminológiának a
nagymonográfia adott jegyzetében való felvetését. Rába e babitsi véges szerialitást abban a
különbségtételben véli körvonalazhatónak, mely a programszerő nyitottság és a minden
mőalkotás tipikus jellemzıjének nyitottsága különbségében határolható el. S Rába a babitsi
nyelvi ütközéseknek elıbbivel való azonosítása során azt is fontosnak véli megemlíteni, hogy
az irányított nyitottságot Eco a „legtalálóbban” Joyce-szöveggel tudja illusztrálni.
Azonban Rába jegyzete is utal rá e fogalmi javaslat során, hogy a Babitstól idézett
festészeti hasonlat és Eco festészeti párhuzama az irányított nyitottság kapcsán3 nem

1

RÁBA György 1981. 81.
RÁBA 1981. 591. 38-as jegyzet
3
RÁBA 1981. 591. 38-ass jegyzet: „B. szókapcsolatainak esztétikai többrétegősége igen közel áll az újabb
festészet olyan magyarázatához, mely Eco szerint valamely «képnek már nem csupán egy, hanem több irányból
2

4

egyszerően a jelen esetben absztraktnak titulált festészet egyazon tárgy egy felületen történı,
ám több nézıpontból is geometrizált mőbe helyezésének jelenségét jelzi. Rába a nyitottság
fogalma révén a babitsi életmő megközelítésének új horizontját is kínálja. Hiszen mind Rába
jegyzetének idézett pontjai, s abban a kétféle nyitottság Eco-i megkülönböztetésének mindkét
eleme (a programszerő nyitottság és a mallarméi nyitott mőalkotás), mind a Babitstól idézett
pikturális hasonlat szükségszerővé teszi Babits életmővének a zárt és a nyitott dichotómiája
mentén történı tovább árnyaló végiggondolását. Hiszen már Babits korai költészeti terveiben,
hangsúlyosan a Lyrai festmények darabjaiban, majd „párverseiben” versalkotó tényezıvé
válnak, a huszadik század elejének azon feszültségeire utalva, melyben a reprezentációs
mezın túl a babitsi életmő felépítésének tudatosítása is olyan esztétikai rezsim létrejöttének
résztvevıjeként tőnik fel, melyben egyszerre jelennek meg szöveg-szomatizációs eljárások és
ezzel kölcsönhatásban – többek között a zárt és nyitott dichotómiájának felszámolásában – a
zárt szöveg kategória-oldódásainak kísérletei is. Az érzékelhetı (sensible) rezsimjében a
nyílás, az egyre nyíló az egyik elsıdleges operatív elemmé válik, s ennek következtében a
dichotómiákkal való küzdelem során olyan esztétikai rezsim megkülönböztetése is
szükségessé válik, melyben a Rába által véges szerialitásnak minısített babitsi szemléleti elv
módosítása lehetségessé válhat a heterogenitás propozíciója által. A dolgozat így feladatát, a
vizsgálandó terület körülhatárolását, azaz a zárt szöveg kategória-oldódásainak területeit a
babitsi életmő szövegeinek vizsgálatát illetıen az egyre nyíló, a jelenés, a csipkés határ és a
kadaverikus kép (a holttest-kép) rezsimjének esztétikai rezsimben fellépı feszültségeinek
teoretizálása által véli elvégezhetınek. Az Eco-i terminológiától eltávolodó nyitott, illetve az
egyre nyíló forma megvalósulásai és a textuális felületekkel való kísérletezés a dichotómiával,
és így a forma parnasszista fensıbbségével való esztétikai és alkotói küzdelem során a babitsi
életmővet majd a ’biográfiai kísérlet’ különös megvalósulásaként tőntetik fel, melynek
manifesztumait vizsgálva, az intratextuális, paratextuális és meta-textuális láncolatok
összefüggéseivel, és azok értelmezésével, a babitsi modern esztétikai reflexióban a forma
metapolitikájának s para-politikájának eljárásait követhetjük nyomon – a reprezentációs
mezın túlra is tekintve.
Thomka Beáta a Térlátás, belsı táj, tartam4 címő különös jelentıségő tanulmányának
fejezetei már felvonultatják – Babits költészetébıl is példákat emelve – azokat a diskurzus-

való nézését kínálja» – azzal az éles különbséggel, hogy B. szemantikai többrétegősége fölfedı értékő,
elméletileg véges szerialitás, ellentétben például az absztrakt festészettel. (…)”
4
THOMKA 1995. 299-329.

5

oldódásokat, melyek a humántudományok új pozícionálása révén az irodalomelmélet
mőfajokról, formai eljárásokról való gondolkodását is befolyásolta, s így a kép-paradigmák
reflexióiban a kép, illetve a francia retorikák által forme fixe-ként kategorizált vagy az adott
poétikai-retorikai

forma

eljárásainak

részleteiben

való

rögzítettsége,

szabályainak

részletessége okán a francia détail (részlet) szót implikáló nevén csak taille-ként említett zárt
forma az esztétikai rezsimbe hozta a jelentısebb feszültséget, a reprezentatív rezsimtıl történı
elkülönülésében. Thomka Beáta a „temporalitás ikonográfiáját” a festészet vanitaskompozícióinak, −csendéleteinek elemeinek önállósulási folyamatán keresztül bemutató
passzusa a könyv-vanitasok megjelenéséig érzékelteti, a metaforizálódás és jelképiesülés
alakulása során, s az elızı fejezetét idézve a „discours idejének megértése” (éppen Ricoeur
Ágoston-hatása alatt) kapcsán mindez azért bír jelentıséggel, mert „általa reflektálható a mő
narratív logikája és rendje.”5 A zárt szöveg kategória-oldódásai az ún. rögzített vagy zárt
formáról való reflexióban Babits költıi nyelvő szövegeiben már a legkorábbi szakaszokban is
alapvetı jelentıséggel bír, az „objektivitás” struktúra-hordozóiként már a forma
fensıbbségének esztétikai felfüggesztését kutató szándékról árulkodnak az ’egyazon
vokabuláriumbeli szavak’ textuális monotonitásának súlya alatt.
Thomka a natura morte és a rajta megjelenı vanitas-elemeket a temporalitás
ikonográfiáját reprezentálva a natura morte „merevségét”, a mozdulatokból a félbehagyott
mozzanatok uralmát emeli ki, az élet-elemek (természeti elemek) eredeti kontextusból való
kiemelése által pedig a holt, a mereven mozdulatlan, a halandó tekintet vizsgálatát teszi
lehetıvé a spirituális és metafizikai „jelbeszédben” e képeken megjelenı látvány. A
tizenhetedik századi holland és flamand vanitas csendéletek reggelizı asztalai a „köznapi
reggeliket, az ontbijtjes alkalmait (…) fêtes galantes-ként prezentálják: a terített asztalokat
körülvevı, meg nem jelenített, csupán jelzett szobabelsıket profán szentélyekként fogadja be
a szemlélı.”6 Ugyanakkor a vanitas-csendéletek szertelen jelei és mőfajai lassan
elrendezıdnek majd, s az ábrázolt elemek érzéki közvetlensége, „(…) a holland és flamand
reggeli asztalok érzéki konkrétsága, tapinthatósága, tárgyiassága és realizmusa szinte
paradoxonként alakul át szimbolikává. A látványok nem, vagy alig tartalmaznak narratív
elemet, a leírás a szimbolikusság, az ikonográfiai mozzanat révén kerül érintkezésbe a
temporalitás eszméjével.”7 Babits költıi nyelvében, majd a prózai mőfajok többszörös mőfaji
referencialitása által a regények poétikájának intra-, para- és metapolitikája a századelı

5

THOMKA 1995. 310.
THOMKA 1995. 311.
7
THOMKA 1995. 311.
6

6

különös menadizmusában („ménadisme fin de siècle”) kiemelkedı portré-vitában egymás
mellé helyezıdı csendélet a portréval és a fête galante-val, a gáláns ünnepség
táncjeleneteivel, alakzataival úgy zárul szövegbe Babits zárt formára, a parnasszista-kritika
mozdulatlanság-eszményére nem dialektikus ellentétezéssel reagáló verseiben, hogy ezen
alakzatok, az ikoni megtörtség, a merev testtartás és tekintet, vagy az egyidejő tipológiai
befejezetlenség és a szemantikai akadályozás, látszólagos hozzáférhetetlenség továbbirányító
aktusa – mindkét Eco-i nyitottságnak egyszerre eleget téve – a dichotomikus és lineáris
logikából kilépve éppen a mő szimbólumává válik.

I.

Zárt

és

nyitott

rekonfigurációs

dichotómiájának

aktivitásában

és

a

ki-nyílásai
reprezentáció

az

érzékelhetı

felosztásának

paradigmatikus

kódjainak

polemikussága

1. Heterogén igazságprogramok a reprezentációt érintı kihívásként a maszkként védı
forma vonatkozásába: a devenir energetikus sémává változása

Vattimo a modernitás „logikájának” szintézisét nyugati kultúránk vezetı diszkurzív
formáit követve hajtja végre, melyeknek hátterében – a nietzschei nézıpontból a 19. század
utolsó negyedében már posztmodernként tekinthetı újrakombinálódás korszakától – a gyenge
gondolat operációi, eljárásai zajlanak.8 A költészet nyelvének státuszához és a
(szöveg)kitöltés

(nála

fullness

-

teljesség)

jelenségeinek

filozófiai

és

mővészeti

vonatkozásaihoz olyan alakzatok (vissza)birtoklása, diskurzus- és reprezentáció-kritikák
társulnak, melyek a metafizikai illúzió és a logika mint retorikai tény, a metafizikai being és
igazság gyengeségének, a narratíva ideológiai természetének állításain keresztül, s ezzel a
történelmi/történeti transzformáció esztétikai modelljében a metafizika, a kép (és ezzel a
történetírás) vége állításokkal a Vattimo-i megközelítésben a heideggeri igazság-fogalom
fenntartásának és mőködtethetıségének irányába mutatnak. E szerint a metafizika és ezzel
együtt a mőalkotás sem tekinthetı stabil struktúrának, hanem sokkal inkább eseménynek. A
modernitás ezen logikájában (mely Vattimo nietzscheánus állásfoglalásával valóban a
blanchot-i értelemben vett nihilista karakterrel vállal közösséget) a formából,

– mely

8

VATTIMO 1994. Vattimo a gyenge gondolat vonatkozásában kifejtett szintézisében a nihilizmus terve
leleplezni minden észrendszert mint a meggyızés rendszereit; s így kerül ítélet alá a logika is pusztán retorikai
tényként s a metafizikai gondolkodás bázisaként.

7

maszkként véd – a poézis nyelvében fenntartható a kitöltés (fullness – teljesség) helyett a
gyengeség, s a halál alakzata, a temetési (funerary) monumentum/síremlék a kultúra
szövegének „hérakleitoszi” mozgásával alakuló polémiái olyan esztétikai rezsimre íródnak
fel, mely a kubusz-élményt, a sír látványát, a halandóságot a nem-mőfajok (non-genres), a
nem-reprezentáció mentén kénytelenek formálni, vagy a heteronómia és a heterologikus
devenir (leendés) formáinak eljárásai alá vettetve, az esztétikai rezsim formát érintı
metapolitikáinak kiszolgáltatva. A metafizikai illúzió és annak objektivitásának, s a
hagyomány igazságának (mely igazság egyébiránt értékké devalválódott, mint ahogyan az
akarat hatalommá alakult) leleplezését és feloldását kitőzı filozófiai nihilisztikus gondolkodás
megmutatja, hogy ezek a metafizikai igazságok egy adott individuális vagy társadalmi csoport
szubjektív értékeit fejezik ki; s Nietzsche az emberiség éppen ezekkel a metafizikai
gondolkodás körül elkövetett hibáival foglalkozott.9
Vattimo mővészeti forradalmakkal foglalkozó esszéje Thomas Kuhn feltevései mentén
haladva bontja ki a majd a tapasztalat dehistorizálódása és a post-history gondolata felé tartó
okfejtését,

és

történeti-teoretikus

áttekintését

a

gondolat

metafizikai-filozófiai,

és

mővészettörténeti-mővészetfilozófiai diskurzusainak dominanciáira vonatkozóan. Kuhn 1962es munkájából indul ki, a „tudományos változás paradigmáinak teóriájából,” mely szerint a
tudománytörténet,

így

a

mővészettörténet

is

forradalmak

vagy

paradigma-

építmények/váltások (revolutions or paradigm-shifts) nem folytonos, szakaszos divatjából
alakul, azaz hirtelen ugrások és ruptúrák sorozata, mint például az eddig úgynevezett átmenet
(transition) a reneszánsz tudományról a korai modern tudományra, vagy a romanticizmustól a
modernizmusra való ugrás esetei. Így a mővészeti „igaz” kumulatív fejlıdésének lassú
folyamata helyett a reprezentáció egyik paradigmatikus kódjának (mővészi technikáknak,
témáknak, eljárásoknak) a másikba való drámai behelyettesítésérıl kell beszélnünk – s
ráadásul mindezek a behelyettesülések külsı (politikai, gazdasági stb.) befolyások alatt állnak.
Kuhn alapfeltevése tehát az,10 hogy a mővészettörténeti és retorikai jegyek valójában
választásokként szemlélhetık a két kód között; s a meggyızıerın múlik, egy adott paradigma
retorikai hatékonyságán, hogy mi kerül a felszínre, mi aktualizálódik dominánsként a kultúra
szövegében. Ebbıl a perspektívából beszélhet Vattimo bevezetıjében az igazság
disszeminációjáról, kultúrakritikájában axiómaként állítván, hogy a történelem (history)
sokkal inkább történetmondás (story) vagy narratíva, e radikális divatban pedig megjelenik a
retorikai analízis technikáinak a historiográfiához történı applikációja. Mindez arról
9

VATTIMO 1994. xii.
VATTIMO 1994. xxxv.
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árulkodik, hogy történelemképünket (és a mővészettel való találkozásaiban, illetve
diskurzusok és reprezentáció viszonyulásában) erıteljesen befolyásolják az irodalmi mőfaj
(literary genre) szabályai,11 s a szövegbeli retorikai mechanizmusok tudatát éppen ennek
tudata kíséri – egy másik teoretikus hálón belülrıl.

Ami a gyenge gondolat energetikus sémáját illeti a gyenge gondolat eljárásai között,
Paul Veyne Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante [A
görögök vajon hittek saját mítoszaikban? Esszé az alkotó képzeletrıl]12 címő könyvében a
„tudás mezıjében” a hitmodalitások, valamint a tudás társadalmi felosztásának paradigmáján
keresztül vizsgálja a szimbolikus engedelmességi formákat és az antik görög mítosz mint a
kizárólag irodalmi intellektuális univerzum egyik mőalkotásbeli feltételét. Fabula és fikció
kategóriáinak meg nem különböztetésének egyik legfıbb ok-okozati összefüggését abban látja
Veyne, ahogyan a mítosz olvasója és a történész kapcsolatában az olvasó teszi befejezetté és
fıként feddhetetlenné a mítoszt. Mindez olyan hitmodalitást hoz létre, mely valójában
modellje az újtestamentumi exegézis „szerkesztıi” (rédactionnel) részleteinek és az egész,
evangéliumokon alapuló nyugati kulturális szöveg mőködésének. Veyne az igazság-világok
(mondes de vérités) pluralitását és analógiáját tárgyalva az életfilozófia tendenciái közül nem
csupán Friedrich Nietzsche (és Max Weber) módszertani szükségességét idézi a
dokumentumokhoz és tényekhez való viszony kapcsán, de Pierre Bourdieu séma-szisztémája
mellett, a szimbolikus mezı vizsgálatakor Henri Bergson devenir- és possible-fogalmát
(leendés és lehetséges fogalmát) is beágyazza; valamint Gilles Deleuze koncepcióját is
definiálja az igazság-(vissza)birtoklás és a tudás-újrafelosztás kapcsán. Veyne tehát a görög
mőalkotásra vonatkozóan is állíthatja, hogy az igazság homonim, de analóg is, melyet többes
számban kell használnunk: több heterogén igazság-program létezik tehát. S ezzel Veyne a
Foucault-i állításhoz érkezik, mely szerint az ideák (fogalmak, eszmék) története ott kezdıdik
valójában, amikor az igazság filozófiai ideáját historicizálják.13 Tulajdonképpen – vonja le a
következtetést Veyne már a Deleuze-i diszpozíciót is megidézve – az igazság-programok
pluralitása magyarázza a hit-intenzitás szubjektív fokozatait (les degrés subjectifs d’intensité
des croyances), továbbá a rossz hitet, vagy az egyén ellentmondásait.14 A mítosz kapcsán
állíthatja Veyne, hogy a görögöknél lelhetjük föl elsıként azt a modalitást, mely a „másik”
parole-jától való függés állapotából szól. Adott tudásformák archaikus/archetipikus feledése,
11

VATTIMO 1994. Introduction 8.
VEYNE 1992.
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VEYNE 1992. 39.
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VEYNE 1992. (Répartition sociale du savoir et modalités de croyance)
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illetve ezen logika folytonos feledésének köszönhetıen pedig bizonyos hitmodalitások (és
beavatottságok) szimbolikus engedelmességi formaként léteznek tovább. Veyne számára a
bourdieu-i elv vezet el – a szociális osztályok sémája helyett, illetve a két séma együttes
használata – az empirikus kazualitás elmarasztalásához. A szimbolikus mezıt tehát
erıközpontok osztják fel,15 miközben a történelem empirista interpretációja nem vesz
tudomást az akció/cselekvés és passzivitás közötti polaritásról. S „az empirizmus hamis
józansága metaforát rejt.”16
Veyne ez utóbbi állítása olyan séma leleplezésének irányába mutat, mely az uralkodó
beszédmódokkal szemben ugyan egy szintén metafizikai sémát ajánl fel, de a szimbolikus
engedelmesség kikerülhetıségének gondolatával. A metafora fogalmát ugyanis Veyne
meglátásunk szerint a bergsoni devenir konceptuális felépítményét a Deleuze-i rizomatikus
tudás révén rendszerezi, s ezáltal érvelése a metafora filozófiai konfigurálásának során
példázza, amint a modernitás logikájában ugyan ez az „energetikus” és „indeterminált” séma
is metafizikus marad, de a tudás szociológiáját és a szövegszemiotikát az archeológiai felejtés
csapdájának tudatosításával közelíti meg. A filozófiai és retorikai-poétikai kategóriák, a
reprezentáció paradigmatikus kódjainak egymásra vetítıdı síkjai, formai eljárás és a
jelenlévı/az eseményen túli (post-événementiel) igazság-testek Alain Badiou-i koncepciója
pedig ennek a sémának a tudatosításával kerülnek a tudományos sémák koncepcióinak
együttható, ám az életfilozófiai kritikák terminológiájával élve divergens mozgású terébe.
Veyne ugyanis az empirizmus hamis józanságának metaforáját egy olyan allegória részévé
teszi, amely során a metafora mint az allegória középpontja éppen leendésénél, devenir-jénél
fogva veszíti középpontját és nyer másik, expanzív alakot: abban az esetben ugyanis, ha ki
akarunk lépni az empirista értelmezés szolgaságából (effet esclave), akkor a metafora edényét
tőzre kell tenni és felforralni. Az allegória olyan metaforikus sémára referál (a séma sémája
ön-megkülönböztet), amelyben úgy kell beszélnünk, hogy csak aktív alanyok vannak, maga a
devenir is kizárólag aktív alanyok mőve, akkor is, amikor diszpozíció (egy fogalmi
berendezkedés, de már határátlépı diskurzus), ami még sok részletet rejt magában a
metaforán belül is. Azonban az edényt, amikor a tőzre tesszük lehetıség-sokszöget aktualizál;
olyan tevékenységet képes kifejteni, olyan aktivitást hoz létre, amely a kis okok sokszögét (is)
hajózható csatornákkal látja el.17 A metafora tehát már nem egy nem meghatározott irányba
dobott golyó többé, hanem az elaszticitás/rugalmasság metaforája, amely a számára hagyott
15

VEYNE 1992. 46. .„Bourdieu sémáiról írja: „[le schéma] envisage la spécificité et l’autonomie d’un champ
symbolique partagé entre des centres de force…”
16
VEYNE 1992. „La fausse sobriété de l’empirisme dissimule une métaphore.”
17
(Elle actualise un polygone de possibilité; déploie une activité qui canalise kis okok polygonját.)
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tér elfoglalását törvényszerősíti. Így nem beszélhetünk többé „okról”, az empirikus kazualitás
rendjének megfeleltetve, hiszen az így képzıdött sokszög kevésbé engedi elıre láttatni az
expanzióban lévı energia leendı konfigurációját. Ez a természetes elaszticitás/rugalmasság
pedig valójában a Vattimo által is elıtérbe helyezett nietzsche-i hatalomakarás. S itt jegyzi
meg Veyne a már általunk fentebb idézett figyelmeztetést is: ez a metaforikus séma is
metafizikus, de legalább ki-kiszabadít minket a szociális és ideológiai funkcionalizmusból. Ez
mindössze regularitás a szabálytalan/egyenetlen (irrégulier) tudomásul vételében; ez az
„energetizmus” a véletlenek monizmusa, pluralizmus. Az anyagot nem ütköztetjük hát a
bergsoni terminológiát idézı Életlendülettel.
Azonban a szimbolikus mezıben a mitológiai világ fikció-modalitását illetıen
változás áll be a hellenisztikus korban: a szimbolikus mezı balkanizáción (balkanisation) esik
át. Az irodalom tudós doktrínává akar válni és közönségétıl egyre inkább kulturális
erıfeszítést követel. S éppen ezért a 18. századig a mitológia úgy lesz halott elem helyett
kulturális elem, hogy diszciplínává válik és élettıl elvonatkoztatott, könyvíző (livresque) lesz
(a mítoszok összegyőjtésével). A sok jelenség között a mezı dinamikájából fakadóan pedig
éppen azért jöhet létre az ideák, fogalmak politikája, mivel nem vesz tudomást önnön
meglétérıl, politikusságáról, ezért interiorizálódhat, belekerül saját látszat-homlokzata mögé –
saját politikája részeként. Így születnek meg a szkeptikus hitmodalitások inkompatibilis,
ellentmondó igazságok keveredésével, intellektuális zavarodottság közepette. A szimbolikus
mezı bizonyos halmazainak ilyen módú balkanizálódása pedig minden alanyban
leképezıdik.
A logika számára sokkoló igazság-pluralitás az erı-pluralitás következménye, és ezek
az igazságok az erık ruházatai (le vêtement de forces).18 A jelenség paradoxona éppen az,
hogy a balkanizálódás intenzitása fokozódik. s hogy az igazság. „A szimbolikus alávetettség
tehát átalakulva ugyan, de megadta magát egy új aktív kauzalitás illúziójának, s az alakzatesetek (cas de figure) is részt vesznek az erıviszonyok fenntartásában. Illetve a tudás adott
birtokosai magát a gondolat kategóriáját is olyan irányba mozdították el Veyne
argumentációját követve, hogy vagy egyszerően csak hatalomként helyettesítették be a
mindenkori ideológiát, vagy mint Marx állítása hangzik, a gondolat is egy akció/cselekvés,
egy erı, mely természetes része a gyakorlatnak, és nem pedig tiszta fény, így ı maga is
ideológiaként tételezhetı fel. Ugyanakkor Julia Kristeva megközelítése kapcsán majd
szintézis alá kerül, miként szabadulhatott meg a test dialektikáját tekintve a materialista

18
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dialektika nagyrészt a bergson-i metafizika modalitása által, mely a reprezentatív és az
esztétikai rezsim forma-metapolitikáinak párhuzamosan ható feszültségeiben is leképezıdött a
tizenkilencedik századot tekintve.

2. Jacques Rancière teoretikus propozíciói

Laokoón a versben: A mő mint sensorium specifikum az érzékelhetı felosztásának
rekonfigurációs aktivitásában

„Miért ordít Laokóon a versben, mikor a szobron csak sóhajt? Miért tele a vers
mozgással (…), míg a szobor nyugodt, szinte méltóságteljes, tartózkodó?” A mőfaji hármas
egység elvetését Babits Az európai irodalom történetének ezen a pontján a mővészi anyag
szükségszerőségének gondolatából vezeti le. Megfogalmazásában a szobrász a mozdulatlan
formák valóságát hozza létre, míg a költészet dinamikus felfogása értelmében vers „mindaz,
ami mozgás, cselekvés, ami az idıben folyik le.”19 A következıkben a „hullamosó század”
modern esztétikai reflexiójának azokat a zárt és a nyitott struktúra illúziójának dichotómiái
mentén is körvonalazódó referenciapontokat, ideológiai beíródásokat is érintı vitáit
tárgyaljuk, melyek részben a parnasszizmus-kritikához kötıdı zárt forma és a mozdulatlanság
kategóriáinak úgy biztosítanak esztétikai viszkozitást, hogy

azokat már a mőrıl mint

sensorium specifikumról értekezve a látható és elgondolható rezsimjének folytonos
rekonfigurálódásának esztétikai tudatosításával, a rezsimek együtthatásának szemléletével,
már az érzékelhetı (sensible) áthelyezıdéseit és felosztottságát (partage du sensible) a
’közös’ territóriumának rekonfigurálódása során meghatározó elemnek veszi. Mindez azon
szándékkal valósul meg, hogy a dolgozat válaszoljon a Babits-évforduló kapcsán KulcsárSzabó Ernı által felvetett20 problémakörre, mely szerint az eddig csak életrajzipszichogenetikai megközelítésben tárgyalt Babits-életmő vizsgálódásai közül hiányzik „az
irodalmi századelı prospektív potenciája gyanánt” vallatóra fogott életmő-vizsgálat, pedig a
jelentések keletkezésének dialogikus eseményében talán mégis képes az irodalomtudomány
arra, hogy „az irodalmiság reflexiós tudata gyanánt élı hatáspotenciált hívjon elı egy
«szótlannak mutatkozó» klasszikus hagyatékból”.21 Így a következıkben a dolgozat a vers
babitsi teoretikus modellálásának szándékával, az életmőbeli forma-metapolitikának alávetett
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Babits-szövegek paratextuális, metatextuális és intratextuális ki-vetkızéseinek, textuális
lehántásainak, majd visszaöltözéseinek vizsgálatát megelızıen közelíti meg a szubverzív
diskurzus megnyíló terét, mely a modern esztétikai reflexióban a performatív középpont
operatív fogalommá válását hozta magával, illetve törvényalkotás, ideológiai instancia, a
mőfaj törvény-jellege, és a szubjektivizált test, a jel konstitutív ideologémájának új
viszonyfogalmait dinamizálta/dinamizálja. Az érzékelhetı modern esztétikai reflexióban
történı felosztása a karneváli szcenika, a karnevalisztikus szubverzió idı- és térbeli
korlátainak, a meghalás metaforikus sémájának elıtérbe állított vitái mentén, az érzékelhetı
felosztottságának és szegmentálásának kategóriái révén tárgyalható a zárt és nyitott
polaritásának modalitásán keresztül a babitsi életmő textuális mőködése, mely tárgyalás során
azonban szükségszerő elsıdlegesen a dichotómiákkal való küzdelem feszültségeinek területét
az esztétikában kijelölni. Abban az esztétikában, mely a rezsimek közötti oszcillálást jelöli ki
aktivitásának területeként, s mely a vitalista-ontológiai diskurzusokban éppen a zárt, rögzített
formát (forme fixe), illetıleg a kép, a mozgás, a nyíló viszonyulásait és helyeit választja
destabilizációs eszközzé ahhoz, hogy eleget tegyen a jel konstitutív ideologémája és a
folytonos születésnek alávetettség, s a kadaverikus hasonlóság kihívásainak, és ezzel vagy
különbözıképpen meghatározott prezenciák, jelenlétek szemléleti egységében újra operatívvá
tegyék a forma vágyott fogalmát a kultúra szövegében, vagy egyenesen az „antireprezentáció” konceptuális felépítményének ellenében próbálják definiálni esztétikai
reflexiójuk pluralizmusát.

Az esztétika politikájának Rancière-i javaslatai

Ami a mővészetek reprezentációs és esztétikai rezsimjének viszonyulását illeti, a
huszadik század elején az absztrakt mővészetek és a Worringer-i szerves, organikus és
szervetlen rend újrafelosztásában, újrarendezésében is leképezıdı plasztikus formák önálló
történetének diskurzusa együtt halad, ideális konjunkciójuk tapasztalható, s amelyet hatvan
évvel késıbb Gilles Deleuze igyekezett újra felélénkíteni. Mindenesetre a mővészettörténet
formalista irányainak történetírási tendenciáit illetıen lényegében a mővészettörténet-írás nem
volt más, mint a reprezentációs rezsim (régime représentatif) folytatása a mővészetek
esztétikai rezsimjében – jelenti ki Jacques Rancière a Malaise dans l’esthétique [Rossz
közérzet az esztétikában] címő kötetében, alkalmazva az érzékelhetı felosztásának (le partage
du sensible) az ı modalitásában alkalmazott fogalmait használva arra a kérdéskörre reagálva,
mely a kép státuszát a diskurzus elemeként vizsgálva két pólus feszültségében pozicionálja. A
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két pólus sokszor az „anti-reprezentáció” pólusaiként körvonalazódik, mint a reprezentáció
univerzumának két ellenfeszülı pólus: egyik pólusként egy érzékelhetı jelenlét (présence
sensible) ön-affirmációja, másikként a végtelen kihívására megjelenı nyelvi konstrukció. Az
ebbıl a polaritásból eredı feszültség folyton „munkálkodik” a mővészetek esztétikai
rezsimjén/rezsimjében és annak képein, a nyers jelenlét (mely fogalomhasználatában már a
Maurice Blanchot-i Mallarmé-elemzést idézi meg) és a nyelvi elem státusza között rezegve.
Ennek a kijelenthetıségnek a következtében ma például ikonról beszélni a prototípust, a kép
eredetijét illetıen nem a kópia, a másolat, a hasonlóság reprezentációs problematikájához való
visszatérést jelenti, továbbá nem is teológiai-vallási kérdés, hanem sokkal inkább az említett
esztétikai rezsim ellentmondásait radikalizálja. A kép dialektikus státuszának reménytelensége
– írja Rancière Godard filmmővészete kapcsán – éppen az esztétikai rezsimbe hozhatott a
legtöbb feszültséget, mely a reprezentáció ellenében az érzékelhetı jelenlét rezsimjévé
akart alakulni. Ugyanakkor a kép ikonként való értékelése éppen az esztétikai rezsim
ellentmondásain nyugszik, s reprezentáció és érzékelhetı hasadásának folyamatát nyomon
követve Rancière a reprezentációs kort és az esztétikai kort megkülönböztetve, hasadásukat
ismertetve éppen azzal a hagyományossá váló vízióval szemben szándékozott állást foglalni,
mely a festészetben a figuráció absztrakcióba való átmenetének modelljének mintájára különít
el egy reprezentációs kort egy nem reprezentatívtól. Az esztétikai rezsim reprezentatívtól való
megkülönböztetésével Rancière valójában az érzékelhetı olyan felosztási lehetıségét,
kategóriáinak nyomon követését prezentálja, mely révén az esztétikai fikció a mő
dialektikáját, vagy a költıi nyelv vertikalitását, a parole felszíne alá való behatolását mő és
figura /forma és textualitás/ továbbértelmezett viszonyulásában, illetıleg a forma
metapolitikáját, annak alárendeléseit (a látható igazság(a) helyett a Veyne-i plurális igazság
vonatkozásainak megfelelıen) figyelembe véve kezelheti, a karteziánus filozófia szubjektumszemiotikáján túl figuratív alany, a körüljárható szubjektum lassú eróziójának kihívásaiban, a
formátlan, képtelen konceptjének kiterjesztésében, majd a heterogének tendenciáinak
továbbárnyalásában – a dichotomikus diskurzusokat nagyrészt feloldva.
Rancière a Malaise dans l’esthétique kötetében [továbbiakban jelölése: MdE] az
esztétikát mint politikát tárgyalva prezentálja az esztétika politikáit. A politikai funkció
átalakítása érdekes alakzatokat kínálhat, ha annak tételébıl indulunk ki, hogy elvonatkoztatva
attól, hogy nem a ’mővészet’ elnevezés győjti egységbe a különbözı mővészeteket, hanem
mindig egy diszpozíció, egy konceptuális berendezkedés teszi ıket láthatóvá. Így
célravezetıbb a „mővészet” egyediségét, létmódjának eredetét abban keresni, amely egy
olyan bemutató, prezentációs tér lemetszésével, kivágásával (découpage) jelöli ki magát,
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amely által a mővészet dolgai csak saját magukként identifikálódnak. Ami a mővészet
gyakorlatait, valamint a ’közöset’ összekapcsolja, az egy specifikus tér-idı egyszerre
materiális és szimbolikus konstitúciója, továbbá az érzékelhetı tapasztalás hétköznapi
formáihoz kötıdı felfüggesztéséé. A mővészet éppen annak a hasadásnak a révén politika,
amely funkcióival hozható kapcsolatba, a saját maga által bevezetett idı-, és tér- típusai által,
annak a módnak köszönhetıen, ahogyan a népet (peuple), a sokaságot és ezt az idıt levágja,
elvágja, leválasztja errıl a térrıl.”22 Rancière referenciapontként emlegeti egyrészt a fenséges
esztétikáját a politika esztétikájának és az esztétika politikájának elkülönítésének
felvázolásakor, melyben a tér-idı heterogénnel való passzív találkozása az érzékelhetıség két
rezsimjének konfliktusát eredményezte.
Rancière 2000-ben megjelent könyve Politiques de l’esthétique fejezete által
körüljárt/megismételt kulcsfogalmát, s esztétikai kritikai áttekintésének, majd átrendezésének
konceptuális kiindulópontjaként felvezetett az érzékelhetı felosztásaként határozza meg azt,
amelyet az „identitások és helyek felosztása és újrafelosztása, terek és idık, látható és
láthatatlan, zaj és beszéd kivágása és újrakivágása alkot meg.”23 Rancière tehát a politikát az
érzékelhetı felosztásának rekonfigurációs aktivitásában határozza meg, amely így mindig
manifesztuma a közösség közösének, rendelkezve azzal a képességgel, hogy magába olvassza
az új alanyokat és tárgyakat, láthatóvá teszi azt, ami nem volt éppen vagy még benne látható,
s beszédként tünteti fel az addig csak hangként vagy „zajongó állatokként” észleltet. Ez a
„disszenzus-teremtési munka” a politikának esztétikát alkot, mely elhatárolandó a Benjamin
által a politika esztéticizálódásaként megnevezett jelenségtıl.
Esztétika és politika viszonya így sokkal inkább a politika esztétikája és az esztétika
politikája között létesülı viszonyulásban kodifikálható. Az esztétika politikájának Rancière-i
meghatározásában ez azt a módozatot takarja, ahogyan „a mővészet láthatóságának
gyakorlatai

és

formái

maguk

is

közbelépnek

az

érzékelhetı

felosztásába

és

rekonfigurálódásába, amelybıl tereket és idıket bontanak ki, témákat/alanyokat és tárgyakat,
közöset és egyedit.”24 A mővészet politikáinak logikája a szenzoriális tapasztalás normatív
tengelyeinek felfüggesztésében definiálható. Mővészet és politika tehát nem két elszeparált
permanens valóság, hanem szükségszerő kölcsönhatásukkal az érzékelhetı felosztásának két,
egy különleges identifikációs rezsimre felfüggesztett formája.
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Rancière a MdE bevezetıjében az esztétika rossz reputációjának okait és hamis
problematikákhoz vezetı kétes felvetéseit ezen fenti különbségtétel szemléletébıl marasztalja
el. Így fogalmazódik meg kritikája majd Alain Badiou „inesztétikájáról” is,25 melyre JeanMarie Schaeffer kritikai reflexiója éppen egy másik hagyomány megoldatlanságaival felel.
Rancière az érzékelhetı felosztásából felszínre kerülı kategóriáinak, s Badiouval és DidiHubermannal a freudi paradigmát és a kristevai téziseket is beíró vitáinak tárgyalása abban jut
igazán szerephez, hogy a rezsimek és modalitások mentén mőködésbe lépı esztétikai reflexió
képesnek mutatkozik saját magától való elkülönbözıdésében is nyomon követni a
heterogének keveredésének politikáját, s a mő dialektikus oppozícióinak polémiáját csak az
igazság pluralizmusának „alárendelni”, reflektálva jelolvasási törékenységünkre, a mővészet
elkülönbözıdéseit is a figyelem körében tartva.
Ezt tükrözi Schaeffer Badiou-kritikájának szóvá tétele is Rancière által, hiszen a két
gondolkodót két ellenpólus megjelenítésének eszközeként említi fel. Az analitikus tradícióra
támaszkodó Schaeffer a Mővészet abszolútumának romantikus koncepciójával véli
helyettesíthetınek az esztétikai megközelítések és mővészeti gyakorlatok tanulmányát azzal a
céllal, hogy összeegyeztesse az elgondolhatót és az érzékelhetıt. Badiou ezzel szemben „a
platóni Idea nevében, mely mővészetének mővei mind események, melyek egy esztétikát
alkotnak, mely ebbıl az igazságot alárendeli egy a vers érzékelhetı igazságának romantikus
celebrálásaként elkönyvelt (anti)filozófiának.”26 Rancière azonban mind ezen platonizmusban
és anti-platonizmusban is annak a problematikának a körvonalazódását sejti, melyben az
esztétika a tiszta gondolat, az érzékelhetı affektek és a mővészet gyakorlatainak keveredı
gondolatát látja, s így a felfalt mővészet dicsıséges érzékelhetı jelenléte alatt olyan diskurzus
folyik a mővészetrıl, mely maga válik saját valóságává. Mindezen esztétikai „konfúzió”
ellenében a politika esztétikáját és az esztétika politikájának és metapolitikájának
megkülönböztetésével és alakulásfolyamatának követésével Rancière javaslatot tehet arra,
hogy az általa konfúzióként tekintett esztétikai elrendezéseket három rezsim elkülönítésével
az elkülönbözıdés elvének – mővészeti gyakorlatok, illetve anyag és nyersanyag, platonizmus
és anti-platonizmus dialektikájából és annak dichotómiáitól szabadulva, vagy azokat
átértékelve eleget téve bemutassa – az irodalom politikáját az esztétika számára tárgyalhatóvá
tegye.
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definiálhatóságát érintı fejezetekben.
26
MdE, 2004. 11.

16

Rancière ahhoz tehát, hogy egy speciális térben-idıben szinguláris testet, egy
különleges sensorium specifikum, azaz egy adott mő létmódjában hogyan hordozza saját
önálló területét és az új kollektív élet formáit, identifikációs rezsimek uralmi mechanizmusait,
és ezzel az érzékelhetı felosztásának kategóriát javasolja. Propozíciója kifejtésekor az
„emberi természet” garanciájával a háttérben a mimesis-poiesis-aisthesis hármas kapcsolata a
mővészeteknek egy olyan identifikációs rezsimjét határozza meg, melyet Rancière
reprezentációs rezsimként nevez el (régime représentatif).27 Reprezentatív rezsimnek,
amelyben „a mővészet egyes számát felcserélte a szépmővészetek többes száma, és hogy a
mővészet gondolkodás tárgyává/elgondolhatóvá váljon, elıidézi a diskurzust, amelyet
esztétikának fognak hívni, és amely diskurzusban felbomlik produktív természet, érzékelhetı
természet és törvényhozó természet csomója, melyet mimesisnek vagy reprezentációnak
hívtak.”28 S az esztétika mindenekelıtt a szépmővészetek rendjét garantáló hármas kapcsolat
felbomlását bejelentı diskurzusként tekinthetı. A mimesis vége azonban nem a figurációnak,
hanem annak a mimetikus törvényalkotásnak a végét jelölte, amely egymáshoz kötötte a
produktív és az érzékelhetı természetet. Ennek a mimetikus legitimizációnak a
végeszakadásával a „múzsák átadják helyüket a muzsikának, azaz annak a meditáció nélküli
kapcsolatnak a mő számítása és a tiszta érzékelhetı affekt között van, s amely közvetlen
kapcsolat a technikai szerkezet és az interioritás éneke között is van.29 Ezen újabb
identifikációs rezsimben a poiesis és az aisthetis azonnal összefonódik, és az ıket
összekapcsoló emberi természet valójában egy elveszett természet vagy egy eljövendı
emberiség gondolatiságában fejezıdik ki. S Rancière ennek az esztétikai diskurzusnak a
kereteibe, melyek között ez a szétzilálódott kapcsolódás bukkan fel elméleti tárgyként, helyezi
többek között Kanttól Adornoig – átívelve Schilleren, Hegelen, Schopenhaueren vagy
Nietzschén – a mővészet dolgainak új és paradox identifikációs rezsimjének gondolkodóit. S
ezt a rezsimet javasolja esztétikai rezsimként, hozzátéve immár az esztétika politikáinak,
metapolitikáinak mőködéseit, s az esztétika alatt nem diszciplínát értve,30 hanem a mővészet
egy specifikus identifikációs rezsimjét, melynek elgondolásához filozófusok is csatlakoztak, s
mely a mővek számára új historicitást hoz és egy új, „differenciálatlan” közönséget a
reprezentatív mővekre kifejlıdött/kidolgozott célközönség helyett.31 S a mő érzékelhetı
szingularitása a mővek reprezentatív értéke és témái-mőfajai eddigi hierarchiáin is uralkodik.
27

MdE, 2004. 16.
MdE, 2004. 16.
29
MdE, 2004. 16-17. 1. lj.
30
MdE, 2004. 17.
31
MdE, 2004. 18-19.
28

17

Rancière az esztétika politikájáról és metapolitikájáról értekezve a rezsimek
folytonosságában vagy átfedéseiben, továbbá az esztétikai rezsim paradoxonai között mozgó
mő

metapolitikáját

a

görög

szobor

parnasszizmus

école

pittoresque

irányának

mozdulatlanság- vagy körüljárhatóság-eszményét, illetıleg a parnasszizmus impassibilitéelvére reakcióként is értelmezhetıen a görög szobor ily módon való textuálisba záródását az
érzékelhetı felosztásának esztétikai rezsimben lecsapódó és megerısödı kategóriái jelölik ki.
Rancière idézi Schiller 1796-ben megjelent Levelek az ember esztétikai nevelésérıl címő
mővének egy részletét, melyben Schiller a Juno Ludovisiként ismertté vált görög szobor elé
helyezi olvasóját, így allegorizálva mővészet és politikájának státuszát.32 A görög szobor
„szabad apparenciája” és a Schiller által a ’kiállított’ istenséggel kontaktusba kerülı befogadó
aktív és passzív dyadikusságát a „szabad játék” által definiálható állapotban fedi fel a
Rancière-i kérdés jogosultságát: „Hogyan lehetséges azt megérteni, hogy a játék „gratuite”
tevékenysége,33 aktivitása egyszerre képes megteremteni a mővészet saját területének
autonómiáját és egy új kollektív élet szerkezetét?”34
Rancière a görög szobor különbözı rezsimek politikáinak játéka alá vetett esztétikai
identifikációjának nyomon követésekor az érzékelhetı új felosztottságának ambuláns
politikáját érzékelteti. Ezáltal az esztétikai metapolitikák olyan formáit is differenciálja,
melyek a mő eredendı ellentmondásait, annak ellenálló figuráját és az ezzel párhuzamosan
haladó esztétikai forradalmak tervezeteit is metapolitikaként rendszerezik. A forma anyag
feletti és az aktivitás passzivitás feletti dichotomikus gondolkodásból és dialektikus
ellentétezésbıl eredı felsıbbrendőségeinek esztétikai felfüggesztését és annak elvét már nem
(kizárólag) a modernizmus által celebrált autonómia progressziójának nézıpontjából
tárgyalja. Az érzékelhetı tapasztalati formájának autonomitása a heteronómia és a rezsimek
kérdései felé vezeti politizáció és mővészet tisztaságának esztétikai direktíváit. Így a mő
dialektikájában megjelenik a heteronómia szöveg-szomatizálása, s a heterogén esztétikájának
metapolitikája a heterogén helyeit (Babits életmővében majd a szöveghatárok, szervesszervetlen Worringer-i elosztásában, intuitivista-ontológiai filozófiák és életfilozófiák az
irodalom politikájánál jelenségeiben) jelölik ki; s a disszenzus-teremtés munkája már az
irodalmi

századelı

kategória-oldó

esztétikai

vitáinak

interdiszciplináris

és

a

humántudományokat pozícionáló megnyilvánulásaiban, s mediatizált szövegeiben annak az
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uralhatatlan heterogenitásnak keresik a helyét, mely az éppen alakuló érzékelhetı
felosztásban, annak identifikációs rezsimjeiben szavatolja a jelentést.
Schiller Juno Ludovisi-jének, az istenség lényegi karakterisztikumaként „közönyét”,
tétlenségét, semmittevését (oisiveté) hangsúlyozza a mővészet státuszának allegóriáján
keresztül. Azonban Rancière tétele szerint ugyanazon istennınek ugyanazon szobra egyként
lehet mővészet vagy nem mővészet, vagy egyidıben különbözıképpen az, hiszen az által
határozódik meg a szobor, hogy milyen identifikációs rezsim ítélete ragadja meg. Rancière
ugyanis az érzékelhetı felosztásait követı érvelés esztétikai elrendezésében a „mővészet
építményét megalapozni nem más, mint a mővészetet egy adott identifikációs rezsim által
meghatározni, azaz egy specifikus viszonyt definiálni a mővészet gyakorlatai, a láthatóság
formái és az elgondolhatóság módjai/modalitásai között, melynek köszönhetıen azok
produktumainak a mővészethez vagy egy adott mővészethez tartozása azonosíthatóvá
válik.”35 Az esztétika rossz reputációjának polemikus beszédében Rancière a Juno Ludovisi-t
átvilágítja több rezsimen keresztül is, mely példa kielégítıen illusztrálja a rezsimek
sematizációs együttható mőködését, s amely révén a mővészet tisztasága (pureté) és a
politizáció összeférhetısége a mő dialektikájának mint sensorium specifikumnak az egyre
nyíló-kategóriájának munkáját kezelheti.
Mindenekelıtt – írja Rancière – létezik egy rezsim, amely az istennı szobrát kizárólag
az istenség képeként fogja fel. Az istenség leképezıdésének percepciója és ítélete azonban
(készíthetı-e kép istenségrıl vagy a képpé változtatott istenség megırzi-e istenségét, s ha
igen, a kép miként feleltethetı meg az eredetinek) ebben a rezsimben nem feltételez igazi
értelemben vett mővészetet, hanem olyan képeket, amelyeket belsı igazságuk (vérité
intrinsèque) funkciójának viszonyában ítél meg, valamint a közösség és az egyének
létezésének módjára gyakorolt hatásainak funkciója alapján. Ezt a rosszul kivehetı vagy
bizonytalan mővészeti rezsimet Rancière „a képek etikai rezsimjeként különíti el.”
A második és a harmadik rezsim ismertetésében és megkülönböztetésében azonban
már annak a két rezsimnek a folytonossági viszonyát prezentálja Rancière, amelybe a modern
esztétikai reflexió során a kép problematikája a legtöbb feszültséget hozta a kép Rancière-i
létmódjának hármas mőködésben megfogható rezsimek közötti oszcillálásában, valamint a
reprezentációs dominancia esztétikai bizonytalanságait a látható és elgondolható rezsimjeinek
rekonfigurálódásait és folytatódásait az érzékelhetı felosztásának alakulástörténetébe illeszti.
Ugyanis elkülöníthetı egy olyan rezsim, amely kiszabadítja az istennıt annak az ábrázolt
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isten(i)ségnek az érvényességét fürkészı és az ebben a tekintetben hőséget követelı
ítéletalkotásnak a kövébıl.36 Így ez a rezsim többek között az istennı-szobrokat is egy
különleges kategóriába, az imitációk kategóriájába zárja. Ennek következtében a Juno
Ludovisi a szobrászat mővészeti produktumaként két címen is kiérdemli mővészeti és ezen
belül szobrászathoz kötött státuszát, mert „egy formát ró ki/ír elı az anyag számára, s egy
reprezentációt használ fel ehhez”, azaz „egy igaznak tőnı/valószínő látszatot (apparence
vraisemblable), egyesítve az istenség képzelt jegyeit a nıiesség archetípusaival, a szobor
monumentalitását

egy különleges istennı expresszivitásával, jellegzetes karaktert adva

neki.”37 A figura és a szobrász képességei, valamint a felhasznált kanonikus attribútumokkal
érintkezı megmunkálatlan anyag (matière brute) a kifejezésre a szociális normák, az
illendıség hálóját feszíti, s Rancière ezt az identifikációs rezsimet nevezi a mővészetek
reprezentatív rezsimjének.
A fenti két rezsim elkülönítését követıen Rancière azonban a Juno Ludovisit a
mővészet esztétikai rezsimjéhez tartozóként véli azonosíthatónak. Juno szobrának esetében
ugyanis a szobrász nem azoknak a reprezentációs kánonoknak vagy az istenség adekvát
ideájának való megfeleléseibıl születik meg a szobor mővészeti mőként való létmódja, hanem
a ’specifikus sensoriumhoz’ való tartozása teremti meg azt. Mővészi dologként létezésében
erre nem elkészítésének, hanem létezésének módja referál. És Rancière ezen identifikációs
rezsimek elkülönítésében tudja meghatározni az esztétikai jelöltségét: a mővészet esztétikai
rezsimjében a mővészet létezésének tulajdonát (propriété), tulajdonjogát „már nem a
technikai tökéletesség kritériumai döntik el, hanem az érzékelhetı felfogásának egy bizonyos
formájára történı feliratkozás/beíródás.”38 És Rancière itt tér vissza a schiller-i játék
fogalmához, mely argumentációjában annak az érzékelhetı felosztásának új formáját
implikálja összefoglalóan, amelyben a szobor mint „szabad látszat” kétszeresen is
reprezentatív státuszának feszül ellen. Egyrészt látszatként már nem a számára modellül
szolgáló realitásra referál, és nem is a passzív matériára egy aktív formát elıíró formaként
rehabilitálható. Ez a szabad látszat már abban a specifikus tapasztalásban létesül, amely
felfüggeszti a megszokott kapcsolódást nem csupán látszat és valóság között, hanem forma és
anyag, valamint aktivitás és passzivitás, értelem és szenzibilitás/érzékenység között is. A
„szabad látszat” tehát a Rancière-i terminológiában „az ezen dualitások által jelzett
érzékelhetı tapasztalás hétköznapi élményével/tapasztalásával való viszonyt tekintve egy
36
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heterogén érzékelhetı forma.”39 S így a játék az esztétikai tapasztalat kant-i analízis által
szisztematizált elfogadását idézi, mely egy kettıs felfüggesztésben definiálódik Rancière
kommentálásában. Az ugyanis egyrészt „az érzékelhetı tényeket kategóriák szerint
meghatározó értelem kognitív hatalmának felfüggesztése”, másrészt „a vágy tárgyait elıíró
szenzibilitás hatalmának korrelatív felfüggesztése.”40 És Rancière aktív/passzív fogalompárja
éppen a fentebb idézet dualitások mentén történı esztétikai gondolkodást a reprezentációs
eddigi hatalmak erıvonalainak szubverziója által az új erıkomponensek mentén kiemelkedı
humanizmus vagy új emberiség felé vezeti: az intellektuális és érzékelési képességek „szabad
játéka” ugyanis nem csupán egy vég nélküli aktivitás, hanem „az inaktivitással egyenlı
aktivitás”, tevékenység. Hiszen a közönyös mő feltőnésékor a játékos felfüggeszti addigi
hétköznapi tapasztalását és hatalmait, s maga is tétlenné válva ennek az inaktív aktivitásnak a
részeként operál majd a felfüggesztéssel. Mindez a felfüggesztés pedig az élni, az élet új
mővészetét (art de vivre), s ezzel együtt az új közösben való élés formáját alapozza meg, egy
új politikát e rezsimben.

Ugyanakkor

Rancière

ezen

átpolitizálódás,

politikai

tartalommal

átitatódás

(politisation) tudomásulvételének esztétikai tudatosítását s az irodalmat is érintı forma
metapolitikának történeteként is tárgyalja, visszavezetve esztétikai argumentációját a figura,
figuráció, mő és az absztrakt mővészet mőfeltételeire tett utalásához és példa-kiemeléséhez.
Az átpolitizálódás és a mővészet tisztaságának eszméje között ugyanis az elmúlt két
évszázadban keletkezett az igazi feszültségekkel teli konfliktus – írja Rancière -, éppen annak
illusztrálásával, amint az absztraktnak nevezett festészet „tiszta formáinak megteremtıi az új
szovjet élet kézmőveseivé tudtam átalakulni.”41 Rancière ezt a transzformációnak
magyarázatát nem egy külsı utópia körülményeinek való alávetettségben találja meg, hanem
éppen a mővészet saját tisztaságának szerepe érdekében annak a szemléletnek a
felerısödésében, melyben a mővészet „materialitása” mint a közösség egy másik
konfigurációjának „megelılegezett/megelızı/elıre jelzı” materialitásaként jelenik meg. A
festmény/kép non-figuratív tisztasága, „– a háromdimenziós illúzió felett gyızedelmeskedı
simasága – nem azt jelölte, amit jelölnie kellett volna: a pikturális mővészet egyetlen saját
nyersanyagára fókuszálását/összpontosítását.”42 S Rancière éppen többek között a
vonalszimbolika, vonalornamentika keretproblematikáit, illetve a keret intarzia-felületeinek
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mővészeti jelenségének világát idézi, mely a Worringer-i elkülönítésekbıl építkezı és a
Figurát a nem-hasonlóként a heterogenitás helyén azonosító Aiôn-vonal idı-szériájának
koncepciójában is alapvetı esztétikai terminológiát hoz létre. Rancière meglátásában a nonfiguratív tabló tisztasága (pureté) éppen a fenti feltételezéssel ellentmondó oppozíció-oldást
jelez: „az új pikturális gesztus egy olyan felülethez/felhasználói felülethez (interface)
tartozását [jelzi], amelyen a tiszta és az alkalmazott mővészet, funkcionális és szimbolikus
mővészet összeolvad, ahol az ornamentum geometriája a belsı szükségbıl/kényszerbıl alkot
magának szimbólumot és ahol a vonal tisztasága az élet új díszítı hátterének alkotóeszközévé
vált”, alkalmassá/fogékonnyá válva erre a transzformációra.43 S Rancière ideilleszti
Mallarmé-allúzióját, mivel még a par excellence tiszta költı is rá meri bírni a költészetre a
közös kapcsolatok egy másik topográfiájának szervezési feladatát, „elıkészítvén a «jövı
ünnepeit».”44

A mallarméi heterogén érzékelhetı tömb

Az esztétikai forradalom metapolitikákon való végigkísérése azonban a szintén egy
bizonyos közös konfigurációját elıre alakító fogalommal kerül szembe, éppen a mővészet
tisztaságának fogalmával, amely e politikával konfliktusba kerül. Rancière tehát ennek
kapcsán nem kerülheti el a mallarméi nyitott mőalkotás és az önmagára záródó, illetve a
heterogenitás esztétikai rezsimen belüli tárgyalását sem, melynek során a mő (oeuvre) – és
ezzel szinkróniában a Blanchot-i értelemben vett életmő – eredendı ellentmondását sem,
mely a magány és az ígéret kategóriáinak lényegiségéhez vezeti a metapolitikai tárgyalást.
Hiszen a mővészet esztétikai rezsimjében a mővészet (meta)politikája egy alapvetı paradoxon
köré épül, hogy „a mővészet csak annyiban mővészet, amennyiben nem-mővészet is, és más
is, mint mővészet.”45 A fentebb említett mallarméi gesztus ugyanis a Nemzeti ünnep
tőzijátékának módjához hasonlóan hoz létre egy közös teret a vers magára záruló
kiterjedtségével, a közös egy másik konfigurációját elıfutáraként.

Egyrészt Mallarmé

számára a vers egy heterogén érzékelhetı tömb szilárdságával bírva zárul magára,
materiálisan megcáfolva a neki szánt teret («á soi pareil») és a napló „egyenletes
tintaömlését” («coulée d’encre uniforme»); másfelıl annak a gesztusnak/mozdulatnak a
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folyósságával is rendelkezik, amely éppen a nemzeti közös tőzijátékhoz hasonlóan egy közös
teret létrehozó aktusban oszlatja szét magát. A mő dialektikájába ez az átpolitizálódás tehát a
forma metapolitikája révén íródik be, hiszen egyrészt az eljövendı közös élete/a kollektív élet
a mőtárgy ellenálló, rezisztens kiterjedésébe van bezárva; másrészt egy éppen már egy másik
közös konfigurációját megrajzoló fokozatosan eltőnı mozdulatban aktualizálódik.46 (Így a
l’art pour l’art és Rancière-i értelemben vett politikai mővészet ellentmondása talán az
esztétikai „nevelés” tapasztalatában keresendı.) Ugyanakkor e ki-nyílás és önmagára záródás
dinamikájának hangsúlya a befogadásesztétikát is a bezárulás textuális kategóriájaként
mőködteti, hiszen míg a szabad látszat a Rancière-i értelmezésben egy heterogén érzékelhetı
hatalma, hatalmi ereje, addig a magára záródó istenség szobra a téma ellenében (Laookóon
ordítása ellenében) tétlenségre kárhoztatva idegen mindenfajta akarás, eszköz- vagy
végzıdés-kombinációra. Magára zárulása nem más, mint elérhetetlensége a gondolat (és ezzel
a körüljárhatóság, az elgondolható rezsimjének), vagy az ıt szemlélı szubjektum vágyai és
vég(zıdés)e(i) számára (mely a figuratív alany lassú eróziójának folyamatába a láthatóság és
a reprezentációs rezsimen túli zónákra és kristeva-i site-kre tekintésével már a szubverzív
kadaverikus kép, mőfajtalanság, formátlanság és képtelenség helyének jelentés-garantálását
kutatja). Ugyanakkor a szobor mindenképpen egy identifikációs rezsim modalitásához fordul,
tehát autonómiája az éppen autonómiájában kifejezésre jutó életmód önálló létének
ekvivalense is. A közönyös szobor attitődje valójában valaminek az „eredménye”: éppen
annak a közösségnek a magatartását juttatja kifejezésre, amelynek egyben végét is képezi,
amelynek kijáratot nyit. A szabadság és kizáródás ezen logikájában tehát a mőalkotás
létmódra jut, s egy közösséggel azonos létmódként születik meg.47
A szabad játék transzformációi vagy az esztétikai „program” tehát általában egy
metapolitika, amely „valójában és az érzékelhetı rendben egy olyan feladat végrehajtását
javasolja, amelyet a politika csak a forma és a látszat rendjében tudna teljesíteni.”48
Mindenesetre az esztétikai rezsimben az ellenálló forma pozícióinak „oszcillálását”
érzékeltetve

Rancière

a

szabad

forma

politikája

megvalósulásának

akarásában

cselekvésben/aktusban (a babitsi vers cselekvésében) szünteti meg magát, az önmegszüntetés,
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ön-eltőntetés cselekvésében, amellyel együtt ezt az érzékelhetı heterogenitást is eltörli,
amely „az esztétikai ígéretet megalapozta.” Rancière természetesen pontosítja az életformává
váló mővészet határvonalainak meghúzását, hiszen ez a program nem áll meg a mővészet
eltőntetésének/eltörlésének tervezeténél, s amely egylényegő az esztétikai rezsimmel.
Mallarmé „tiszta” költıje és a példaként hozott Werkbund építészei egy bizonyos fokig
ugyanúgy szingularitásukat megszőntetve a produktivitását bizonyítani képes mővészet
ideáját osztották. S egyediségüket feloldva, ezzel együtt annak az adott közösségnek a konkrét
formáit is eltőntették, amely így végül ki tudott lépni a demokratikus formalizmus
látszataiból.49 Következésképpen a totalitárius szirén-ének, a szirén-kategóriák is eltőnnek
vagy egy másik elrendezıdés alakzataiban kapnak helyet, s ezzel e metapolitika jellegzetes
ellentmondásának lesznek tanúságai, amelynek gyökerei „magáig az esztétikai „mő”
státuszáig nyúlnak vissza, addig az eredendı kötésig (noeud), amelyet a tétlen/közönyös
látszat szingularitása és a látszatot valósággá átformáló aktus között köttetett.”50

A heterogének egyeztethetısége a paradigmák ellentmondásos attitődje mögött:
Rancière a mallarméi rejtélyrıl az irodalom politikáinak közegében

Rancière a kritikai mővészet kapcsán az irodalom politikai átalakulásait is nyomon
követi, s a tizenkilencedik századnak a közös tapasztalásból/-ról más modalitásokban
vizsgálni kezdett kategóriáit a heterogén elemek kapcsolódási módjának formái közül
természetesen a szimbolizmus egyik központi fogalma is elhelyezıdik. Ugyanis Rancière
polemikus forma és élettıl elvágott mő, a konszenzus kultuszát gyakorló demokratikus
politikák esztétikáját, s eközben a disszenzus-teremtı esztétikai politikák mőködése alatt az
irodalmi „csatamezı” heterogén elemeket összekötésének módjaival polemizáló formametapolitikák a mallarméi rejtély, titok vitáját kitőntetik annak polemikus pozíciójával. Az
érzékelhetı terének politikai viszonyait vizsgálva az esztétikai rezsim ugyanis az érzékelhetı
és a vizuális heterologikus megközelítéseiben az irodalom jel és intenzitás paradigmáiban a
bahtyini polifónia, a karneváli szubverzió szcenikájával és a parole elárasztásával az élettıl
elvágott mővel polemizáló esztétikailag beszélı zárt vagy ezáltal egyre nyíló formák
apológiái mentén is elrendezhetı. Rancière ismét Godard idézi, aki szintén bevezeti
filmmővészetébe a rejtély mallarméi kategóriáját, amely a heterogén elemek egy bizonyos
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kapcsolódási módját jelzi tehát,51 amely Mallarmé-nál a következı alakzatok mozgáshelyei
révén kerül kifejezésre: „például (…) a költı gondolata, egy táncosnı lépése, egy legyezı
kibomlása, egy hullám tajtékja vagy a szél által meglebbentett függöny hullámzásának”
mozdulatában.52 A heterogének keveredésének politikáját tekintve a rejtély tehát a heterogén
elemek rokonságára, egységesíthetıségére helyezi a hangsúlyt, szemben azzal a dialektikus
gyakorlattal, amely Rancière szerint inkább hangsúlyozni szándékozik az elemek különféle
politikai és esztétikai alárendeltségét, azaz heterogenitásukat azzal a céllal, hogy egy éppen
antagonizmusaival jelzett valóságról tegyen tanúbizonyságot az ellentétezés sokkja. Hiszen ez
utóbbival szemben a mallarméi misztérium a Godard által – idézi Rancière – a metaforák
testvériségének köszönhetıen „analógiák játékát konstruálja meg, amely egy olyan közös
világról tesz tanúbizonyságot, amelyben az egymástól legtávolabb esı valóságok ugyanazon
érzékelhetı szövetbıl kerülnek kivágásra és amelyek mindig összeilleszthetık” a metaforák
testvérisége által.53 Hogy a Rancière-i heterogenitás fogalmát körvonalazzuk, Rancière a
kritikai

mővészeten

keresztüli

sematikus

kategorizációjának

néhány

mozzanatának

ismertetését kell az irodalom politikáját is szükségszerően érintı viták közé helyeznünk.
Hiszen az általa (is) esztétikai korként megjelölt és ebben pozícionált mővészet a heterogén
érzékelhetıbıl „táplálkozik” annak tudatában, hogy e heterogén érzékelhetı „bárhol
megtalálható, még a földön is, ahonnan a puristák távol akarták tartani.”54 Rancière ugyanis a
heterogén logikák egymás mellé helyezıdésének szükségszerően létrejövı formáját annak a
két hatalomnak a kombinálódásaként nevezi meg, amelyet olvashatóságuknál és
olvashatatlanságuknál fogva a mővészet és a nem-mővészet formáiként jelölıdtek ki. S a
Rancière-i modalitásban a kritikai mővészet alá sorolt forma-metapolitikákként a heterogének
összekapcsolódásának és keveredésének politikájában e kritikai mővészetnek, melynek
uralkodó formája a polemikus forma a dialektikus forma-tartalom elkülönítését újra
pellengérre állítva nem politika és mővészet egyeztetését jelöli ki feladatául. Sokkal inkább az
motiválja, hogy disszenzuális szcenika-teremtéseivel „piacra dobja [négocier] azon két
esztétikai logika kapcsolatát, amelyek tıle függetlenül léteznek, mivel ı [a kritikai mővészet]
magának az esztétikai rezsimnek a logikájához tartozik. A kritikai mővészetnek egyeztetnie
kell azt a feszültséget, amely a mővészetet az «élet» felé hajtja, illetve azt, amelyik éppen
ellenkezıleg, elválasztja ıt az érzékelhetı tapasztalás egyéb formáinak esztétikai
51
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szenzorialitásától.”55 A mővészi rangosodás és rangvesztés ezen transzformációi közepette az
élettıl

elvágott

mő

kerül

az

esztétikai

politizálódó

gyújtópontjába

jelolvasási

törékenységünket is textuálisba zárva a heterogén keveredésének politikai körvonalazásával;
hiszen Rancière a kritikai mővészet polemikus mechanizmusait követve vetheti fel azt a
nézıpontot, mely szerint adott mővészet feladatának nehézsége abban áll, hogy „a mővészet
és egyéb más szférák között lévı megkülönböztethetetlenségi zónáktól kell kölcsönöznie
azokat a kapcsolatokat, amelyek a politikai elgondolhatóságot ösztönzik.”56
Továbbá – s ezen a ponton az esztétikai rezsim logikája alá rendelt heterogének
politikája a Blanchot-i modalitást is idézve a Mallarmé-i nyitott mőalkotás szemléletével,
illetve azon túl már a programszerő nyitottságot a heterogén politikájának a figyelem körébe
helyezı, propozícióját az adott identifikációs rezsimre felírva – Rancière e kritikai mővészet
kihívását abban is definiálja, amint annak „a visszautasítás/kitaszítás politikai energiáit tápláló
érzékelhetı heterogenitás jelentését a mő magányától kell kölcsönöznie.”57 Rancière a kollázs
polemikusságát hozva példaként az így képzıdı politikai elgondolhatóság manıvereire,
bevezeti a bergsoni leendés heterologikus kategóriáját, mely a mőfajtalanítás fentebb vázolt
eljárásai mentén fogalmazva a kollázst úgy tárgyalja, mint az esztétikai tapasztalás
idegenségét a mővészet életté-leendésével (devenir-vie de l’art), és a hétköznapi élet
mővészetté leendésével (devenir-art de la vie ordinaire) való keveredésének illusztrálóját.58
Mővészet egyik mikropolitikájának útjaként a dialektikus munkából az ellenálló forma és az
életté váló mővészet oppozicionált paradigmái között így lehetséges, hogy a Juno Ludovisi
közönye „közvetíteni tudta magát minden használati tárgy, minden elavulttá váló reklámikon
felé.” Rancière a Juno Ludovisi az esztétikai rezsim e mikropolitikai transzformáció közepette
a homogenitás politikájának alávetett mozgó státuszának határátlépéseivel illusztrálja az
„allegorikus” mővészet éppen azáltal íródik a Rancière meglátásában a dadaizmusban majd a
hatvanas évek lázadó mővészetének domináns formájához, a polemikus formához hasonlóan a
heterogén keveredésének politikájába, hogy mővészet és nem-mővészet cserejátékai által
abba bele is konstruálta/építette a heterogén elemek ütközéseit, forma és tartalom dialektikus
oppozícióit.
A heterogének ütközéseinek ezen polemikus funkciójának következményén kívül a
kortárs kiállítások négy fı alakzatán keresztül prezentálja Rancière azokat a delegitimációs
procedúrákat, melyek politikai jelöltséggel feltöltekezve (Wang Du viaszportréja Clintonról,
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Courbet A világ eredete plasztikája és a Lewinsky-ügy aktualitásának egymás mellé
helyezıdése) textuális legitimációik és a konceptuális berendezkedések (disposotifs)
folyamatossága révén a dialektikus kihívások átcsúszásainak kortárs heterogén kompozíciói.
E multiplicitás/ sokféle csúszások kortárs kiállításának négy alakzatainak egyikeként
pozícionálja tehát (a játék, melyben a polémikus reveláció értéke már eldönthetetlen, s a
szubverzió éppen az eldönthetetlenséggel operál, s így függeszti fel a jelolvasási protokollok
jeleit, egy olyan társadalomban, amely a jelek felgyorsult fogyasztására specializálódott; a
leltár és a találkozás – ez utóbbiról a hasznossági mőfajok kapcsán a nagyvárost szituációba
helyezve) a mallarméi misztérium, rejtély, titok alakzatát. Mindezek szintézisében Rancière
kijelentheti, hogy (nem a posztmodern fordulat tényeként aposztrofált) eldönthetetlen a mai (a
kor) esztétikai paradigmák ellentmondásos attitődjei a mővészet politikáinak egy sokkal
alapvetıbb eldönthetetlenségét takarja: „[Az eldönthetetlen] konstitutív: az esztétikai
felfüggesztés egyszerre kétféleképpen is értelmezhetı. A mővészet egyedisége önálló
formáinak azonosításához, életformákhoz és politikai lehetıségekhez köthetı. Ezek a
lehetıségek sohasem valósulnak meg teljesen, csupán a mővészet, politika, vagy a kettı
együttes szingularitásának felfüggesztése árán.”59

3. Wilhelm Worringer: az intenzitás fokozatainak tendenciája

Az egyre nyíló apológiáját vagy a nyitott struktúra illúzióját kísérı kategóriák a
mővészet történetének és ezáltal bölcseletének új modalitású megközelítésében az élettıl
elvágott mő dialektikáját írják felül. A formalista mővészettörténeti megközelítések egyike,
Wilhelm Worringer új kategorizálása kitőntetett szerepet kaphat a heterogén érzékelhetı és
keveredésének politikai esztétikai kibontakozásában is, zárt és nyitott dichotómiáját
organikus,

szerves

és

szervetlen,

absztrakció

és

beleérzés

elkülönbözıdéseit

és

megkülönböztetéseit érintı propozíciói által, hiszen lehetıséget biztosít jel és intenzitás
paradigmái, eltőnés, hiányosulás és kitöltés kódjai számára egyaránt. A multiplicitás vitalista
ontológiai fogalmiságát és a kép/pikturalitás elıtérbe kerülésének és sorozatainak esztétikai
rezsimbe hozott feszültségeit a karneváli szcenika tér- és idıkoordináták felfüggesztésébe, a
szubverzív diskurzusba helyezve a babitsi életmőben kibomló egyre nyíló forma praxisát,
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illetve a polemikus forma megjelenı metapolitikáit, és a félreértett dialektika kor-vitáinak
lenyomatát dobja felszínre. A jel paradigmáját tekintve Babits poétikája és abban a vers
teoretikus modellálása a testtelent, a képtelent, a formátlant úgy hívja segítségül a rögzítések,
jelentések, poétikai-retorikai zárt forma táplálásában és ugyanakkor aláásásában motivált
költıi nyelv (Kristeva - /a vers anyaga ez/) mővészi gyakorlatában, hogy a zárt szöveg
kategória-oldódásai egyszerre jelentkeznek a nyílás lehetıségeiként a mozgás helyét kijelölve
a felesleget hagyó szemiotikus energia ritmikus harcában (Babitsnál aszövegkitöltés,
szövegnyújtás, kisodródás, teremtı lendület terének nyoma, a jelentés-maradványok alakot,
alakzatot öltenek korporeálisan, vagy ha az Atlantisz szobra nem torzó többé, s a vers
képversként

vagy

Poe

jelenéseként

olvasható);

másrészt

Babitsi

a

különféle

szövegkoncepciók megszólításával, illetve az élettıl elvágott mő helyett az objektív mő, a
tarka kép-tudatállapot mint vers esztétikai javaslatán túl azért helyezheti a haláltánc, majd
tánc, és a vers képként felfogott és megvalósított viszonyát a költészet mővészi gyakorlatának
középpontjába, mert „a minden mőfaj líra” affirmálja zárt és nyitott dichotómiájának az
intenzitás, intenzifikáció paradigmáin belüli feloldásának lehetıségeit. Így e költıi nyelv
képessége az eltőnı születés és ugyanakkor a jelentés-maradványok leképezésére, s
ugyanakkor a már bizonyos Babits-szövegekben korporeálisan is motivált haláltánc szülésre
megnyíló testének esztétikailag beszélı képe fenntartja zárt és nyitott dichotomikus
feszültségét, csak más azonosíthatóságban. Hiszen bár a felszínen mindig esztétika marad, a
körüljárhatóságot, a dialektikus fogalompárokkal elfojtást (forma - tartalom, felszín mélység, fent - lent stb.) a látható és eltakarás, narratívába zárás és reprezentálhatatlan
feszültségi lehetıségei helyett sokszor a fosztóképzıkkel és mozdulatlansági ponttal kijelölt
mozgás helyei, körüljárhatósági zónák, a babitsi objektív beleélés mőbe helyezése, az
érzékelhetı tömbje (Mallarmé: bloc du sensible) teszi az élet jeleit újra olvashatóvá. A
szubverzív erık tehát a heterogén érzékelhetı és annak keveredésének politikájában a
dichotomikus gondolkodást már a babitsi életmő esztétikai potenciálja alapján egy új módon
„megkívánt” (Badiou) formalizmus megjelenésének elsı jeleiként vonják kritika alá, a
parnasszizmus zárt formáról alkotott elképzeléseire reagálva, mely ismét láthatóvá válik majd
forma és figura viszonyulásának, a Deleuze-nél a Figura mint nem-hasonló pikturális és
irodalmi megnyilvánulásait az alaktalan reprezentációja felé megnyitva, kiterjesztve. Az
esztétikai politika így, érintve az irodalom- és szubjektum-elméletek változását, oldja a zárt és
nyitott dichotomikus mőködését, az antitétikus figurativitást oldása által. Babits poétikájában,
az irodalom a képtelen, a formátlan, a testtelen oldalán a karteziánus hagyomány
felosztásának (lélek/szellem és test) és a platóni ideák „intuitivista” esztétikailag beszélı
28

intenzív képeinek kritikai ellenlátványában az esztétikai politika terét határozza meg,
megpróbálva felülírni az ideológiai instanciákat.

Az élet-kategória életfilozófiai és a mővészettörténet mezejének a mozgás
megközelítésében a mimetizmus és a kép viszonyát elméleti és operatív fogalommá emelı
fogalompárjának egy új temporalitás-modellben, és ezzel immanencia-szemléletben való
feloldódását jelzi a Simmel-i iskolára és a Didi-Huberman felosztásában nem a tartalom,
hanem a forma mővészettörténetére reagáló Worringer. Absztrakció és beleérzés. Adalék a
stílus pszichológiájához címő mővének a szerves és szervetlen, organikus és inorganikus
bináris oppozíciók feloldásai. Ezen fogalompárok esetei nagyrészt az ornamentika és keretintarziák a szingularitások és a mőfaji eljárások dinamikájának vizsgálatakor.
Worringer könyvének Elméleti részében említi Theodor Lipps nevét, akinek esztétikai
rendszerét és beleérzés-tanát, amely – Worringer megfogalmazásában – a romantikáig nyúlik
vissza, s amely a mővészi intuíció alapgondolatával megelılegezte korának az általa
felvezetni kívánt esztétikai rendszerét. Worringer e „modern esztétika” döntı lépéseként azt a
mozzanatot emeli ki, amely által az esztétika „az esztétikai objektivizmustól az esztétikai
szubjektivizmus felé” kezdett tekinteni; a modern esztétika „tehát már nem az esztétikai tárgy
formájától indítja vizsgálódásait, hanem a szemlélı alany magatartásából –, abban az
elméletben tetızıdik, amelyet általános és ismert nevén a beleérzés tanának nevezünk.”60
Ezen szintézis után fogalmazza meg Worringer az absztrakció és a beleérzés formai
ellenállásai mentén kibontott módszerét, mely a figurativitás ellentétezı dialektikájával ugyan
a „forma esztétikájának” elméleti megközelítését vázolja fel a mővészettörténeti mezı
formális kategóriáinak paradigmatikus kódjain belül. De metódusának alapgondolata már
egyrészt tudomásul veszi e mezı pluralizmusát, s másrészt az élet középponti kategóriáját az
absztrakció és a beleérzés fogalmiságában ugyan kevésbé hagyja maga mögött, s kevésbé lép
ki a „kényelmes mővészi materializmusból”, mint szeretne, ugyanakkor olyan antropológiai
tartalommal is bíró tekintet-modalitást tesz szemléletévé Riegl mővészetakarása, zárt anyagi
egyedisége vagy a kubuszszerőség kínja említésével, amely az „utólagos naturalizálás”, a
reneszánsz „szerves élethő öröme”, a „szerves alakformálás”, „a szervetlen alapon a
felfokozott mozgás”, vagy „a kubuszos térben a zártság maximuma” eseteit (cas), valamint az
alakzat helyett az alakítás „törvényét” is vizsgálva a lineáris absztrakción és lineáris
sematizáláson túlmutatva valójában a Veyne által ismertetett metaforikus séma és a devenir
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energetikus sémájának irányába mozdul el. S ezzel együtthatóan már a Jacques Rancière-i
„esztétikai rezsim” részleteinek mezıbeli csatornái, forma-metapolitikáinak szemlélete is
kirajzolódnak, illetve az említett oppozíciók új elméleti koncepcionális ellentétezésbe épülése
a Deleuze-i dialektika irányába mutatnak. Szerves és szervetlen, illetve e jelenséghez
hasonlóan organikus és inorganikus az immanencia intenzifikációját idézi a mezı hasonló
dinamizálásával, a reprezentációs (’mindez nem az utánzó ösztön’ mőve) és az esztétikai
rezsim együttes kép-olvasásával, s sajátosan a „barokk intenzitás” felé tör fogalmi
felépítményeivel, s a talán Deleuze devenir-inhumain-je is az élet kategoriális
felgyőrıdésének hasonló kiküszöbölésével egyrészt az objektiváció „fattyú diskurzusával”
küzd, másrészt e fogalmiságban egyesíteni képes a kép funkcióit. Az esztétikai rezsimet is
megidézı Worringer-i oppozícionálás metódusa tehát éppen formai esztétikája révén lép ki a
formalista törekvések közegébıl, s tereli a mővészettörténeti mezıt diskurzus és reprezentáció
viszonyának kérdéséhez, és a forme fixe szótárán túl, egyszerre az „öntárgyiasítás” és
ugyanakkor a szökésvonalak gondolatiságához a figure de transition, azaz az átmeneti alakzat
eseteit

egymás

mellé

helyezve.

Worringer

a

következıket

állítja

metodikájának

ismertetésekor: „A mi kísérletünk alapgondolata ugyanis nem más, mint hogy kimutassuk:
mennyire nem alkalmazható ez a [fentebb említett] modern esztétika, mely a beleérzés
fogalmán alapul, a mővészettörténet számos területén. Arkhimédeszi pontja inkább csak a
mővészi érzék egyik pólusán van. Csak úgy válhat átfogó esztétikai rendszerré, ha egyesül az
ellenkezı pólusból kiinduló irányokkal.” Majd Worringer vázlatolja az ellentétezés
mibenlétét: „Ezt az ellenpólust olyan esztétikának gondoljuk, mely az ember beleérzı hajlama
helyett az absztrakcióra való hajlamából indul ki. Míg a beleérzı hajlam az esztétikai élmény
feltételeként a szerves világ szépségében elégül ki, addig az absztrakcióra való hajlam a
szépséget az életet tagadó szervetlenségben, a kristályosban, illetve általánosságban
mindenfajta absztrakt törvényszerőségben és szükségszerőségben találja meg.” Worringer ez
utóbbi megjegyzése a törvényszerőségre vonatkozóan a tér mint elvonatkoztató ellenség (az
egyelıre csak a tapintástól megfosztott látvány) tárgyalására hívja fel a figyelmet, melynek
analogikus részeként tekinthetjük a poétikák forme fixe, rögzíthetı, zárt forma szemléletét is,
mely szintén az absztrakt törvényszerőség által kínál menedéket, nyugvópontot a szabad
térben gyámoltalan tekintetnek.
A kubuszszerőség kínja és az anyagi egyediség zaklatottsága mutatkozik meg
Worringer meglátásában a tiszta, zárt egységek kiemelésében, azaz a mélységdimenzió és az
általa történı térábrázolás elfojtásában. Önmagunk elidegenítésének igénye azonban
szembetalálja magát az öntárgyiasítás folyamatában és a szervetlenség absztrakt törvényében
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a szerves önkényével. Worringer a beleérzés aktusának és pólusának bemutatásakor az élet
úgy kerül az „általános appercepciós tevékenységet” feltételezı aktus cselekvési körébe, hogy
az esztétikai élménynek ezt a „fajtáját” az esztétikai élvezet mint tárgyiasított önélvezet
formulája fejezi ki. „Amit beleérzek [a tılem különbözı, érzéki tárgyba], az egészen
általánosan az élet. Az élet erı, belsı munkálkodás, törekvés és beteljesítés. Az élet – egy
szóval – tevékenység. (…) A tevékenység természete szerint akarati tevékenyég. Nem más,
mint mozgásban lévı törekvés vagy akarat.” – idézi Worringer Lippstıl.61 Az appercepciós
tevékenység pedig akkor válik esztétikai élvezetté, ha a beleérzés pozitív, s ennek mentén
következett a szép és a rút különválasztása. Azonban a mezı alakulása kapcsán Worringer is
állítja: „A mővészettörténet felvirágzása a 19. századra esett, ezért természetes, hogy a
mőalkotás születésérıl alkotott elméletek materialisztikus szemléletre épültek.” S Worringer
itt említi Gottfried Semper: Stílus címő könyvét, mely „már túl van „igaz” és „hamis”
történeti

megítélésein

(…).”62;

mindenesetre

Worringer

szerint

azidáig

e

könyv

„elıfeltevésként munkált a mővészettörténeti vizsgálódásokban”; azonban az e szemlélethez
ragaszkodást, illetve az esetleges félreértelmezéseket nevezi Worringer bevezetıjében
kényelmes mővészi materializmusnak. S ezen a ponton említi Alois Riegl nevét, mint aki a
legnagyobb sebet ejtette e materialista beállítódáson fıként „mővészetakarás” fogalmával,
mely a formára irányuló akarat, „s önmagáért van”, s „minden mőalkotás – lényege szerint –
ennek az a priori meglévı abszolút mővészetakarásnak a tárgyiasulása.”63 S az akarás
történetét csak módosíthatja a primitív mőalkotás három tényezıje: a használati cél, a
nyersanyag és technika. (Sıt Worringer idézi Wölfflint, aki ezeket nemhogy alkotó
szerepmegosztásban tünteti fel, hanem „súrlódási együtthatókként”.)
A másik pólus bevezetése elıtt Worringer rátér természetutánzás és esztétika
viszonyának feltételeire, s a beleérzés szükségletére mint a mővészetakarás feltételére, s a
magasabb értelemben vett naturalizmusra vonatkozóan a következıket fogalmazza meg: „A
szervesen szép elevenség visszaadásából születı boldogító érzés, vagyis az, amit a modern
ember szépségnek nevez, kielégíti az öntevékenységi igényt, amelyben Lipps a beleérzés
feltételét látta. A mőalkotás formáiban önmagunkat élvezzük. Az esztétikai élvezet
tárgyiasított önélvezet. Valamely vonal vagy forma értékét annak az életnek az értéke adja,
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amit ez a vonal vagy forma számunkra tartalmaz. Szépségét csak a mi vitális érzésünk
kölcsönzi neki, az, amit mi homályosan belerejtünk.”64
S ezt követıen vezeti be piramis és a bizánci ikonok halott formáját idézve a vitális
érzés, a beleérzı hajlam ellentétét Worringer: az absztrakciós hajlamot. E halott formákban
ugyanis éppen az élet elfojtásának törekvése érhetı tetten, mely minden mővészet kezdetén
áll. Ezt követıen Worringer az absztrakciós hajlam a mővészetakarást meghatározó
mértékének megítélésekor e hajlam „lelki feltételeit” vizsgálva jut arra a következtetésre,
hogy míg a beleérzı hajlam az ember és külvilága között „panteisztikus meghitt viszonyt”
feltételez, addig az absztrakciós hajlam éppen a külvilág jelenségeivel szemben érzett
nyugtalanságból ered, s „vallási vonatkozásban pedig az összes képzet erıs transzcendentális
színezetével hozható kapcsolatba.”65 Majd hozzáteszi: „Ezt az állapotot valamiféle hatalmas
szellemi tériszonynak is nevezhetnénk.” Worringer ezen a ponton fejti ki a látás és tapintás
térbeli orientációs egymásra utaltságának antropológiáját: az ember fejlıdése során az
intellektuális fölénynek köszönhetıen a tágas tértıl való primitív félelmünktıl való
szabadulást ebben a tekintetben a fejlıdés végpontjaként kijelölve azután szellemi
tériszonyunkat, s „az összes létezı viszonylagosságára ráérzı” ösztönünket nem megismerés
elıttinek, hanem éppen „megismerésen túliként kategorizálja. A jelenségek áradatából kiemelt
külvilág tárgyait elvont formákká alakítván azután nyugvópontokként kezelhette a
mővészetakarás. „elsısorban arra törekedtek, hogy kiszakítsák a külvilági tárgyat természetes
összefüggésébıl, a lét végtelen változatosságából, megtisztítsák mindentıl, ami életszerő,
tehát önkényes volt benne, és így szükségszerővé és mozdulatlanná tegyék, abszolút értékéhez
közelítsék.”66 Worringer meglátásában a növekvı szellemi uralom ezt az érzéket eltompítja, s
idézi Schopenhauer A kanti filozófia kritikájából Maja uralmának metaforáját. Valamint a
tömeg produktivitását (a parnasszista impasszibilitás-elvhez hasonlóan) is az absztrakciós
hajlam gyengülését elısegítı erıként kezeli. Pedig Riegl a képzımővészet által kiragadott
tiszta, zárt egység gyanánt feltőntetett individuumot, s ezzel pl. az egyetemes ókor mővészete
„az anyagi egyediség közvetlenül meggyızı benyomásához” zavartalanul hozzáférhetett. S
ennek az érvelésnek mentén jut Worringer arra a következtetésre, hogy a mővészettörténet
mezıjében is megfigyelhetı a térbeliség ábrázolásával a zavarodottság mértékének
növekedése, hiszen a térbeliség „a térészlelés kombinált észlelési mozzanatok egymásutánját
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követeli meg, s eközben elvész a tárgy egyedisége”67 (Pedig az absztrakciós hajlamból fakadó
mővészetakarásnak a síkban való ábrázoláshoz kell közeledni, ennek igénye lép fel, „másfelıl
a térábrázolás szigorú elfojtása, valamint az egyedi formák visszaadásának kizárólagossága.”
Worringer tehát a másik pólus bevezetésével feloldja tartalom és forma elágazó
mővészettörténetét, s a temporalitás-modelleket nem érinti mővében, de a forma
esztétikájának tárgyalása Worringer metódusában a vertikalitás és a sík újraértelmezését, ez
utóbbi eseményszerő struktúráit feltáró törekvések irányába mutat – éppen a zárt egyediségek
fogalmiságának és szükségszerőségének újra-bevezetésével a kívülség „filozófiai halálában.”
A térábrázolás, a mélységdimenzió „objektív valóságot” elhomályosító észlelése és
ennek ábrázolása kapcsán említi Worringer Hildebrand a szobor mő-feltételére vonatkozó
állítását, mely a meghalás metaforikus sémájában az a kadaverikus képet tekintheti a
mőalkotás modelljeként, hiszen a kubusszerőség kínja a nem-kapcsolat, a nem-kategóriák
alakzatokkal, majd leendésekkel való behelyettesülései az absztrakciós igény mellé úgy
helyezik szemléleti közelségbe az élet kategóriáit, hogy a sír látványa és a haláltánc
intenzifikációi az eltőnı születés apoteózisát, az être-ben a törésben való lemeztelenedés,
majd visszaöltözés kristályszerkezetét és üresség-hordozóit implikálja. Mindemellett
Worringer a következıket idézi Hildebrandtól A forma problémájából: „A szobrászatnak nem
az a feladata, hogy meghagyja a nézıt félkész és kényelmetlen benyomásában a természet
térbeliségének vagy kubusszerőségének észlelésekor, és hogy küszködnie kelljen a látvány
tiszta képzetéért, hanem éppen ellenkezıleg: eleve nyújtania kell a látvány tiszta képzetét, és
ezáltal vissza kell vennie a kubusszerőség kínzó benyomását. Míg egy szobor elsısorban
kubusszerően hat, addig mővészi megformálásának csak kezdeti stádiumában van, és majd
csak akkor nyeri el mővészi alakját, ha síkszerően hat, noha kubusszerő.”68 Worringer
kommentárjában a nyugtalanság maradványaként magyarázza a kubusszerőség kínzó
benyomását. S a fejezet befejezı gondolataként kiegészíti, majd összefoglalja a kétpólusosság
axiómáját: egyrészt megállapítható, hogy a „két pólus csak különbözı fokozata egy olyan
közös igénynek, amelyben megnyilvánul minden esztétikai élmény végsı és legmélyebb
lényege, s ez pedig nem más, mint önmagunk elidegenítésének igénye.” Másrészt az
absztrakciós hajlamban sokkal „intenzívebb” az ön-elidegenítés ösztöne: „míg a beleérzı
hajlam az egyéni léttıl akar szabadulni, addig az absztrakciós hajlam egyáltalán az emberi lét
véletlenszerőségétıl,
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szükségszerőség és a mozdulatlanság szemlélete révén. Az esztétikai élményben az életet
magát érzi zavarónak.”69

Worringer tehát a forma megértéséhez számba veszi a reneszánsz és antikvitás „hamis
és egyoldalú” értelmezéseit s ezáltal a forma esztétikai jelentése félreértéseinek tisztázására is
alkalmat ad. A beleérzés tanának elkülönítésekor a mő dialektikáját illetıen már az abszolút
mővészetakarás szemlélete révén egyrészt a mő eredendı magányának Blanchot-i
paradigmáját idézi mozgás és vágynélküliség szükségszerőségének mő-feltételeként
tételezésekor,

másrészt

a

stílus

keletkezését

már

az

absztrakció

princípiumának

elkülönítésével prezentálja. A naturalizmus, melyet Worringer az antikvitás és a reneszánsz
csúcspontjának korszakaként emel ki, s „lelki feltételét” a beleérzés folyamatának vele rokon
és „szerves” tárgyaként különít el, „azaz a mőalkotáson belül formális folyamatok játszódnak
le, melyek megfelelnek az emberben rejlı természetes, szerves tendenciáknak.”70 A „formális
történés” megragadhatatlan mozgásában azonban megnevezi a megjelenı vágynélküliséget,
mely lehetıvé teszi az ember számára a megszabadulást „saját individuális tudata
differenciáltságától.”71 Ebben az esetben tehát a természeti minta csak másodlagos, elsıdleges
tényezıként sokkal inkább az abszolút mőakarás tekinthetı. Az „észlelések önkényétıl
kimerült szellem” azonban az absztrakciós hajlammal kapcsolható össze, mely Worringer
meglátásában a tiszta geometrikus absztrakcióban merül ki, s e geometrikus forma alakító
elve hasonlatos a kristályos-szervetlen anyagéhoz. Az absztrakt sokrétőség tehát a sokrétőség
feszültségétıl szabadítja meg a szemlélı intellektust, s e „mozdulatlanság” megpihenést ígér
számára mint abszolút forma (távol minden polemikusságtól, akárcsak a kanonikus
geometrizált képversek, perspektíva-elıírások optikai tere, s annak enyészpontja, vagy a
parnasszizmus impasszibilitás-elve a körüljárható formák, s ennek következtében a retorikaipoétikai rögzített formák igényével, tartalmat egy olyan költıi matéria vázára húzva, amely
nem engedélyezi a törést, vagy az elkülönbözıdés és hasonlóság dinamikáját a véges/végtelen
dichotomikus ellentétezésén engedi csak leképezni, az euklidészi tér szabályszerő
nyitottságában). Az érzékelt világ zőrzavarából az absztrakció nyugvópontjára törı ösztön
dominanciájában

kialakult

„világkép

véletlenszerőségétıl

és

idıbeliségétıl

való

fölszabadulásnak a legtökéletesebb és az ember számára egyedül lehetséges kifejezése.”72 És
a mővészi érzék két pólusaként megnevezett beleérzés és absztrakció igényét elkülönítı
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metódus mentén figyelmeztet Worringer, hogy „Aki az egyiptomi monumentális
mővészetének felfogóképességünket csaknem meghaladó nagysága felıl, s ennek lelki
feltételeit legalábbis megsejtve közeledik a görög mővészethez, annak szemében a klasszikus
görög szobrászat remekmővei egy gyermeki, ártatlan, szorongást nem ismerı emberiség
alkotásainak látszanak. (…) hirtelen kicsinynek és nyomorúságosnak fogja érezni a „szép”
szót. És nem jár jobban a filozófus sem, aki arisztotelészi-skolasztikus iskolázottságával
közeledik a keleti bölcselethez, és itt magától értetıdı elıfeltételként talál rá a fáradtságosan
kidolgozott európai kriticizmusra. E fentebb ismertetett mővészetfilozófiai aspektusok a
„közbülsı fokozat” ornamentikát és építészettörténet jelenségeit érintı megállapításaival és
szemléleti kategóriáival az egyre nyíló forma babitsi metapolitikáját is alakítják a gótikus
vonal szimbolikájával, mely a mő dialektikus munkáját a képtelen, jelenés és a kadaverikus
hasonlóság mozgás-helyeinek kijelölését a holt kı, a halott, szervetlen, egyenes vonal és az
élet absztrakciójának, törvényszerőségének átértékelésével az élettıl nem elvágott mő
esztétikai modellezését alakítja, s mely a Deleuze-i Aiôn-vonal, a köztesben nem-látás stb.
teoretikus módszerének is érvényességet szerez Babits poétikájának vizsgálatakor.
Az ornamentika és az építészettörténet számára legjelentısebb közbülsı fokozat a
beleérzés és az absztrakció polaritásában, az intenzitások fokozatai között az az intenzitás,
amely szervetlen alapon felfokozott, s a holt elvonatkoztatásból nyer eleven erıket, akárcsak
Babits Játékfilozófiájában a vízi város, Velence holt kövei, mint az elkülönbözıdés, mely a
halál alakzatában a nem-dialektikus idıbe is képes kiutalni a mővet, zárt egyediségére azonnal
rázáródva − az élı, organikus formaként meghatározott élettıl-mozgástól idegen, azaz a
sokaságba belemerített, ám destrukcióját kivédı kép mint a mő szimbóluma. E közbülsı
fokozat ugyanis, „melynek során a beleérzés igénye elhagyja saját természetes körét, a
szervességet, és kiterjed az absztrakt formára úgy, hogy ezáltal megfosztja azokat absztrakt
értéküktıl. Ez az esztétikai mechanika, ahogy Lipps nevezi, különösen az északi
mővészetakarásban hat, és a gótikában találja meg a maga apoteózisát.”73
S Worringer axiómaként kezeli, hogy a mővészet mindig ornamentális-absztrakt
alakzatokkal kezdıdik, s az esztétikai igény elıször mindig lineáris-szervetlen alakra
törekszik.Mindezt azonban a „naturalista szemlélető” mővészettörténet csak mostanában
kezdi felfedezni, s a díszítımővészet iránti érdeklıdésnek köszönhetı Worringer szerint az
európai japonizmus, mely korszakalkotó jelentıségő abban, hogy „elismerjük a tisztán
formális, az esztétikai alapérzésekre apelláló mővészetet.”74 Worringer a növényi ornamenst
73
74

WORRINGER 1989. 44.
WORRINGER 1989. 47.

35

tekintve abban nevezi meg annak lényegiségét, hogy e díszítıelem nem a növény külsı
alakját utánozza, hanem inkább a külsı alak törvényszerőségeit, s így lehetséges, hogy
mintájának elemeit tekintve „Egyik a szervetlen-kristályos törvényszerőségét alkalmazza
mővészi motívumként, a másik a szerves törvényszerőséget.”75 Ez utóbbi alakformálás
elemeiként nevezi meg többek között a szabályszerőséget, valamint a centripetális és
centrifugális erık kiegyenlítését. A tiszta ornamens, azaz az elvont képzıdmény tehát utólag
kerül naturalizálásra, tehát a lineáris-absztrakt igény termékei, annak a halott, szervetlen vonal
iránti vonzódásnak az eredménye, mely az élet absztrakcióját és a törvényszerőséget igényli.
S Worringer itt alkalmazza Wölfflin elkülönítését az egymásutániság szabályszerőségére és az
ettıl megkülönböztetendı vonal, forma törvényszerőségeire vonatkozóan. Ugyanis míg a
törvényszerőségben „a priori nincs kifejezés”, hanem fizikai viszonyról van szó, addig a
szabályszerőség intellektuális viszony, s kifejezés, mely „csak az összekötı vonalak nyelve
révén lesz nyilvánvaló.”76 S Worringer ezen a ponton nevezi meg azt az alakzatot, amelyben
láthatjuk, amint az „érett” geometrikus stílus eljut az absztrakció és beleélés közötti
kiegyenlítıdésekig. Ugyanis E kifejezés alakzataiként nevezi meg a spirál és a meander görög
változatait, hiszen „Különösen a meanderben, mely a spirállal ellentétben egyáltalán nem
hasonlít organikus alakzatokra, mutatkozik meg az a folyamat, hogy hogyan keríti hatalmába
a beleérzés igénye a merev, halott egyenest, hogyan kölcsönöz neki mozgást, és olyan
intenzitású életet és kiegyensúlyozottságot, amilyen látszólag csak a szerves mozgás számára
van fenntartva.”77 Babits Képek és jelenések ciklusának versei a Játékfilozófiában a vitalista
kitörés, az életlendület anyag és forma dialektikáját feloldó fogalmiságával feltöltekezve a
Worringer által ismertetett felosztás, a beleérzés és az absztrakció hajlamának, és ezen
intenzitások fokozatainak elkülönítésével végigkísérve a mővészettörténetben immanencia és
transzcendencia megnyilvánuló szemléletei-meggyızıdéseit, „ösztöneit”, élı és halott
mővészetfilozófiai oppozícionálásának határait is áthelyezik. S a Képek és jelenések ciklus
szövegeiben az esztétikai indíttatás fentebb ismertetett kategóriáinak ihletindító képként, a
reflexió szövegbe záruló tárgyaként, továbbá az életmő késıbbi darabjaiban is különös
alakzatokként formálnak a többszörös mőfaji síkok referencialitásával bíró költıi nyelvének
alakzataiban. Az intarzia-keretek és Isten városának vedutái, az európai japonizmus és a
kalligrafikus aktus analogikus költıi gesztusai, a képversként az optikai térrel kísérletezı
Atlantisz oszloptörzse, vagy a kristályos testbıl való kinövésének igénye, a szerves ritmusával
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a halott, merev vonal a kubusz síkszerőségének igényét kutatják, akárcsak a bérház-versek
észrevétlen járatai a kubusz síkba való átültetésének kihívásában; továbbá a Novella az emberi
húsról és csontról macskaembereinek végtag-kitöltése a vonalszimbolika, az ornamentika
fentebb említett jelentıségének tudatosulásával a háttérben a Képek és jelenések lírai
szövegeiben a szervesség lineáris törvényszerőségeit mő és figurativitás idejének ütközetése
által a középpont körüli centripetális-centrifugális mozgás szabályszerőségeit az eltőnı
születés spiráljaiként megnevezhetı textuális mozgásokban fejlesztik. S az Isten kezében
skolasztikus

tudósának

retorikai

megelevenülése

a

szószék-kép

monumentálissá

kiterjesztésében, a szentek száján kilógó beszéd-szalag látványának e vonalszimbolikára
utalásával majd a késıbbi Babits-kötetekben különváló, önálló mőben megvalósuló prológusa
a szövegesülı határ potenciáján kívül magában hordja az organikus, élı forma
temporalitásából való kitekintést a képtelen, a testtelen, a gondolattalan uralhatatlan, ám
jelentésgarantáló, a heterogén egyedüllévı ellentmondásait fenntartó helyeiként. S így e
gótikus

vonal

a

gótikus

katedrális

szentjeinek

olvashatóságát,

kristályos

testük

körüljárhatóságát az embertestő jel egyre nyíló provokációjában para-politikának veti alá,
melyet majd az intratextuális mozgások az egységes tömb heterogenizálásával mozgatnak,
mint Babits Psychoanalysis Christiana c. versének szituációjában. A merev, halott vonal tehát
a Deleuze-i mővészet-filozófia Figurájának, a nem-hasonlónak a nem-organikus vitalitását
hívja elı, a „szervetlennek a szervesség jegyében való letisztulásában.”78

A mozgás helyének kijelölhetıségei az elkülönbözıdés, a nem-szerves vitalitás terében:
Gilles Deleuze Bacon gondolat- és testvesztésérıl

Gilles Deleuze Francis Bacon, a „kegyetlen festı” festészetének szentelt kötetében
(Francis Bacon. Logique de la sensation) prezentálja a Figurát, azaz az ı tipológiájában a
nem-hasonló fogalmiságát a középpontba állító „mővészet-filozófiáját”. Az Artaud-i esztétika
affirmációit, a test-vesztés egy tapasztalatát úgy vezeti a gondolat-vesztettség és a kép
problematikájához, hogy fıként (Az idı-kép c. kötetében is mőködtetett) nietzsche-i hamis
akarásának szemléletét és a bergsoni életfilozófiai kijelentéseket „klinikai esztétikává”
alakítva a a mővészet-filozófiát a vitalitás ökonómiájának mechanizmusait tárgyaló
értekezésként tőnteti fel. Célkitőzésében Francis Bacon festészetének adott esztétikában
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lokalizálása meglehetısen jól illusztrálja azokat az indokokat, amelyek miatt – miközben
Deleuze egy nem-szerves élet vitalitását és a szerves ábrázolás keretét feloldó bergsoni
alapokon kidolgozott fabuláció-elméletét, vagy a deterritorizáló szem látványokon kívül
kerüléseit egy mővészeti aktivitás, a szervek nélküli test (corps sans organes) mővészi
teremtı folyamataként affirmálva – a huszadik század esztétikai filozófiái a bergsoni
eseményszerő felgyőrıdéseket követve állásfoglalásra kényszerülnek a Deleuze-i életmő
mellett vagy ellen.
Deleuze Bacon festészetében a nem szerves mővészi gyakorlat megnyitotta rés
lehetıségében a szervetlen erıhullámokat „szimptomatológusként” vizsgálva feltárja az élet,
az anarchikus test intenzív valóságát, mely alkalmat ad számára az élet jeleinek újra
olvashatóvá tételével a diagram fogalmiságának érvényességét bizonyítandó. A pikturális
gyakorlat Bacon-i szingularitását tekintve Deleuze megközelítésében a diagram metódusa
tulajdonképpen a szem azon erıi általi kiképzése, amely a reprezentációs mezı elemeit
(figurativitást, narrativitást egyként) alaktalanná, deformálttá teszi, láttatja. A nietzsche-i
affirmációnak eleget téve, a nem-szerves élet vitalitásában a sensation logikája egy intuíció
alaktalanságában megragadása a teremtés ökonómiáját láttatja, s így az idı mint megnyílás
pedig a megkülönböztethetetlenség ökonómiájában, az organikus kép zárt rendszerében
meglátja a nyitottságot – a Deleuze-i megközelítés szerint.

Deleuze a Bacon-kötet a Chaque peintre à sa manière résume l’histoire de la
peinture… [A maga módján minden festmény összefoglalása a festészet történetének] c.
fejezete Riegl-t és Worringert a haptikus látás és az organikus története kapcsán való
szemléleti felhasználásakor Wölfflin stilisztikai felosztásával való ütköztetése jól példázza a
Deleuze-i modalitás révén esztétikai rezsim és a heterogén politikájában a zárt kategóriaoldódásainak mővészet és filozófia új kapcsolódási kísérleteiben is, továbbá a krinolinból
’kibimbuló’ anyag a költıi nyelv által figuralitásában felfogott, kép-mivoltától szabadulni
képtelen

testté, zárt formává alakításának oldódásait – a sír látványának tekintet-

modalitásokat a reprezentatív rezsimtıl való távoltartásának, eltávolításának kísérletiben.
Rába György a fentebb már említett Babits-vers, a Mozgófénykép mővészi nyitottság
és zártság „ismérveit” különösen különös módon egyesítı szerkezete kapcsán több ponton
utal arra, hogy e vers nyitottsága „végsı soron ismeretkritikai és etikai gyökerő.”79
Ugyanakkor Rába a vers általa vázolt nyitott szerkezetének elméleti alátámasztásául bevezeti
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ismét Eco rendszerelméletének egyik fogalmát, a horizontot, mely értelmezésében „az
egyszerre látható és láthatatlan felületekbıl álló kocka együttes érvényének példájával a
tudattartalmak horizont-járól beszél.”80 A geometria kubuszának felületekre és síkokra,
valamint majd vonalakra bomlása által kimetszett esztétikai tér erıkomponensei az euklidészi
tér perspektíva-kánonjainak tudatosítását provokálva az ontológiai-intuitivista filozófiákkal a
háttérben véges és végtelen dichotómiáját az organikus reprezentáció és tendenciáinak
kihívásainak irányába tereli. A kubusz mint esztétikai-teoretikus tárgyként alakulásának
folyamatán kívül Rába utal Wölfflin öt mővészeti fogalompárjának egyikére is a
Mozgófénykép-et az életmő textualitásában elhelyezve: ugyanis megfogalmazásában a vers
„Minden szemléleti síkja önmagán túl utal, ami a romantikus, shakespeare-i szabad természet
mintájára végtelen, nyitott mikrokozmosz, de mivel szimbolikája épp ennek a szabadságtól
függı bevégezetlenségnek a megjelenése, benne «valamiféle körülhatároltság jelen van,
hiszen ez adja az esztétikai értelemben vett zártság jellegét» - mondja a nyitott-zárt mővészeti
fogalompár mestere, Wölfflin – nem csekély szkepszissel.”81 A Mozgófénykép nyitottsága
azonban meglátásunk szerint éppen a zárt szöveg kategória-oldódásainak indíttatását mutatja,
mely esztétikai rétegzettségénél fogva is a látható rezsimjén túl (a kubusz nem látható, éppen
nem prezenciára kelt felületeit is) kutatva a heterogén érzékelhetı kategóriáit tapogatja az
egyre nyíló forma apológián, és annak poétikai modellezésén keresztül. Így a dolgozat a
vitába száll a Rába-monográfia Emléksorok egy régi pécsi uszodára c. vers életmőbeli
pozícionálásával is, mivel a szövegben megjelenı szerkezeti és közvetlen textuális utalások is
a körülhatároltság eszménye helyett, illetve az emlékkép-sorozat strukturálásán túl a formales
nyílás-lehetıségeivel és a figurativitás „nyitvatartási idejét” kifüggesztve, kiállítva, a
heterogén érzékelhetı új kategóriáinak textuálisba zárulásának lenyomatával különös
jelentıséggel illeszkedik „a nagyvárosi képek objektív, antiimpresszionista, kivetítve
szimbolizáló irányához”, pontosabban az eltőnı születést a reprezentációban megélı mő
polemizálásának politikáihoz.82

Ugyanakkor kép jelenéssé alakulásának indíttatásából

létrehozandó poétika vagy Babits irodalomelméleti elıadásainak tipológiáját alkalmazva a
formula expresszióra váltását elıíró poétikai modellálás az Éji dal expresszionizmusában
megjelenı énkifejezés módozata a Worringer-i teremtı beleélés fogalmiságában látja
azonosíthatónak. „Az expresszionizmusban a költıi tárgy gyakran csak az énkifejezés ürügye
(…)” – írja Rába a vers kapcsán, s úgy véli, „A teremtı beleélésnek ezt a módját már
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Worringer Bergson intuícióelméletéhez hasonlóan magyarázza – az ı életfilozófiája áll az
expresszionizmus bölcsıjénél. Mindenesetre Babits kurta mondatokká töredezett strófáinak
«sürgönyi rövidsége»83 a beleélésnek az életfilozófiával egybevágó mővészi jelrendszere.”84

A véletlen szubverzív ereje, esztétikai törvénye a haptikus látványosságban
Deleuze Bacon festészetének85 „átkelését” úgy prezentálja, hogy modalitásában a mő
dialektikájának forma és tartalom oppozícióját a kontúrvonalak szubverzív ereje, a geometriát
már a nem euklidészi tér által felülírt kubuszai és azok analógiái a haptikus világ kétszeres
széthasításában találja megfogalmazhatónak. A baconi Figura, azaz a nem-hasonló alá rendelt
forma – e forma metapolitikáját jelenlét és anyag új oppozíciójában definiálhatóan, a bergsoni
és nietzschei életfilozófia egyik eseményszerő felgyőrıdéseként – Deleuze-t úgy vezeti a
köztes fogalmiságához, hogy a baconi kontúr formát és tartalmat/mélységet a haptikus
látványnak ugyanazon a síkon való összekapcsolása (mint minıségi különbség, az
elkülönbözıdést és formát/formátlant már nem a figurativitás vagy organikus áramlás zárt
formáinak szerialitásában lokalizálhatóan) nem a perspektíva kánonjainak nézıpontjával,
rögzített optikai résével fogja be a taktilis funkciótól, a tapintás érzékelésétıl az új tér
végtelenné tágult horizontjának kihívásában a gyámoltalan tekintetet. A Deleuze-nél az
Artaud-i esztétika fogalmiságát tükrözı katasztrófa éppen a forma véletlenné, bukássá,
zuhanásává alakulásában érhetı tetten Deleuze modalitásában. Az ember e véletlen formaként
Bacon festészetében így két sík köztesébe, a bukás így kijelölt helyszínére vezettetik be, a
forma az elıtérbe ömlik, a mélység/tartalom (fond) pedig kissé visszahúzódik a háttérbe. Így
elıteret és hátteret már nem a perspektíva, hanem egy „sovány” mélység különíti el
egymástól. Mindez – fogalmaz Deleuze – elegendı a haptikus egységének megbomlásához,
hiszen a kontúrvonal – már nem közös határaként ugyanazon sík (Baconnál kör, nyom)
formájának és alapjának (fond) – kubusszá vagy annak valamely analógiájává alakul zárrésként.
A Bacon-kötet tehát tizennegyedik megnevezett fejezetében Deleuze Riegl az
egyiptomi dombormő esztétikai princípiumait ismerteti a haptikus rend princípiumainak
bemutatásához, mellyel a nyugati festészet kiindulópontjául szolgáló ágensként az egyiptomi
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dombormővet nevezi meg. Riegl meglátásában az egyiptomi „mővészetakarás” úgy
egyesíti/kapcsolja össze látás és tapintás érzékelését, mint a földet és a horizontot, hiszen a
dombormő sík felülete lehetıvé teszi a szem számára, sıt elı is írja a tapintásnak,
pontosabban a haptikus funkciónak a látás/látvány eljárásához kapcsolását, hiszen forma és
alap (fond) a felszín ugyanazon síkjára kerülnek, éppen olyan közelségbe egymástól, mint
hozzánk. S a kontúr közös határa egyszerre el is választja és egyesíti is ıket. Majd Deleuze
Riegl-t idézve megjelöli azt a pontot az argumentációban, amely miatt a Figura elıtérbe
helyezıdésével, a diagram nem kódként, hanem modulátorként azonosíthatóan, Bacon
nyelvezetében e nyelv ágenseként jelenik meg; továbbá a figuratív alany erózióját a
körüljárhatatlansági zónákat a mozgás helyeként bevonva nem élet és halál, hanem az
elkülönbözıdés eszközeként, a reprezentációt a meghalás lehetıségeként a test képmivoltának a formátlan, a deformált és az alaktalan, képtelen felé kiterjesztésében sem
erózióként tárgyalja. Mind a jel, mind az intenzitás paradigmájában a felesleges/többlet
operativitását használja ki a nyílt struktúra illúzióján is ironizálva. Mindez a zárt forma nemorganikus vitalitásának feszültségi lehetıségeiben az elkülönbözıdést mint a jelentésmodalitások differenciáját (és mőfaji öntudatot) a figyelem körében tartva esztétikai rezsimre
való felíródásának feszültségében és határpotenciáljainak kutatásaiban nyit meg bizonyos
felfüggesztéseket. Deleuze Riegl negyedik pontjaként foglalja össze, hogy az egyiptomi
dombormő esetében „éppen kontúrként szolgáló egyenes vonal vagy szabályos görbe izolálja
lényegként, a véletlennek, a változásnak, a deformációnak, a romlásnak alávetett zárt
egységként a formát; a lényeg formális és lineáris jelenlétet ölt, amely uralja /hatalmába keríti
a létezés és a reprezentáció áramlását.”86 S éppen a sík (a vonal és a lényeg síkjának) ezen
geometriája az, amely – inspirálva az egyiptomi dombormőveket is – bekebelezi a kiterjedést,
beborítja a sír kubuszát (cube funéraire) a piramis épületével oly módon, hogy e befedés által
Figurát emel [Kiem. tılem], mely csupán egyenlı szárú háromszögek középpontosító
felületét adja látványul.87 S már Worringer vonalszimbolikájának szemléletét a Deleuze-i
Aiôn-vonal konceptuális felépítményébe beépülı mozzanatát láthatjuk abban, amint Deleuze
Riegl hatodik pontját idézi, melynek értelmében éppúgy érinti a lineáris (vonalszerő) vagy
sík-esszencia az állatit, a növényit (a szfinxet és a lótuszt), mint az ember, hiszen a tökéletes
geometrikus forma rejtélyének minden alávettetik.
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gótikus
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organikus

reprezentációjának aláásását illeti már közelebb áll Babits a Játékfilozófiában felvetett
esztétikai modalitása által textuálisba záródó kategóriáinak modellálásához, és a babitsi kép és
jelenés

poétikájának

identifikációs

rezsimjének

nyíl

és

zárt

dichotómiáit

érintı

gondolatiságának körvonalazásához – már az intenzitás paradigmája és a textuális Blanchot-i
mőfajtalanság felıl közelítve. Az organikus reprezentációt ugyanis e második tendenciában
nem

a tiszta optika hívja ki, hanem éppen – Deleuze értelmezésében az érintés tiszta

aktivitása, melyet visszaszerez a kéz, méghozzá a szem által alig követhetı sebességgel,
erıszakkal, azaz „élettel.” Worringer végtelenbe tartó ’északi vonala’ folyamatosan megtörik
vagy önmagába vész, vagy periferikusan vagy kavarogva visszatér önmagába. Példaként
említi a barbár mővészetet, amely kétféleképpen érinti az organikus reprezentáció: vagy a
mozgásban lévı test tömege, vagy a lapos vonal irányváltása és sebessége által. E vonal
formuláját Worringer a következıképpen fogalmazza meg Deleuze idézésében: e „frenetikus”
vonal élet, a legfurcsább és legintenzívebb, valójában maga éppen a nem-organikus
vitalitásként azonosul. S ezen a ponton használja Worringer az expresszionista absztrakció
kifejezését, hiszen a klasszikus organikus szimmetria oppozíciójaként ezen expresszionizmus
két mozgást nevez meg: „az inorganikus vonal végtelen mozgását”, valamint „a turbina vagy
kerék periferikus vagy erıszakos mozgását”88 Ez a vitalitás tehát úgy oppozícionálódik a
klasszikus reprezentáció organikus életével, akárcsak az egyiptomi esszencia geometrikus
vonalával és a látszat optikai terével, hiszen semmiféle értelemben nem értelmezhetı már
benne forma, sem fond, hiszen a vonal és a sík erıvonalaik, hatalmuk kiegyenlítıdésének
megteremtésén munkálkodnak. E gótikus vonal tehát a transzformáció idealizmusa helyébe az
ilyen értelemben vett deformáció realizmusa lép. A kontúr, a végtelen mozgás által áthatva
akárcsak egy szalag, a belsı tömeg mozgásának határaként egyedül rendelkezik körvonallal.
A gótikus vonal pedig csupán abban az értelemben fedi fel állati vagy antropomorfikus
jegyeit, hogy nem-organikus vitalitása egy intenzív realizmus mozgáshelyeiben lel rá az
animalitás vagy emberiség jegyeire, nem pedig formákra bukkan. Az aktív manuális jegyek
tere úgy roppantja szét az organizmust, hogy „ (…) les traits ne constituent pas des zones
d’indistinction de la forme, comme dans le clair obscur, mais des zones d’indiscernabilité de
la ligne, en tant qu’elle est commune à différents animaux, à l’homme et à l’animal, et à
l’abstraction pure (serpent, barbe, ruban). S’il y a là une géometrie , c’est une géometrie très
différente de celle de l’Égypte ou de la Grèce, c’est une géometrie opératoire du trait et de
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l’accident.”89 Így, a véletlenek találkozásaiban és akadályaiban, az organizmusok valójában
Bacon festészetében is egyetlen, ugyanazon testté vagy ténnyé (fait) formálódnak, mely
független minden figuratív vagy narratív kapcsolattól . S – Claudel megfogalmazásában – e
szalagok, guirlandok, szınyegek stb. végrehajtják „saját kis erıköreiket.”

4. A látható igazság(a) felszín és mélység disputájában: Georges Didi-Huberman
fogalmai a szimptomatikus jelenlét formátlanjának programjaként
Georges Didi-Huberman a Rue Descartes folyóirat vele készített beszélgetésében90 a
Deleuze-i referenciát

illetıen úgy ismerteti elméletének három

kulcsfogalmát, a

megtestesülés/inkarnáció (incarnation), a le(nyom)at (empreinte) és a formátlan (informe)
fogalmakat, hogy a kép-, illetıleg látás-koncepcióját egy nagyrészt Deleuze-hez, egészen
pontosan az ı immanencia-értelmezéséhez kötıdı elméleti kontextusba helyezi. A
„modalitások” és a „koncepciók” fogalmiságának vizsgálati keretein belül a szimbolikus
engedelmességbıl való lehetséges kitekintések lehetıségei a Didi-Huberman által saját
teoretikus áttekintését kommentáló-magyarázó válaszai és a paradigma-váltások dinamikáját
saját szemléleti egységébıl ismertetı interpretációi a drámai behelyettesítések szemléletét
olyan irányba terelik, mely a szimptomális jelenlét hátterével összeegyeztetni igyekszik egy
ún. háló-materialitásban a Deleuze-i dialektikától kölcsönözve a „mővészettörténet mezejének
episztemológiai struktúráját”, ikonológiai politikáját a szingularitások vizsgálatakor és a
poszt-életfilozófiák, a Blanchot-i negatív teológia teoretikus tendenciáinak meghalásmetaforáját pedig az Aby Warburg-i szingularitások vizsgálatának metódusát alapjaiként
tekintve. A reprezentáció paradigmatikus kódjainak és a diskurzusok dialektikáján túlmutatva
Didi-Huberman interjúbeli állításai a reprezentáció filozófiai kritikáját is figyelembe véve a
képet két rezsim kölcsönös együtt-létezésébıl, koegzisztálásának szisztémájából szemlélik. A
babitsi kép, jelenés és a kadaverikus hasonlóság metapolitikája alatt, a haláltánc
referenciapontként kijelölésével meghatározható poétikai-retorikai és mővészetfilozófiai zárt
forma esztétikai rezsimbe felíródásának vizsgálatához ugyanis Didi-Huberman szimptomális
jelenlétének fogalmisága jól illusztrálja a „hús nyitott eseménye” által a mő dialektikáján
belül, a mőalkotás mint esemény gondolatiságában, és esztétikai modelljének befolyásoló
89
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tényezıi által a kép, és ezáltal a költıi nyelv státuszának feszültségeit, a paradigmatikus
kódok közötti választásban, pozícionálhatóságuk révén funkcióikat polemikusságra ítélve.
Mikor a Rue Descartes nevő újság a materialitás mint a szem privilégiuma kapcsán
mővészettörténet és fenomenológia kapcsolatáról kérdezi, s a kérdésfeltevı utal egyfajta hálómaterialitásra (matérialité matricielle), melyben a kép „inkorporációja vagy a reprezentáció
elıtti kép” egyik jelenségének a festményt mint színezı anyagot (matière colorante), az
anyagba írt jelenség képzetét kezelhetjük, Didi-Huberman a francia fenomenológia, a
platonista és a kanti reprezentáció, valamint a karteziánus optika kölcsönösségeinek nyomon
követése után a következı, a beszélgetést merıben más irányba, az általánosításokról (a
Bachelard-i felszólítást követve) elterelı kijelentést teszi: „Rátalálni a képre, amely nem akar
tudomást venni a reprezentációtól egy kicsit olyan, mint rátalálni a húsra, amely nem akar
tudomást venni a sajátjának nevezett testrıl.”91 A reprezentáció „elıtti” képrıl beszélni DidiHuberman szerint a szimptomális jelenlét szemléletében értelmetlen; ellenben a
szingularitásokat tekinteni segíthet „újra rátalálni a képre. Majd az interjú egy másik pontján
Didi-Hubermannak meg kell felelnie a két (domináns) képmegközelítés kritikájának
összegzését követıen az „eretnek dialektika” kérdésére, s ezzel annak kihívására is:
„Ahogyan ön is megállapította, a tünet (szimptóma) fogalma

ebben a konstrukcióban

döntınek bizonyul: freud-i paradigmaként lehetıvé teszi számomra, hogy a strukturalista
szemiológián túlra vezetı utakat felkutathassam. Egyszóval a tünet az lehetne a jelnek/a jel
számára, ami a hús a testnek és a kép a reprezentációnak.”92
A látható igazságának anti-deleuzeiánus szemléleti egysége és a nyitott hús eseménye
által elárasztott test állításának Didi-Huberman által kidolgozott modalitása a kép két
„rezsim” mentén történı elhelyezésében, a képet éppen a két rezsim találkozásaként felfogó
beszédmódjában a kép végül úgy tekintendı kifürkészendı vizuális célnak (bout visuel à
scruter), felgyőrıdésnek (un pli) az immanenciában, hogy az életfilozófiák kategóriáinak
megforgatásával és a kép ez általi szakaszos ön-elkülönbözésével a rizomatikus tudás
mimetizmusa érvényesül. A Didi-Huberman-i modalitás pedig éppen az elkülönbözıdés és a
hasonlóság (dissemblance és ressemblance) kölcsönösségében, a destrukció immanens
létezési minıségének megfelelıen tárgyalhatja a képben uralkodó és ugyanakkor az ıt
91
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létrehozó rezsimet. A Deleuze-i fogalmak a dialektika Deleuze-i visszabirtoklása során válnak
anti-deleuze-ivé is, s a semleges jelenlét helyett Didi-Huberman szingularitásainak vizgálatai
a szimptomális jelenlét fogalmisága alatt szintetizálják anyag és forma disputája helyett forma
és jelenlét, mő és figurativitás viszonyát. Didi-Huberman reprezentáció-kritikája úgy
támaszkodik és egyben távolodik a metafizikai és mővészettörténeti illúzióktól, hogy teorémái
a reprezentáció paradigmatikus kódjainak drámai behelyettesítéseinek szakaszosságát
tudatosítva a vizuális jelenlétét emeli ki a láthatóban, s ezáltal a test kép-mivoltától való
szabadulásának képtelenségével zárt és nyitott dichotomikus gondolkodásának feszültségére
mutathat rá esztétikai modelljében. Dialektikája az anyag és forma arisztotelészi ellentétezését
más oppozícionálással helyettesíti be, hiszen a középpontba emelt szingularitás-vizsgálat a
„színes ismeret”, a kiszínezıdı test szótárát a szimptomális jelenlét javaslatával megzavarva a
forme fixe (a zárt, rögzített forma) diszpozíciójának meghaladását tőzi ki célul. Azonban a
szimbolikus mezı metaforikus sémájából nem tud (s nem állhat szándékában) kilépni.
Ugyanakkor a szimptomális jelenlét szemléleti egységeként kiépülı kép-modalitása például
Babits az Egy filozófus halálára versének fogalmi struktúra (üresség)-hordozói magukon
viselik ennek a reprezentáció-kritikának a nyílás-fogalmát, annak tartalmát is

–

lenyomataként a filozófiai és az irodalmi eljárások, a gondolat mint kategória
behelyettesítıdéseinek a humántudományok a szimbolikus mezı dinamikája adott önreflexív
ítéleteiben, állításaiban is. Babits modern „heterologikájának” ezzel egybecsengı kijelentését
sem véletlenül Ágoston-tanulmányában93 leljük fel, önéletrajziság és filozófia együttható
mőfajiságában a haláltáncok mint az életmővön belüli szingularitások eredetkészségét és mőfeltételeinek kategóriát is megidézve: „A gondolat mint belsı fejlıdés: megvilágosodás: nem
többé kész s a külsı világra alkalmazandó kategória. Ágoston megtérésének rajza egy
filozófia fejlıdéstörténete: mint a Discours de la Méthode.”94 Majd a tanulmány egy ezt
követı szakaszában a „dogmákat” kerülı nyelv és élmény koncepcióját a következı, a Laskvers retorikáját és mőfaji eljárását idézı metaforák közé helyezi: „Alig volt gondolkodó, kibıl
a gondolat oly véresen és húsosan szakadt volna ki, annyit rántva magával a vérzı és meleg
lélekbıl. Az ily gondolat nem mőszókba öltözködik, hanem a magasabb irodalom köntösébe;
a nyelv maga élmény lesz, mint a gondolat, erısen differenciált, de fogalmilag meg nem
meredt. A Platóné; hús és vér, nem csontváz: nem arisztotelészi, nem tomisztikus.”95
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BABITS, 1978. (Ágoston 84-109.)
Ibid. 85.
95
Ibid. 88.
94
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Didi-Huberman a Rue Descartes-val folytatott beszélgetés során tehát bevezeti a kép
elméleti kontextusába három már említett fogalmát: a megtestesülést, a lenyomatot és a
formátlant, ám nem az arisztotelészi anyag és forma oppozíciójából épülı esztétikai modellek
diskurzusainak

egyikébe

illeszti

be

fogalmiságát,

hiszen

a

tartalom

(contenu)

mővészettörténetének mezején kívülre helyezkedve, s a mozgó forma, amely így sosem válik
el az anyagtól affirmációját szem elıtt tartva a három fogalmat nem az anyag oppozíciójaként
emeli ki, hanem a jelenlét vagy a tartalom másik pólusaként. S a viszkozitások kapcsán majd
a késıbbiekben tárgyalandó matière (anyag) és matériau (nyersanyag, építıanyag)
fogalompár együttes használatát javasolja (s ezért ezek után a (nyers/építı)anyag struktúra
alatt ezt az együtthatót értjük) immanenciasík, kép és anyag vizsgálatához. Az így felvázolt
fogalmi szisztémában a fogalmi együttható lehetıvé teszi a szingularitások vizsgálatakor az
„egyedi nınemő” elgondolását (penser le „féminin singulier”), mely konceptuális építkezés
az életfilozófiák élet-kategóriájának a nı alakzatából jellé alakuló, s a jellé alakulás
folyamatában is kategoriális, mozdulatlan állapot-létezésének nyomát ırzı, illetve két
képmegközelítés, és azokon keresztül magának a reprezentációnak filozófiai mezıt is érintı
kritikájának megırzıjévé válik.
A „megtestesülés” Didi-Huberman-i használati körében ennek ismeretében létezhet az
a definíciója, mely a hús szemiotikáját a viasz egyik szingularitásának (Medardo Rosso
viasza) megtestesülésében követi nyomon. A matière/matériau (nyers/-anyag) együttható
tehát ismét felhívja a figyelmet a csapda-anyag, azaz forma és anyag dialektikai munkájának
csapdáira, mely csupán a hasonlóság, imitáció és így az élı, organikus anyag eseteivel küzd.
A javasolt együttható azonban lehetıvé teszi azt a kitekintési lehetıséget a metafizikai
illúzióból és ezzel egyidıben metaforikus sémából is, amely révén/során az eseményszerő
jelenlét/egy eseményszerőség temporalitásának vagy lineáris narrativitásának logikája helyett
már a Deleuze-i idı-kép, vagy a babitsi képtelen, halál-tánc, valamint a heterogén test
mőfeltételeit tárgyalhatjuk. A se-distinguer, az ön-elkülönbözıdés kategoriális kiforgatásai
kölcsönös képet hoznak létre, létrehozzák a kristályszerkezetet, melyben a tartamok
találkozásainak temporalitása és az elbeszélés és leírás idıtengelyein túl az eltőnı születés
aktív/passzív polaritás mentén vagy a távollévı jelenlétében mozgó formákat szemlélhetjük.
A jelenlét és forma, figurativitás és mő dialektikája azonban megkívánhatja a Didi-Huberman
javasolta „egyedi nınemő” azon elgondolását, mely szerint a hús úgy ignorálhatja a testet,
hogy ı maga a matière/matériau együttható testének esete.
Noudelmann interjúbeli kérdései Didi-Huberman felé valójában úgy értelmezik a
filozófus három fogalmát, a megtestesülés, a lenyomat és a formátlan teoretikus
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konstrukcióját mint egy olyan dialektika mőködtetését, mely tulajdonképpen két
képmegközelítés kritikájából és a kettı közötti oszcillálásból jön létre. Noudelmann
összegzésében a két képmegközelítés egyikét úgy értékeli, mint amely a vizuális folyamatot
és a hiányosulást (vagy a hiány megjelenülését) privilegizálja. Ebben a megközelítésben
gyakran megjelenik egy másik teoretikus vonal is, a negatív teológiája, melyet Denys
l’Aréopagite, Nicolas de Cues, és Maurice Blanchot neve fémjelez, és amely a kép elomlását
éppen általa és az elomlásban belül létben gondolja el. Noudelmann szerint a másik DidiHubermannál fellelhetı képmegközelítés, mely reakcióba lép az elızıvel a bataille-i
materializmus irányába mutat, amely pedig a „nyers” (alacsony) materialitás általi
lenyőgözöttségben tevékenykedik, s amely az antropomorf konstrukciót sajátos módon tölti ki
[francia szó alapján belülrıl belehízik, felforgatja az eredendı kitöltés, a belekövéredés].96
Didi-Huberman azonban a fentebb már ismertetett válaszain túl dialektikájának kettıs
megközelítést alkalmazó módszerében a kérdés két oldalát, a hiány és elomlás, valamint
matériau és kitöltés megközelítését úgy értékeli közös nevezı alatt, hogy a reprezentáció
kritikája csak a kartográfiáról, azaz a határdialektika felszámolásával vihetı végbe, s ezért
módszerként az elomlás és a kitöltés esetét mint a reprezentáció határsávra helyezıdésének,
egyfajta diszlokációnak két szélsı esetét valóban az „elméleti intuíció” két legfontosabb
konceptuális felépítményének tartja.97 Didi-Huberman három fogalmának, a megtestesülés,
lenyomat és formátlan fogalmainak elméleti háttere tehát úgy halad a szimptomális jelenlét
modellje felé, hogy a Blanchot-i passzivitásnak (parnasszista-kritikájával) ellenfeszülve, a
Warburg-i, a forme fixe szótárán kívül kerülésével és a Deleuze-i immanens ok által alakuló
mővészetfilozófia mezejének struktúráját olyan dinamika mentén képzeli el, amely a látható
igazság felszín és a kubusz síkjának beboríthatóságát, egyszerre láthatóságát az „antideleuzeinek”

vallott

Deleuze-i

dialektikájában emlegeti.

többszörös

immanencia-sík

a

köztesben

nem-látás

A reprezentációs rezsim és az esztétikai rezsim98 bizonyos

modelljeinek és a formák metapolitikáinak ilyen módon történı kategorizálása, kép- és
látáskoncepciók együttható vizsgálata azonban felidézi a szimbolikus mezınek azokat a
96

DIDI-HUBERMAN 2002. 86-99.
DIDI-HUBERMAN 2002. 86-99. „Il faut renoncer à la cartographie pour se déplacer vers ce qui ressemble
aux postes-frontières. Il faut considérer les points extrêmes. Or, il y a au moins ces deux espèces de mise aux
limites de la représentation, en effet : l’absence et l’effondrement d’un côté, le matériau et l’empâtement d’un
autre. La théologie négative de Fra Angelico ou le minimalisme de Tony Smith d’un côté : un mur blanc
d’Annonciation, un simple cube de métal noir. La matériologie de Donatello ou la prolifération écoeurante des
sculptures anatomiques d’un autre côté : corps à corps avec la cire, le feu, le bronze, les scories, l’observation
viscérale.”
98
A késıbbiekben ismertetem Jacques Rancière javaslatait a rezsimek elkülönítésére, s az érzékelhetı új
felosztásának kategóriáira vonatkozóan.
97
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hasonló jelenségköreit, azok szövegmozgásait, melyek alapján Dienes Valéria Babits az Egy
filozófus halálára versét is antibergsonnak stb. minısíthette – végigkövetve a bergsoni
paradigma szövegbeli feltőnéseit.
Didi-Huberman ennek a dialektikának az immanencia-fogalmát tehát a három fogalom
mentén úgy vonja be a minden képben két rezsim uralkodik állításába, hogy a francia
fenomenológiai és a klinikai analízisek eredményei a szingularitás fogalmához vezetnek. A
metafizikai illúzióból való kitekintés egyik lehetıségeként az immanencia közegébe úgy lép
be Didi-Huberman, hogy a szingularitás mint módszer azt fedi fel, amikor a kép nem hiányfolyamatként szemlélıdik, hanem azt vizsgáljuk a szingularitásokban, hogy a kép hogyan
bonyolítja le a hiányosulás folyamatát. Így természetesen a szingularitás-vizsgálat is újra
„belelép” az anyagba, szemben találja magát a metafizikai megmártózás folyamatával.
Azonban ezért hangsúlyozza Didi-Huberman a már eddig az interjú során többször említett
(le)nyom(at)-fogalmát. Bár ennek vizsgálatakor tagadja bármiféle genealógiai paradigma,
platonista modell vagy a háló-materialitással való érintkezését, s a Deleuze-i analízis kristevai
lenyomatát idézve (Freud üstökének az anyai medencén való átjutásának lenyomatmetaforáján keresztül az átjutás eseményét), a warburgi túléléseket és a nietzschei genealógiát
is a kategoriális új értekezés érvelésébe helyezve megnevezi az eltérést, a devianciát a
metafizikai illúziótól. A (nıi) alakzat megtestesülésének jelensége mellé forma és jelenlét
viszonyában az anyai lenyomat adott példánya valójában az „ideális” modell másolata. Ezzel
Didi-Huberman érvelésének ezen a pontján, hiszen Rodin mőtermében – a szingularitás - is
együtt/egyidıben volt megtalálható öntıminta és a példányok sokasága, az eredet-idea elveszti
jelentését. Az imanencia ezen közegében pedig tudomásul kell venni, hogy Didi-Huberman
szavaival a Platónnal módosított Arisztotelész vizsgálata, az ideális modell és az anyagi
másolat lényegeként a materiális okot vagy a formális okot emeltük ki (cause matérielle és
cause formelle). S bár a lenyomat fogalmi vizsgálatakor Didi-Huberman beszédmódjában
megjelenik a hasadás, jelenség, ugyanakkor kiemeli a deleuze-i reakció szükségességét, azaz
az immanens ok (cause immanente) és a spinozai felgyőrıdés szótárának (vocabulaire du pli)
megjelenését az immanencia közegében. Babits esztétikai potenciáját és az érzékelhetı
felosztásában alakuló új kategóriákat tekintve, a babitsi forma metapolitikájának eljárásai nem
csupán a szimptomatikus jelenlét Deleuze fogalmiságával kiegészülı formátlanja számára
nyitják meg az irodalmi teret, de a holttest-kép rezsimjeként összefogható babitsi modellezés
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a formát is ellátja fosztóképzıvel, a „minden mozdulat ledobja egy fátylunkat” esztétikai
gesztusnak kísérleteként.99
Ám a formátlan (bataille-i olvasatának) fogalma kapcsán Didi-Huberman egyrészt a
Quattrocento firenzei „utánozni” tartalmára utalva és az elkülönbözıdés aranykoraként
szemlélt Reneszánsz e fogalom dialektizálását megcélzó törekvéseit említve a Deleuze-i
kritika modalitását szólaltatja meg. A formátlan ilyen elméleti kontextusba ékelése során
szükségszerően megjelenik a tekintet-modalitásoknak a tekintet antropológiája körül vívott
harca, amely hasonló és elkülönbözı nyíló struktúrái felé tart. Babits Lask-versének (Egy
filozófus halálára) ihletindító képeként is értelmezhetı mottójának kubusz-élményét
megközelítve szükséges Didi-Huberman azon, a formátlan kapcsán felmerülı kérdésfelvetését
is ismertetni, mely az ı tekintet-modalitását és képfelfogását is alluzionálja. Didi-Huberman
ugyanis a modernség logikáján belül teszi fel a kérdést, mely szerint mi lehet a
„hasadó/hasító” [szójáték a franciában: a hasadásra/szaggatásra használt déchirure-bıl képzett
déchirant szívet tépıt, szívszaggatót jelent] a vágóhíd földjére dobott formátlan állatbır
képében.100
„Az ember lerombolható/elpusztítható, redukálható a formátlanra. De még lerombolása is
hagy maga után nyomokat, még ha formátlanokat is, amelyek az antopomorfizmus kérdésfelvetésére és
játékba hozatalára szólítják fel tekintetünket. De emberi aspektusból faggatni minden egyes nyomot
éppen a tekintet antropológiájának problematikáját veti fel. Az elkülönbözıdést a hasonlósággal való
viszonyban kell szemlélni; különben az elkülönbözıdés tiszta metafizikai ideává válik, a hasonlóság
pedig infrafizikus együgyőséggé. Folyton ezt az igazságot kínozzuk: sajnos a pusztítás nem az emberi
abszolút Másik. A rombolás immanens: munka a munka ellen (Érosz Thanatosz ellen). És a kép? Hát
igen, a kép nem lehet más mint egy figyelmesen kifürkészendı vizuális vég, egy győrıdés [ránc], egy
hullámvetés az immanenciában.”101

Ugyanakkor Babits és a tizenkilencedik század kultúrájának szövegéhez kapcsolódását
vizsgálva a mallarméi kockadobás véletlen cselekvései, a matériába visszadobás,
99

A Képek és jelenések szövegei kapcsán a késıbbiekben bıvebben kitérek a szépség, vénuszság (vénusté), a
korporeális borítás textuális nyitása és a nyílás, az egyre nyíló viszonyára.
100
DIDI-HUBERMAN 2002. 86-99. Bataille elemzés kapcsán: „Qu’est-ce donc qui peut être si « déchirant »
dans l’image d’une peau d’animal informe jetée sur un sol d’abattoir, et qui illustre, dans Documents, un autre
article de Bataille ? Celui-ci n’en fait pas mystère : l’informe n’est déchirant que parce qu’il nous regarde.
Parce qu’il nous entretient de notre propre animalité et de notre propre destructibilité.”
101
DIDI-HUBERMAN 2002. 86-99. Az idézet franciául: „L’homme est destructible, réductible à l’informe.
Mais sa destruction même laisse des traces qui, fussent-elles informes, requièrent de nos regards la mise en
question, donc la mise en jeu, de l’anthropomorphisme. Interroger chaque trace sous l’angle humain, voilà le
problème d’une anthropologie du regard. Dissemblance avec ressemblance : sinon la dissemblance devient une
pure idée métaphysique, et la ressemblance une pure niaiserie infraphysique. Nous ne cessons de peiner avec
cette vérité : la destruction n’est pas l’Autre absolu de l’humain, malheureusement. La destruction nous est
immanente : travail contre travail (Éros contre Thanatos). Et l’image ? Eh bien, l’image ne serait qu’un bout
visuel à scruter attentivement, un pli, une boucle de vague dans cette immanence.”
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visszavetettség re-prezentációja majd megakadályozza a test destrukcióját, bár a kép-mivolttól
szabadulni képtelenség és a képet hagyás, a prezenciára kelés a heterogén test és kép
viszonyulását írja majd be a babitsi metapolitikába is.

5. Az esztétikailag viszkóz dialektikussága és az ön-elkülönbözıdés bolyongásai: Babits
egységes viasztömbjének nem-figuratív folyóssága

André

Chastel,

az

Aby

Warburg-i

mővészettörténet-írás

antropológiai,

metapszichológiai egyeztetéseinek szemléletmódjával és a zárt/rögzített forma „szótára” által
meghatározott beszédmódján belül idézi Baudelaire-t a barokk és manierista ars moriendi
ábrázolási parádéjának, parádés sémáinak megközelítésekor. Baudelaire egy 1859-es
képzımővészeti kiállítás szobrai kapcsán mintegy a szobor mint test dimenzionálásához és
mint az elképzelt alkotás arányainak minél hőbb megvalósításához szükséges szobrászati
állványra céloz, miközben a halálemblémák (és ezzel a haláltánc-ábrázolások) egyik
legjellemzıbb és ezzel kölcsönhatásban leginkább alluzionált elemét, a csontvázat is felidézi.
Az „ösztövér váz, (…) melynek ruhája a hús, és amely mintegy a költészet síkja.”102 [Kiem.
tılem.]
A formaváz történeti kategóriája ezzel a baudelaire-i kijelentéssel (és a fehér papírlap
horror vacui-t felidézı kihívásával a háttérben) annak az esztétikai modellnek az újabb
átalakulását foglalja össze – s válik így operatív fogalommá –, melyben a kor forma-vitája,
illetve mélység és felszín mővészetbölcseleti disputája a vanitas-kategóriákat, azaz részben a
halandóság és mőalkotás idıtengelyeinek jelölıit, a mő feltételeit olyan elképzelések mentén
alakítja át, mely létrehozza filozófia és mővészet között az Alain Badiou-i értelemben vett
negyedik kötést (quatrième nouage)103; továbbá jelzi Wilhelm Worringer és Gilles Deleuze
ezen jelenségkörökbıl táplálkozó indíttatását, s Deleuze „mővészet-filozófiáját” is arra
vonatkozóan, amely a gondolkodást (pensée), a gondolkodás fogalmi építményeit az élet
kategóriái közé helyezi el. A történetiség, historicitás mint az egyik domináns modern képkoncepciót indukáló diskurzusában szükségszerően megjelenik a nagyrészt Bergsonkommentárok köré rizomatikus tudásként, jeltanulásként szervezıdı két Deleuze-mőben, A
mozgás-kép-ben és Az idı-kép-ben, valamint a Deleuze-kritikából létrejövı Alain Badiou-i és

102

CHASTEL 1984. 51.
A Badiou által filozófiai fogalommá emelt vers és tánc argumentációjának ismertetésekor a dolgozat kitér
majd Badiou negyedik kötésére is mővészet és filozófia között.
103

50

Jacques Rancière-i filozófiában, filozófiakritikában az élet, élni változó, egyre nyíló
kategóriáiból létesülı és azok által feltételezett kép-/mő-dialektika, mely számára az élet
kategóriái

konceptuális

felépítményekként

és

ezzel

struktúra-hordozókként,

szövegszemiotikai alapul is szolgálnak. „Menedéket” nyújtanak a mozgásnak, melyben sem a
metafizika, sem a mőalkotás nem olvasható stabil struktúraként.
Babits Odysseus és a szirének címő novellájában – miután „Napok, napok óta nem
értette a lélek a saját szavát.”104 – a meztelen halhatatlanok, ámde testük alsó részét elrejteni
kényszerülı szirének a szöveg rétegzıdésével már olyan alakzatként tőntetik fel a (nıi) testet,
melyek

folyton

csábító

kategóriákként

megállásra,

pontosabban

a

véges/végtelen

szerialitásában és a karteziánus alapú szubjektum-szemiotika kijelölt nem mozdítható határai
bolyongásra kényszerítenék az utazót, veszélyeztetve a szöveg ilyen módon divergens vagy
heterogén sorozatokként megfogalmazható mozgásait is. A plasztikus (apollói) mővészetek
egyik sajátos tulajdonságú anyaga a novellán belüli, variálódva ismétlıdı feltőnésével is a
szöveg és a szirén-alakzat referencialitását, intenzitásainak fokozatát és jelesülését új
minıségekkel toldja meg. A bergsoni örökség és adott - esztétikai - rezsim idı- és látáskoncepcióiban különleges státuszt képviselı Odüsszeusz a következı utasításokat adja az
említett novellában:
„–Viaszt, viaszt! Hozzátok elı a hajófenékrıl a viaszt!
– Miért a viasz, ó, Odysseus?
– Be fogjuk tömni a füleinket, Eurylochos, hogy ne halljuk a szirének énekét.
(–Óh, Odysseus, beteg vagyok. Megtörnek a térdeim. Odysseus, lemos a sós hullám a
hajóról!)
– Mekkora nagy viaszkorong! Olyan nehéz, mint egy malomkı!
– Vágd szét apró darabokra. Puhítsd meg jól a kezeid között, dörzsöld és melegítsd
föl, hogy tömjön és tapadjon!.. Te azalatt vigyázz a kormányra!”105

Míg az Odysseus és a szirének szövegében a viasz hozzáférhetıségénél,
formázhatóságánál, megmunkálhatóságánál fogva válik alkalmassá a céltól eltérítı, az
elveszejtést magával hozó szirén-kategóriák elleni védekezésben, addig Babits a
fantasztikumot a prózai haláltánc önreferens struktúrájával elegyedı novellájában, a címében
is mőfaji referencialitását és eljárását kiemelı, fentebb már említett Novella az emberi húsról
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és csontról106 címő írásában

a színházi elıadás leírásának koordináta-tengelyeiben107 a

férfitáncosok mozgásának leírásakor a szecesszió szerves ornamentikáját108 idézı metaforája
olyan allegória részévé válik, mely a leírás szövegmozgását, azaz a szöveg saját
attribútumának, a mozgásnak egyik létrehozóját, a leírást egy éppen alakíthatóságánál fogva
engedelmes, majd éppen ezért rögzíthetısége felıl kétséget ébresztı, „tapadó” anyagságánál
fogva elbukó, az idıben ragadó anyag, a viasz (f)eltőnésével rekeszti be a férfitáncosok
testének mozgás-reprezentációját, reprezentatív születését:
„Lassan szétvált a függöny, s kiömlött a fény a színpadról: kilebbentek a táncosok.
Férfiak voltak, hajlékony macskaemberek, kéjes, lomha vággyal nyújtogatták ütemre szokott
kezeiket és lábaikat. Olyanok voltak ezek a kezek és lábak, mint egy afrikai növény hosszú,
kúszós indái, melyek végük felé vékonyodtak, s melegedı viasztagok gyanánt beleolvadtak a
levegı forró fényébe.”109
A viasz anyagának ilyen jellegő tárgyalása a mimézis

reprezentációs

rezsimjét

megkérdıjelezı jelölıjeként is értelmezhetı, halandóság és mőalkotás a reprezentáció és
érzékelhetı hasadásának tudatosulásával pedig Babits az Egy filozófus halálára versének
„egyre nyíló” formáinak teoretikus hátterében már a negatív teológia irányvonalát, e ezzel
forma és jelenlét (fogalmi és jelentésgarantáló struktúráinak) viszonyát, annak újradefiniálását
sejteti a forme fixe retorikáján és poétikáján túl.
Georges Didi-Huberman – ugyan a szimptomális jelenlét fogalma felé mutató
tendenciával – tárgyalja Julius von Schlosser 1911-ben megjelent mővét, az Histoire du
portrait en cire-t,110 a mővészet történetét a „viszkozitások” és a „túlélések” (maradványok,
fennmaradások – survivances) mentén az ún. voti/boti mőfaji jelensége kapcsán; a mővészet
történetét

eddigi,

a

humántudományokon

belüli

változásokon

keresztül

is

a

(nyers/építı)anyagnak sokáig ellenálló tudományként kritika alá vonva.111 Mindezt oly
módon teszi, hogy különbséget tesz anyag és (nyers/építı)anyag (matière és matériau)
reakciói, szimbolizációja és metaforizációja, s jellé alakulásaik között, ám az oppozíciót
együtthatóként, mindig e kettıs mozgás divergenciájának és polaritásuk teremtı cselekvését
fenntartva a kritika szövegében. Didi-Huberman írásában ismerteti, miként illeszkedett a
voti/boti kutatása és hová vezetett kutatásuk módszerében és eredményei révén a Reneszánsz
106

1913. Nyugat, 896.
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vizuális kultúrájának történetiségébe e „hiányzó láncszemek”, a felajánlási/áldozati szobrok, a
templomban a mennyezetrıl lelógó, a felajánlást tévı képmását (általában arc- és kézfejmását) egy adott jelencsúcsban112 elbirtokló viasz-portrék. A viszkozitás fogalmát illetıen
Jean-Paul Sartre a kiindulópont, s Didi-Huberman A lét és a semmi-t idézve – a viasz (a
viszkóz, vízlepergetı anyag) a szurokhoz hasonlóan csapda-nyersanyag113 (un matériaupiège), mely nyugtalanító idegenséggel rendelkezik – terelheti majd Schlosser módszertani
ismertetését a referenciális források, többek között Friedrich Nietzsche és Aby Warburg
modalitásai, mőfaji politikája felé.114
Didi-Huberman többek között a következıket citálja Sartre-tól, megelılegezve az
esztétikailag viszkóz fogalmiságát, mely szövegrész végül az arisztotelészi embriológiával
alluzionál a sperma-forma és az anyag (matière) mint anya, a vér, mely formát ad a
spermának viszonyára vonatkoztatva: „Cette instabilité figée du visqueux […] n’est pas autre
chose qu’un anéantissement qui s’arrêtte à mi-chemin […].”115 Azonban a Schlossert elemzı
Didi-Huberman már hangsúlyozza, hogy a nyersanyag (matériau) idegen hatalma,
plaszticitása nem redukálható az Anyag kanonikus passzivitására, melyet a Forma ró rá (az
arisztotelészi metafora értelmében). A nyersanyagban azonban az a nyugtalanító (a bergsoni
paradigma Babits Emil Lask-versének értelmezése során kifejtendı gondolati-filozófiai
nyugtalanságához hasonlóan), hogy rendelkezik viszkozitással, a polimorfizmus, a
metamorfizmus hatalmával, vagyis egyfajta aktivitással.116 Sartre a viszkozitás kapcsán az
aktivitást, e sorte de vie-t (életfajtát) ellenértékként definiálja már, míg a viasz
történetiségében megjelenı, felvett antropológiai értékében az egészen a Panofsky-féle
neokantiánus akadémiai diskurzusáig, az idea filozófiai feltevésének folyamatosságában e
technikai evidenciát, a nyersanyaggal szemben elfoglalt episztemológiai pozíciót a
mővészettörténészek is elfogadták és átörökítették. Ezért bír különös jelentıséggel a cezúra a
viasz kapcsán, amely a mindenütt (partout) hasonló (semblable), ugyanakkor mindenütt
elszökı (fuyant) nyersanyag problematikáját prezentálja az utánzás és a forma szokásos
fogalmainak fenyegetései közepette; s az sem feltétlenül segítette Didi-Hubermann szerint az
112
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art minori egyikének felszínre hozását sem, hogy a Dictionnaire de l’académie des beauxarts117 a viaszt mint élı, organikus anyagot említi, amely könnyebben variálódik, hal meg és
tőnik el minden más nyersanyagnál. A Novella az emberi húsról és csontról
macskaembereinek végtag-kitöltése a szerves vonalszimbolika Worringer-i megközelítésében
az organikus forma élıként, eleven értékként definiálásának felülírásával, a Képek és
jelenések élı és halott határdialektikáját elmozdító szövegeinek intratextualitásának
mőködését figyelembe véve a viasz matériájának temporalitását is az eltőnı születés
többszörös síkjába helyezi, a költıi nyelv vertikalitását más rend felé irányítva.
Ugyanakkor a bergsoni életlendület fogalmiságában a kettıs mozgás mozgásának
divergenciáját helyezheti már a figyelem körébe a viasz történetiségében egy másik minıségesetnek az elsı esete, az alteráció (romlás, módosulás, eltérés) esete mellett beágyazva: a par
excellence, azaz a túl tökéletes hasonlóság képessége, mely ezidáig éppen csupán az art
minori közé sorolhatta a viasz-portrékat, nyersanyagának kismőfaji, azaz már-már
esztétikailag minısíthetetlen, deklasszáló minıségénél fogva (ressemblance, en fait trop;
ressemblance «mauvais genre»). Aby Warburg kutatásai a Santissima Annunziata votijaira
vonatkozólag, mely viasz-képmások arcai és kezei közvetlenül az élı adományozóról történı
mintavételbıl származtak, elıször vizsgálta e szingularitását valódi antropológiai, történeti,
esztétikai fordulópontként. (Fıként a portré-viták tekintetében, mely domináns és nemes
képkategóriaként emlegette a portré tiszta mőfaját.) Schlosser könyve mindezen antropológiai
hatékonysága mögött az építıanyag/anyag együtthatójára vonatkozóan természetesen egyrészt
a formalisták (Hildebrand, Wölfflin, Riegl) kritikája volt, másrészt az nyersanyag
anakronisztikus idejét illetıen a mővészet problémája helyett valójában a kép domináns
diskurzusai és a temporalitás problémaköre jelent meg.
A voti szingularitása ugyanis a funéraire „túlélés” mint a formai ellenállás
(résistance formelle) felidézı képességének hangsúlyára hívja fel a figyelmet és a
temporalitás kanonikus modelljeire nézve is következményekkel jár. Az efféle halotti pompa
és képmás-megırzés ugyanis a túlélés sajátos, nem feltétlenül lineáris logikájának szótárát
hozza létre. S a temporalitásra vonatkoztatva, Nietzschével szólva az életet, a devenirt
gyilkoljuk meg akkor, amikor – akárcsak amikor plasztikus erırıl beszél a mővészettörténész
– nem a nem-történeti idırıl beszélünk.
A Babits életmővében megjelenı haláltáncok többszörös mőfaji referenciája, illetve az
életmővön belüli egymásra utaltságuk s magához a babitsi oeuvre-ben elfoglalt pozíciójukhoz
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Baudelaire kijelentésével – mely szerint a csontváz a költészet síkja is egyben – a vers mint
mőalkotás mezıjén túlmutatva már annak az esztétikai rezsimnek a kérdésfelvetéseinek
megjelenésérıl tanúskodnak, melyben a vers és a tánc operatív fogalmakká válásának adott
szakaszában a gondolkodás és az élet kategóriát az „idı szériájába” helyezve már nem a zárt
forma dichotomikus érveléső szótárát tekinti teoretikus kiindulópontnak. A zárt forma
szemléletén túl mő és nyílás, egyre nyíló, a kadaverikus kép (image cadavérique) mőfeltételei
olyan rezsimre utalnak a babitsi életmőben is tetten érhetıen, amelyben a kismőfaji modell és
szingularitás, elméleti tárgyak intratextuális egységbe vonódásai, a kategória (nı) testének
nomadikussá válása, s a sír látványa már abba a gondolati sémába helyezıdik, mely éppen a
kategóriák operativitását teszi meg elsıként tárgyává és középpontjává. A költészet síkjában
így olyan a „bergsoni örökség” eseményszerő felgyőrıdései és egyéb életfilozófiai, affirmatív
és vitális (vagy charnel - sic. „húsos”) erıvonalak kikristályosodása is említést kívánnak,
melyek a kortárs elméleti vitákban Deleuze-i felütésként (vagy ellenreakcióként) kerülnek
kritika alá a Rancière-i három rezsim fogalmisága felıl. A babitsi haláltánc-megjelenések
azután olyan gondolati egységekre utalnak, melyek a kép- és látás-koncepciók közül a
neutrum felıl látás, a semleges jelenlét és a forma, valamint forma és figura, nem-hasonló
viszonyaiban feltételezik a folyamat létét, melynek során a rögzített olyan rengeteggé
[fordítás tılem](sokasággá, multiplicitássá) válhat, melynek alakulása során a mő végül a
tiszta mozgást és annak helyét imitálja. „A kristály mindig a határon él, ı maga a határ, »az
eltőnı határ a már nem létezı közvetlen múlt és a még nem létezı közvetlen jövı között (…),
mozgó tükör, amely az érzékelést emlékként tükrözi szüntelenül.« A kristályban tehát
valamiféle megkettızıdést látunk, amit a kristály állandóan maga körül forgat, és nem engedi,
hogy véget érjen, hiszen ez az állandó Ön-megkülönböztetés (Se-distinguer), ez az
elkülönbözıdési folyamat, amely állandóan visszaveszi önmagába a különálló fogalmakat,
hogy aztán szüntelenül újraindítsa ıket.”
Míg Didi-Huberman a mővészettörténet temporalitásra vonatkozó elkerülései kapcsán
idézi Sarte-tól: „[…] A viszkóztól való félelem nem más, mint attól való félelmünk, hogy az
idı nem lesz viszkóz.”,118 addig Babits haláltánc-eljárásai, mőfaji politikája úgy játszik a
kategóriák és mőfaji tudat megmozdításaival, hogy az idı szériájába helyezve a túlélı
kategóriák sorozatátszeléskor már ellenfeszülnek olyan kérdésfelvetéseknek, mint a negatív
teleológiából szemlélt nem-reprezentáció, a nem-gondolkodó test képessége, amelyet
belehelyez a szöveg mozgása határdialektika helyett a látható (test) eltőnésének
118

DIDI-HUBERMAN 1998. 138. Az idézet franciául: „L’horreur du visqueux, c’est l’horreur que le temps ne
devienne visqueux.”

55

kristályketrecébe vagy a karneváli szubverzióba. Következésképpen a formaváz és a
nyersanyag kategoriális létezése nem csupán „unalomig ismételt” menedéke lesz a
mozgásnak.

6. Az „objektív mő” költıi nyelvének babitsi kidolgozása reprezentáció és érzékelhetı
hasadásában

Babits 1909-ben a Nyugat folyóiratban (5.sz.) megjelenı Szagokról, illatokról írt
„játék” esszéjét Halász Gábor úgy tárgyalja, mint (1938.)119 „frivol igazolását akkori
költészetének, amely az érzékek mámorát zengi. De Quincey a gyilkosságban kereste meg a
mővészit, a fiatal Babits a lebecsült, legelemibb érzékelésben, mindkettı a paradoxonért, de
azért is, hogy különöset vágyó ösztönét, a rendkívülire szomjazását kielégítse.” Babits az
esszé tárgyát egy Maupassant-novella, a La main gauche c. kötet Boitelle novellájának
tematikai megszólításával vezeti be, mely az „érzethangulat faji különbségének”
konstatálásával (azaz hogy a fehér és a fekete bırszínő test szaga minıségében és
intenzitásában különbözı) majd egy babitsi fantasztikus utópia szépírói lehetıségén túl
ugyancsak a babitsi poétika megalapozásának irányultságát fedi fel. Hiszen a maupassant-i
szagok a színekhez hasonlóan „dinamikai téráthaladó tevékenységekként”120 az obiectiv
költészet teoretikus hátterét felfestve, Schopenhauer holttestéhez s egy eleven szobor
képzetéhez vezetnek, s így a hérakleitoszi háborút fenntartva, ezzel politikaként egy
identifikációs rezsimre feliratkozva nem csupán az illuzórikus nyílt struktúra vagy a
„mőtelenítés” (désoeuvrement) programjainak kísérleteibe és sematizációs eljárásaiba
kapcsolódik be, hanem a meghalás metaforikus sémáját a babitsi jelenés/egyre nyíló
konceptuális felépítménye és textuális tapasztalata felé is terelik. Ugyanis Babits egyik
novelláskötetében, a Hatholdas rózsakertben jelenik meg két fantasztikummal kísérletezı
írása Két fantázia címen. Mindkét „képtelen” elképzelés, mind A kristóf-darazsak, mind A
„kutya” a fantázia egy-egy szövegét a forma olyan metapolitikájának rendeli alá, mely az
érzékelhetı rezsimjét és a reprezentáció esztétikáit már azok hasadásában észleli – most
éppen az „érzıképesség” (A Kristóf-darazsak) tudományos kísérleteit a fantasztikum mint a
lehetségesnek a rendszer lehetıségét szolgáltató köpenye alatt. Az esztétikai rezsim különféle
történései közepette a két fantasztikus Babits-szöveg úgy fordul tematikájában a
119
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humántudományok felıl a kvantumfizika, a biológia vagy a james-i pragmatika felé, hogy
észlelhetı/látható és észlelhetetlen/ képtelen/a szaglás számára érzékelhetetlen dichotómiáit
egymás mellé helyezve a metamorfózis, a devenir, a lehetséges (leendés) rezsimjén és
politikáin belül a polemikus formát a schopenhaueri kísértettel vitázva alakítja. Az
intratextuális mozgások tekintetében mindez úgy jelenik meg, hogy a dolgozatban késıbb
elemzésre kerülı De te mégis szereted ezt a kort? babitsi mőfaji referenciáin belül
haláltáncként minısíthetı szövege, annak különös balladai zárása, és paratextusa Schrödinger
macska-gondolatkísérletére utal, melyben a kvantumfizikus a szagtalan, így az emberi
érzékelés számára észlelhetetlen gázzal töltött tartállyal együtt helyezett el egy macskát egy
dobozba, s megfogalmazásában így tekintetünk elég a lehetséges feltételezhetıségével, hogy a
macska halott legyen vagy éppen élı. Talán erre az élı/léttelen, halott határdialektikájának
elmozdításában megfogalmazhatóra történı alluzionálásként is olvasható, hogy Babits A
Kristóf-darazsak tudósának beszélı neve Szemlátomy Kristóf; ugyanakkor a név a szabad
játék és látszat esztétikáját is szövegbe zárja. S ebben az olvasásmódban a tekintetre
megelevenedı látvány (vagy a tudatlan tekintet számára nem feltáruló lehetséges vágybahalálba dermedés) modalitásával „mozdul meg”, elevenedik meg a látszat, felszín
reprezentációjából feltőnt kép, ugyanakkor az utólagos mőbe helyezés narratív rendjébıl
részesülve. Szemlátomy kertjében sétálva ugyanis a betekintı a következıre lesz figyelmes:
„A zaj a laboratórium ablakából jött, s odanézve, a tárt ablakon át valami óriás köpőfélét
láttam, egész felületében sőrőn befedve rátapadt, darázshoz hasonló bogarak nyüzsgı
ezreivel, úgyhogy nem maradt centiméternyi helye csupaszon. Riasztó látvány volt, mert
maga a nagy köpő is mintha mozgott volna, s a bogarak kábulatos zúgásának gazdag
árnyalataiból nem hiányzott az emberi kétségbeesés sikoltásához hasonló akkord sem.
Észrevehettem volna – utólag rágondolva jól látom –, hogy a rejtelmes köpő, távolról, ahogy
az ablakból látszott, egy kövér emberi alak felsıtestére és fejére emlékeztet; fantáziámban úgy
áll, mint valami hemzsegı, eleven szobor.”121 A második „fantáziaként” megjelölt szöveg,
már címének kijelölésében is hordozza az állattá-leendés (devenir-animal) lehetségesének
kombinációját: „Kutya” emberként olyan fejlett szaglószervvel rendelkezik, hogy míg A
Kristóf-darazsakban

felvetett

episztemológiai

bizonytalanság

és

emiatt

a

kutatás

kegyetlensége arra irányul, hogy míg az „emberi szaglás, sıt a legkítőnıbb vadászeb szimata
közvetlen közelbıl nem képes a parányi pille jelenlétét konstatálni – kivéve Szemlátomyt,
akiben végül ırületéig-haláláig ott bizsereg a méhek vágya (98.), addig a „kutya”
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„szagmentesíteni „vágyja a világot, hiszen „(…) az automobilok bőze az utcán, sıt a város
csatornákba rejtett szennyének alattomosan mindent átható, de senkitıl sem érzett illata
minden idegét fölzaklatták”,122 s végül az asszony illatától megzavarodva gyilkosságba
kényszerítik. A poe-i kísérteties jelenés (az embernek hitt alak, a mozdulatlannak és csupán
egyetlen határt, réteget kijelölve körüljárhatónak vélt mozgó sajátos dimenziói), az ebben az
értelemben vett (a szolgai realizmus) képtelen és képtelen, a fantázia ilyen modalitású
mővészi kihelyezése és a Szagokról, illatokról esszé fentebb már idézett Maupassant-tól
kapott lendülete az intertextuális mőködésnek köszönhetıen felszínre dobja Maupassant
Auprès d’un mort [Egy halott közelségében] címő novelláját, melyben az érzékelhetı és a
reprezentáció hasadásának, a heterogenitás politikájának és ezzel a mozgás, a halál helyének
lokalizálásában vizsgált objektív költészeti modellt – a hérakleitoszi háború mellett, devenir
és réel viszony-modulációin kívül – másik alapvetıen meghatározó filozófus, Schopenhauer
holttestének közelségében (a hasadásban, s hiányosulásban) a kadaverikus hasonlóság formamikropolitikája, illetve politikai és esztétikai filozófia mentén bontakoztatható ki – a
mővészettörténet adott kategóriáit az esztétika és a filozófia olyan módú egymás mellé
helyezésével, mely a heteronómia követeléseit a babitsi életmőben is kinagyítja.
Maupassant novellája az „idejétmúlt” Poe koporsójába helyezi Schopenhauer
holttestét, s míg a novella a mesterfilozófus kézírásának lenyomatát is ırzı könyve fölötti
méltató párbeszéddel kezdıdik, addig a szöveg végül a macabre romantizmus szövegbe zárult
kategóriáit, és az azonos vokabuláriumbeli szavak nyelvét arra használja fel, hogy az
esztétikai hatáshoz éppen Schopenhauer holttestét teszi ki a reprezentációnak, s így a szöveg e
reprezentáció képét a halál sajátos átélésévé teszi. A poe-i kísérteties, a macabre fantázia
(poe-i, majd baudelaire-i) kísértetének jelenéssé változása elıtt ugyanis a halál aktusát és a
filozófus, a nagy gondolkodó elvesztését eluralja a holttest képe (az arc grimasza,
Schopenhauer mőfogsora), de mindenekelıtt mindent beleng a rothadás szaga, mely élı,
eleven és halott határdialektikáját is elmozdítja, s elmúlás és keletkezés kategóriái eddigi
érvényüket vesztik a gyenge gondolat tudatosulásával. Az érzékelésnek az egyetlen
érzıképességre való lecsupaszítása annak holtteste elıtt, aki A világ mint akarat és képzet
mővének és ezzel életmővének felütése a „metafizikai másnaposság” ellenében a végtelen
végességének adott megkívánásában, filozófiai modalitásában a halál hoz fordulatot, a
filozófiai halálélmény lokalizálása, melynek következtében életmőve is „posztumusz
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olvasatot” kíván.123 Babits a Szagokról, illatokról c. esszéjében a mővészi érzékenységre és az
„akarásra méltó” mővészi feladat vonatkozásában fejti ki a nietzschei elkülönítésben
„dionüszoszi elem” önálló esztétikai „hatásának” (közvetlenül, mint az érzés logikája)
axiómájához jutva. Mielıtt az ’utópiai illatversenyteremben’ megvalósítaná az ’odórikus
zenemővet”, Babits „Sokrates-tanítványként124 vitázva Schopenhauerrel a mővészi teremtés
kapcsán nevezi meg azt a poétikai tézisnek tekinthetı mő-feltételt, amely az objektív vagyis
az „akarattól” független mővészi teremtést segíti: az esztétikai hatáshoz „(…) vagy sokféle
(színesség) vagy mozgás szükséges. Egy változatlan érzés fel is költheti-e azt, ami maga nem
egyéb, hanem a felsıbb kombinációk érzése? Parfümmuzsika csak izoláltan vagy kombináltan
successiv illatok elıre megállapított változtatásával lehetséges.” – írja Babits.125 Az öt
érzékbıl tehát a szag esztétikai tárggyá tételének szükségességét azon esztétikai vizsgálódás
közepette merülhet fel, mely „nyugtalan klasszicitásával” (Halász Gábor szerint) az irodalom
politikájának konszenzus-teremtı munkájával szemben próbálja meg letapogatni a forma
adott metapolitikáját. A Szagokról, illatokról c. esszé, majd a Játékfilozófia babitsi
modalitásában Schopenhauer mint referenciapont meglátásunk szerint úgy van jelen, mint
abba az identifikációs rezsimbe való beíródás, amely a zárt szöveg kategória-oldódásait a
mozgás helyének ’letapogatásával’, lokalizálásával szándékozik véghezvinni. Az ekként
értelmezett objektív mő dialektikája tehát a jel és az intenzitás kép és sorozat feszültségében
megjelenı paradigmatikus kódjainak alakulásában-behelyettesítıdéseiben tőnik fel, s így a
mozgás helyét és a test, a szobor, azaz a kép-mivoltától szabadulni nem tudó, ám már az
antitétikus figurativitás érvényességét is boncoló esztétikai propozíciók a nyílt és zárt
különféle dinamikái által jelölik ki. Következésképpen halál és élet, eltőnés és keletkezés
határdialektikája is oldódik az objektív vers alakuló babitsi poétikájában, s így kerülhet
elıtérbe a képtelen, a formátlan, a jelenés textuálisba záródása, s a forma egyik
metapolitikájaként az irodalomban (is) az általunk a francia nyelvbıl kölcsönvett holttestet
jelölı szóból (cadavre) eredı kadaverikus, azaz a holttest-kép, amely egy új hasonlóságot
megcélozva a kiszínezıdés elıtti test progressziójára nem anyag és forma oppozícionálásával
készül fel, hanem az elkülönbözıdés modalitásával együtthatva, a reprezentáció „elıtt”
dialektikus idege mögé tekintve. Fenyı Miksa néhány a dolgozatban késıbb elemzésre kerülı
Babits-vers alakzatát idézi a babitsi forma metapolitikáját feltőntetve: „Forma... ennek ma
már minden valamirevaló költı szuverén mestere, de ezt a formát úgy lélekkel telíteni, vagy
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helyesebben a lélekbıl a formát úgy szökkenteni kristályba, mint az ég felé szálló imából és
tömjénbıl a gótikus oszlopokat (…)”.126
Babits a Szagokról, illatokról esszéjében a szag, az illat esztétikai kutatás alá
vonásával alkalmat ad Babits számára arra, hogy az objektivitás filozófiai háttereként
megnevezett Schopenhauer, majd Nietzsche, továbbá a James-i tudatfolyam-elmélet, a Zalai
Bélával való viták, vagy a szenzualizmus kategóriái a mővészet történetének új modalitású
megszólításának irányával, s a Baudelaire-idézet „lélektani tanulmányával” olyan költıi nyelv
kidolgozásán munkálkodik, mely az objektív mő nyílásait, dialektikus munkáját majd az
immanens ok elıírásával és a szubverzió erıivel beoltva is kutatja. S a szag – visszatérve a
babitsi esszébeli érveléshez – mivel egyrészt „szellemibb” a szobrászat vagy az építészet
anyagánál, másrészt éppen tudatunkban ritka elıfordulása a „fı ok”, hogy asszociatív erejénél
fogva „valódi mőbecs” legyen. Babits tehát „új variációként” ragadja ki a szaglást az
érzıképességek közül, az érzet és a változás viszonyulásait boncolgatva. Adott érzıképesség
„akarásra méltó” mővészi feladatként, mővészi teremtésbe és ezzel szövegbe zárulásának
irodalmi lehetıségét (ld. a miniatőr utópiát az esszé végén) éppen abban látja, hogy a Képek
és jelenések ciklus az Isten kezében szövegének barokk hıforrás-gızének különös
halmazállapotából, mely megfosztja a megismerésben az „érzetekbıl megkonstruált világot”
az egyetlen képnél megragadástól, e gızhöz (s a tömjénfüstbıl alakuló épületoszlopokhoz és a
megmozduló barokk angyalok aranyozásához, fényéhez) hasonlóan a szag mint „új
kombináció-elem” túlmutat a látható rezsimjének jelentés-garantáló helyein és a reprezentáció
hasonlóságain. Mindezekbıl következıen vezetheti be Babits esszéjének intertextuális terébe
Schopenhauert: „Míg a közönséges ember az orrát úgyszólván csak elıvigyázati eszközül
használja (gázömlések ellen) mint az iskolakönyvek teológiája tanítja – s körülbelül mindig
csak oly – utilitáris – magatartást mutat a szagok iránt, mint a Teniers képén – az öt érzék – az
ételt szagoló hölgy, akinek arcán e vulgár-utilitárizmus, az esztétikai képességek egyenes
ellentéte éles kifejezésre jut: – addig a szellemileg elıkelıbbeknek nemcsak szemük, hanem
orruk is mővészi = érzékenyebb és obiectiv, vagy ahogy Schopenhauer mondaná: az akarattól
független.”127
A „mővészi fogékonyságú embernek” azonban, azaz a Halász Gábor emlegette
frivolsággal az, aki „szereti és akarja és élvezni tudja” a világot, azaz a babitsi egyik
szemléleti ekvivalenciával élve minden érzetet, annak éppen azt kell szem elıtt tartania
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kötelességként, hogy „A mővészet a világ másolata s több: a természet folytatása, tovább
építése; új variációk létrehozása a meglevıkbıl és azokon felül. Aki a világot másolja, sıt
tovább építi: az a világot akarja, sıt meg sem elégszik vele; felfogásom itt egyenes ellentéte a
Schopenhauerének. A világ pedig nem holmi Ding an sich, hanem, közvetlen, érzeteink.” A
mimetikus (miméticien) reprezentatív rezsimjébıl a változás elve mentén lép ki Babits
mővészetbölcselete ezen pontján, hiszen „a világ maga, maga az érzet nem egyéb, mint
változás. Aki a változást és az érzeteket szereti, annak kivált szívesen kell látnia a ritka
érzeteket és minden ritkát. Íme egy új ösvény.” Majd Spencer kiválasztás-elméletét, a lehetı
legnagyobb kombinációra törekvı, azaz mindig „mesterkélt”, azaz öncélú, így viszont más
célokkal is mindig összefonódó természet elvének szintézisét követıen Babits megismétli
argumentációjának adott szakaszában, hogy míg „minden dolog minden mással oksági
viszonyban is áll s ami a világ egyedül lehetséges mozgását és sokat félreértett egységét
jelenti; s e mozgás, e kapocs, e különbség az egyetlen, amit a világból tudunk = maga a
világ.”, addig e különbséget, e mozgást kell követnie a mővészetnek is. S a mővészet ezen
„dyonysosi elemét”, annak megjelenését így körvonalazva (szemben az apollóni zenével)
ismét a Schopenhauer mővészetrıl való okfejtésével szemben pozícionálja magát: „Ha már
most az így (érzetekbıl) megkonstruált világhoz, mint új kombináció-elemet vesszük a kísérı
affektusokat: azokat következésképp szintén akarásra méltónak és elıidézésüket és új
kombinálásukat méltó mővészi feladatnak kell tartanunk, bár ellentétben az érdektelen tetszés
esztétikájával s annak legıszintébb kifejtıjével, Schopenhauerrel, de megegyezésben az örök
egyforma

mővészi

gyakorlattal.”

S

a

kiszínezı

érzékelés,

megismerés

esztétikai

szinekdochikus nyelvezetét idézi, amint Babits, éppen Locke-t kiemelve a szagok affektusát a
színekéhez hasonló erıvel bíróként titulálja: „S mért ne adhatnának a szagok a plátói eszmérıl
csak olyan intuíciót, mint akár a színek? A szagok Locke szerint a testek secondär sajátságai;
vagyis Spenser elemzését követve, dinamikai téráthaladó tevékenységek, az alany, tárgy és
környezet háromrétően bonyolódott termékei; – de a színek is azok!” A kiszínezı ismeretet
azonban a devenir energetikus sémájában, valamint a heteronómia uralomra kelésével, s a
babitsi expresszió filozófiai telítettségével az inorganikus vitalizmus babitsi formametapolitikájában fellelhetı nyomai alapján a tarkaság fogalmának többszörös immanenciasíkokat lefedése írja át.
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A Játékfilozófia és az Angyaloskönyv „képei”: a tarkaság jelentéspotenciálja és
metaforáinak filozófiai érvényessége az expresszióra váltás babitsi programján belül

Babits Játékfilozófia címő írása azután (1911.), mint ahogyan azt már Rába György
nagymonográfiája is tárgyalja, az objektív költıvé leendés vagy „filozófus-költıvé” leendés
azon programjáról tanúskodik, melynek követelésében „az alany tárgyba átcsapása” a magát
megsokszorozó akarat a magamegismerés fokozatain keresztül már nemcsak ismeretelméleti,
hanem lételméleti odafordulásként értelmezıdik, s így Babits a schopenhaueri filozófia kör-ét
poétikává avatja, s egy átfogóbb filozófiai modell kategóriáit már a bergsoni vitalizmus
mővészeti elgondolásaival egységben vizsgálja. Így lehetséges, hogy a Játékfilozófia olyan
metaforái, mint a kártya, a legyezı, vagy a sugárkéve a dichotómiákkal küzdı huszadik
század elsı évtizedeiben a babitsi esztétika körvonalazódásában szabad erıközpontok, aktív
és passzív megkülönböztetése mellett kerül említésre, valamint a halált mint az
elkülönbözıdés eszközét szemlélve ezen alakzatokat már az eddigi retorikai-poétikai zárt
forma esztétikája nem tudja követni. A babitsi poétika pedig az érzékelhetı felosztásának új
kategóriái mentén bontakoztathatja ki a forma új metapolitikáját a teremtve kombinálás, és az
elkülönbözıdés intenzitásbeli különbségeit tudatosítva, a same vocabulary költıi nyelv
autonomitása ellenében – sokszor a kép feszültségeit a Zarathustra táncait, a dionüszoszi
elemet haláltáncként referenciaponttá, s a verset e kölcsönhatásban filozófiai fogalommá
utalva.
Rába György a legyezı Játékfilozófiában megjelenı metaforáját már elemezte a
plótinoszi dialektika mentén az érzékelhetı kategóriáinak modalitásában,128 miközben idézi
Babits Mozgófénykép c. verse kapcsán Fülep Lajost is a nietzsche-i valamivé levés és az örök
körforgás kapcsán, az ellentmondások játékából az összhang gyönyöréhez vezetı körkörösét,
utalva a vers körkörös szerkezetére. Rába kiemelésében ugyanis éppen a Mozgófénykép
szövege az,129 amelyben „több hagyományos mőnem és mőfaj korábbi önálló rendeltetését
elvesztve egyesül”, s a szerkezet síkváltásai a Játékfilozófiában ismertetett esztétika mentén
(önleleplezı, idézett szavai többszöri tükrözéssé, a látszat látszata kritikai jelentésének
rangjára emeli ezt az eljárást”,130 hiszen – idézi Rába a Játékfilozófiából – a „világ elsısorban
létezni akar, és mentül többször akarja magát.” E variálásban, melyrıl a Szagok, illatok
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esszéje is említést tett, s melyet Rába a „tudatformák szembesítésével” azonosít egyben az ı
meglátásában is „poétikai programnyilatkozat, de még korrajz is, és nem utolsósorban a
szemléletnek filozófiai (etikai és ismeretelméleti) érvényessége.”131 Rába azután kimutatja,
miként válik mőformává az összefüggı képszalag-elmélet a fentebb már megnevezett
filozófusok és kiemelt jelentıséggel bírva a James-i pszichológiai pragmatika poétikaként
elgondolt babitsi szemléletében. Rába A költıi megismerés kísérlete fejezeteiben a babitsi
poétika filozófiai hátterének ismertetésekor tárgyalja azon problémakörök egymásba
illeszkedését és nagyrészt egységesülését, melyek versalkotó tényezıkké válva, s a babitsi
irodalomelméleti elıadások és mővészetbölcseletének is szerves alkotóelemeivé, valójában
mő-feltételekké az esztétikai rezsim kihívásaiban. Rába saját értelmezıi modalitásának is és a
babitsi megközelítésnek is jogosultságát támasztja alá, mikor a Végtelenre nyitott ablak
metaforájának shakespeare-i és carlyle-i utalását megnevezve, így Babits korai költészetének
„ódáit és himnuszait egy természetvallás képére alakított világkép látnoki költészetének kell
felfognunk.

A

filozófus-költı

poétikájának

programja

ekkor

a

filozófiai

kör

„kiegyenesítésével” tehát egy olyan vers eszményével jelenik meg, „mely kiegyenesített, azaz
alkalmazott filozófiai jelentést hordoz, külsı és belsı formáján viszont ott a személyes
gesztus bélyege. Az ilyen vers egyszerre tárgyi, mert érvényes jelentésrendszer, és alanyi,
mert a személyesség élete hatja át.”132 Egy más megfogalmazásban a „fiatal Babits olyan
költı akar lenni, aki nem mond le a megismerı tudat objektivitásáról az egyéni érzelmek
kedvéért, de túl kell lépnie a természetfilozófiai (világnézeti) poézis látnoki költıjének
egyetemes tapasztalatán, ha a kiteljesedett élmény hitelességével kíván szólni.”133 Rába
bemutatja tehát azt a hatástörténetet, mely a spinoza-i világtükör egyesítı szemléletének s a
preszokratikus természetélményen átjutva alakítja az objektív mővészi teremtést, a formula
expresszióra váltását. A Himnusz Irishez c. vers kapcsán az ellentétek egyesítésének
programja mögött meghúzódó referenciapontként megnevezi a hérakleitoszi háborút („a lét
különbségekbıl és ellentétekbıl örökös folyamatát”), Platón hasonlatát a Lakomából („Az
egység széthúzván egyesül önmagával, aminı az íj és a lant összeilleszkedése.”), majd
felmutatja Babits Zarathustra-fordításrészleteinek intertextuális mőködését az általa
körvonalazott objektivitásra vonatkozóan. Az ellentétek harmóniájának tana a schopenhaueri
megsokszorozó akarat a hérakleitoszi természetfilozófiával a Játékfilozófiában végül a
lélektani érdeklıdéssel és a „vitalista kitöréssel” (Rába megfogalmazásában) lesz teljes, mely
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Bergson életfilozófiáját és mővészetre vonatkozó tevékenységét is a sokféle, a mozgás, a
heteronómia felé tendálásban érhetı tetten.
Babits a Játékfilozófia dialógusában Szókratészként úgy állítja, hogy „és egyszer,
mikor Fechner voltam, azt mondtam, élet is van!”,134 mint ahogyan az Angyaloskönyv egyik
ciklusába bekerült „1904 újév” keltezéső versében elhangzik a „Mikor Heraklit volt a nevem”
kijelentése. Rába a Himnusz Irishez vers hérakleitoszi ritmusát értelmezi, (mely „megállapít
és mutat változásokat”),135 s a filológiai adatok alapján tetten érhetı hatástörténet ismeretében
a Babits-vers „Szín a különbség, különbség az élet” retorikáját a nyelv poétikai szerepének
kihívásaiban

értelmezi,

a

„több

dimenziós”

és

„filozófiailag

jól

megalapozott

expresszivitás”136 babitsi célkitőzésének modalitásában vizsgálódva. A Játékfilozófiában az
idézett passzus része a város, a holt kı esztétikai viszkozitással rendelkezı pólusát a víz, az
örökké mozgó, a hajlékonyság, a tarkaság ellentétének bevezetésébe. Az élet az ellentétek
polaritásában, az elkülönbözıdésben megragadott szemlélete („kettınél kezdıdik az élet”) a
Játékfilozófiában a mozgást a szemlélet terébe helyezve a temporalitás(ok), az idıbeli
dialektika megszólítója is. Így a fechneri átmeneti azonosulást követıen a színeket kibontó
Írisz s a hérakleitoszi ritmus tarkasága a mozgás „rokonaként” definiálódik, hiszen „a
tarkaság ugyanaz a térben, ami a mozgás az idıben. Helyesebben a változás nem egyéb, mint
tarkaság az idıben.”137 Rába a mővészet objektivitásának esztétikai „alapproblémája” kapcsán
a spinozai elv pszichofiziológiai (wundti) funkcióban való alkalmazására hívja fel a figyelmet
Babits korai költészete kapcsán, s így értelmezésében „Az idıbeli változással szemben áll az
enyém-et jelentı tárgyak világának szimultán különbsége”,138 azaz a Játékfilozófiában már
tarkasága. Így majd a babitsi konceptuális felépítmény kép fogalmiságából Rába „az énen
kívüli életet”, Írisz világaként az „ezer égi és földi kép a múltból és jelenbıl egyaránt”139
dimenzióját emeli ki, mely szemléleti egység majd a bergsoni intuista filozófia új metafizikai
modalitásával is kiegészül. Továbbá Rába a különbség, a tarkaság és a nyitott ablak
metaforáját járja körül − a „romantikus végtelen” fölfogásának történetiségét a babitsi
alakzatokban felfedve. A Carlyle-tól származó nyitott ablak metaforája vezeti be a
Játékfilozófia esztétikai propozícióit, s Babits egyik levelében így ír Juhász Gyulának: „Ah
nyitott ablakok friss szele: áldott objektivitás, jöjjön el a te országod.”140 Rába meglátásában
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az ablak, melyen keresztül a „végtelenig látni” egy olyan költıi-mővészi eszmény kereteit
határozza meg, amely a „tarka természetnek ehhez a szerves és szervetlen egyetemességhez
fordult”141 himnuszaival és ódáival, amely a romantika megfogalmazásában a sokféle
természettel azonosított, a „változatosan teljes élet” tarkasága. A Modern impresszionisták
elıadásában, majd a Shakespeare-rıl tartott elıadásában is említést tesz a tarkaság
romantikához köthetı direktívájáról, s a Shakespeare-elıadásban a drámaírót már „az élet
mővészi tudatosságával visszaadott bıségéért dicséri”, s „A rút és szép erkölcsileg közömbös
viszonyfogalmai a tarka természet összefoglaló létében, emez a shakespeare-i modellben
kapja meg egységének magasabb értelmét.”142 Így a babitsi poétika expresszivitást kitőzı
programjának filozófiai kategória-alakulásai a plótinoszi kibomló legyezı metaforáját már a
Shakespeare-i életmő „határtalan univerzumát” is implikálja. Rába azután a vers mint
végtelenre nyíló objektív kép poétikai modelljének progresszióját követve a Játékfilozófia
szövegében is felszínre kerülı pluralizmus tartalmi telítettségét a james-i tudatfelfogásra
reflektáltsággal egészíti ki. Ugyanis a tarkaság „esztétikailag megragadható szemlélete” már
nem feltétlenül a görög politeizmust hirdeti, hanem Rába megfogalmazásában „inkább a
pluralista univerzum polista fölfogásán sarkall” (118.) Ez a james-i tudatok különféleségének
elvén, a tudatot alapvetıen személyesnek ítélve irányt szabva „nemcsak a megélhetı
tapasztalatok sokféleségére következtet, hanem Shakespeare mintájára teljes természetként
kívánja ars poeticájává áthasonítani a lehetséges különbözı világok pluralista szemléletét,
objektív költészetének eszménye a romantikus természetesztétikát és a jamesi pluralizmus
empirizmusát racionalizálja.”143 Rába a tarkaság egyik jelentéspotenciáját ebben látja, mikor a
mővész és természet egyenlıségének gondolatiságában a mővésznek nem feladata – írja
Shakespeare-elıadásának szövegében – eligazodni a természetben, s ez az objektív költıi
világkép lehetıvé teszi számára, hogy a teremtı fantázia a mőalkotásban folytassa az életet új
kombinálások révén.
Rába megkülönbözteti a tarkaság „másik értelmét” is, amely Babitsnál „a tudatban
átélt világ egyedi gazdagsága, a versek tárgyainak, mint a költıi én objektumainak, az enyémnek a térben érzékelt változatossága.”144 Következésképpen Rába elkülöníti az objektív költıi
világkép kialakításától az objektív versek programját, de a két poétikaként megvalósuló
célkitőzésben a két tárgyalt problémakör a tarkaság egymást feltételezı „kettıs fokozatként”
válik az értelmezés tárgyává. S Rába Babits irodalomelméleti elıadásait is idézi, hiszen
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„Valóság az objektív átélés”,145 amely pedig „a végtelen világ lehetıségként egyetlen mőben,
egyetlen versben”146 valósulhat. S így mivel a vers is a fentiek értelmében tudatállapot,
egyként valósul meg a „Minden egyes képbıl a végtelenbe nyílik kilátás” axiomatikus
kijelentése (Az ifjú Vörösmarty „mindig-egyszerre-mindjelenvaló” képzeteirıl – 120.), a
hérakleitoszi ellentétek ritmikus feszültségének követelése, a James-i „szimultán kontrasztok
jelenségének” jelenései, továbbá – teszi hozzá Rába – tudatban sokszor „részleges és torzító
tükörben” megjelenı aminıségi különbségek kapcsán Zalai Béla kevert dolog-fogalma. Az
„éles, többszörös”, egymástól távol esık kontrasztjának fogalmára használt kevert dolgok
Zalai terminológiájából származik, s Rába valószínősíti, hogy Babits és Zalai a képszalagról
folytatott vitáik során már elıkerülhetett a fogalom. Mindenesetre Rába az Angyaloskönyv
ıskötetének darabjait már ezen nyitott ablakok vagy objektív költıi képek szövegeiként
azonosítja.147

Babits Játékfilozófiájának Phaidrosza a minıségi differenciálódás története kapcsán
provokálja ki a szókratészi dialógus három metaforikus alakzatát, melyek Babits életmővének
intra- és para-poltikájában a metafora szintjérıl az objektív képek és jelenések
jelentésgarantáló intenzitásaiban a babitsi poétikai modellben a mőfaji direktívák hordozta
zárt forma metapolitikáját olyan poétikai eljárások és mőfaji tudat mentén alakítja, mely így a
zárt szöveg kategória-oldódásait veti fel, s a mő babitsi dialektikáját a tarkaságban
megfogalmazható szemléleti egységen túl a mővészet történetének új modalitásait elırevetítve
az egyre nyíló textualitása és a Blanchot-i mő-fajtalanítás irányába tereli. A Játékfilozófiában
a három metafora a babitsi életmőben is struktúra-hordozókként is megjelenhetnek a néma
anyag (kı, papírlap) jelömlésében, ugyanakkor „fecsegıvé” is válik a határ, a keret
textualizálódása által; következésképpen a mallarméi tömb és a Könyv esztétikai eszméje a
reprezentatív rezsim esztétikai rezsimben való folyamatos átíródásában a dichotómiákkal
küzdés terepeként a mozgás helyét és a heterogenitás politikájának alávetve állandó esztétikai
referenciapontokként is kitőntetıdnek. Így a kép és jelenés babitsi problematikáját Rába a
babitsi objektív poétika filozófiai genezisét középpontba állító kutatásai mellett érdemes a
politikai és az esztétikai filozófia együtthatásában értelmezni – interdiszciplináris metódussal
a mővészettörténet új modalitásainak oppozícionálásaiban, s az érzékelhetı felosztásának
kategóriái mentén is megvizsgálni. A Játékfilozófia adott pontján mővészet és mőfaj új
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kombinációkban való megjelenése kerül a lételméleti felütést követıen (a tudat a
különbségnél kezdıdik, az érzet a változásnál kezdıdik, a lét pedig a kettınél kezdıdik), majd
egy a versekben és a Kártyavár szerkezetében is a mőfaji öntudat és referencialitás ironikus
esztétikai gesztusaként kap szerepet a Szókratész által megnevezett új kombináció, azaz a
mővészi teremtés, az élet folytatása a mővészetben ellenpólusa: „Mővészet minden, ami új
érzést tud nekem adni, hogy több legyek, mert csupa érzésekbıl vagyok. Ami erre nem képes,
az az unalom. A mővészet halála az unalom, «minden mőfaj jó, csak az unalmas nem.»148
majd Babits-Szókratész a differenciálódás, a minıségi elkülönbözıdés elvét továbbra is
kiterjeszti multiplicitás és mővészet, mő viszonyulásának dialektikájára: „Az egész világ a
mővészi komplikációk egy óriási sorozata a kettıtıl a végtelenig. A világ a végtelen
sokféleség felé halad, azaz a végtelen élet felé, mert régi dolog ugye, hogy mennél jobban
differenciálódik valami, annál jobban él.”149 Fentebb idéztük, amint Rába Eco programszerő
nyitottságának elgondolását a babitsi életmőre is érvényesnek, kiterjeszthetınek gondolja,
azonban a véges szerialitás elképzelését látja megvalósulni Babits életmővében. Ugyanakkor
a Játékfilozófiából idézendı hasonlatok az esszé terében való hangsúlyos egymás mellé
helyezése az objektív látvány feszültségi lehetıségeit foglalja magában, hiszen a látható
rezsimjébe a tarkaság, a színes kép a reneszánsz optikai kísérleteinek, csapdáinak fókuszába
helyezett fény a körülhatárolt és a körülhatároló dichotómiájának feloldásával együtt a
reprezentáció mimetikusának kérdésfelvetéseként a halál mint az élet elkülönbözıdésének
metaforikus sémájával, és a bergsoni új metafizika kihívásainak tengelyében is álló mozgás
szövegbe zárulását provokálja. Ennek következtében a három alakzat jelentéspotenciáljuk
révén a dichotómiákkal és a zárt szöveg kategóriáival küzdı esztétikai, s ezzel együtt babitsi
objektív poétikai modell alakulásfolyamatának meghatározó interdiszciplináris és ebben
disszenzus-teremtı mőködésének területe. „A kettı csak akkor kettı, ha kétféle – írja BabitsSzókratész – az érzetet minıségi változásként, minıségi különbségként meghatározva,
melynek mindegyike „ugrás” és „csodák láncolata”, azaz „teremtıdés a semmibıl.”150 Majd a
következıképpen főzi fel a három különös, a mő eddigi dialektikáját és az antitétikus
figurativitást maga mögött hagyó egyre nyíló formák meta-, intra- és para-politikáját,
mindezt, a három hasonlatot oly módon bevezetve, hogy a három alakzatot is egyetlen képbıl
bontakoztatja ki, mely éppen az eltőnı születés esztétikai potenciáljával keletkezés és
megszőnés temporalitásainak felfüggesztésével a polemikus formát készteti megszólalásra –
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érzékelhetı és reprezentáció hasadásában, a parole felszín alá ásásának lehetıségével. „A
világ ideális képe [Kiem.tılem] – kezdi Babits – valami szétesés, ó, Phaidrosz, olyan mintha
egy színes legyezıt szétnyitok; vagy mintha a bővész a kártyacsomagot két kezével hirtelen
széthúzza harmonika gyanánt. Csodálatosan tarka legyezı ez és ezerhangú harmónia. Vetített
sugárkéve, mely egyetlen központból kiindulva az emberi lélek ernyıjén csodálatos színes
képpé terjeszkedik széjjel.”151
Rába tehát teljességében prezentálja azt, amint a görög természetfilozófia,
Hérakleitosz természetbölcselete vagy Plótinosz a világteremtı erı kisugárzásának elvével,
vagy a Vágyból származó legyezıvé ’szétvetıdı” világdifferenciálódást – majd az 1911-es
Játékfilozófia tanúságai szerint a bergsoni emlékezetelv analógiáját „a plótinoszi változatban”
felismerve152

a fiatal filozófusjelölt expresszióra kívánja váltani egy olyan költıi nyelv

fenntartásával, amely a tarkaság, a különbözıség, elkülönbözıdés mozgásának tengelyeit
bemérve, a zárt szöveg kategóriáit nyílásokként, egyre nyílókként „továbbvariálják”. Így
kaphat hangsúlyt a fantasztikum és utópia különbözı mőfajokban, versekben, esszékben,
regényben, fantasztikus novellában megjelenı térnyerése a babitsi életmőben, hiszen a
mővészek „a természet variációit még önhatalmúlag is továbbvariálják: nem azért tért-e át
Shakespeare utolsó mőveiben a fantasztikusra (…).”153 (Rába idézi Babitsot.) Továbbá a
továbbvariálódás a mővészet rangosodásának és rangvesztésének átmeneteit is érinti, hiszen
az egyre nyíló polemikus forma a mőfajtalanítás, vagy más beszédmódban a szöveg
többszörös mőfaji referencialitásával az art minori szingularitásait is, az irodalomban a
ponyva mechanizmusait, s a hasznossági mőfajokat is154 kategória-oldásaiként értelmezıdnek
a babitsi esztétika végtelenre nyitott bekeretezéseiben. S míg az unalom mőfaja ellenében
„Minden grand-art egyik ıstémája az emberi lélek örök vágya a különbségre, amely szintén a
természet kiapadhatatlan variáció-ösztönének folytatódása.”155 S így talán az intra-politika
textuális mőködését is az egyre nyíló, szerialitásként nem mindig tárgyalható tudatállapotszövegek versspirálokba vagy ciklusba, valamint a Könyv belsejében könyvként önmaga
pozícióját felülíró ciklus (s majd kötetcím ciklussá minorizálása) is írásra adja magát a
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határdialektikát felülírva már a következı Babits-idézetben is: „A világ egy perpetuum
mobile. Egy legyezı, amely bomlik, kibomlik, egyre jobban.”156
Az élettel felérı mővészet mint heteronóm tapasztalati tudomány és mővészet
játékfilozófiai felvértezettséggel, továbbvariálva már a bergsoni devenir (leendés) lehetségesei
mentén a dialógusban részvevıket a diskurzusnak szükségszerően mindig ellenálló kép
esztétikai halmaztágulása és az ezzel együttjáró rezsimekbe hozott feszültségei közepette a
babitsi megközelítésben az „ıszinte líra”157 ellenpólusaként nyilvánítja ki magát. Babits a
words of the same vocabulary, „az egy szótárból való szavak”, azaz mint a Gáláns ünnepség
költıi nyelvének köszönhetıen a zárt forma prezenciára kelésével Rába meglátásában az
almanachlíra elleni antiimpresszionista polaritás és pluralizmus esztétikai tárgyalását és
szemléletét emeli föl. A Rába által említett nietzsche-i hısmorálon túl, mely nem engedi meg
sem etikájában, így sem semmilyen esztétikai megnyilvánulásban az „ıszinte” líra „selejtes és
szolgai realizmusát,”158 illetve hozzátehetjük a babitsi életmő ismeretében és Babits
alkotáslélektanára és esztétika pozicionálására tett játékfilozófiai kísérletében a bergsoni hatás
tudatosításával, hogy a nietzschei hamis hatalma is a szolgai alárendeltség elleni
továbbvariálást,

intenzifikálást

helyezi

elıtérbe.

Az

egy vokabuláriumbeli

szavak

összekapcsolásából, az önállóan elevenbıl, organikusból egyre nyíló forma nem származhat a
kadaverikus (holttest-kép) kép rezsimjének alakulásában, hiszen „Annál nagyobb a fantázia,
mennél távolabbi képzeteket tud egymással kapcsolatba hozni, s ennek érvénye egész a költıi
vagy festıi technika aprólékosságáig terjed (…)”.159 Az élettel felérı mővészetet lekövetni
képes esztétika a babitsi esszében a differenciálódás másik metódusaként – a kombináció
mellett – a tükrözıdést (a tudat fokozataként) nevezi meg, amely a reprezentatív rezsim
(plátóni ideák) megfelelésein és így a véges vagy végtelen szerialitás elméletein túl a
játékfilozófiát a bergsoni szabad erıközpontok felé tereli. Bergson materializmusa a zseni
mint szabad erıközpont kiszámíthatatlanságát azzal magyarázza, hogy a szabad erıközpont a
fizikai pont ellenében nem köteles azonnal reagálni a hatásokra, hanem elraktározhatja azokat,
s így − talán a teremtés ökonómiájával – reakció helyett tükrözés jön létre, éppen úgy, mint a
sima fémlapnál, amely nem bocsátja át a sugarakat, hanem visszaveri”160 – foglalja össze
Babits. Majd ismerteti szabadság és tükrözés ezek alapján feltételezhetı összefüggését: „És
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másrészt épp ez a tükrözés hozza létre a szabadságot, azáltal, hogy megmutatja a
lehetıségeket a reakcióra, s így lehetıvé teszi a választást.” Mindezen új metafizikai metódus
azon analógiában válik az esztétika tárgyává/s a Deleuze-i bekeretezés ürügyévé/, hogy a
mővészi teremtés az élet folytatásaként (és így valóban nem másolásként) a lehetségeseket
(leendéseket) új tükrözésként oldja fel. Így lehetséges az a babitsi párhuzamba állítás, mely
szerint „A zseninek nevezett erıközpont éppúgy viselkedik az élethez képest, mint az életnek
nevezett erıközpont az anyaghoz.”161

A Játékfilozófia Szókratész és Phaidrosz közötti dialógusát meghatározó keret
kijelölésekor reprezentáció és érzékelhetı hasadásában, ugyanakkor már a mallarméi
heterogén tömb eltőntetésének lehetıségeit a mő dialektikájaként is tárgyalva Babits filozófia
és esztétika képességeit, érvényességének tengelyeit határozza meg az igazság-programok
pluralizmusának szemléletén belül. A babitsi kép és jelenés, valamint a haláltánc konceptuális
építménye a tarkaság fentebb ismertetett filozófiai telítettségén túl a Játékfilozófia szövege
alapján a mő dialektikájának a vers teoretikus modellezésében, a minden mőfaj líra axiómáját
elıállító babitsi forma mikropolitikájának a képtelen és a kadaverikus hasonlóság irányába
mutató irodalmi tapasztalatáról is értekezik – mővészetfilozófiai redundanciával, az eltőnés,
hiányosulás és kitöltés paradigmatikus kódjainak az egyre nyíló apológiájaként domináns
választásaiban.
A Képek és jelenések ciklus könyvlétének és a nyitott életmő programjában köteten
belüli könyvnyitási gesztusának értelmezésekor a dolgozat majd bıvebben kitér a Georg
Simmel-i életfilozófiai megközelítéső táj mint a mőalkotás modelljének „esztétikai
kísérletére”, valamint Trassard tájainak Deleuze-i megközelítésének analógiájában a babitsi
biográfiai táj mint jelenés textuális motorként funkcionálására. Mindenesetre a mővésszéköltıvé-filozófussá leendés mővészi-textuális pozícionálásában a felnıttlét számőzöttségének
egyik tájaként kijelölıdött Fogaras mint biográfiai táj a Játékfilozófia dialogusának is keretet
biztosít. „– Így kell lennie – gondoltam, kimondva azt a szót, melyet minden filozófus
kimond, mielıtt gondolatainak bizonyításához kezdene. / és lassan, mintha álomra
emlékeznék vissza, visszaemlékeztem egy párbeszédre, melyet valaha, régebben hallottam,
amikor még az erdélyi havasok közt egy kis városkában laktam.”162
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A már az életlendület és leendés (devenir) bergsoni vitalizmusának fogalmi
apparátusát

alkalmazó

Babits-esszé

filozófia,

esztétika

és

tudomány

viszonyának

meghatározásakor is alkalmazni látszik a devenir energetikus sémáját, s ennek következtében
a kép mint a formai ellenállás, a funéraire túlélés jelzıje már a nietzschei elıírásnak
megfelelıen a nem-történeti idıben gondolkodik, s vizsgálja az így meghatározott kerető
filozófiai-esztétikai gondolkodásban a mő dialektikáját, a heteronómiának alávetettségben:
„Spencer azt mutatja ki, hogy a filozófia szó különféle értelmeiben ez a közös elem az, hogy a
filozófia ismeret az általánosság legmagasabb fokán. A legvégsı általánosságok
természetesen azok, amelyek összes ismereteinket eggyé foglalják keret gyanánt, mint egy
nagy szárnyas oltár, mely egy mőremek egységes keretébe sok-sok képet, szobrocskát,
drágakövet összefoglal. (…) A használható filozófiának tehát tapasztalatinak kell lennie,
vagyis létezı ismereteinkkel szükségszerő viszonyban állnia.”163 – írja Babits az elıadás
szövegének elején, melynek témája „Az esztétika helyérıl a filozófiában, s melynek írásba
foglalt verziójának címe, a játékfilozófia a leendés sémáját már e címadással is a kép idıszériájába, a mozgásba mint kifejezés esztétikájába helyezi el, a gyermekkor biográfiai táját
így is kiterjesztve: „elém tárult egy táj, jól ismertem; gyermekkorom óta ebben élt és játszott
szellemem.”164

Majd

a

szubjektum-szemiotikai

tartalom

rejtettségén

és

textuális

tapasztalatában a kép mint a disszenzus-teremtési munka mozgásának jelölıje a szépség
esztétikai körüljárhatósága felé is kiterjed: „(…) a szépség nem érzéseimre szabható külsı
norma, hanem benne rejlik magukban érzéseimben. Az igazság mint norma mindig csak
viszonyokban alkalmazható. (…) A viszonyok felett ítélkezhetik a formális tudomány: de a
szépség nem viszony, hanem érzés, és minden érzés a tapasztalati tudományok tárgya.”165
Majd a szöveg a holt kövek és az eleven természet oppozícionálásának
megkérdıjelezésével éppen a biográfiai táj esztétikai tematikájú szövegbe zárulásával, a
szépség, a vénuszság és a mő dialektikáját a parnasszizmus embléma-mőtárgyának, a torzó
Vénusz-szobor intratextuális beutaltsága révén, valamint a devenir és az életlendület
korporeális motiváltságával is feltöltekezve, a kadaverikus kép, azaz a holttest-kép rezsimjére
íródik fel. Phaidrosz ugyanis a következı tapasztalati kérdés elé állítja mesterét, miután
Szókratész a tarkaság fogalmát az élet kategóriája által a jel és az intenzitás fokozatainak
paradigmatikusságát is elıhívva az életet az esztétika „alaptörvényének” direktívájaként állítja
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elı.166: „Szép dolgokat mondtál, ó, Szókratész, de nincsen egészen igazad. Nem tetszettek-e
neked is jobban Velence holt kövei eleven mezıknél? És sok holt kövek és sok holt városok
és sok, ami halott, régen halott. Elevenek-e azok a havasok elıtted, nem csupa holt kı és holt
hó? (…)”167 Szókratész válasza azonban egy másik biográfiai táj, az itáliai Velence által
összegzi az alakuló (babitsi) esztétikai prospektív potenciáját, amely a zárt és nyitott
dichotómiájának felszámolásával a babitsi forma metapolitikáját a nagyvárosi tájképek és a
haláltánc-metszetek alapján tervezett ciklus költıi tervét egyszerre láttatják egyetlen
ciklusban, magára záruló Mőben megvalósuló szövegiségben, amely még a mallarméi
heterogén tömböt is eltőnteti a holttest-kép rezsimjébe íródva. A két biográfiai táj, a
szülıfölddel, a Dunántúllal ekvivalenciát nyerı kék színezető Itália városa, Velence és a
mindent elnyelı barna Fogaras textualizálódó határai éppen az elkülönbözıdés elvérıl
tesznek tanúbizonyságot, mely a textuális tapasztalattal a háttérben a halált mint az élet
elkülönbözıdésének legfıbb eszközének szókratészi játékát prezentálja. A mő dialektikája
kapcsán így holt és eleven oppozícionálása a jelentésgarantáló heterogenitás helyeként a
mozgás helyét lesi, így kijelölve a heterogén tömb eltőntetésekor, a körüljárható, mozdulatlan
szobor, vagy a bekeretezhetı tájkép mint a mő szimbólumán túl, a nem csupán a
látható/érzékelhetı rezsimjének adott, ám kép-mivoltától szabadulni nem képes, éppen a
reprezentáció lehetıségében megelevenedı mő többszörös immanencia-síkban elıtőnı
látványosságát. A mallarméi egységes tömböt tehát a tinta folyóssága heterogén sorozatainak
rendeli alá, míg Babits Játékfilozófiájában a matéria folyóssága már az irodalom
képtelenjének tapasztalatait a Simmel-i vitális keretezésen túl a a város holt formájában már a
Worringer-i szervetlen, inorganikus vitalitás, így a gondolat- és testvesztés lehetséges és valós
viszony-modulációjának befolyásolásában is megjelenik. „A mővészi városok, ahol a házak
mőremekek, tetszenek, ó, Phaidrosz! A mővészet szép, mert életet visz a kıbe, mint mondani
szokták: tarkaságot, hajlékonyságot, emberi érzelmek kifejezıdését, azaz életet. És Velence
utcáin ott van a víz, az örökké mozgó, örökké változó színő, szivárványos víz…A mozgás az
élet rokona, s tán egy kicsit élet is, s a tarkaság a mozgás rokona, és ahol víz van, ott mozgás
van, ott természet van, ott élet is van, Ó, Phaidrosz.”168
A víz mint a tükrözıdés, a sokaság/multiplicitás városára a dolgozat a Képek és
jelenések ciklusának nyitóverse, a velencei Merceria gépiesen holt forgása kapcsán, valamint
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a versnek A gólyakalifa testvesztésével való viszonya kapcsán, továbbá a tükör mint a
kristály-kép

egyik

állapotának

ismertetésekor

visszatér

annak

már

bizonytalan

határkijelöléseivel, mely a nem-dialektikus idı beszédre bírásával a formula expresszióra
váltásának babitsi direktíváira alluzionál – a víz metaforikus jelentésömlését és a mallarméi
tömb folyósságát megırzı helyrıl, a lírában megnyíló irodalmi térbıl nyerve a heterogén
tapasztalatát. A mővésszé-filozófussá-költıvé leendés ugyanakkor gondolat- és testvesztés
zónáit is bejárni kívánva tehát a nem-organikus vitalitás gondolatiságában is teret kitölteni, s
sokszor a Deleuze-i érzés logikájának és értelem logikájának köztesében, a nem-látásban
eleget tenni a re-prezentáció magára zárulásának.

A mozgás mint kifejezés Simmel-i kijelentése (Mozgás és sokaság)

A jelenés mint az életben feloldódott kép bontja ki hátterét Simmel mővészetfilozófiai
és szociológiai írásain keresztül, a „zavartalan életfolytonosság” vitalista bekeretezésén
keresztül diskurzus-oldásokat megvalósító, a határ szövegesülésének, a szöveg szegélyeinek
csipkézıdését, áttört anyagszerőségét a forme fixe, a rögzített forma, és a zárt, bevégzett mő
dialektikáját a keret és a grand art rangvesztı és az art minori rangosodó mőfajainak kereteit,
a mővészettörténet portrévitáit már a nem-euklidészi non-finito vagy a heterogén test, az
eltőnı születés tapasztalatai felé terelik – a jelenés és vers babitsi teoretikus modellezésének
hátterében.
Babits 1919. május huszadikai irodalomelméleti elıadásában (Szabó Lırinc lejegyzése
szerint) Georg Simmel nevét említi annak a kérdéskörnek a bevezetésekor, amely a
pszichológiai irodalomkutatás hibájaként jelöli meg azt, “hogy [az irodalomkutatás]
tulajdonképpen nem a lelket vizsgálta a mőben, hanem a lelket csak élményekben; nem a
lelket magát, hanem a külsı életet, nem azt, ami a lélekben új, mély, önmagában kifejlıdött és
mélyrıl hozatott, hanem az író életrajzát, eseményeit és ez valóban csak külsıdleges
szempontokat adhat.”169 Ugyanakkor a megfelelı benyomások, képzetek teljes tekintetbe
vételéhez, és itt említi Babits Simmelt, mivel (“Simmelnek teljesen igaza van: …) hogy
“semmit sem tudunk meg egy irodalmi alkotás lényegérıl, hogyha meg nem tudjuk mutatni a
modellt, melyrıl az író mintázik, de viszont igaza van Stoke-nak is, aki (…) azt mondja, hogy
lehetetlen ezt a mővet (aminthogy lehetetlen bármi irodalmi mővet) az író személyének
tekintetbevétele nélkül nézni (…).”170 Babits Képek és jelenések ciklusának nyitó verse – s
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ezzel a fiktív kötetnek a múzsa anatómiáját megszólító lírai szövege –, a Merceria
transztextusként többszörös mőfaji referenciájának jelenlétével, valamint a mő szimbóluma
vagy a formula nıi bábuként való megforgatásának modellálásával érzet, képzet és jelenés
vitálisan felfogható

egysége ellen gyakorol hatást. A kétsoros jambikus Merceriának a

tökéletlen szonettre történı utalásával a vers mint mőfaj teoretikus és a költészet védelmének
metodológiai következményeit kihasználva a ciklus nyitó verse a mechanikus lírai formát
emeli a mő szimbólumává. Az önreferencia azonban egy önéletrajzi elem „biográfiai”
kísérletét is magában foglalja, így mozgás és kép, kép és jelenés kontemplatív modelljében a
ciklus lírai sorozata véghezviszi a vitális karakter megjelenítését.
Simmel Rembrandt arcképsorozatának életszerő folyamatosságáról értekezve a
reneszánsz festészet geometrikus szisztémája és az elvont forma kapcsán éppen a román
lélekre jellemzıen emeli ki a szonettet a zárt formák közül. Kisebb festımestereknél
érzékelhetı, vázolja, hogy a séma és azok eleven lényekkel való kitöltését egymással
semmilyen összefüggésben sem álló lelki alaptörekvések vezetik különbözı irányba, s a
román lélek különösen hajlandóságot mutat az áttekinthetı, „zárt” külsı formák iránt, s ezek
„racionalisztikus elıszeretete olyan sémákat követel, amelyek értelmük önállósága révén a
tartalommal szemben üresnek és mechanikusnak hatnak.”171 A szonett mint sajátosan román
versforma a „szemléleti zártságról” tesz tanúbizonyságot, mely így nem teszi lehetıvé a
folytatást, eltorlaszolja a végtelenbe vezetı utat. (A babitsi életmővön belül ezt példázza a
Merceria-formula a kétsoros jambikus formában, melynek utolsó strófája meg is akad elsı
sora után, ezt a kérdéskört keretezi az Illusztrációk mindenféle könyvekhez szonettjei, s a
parnasszizmus korszakának márványszerő akt-leírásait a Psychoanalysis Christiana
paratextuális láncolata változtatja esetleges kivágássá.) A román szellem a teret
szubsztancializálja, s bár a tér áttekinthetısége megfér a benne lévı emberek (elevenek)
mozgalmasságával, de nem a saját mozgásaival rendelkezik. Tehát élet elve és forma elve az
életfilozófiai háttérben egymás mellé helyezıdve más rendhez tartoznak, s így kizárják
egymást. Márpedig Simmel azért tematizálja Rembrandt önarcképsorozatának létfeltételét a
filozófiai megismerés metódusával, mert túllépve az alkotó és a receptív élményegység
kétpólusú analizálásán, látnunk kell, hogy Rembrandt a portrésorozattal a mozgást mint
kifejezést érvényesíti. A lelki vezetéső “mozgásimpulzusokból” Rembrandt mőalkotásai nem
a pillanat kívülrıl nézett képei, “amelyben a mozgás az ábrázolandó csúcsponton az idıbeli
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lefolyás valamilyen önmagában zárt keresztmetszeteként jelentkezik.”172 A Rembrandtportrék a vitális folyamatot manifesztálják a lezárt létő reneszánsz portré vagy egy szonett
kizártsága ellenében, s (…) Rembrandtnál minden képben megragadott pillanatba beáramlik
az egész élet, ugyanúgy áramol tovább a legközelebbi képig; a képek szinte feloldódnak a
szakadatlan életben…”173
S az élet expresszióra váltásakor, azaz a jelenés a formula kontaktjában
„megszabadulás”, a rögzített és felszaggatott mozgás lendületbe hozása, s így a mozgás mint
kifejezés több lehetséges képpé objektiválható. Ugyanakkor „Okvetlenül egy tudattalan
ösztön kell, hogy megérezzem, mely szavak, színek, képek, alkalmasak arra, hogy
szimbólumai legyenek a mőnek.”174 A mő mozgásának hordozói a valóság reprezentációjának
azon elemei, melyek a tartalom szimbólumai tudnak lenni formai princípiumként. Az
“eszményítés” során a kép kiválogatódása a végtelen mozgásból, a megfelelı variáns
(“Eredetileg minden nyelv költészet” – Herder) kiválasztását tárgyalva azonban Babits az
irodalomelméleti elıadások ellentmondásai között a mozgás, kép és lírai szövegek teoretikus
és esztétikai viszonyulásának felvázolásakor a figyelem körébe helyezendı az élmény mégis
fontosnak minısítése, mivel Babits egyik elıadásában Goethe színelméleti értekezéseire utal a
látás-elméletek történeti beágyazottságának hangsúlyossá tételével ─ kép és lírai szöveg
viszonyrendszere kapcsán. Az élmény jelenlétének feltételét a mozgás elraktározásához köti,
a költıi “kiválasztódás” differenciált jellegzetességéhez kapcsolja. “Sokszor meglepıdünk
azon, ha az írók életrajzát nézzük, hogy mily csekély élmény vált a nagy alkotások csírájává.
(……) De igenis szüksége van az írónak az élményre, és azt az élményt, amit fontosnak érez,
(…) ha mégoly csekély is, ösztönszerően beidegzi, ha még annyira nincs is szüksége rá a
praktikus életben, nem fogja elfelejteni;(…)”175 Az Arany János-dolgozatokban kifejtett
képzetelemek eredetére is vonatkoztatható utóbbi idézet azután Goethe optikus kísérletének
megidézésén kívül a mővészi bekeretezés problémakörét is felveti:
“Az a rendkívüli élesség, amellyel ezek az alakok megjelennek [Goethe behúnyt
szemei elıtt], mutatja, hogy némely képet rendkívül precízen tudott a memória megrögzíteni,
s maga sem tudja sokszor, hogy mért éppen ezeket, oly jelentéktelennek látszanak (…) (ezek
az emlék-képek) Ez a világosság, mellyel a képek a költık lelki szemei elıtt állnak, ez
sokszor tévedésbe ejti ıket ihletségük mivolta felıl. Goethe írja ismét, hogy a felfogásnak ez
a világossága arra vezette ıt, hogy sokszor éppen festınek gondolta magát. Tudjuk azt, hogy
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mily rendkívül sok író készült festınek, Keller Gottfried, nálunk Kisfaludy Károly; tudjuk azt
is, hogy milyen rendkívül sok az írók közül festınek vagy valamely képzımővésznek a
gyermeke, vagy oly családból származott, amelyben ezek is vannak. A szemnek tehát
valamely nevelése képes segíteni erre a precízióra, valamely öröklött képesség is lehet az, ami
bizonnyal nem döntı faktora az írói tehetségnek, de nagy segítıje. (…) A látásnak ez a
precíziója csak eszköz, amellyel képes bizonyos képeket rögzíteni magában (…) Fontos a
képek kiválogatódása. Az író nem azokat a képeket rögzíti meg, amelyek praktikusak, vagy
amelyeket akar, biztosan nem is azokat, amiket a festı. Egészen más az ı szempontja.”176

A „biográfiai táj” mint az élettıl el nem vágott mő rendje

Babits Útinaplójának tájakról értekezı része természet és táj polaritásának disputájába
a Képek és jelenések szöveg-sorrendiségében is felfedezhetı mővészettörténeti vonatkozások
lírára vonatkoztatottságával jelenik meg. Ruskin tájszín-tipologizálásán túl az esszében
hangsúlyt kap a valósághőség és hamisítás kapcsán Turner egyik velencei akvarelljérıl egy
építıállvány képen való jelenlétének bizonyító ereje; a babitsi életmőben (szövegpéldaként a
Merceria vagy A gólyakalifa vonatkozásában) Velence és a formaváz stabilitása és
mozgékonysága az Egy filozófus halálára címő versben is helyet kap. Másrészt az útinapló
ezt követıen lírát és tájat az “esztétikai beleérzıképesség” fokmérıjeként egymás mellé
helyezi. Babits elsı zárójelezése szerint “( – a jó vers szintén tájkép: a mikrokozmosz belsı
tájainak képe),” s így a festmény “nézıjéhez” hasonlóan a vers olvasója sem mindig értheti
egy jó vers minden gondolatát sem.177 Ugyanakkor egy rossz tájkép ellenében az “élvezı,
vágyó szemnek semmi sem lehet unalmas a természetben, mert semmi sem egyforma – a tájak
legkevésbé. Gondoljuk meg: egy táj (definició: a természetnek egyszerre belátható része)
mennyi kombináció-elemet rejt magában.”178 A schopenhaueri gondolatokat követı útinaplórészlet konkluzionálja, hogy így a táj semmi más érdeket nem kínál, pusztán esztétikait.
Simmel azonban még tesz egy kitételt mőalkotás és táj kölcsönös modellálhatóságának
tárgyalásakor. Táj ugyanis Simmel megfogalmazásában nem csupán a látóterünkbe került
természet, hiszen az csak anyaga a látványnak. Simmel az értekezés ezen pontján (A táj

176

BABITS (Kiem. tılem)
PÓK 1967. 77.
178
PÓK 1967. 77.
177

76

filozófiája) hívja metodológiai “segítségül” a tájat mint mőalkotást, amely képes arra, hogy
elmetssze világhoz kapcsolódó szálait, és azután saját középpontjában kösse össze azokat.
Simmel már A képkeret “esztétikai kísérlete”179 kapcsán kifejti, hogy a mőalkotás határai
egészen mást jelentenek, mint a természeti dolgok esetében, hiszen elıbbi egyetlen aktusban
mint magáért való világ elzárkózik minden rajta kívülitıl. Tartalmazza tehát (– és ez már a
Blanchot-i irány – ) a feltétlen lezárást, egy kifelé irányuló közömbösségben, s a befelé
irányuló egységesítı összefogást. A képkeret abban segíti a képet, hogy az érzékileg
megjelenítheti a kép ezen belsı egységét, a kép kapcsolatba kerülhet középpontjával
(eredetkészségével). Azonban mintha Simmel megkülönböztetne a szonetthez hasonlóan (ld.
fentebb) a modern visszaélésben, a rangvesztésben egy olyan típusú keretdíszítést, amely az
architektonikus keret ellenében (a modern keret) csak a lezáró funkciót teljesíti ki, így
széteséshez vezet. A keret díszítése (akárcsak a bútorok individualizálása) a kulturális fejlıdés
azon elvével, amely szerint a keret (az önmagában zárt forma) önmagában is jelentéssel
bíróvá válik, de csak egy látszólagos magasabbrendőség jegyében.
A

tájban

a

leglényegesebb

az

elhatárolás180

Bár

a

tájfilozófia

Simmel

megfogalmazásában csupa dualizmus és elhatárolás, Babits lírai szövegeiben – a kor
mőfajrepertoárjának kísérleti dimenziójában – a zárt forma és keret organikus sorozattá
tételével (és ez a prózára is érvényesíthetı) az életmő-leendésben vagy devenir-irodalom
fogalmiságának is eleget téve a lírai és prózai szövegek is a mozgás attribútumaiként
kívánnak jelen lenni. Mindez a bekeretezés vitális karakterő felfogásában, a mővészettörténeti
nyílt forma fogalmának párhuzamos alakulásfolyamatának részeként jelenik meg az irodalmi
mezı viszonytengelyei között.
Georg Simmel Rembrandt portréit és önarcképsorozatát értelmezve szintén az
életfilozófia szemlélete alapján konceptualizálja, hogy az élet vizuális megfelelıje a
dinamikus, organikus forma. Babits Recitativ kötetében a Képek és jelenések ciklus ikoni
attribútumokként jeleníti meg a perspektivizmus merev tekintetét (a statikus szemet) és a
tektonikus testtartást, melyeket már a nyitó vers, a Merceria is tematizál a félbevágott,
mechanikus zárt formaként forgó próbababa-múzsa alakjának leírásakor: “Szabályos arca
mindig mosolyog, / mindig vidáman, egyformán forog. (…) Tartása egyenes, fejet nem ingat /
merev szemével sohasem kacsingat.” A ciklus azután meghatározott sorrendiségben felálló
versei különbözı életfilozófiák (Nietzsche, Bergson, Simmel, Palágyi Menyhért) fogalmait
irodalmi terekbe tárgyiasítják, a rosszul kivágottat, a kiszámítható formulákat szembesítik a
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képvers lehetıségeivel, a lírai képi narratívával vagy a haláltánc mőtárgyleírásként és
táncleírásként tematizálásával. Bár az 1920-as évek elején az esszék terébıl eltőnik a formula
kifejezéséhez köthetı fogalomkör, a poétikai szemlélet késıbbi versspirálokban (ld.
Rejtvények és A kedves arcképe, De te mégis szereted ezt a kort? és A jó hír), valamint a
regényekben is alapvetıen befolyásolja a szerkezet alakulását.
Simmel tehát a modern keret esztétikai helyzetének meghatározását a kultúra
szövegének változásainak viszonyulásában vizsgálva az architektonikus, nem felcserélhetı
oldalú „régi” keretekkel bekeretezett képeket – metodológiájának kibontásakor azért
hangsúlyozva, hogy csak „látszólagos” az ellentmondás a modern és a régi keret kronologikus
és így hipotetikus elkülönítésekor -, mindenesetre a modern keret önmagában is jelentéssel
bíróvá vált. Így Simmel a képkategóriák vitáinak szőrıjében, Rembrandt önarcképeinek és
portrésorozatainak a mozgás és élet, egész és sokaság mővészetfilozófiai körvonalazódó, s
ezzel az érzékelhetı felosztása új kategóriáinak szemléletébıl történı megközelítését
megelızıen a képkeret, majd a táj „esztétikai kísérletének”, esztétikai-filozófiai
értelmezhetıségét vizsgálja meg. Az egyre nyíló szemioticizálódó státusza révén Simmel
ellentétezésében a mőalkotás határai éppen ott hordozzák jelentéspotenciáljukat, hogy a
„természeti dolgoktól” eltérıen képes mint magáértvaló világ elzárkózni a rajta kívülitıl,
beleértve a kép befogadóját is. Ugyanakkor a mő dialektikája éppen ebben érhetı tetten, s itt
már Simmel „vitalista karakterében” érzékelhetı mind a jel, jelentésáramlás paradigmájának
és zárt szöveg kategória-oldódásainak mővészetfilozófiai feltöltekezése: hiszen Simmel
szerint éppen a mő határainak és a keret jelentésváltozásainak hatására a mő egyetlen
aktusban teremti meg a feltétlen lezárást, amely egyszerre egy kifelé irányuló közömbösség,
ám biztosítja számára a kép középpontjával való kapcsolatot, a re-prezentációt, az újrakijelölést (már a mő Blanchot-i magányának fogalmiságát is megengedıen), illetve a befelé
irányuló egységesítı összefogást is. A Simmel által modern keretként aposztrofált jelenség
esetében azonban már nem az élettıl elvágott mő igénye jelenik meg, tehát a feltétlen
lezárulás aktusának úgy kell végbemennie, hogy - a keret kifelé „esésével”, „centrifugális
szétesése” következtében – beáramolhasson a világ, a kép ne váljon szigetté környezetében. S
ezen a ponton jelöli ki Simmel a keret, a kép határának a kultúra szövegének elmozdulásait
figyelembe véve, s a forma-vitát már az erıvonalak, körüljárhatatlansági zónák, a
’képtelenítés’ és jelenés babitsi fogalmisága felé kimozdulva tárgyalását; Simmel állításában
ugyanis ha a keret esztétikai helyzetét meghatározza a közömbösség (lezártság), valamint
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formáinak azok az energiái181, amelyek áramlása révén a kép „puszta határıreként” van jelen
a keret, akkor ennek valóban ellentmondanak a régi keretek, amelyek tudomást vettek kép és
környezet viszonyáról, az „egész” felfogásáról. Így tehát Simmel esztétikai kísérlete is
hangsúlyozza:

a

keret

esetében

szükséges

szempont

státuszának

felmérésekor

(kultúratudomány és élet dinamikájának alakulásáról szintén számot adva) a keret elıtérbe
kerülése vagy háttérbe szorulása, s az energiák és gátak mérlegelése.182 A vitális bekeretezés
problémáját tematizálja Simmel A táj filozófiája183 esszéje, mely Babits szemléletébe is
beépül a Képek és jelenések ciklusának intra-, meta- és parapolitikáját kiépítve a mő
dialektikájának és a forma metapolitikájának tekintetében, az élettıl elvágott mő dialektikáját
kép és jelenés babitsi fogalmi meghatározottságának alárendelve, a textualizálódó határ
kísérleti tereként az esztétikai rezsim inskripciójaként. Babitsi megfogalmazásban a mő
létfeltételének eszt könyvnyitás ugyanakkor az életmő késıbbi alakulását és irodalmi
tapasztalatát is tekintet étikai definiálhatóságának kategóriájaként az alkotásban mozgás és
sokaság (színesség) Simmel szemléletében is a mozgás mint kifejezés, a re-prezentáció, a kép
feszültsége az esztétikai rezsimben s ezzel a forma-vitán belül a formát mint teremtı
egységesítı fogalmat tárgyalva dualizmus és zárt és nyíló forma dichotomikus elgondolásából
való a jelenést kilépést provokálja. S Rembrandt képsorozatain kívül a szemléleti zártságot a
többek között a sokféleség/egység szemléletét a mozgalmasság eleven formáin keresztüli
meghaladásával képzeli el. Ami a babitsi vonatkoztatottságot illeti, fentebb vázoltuk, a Képek
és jelenések szövegeinek és paratextusainak, valamint párverseinek keletkezési helye
domináns szempontnak tőnik a ciklus könyvként megnyíló, költıi létet pozícionáló intrapolitikáját illetıen, mely be véve a könyvnyitás gesztusát éppen jelenéssé is oldva eltőnteti, a
könyv határait ezzel a biográfiai kísérlet írásának nem befejezhetıségét is prezentálja. A tájak
azonban e Rába által nagyvárosi tájképekként csoportosított többszörös mőfaji referenciával
rendelkezı darabjai az egyetemi évek és a szellemi fejlıdés városát, Budapestet, valamint az
eszmélés szülıföldjét a felnıttség számőzöttségének és testre eszmélésének Fogarasával
oppozícionálva a biográfiai táj fogalmi telítettségére mutat rá. A táj Babitsnál is, Simmelhez
hasonlóan, a kép dialektikus státuszának reménytelensége mellett a mő magányának
analógiájaként a vitális bekeretezés problematikáján túl textuális motorrá is válik (a ciklusban
többek között az életlendület sorrendiséget meghatározó és így a jelenéssé az életben
szükségszerően feloldott képet), s a zárt szöveg kategória-oldódásai és a korporeálisan is
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megnyíló, s ezáltal motivált költıi nyelv a mise en abyme új formáit írja elı. A figuratív alany
erózióját letapogató irodalmi tér a táj szimbolizációját, s ezzel a szimbólum jellé alakulásának
procedúráját, valamint a signifiance eljárását megnyitva esemény és jelenlét (sokaság és
egység), továbbá a vers eredetkeresésében, a biográfiai tájat az objektivitás igénye helyett, a
nagyvárosi tájképet, a piktúrát elıtérbe helyezı mővészetfilozófiai és életfilozófiai háttér erıs
fogalmi telítettségével, a lírai képi narratíva (Thomka) felé, valamint a halált-tánc és a mőfaj
mint leendés kísérleteit a heterogenitás jelentésgarantáló helyeinek kutatási lehetıségét
szolgáltatja.
Simmel A táj filozófiája c. írásában természet és táj viszonyulását meghatározva az
„újkori” változások szakaszában találja meg a „tulajdonképpeni természetérzést” a dualizmus
állandó jelenlevıségénél fogva (önállóak akarunk lenni és részek is), hiszen e korszak
jellemzıje, hogy ’egy rész maga is önálló egésszé’ válhat. E kijelentés pedig Simmel azon
hipotetikus tárgyának kijelöléséhez szükséges, mely szemléleti egység és objektív módon
önmagát meghatározó tájhangulat, valamint a táj mint elhatárolás és individuális, zárt,
önmagával elégedett képzıdményt a mőalkotás analóg struktúrájaként teoretizálható. Így a
retorikai-poétikai zárt forma, például a szonett mővészetfilozófiai tárgyalásakor a mő egyetlen
aktusában hamis kérdésként jelenhet meg a táj hangulatának a forma elıíró fogalmiságában
zárt szemléleti egységbıl, képébıl ám mőkeretei között be-nem-záródó aktusában,
cselekvésében, hogy mi az elsıdleges vagy ok-okozati viszonyt feltételezni: adott dologról
alkotott egységes képzetünk vagy a vele együtt jelentkezı érzés között. Természetesen
Simmel a mő magányosságának mallarmé-i tapasztalatokra építkezı azonnal lezáró blanchot-i
esztétikai fikcióját a táj/mőalkotás vitális karakterisztikumának megfeleltetve a befogadói
aktust, valamint érzet-képzet mozgékony szemioticizálását is lefolytatja a kép státuszának
vizsgálódása közepette. Így lehetséges, hogy a késıbb Babits A kedves arcképe
szövegnyújtásnak már e Simmel-írás adott szituációja, a kedves arcképének és e vitalista
szemléletnek a mővészetfilozófiai direktívái már szövegbe zárulnak, majd a nyújtás
következtében az egyre nyíló esztétikájának eleget téve az eleven forma, simmel-i
megfeleltetésben az élet elve (a forma ellenében) és az égı, lángoló kép kocepteket
lemeztelenítı szubverzív erıivel birkózik. Jelenés és befogadás, megelevenedés az
immanenciasíkokon, miféle hasonlóság ez: szerelmesünk képét/alakját szemlélve egyszerre
jelenik meg elıttünk zárt képként, percepcionált sík-sorozatokként, jelenlévı benyomásként
mely nem feleltethetı meg a szeretett objektív képének, azaz egy már kialakított képzetekbıl
emlék-szigetekként tárolt szemléleti egységnek, hiszen megjelenik a heterogén lehetısége, a
mozgás helye és az eltőnésé, s ekkor – Simmel szerint – a „megélı” már képtelen
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megmondani, hogy a kép keltette-e fel a szerelmet vagy a szerelem, a vele jelentkezı érzés a
kép átalakulását. S itt Simmel a vers befogadását is írásra adja (provokálva Babits számára a
mise en abyme lírai lehetıségét), mert annak befogadásakor gyakorlatilag a zárt forma, azaz a
szemléleti egység adott mőfaji tudata - A kedves arcképét tekintve például a szekvencia
rejtvényei (Rejtvények) - temporalitás tartamokba ütközése a költıi nyelv szubverzív
erıvonalait teszi láthatóvá. Így kerülhet elı Simmel kérdésfelvetése a táj mint mőalkotás
filozófiájában: mi tekinthetı elsıdlegesnek: a puszta közlés vagy a verssé alakulás, a versként
vagy közlésként megjelenés.
Simmel azután Rembrandtot a középpontba állító „mővészetfilozófiai kísérletében” a
festıt mint „a halálba állított” mővész példáján keresztül fejti ki a reneszánsz portréalakok
lezártsága, a reprezentatív individuális élet és a forma elve ellenében az élet elvének alávetett
mozgást mint kifejezést, a portréalak rembrandti nyitottságát, a sokféleség/egység
gondolatának meghaladását, és tulajdonképpen a személyiség történetét ellentéteken át
láthatóvá tévı nyitott életmő építkezését. Simmel fejezeteinek téma-kijelölései jól
illusztrálják, amint a lét és kifejlés, vagy a képkategóriák közül önarckép és portré vitális
folyamatba helyezése, tehát a kép a mozgás mint kifejezés esztétikai követelménye az
elızetes formát alárendeli a „kikristályosodott itt-létnek”, s ezáltal a mozgásimpulzus
lendületébıl szemlélve a kép nem a pillanat kívülrıl nézett képe lesz, „amelyben az
ábrázolandó csúcsponton az idıbeli lefolyás valamilyen önmagában zárt keresztmetszeteként
jelentkezik. A kép sokkal inkább egyrészt az itáliai reneszánsz portré lezárt léte és a
reneszánsz elvont formái (kubuszai), a nem szerves, mechanikus reprodukció veszélyével az
élettıl levágott zárt mő, vagy a román szellemre jellemzı tér szubsztancializálásával (szonett),
tehát az így belsı idegenségében elızetes forma (a egyszóval a szemléleti zártság) ellenében a
Rembrandt-portréhoz hasonlóan épít, s a vitális folyamat részeként a festıi gesztust is
implikálja a vászon; másrészt az élet elvének elıírásával, mely más „rendhez” tartozik, mint a
forma elve, a vitális mozgás az egyre nyíló tendenciájával a reprezentációs rezsim mimézisén,
hasonlóján túllátva a képek szériába helyezettségüknél fogva, a forma-vita külsıdleges
csontvázán túl a dichotomikus gondolkodásból kilépés kategória-oldásai felé tartanak. A kép
rezsimenként változó funkciói körvonalazódnak, hiszen azáltal, hogy Simmel a kép
létrejöttének vitális mozgását is mővészetfilozófiai értekezésének tárgyává teszi, s a
képsorozatokat vizsgálva a mozgást, mozgalmasságot már a Játékfilozófia eszmefuttatásához
és állásfoglalásához hasonlóan nem csupán a képzettársítás vagy a fantázia révén akár
mechanikus reprodukció szintjén megrekedı mozgásaiként követi le; Simmelnél is csak
átvezetés és szimbólum a kép, amely a mőalkotás mindenkori azonnali lezártságánál és
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határoltságánál fogva ugyan a szubjektum objektiválásakor ki van téve a kettıs csábításnak,
hogy vagy csak ábrázoljon egy tárgyat vagy pusztán „megszólaltassa a szubjektumot” (a
vallomásosság

igénye,

fıként

az

önarckép

veszélyeztetett).

De

ahogyan

Babits

irodalomelméleti elıadásainak okfejtésében az élmény kikristályosodik, úgy a kép mint
átvezetés a merev és idıbeli kiterjedésen túl, szériába helyezettségénél fogva (a deleuze-i
immanencia-síkokat megidézve) a „belülrıl megragadott élet” szükségszerőségeiként
prezentálódnak, melyek azonban a képpel nem törıdı erıhatásokat is szövegbe zárják. Így
egyrészt már a babitsi kép és jelenés viszonyulásáról értekezve is megengedhetı az a
metodológiai

megközelítés,

mely

szerint

a

kép

úgy

válik

a

benne

lakó

potenciálkülönbségekkel szériába helyezettségénél fogva differencia/különbség-operátorrá,
hogy az érzékelhetı rezsimjében éppen a forme fixe, a rögzített, zárt forma destabilizációs
eszközévé válik. Ez a dichotomikus feszültség, a kép-mivolttól és vizualitástól (hiszen a
vászon is olvasásra adva) képtelen menekülés ugyan Babits esetében még sokszor a
mimetikus logikában gondolkodik, nem figurális kompozíciókkal valósul meg, nem
defigurálja a keretet, ám a minden mőfaj líra axiomatikus állításával, sıt affirmációjával a
vers teoretikus modellálását a praxis által is elıtérbe helyezve már nem a forma külsıdleges
vázként kezelésével gondolja el. A forma lassan halvasztott formavázzá csupaszodik, s a
jelenés mint a mozgás és sokféleség (színesség) lehetıségét, a mőfaj mint leendés terét nyitja
meg. S bár a vers rögtön visszautalja a képet, az egyre nyíló, a nyílások, bemenetek
látványossága az eltőnı születés heterogén testét esztétizálják a levetkızı/visszaöltözı
csontváz, váz dichotomikus küzdelmében Simmel „tér nélküli pillantása”, a hérakleitoszi
kozmosznak megfelelve a nem közvetlen mozgalmasság azonosságaként Rembrandt halálérzékelésének is szentel fejezetet, hiszen a szerves lét tulajdonságaként a „saját halál” mint
lezárulás egyrészt a blanchot-i terminologiával élve a jól meghalás feladat-jellegét a mő
magánya és a nyitott életmő feszültségének lehetıségét is példázza, bár Simmel még
sorozatokként vizsgálja a képek valóságát; másrészt a haláltáncok párka-elképelésével
ellentétben (a halál mint a kívülrıl fenyegetı erıszak, mely nem áll kapcsolatban az élettel)
Rembrandt önarcképeinek vigyorával a karnevál tér- és idı-szubverziója révén dialogikus
szcenikát vetít a véges/végtelen szerialitásán kívülre tekintve, így a meghalás metaforikus
sémájában élet-halál határdialektikájának átmeneti feloldódása (majd a felejtés oka) egyszerre
láttatja a kívült, s rendezi el az életmő darabjainak immanens látványait. A baudelaire-i
csontváz mint a költészet síkja így rendezheti el a babitsi haláltáncokon keresztül a Képek és
jelenések ciklus könyvlehetıségét, ugyanakkor a ciklus darabjaként átutalhatja az Isten
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kezében cím által kijelölt teret egy másik publikált kötet ciklusává, vagy a nagyvárosi
tájképeket magába foglaló Recitativ kötetcím teresedését megnyithatja egyetlen versként.

II. Babits Képek és jelenések ciklusa: az eltőnés és a haláltánc mőfaji referencialitásának
irodalmi tapasztalata (Irodalom a képtelen és a jelenés oldalán)

1. A mővésszé-költıvé-filozófussá leendés költıi tervei és a látásra adott fantom
szövegbe zárulása az egy ciklusban megvalósuló mő dialektikájaként: a Recitatív mégis
megvalósult ciklikussága

Babits ezt írja egyik levelében, mikor arról is gyakran beszámol, mennyire
mindennapos társa Baudelaire-kötete: ”s ugyan a Baudelaire Párizsi képek-jének mintájára
egész ciklust terveztem budapesti képekbıl, de e ciklusból egy sem lett úgy készen, mint az
elhibázott, megállhatatlan Lichthof.”184 Ebben a mozzanatban a világvárossá váló Budapest
mítosszá tételének, korszimbólummá emelésének gesztusán kívül a nagyvárosi tájkép mőfaji
direktíváinak mővészetfilozófiai és poétikai-retorikai feltételein túl, a haláltánc mint vers
eredetkészsége felé mozgása által a kadaverikus kép rezsimjére felíródásának a forma babitsi
metapolitikáját felfedı technikáira, eljárásaira, modalitásaira kell felfigyelnünk.

„Ha föllapozom, újra élem a fogarasi magányt, régi örömöket és sivárságokat, a
háború éveinek heroikus békevágyát. Hosszú út ez a könyv.” – így nyilatkozik Babits Mihály
1922-ben a Színházi életnek. Az ideológiai-esztétikai és életrajzi indíttatású 1916-ban
megjelent harmadik kötet valóban egy fejlıdésvonal gyökereit és képzett hagyományait
vonultatja fel, hiszen egyrészt legkorábbi verseit emeli be az immár „befutott ” költı;
másrészt – és az elıbb említettek által – a líratörténet új forradalma bontakozik ki. A Recitativ
lírai regénye185 ugyanis egyik oldalon láttatni enged egy személyes létet a lírai személyesség
jegyében, míg másik oldalon jelentkezik egy még kidolgozottabb esztétikai mozgalmassággal
rendelkezı objektív eszmével. Ez a kettısségnek tőnı líraszemléleti és ideológiatörténetet is
nagy fokban érintı jelenség a leginkább a kutatásunk középpontjába állított Képek és
Jelenések ciklusban domborodik ki. Weöres megnyilvánulását is ez a gondolat vezérli:
184
185
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„Babitsnak a Recitativ második feléig stílus- és formaproblémái vannak: az én és a világ csak
ürügy a formálásra.”186 Az elsı három ciklusában a költészet ezt megelızı szakaszához
képest erıteljes életrajzi vonatkoztatottságot a valós lehetıségeket táró és elképzeléseket
elzáró élet látszik motiválni, majd „átbucskázik” a kor kontextusában szimbolikussá váló
felnıttségbe; az én és a világ teremtı és megismerı eszközeként nyilvánul meg az utolsó
ciklus könyvisége.
A kötet ciklikusságának vizsgálatakor érdemes számot vetnünk azokkal az
eredményekkel, amikre a genetikai textológiai kutatások jutottak az elmúlt években a Babitsversek keletkezéstörténetére és az Angyaloskönyv megszerkesztettségére vonatkozóan.
Kelevéz Ágnes a költemények genezisét megállapítandó igénybe vette egyaránt a filológia és
a lélektan vizsgálati módszereit, valamint a költıi évszakmotívumok valóságtartalmát, és a
versek tematikáját is kutatási körébe helyezte. Így éppen a fogarasi korszakban született
versek idıbeli újrarendezését szorgalmazza. Ennek a dolgozatnak ezen keretek között nem áll
módjában a kronológiai sorrendiség filológiai felülvizsgálása, annál inkább kiemelendınek
tartja a Recitativ-ba bekerült, de még az egyetemi, majd bajai, szegedi és szekszárdi
tartózkodási idı alatt írt verseknek a kapcsolata, az új javasolt keletkezési idejük és a fiktív
kötetszerkesztés ötlete.
Az utólag összekötött Angyaloskönyv elsı füzetében, amelyet Babits 1903-ban
tisztázott le, még nem lelhetı fel Recitatív-vers.187 Ellenben a második és harmadik füzet
felépítése a Recitativ Képek és Jelenések ciklus önálló könyvlétének gondolatával több ponton
találkozik.
A második kéziratos füzetet Rába György teljes joggal nevezheti „ıskötetnek”, mivel
Babits az ultima editio elvére reflektálva már képzeletbeli verseskötetként tisztázza le. Ezt
támasztja alá a kézirat anyagi vizsgálata, valamint a versek ciklikus csoportokba való
elrendezése. Tehát Babits újrafőzi a költeményeket, ami pedig a tisztázási módot illeti, egy
általa irányított képzelt cenzor már a páratlan oldalakra helyezi az írásokat nyomtatás végett.
Kiss Ferenc is felhívta már az irodalomtörténet figyelmét arra, amint Babits, Kosztolányi
Dezsı és Juhász Gyula levelezésük során tulajdonképpen tudatosítják saját pozícióikat és
„beavatják” egymást az irodalomba. Vitázásaik sem valódi viták, inkább a megszólalás
lehetıségeinek örömkitörései. Bár a második füzet versei 1903 januárja és 1906 júliusa között
keletkeztek, a tisztázás nyilvánvalóan késıbbi; Kosztolányi ekkor már ismertebb költı és
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publicista, írásait folyamatosan jelentetik meg. A levelezés helyét átveszi a valós irodalmi
munka – Kosztolányi esetében. Kiss és Kelevéz véleményét osztva erre a szituációra
vezethetı vissza az, hogy bár Babits feltehetıen még nem a nyilvánosságnak szánta az
ıskötetet, ám a gondos elrendezést a költıi pozíció tudatosításának foghatjuk fel. (Ezt látszik
alátámasztani a tartalom is, hiszen olyan ars poetica-megfogalmazások találhatók itt mint A
lírikus epilógja, a Himnusz Irishez, az In Horatium vagy az Óda a bőnhöz.)
Az ıskötet tehát a virtuális verseskötet gondolatiságával már elénk idézi a költıi
lelket, ami számára a könyv még valódi jelenség, eszköz az én elhelyezésére a világban.188 A
könyv szentségének középkori eszméjét az immár Holnap antológiás, ám a felnıttség
számkivetettségével még szembenézni nehezen tudó, induló költı továbbhordja magában a
fogarasi magány alatt. A harmadik füzet (1908-1912 versei és az 1916-os A literátor) Kelevéz
leírása szerint már könyvszerően is van bekötve. Ám itt merül fel a számunkra Babits
tudatosnak tőnı textológiai játékának az objektivitás diskurzusának és annak fogalmiságában
kizárólagosan nem vizsgálható szempontjából fontos mozzanata. Eddig e szintén utólagosan
megkomponáltnak tőnı sorrend szerint történt a versek kötetbe való felvétele. Azonban
Kelevéz munkafüzet-elmélete azt a kérdést veti fel, hogy hogyan befolyásolja ezt a képet, ha a
versek valóban kronologikus rendben kerültek az így költıi naplónak is nevezhetı füzetbe. Az
íráskép ugyanis elnagyoltabb, ami a sebes gondolat nehezen követhetıségét jelzi, valamint bár
a versek már letisztázásnak is megfelelnek, mégis tekinthetjük ıket fogalmazványoknak is:
Babits köztudottan tökéletesen költött fejben. Következésképpen egymásba játszik az
elhallgató, „távolságtartó” objektivitás és egy napló személyessége.
A textológiai játék kiegészül azzal, hogy már megjelent a fiatalkori virtuális
verseskönyvek mintájára ciklusokba rendezett Recitativ, mikor Babits Szilasi Vilmossal
rekonstruálja

a

versek

keletkezési

idejét,

majd

Szabó

Lırincnek

is

lediktálja

genezistörténetüket. Ez egyrészt adat Babits irodalomszemléletének alakulására vonatkozóan
is, másrészt a pszichológiát és személyességet hívja elı az irodalomtörténet-írásban.189
„Fogaras, hosszú fagyos telek, sanda bivalyok, havasok, magány”.190 – vallja meg
esszéjében Babits. Egykori tanítványa, Ambrózy Pál pedig lefesti a tanárt, akit tiszteltek a
diákok, ám közel senkihez sem került, tanártársai közül is csak néhánnyal került baráti
kapcsolatba. Azonban ı volt a „könyvek ıre”, hatalmas beszerzést bonyolított le a könyvtár
188
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számára; a Halálfiai alakmás Imruskájához hasonlóan is könyvfalak mögött, szobájában vagy
a könyvtárban tölti ideje nagy részét. Babits itt Fogarason tanul meg görögül, folytatja Dantetanulmányait és fordítja az Isteni színjátékot. Olvassa többek között Bergsont, Szilasi Platónját, ami 1910-ben jelenik meg és a bölcselet egyéb személyiségeit. Ugyanakkor ez a tanári
állás és az elsı, valósabb alapokon nyugvó szerelmek és vonzódások a kilépés a
felnıttlétbe.191 Az egyedüllét kedvez tehát a munkának, az én személyiségi és fogalmi
kitágításának az alkotás és a bölcselet által; ez az alkotáslélektani állapot vezethet el az
eszmei, esztétikai és ideológiai indíttatású Képek és Jelenések ciklus elrendezéséhez és
kiegészítéséhez. Kiegészítés, hiszen amint az Angyaloskönyv harmadik ciklusába a fiatalkori
spontán verseket is belehelyezi, úgy a Recitativ elemzendı ciklusába is bekerülnek a fogarasi
idıszak alatt, de nem Fogarason írt versek is, valamint a Lyrai festményekre felelı
párversek192 és a pályaképet meghatározó többek között francia, fıként baudelaire-i
hagyományok reflexiói is. A ciklus mindezek tudatában – a harmadik füzet analógiája miatt, a
Fogarastól „függetlenített” versek és a költemények szimbólumköre, valamint a babitsi forma
metapolitikáját kirajzoló intra-, meta-, és paratextuális mozgások okán- önálló könyvléttel
bíró mőként is interpretálható. A könyvnyitás a líra visszavállalása, az írástudó szerzetes
segítı szerepének tudatosítása a megismerésben, illetıleg a verselés matériájának
esztétikailag beszédes képpé tétele. Esztétikai indíttatás, ugyanakkor a felnıttségben több
tapasztalati ihletést, vállalt személyességet, az ihlet esetlegességével és a megismeréssel
birkózó lírai alany „bolyongását” festi meg. Objektív létlíra, az egyéni és közösségiintellektuális igényével.
A ciklus könyviségének gondolata kapcsán már megemlítettük, hogy a Képek és
jelenések versei193 nem a fogarasi korszak alatt születtek, csupán egy íródott Fogarason, az
Októberi ájtatosság. A versek keletkezési idejét és a helyszíneket azért kell figyelmünk
körébe helyezni, mert összetett vonatkozásokra világítanak rá. Az Illusztrációk mindenféle
könyvekhez elsı és harmadik darabja például (Világhistória, Régi magyar irodalom) jóval
korábban, 1906 nyarán készült Szekszárdon, ellentétben a többivel. Ez a két vers tehát
egyidıben készült a német fametszetek alapján tervezett haláltánc ciklus és a tervezett
’Budapesti képek’ ciklus verseivel, azonban az Angyaloskönyv harmadik, fiktív verseskönyv
formátumú kötetébe kerültek bele. Egyszer már egy virtuális könyv részeivé váltak. A ciklus
többi költeménye azonban már 1911 és 1913 között keletkeztek, az Isten kezében 1914-ben..
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A Merceria, az İszi harangozó és a Reggeli ének egy részét Babits az 1913-as év nyarán
Szekszárdon tartózkodva írta, míg a többit Budapesten. (A rövid filológiai ismertetéshez
hozzá kell tennünk, hogy a szintén „szekszárdi ”Gretna Green és a Vile Potabis, azaz a
második füzet egy ciklusának versei szinté bekerültek a Recitatív-ba) Hiszen Babitsot
Hatvany Lajos közbenjárására 1911-ben kinevezik tanárnak az újpesti Könyves Kálmán
Gimnáziumban, majd 1912-tıl 1916-ig a budapesti tisztviselı-telepi gimnáziumba kap tanári
állást. Négy év után ismét a mozgalmas, szellemi körökben töltött egyetemi évek városában
van, a világvárosban. A biográfiai mozzanatokat és a versek keletkezését feltáró filológia,
valamint Rába kimutatott párvers-hipotézise194 alapján a könyvnyitás gesztusának egy a
poétikatörténetben figyelmet érdemlı jelentésrétegét körvonalazza: Babits továbbra is a
baudelaire-i ciklikusságra – és ezáltal világszemléletre – reflektálva, megidézve a Budapesti
képek tervét, a harmadik kötetében eljut a képversig, ami megadja majd az alapját a modern
verstérképnek, majd a századvég látványköltészetének gyökerét, a látható nyelv eszméjének
kiteljesedését.195 Ahogy Babits fogalmaz:

„Élet akar lenni és cselekvés. Sokszor kérdezték tılem: miben látom a mai literális korszak
megkülömböztetı vonását minden eddigihez képest ? Azt kell felelnem: az irodalomnak ebben a mély
megalázkodásában az élet elıtt, melynek eddig fölséges szemlélıje és kritikusa volt.
Az irodalom szerelmes az Életbe, alázkodva, reménytelenül és veszedelmesen.
Ez a szerelem hiányérzetbıl és fogyatékossági érzésbıl fakadt s nagyban segítette azokat az erıket,
melyek az európai irodalmat megbomlasztani s régi trónjáról letaszítani törtek.”
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Rába a tudatlírát három mőfajra tagolja: a nagyvárosi tájképekre, Babits personá-ira
és a gondolati tárgyak verseire. Az elsı kategória a Lyrai festmények Baudelaire mintájára
tervezett ciklusának verseit takarják. (Ide tartozik a Golgotai csárda, az Emléksorok egy régi
pécsi uszodára, A világosság udvara vagy A halál automobilon.) Baudelaire-t
valószínősíthetıen Constantin Guys ihleti, akinek albumát lelkesedésbıl el is küldi
édesanyjának. A babitsi ciklus azonban elmarad a baudelaire-i modernség mögött, ezeknek a
verseknek többsége csupán a nagyvárosi élet züllöttségét és bohémságát örökíti át a francia
költıtıl.197
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„önkivetítés”, „Babits „megvalósítatlan én-eseteit éli ki e költeményekben.”198 A Képek és
jelenések ciklus elemzéséhez azonban nem hagyható figyelmen kívül az, amit a Babits által is
olvasott Winckelmann-tanulmányában Walter Pater ír. (Babits a ciklus címét is innen emelte
ki.) Pater az indirekt kifejezési formákat, valamint az elıtér és háttér szerepét és a
„fénytöréssel analóg199, többszöri nyelvi vonatkozásokat” tartja a kifejezendık legjobb
érzékeltetı eszközének.200 Apollinaire pedig A kubista festık címő tanulmányában a bergsoni
gondolatsorban már a negyedik dimenzió ábrázolásának törekvését jelzi.
„Amit Franciaországban és Angliában nagy mővészető költık egész sora teremtett
meg, azt ı egymaga tartalmazza.” – írja Illyés a Recitativ-ot nevezve meg a babitsi költészet
csúcspontjának.201
A történetiségbe helyezés és helyezıdés szempontjából érintenünk kell a kor
kontextusában a mőfordítás szemléletet és a Babitsot ezáltal ért francia hatásokat, kiemelve
Charles Baudelaire hatását Babits pályaképére és hangsúlyozottan a vizsgált ciklus
szövegprogressziójára,
Angyaloskönyv

képalkotására,

harmadik

füzete,

struktúraképzı

hogy

dokumentálja

motívumkörére.,
a

pályakezdés

hiszen

az

teljességét,

mőfordításokat is tartalmaz.
Ami a tizenkilencedik század fordításának kritikatörténetét illeti, a Fleurs du Mal
1857-es publikálása után nem sokkal már megjelenik neve Arany folyóirataiban202, majd a
cikkfordítások visszhangozzák a kor véleményét: „a pokol látható képe (…) az emberiség
arcába dobva”203. Baudelaire formai újításai elvesznek a hangzavarban vagy talán nem akad
még felfedezıjére.
A kritika- majd a verses fordításrészleteket követi Reviczky elsınek tartható fordítása,
ám még a szelídítés felé vezeti a Baudelaire-képet. „Reviczky tehát az ironikus gyónás
létértelmezését és poétikai összetettségét a didaktikus életkép egynemőbb mőfajisága felé
közelíti.”204
Rába „térhatású lelki képeknek” nevezi el a belsı élmény által a több dimenziót és
perspektívát egyszerre láttató képsorokat, nagyvárosi képeket. A tárgyias látásmód
megfelelıjét, a terre-t csak tájként fordítja, míg a meztelent jelentı nu-t csupán kopárnak. Ezzel a tájkép
megmarad a hangulatábrázolás szintjén.
198
RÁBA 1981. 27.
199
Apollinaire Az ablak címő kalligrammájában a fénytörést és a fényérzékelés összetettségét vonja verskeretbe
az új költıi eszközök révén.
200
RÁBA 1981. 26.
201
ILLYÉS 1983. 11.
202
KOROMPAY 1988.: Adatunk van arra, hogy Arany kikölcsönözte a kötetet a nagykırösi iskola
könyvtárából .
203
Ibid. 31.
204
Ibid. 71.
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megnyilvánulását
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gyakorlatban

példaként
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mőfajok,
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mőnemek

összeolvasztásában látja. Az epikus mozzanatokat és a hısköltemény szabályait követı A
világosság udvara címő vers elemzésén keresztül érzékelteti például a budapesti bérházudvar
egyszerre antropomorffá és mitikussá növesztett méretét. Azonban a történés leírása az
énfeltárás rémületét indukálja a vers születésével egyidıben. A poe-i megszállottság
fantasztikumát is feltárja Rába a szimbolikus versgondolások kapcsán, amint az epikus
mozzanatokban a reproduktív fantázia és a képzetek új és mővészi kombinációja túlmutat a
történésen. A gondolatmenet ezen pontján a drámai mőnemre reflektálás eszközeire is
utalnunk kell, hiszen a kor eleinte a drámát a líra mőneme elé helyezte; más vonatkozásban
pedig az Arany János-i felosztás gondolatiságát az objektív mő kihívásához kapcsolja. Arany
a nézıjátékok kapcsán különbséget tesz a költészet alanyi, azaz lírai, közvetlen vonala, amely
az eposzra mutató leíró költészetnek felel meg, és a tárgyias, vagyis közvetett vonal között,
melynek megnyilvánulási formája a dráma. A romantikus álarcos-versek tehát a dráma hısei
mögé bújással folytatják a hagyományt. A képalkotás kapcsán már tettünk említést az
áttőnésekrıl, ennek egyik eszköze marad a szinesztéziás allegória – Rába fogalmait követve –
vagy a szinekdoché. Mindkét költıi eszköz visszavezethetı a kor ismertetett elméleti
hátterére. Rába végül struktúraképzı motívumkörökben is kimutatja a tárgyiasság programját
(például a bábu alakmásában)

Ugyanakkor a Baudelaire Párizsi képek mintájára tervezett Budapesti képek ciklussal
a paratextuális és intratextuális mozgások alapján egyidıben tervezte Babits a német
haláltánc-metszetek ihlette ciklusát is. Egy jegyzet szerint egy felolvasáson Babits együtt adja
elı A világosság udvarát205 és A halál automobilont. Ez utóbbi a tervezett haláltánc-ciklus
elsı darabjának készült, míg az elıbbi vers az Angyaloskönyv második füzetének Lyrai
festmények címő ciklusának egyik darabja.
A Képek és jelenések szövegeinek pozicionálása, a versek sorrendisége, és a ciklus
darabjainak az intertextualitás, metatextuális és paratextuális mozgásai a babitsi forma olyan
metapolitikájára engednek következtetni, amely a ciklus címének fogalmi telítettségének
indíttatásával a „minden mőfaj líra” babitsi affirmálását a textuális tapasztalat nyílt és zárt
affektusait máshová helyezésének igénye hatja át, a dialektikus munkát kép és jelenés ciklus-,
kötet- és ezzel a Nagy Könyv eszméjének határeltolásaival, felforgatásaival a két fogalom
szubverzív

205

erejét

prezentálja.

Kép

és

jelenés

szövegiséget

eltusoló-megnyitó

Levelezés: 47. levélhez tartozó jegyzet p.
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elkülönbözıdései a cikluson belül az anyaggal küzdés vitalista hátterén (az életlendület
fogalmiságán) túl az ellenprodiktív potenciállal bíró matéria szemioticizált státusza révén
textuális motorrá válik, s a Recitativ kötet Bolyai címő szonettje már a kirabolni a képtelent
affirmálását írja elı. S így amennyiben a Képek és jelenések ciklus a fentebb felvázolt
textuális játék a korábbi költıi tervek és illusztrációk, valamint a fiktív kötetszerkesztésre
történı utalás, majd a könyvnyitás gesztusát követıen a mallarméi tömb, a Nagy Könyv
szegélyeinek feloldása arra enged következtetni, hogy a Képek és jelenések ciklusban
egyszerre valósul meg a lírai festmények és a Budapesti képek tervezett ciklusa a német
haláltánc-metszetek alapján tervezett ciklus, amely így a meghalás metaforikus sémáján belül
kép és jelenés elkülönbözıdéseivel, a lírai alany erózióját, lárvaállapotait követve (Sunt
lacrimae rerum: „Sírnak, mint néma lelkek, mint vak árvák, / süket szemek, sötétbe zárt
rabok, / halottlan-holtak és örökre lárvák, / léttelen lények, tompa darabok.”) olyan költıi
nyelvet provokál, amely a képtelen oldalán, korporeálisan is motiváltan a heterogén
tapasztalása felé tereli zárt és nyitott forma dialektikáját, melyet ez elıbbi azonban folyton
táplál, majd aláás.
A Babits által a Levelezésben a „Budapesti képek” részeként említett Lichthof, mely
késıbb A világosság udvara címen kerül Babits elsı kötetébe (Levelek Iris koszorújából) A
halál automobilon szövegével együtt, már a publikált kötetben is olyan szövegépítés része,
mely a publikált kötetben köré helyezett versekkel (Mozgófénykép, Régi szálloda, Városvég,
A világosság udvara, Emléksorok egy régi pécsi uszodára) a látható rezsimjében feltőnı és
aztán így a reprezentáció rezsimjében feszültséget hozó vakság és látás toposzait,
mozdulatlanság és rögzíthetıség eszményeit, a látásra adott fantomokat, poe-i és baudelaire-i
kísérteteket s a csontokig rétegenként vetkızı felszínek, síkok narrativitását, lineáris olvasását
írásra adja. Így lehetséges, hogy már Babits ezen szövegeiben is versalkotó tényezıvé válik a
textuális tapasztalatot elıtérbe helyezı életmő és önazonosság, zárt forma, taille és jelenés
vizsgálata, a nem-látás a köztesben, vagy a kijáratok és tilos bemenetek operativitását kutató
„zárt sorozatok, szerialitás” szöveggé hatalmasodása, a signifiance eljárásainak egyre nyíló
formáit az esztétikaiként azonosítható rezsimre felírva.
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2. A Levelek Irisz koszorújából szövegei

Babits Mihály szcenikája: A taille mőredıi és a babitsi matéria státusza (A Gáláns
ünnepség mint a mő babitsi dialektikájának narratív logikája)

Babits Képek és jelenések ciklusában az ikoni megtörtség, a merev testtartás és
tekintet, vagy az egyidejő tipológiai befejezetlenség és a szemantikai akadályozás, látszólagos
hozzáférhetetlenség továbbirányító aktusa a dichotomikus és lineáris logikából kilépve éppen
a mő szimbólumává válik. Így, éppen a szövegbe zárulás révén tematizálódik Babits Gáláns
ünnepség, valamint Baba címő verseiben az az esztétikai ellenpont, mely a dichotomikus
ellentétezésbıl kiemelt zárt forma eljárásait a mozdulatlansági pont, a körüljárhatósági /
körüljárhatatlansági zóna, a halál helye reprezentációt lehetıvé tevı kép-mivoltától
szabadulásának lehetetlenségére nem ráeszmélı, a meddı mozdulatlanság eszményét
’testesíti’ meg, a zárt egyedi nınemőséggel jelképesült véges-végtelen dichotómiáját
felszámolni kívánó egyre nyíló forma heterogén szövegei ellenében, melyek tárgyalásakor
következésképpen a véges szerialitás fogalmisága is módosítást kíván. Babits Gáláns
ünnepség címő verse – mely majd a könyvnyitás gesztusának képzetét konfirmáló Merceria
ciklusnyitó vers forgó babáját is megidézi – akár Kazinczy menüett-szonettjére is reflektálhat
a babitsi oeuvre intratextuális mőködését követve, hiszen a mozdulatfilozófia, a haláltánc
táncként is reflektált testteratológiaiként is értelmezhetı allúziói, továbbá a mennyiségi
szonett mint a zárt forma babitsi intratextuális dinamikán belüli legjellemzıbb képviselıje a
Gáláns ünnepség színésznıje (a vers dedikációja Medgyaszay Vilmának szól) Dérinét
meghazudtolva táncol az almanachlíra tiszta páros rímő, ’egyazon szótárból’ kiemelt
szavainak monoton nyelvezetének ritmusára. A közvetlen utalások azonban arra
predesztinálják mindhárom szöveget, a Gáláns ünnepséget, a Merceriát, valamint a Baba
címőt, hogy a zárt forma azon reflexiójának részeként kezeljük ıket, amely a zárt forma
problematikáját a Blanchot-i mőfajtalanság, illetıleg a mőfaj törvény-jellegét dimenzionálja –
s éppen francia szavakat is segítségül hívva. A meddı és felszíni mozgást csak az elıre
megszabottságnak köszönhetıen jellé emelt ráncokat vetı Baba c. vers epikusságában is
megbukó hısnıje mővésznıi pozícióról álmodozva mindössze a flirtölés múzsájaként lehet
részese a forma metapolitikájának, amely az élet kategóriáit csak gyengülı, a közvetlen idézés
iróniája révén képes az élet kategóriáit a gondolkodáséiba helyezni. A vers következı két
sorában ugyanis a két kurzívvak szedett szó jelzi a szövegbe zárulás indíttatását: „Én, a
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legszebb téma, lehetek hát kevély: / leggyönyörőbb mőfaj a szerelmes levél, (…)”.206 Az
eltérı szedés eltávolító textuális mozzanata így az eszményítés felszíni csodálatát egy
felületre helyezi a rossz vers monotonitásának elandalító ritmusával. A Gáláns ünnepség
szöveg-szomatizáló jelei is az eddig formaként látható, kép-mivoltát csak forma
fensıbbségében elképzelni tudó zártság jelenségeivel orientál, mely így még a kor felszín és
mélység-disputájából is kizárul. A tempót még mámorosan sem elvétı nı leírásának nemprogressziója több írás dialógusában olvasható, a vers harmadik strófájában, „többrétegő”
szavának jelentésömlése következtében, melyet a „gallus módi” francia szó a rákövetkezı
versszakban a francia retorikai-poétikai forme fixe szótárára utalva tovább erısít, melyet a
babitsi életmőbıl a késıbbiekben elemzésre kerülı szövegek értelmezése is szándékunk
szerint alátámaszt, ugyanis a harmadik strófában az irodalom a dichotomikus esztétikaiteoretikus

gondolkodásának

feszültségeiben

a

képtelen,

a

testtelen,

a

formátlan

jelentéspotenciálja, struktúra-hordozó lehetıségei felé is fordul a beszéden túlra – mő és
figura viszonyfogalmainak elmélyülı esztétikai vitáiban: „Mint vázájábul, kibimbul /
dagadozó krinolinbul / s mőredıkben veti szét - /illik néki a minét.” A krinolinból majdnem
kifolyó új púderezett meztelenség alakzata, melyet az almanachlíra páros rímei tartanak össze
a baudelaire-i megtévesztı felszínhatár babitsi megszólaltatásán túl ugyanakkor a mise en
abyme átértelmezését is kihívja, hiszen az inkarnáció, a formátlanság, s a háló-materialitás,
intenzifikáció paradigmájának, valamint a jel, eltőnés és kitöltés paradigmatikus kódjainak
diszpozícióik láthatóságában dichotómiát kikezdı mővészeti tendenciái a nietzschei harcot, a
Ritmust, a költıi nyelv szinekdochikus természetét a figyelem körébe helyezve a
reprodukciós, szeriális forgás helyett az életfilozófiai, intuitivista vitalista filozófiák, a
bergsoni metafizikai szemlélet ’kategória-megforgatásait’, illetve új kategóriájukként az
életáramlás, a mozgás feleslegét/többletét (surplus) elméleti tárggyá emelve az érzékelhetı
rezsimjének új oszcillálásai közepette dolgozzák ki. A Gáláns ünnepség a mőredık
„szemantikai többrétegősége” által megnyitott metapolitikai orientálását követıen a negyedik
strófájában feltőnı francia szó regisztere pedig egyszerre válik maszkjává a merev, ám
elıkelınek ítélt, társadalmi rangját reprezentáló testtartásnak, nagyságnak; egy rend jelölıje,
ugyanakkor a rögzített, zárt poétikai forma mővészi rangosodásának ilyen kontextusba
ágyazása, valamint egy belsı rím kegyetlensége révén egyszerre a mise en abyme mő aktuális
önkritikája, a baudelaire-i monumentális létő Vénuszok, a Vénuszság, a szépség (vénusté)
eszményítését már erıkomponensek aktivitásának és passzivitásának dichotómiát, igazság-

206

RÁBA 1981. 487.
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testet polaritás mentén kezelı, a meghaladni kívánt eddigi meddı kiindulópont
ellenpólusaként. Hiszen e Babits-versben a forme fixe francia szinonimája öltözteti ritmusba a
meztelenség vonzóan nem engedelmeskedı alakzatát: „Ilyen abroncsvázas aljjal, / s könnyő
taille-jal, bodros hajjal / fennen hordja a toupet-t - / illik néki a minét.” (Kiem. tılem.)
Rába György Babits költészet-értelmezésében a Gáláns ünnepség a „lírai festmények”
objektív álarcos versei, persona-inak elemzései között kap helyett. A biedermeier német és
francia szavakból épülı szöveg, valamint a nıalak bábuként, marionettként tekintése az
immanens költészettörténeti kutatásokat a filozófiai hatástörténettel és a genetikai textuális
kutatások megkezdésével bıvítve is a babitsi konceptuális építmények alakulásfolyamatának
olyan dimenziói felé terelik a babitsi életmő értelmezését, melyben Babits irodalomelméleti
elıadásai, illetve az esztétikát és a filozófiát az irodalom „kívülében,” a szövegbe zárulás
jelenségeinek alávetve ehhez a tematikához sorolható esszéi, tanulmányai, kiemelt helyen az
Ágoston-tanulmány, a Játékfilozófia és a Modern impresszionisták a mő dialektikáját a
textuális szervezıdések mentén kísérheti. Így Rába a Gáláns ünnepség, egy „objektív leíró”
festmény kapcsán éppen kilépve az objektivitás viszonyfogalmainak diskurzusából
intratextuális mozgások mentén követi nyomon a bábu szimbólumának ikonná válását, a mő
szimbólumaiként a szavakat már nem pontokként tekintve, a babitsi oeuvre vénlányproblematikáját valójában a temporalitás ikonográfiai mozzanataként tölti fel az életrajzi
utalásokat is már a Babits által az alkotói életmőbe helyezett performatív jellé válás
aktivitásában értelmezve.
Így a bábu personajának alkotói motívum-követésén túl vetheti fel Rába a nyitottság
babitsi programján belül az objektivitás dichotómiáktól feszülı diskurzusát elvetı babitsi
esztétikai közelítés irányába tereli az értelmezés bıvülı köreit. Rába egyrészt a következı
kérdést teszi föl: „Bár tudjuk, Babits költıi célja olyan objektív poétika kialakítása, amely
megszabadul a hangulatlíra érzelmességétıl, ami legtöbbször szerelmi ömlengés vagy
okozatként világfájdalom, mővészi programja pedig antiimpresszionista, s ez meg az életrajzi
ihlet megrostálásával jár együtt, a szerelmes vers hiánya mégis elgondolkoztató. Vajon az
erkölcsi emlékezet mőködését vizsgálva mit árul el minderrıl A halál automobilon?”207 Rába
a vénlány és a halál motivikus metszéspontjait végigkövetve Babits költészetében a
mechanikus körforgás, az ösztönök gépiessége s a schopenhaueri filozófia fogalmainak
esztétikai átalakulását látva e jellé alakulásban, Babits objektív költészetének a personaként,
álarcos
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szubjektumának

körbejárhatóságaként,
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körbejárhatóságot egy dichotomikus szemléleti egységben megvalósítható objektivitásként
értelmezi. Azonban ezen az intratextuális mozgássoron túl nem hagyható figyelmen kívül az a
versalkotó tényezıvé váló, illetve majd a zárt szöveg kategória- , valamint diskurzusoldásainak szándékát, s majd e szándék szemantikai következményeit felszínre emelı tény
sem, melyre éppen A halál automobilon egy biográfiai mozzanata enged következtetni: a lírai
festmények ezen haláltáncának paratextuális politikája majd részt vesz a Képek és jelenések
ciklus

szövegeinek

megszervezésében,

melyben

Babits

esztétika alatt

összefogott

konceptuális felépítményeinek az alkotói életmőben a zárt forma ellenében megvalósuló
szövegek mozgásai biztosítanak helyet. A zárt szöveg babitsi kategória-oldásai egy olyan
esztétikai rezsim kialakulásában mennek végbe, melyben A halál automobilon alcíme az Egy
képhez jelölése, vagy a síkokon átgördülı bundás halál jellé válása a lírai festmény
objektivitásának, az objektív mő körüljárhatóságát a körüljárhatósági zónák elkülönítéseinek
kísérleteiként, lehetıségeiként szemléli. A mozgás helye pedig majd a meghalás metaforikus
sémájában értelmezhetı. Így a Rába által részleteiben nem kifejtett és definiált „lírai
festmények” narratív logikája és rendje eddig ezeket a darabokat az alapján sorolta „költıi
objektivációk, a poétikai megismerés verstípusai” közé, hogy mint például personaként a
Gáláns ünnepség, a Baba vagy A halál automobilon „álarcos vers”, azaz „az elfojtott élet
költıi kifejezésformája”208 (A vénlány Teréza-Irén „a ki nem élt élet csökkentértékőségét”
minısíti.)209
A haláltánc tehát mint az egyik középponti mőfaji referenciapont vizsgálatával Babits
életmővében a maszkként védı formát nyílt és zárt dichotómiájának, határainak
áthelyezésével, illetve majd a mozgás helyét kutató forma metapolitikájában az egyre nyíló
kísérleti terének költıi nyelvét, annak alakulását és bıvülı esztétikai modelljét követhetjük
nyomon. Ahogyan ez az esztétika szükségszerően rezsimek között oszcillál a heteronómiának
alávetettségben, s kép és jelenés az uralhatatlan heterogenitásnak is kiteszi magát, úgy
kapcsolódik a haláltánc referencialitása a líra babitsi teoretikus modellálásához, a mő
szimbolikájához. A bergsoni devenir, a leendés majd ebben a szemléletben válhat a babitsi
tarkaság filozófiai hátterével összeegyeztetésben mőfaji modellé, illetve a kultúra szövegének
szintjén az erık ruházatainak sematizációs elöljárójává. A babitsi haláltánc ennek mentén
alakul majd a kadaverikus kép rezsimje alatt a gyenge gondolat diskurzus-oldódásainak és a
reprezentáció-kritikáknak a hamis akarásában és a kultúra hérakleitoszi mozgásában, a halál
alakzatának és a pikturalitásnak mővészetfilozófiai, esztétikai (és ezzel a differenciált
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gondolat, a kép, sík, a síremlék kubuszának nem látható oldalait is modelláló) elıtérbe
kerülésével a babitsi életmő egyik legfontosabb esztétikai hordozójává. A reprezentáció és
érzékelhetı hasadásában, majd az érzékelhetı felosztásának új kategóriáinak progressziójában
így kibontakozó haláltánc mint babitsi referenciapont a heterogének keveredésének
tudatosulását, e tudatosulási folyamatot képezi le szubjektum-szemiotikai elgondolásokkal
lefedve egyben a test dialektikáját is; s a babitsi kép és jelenés viszony-modulációit leképezı
haláltánc disszenzus-teremtı eljárásokban való részvételével az (ön-)elkülönbözıdés, a
Deleuze-i és Didi-Huberman-i dialektika immanencia-fogalmának alkalmazhatóságának
vitáit, a különbözı teóriák jelenlét-elgondolhatóságát, majd a paradigmatikus kódok közötti
különbözı választások, az ebbıl eredı feszültségek esztétikai potenciáját is implikálja.
Ugyanakkor Rába idézi a Gáláns ünnepség mechanikusan forgó-táncoló bábujanıalakja kapcsán J. Soltész Katalin egyik utalását Babits Novella az emberi húsról és csontról
írásának egy különös jelentıségő hasonlatát, éppen az alliteráló „…kibimbul / dagadozó
krinolinbul” leírás-elem mellett, mely „ironikus hasonlat a vegetatív lét szintjére süllyeszt egy
sorsot, ami nem eleven nıé.”210 J. Soltész ezen ironikus hasonlat mellé helyezett Babits
novella-hasonlata („Nagy, kápráztató selyemkehelybıl buja, telt vállak széles virága duzzadt
ki.”211) a narrativitást mindkét mő esetében olyan ellenlátványba merítik, melynek szubverzív
ereje az episztemológiai elbizonytalanodást, válságot majd a formátlan, képtelen felé nyílónak
textualitása felé fogják terelni. A nıi testmetaforák mind a vers, mind a novella idézett
hasonlatában a láthatóság/eltakarás rezsimjét ellenırzı stratégiák politikai mozzanatait jellé
alakítják, melyek majd így képesek felülírni, aláásni a szimbolikus rögzítések, jelentéseket.
Az így majd prezenciára kelı zárt szöveg-kategóriák oldódásai zárulnak szövegbe
intertextuális egységek ötvözése által. Így az irodalmi gépezet textuális egységesítése által a
zárt szöveg továbbiakban is vizsgálandó kategóriái alatt olyan a dichotómiákból eredı
feszültségek esztétikában lecsapódó politikájának kulturális szövegbe való zárulásával,
ideológiai produktumokként értendık, melyek szövegiségüket eltussoló és egyszerre
megnyitó-kutató, ellenproduktív potenciállal bíró matéria, melyre alkalmazható Alain Badiou
igazság-test fogalma. A zárt szöveg kategória-oldódásai a fent idézett két Babits-hasonlatban
olyan retorikai alakzatként, kerülnek ábrázolásra egyszerre reprezentálva a zárt szöveg
poétikai-retorikai öltözetének uralmát, s egyszerre kibuggyanva az új típusú meztelenség, a
nyílni vágyó forma frusztrációit maga mögött tudva, kilépni kívánva a reprezentáció adott
felületébıl, felszín és mélység vitáját így az intenzifikáció és jel kategória-oldásaira cserélve,
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kilépve szemioticizált státuszukból, „textuális motorrá”, „szövegszomatizáló entitássá”
átminısülve, a késıbbi költészeti szövegekben már a körüljárható szubjektív alany
eróziójának ütköztetéseivel. Ahogyan Rába is konstatálja az egyre nyíló forma oldásait s
újabb kérdésfelvetéseit megfogalmazva a novella kapcsán: „De a kép és fordulatának
hasonlósága még mélyebbre nyúlik Babits alkotói jelentésrendszerébe. Az elbeszélés férfi
hıse ugyanis ugyanezt a nıalakot csakhamar, mintegy röntgenernyın át, szép teste
csontvázának látja, azaz saját automatájának, s az egész novella magva, hogy ettıl kezdve
már minden nıben a csontvázat, a gépezetet veszi észre.”212 A szubverzív erı tehát az eleven,
a zárt, a véges szerialitás, a nıi test sérülékeny, és ezáltal elfedésre ítélt, véges testének
dichotómiákra épülı kategóriái sajátos jelentéspotenciállal töltıdnek fel a huszadik század
elejének esztétika alatt összevonható feszültségei révén. Ez a szubverzív erı a csontváznak, az
állványnak, a mozdulatlanságnak új helyeket talál a babitsi forma metapolitikáján keresztül.

Reprezentáció és objektív látvány a jelenés, az egyre nyíló eljárásainak kísérleti terében
a Levelek Irisz koszorújából további verseiben

A dolgozat fentebbi részében már Rába elmarasztalásában említett Mozgófénykép
filmleírásának mediatizált szöveg-képe, kinetikus mozgást követı képkeretezésének sorozatát
is kép és a textuálisan is felszínre dobott „gyors jelenés” viszonyrendszerének dinamikus
kutatása strukturálja. A dolgozatban kutatási területként kijelölt jelentéspotenciálok a
mallarméi tapasztalat, a textuális mőfajosodás és a líra babitsi pozicionálására vonatkozóan
azonban ebben a versben nem a képleírás idıtengelyeinek problematikájához közelít (mint
például a késıbb elemzendı Rejtvények és A kedves arcképe szövegnyújtásában,
szövegkitöltésében), hanem a film mozgóképként definiálásának megfelelıen mozgóképleírásként kísérletezik a szövegesedés szegélyeinek versbeli kijelöléseivel. Így a
Mozgófénykép lineáris narráció mentén haladó története a lányszöktetésrıl még ugyan nem a
mőfajszöktetés jegyében a mőfaj mint leendés esztétikájának megfelelést tükrözi, vagy a
heterogén test kép-mivoltával való szabadulni vágyásának, azonnali szövegbe zárulásának és
ugyanekkor textuális be-nem-záródásának új érzékelhetı kategóriáinak mentén való
építkezését, szemiotikai eljárásait nyitja meg. De a „gyors jelenés” mint fogalom potenciája
„szemantikai többrétegőségénél” fogva már a Képek és jelenések ciklikusságának episztemofil
és az eltőnés rögzítésében a megismerés határait kitágító és elbuktató véletlen, lehetséges,
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tarkaság viszonyrendszerének kísérletezı irányába mutat. A Mozgófénykép elsı strófájaként
kinetikus keretet biztosító (a mottó kijelölése által a szöveget akár a némafilm, a néma papír
vizualitását kísérı zenét szöveggel helyettesítve, a szöveget így egyszerre a leírás státuszába
mellékelve és a nietzschei ritmus kimérıjeként, melyet a zenei elıírásra emlékeztetı
„Máskép” instrukciója is fokoz) sorai a vászon keretének ihletindító képpé, az elsı sor
szegélyévé avanzsálása a látvány keretezését szolgálja. Így a Mozgófénykép szövege és költıi
nyelve is vállalja kép-mivoltát, azaz a rögzítés által elszenvedett csonkulást, melyet azonban a
Játékfilozófia kapcsán már elemzett két fogalmilag-filozófiailag telített metafora, a sugárkéve
és a legyezı allúziója, a mozgófényképet fénylegyezıként metaforikusan azonosított
anyag/nyersanyag együtthatója körülhatárolt és körülhatároló reneszánsz levegıtömb egysége
old a szövegesülı határ tendenciájában. S a kezdı versszakot egyik szóneologizmusa a jelenés
fogalmának metaforájával, az „összecsodálni e gyors jelenéseket” szegmentumával valójában
a formai eljárás, illuzórikusan nyílt struktúra és zárt szöveg szemiotikája összeolvasását írja
elı – melyben szintén a reprezentatív rezsimnek az esztétikaiban való folytatását látni. Így a
kép és a jelenés dinamikus viszonyának babitsi teoretizálásában és a mővészi praxis adott
darabjában vers optikai terének feszültsége, a mallarméi tömb és a tinta, az írás folyóssága,
néma és fecsegı papírlap síkja a sokaság (többszörös) immanenciasíkjának kijelölésével a
retorikai-poétikai zárt formát képként, azaz egyszerre befogható és a rögzítés idejét is
implikáló látványt tekintve a szövegiséget eltusoló procedúrának veti alá. Ugyanakkor a
jelenés már a gótikus vonalszimbolikával feltöltve és a leendés vitalista „kitörésével” a Képek
és jelenések ciklusban jelenik csak meg. Azonban a jelenés mint a mozgás, amely Babits
fentebb idézett megfogalmazásában az egyetlen, amit a világból tudunk, amit a kiszínezı
érzékelésbıl rögzíthetünk, azaz forme fixe-ként, analógiásan képként lezárul, magára zárul. A
dichotomikus feszültséget és ezzel a zárt szöveg kategóriáit oldó jelenés fogalmiságával a
háttérben a Mozgófénykép lineárisan olvasható szövegében még csak a történet mozdul
narratív egységenként („mozdul a képlet”) a tragikus végig, a szerelmesek haláláig, s a leírás
idıtengelyei hiányosan érzékeltetik a mechanikus rend, az életbıl a halál felé száguldó gép (a
kép vagy a test kép-mivoltának analógiát a kép-mutogató tradíciója elhallgatja, s a gép/kép
hangzásának megtévesztı erejét sem kihasználva) különbözı síkjainak együtthaladását, s
ezáltal a szem, a tekintet és a vetítı fénykörének szubverzív erejének ábrázolási
gyengülésénél fogva a leírásban percepciók és affekciók is szenzomotorosak maradnak. A
képbe, keretbe zárással a felvevıgép által üldözött történet („Utánuk! A gép!) és a szökésben
lévı párt a „fürge koporsóval”, automobillal üldözı apa képe azonban haláltánc, tánc és
pikturalitás által korporeálisan motivált költıi nyelv szemiotikai többrétegőségét feszegeti a
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síkváltások versbeli lehetıségeinek kutatásaival. Továbbá a versrıl tipológiai jelzéssel
leválasztott strófa megidézi Babits regényének, a Kártyavárnak egyik kísérleti terét, Amerikát
mint „a kaland terét”, s ezzel együtt az Elza pilóta avagy a tökéletes társadalom intratextuális
mozgását is, melyek a zárt utópia kép-státuszával kísérletezve „küzdeni tér”.

A lichthof versét Babits elsı kötetének a Mozgófénykép rémszerő vágtatásával
megnyíló teoretikus hátterő egységében az a vers követi, mely haláltáncokat idézı szállodai
vendég-lajstromával a „hullamosó század” poe-i megszállottságát és baudelaire-i macabre
fantáziáját a halál megélésévé teszi – a reprezentáció által. A Régi szálloda szituációjában a
falban bomló hulla rothadásának ténye, s egyben a dialektikus munka következtében a látható
rezsimjében, az eleven számára titok, rejtély kategóriájának szubverzív ereje még gyenge e
Babits-versben eleven és halott határdialektikájának elmozdítására, s azzal együtt elmúlás és
keletkezés esztétikai kategóriáinak érvényesítéséhez. Ugyanakkor a vers figyelem körébe
helyezésével a babitsi jelenés egyik jelentéspotenciálja is megleli eredetét a poe-i és
baudelaire-i kísértet, fantom esztétikai rétegzettségében, s a kép esztétikai rezsimbe hozott
feszültségével a háttérben kiegészülve. Ugyanis a „nesz nélkül bomlik a hulla” balladai
ismétlése a csupán elgondolható szférák zenéjének analógiájára felépülve visszacsitítja („Ne
gondolj erre!”), a mechanikus monoton vakságba ezzel nem valós látásra adva a lehetséges
kibontását, a kinyitást („Nesz nélkül! Ó mi lenne, ha / egyszer mind nesszel bomlana / s a
rothaj hangot költene? / Minı hangverseny? Mily zene?), s bár intratextualitásának
köszönhetıen megidézi majd Babits Szagokról, illatokról illat-hangversenyének elképzelését,
valamint így a fentebb idézett Maupassant-novella schopenhaueri holttestének poe-i jelenését,
(mely a rothadás szagának képzettársításainak expressziója nélkül az embernek hitt alak, a
mozdulatlannak, és csupán egyetlen határt, réteget kijelölve körüljárhatónak vélt mozgó
dimenzióit kvalifikálja), de a Babits által direktívaként az esztétikai hatás direktíváiként
megfogalmazott „sokféleség (színesség) vagy mozgás” kép és jelenés viszonyrendszerében
elképzelt megvalósulását a vers nem viszi végbe. Mégis, a Gáláns ünnepség forgó, menüettre
táncoló és krinolinon s a rögzítetten, a taille-n túlömlı matériája a Régi szálloda francia
szavainak „szemantikai többrétegősége” által visszautalnak a Babits-kötet „gáláns”
szonettjére, s ezzel a jelenést mint fantomot, s a mélyrejtélyő határ” (Kútban)
problematikájához utalja ismét.
A város szélére helyezett régi szálloda ugyanis „megmodernigényesült”, s a babitsi
formula expresszióra váltásának igényével a nesz nélküli ritmus modernségét a chambre
séparée történéseivel párhuzamosan a leválasztott, szeparált szoba terét határoló falak újabb
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történetet rejtenek. Majd a lehetséges, az elképzelést fantasztikumának kibontása helyett
választott visszahalkítást vállaló verszáró strófa a haláltánc monotonitását és a balladai
mechanikus mozgást választva esztétikáját a „ne únd roué” mőfaji direktívának
inskripciójával éppen az unalomnak adja vissza véges-végtelen meddı ütköztetésével, éppen a
„minden mőfaj jó, csak az unalmas nem” babitsi kijelentésével ellenirányban. A szálloda
leválasztott, elszeparált, intim titkoknak és testeknek helyet adó szoba/tér francia
megszólítása, valamint a többek között a léhőtı, züllött figura jelentésén kívül a forgást is
felidézı roué a mő szimbólumaiként, a zárt forma azon jelentéspotenciáljaként is olvashatók,
mely szerint – felidézve a bergsoni metafizika szimbólumának fogalmiságát vagy a babitsi
formula expresszióra, s az intuitivista-vitalista ontológiai „belemenés” kategóriáját a
körüljárás helyett – a zárt forma nem a zárt szöveg és nyitott struktúra törvényszerőségeit
eleveníti meg, hanem fel sem ismeri a kubusz kínját, az objektív látvány lehetıségeit.
Ugyanakkor a Régi szálloda kötetbeli pozíciója, azaz éppen e befejezést követıen a
Városvég c. vers elhelyezése, majd azt követıen a Lichthof-vers ’bemenetet tiltása’, továbbá
a maupassant-i Poe-megidézés által a jelenés a romantizmus kísérteteként Baudelaire által is
továbbgondolt fogalmi eredetére utalása a Képek és jelenések ciklus esztétikai indíttatásának
körvonalazását segíti elı.213
Baudelaire Babits által is fordított Kísértet címő verse az egyre nyíló apoteózisaként a
szegély, a keret, a határ szövegesülését eleven és halott határdialektikájának elmozdításával,
valamint figurativitás és organikus kép ábrázolási sémáin túl éppen a zárt forma és nyitott
struktúra feszültségeinek kitett fetisizált lírai mőfaj, a szonett négyes sorozatában nyitja meg,
az alakuló fantom lírai progresszivitásán keresztül egy lehetséges véges szerialitását, egy
jelenést vizualizálva, képpé formálva. Babits a késıbbiekben a dolgozatban elemzett A kedves
arcképe kapcsán még az értelmezés körébe kerülı szonettkoszorú éppen szegmentálása, s
analogikusan

a

kedvesre

emlékezés

személyes

képzettársításaival,

a

megismerés

progressziójának mőbe záruló idejében, a festı síkjának terébıl a körvonalait vesztett a
megmozdulás révén lép ki az alkotás (és megismerés) negatív terébıl az elsı zárt, rögzített
forma határán.214 A második, Az illat cím alatt jelölt forma szonettbe zárulása az eszményítés
eszközét – ugyanakkor a babitsi intratextus politikájában is a kép jelenésként, a testen
túlmutató sugárkéve, azaz látóképességünkön túl a képtelenítés, az ırült leendés irodalmi
tapasztalatát az egyre nyílóban érzékeltetı irodalmában –, a tömjént a nıi testmetafora egy
213
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szövegében már a hullamosó század referencialitásának elméleti tárgyaiként kerül felszínre.
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sajátos rétegével az egyszerre kibontás és visszaöltöztetés textualizálódó határai révén
tematizálja, s a nıi alak antitétikus figurativitásának rétegeit, a kísértet körvonalait a babitsi
bundás halál emblémájával elcsúsztatva adott szonett végén: „kiválasztá a prémek illatát”. A
harmadik és a negyedik szonett végül, A keret és Az arckép kijelölik a dialektikus munka
révén a keretet, azaz az adott képbe-foglalás, felszín-választás reprezentációjának formáját
(„bútor, aranyzás, érmek, ékszerek, / ritka bájának szinte része lett, / tökéletes szegélyt köréje
szelve.”), ám a jelenés képpé formálásának mimetizmusa azonnal elbukik a neki szánt
keretben, éppen az utolsó szonettben, s a bukás a búcsú párhuzamában az élettıl nem elvágott
mő lehetıségében megy végbe: „tüzébıl, lelkem, mi marad? Óh szörnyő! / csak sápadt rajz,
háromszín krétaváz, (…)”.
A világosság udvara tehát Lichthof címen Baudelaire a Párizsi képek mintájára
tervezett ciklus részét képezte volna a költıi tervek szerint. A végül a költıi pozícionálást és a
felnıttlét számőzöttségét az Angyaloskönyv ciklikusságát megismételı Képek és jelenések
ciklus irodalmi tapasztalatához ívelı, elsı publikált kötetben megjelenı vers a Régi szálloda
és a Városvég, a város határán járó szövegét követıen, s a Lyrai festményekben elhelyezett
Emléksorok egy régi pécsi uszodára darabja elıtt a látásra adott fantom, jelenés képpé és
szöveggé hatalmasodását egy lassan strukturálódó (csont)vázra állványozza fel, mely állvány
filozófiai-esztétikai fogalmi telítettsége majd Babits Egy filozófus halálára szöveghordozó
struktúrájában tud igazán kibontakozni. Az egyszerő Rába értelmezésében eposzi linearitás és
a budapesti „didaktikus életkép” vagy „térhatású lelki kép” budapesti képként azonban mint
bérház-vers a szövegesülı határt a Babits-életmő további részeiben az eltőnı születés
spiráljaiban, a textuális mőfajtalanodás jelenségeként a szövegkitöltés és szövegnyújtás példái
tökéletesítik. Azonban már ebben a lírai festményben, „nagyvárosi tájképben” is
megtalálhatók a bérház-versként (Fülep Lajos megfogalmazásában hasznossági mőfajként a
mőfajtudat, az irodalom produktivitásának jeleként) a mennyiségi szonettre mint a zárt, halott
forma meddıségére reflektálás, méghozzá olyan módon, hogy a szövegbe, a nyíló formába
történı többfelıli belépés lehetısége, s így a belépés operativitása a mallarméi egységes
tömbbıl, a kubusz kínjától a nem-euklidészi végtelen felé tendál, s a strukturális csontváz
állványzata nem a véges-végtelen szerialitás mentén elgondolva nyújtja a szöveget.. Tehát az
érzékelhetı és a lenyőgözés kérdésfelvetései a kép-látvány fantomja helyett „az élet zajától”
’mentett’ lichthof nyílását, bemenetét kémleli. A dolgozat az Egy filozófus halálára és a San
Giorgio Maggiore versek értelmezésekor még bıvebben kitér a csontváz, a költészet síkjának
állványzatára. Mindaddig kép és jelenés fogalmának textuálisba záródásához hozzátartozónak
véljük A világosság udvara szövegnyújtásából kiemelve a nem-látás azon toposzát és tiltását,
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mely megnyitná a signifiance eljárását és köztesben való látást, ellenlátványt. A lichthof
mélyedése, hová a bérház szennye kerül, s melynek legfıbb pozíciója az átváltozott,
felállványozott, határait pontosító bérházon belül, a szövegnyújtás nem-dialektikus idejében
haladva, és elkapva a kép-látvány fantomját, táblát kap bekeretezett megjelöléssel: „s táblát
aggattak: bemenet tilos!” – „A bemenet operativitásának lezsilipelésével a heterogenitás
helye, a jelentésömlés kerül blokád alá, s így a vers az elkülönített strófáig elfeledi a rést,
jelentéspotenciálját, a köztes lehetıségét. A mélyedés a látható rezsimjét elıtérbe helyezve a
reprezentációt megfosztja jel és intenzitás képtelenítı eljárásaitól, s a nem-látás nem
cserélheti fel a vakságot. A mélyedés eposzi jelzıiként variálódnak a vakságot hangsúlyozó
sorok, s a strukturális csontváz eltőntetésével a szövegnyújtás majdnem nem tud megfelelni a
szemantikai többrétegőség kihívásaira és a képprovokációira a reprezentációs rezsimben:
„Majd szőnt a munka; nyult a téglamő, / csokrot s fedélt nyert; eltisztult az állvány (…)”. A
szövegnyújtást tipológiailag is jelölten kimetszett sorok ékelik, amelyek az utcát felhasító ház
határait jelezve, vagy a kimérés és táblakiakasztás mozzanatát, a téglaemelı gépet, majd az
állványzatot deszkánként leemelı tengely munkáját jelölik, majd késıbb a házmesterné
piszkot hányó nyelveként nyernek alakot a költıi nyelv révén, vagy egy már kiolvashatatlan
írásról ad tanúbizonyságot -; mindenesetre az épülı be-nem-záródás jeleiként a tömb
szétírhatóságát jelzik, s majd a köztes helyeiként a lichthof lokalizálása is közéjük kerül: „ –
mint régi kastély rejteki - / hová láb, fény és mozgás el nem ér, (…)”. Míg a mélyedés
„szemtıl bizonytalan idıre rejtve”, s „egy kis hely az élet zajától mentve, / még jobban
mentve, mint a temetı.” jelölésekkel definiálódik, addig a vers utolsó strófája – már az
Emléksorok egy régi pécsi uszodára kifüggesztett nyitvatartási idejét, optikai rekeszét és
formalesét megelılegezve – kinyitja „rése homályüvegét”, s kérdéseivel megbontja a vers
vertikalitását és leás a parole felszíne alá egy újabb deszkakiemeléssel: „(…) ha járok
bérházak folyosóin / s kinézek holmi keskeny ablakon - / s nem tehetém, hogy egyszer el ne
mondjam - / Mi van benne? Mi bánt úgy engem benne?”. (mi van ott az élettıl elvágottban!)

3. A mallarméi paradigma diszpozíciója és a versválság kategóriája: A Képek és
jelenések könyvnyitásának gesztusa és a líraiból táplálkozó heterogenitás

Az irodalmi mezı szociális genezisét követve a tizenkilencedik században, a kultúra
textuális szervezıdéseiben a parnasszisták mint a szentesített avantgarde képviselıi jelennek
meg, s a legtökéletesebb, rögzíthetı lírai formákat keresve a mővész produktivitását,
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termelékenységét, e termelékenység mérhetıségét igyekeznek bizonyítani. Az esztétikai,
képzımővészeti írásaival induló, haláltánc-metszetekért rajongó Charles Baudelaire egy
sokáig igen szigorúan a szabályoknak engedelmeskedı versformát, a szonettet véli
legalkalmasabbnak a mőtárgyleírásra. A fetisizált szövegek egyikévé a szonett mint rögzített,
zárt forma (taille) válik, melynek tekintélyes mennyiségi megjelenésében a líraiság küzdelmei
kerülnek felszínre, megidézve a “didaktikai század” törekvéseit is.
A szonett nem csupán immanens költészettörténeti útjának nyomon követése a
formának mint esztétikai-poétikai fogalomnak a kibıvülését fedi fel. A francia középkor
századainak irodalmi dimenzióját egyszerre töltik ki a végtelenbe futó versformák és az új,
“zárt” versvilágok. A “didaktikainak” keresztelt tizennegyedik és tizenötödik század invenciói
révén a lírában a korábbiaknál súlyosabb gondolati tartalmak kapnak teret, új retorikai
megfogalmazást követelve. A haláltánc rondója vagy a ballada egyre ritkábban lép át versbıl
prózába vagy fordítva, a kismőfajok modell-struktúrája is rögzül, valamint a tizennegyedik
századtól Morier a szonettet is egyértelmően a rögzített formájú mővek (les tailles) között
tipologizálja.215 Mégis csupán a szonett az az említett líraivá váló mőfajok közül, amely a
tizenkilencedik század folyamán – a parnasszizmus école pittoresque iránya révén – a
mőfajtudat

újbóli

kiélesedésével

és

a

szonett

mőfaji

direktíváinak

esztétikai

hangsúlyozottságával mennyiségi dominanciára tesz szert, s a mőfaj gondolatisága
folytonosságot teremt a huszadik századi magyar lírával, így az objektív mő és
szövegmozgásainak jelenségkörével is. A szonett zárt formájában fellépı horror vacui felidézi
a fehér papírlap és a szöveg, élmény és mő, valamint a “ponyva” rangosodásának és a líra
pozícionálhatóságának új viszonyát.
Babits Modern impresszionisták címő elıadásában (1910) olyan poétikafilozófiainak
tekinthetı fogalmak tartalmára utal, melyek a Képek és jelenések ciklus címválasztásában is
megjelenı szemléleti kategóriákat is körvonalazza (pl. a sík vizuális konfigurációjának
problematikájára utalva a “domború valóság”, a “lapos, falképszerően elomló jelenés”216
metaforáival), s a Kártyavár prózai szövege alapján mesterként tisztelt Edgar Ellen Poe és
Baudelaire említésekor (“…a fiatal magyar költık is az ı költészetét vették példaképül…”217,
továbbá a hagyományok a ciklusban megjelenı hangsúlyozottságát és befogadhatóságát is
kiemeli.
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Az elıadást a parnasszisták embléma-mőtárgya, a Milói Vénusz metaforába
emelésével vezeti be: “Mővészeti forradalomról beszélek, stílusok harcairól és elavult
modorok kivégzésérıl. A modern mővészet megszületésérıl beszélek, hogyan kelt ki a nép
lelkébıl, mint hajdan Venus istennı a tenger habjaiból. Nagyvárosi Venus ez a modern
mővészet, és mi, akik itt a messze vidéken is szeretjük ıt, úgy hódolunk neki a távolból, mint
a középkori lovag a napkeleti királykisasszonynak.”218 Egyik irodalomelméleti elıadásában
pedig a(z) (mőtárgyleírások) “impasszibilitás elvének” (“Az író ne önmagát adja, de egy
külsı, objektív szépet. Az író szerepe hasonlítson a szobrászéhoz…”219 korrigálását a
“minden mőfaj líra” tézisszerő kijelentésével történı ütköztetéssel végzi el, mivel a költıi mő
nem fotográfia, “hiszen akkor minden kép egyforma volna, de valami, ami az író élményét
adja. A külsı világot csak annyiban tudja rajzolni, amennyiben az ı élménye lett.”220 Az
idézett elıadásrészletek a babitsi objektiváció olyan diskurzuskeveredésbıl épülı hátterét
rajzolják meg, amely a tizenkilencedik század szociális genetikus áttekintését nyújtja, mely
áttekintésben az “irodalmi öntudat” az életfilozófiák megjelenésének kontextusában
szükségszerően szembenéz a tömeg és a szériaigény mőfaji kvalifikálhatóságával. Így
beszélhet Babits Az európai irodalom történetében a Vita nuováról úgy, mint az elsı modern
regényrıl, vagy a parnasszizmussal párhuzamba állíthatóan az elgépiesedı eposzról, mikor az
“irodalom öntudata” kihagy, s a forma mechanikussá válik, a hasonlatokból is technika épül.
A mechanikus princípiuma azonban az organikus reprezentáció babitsi felvázolásában
is helyet kap az élmény objektiválási folyamatának leírásában. Az élmény objektiválása nem a
platoni idea megjeleníthetıségét oldja fel az alkotói szubjektum vitális egységét a
középpontba helyezve; az objektiváció leírása a formula és a szimbólum babitsi definiálása a
mő attribútumaiként tárgyalja a formai eljárás részeként az élmény képi eredetét – a
metafizikus viselkedés és a lírikus pozícionálásának küzdelmeit. “Az irodalom bizonyos
szempontból nézve végsı gyökerében líra mindig. […] mert expressziója valami átélésnek,
mert egy léleknek valamilyen keresztmetszete fejezıdik ki minden líra mélyében és ez már
eleve gyanússá teszi a merev mőfaji határokat.” – olvasható a Fábry Zoltán által lejegyzett
egyik Babits-elıadásban.221 A formula expresszióra váltásához mégis szükség van egy formai
öntıedényre: “De itt figyelni kell! Igaz, hogy az irodalom mindig valami lelki expresszió, de a
hangsúly erre a szóra esik: expresszió. Az expresszió pedig olyant jelent, ami a lélekbıl már
ki lett hozva, amikor valami lelki megszabadulás jött létre. Az átélés az irodalomban az, ami
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kiszakad az íróból, és objektiválódik. A nyers átélés nem irodalom, de épp a formai
princípium, ami azt kihozza, és ez az irodalom […].”222 A formula/expresszió fogalompár
ilyen kontextusba helyezése arra enged következtetni, hogy nyelvszemléleti és mőfaji
kérdésfelvetésként is felmerül az élmény mővészi objektiválásának módja. Babits a Képek és
jelenések ciklusban, valamint a költészet késıbbi szakaszainak néhány több versbıl álló
versspiráljában a versszöveg immanens mozgását is tematizálja a zárt mőformák (les formes
cloîtrées) áthelyezıdı keretein belül, megforgatva így a mozdulatlanná vált, kiüresedett
szimbólumokat.
Babits formula-fogalma, mely egyaránt referál a dualista szemlélet és a nyelvi
gondolkodás rögzült mozgásaira, vagy az asszociáció tudati „szigeteire,” ugyanakkor az
ihletindító kép a mő lehetséges ellenmozgásainak is irányt ad, s a formula viselkedhet ilyen
identitású képként, valójában összeegyeztetıdik Bergson szimbólum-használatával (igaz
mindez haláltánc-alakzataikra és festmény/kép hasonlataikra, melyeket így úgy kever Babits,
mint Berkeley!). Azonban amikor a mőfaji hármas egység hármas idıkoncepciót implikáló
elviségét elvetve, legalábbis “gyanúsnak” bélyegezve állítja Babits, hogy minden líra, a
parnasszista mőtárgyleírás szoborszerő mozdulatlanságából való átváltás értelmezéséhez és
megvalósításához a lírizmusnak – legalábbis teoretikus síkon – meg kell küzdeni azzal a
közönséggel, mely szerint a líra nem olvasható feuilletonként. A lírai képsorozat és a
képtelenítés hipotetikus helytállásában éppen a rögzült, és ezzel gépiessé vált forma vagy
szimbólum kap lehetıséget, hogy az alakulás és életlendület szemléleti egységét valósíthassa
meg lírai szövegek létrehozásával.
A versválság prozódiai következményeinek jelenlétét tárgyalva Szigeti Csaba is
felhívja a figyelmet az új klasszicizmus fogalma mellett a versválság kategóriájára is, bár csak
az 1920-as években született Babits-írások viszonylag koherens fogalomrendszerébıl
kiemelve azt. A mallarméi toposz Babits általi adaptációjában “Úgy tőnik, Babits világosan
látta a vers/próza oppozíció felszámolási folyamatát, de ı az oppozíciót költészet/nemköltészet ellentéteként fogta föl (ez alakította a következı – egyébként nagyon következetes –
sort is: a szabad vers nem vers, tehát a szabad vers próza, következésképp mint ilyen nemköltészet, azaz nem költészet.)223 Márpedig a költészet “heroikus és arisztokratikus défenseának elgondolásához Babitsnak ki kellett alakítania a megvédendı költészet valamilyen
modelljét. Bányai János a vissza-klasszicizálódás és az avantgarde, illetve Rába György
vitalista életfolyamokra utalásának kapcsán tárgyalja a líraiság mint kvalitás, a vers mint
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mőfaj (/avagy a szöveg/) organikus szabályait. A versmőfaj két variánsa véleménye szerint
Babits kései lírájában fedezhetı fel, azonban hozzáteszi, hogy ha valódi korszakot nem is
teremtett a jelenség a költészettörténetben, “teoretikus felvázolása” a modern magyar
költészet újabb metodológiai megközelítését adja.224

Líra és próza hierarchizáló

differencializálásából a zsurnalizmus és az új közönség “piacának,” illetve a mővészeti mezı
alakulásának következtében a próza feuilletonként olvashatóságának feltételei miatt is a próza
fogyaszthatósága meggyızıbb. Természetesen a versválság “homályos fogalma” valóban
“Könnyen csábít arra, hogy beindítson egy befoglaló sorozatot a Matrjosa-baba mintájára: a
versválság a költészet válsága, a költészet válsága az irodalom válsága, az irodalom válsága
pedig a kultúra válsága (…). E befoglaló sorozat tette lehetıvé Babits számára is, hogy
egymás mellé rendelje pl. a színház és a kultúra válságát, vagy a versét és az irodalomét.”225
Ugyanakkor Babits teoretikus megfogalmazásainak lírai és prózai szövegeire tett egyes
hatásai e bıvülı válságkörök kitermelte “hasznossági mőfajait” (Fülep Lajos fogalmával
élve), mégis az irodalmi (elsısorban költıi) önpozicionálás és a mővész elhelyezhetıségének
kísérleti kutatásai. Fülep Lajos a hasznossági mőfajok használati körének kialakításához a
halott tradíciók aktualizálása mellett metódus-javaslatként a tömeg kvalitatív fogalmának
bevezetését ajánlja ekkor (hol és mikor). Babits már a Lyrai festmények egyes szövegeiben,
illetve a Képek és jelenések haláltánc-variánsaiban, és a lírai képi narratívák együtteseiben is a
nagyváros életjelenségeit, a bérházat vagy az automobilt úgy változtatja elméleti, majd
poétikai tárggyá, hogy a város absztrakt életformájának és a szériaigénynek kielégítését, az
absztrakt tömegszükséglet életformájának mőfaji hatásait igyekszik determinálni (valójában
az alkotói praxisban modellálja). (A prózában már a ponyva és az utópisztikus felfokozottság
is az organikus forma részét képezné.)
Mő és a mozgás mint a szöveg attribútumának alakulásfolyamatában tehát a mőfajok
lényege egyre inkább kifejezésre jut az irodalmi mezı genezisének adott szakaszában, a
lehetıségek közös terének történetében. Persze a “mezı története nem más, mint a hatalom
birtokosainak és a feltörekvıiknek, a címvédıknek (íróknak, filozófusoknak, tudósoknak) és –
ahogyan a bokszban mondják – kihívóiknak a harca: a szerzık, az iskolák és a mővek
elavulása annak a küzdelemnek az eredménye, amely a fennmaradásért (a “klasszikussá
válásért”) küzdık, a (mezıben új pozíciót teremtı) korszakalkotó személyiségek között
zajlik…226 A mőfajok lényege viszont éppen alapelveik és elıfeltevéseik szüntelen kritikai
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felülvizsgálata révén, a “megtisztulás” révén egyre inkább kifejezıdik.227 A francia költıi
forradalmak a romantika óta megkísérlik minden törekvésükkel számőzni mindazt a
költészetbıl, ami azelıtt a “költıi verselést” jellemezte: “a versformákat, az alexandrinust, a
szonettet, magát a verset, (…) ugyanígy a retorikai alakzatokat, a hasonlatot és a metaforát, a
konvencionális érzelmeket, a líraiságot, az alanyi költészetet, a lélekelemzést.”228
Babits teoretikus modellálásában, valamint lírai szövegeiben éppen az objektív lencse
törekvésén belül hozza létre ezen széttartónak tőnı mozzanatokkal körülvéve a holttest-kép
rezsimjének poétikai meghatározottságát. A Képek és jelenések ciklus többek között
Baudelaire-re utaltságával veti fel annak az ellenállásnak a hatalmi mezıben való
megindulását, amely a parnasszizmus produktivitásnak ellenfeszülésében bontakozott ki. S
bár a feuilleton a regény sorozatszerő megalkothatóságát és olvashatóságát is lehetıvé teszi a
szociális alakulások kitermelte intézményeknek köszönhetıen, Baudelaire a parnasszisták
mozdulatlan

mőtárgyleírásainak

kontextusa

helyett,229

sajátos

költıi

státuszának

ellentmondásai révén (családja, kiadók, akadémia, ugyanakkor a költı mint bohém, valamint
prostituált-szonettjei révén) az új legitimitás mőfaji következményeit is kitermeli – nem
szentesített avantgarde módra.

Eco a nyitott mő poétikájának és poétikatörténetének vizsgálatakor (A nyitott mő) –
többek között a Valéry-féle a nyelv által a mőben megvalósuló cselekvés és a Riegl-i mővészi
akarás tendenciáit, vagy a fogyasztó válaszaként értelmezhetı tárgyi struktúra/megállapított
viszonyrendszer, és a forma mint a fogyasztás kiindulópontja, mely mindig új életre kelti a
kiindulót teorémák alakulástörténetén keresztül – a kortárs esztétikában „strukturális
csontvázzá” képzett mőalkotás tapasztalata felé fordul. Ugyanakkor a Rába által az Eco-i
nyitottság kettıs interpretálhatósága, azaz a minden mőalkotásra szükségszerően jellemzı
nyitottság, illetve a programszerő nyitottság irányainak a nyitott mő poétikájában nem
különválasztott prezentálása a kafkai vagy a mallarméi alkotói programok a többértelmőségre
adott válaszaiban, a nyitott életmő kimeríthetetlenségével való küzdelemben, valamint a
mőfaj mint a mozgásban lévı mő heterogén terébe való mindenfelıli belépés lehetıségével
már mozgás és illuzórikus nyitott megismerési lehetıségét provokálják. A reneszánsz
perspektíva-kánonok kubuszainak kínja és a látvány enyészpontja a középsı tengely és a
térszögek meghatározottságával, az euklidészi tér lezártsága (a rab Euclides) a barokk
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szemantikai felszabadulásával, a látható új feltőntetésével, a mozgatható síkok új
mélységével, s a nem-euklidészi geometria figyelem körébe kerülésével a könyv és ezzel a
szövegkoncepció egységes tömbként tekintésének, mozdulatlan és befelé tartó keretének és
síkjainak szemléletébıl a textuális mőfajtalanság, mőfajtalanodás indíttatása felé tereli a mő
dialektikáját. S a heterogén tapasztalat a líraiból nyeri erıvonalait.
Babits a Recitativ köteten belüli Képek és jelenések ciklus általi újabb
könyvnyitásának gesztusa a baudelaire-i ciklikusság esztétikáján kívül megidézi a mallarmé-i
Nagy Könyv, a mintha-kezdıdés-és-végzıdés nyitott életmő költıi tervét, mely a „holtból
élıvé” textualizálta volna a különbözıképpen kombinálható, sorrendezhetı füzetekbıl
(fel)épülı Nagy Mővet, melyet a „Föld orfikus magyarázatának” szánt. Mallarmé nyitott
életmőve azonban eldöntetlenül is a nyitott életmő esztéticizált befejezetlenségét hordozza
magában, hiszen az abszolút mő koncepciójának lenyomatát az alkotói praxis nem látszik
magán viselni. Ugyanakkor talán a Nagy Könyv szövegeiként, vagy azok esztétikai direktíváit
tartalmazókként szemlélhetjük a Kockadobás vagy az Igitur szövegét. A fehér papírlap elıtti
horror vacui, az ürességtıl, kitöltetlenségtıl való félelem és a parole felszínén rekedés a
„merev fehérségbe” ütközve a mő egységes tömbjén az írás oldja fel, a tinta folyóssága, s az
alkotói lendület kezdı mozzanata így a költıi matériával, a nyelvvel küzdés megnyitotta
dimenzióban a szövegesülı határok oldásáig praktizál. Az így egyszerre néma és fecsegı
papírlap a zárt/nyitott mő dichotomikus szemléletét, a mő látványát lenyőgözés és érzékelhetı
egymásba oldódásai révén, a zárt szöveg kategória-oldódásaiként a kezdet nélküli folytonos
eredetkeresésben lokalizálja. „Jegyesség / melynek / föllebbent ábrándkép-fátyla mindkettejük
megszállottságaként / mint egy mozdulat kísértete / inog majd (…)” – kezd zárulni a
Kockadobás elsı látványa az írásra kész, a tollat a kezében tartó mővész gesztusának
analógiájaként, s mely majd a babitsi életmő kijelentésében – „minden mozdulat ledobja egy
fátylunkat” – a bergsoni a festı kezére vonatkozó allegóriával és a schopenhaueri Maja
fátylának metaforikusságával az irodalmi tapasztalat heterogén jellegét kutatja, továbbá a
derridai hyment és szabálytalan nászt a textuális fordulat jelenéseiként. S a néma nevetésbe
süllyedı, a fent/lent dialektikus munkáját felforgató következı képek egyikeként a szirénkategóriákat is kijátssza a kockadobás nyelvi cselekvése, egy homályos alak azonnali eltőnése
az alak határainak meghatározásakor a képpé alakítóval együtt bukik el: „(…)szirén-dereka
hajlatában /másik oldalon:// épp míg érintik pillanatra (…) / köddé füstölgı / mely határt
emelt a végtelennek.”
A kocka szemiotikai játéka, a jelölı procedúrájának végtelenjét bekerítve, a véletlen
lehetıségeivel az Igiturban, mivel a logika szubjektuma halott, a re-prezentált mégis107

rögzítettben a logika ellen támasztott ırület szimbolizációját, a testszületésnek a heterogenitás
tapasztalatát megnyitó, és annak ellentmondásait fenntartani kívánó tizenkilencedik század
jelentı rendjét kiszolgáló eljárását imitálja, mind a babitsi Képek és jelenések ciklus
intratextuális

mozdulatai (A gólyakalifa testre eszmélése vagy az Emma-szimbólum

megforgatása), mind a mallarméi Nagy Könyvnek a mallarméi rejtélyt, titkot a Köztársaság
hıs nélküli társadalmában a törvény szemiotikai berendezkedése, a hatalom férfiassága a nı
reprezentációs feladatának tudatosításával (Merceria és Elza pilóta példájában, akik a
Hatalom modern múzsája),230 és az anyasorozatok mint a jelölı procedúrájának végtelenjét
biztosító hatalom felforgatásával, mőtelenítését és mőfajtalanítását is véghezviszi.
A tizenkilencedik század szövegében (a materialista dialektika, majd a vitalizmus
organikus filozófiájában) a test dialektikája kapcsán az impulzust, ingerületet vizsgálva annak
olyan definíciójából kiindulva járja körbe a heterogén fogalmi telítettségének történetét, hogy
végül az élan pulsionnel lendületének mővészetfilozófiai mozgásra nyitása a halál mint a
szimbolikus heterogén középpontba állíthatóságát invokálja. A szimbolikus és biologikus test
dialektikájának impulziójára adott meghatározásában a dichotomikus gondolkodást helyett a
heteronómia alá vetettség tudatosítása megy végbe: az impulzus231 eszerint az anyagnak mint
a signifiance nemzési/termelıdési mechanizmusnak ismételt hasadása, s errıl a helyrıl
mindig hiányzó szubjektum termelıdési helye. A halál mint szimbolikus heterogén
megakadályozza a test destrukcióját, hiszen így a test mindig újra –jelölıdik (re-marque), reprezenciára kel, mely tulajdonképpen a heterogén valós erejét mutatva az újra megelevenedés
fogalmiságában a rejet in absentia en signe (az újbóli jelbe kivetettség a hiányban). A hiány, a
földbıl kivetett test a signifiance procedúrájának belsejében artikulálódik, de a hasadás
logikájában azután a materiális hasadás éppen a jelölés által késlekedik, s itt rögzül a
reprezentálandó is. A kijelölhetetlen kezdet helyetti megújulás és a halál mechanizmusa a jellé
válás metaforikus sémájában nyeri el mőködését. S ennek következtében a tizenkilencedik
század szövegében, mely a signifiance eljárásainak volt kénytelen kitenni magát, éppen a
szöveg szubjektumaként hordozta magában a heterogén ellentmondást, s már nem tudta
kiállítani a sujet unaire-t (a nem sokféle szubjektumát), fenntartva a jelölı materiális
kivetésére mindig nyitott clôture-jet.232
Mallarmé szövegei azonban reprezentatív ’tartalmukat’ éppen magának az újradobás
(rejet; minden gondolat, cselekvés kockadobás) mechanizmusának reprezentációjának
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tartogatják (Kristeva szerint kizárólagosan). Mindebben Kristeva a metafizikai és filozófiai
tudás visszaáramlásának prezentálását látja, a szentségben hordozott titok re-prezentálásának
vágyát („le secret de leur sacré”), s értelmezésében a Mallarmé-szövegek is „arra szánják
magukat, hogy abban a mértékben legyen a filozófiai spekuláció/gondolkodás kiegészítı
szembenlévıje/szembenállója,

amennyire

e

szövegek

az

egyedül

lévı

heterogén

233

Mivel az

ellentmondásának tapasztalatára szorítják vissza gyakorlati mezejüket.”

egyedüllévı heterogén funkciójánál fogva összefog(lal)ja és megnyitja a signifiance
procedúráját, ám a szöveg nem verekszi át magát a természeten és társadalmon át vezetı
haladási lehetıségen, hogy azután epikus vagy prózai alak/type átmeneteit, áthaladásait
produkálja, a heterogenitás az ellentmondás legjellemzıbben magába sőrítı „diszkurzív
struktúrában” győlik össze: a lírában, és/vagy saját kibomlásának, kikelésének, kizárulásának (éclosion) tapasztalati evokációjában mint a halál mozdulatlanságában az alany
kibomlása, ki-zárulása. Ez a ’gondolat nélküli mozdulatlanság’, cselekvés nélküliség,
tétlenség (inertie sans pensée) éppen a nyelven dolgozva, az egyedül lévı ’körüljárható én’
(moi) határait elmozdítva, határait, kereteit energiák, gátak és erıvonalak szemléletébe állítva,
matériáján való munkálkodása révén csökkenteni próbálja annak lehetıségeit, hogy az
újradobás/kivetés ne ezen én ütközéseinek erıszakának adja át magát, hanem a társadalmitörténelmi ellentmondások összeütközésébe transzportálja.234 Az erotizmus szimbolizációjára
még késıbb visszatérünk a heterogén test és a tánc textuális tapasztalatának analógiájának
vonatkozásában. Ugyanakkor már ezen a ponton is idézhetı Kristeva azon következtetése a
heterogén fentiekben bemutatott meghatározását követve, hogy ez a szituáció „jelzi a textuális
gyakorlatnak azt az alapvetı pontját, amikor eljut a – transzlingvisztikus, pulzionális,
újradobó/kivetı – eljárásig, és annak kockázatához, hogy azért szalad, hogy ott rögzüljön.”
Akkor tehát fixe, rögzítıdés, tömb és jelenés, szétfutó tinta. S mindennek jelentısége abban
áll, hogy e megfogalmazásban a produktív azon ellentmondása fejezıdik ki, amely a a
heterogén fenntartásában, beszéltetésében leli meg lényegiségét az öröm/élvezet skáláját
ebben kibontva. Vagy a jelölı zárt területét mindig nyitva tartani a materiális kivetésre, a
kidobás és visszahúzódásának teljes szublimációját megakadályozni, mindig eljuttatva e
materiális kidobást a jelölı szövetig és a paragrammatikus, zenei, kromatikus különbségekig –
ez a heterogén produktív ellentmondása. Továbbá Kristeva meglátásában a tizenkilencedik
század ezoterizmusának szövegeiben és a formalizmus pozíciójában is, – hiszen a kérdés nem
másodlagos, lévén a mővészet szociális-anti-szociális (ideologéma és zóna) funkcióját e
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heterogén ellentmondás produktivitásában is látjuk, s akkor az egyedüli individuális
tapasztalatot reprezentáló jelölı szöveten keresztül megmutatkozó, megnyíló ellentmondásra
e mővészet nem korlátozható – ez is részt vesz intenzifikáció és jel paradigmájának
kibontakozásában, a reprezentációs rezsim és esztétikai rezsim különbségeiként felíródva, a
forma meta-politikáiként, a gondolkodás kívülében, mely az irodalmi tapasztalatot a
versválság kultúra szövegében felszabaduló tendenciáival a fehér papírlap vagy a vászon zárt
formaként kimetszései helyett az egységes tömböt, annak merev fehérségét elárasztja a jellé
válás poétikáját jelzı jelenések, az eltőnés, a távollévı jelenlétének matériájával, kihasználva
a heterogén helyeit – s ez a típusú teresedés a vers dimenziójának egyre nyíló cselekvéseiben
tökéletesen nyomon követhetı.

4. A gondolkodás új képe: (Szökik a büszke épület!) A babitsi haláltánc heterogén
szövegeinek mőfajszöktetései a kristály-kép koordinátái mentén

A következıkben a zárt formából való kimenetek, kijáratok és az egyre nyíló forma
szótárát a Lask-eset (cas Lask) versét, azaz Babits az Egy filozófus halálára heterogén
szövegét és annak sorozat-darabját, az A festı halála címő szöveget a Képek és Jelenések
ciklus Isten kezében darabja mellett vizsgáljuk; továbbá a babitsi haláltánc heterogén
szövegeinek mőfajszöktetései kapcsán a De te mégis szereted ezt a kort? és A jó hír spirálját
és azok paratextuális láncolatát, valamint a Kártyavár polár-szövegét is annak a vizsgálatnak
a során emeljük az értelmezés tengelyébe, amelyben a Gilles Deleuze reprezentációkritikájában, fıként az ı Az idı-kép címő mővében ismertetett képfajta, a kristály-kép részeit
és állapotait ismerteti, s mi ezt a képfajtát és kristályos és szerves megkülönböztetésén alapuló
képrendszer vonalait követve, illetve Gyimesi Tímea a deleuze-i teória szökésvonalainak,
törésvonalainak nyomán értelmezve a tournier-i mőfajfogalmat mint leendést feltételezve
közelítünk a babitsi programhoz. A nem-hasonló SZÍNÉRT KIÁLTÓ modulációja Deleuze
reprezentáció-kritikájában a fogalom többszörös immanenciasíkjában, a halál körüli
káóborlásban (chaoerrance) a babitsi életmő haláltáncaiban is tetten érhetı a többszörös
mőfaji referencia, a minor mőfajok felemelése, filozófia és mővészet fogalmainak és
kategóriáinak azok az átmenetei, melyek a mőfajszöktetés adott jelensége(i) során túl a
dialektikán a poézis haláltáncát filozófiafogalommá emelik, miközben az élet kategóriáit a
gondolkodás kategóriáival egy költészeti síkba olvassák össze. A fogalom és haláltánc, azaz a
gondolkodás kívülében pedig a mővésszé-költıvé-filozófussá leendés (devenir) eseményében
110

- kijátszva a mindenkori zárt formát - a sík barokk hajtásában (pliszé) a sorozatban a kép
felbomló állapotát, sıt apoteózisát követeli a mő, ugyanakkor a forma erıkomponensei és a
kint dinamikus viszonyában a lárvaszubjektum képének jelei (szín, hús) folyton feltételezik a
mővet, írást. S ebben a látványban (a haptikus látás eredményeként), még ha a metafizikus
tájköltészetet is idézi a karneváli maszk mögötti barokk ránc, az egyre nyíló forma Deleuze
által megnevezett „nomád esztétikájára” (vagy a badiou-i insztétika elemeire) utal a
mőfajszöktetés és az immanenciasík aberráns, divergens mozgásainak követésekor, s a
növekvı virtualitás (a babitsi mintha-visszaöltözés stb.) lárvaszubjektumát és nyüzsgı
halálcsíráját képezi le sorozatosan. A felismerés létmódja a jelencsúcsban, a túl-késı azonban
- a mise en abyme újradefiniálását is követelve - a mőalkotás feltétele.

Minthogy a kristályban a hasadást látjuk, ı az eltőnı határ, s ez a hasadás maga az idı,
„a kristály-kép az idı legalapvetıbb mővelete.235 Deleuze az idıkristályokról értekezve, azaz
a kristályállapotok folyamatszerő bemutatásakor annak a bergsonizmus által a leggyakrabban
félreértelmezett és a legfontosabb paradoxális bergsoni idı-tétel nyomán nevezi meg az
idıkristályokat, amely szerint az idı nem bennünk van, hanem az idıt annak a bensıségnek
kell felfognunk, amelyben mozgunk, élünk, változunk, ebben a „megkettızı, önmagában
elveszı, és önmagában magára találó idı belsejében.”236 Az idı minduntalan kettéválik, és
múlatja a jelent, s

közben megırzi a múltat. Deleuze már a mozgás-képtıl

megkülönböztetendı, egy másik típusú képben mozgás, az idı-kép egyik képfajtájáról, azaz a
kölcsönös vagy kristályos képrıl értekezik, mely maga az „idı felfakadása.” S így a
lárvaszubjektum definiálásának irányába tartunk a kristály-kép részeinek és állapotainak
argumentációjában. Hiszen a kristályban látható megkettızıdés, amelyet a kristály folyton
maga körül forgat „és nem engedi, hogy véget érjen” a már fentebb idézett Se-distinguer, az
állandó Ön-megkülönböztetés, az azért a francia igét (distinguer) saját visszaható névmásával
egy gondolatjel által még erısebben a forgó mozgásban magához kötı elkülönbözıdési
folyamat, amely a különálló fogalmakat és divergens mozgásokat összefogja és folyton
újraindítja ıket.237Ez a Deleuze által Proustnál megtalált, azaz önmagában elveszı és
önmagában önmagára lelı idı belsejében tehát állítható, hogy a „szubjektivitás soha nem a
sajátunk, mindig az idı, tehát a lélek vagy a szellem, a virtuális az. Az aktuális mindig
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objektív, de a virtuális a szubjektív.”238 Így a kristály-kép kettıs feszültségének állításában az
ideális állapot, azaz a tökéletes, befejezett kristály csak feltételezhetı. Tehát már teljesen „más
a helyzet: a virtuális és az aktuális kép együtt létezik és kristályosodik, ugyanabba a körbe
lépnek be, amely állandóan egyiktıl visz a másikhoz, egy és ugyanazt a «jelenetet« alkotják,
ahol a szereplık a valósághoz tartoznak és mégis szerepet játszanak” Deleuze film-példái
alapján. Deleuze film és színház szituációja kapcsán jut el az elıadássá vált élet képi
gondolatáig, azonban Babits haláltáncainak móduszait és a lárvaszubjektum és halálcsíra
mőfajszöktetéseit illetıen érdemesebb visszatérni ezen a ponton a befejezett kristály a
kristályállapotok, az idıkristályok leírásához szükségszerő feltételezés, a befejezett kristály
forgásához vagy a kristályos tökéletességhez, amely „nem enged önmagán kívül létezni: nincs
kívül levés a tükrön vagy a díszleten, csak visszájuk van, ahol azok a szereplık haladnak el,
akik eltőnnek vagy meghalnak, akiket elhagy az élet, amely újra behatol a díszletbe.”239 S itt
idézi Deleuze Az élet örömei címő film egy ironikus gesztusát, amely során „az öreg táncos
letépi maszkját, nem látszik semmiféle külsı, csak a visszája, amely a sietı orvost visszaviszi
a bálba.”240Az így megjelenı mozdulatlanság-pont, amelyben (körüljárás-belemenés-vitális
intuíció) a maszk-levétel bizonytalan pillanata feltárja a döbbenetet, a ráncot, s helyet
adhatnak a kategoriális felgyőrıdésnek, azaz az élet-halál dialektikájának egyik képe számára,
éppen a kívülségben szökik meg a reprezentáció elıl a kristály-képben, az idı legalapvetıbb
mőveletében. S ennek megfeleltethetıen a babitsi haláltánc mőfajszöktetéseinek jelenségei is
a kép új koordinátáinak felvázolását is igényli, hiszen az eddig a zárt, mozdulatlan forma
bemenetei és kijáratai e köztesben, azaz a forma erıkomponensei és a kívül dinamikus
viszonya a folyton formálódó és terjedı kristályban, virtuális és aktuális vonalai mentén a
nem reprezentáción, hanem a leendésen alapuló valóságábrázolást és annak nomád
esztétikájának tendenciáját sejtetik. A zárt képek mélység-eszközei helyett a Babitsnál „egyre
nyíló” formákként vagy spirálként képtelenített sorozatokban az életmővön belül sokszor –
így haláltáncai estében is – nem a mozgás-kép típusai, hanem például a kristály harmadik
állapota, a csírákban megragadott kristály képezhetı le teoretikusan, ahol az összes bejáratot
(haptikusan) láttató újfajta ’látványosság’ uralkodik el. S Deleuze Bergson második nagy
sémájának mentén (99.) kijelentheti, hogy a kristály-képnek kettıs arculata van, így egy
sémába illesztheti az aktualizációs fokozatokat, intenzifikációkat és a növekvı virtuálisok
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köreit241, melyek azután Alain Badiou-nál inesztétikájában a nietzschei gondolkodás
kívülében a forma erıvonalai mentén a táncot és verset filozófiai fogalommá emelik. A kis
kristály-csíra és a kikristályosítható világegyetem mozgása sajátosan kapcsolódik össze Babits
haláltánc-sorozataiban, ám a Lask-vers függıleges, Gaston Bachelard-i vertikálisa is a múló
jelenek sorát alkotó danse macabre helyett242 vagy a felbomló kristály állapota helyett, mely
például a Történelem, a háborúk, vagy az új erık hatalomátvételekor megduplázza a szétesést,
a forgást felgyorsítja elkerüli, s nem a túlélı és e múlt statikusságával küzd, hanem
tulajdonképpen a „nem szerves Életerıt” [Kiem. tılem] követve a lendület és újrakezdés
erényével vértezi fel magát a karneváli dialogikusság és az eltőnı születés idıkristályaiban.
„A bennünk lévı gyermek, mondja Fellini, egyidejőleg létezik a felnıttel, az öregemberrel és
a fiatalemberrel. Íme az önmagát megırzı idı a kezdés és az újrakezdés minden erényével
rendelkezik: ı maga mélyén vagy önnön méhében ı maga rendelkezik az új valóság, az élet
feltörekvésének lendületével.” – kommentálja Fellinire jellemzı belsı végtelenség futását,
majd a deleuze-i immanenciasík fogalmiságán belül, élet és halál formális-kategoriális
dialektikáján túljutva hozzáteszi a babitsi haláltánc minorizáló eljárásainak mőködését is
felidézve: „A két aspektus, a múló, a halálba menı jelen és a megırzıdı, az élet csíráját
megtartó múlt folyamatosan egymást keresztezi, és egymást alakítja.” Az összes bemenet
egyidejő „látványossága” azonban Babitsnál nem a Fellini-rémálomba torkollik, hanem a
lárvaszubjektum szökés-lehetıségei felé igyekszik a mőfaj mint leendés állításában.
Deleuze az így felfogott filozófiát nevezi kartográfiának, mely a gondolkodás
„lehetıségfeltételét ebben a mozgásban, a kívüli fáradhatatlan megszállásában” képzeli el; s a
fogalom ilyen jellegő térképét megrajzolva, a „fogalom többszörös immanenciasíkjából idırıl
idıre addig nem észlelt vonalak, repedések tőnnek fel, melyek új területekké, perceptté és
affektté állnak össze.”243 Ez a heterológia, mely a találkozás kis eseményében a rizómát (az
antigenealógia, ellenemlékezet, mely középen van, ott, ahol a dolgok felgyorsulnak)
’földrajzolja’, s új sorozatokat kelt, s az irodalom kívülérıl is de- és reterritorizál, s majd a
deleuze-i koncepcióhoz hasonlóan, a tournier-i mőfajszöktetés analógiájaként Babits
nagyrészt mővészetfilozófiaként körvonalazott kép-koncepciójában, mőfaj-felfogásában
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filozófia és irodalom, valamint mővészettörténet nomadológiájának nem-kategória kezelését
is a kismőfajok referenciasíkját és az art minori-t bevonva a minor irodalom nomád
esztétikájának veti alá magát. Ugyanis „az irodalom is csak akkor tud megmaradni akként, ha
minor. Ha nem kizár, és falat emel, hanem magába fogadja, feloldja, elnyeli, beszippantja
saját határait, önnön kívülét (a ponyvát, a filozófiát, a heterogént, a mocskot, a vizuális boomot), ha létre tud hozni egy olyan többszörös nyelvteret, amely a kánon hatalmi diskurzusát (és
vele annak eszköztárát) is csak minorizálni akarja, de uralkodni felette vagy végérvényesen
likvidálni nem.”244 Babits életmővének képeit és „jelenéseinek” teoretikus hátterét felbontva
tehát e minor irodalom szemléletében tárgyalhatjuk a zárt forma szótárából a nyílás, nyitott
felé tendálást a költészet immanenciasíkjában, mely megszállja kívüleit - túl a barokk forma,
igazság, középpont iránti olthatatlan vonzalmán.
Így a filozófia ortodoxiája elıl is lehetséges a szökés, a gondolkodás dogmatikus képe
elıl, ugyanakkor a babitsi költészet- és ezzel együtt mővészetelmélet nyílás-fogalma, illetve
annak ki- és bemenetei is a forme fixe szótárából való szökéseket, vonalakat tárja fel a
reprezentáció logikájának a barokk hajtás, a bergsoni ránc és az öregedı föld képe mögött a
vénlány köztese (nem meddıség, nem a Merceria/Emma félbevágottsága, végessége, azaz
nem-nomád teste); de haláltáncainak ilyen értelemben vett barokk intenzitása e virtuális,
heterogén erıtér lárva-szubjektumának eljárásai és kísérletei a heterogén szövegek
sorozatainak eltérıiben, köztesében, azaz a virtuális aktualizációjában. A szubjektum
Simondon-féle, Deleuze által beforgatott modellje, mely alapján a szubjektum individuációs
eljárás, a „problematikus eltérés” eredménye.245A sokrétő középen levés gondolata, mely a
heterogén sorozatok átszelése során, de az erık megszilárdulása elıtt, a találkozásokban részt
vevı szubjektumokra is érvényes, mely a babitsi heterogén szövegek által felfestett sorozatteóriában is a találkozás alakzatait mint kristályos idıállapotokat gondolja el a Képek és
jelenések ciklus megjelenését követıen, valamint (megtört) és (visszaöltözı) test középen, a
rizómakönyv mőfajszöktetései, azaz leendéseit nyomozva a heterogén szöveg mozgásaiba
bújuk bele lárvaszubjektumának különbözı állapotaiban. (Ez figyelhetı meg majd Babitsnál
is, a Lask-eset filozófiájának kívülében, ahol a haláltánc divergens mozgásai megteremtik a
köztest, melyben a versben, azaz a filozófia kívülében a holt test, a csontváz és a hús, lárva
barokk intenzitásai egymás immanensei a leendés virtuális, többszörös terében, így a haláltánc
mőfajában a csontváz nem vezethet lezárt formát a halálba, hanem vázként és a forgásban
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maga öltözteti vissza és szökteti meg az élet-halál dialektikáján túlra az alkotás halálának,
zártságának állítását.) S a minor gondolat hajszolása az ırült leendésben, a rizóma
gondolatisága által a filozófiát is „kreatívvá” teszi, hiszen koncepteket, azaz fogalomeseményeket hív életre, bár a találkozásban, mely a gondolkodásnak és az alkotásnak is
lehetıség-feltétele a jel szökéséhez vezet, így belátjuk (újra és újra), hogy a gondolkodás nem
biztos, hogy eseményt hoz létre. Tehát az esemény filozófiája azzal nyit, hogy elkeserít.
E haptikus beleveszésben pedig az idı is elveszti testét, s „Kronosz meg akar halni”,
idıtlenné, határtalanná válik, s megjelenik az aioni idı.246 Mint idéztük, a leendés viszont a
találkozás-esemény ideje, melyben megjelenik az idı-kristály fogalmi lehetısége is. S a
sima/barázdált tér archetípusaiban, a heterogén sorozatokon belül a nyílás lehetıségeiként a
nomád esztétika feltőntetheti a differenciálatlan virtuálisba való szökésvonalak mentén szökı
zárt formák, mővészeti mőfajok kívülét, s ezzel „egyszerre” azok sima terében a
levetkızésben a szervek nélküli testet és annak szövegmozgásait. S mint Deleuze-n keresztül
említettük, a filozófia azért retteritorizálja a mővészet terrénumát, mert az affekt ritmusának
kristályidejében az értelem és az érzés közé kerülhetünk, hiszen „a jelentés logikájának
paradoxonát (Logique du sens) csak a mővészi «szenzáció», az érzés «illogikus logikája»
explikálhatja (Logique de la sensation).”247 A kiáltás (clameur de l’Être) találkozásában a
platonizmus szubverziójának terve hajtódik végre. Mindez Deleuze számára egy olyan
mővészet-filozófia „megfogalmazását teszi szükségessé, amely elveti az ábrázolás minden
lehetséges formáját, és a mimézisen alapuló hasonlóság helyébe a szimulákrum «igazabb»,
mert modulált «hasonlóságát» helyezi.” Márpedig a „gondolkodás akkor reprezentáló jellegő,
ha a struktúrát elválasztja mőködésétıl, ha az aktív formát szembehelyezi a passzív formátlan
anyaggal.”248 A köztiben elhelyezkedés és annak esztétikai tapasztalata azonban a rizóma
szökésvonalai mentén köti össze az anyagot és a formát, „illetve nem is, mert a forma nem
más, mint az anyagban benne rejlı virtuális ránc az anyagon.”249 Az irodalom is az így
minor nyelvvel léphet ki ábrázoló narratív kereteibıl. S mivel a szökésvonal a virtuális
dimenzióba vezet, nem a „modell alapján reprodukálja a figurát [mint a Merceria befejezett
szonett-referenciájának meddısége és önreprodukálásra képtelensége, éppen a szonett, a
legsikeresebb zárt forma a-produktivitását bizonyítva], hanem az anyagban benne rejlı erı
kibontása, felszínre hozása által, a kiáltás fogalmat kreálás, alkotás) általi hívásban.
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5. A meghalás Blanchot-i metaforikus sémája az irodalom tapasztalatában: a
kadaverikus kép rezsimje és a babitsi képtelen

Maurice Blanchot Mallarmé költıi nyelvét az elmaszkolt hiányban dichotomikus
csapdaként, exterioritásként megélt nyelven munkálásban megtapasztalt hiány, a távollét
jelenléte tudatosítását halál/élet dialektikájának szubverziójához kiindulópontként állíthatja. A
halál lehetetlenségét a jó meghalás (bien mourir) feltételeként az irodalmi tapasztalat, s az írás
és a kép viszonyában, a meghalás nem-dialektikus idejében felkínált helyek az irodalmi térben
leendés és jel lehetıségeit, majd a blanchot-i sémában a semleges jelenlét a mő jelenlétét,
azaz szükségszerő magányát és a a kiteljesedı langage-ban való eltőnést a mő látványaként
fogalmazhatja meg, a mallarméi kockadobás textuális érdeklıdését kikristályosítva. A
semleges jelenlét kikerüli az egyszerre fecsegı és néma papírlap dichotomikus szemlélet alatt
végbevitt munkát a határdialektika, valamint a heterogén és a halál helyének ellentmondásait
fenntartva, a babitsi jelenés és képtelen az érzékelhetıben az egyre nyíló apológiáinak
kihívásaiban való megfeleléseinek irányába mutatva, az eltőnés reprezentációjának
provokációjában.
„E beszédben a vers közel van az eredethez, mert mindannak, ami eredeti, ki kell
állnia az újrakezdés e tökéletes tehetetlenségének próbáját, e terméketlen szóáradatét, ami
mindent eláraszt, (…) ami lerombolja a mővet, s visszaállítja benne a mő vég nélküli
munkátlanságát. E beszéd talán a vers forrása, de olyan forrás, melynek bizonyos értelemben
ki kell apadnia ahhoz, hogy ismét táplálni tudjon.” – vezeti be Blanchot a költıi lényegi
beszéd mallarméi tapasztalatát.250 A mő végtelenségének e vég nélküli munka zárt helyekében
könyv, életmő, a mallarmé-i Nagy Könyv tervében az egyetlen mővé hatalmasodni kívánó
mő, érkezésében való megnyílása az írás általi idıabszenciában azonnal ránkcsukódik, így
éppen az írás jelzi, hogy már nem tudunk a cselekvés hétköznapi idejéhez, vagy a munka
idejéhez tartozni. Az így jelentkezı idıabszencia ideje azonban a zárulás-nyílás dichotomikus
felszámolásának feszültségét az írásban e nem-dialektikus idı oldja, amely valójában a
meghalás, és így a halott tekintet (regard mort) lehetıségéhez vezethet minket. „Így aztán a
mő csak akkor mő, mikor nyitott bensıséggé válik aközött, aki írja, és aközött, aki olvassa –
erıszakosan kibontakozó térré, melyben a kimondás és a meghallás képessége kölcsönösen
tagadja egymást. S az, aki ír, egyúttal az is, aki «megértette» a befejezhetetlent és a
megszakíthatatlant, meghallotta mint beszédet, belépett e beszéd megértésébe (…).”251 Az
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élet/halál határdialektikájának felszámolásában a kezdet, a nyílás erıszaka a lényegi
beszédbıl a mő létezése, eltőnı látványa a kívül rontó intimitásában ugyanakkor a kép mint
szeparáció lehetıségében a találkozás lehetıségét hordozza. Ha a mő „jön”, a kezdet
zár(t(á)sa az egységes tömb, a mallarméi bloc du sensible, az érzékelhetı tömbjét a megnyíló
térben a csak az írásban a hasadáshoz visszatérni képes a lényegi beszédet képes összekötni a
a nyers beszéddel (parole brute), s mivel az író már olvasni nem, csak írni tudja életmővét, az
írás képes a csendes meditációban „széttörni azt a köteléket, mely a beszédet hozzám főzi
(…)”252 ott, ahol ı van [az író], egyedül a lét beszél – ami azt jelenti, hogy a beszéd már nem
beszél, hanem van, átadta magát a lét tiszta passzivitásának.”253 valójában Blanchot
értelmezésében ez a névtelen passzivitás a halál, s az irodalom tapasztalata. Blanchot a
Kockadobás ihletindító képének a poème en devenir, a születés közbeni kottázás mallarméi
metaforikusságának szituációját a merev fehérségtıl való félelem, a horror vacui
határdialektikus szemlélető hátterével visszaemeli, visszadobja, kiveti a jól meghalás feladatjellegének és a lényegi beszéd lehetıségének nem-dialektikus idıbeliségébe. Az éppen nem
író, a nem „beteg” kéz képen kívülisége vagy képtelensége, amely csak az idı árnyéka, mely
nem emberi idıben mozog, az uralkodik, hiszen „Az uralom mindig a másik kéz tette, azé,
amely nem ír, de akkor tud közbelépni, amikor kell, hogy megfogja a ceruzát és
félretegye.”254
A mő eredetkeresésében érzékelhetıvé váló beszélı mélység fantomja összeköti a
heterogén késlekedésével a csöndet és a bukást, s a lényegi magányban, a nem-dialektikus
idıben a lenyőgözés nem kategorikus hatalma kezd kibontakozni. A lenyőgözés pedig - a
kezdést és cselekvést megelızıen, pontosabban fogalmazva az idıabszenciában, a meghalás
sémájában – a kép szenvedélye. „Csendes közvetítésem során érzékelhetıvé teszem a
szakadatlan állítást, ezt az irdatlan mormolást, melyre megnyílva a nyelv képpé,
képzeletbelivé, beszélı mélységgé válik, üres és meghatározatlan teljességgé. Ez a csend
abból az eltörlıdésbıl fakad, mely arra vár, aki ír. vagy pedig ez a forrása az író uralmának, a
közbelépés jogának, ami a nem író kezet megilleti.” ebben az argumentációban a naplóhoz
fordulás az író menekülés, s ez „azt jelenti, hogy irtózik attól, hogy elszakadjon önmagától
annak a semleges, formátlan és sorstalan hatalomnak a kedvéért, mely ott van minden mögött,
ami íródik; (…) Mire kell az írónak emlékeznie? Önmagára, arra, aki ı, amikor nem ír,
amikor mindennapi életét éli, amikor élı és igaz, nem pedig igazság nélkül haldokló.”, aki az
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idı hiányának idejében jelen és jelenlét nélkül való, az alaktalan „ı” semlegességébe
süllyedve.255 Az esemény, amelynek nincs kezdete és jövıje. Mint ahogyan a halál „érkezik,
de nem szőnik meg érkezni, mintha megérkezvén meddıvé tenné az idıt, melynek révén
megérkezhet.”256 Következésképpen Blanchot Mallarmé-értelmezésében Mallarmé nyelve a
lényegi beszéd költıi nyelve, mikor prezenciára kelve ugyan, de a költı az eltőnést reprezentálja. Így a mő látványának feltételeként illusztrálhatja azt a matériát, melybıl a vers
írása a nem-dialektikus idıbe veti, s a formátlanság és képtelenség mint a halál helye nyílik
meg a mő azonnali szükségszerő magányában, önmagára zárulásában. „Az elragadtatás mint a
kép szenvedélyének közegében pedig így inkább a kép mögötti mérhetetlen és határtalan
mélység válik hangsúlyossá, az „élettelen, kérlelhetetlen mélység, abszolút módon jelen (…).
Az elragadtatásnak ez a közege, ahol az, amit látunk, megragadja a látást és befejezhetetlenné
teszi, (…) hiszen nem más, mint saját tekintetünk tükrözıdése.”257 Az írás mint a magány
igenlésébe belépés azonban a mallarméi tapasztalat tükrében „Aki a versben mélyre ás,
meghal – saját halálával mint mélységgel szembesül.”258 A mő jelenléte, ugyanakkor
eredetkeresésének vég nélküli gondja a tagadás szélsıségében, a halál feltételének
szükségszerőségével azonban sosem vezethet a kezdethez, így e tapasztalásban a „szavak –
mint tudjuk – képesek eltőntetni a dolgokat, képesek eltőntetve megjeleníteni ıket, ám e
megjelenítés valójában egy eltőnést tesz láthatóvá, olyan jelenlét, mely maga is hiányba
fordul át a szavak lelkét és életét jelentı enyészet és elhasználódás mozgása révén (…).
Csakhogy a szavak – mivel képesek arra, hogy a hiányuk kellıs közepén „keltsék” életre – e
hiány uraiként arra is képesek, hogy eltőntessék önmagukat is, hogy csodás módon hiánnyá
váljanak annak a mindennek a kellıs közepén, amit létrehoznak (…)”.259

köt „Amikor

Giacometti szobrait nézzük, van egy pont, ahonnan nincsenek többé alávetve a folytonosan
változó látszatnak, sem az elmozduló perspektívának. Mindenestül látjuk ıket: immár nem
lehatárolva, hanem kivonva a lehatárolás alól, lehatárolhatatlanul térben és idıben, a tér
uraiként, mert hatalmuknál fogva a teret a kezelhetetlen, élettelen mélységgel – a képzelet
mélységével – helyettesítik.”260
Blanchot szerint az irodalmi olvasás (lecture littéraire) esetében az olvasó realitásának
veszélyeztetı faktora sokkal nagyobb, mint a nem-irodalmi szövegek esetében. Elıbbieknél a
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jól meghalás feladatjellegének viszonylatában a mő nem az üres lázári “holt test”
feltámasztása, hiszen a formai eljárás implikációján túl az olvasás ezekben az esetekben
inkább az írás befejezhetıségének lehetetlenségéhez és az olvasás pillanatának hatalmi
befolyásához kötıdik. Azonban a mő abszolút jelenléte – konstatálva, hogy a mő állandó
eredetkeresésében, forrása felé törekvésében a mő az olvasásban és írásban rögtön kizár –
“szoborszerően” izolál. A versnél tapasztalható leginkább (vagy alapvetıen a vers tapasztalata
az esszenciális magány), hogy a mő sosem kezdet, hiszen létfeltétele, hogy nincs kijárata. A
versolvasás maga a költemény, amely az olvasásban mint mő jelenik meg (a mő közeledik),
méghozzá az olvasás által megnyitott térben.
Mő és az életmő (Blanchot-nál mindkettı oeuvre) módozatának kapcsolatfelvételében
befejezettségrıl és befejezetlenségrıl nem lehetséges megnyilvánulni, hiszen a mő
esszenciális magánya nem az akarat gyengeségének alkotói manifesztuma. Az (élet)mő
alakulásában az alkotó egyetlen lehetséges magatartása a kapcsolat folyamatos fenntartása az
írás révén – a könyvnyitások gesztusának kényszerével. A könyv csak a mő szubsztitúciója,
tárgyként megvalósuló helyettesítés a halandóság feladatjellegében.
S a parnasszista kritikát a az irodalom a képtelen, a formátlan oldalán, az uralhatatlan
heterogenitás helyeit a térbe fogva Babits Recitativ kötetét nyitó ciklusának, a felnıttség
számőzöttségének biográfiai táját, Fogarast cikluscímmé szervezve terébe helyez el a
fetisizált szonett újabb kihívását. A Bolyai c. szonett ugyanis a nem-euklidészi végtelen egyre
nyíló

szemléletét,

a

perspektivizmus

kubusszerőségébıl

és

egységes

tömbjeinek

megmozdíthatatlanságát provokálva Bolyai végtelen terét emeli a szonett mőfaji tudatába. S a
kártyavár címében is megidézett Bolyai-levél mottóba kerülése Mallarmé metaforikusságával
a tarkaság objektív mő-feltétele mellé a képtelen textuális tapasztalatát oppozícionálja
Euklidesszel szemléletével: „kirabolván kincsét a képtelennek / nevetlek, mint Istennel
osztozó, /vén Euklides, rab törvényhozó.”

6. A kiállítás zavarai között a múzsa anatómiája és az illusztráció körüljárhatatlansága:
a Merceria és a Psychoanalysis christiana intratextuális és paratextuális, metatextuális
láncolata

A szonett egy tekintetben mindenképpen “hiányos”: “Abban ugyanis, hogy oly
emberhez hasonlit, akinek tul hosszu dereka és rövid lába van.”261 Babits A gólyakalifa prózai
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szövegének is narratív mozzanatává, a regény jelbeszédét alakító tényezıvé alakítja annak a
Gabrielle d’Annunzionak a mővészettörténeti indíttatású retorikai-szemiotikai vonatkozásait,
akirıl Babits maga is meglehetısen elmarasztalóan nyilatkozik. Így ír D’Annunzio 1900-ban
megjelent regényérıl egyik Juhász Gyulához írt levelében: “Elolvastam olaszul a Fuocot,
D’Annunzio regényét: nemcsak ellenszenves, de erılködı és impotens író munkájának
tartom. Fantáziája émelygıs és voltaképpen invenció nélküli; éppen ezért iparkodik tüntetni
az invencióval. Önállótlan dagálya a modern költészet sok kedves jelszavát megutáltatta
velem.”262

Azonban D’Annunzio esztétikai impotenciája azután A gólyakalifa freudi kísértetiesvagy double-teóriájának irodalmi mőfaji továbbgondolásában, a test eszméletre ébredéseként
is értelmezhetı, anyasorozatokkal játszó szövegében a bergsoni értelemben a bevégzett mő és
az organikus forma elméleti problémaköréhez illeszkedik. Egyrészt D’Annunzio Velenceélménye a babitsi oeuvre módozatának tájélményét alakítja – Ruskin tájszínekrıl alkotott
mővészetfilozófiájával kiegészülve. Másrészt az impotens író mővészettörténeti és
mővészetfilozófiai tudásának feltétlen megjelenítésének törekvésében túlírt alakzatainak
“modoros erotizmusa”263 Babits lírai szövegeinek testkoncepcióját befolyásolja s a
korporeálisan motivált költıi nyelv és az elomló, hiányosuló heterogén forma szövegesülı
határainak matériára ébredését is a babitsi forma metapolitikájának részévé válik.
A fejezet élén idézett D’Annunzio-részlet a szonett fenséges allegóriáját groteszk
hiányosságával szembesíti, éppen olyan formában, ahogyan Babits a Képek és jelenések nyitó
versében, a múzsát megszólító versként is értelmezhetı Merceriában a csípıtıl nem létezı
próbabábut a szimbolikus rendet kifordítva ikonizált, éppen ikoni attribútumaiban hiányos
testként próbálja megmozdítani, s a haláltánc mechanikus forgásán túl az immanens okot is
tudatosítva a mozgás helyeit kutatni.
A Merceria bábujának optikai pozícionálása mint térelem avagy tájmetafora A
gólyakalifa kontextusában mint a tökéletesen befogott és uralt látvány (nyitott struktúraként)
illuzórikus terepe jelenik meg, mikor Tábory Elemér a nıi jelenlétben, saját életrajzának
dokumentálási végtelensége alól kiszabadulva, az írói impotenciát a képi Csendre cserélve
sétál: “És este a Mercerián sétáltunk, kékesfehér fényfolyó áradt simán a szők utca medrében,
a boltok tükrei és óriás üvegei vakítottak, csodálatosan elegáns öltözető, idegen hölgyek
pompáztak a csodálatos városban, hol soha egyetlen cipı sem lett sáros, sem ruha poros.”
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Ugyanakkor a tükör, a kirakat, a tükrözıdés városában a Velence-élménybe szükségszerően
beépül a látható megismerésének alkotói és befogadói kudarca, hiszen a „külsı”
reprezentációk és az érzékelhetı hasadásának terében a devenirrel feldúsult tarkaság esztétikai
direktívájának sematizációját bukja el a párhuzamos lezárni próbált életrajzok, reprezentációk megvalósulásával: “(…) kirakatok tükörüvegeiben láttam megvillanni egy kiálló
pofacsontú, nagy ádámcsutkájú, vizenyıs szemő, pattanásokkal teli, ellenszenves arcot(…). A
kamasz testi és pszichikai átalakulásainak nagyító tükre a Merceria tökéletes képén csak egy
árnyalatnyi elem vonatkozásában kerül felszínre, az elbeszélés és leírás függvényének
metszetében, amely azonban a haláltáncos velencei karnevál vízióját tárná fel: “És
gondoláztunk a Canal Grandén, hol az ıs palazzók nagy, aranymennyezető szalonjaiban
villanycsillár égett, és künn, künn lassú hab nyaldosta sötéten a márványlépcsıket, nyaldosta
korhadni a piros-fehér csíkos faoszlopokat (…).”264
A babitsi életmő módozatának alkotóelemeként már említettük, mint válik a kék szín
az alkotó szülıföldjének, a Dunántúl ábrázoló színévé, mely színkeverésben Olaszország kék
egének felszabadító tartalma játszik szerepet. A költıi élmény (Babits olaszországi útja)
kapcsán azonban említést érdemel a Merceria biográfiai körében Vittore Carpaccio
Velencében kiállított Szent Orsolya-képciklusa is. Ruskin idevonatkozó kötetének A
gólyakalifa megszerkesztettségével való párhuzamainak felfejtésén túl Éder Zoltán
értelmezésében Stefano Zuffi mővészettörténész 1993-as megfogalmazása érdemel hangsúlyt.
Zuffi ugyanis az Orsolya-sorozat képei között éppen A gólyakalifában kiemelt identitású
festményt, a Szent Orsolya álmát azért tartja a ciklus egészét tekintve kiemelt jelentıségőnek,
mert “a cselekmény megelızı, majd utána következı mozgalmassága, “lármája” közepette
ugyancsak a csöndet képviseli.”265
A Képek és jelenések nyitó verse, a Merceria az életmő módozatának eddig vázolt
megközelítésében éppen azt a mozdulatlanságot objektiválja egy vanitas-könyv lírai
szövegeinek sorozatában vanitas-csendéletként odavetettségében, amely a mechanikus
léttelen és a simmel-i forma elvének félreértett alkalmazásából fakad a babitsi teória szerint, s
amely mozdulatlanság, egy adott forma mechanikus forgatása eltorlaszolhatja a végtelent. A
végtelenben a tiszta önreprodukciónak törekvésében megrekedı forma tematizálódik a
Merceria bábujaként, egyfajta elsıként megszemélyesített, illetve a megszemélyesítés
felismerése elıtt emberi testet öltı formulaként, az almanachlíra nıi formulájaként, az élet
elvérıl, s ezáltal a halál alakzatáról tudomást nem vevı, élettıl elvágott, antitétikus
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fugurativitásra alapozott mő szimbólumaként. A középkori szövegkoncepciók adott módú
egymásra rétegzésében az alkotó egyszerre küzd a meddı képzet “evolutív párosításával”,
azaz a teremtı lendület egyik stratégiáját, az asszociáció tudatfolyamát elindító képpel és a
“szoborszerő mővészköltı” alkotói narratívájával. S a vers egyik hagyományozó hatásaként
(Bourdieu) a Merceria szövegalakító elméleti hátterében azok a mővészetfilozófiai kikötések
állnak, melyek D’Annunzio A gyönyör-szövegére is hatást gyakorolhattak: hiszen a tökéletlen
felépítéső szonett fogyatékosságait a nagy mővész képes leleplezni, “szemléltetıbb” képet
adni. “A renaissance festıi értették így annak módját, hogy egyszerően egy szalag vagy
csücsök lebegésével, vagy egy ránccal egyensúlyba hozzák az egész alakot.”266 – elmélkedik
D’Annunzio szonettszerkesztı hıse, s bonyolódik bele Babits Képek és jelenések ciklusában
reprezentálódó ornamentika- és vonaltörténetbe. Azonban a Gáláns ünnepség

– mint a

Merceria párverse – míg önreflexiójában, s ezáltal a poétikai-retorikai zárt forma, a taille
megtáncoltatásával önkritikát gyakorol mővi redıi felett, s ezáltal a mő dialektikáját illetıen a
nıi testmetafora merev, megtévesztı felszíni púderezett meztelensége a korporeális nyitás a
látható rezsimjének megtévesztettségét hangsúlyozza, s a forma fensıbbségének esztétikai
felfüggesztését írja elı. A Merceria ezen intratextuális mozgása révén, illetve a vers
szituációjában a velencei kirakatba helyezett bábu a Játékfilozófia biográfiai tájélményére
reflektálva a Merceria könyv-nyitó gesztusát az életmő, s ezzel a képként bevégzett,
bekeretezett mő szükségszerő bukását illusztrálja, a nyíló forma apológiájaként a könyvnyitás
sokkjában. Az impotens íróként referenciaponttá váló D’Annunzio nıi testmetaforája a
szonettre vonatkozóan így olvasható a Merceria értelmezésekor annak monoton forgásának
allúziójában a zárt poétikai-retorikai forma és a mő dialektikájában az antitétikus figurativitás
meddıségének, a körbejárhatóság és mozdulatlanság kategóriáinak a test mint a költıi matéria
kép-mivoltától szabadulni képtelensége, s a dialektikus munka érvényessége. Ez utóbbi jelet
és intenzitást érintı paradigmatikus kódjait lépteti érvénybe Velence tükrös, vízi városa is a
tarkaság babitsi metapolitikájában; továbbá a holt, absztrakt forma Worringer-i átértékelését
is. Hiszen közbülsı fokozat a beleérzés és az absztrakció polaritásában, az intenzitások
fokozatai között az az intenzitás, amely szervetlen alapon felfokozott, s a holt
elvonatkoztatásból nyer eleven erıket, akárcsak Babits Játékfilozófiájában a vízi város,
Velence holt kövei, mint az elkülönbözıdés, mely a halál alakzatában a nem-dialektikus idıbe
is képes kiutalni a mővet, zárt egyediségére azonnal rázáródva − az élı, organikus formaként
meghatározott élettıl-mozgástól idegen, azaz a sokaságba belemerített, ám destrukcióját
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kivédı kép mint a mő szimbólumaként. S e verset követıen adja át magát a Képek és
jelenések ciklus annak a textuális tapasztalatnak, amely a haláltáncot az életlendület és
devenir bergsoni kategóriáival mő és figura, forma és textualitás viszonylatában helyezi el egy
olyan diszpozíciót sugallva, mely a reprezentációs kor mimetikus törvényalkotásán túl, az
anyag kanonikus passzivitása (az élı, organikus forma) helyett olyan költıi nyelv
létrehozására, a babitsi nyelvezetben a formula expresszióra váltására tör, amelyben az
Apollinaire mintájára embertestő jel gótikus szimbolizációjában e jel megfosztottsága a haláltánctól, a halál alakzatától, az euklidészi tér non-finitojának terén túl az élettıl nem elvágott
mő felé tendálásában a mise en abyme önreflexióját és önkritikáját a kiállított múzsa
anatómiájának illusztrálásában kép és szöveg (mőfajtalanságainak) egyértékősége révén
kvalifikálódik.
A fenti terminológia zavarkeltı jellegzetességei nagyrészt Babits kidolgozatlan Aranydolgozataiból erednek. Babits az Arany, mint arisztokrata vázlatában, valamint a két
biográfiai kísérletben, az Arany életébıl Apró részlet egy biográfiai kísérletbıl és az Új
Arany-életrajz írásokban azt a szintetikus szemléletet kívánja megvalósítani, mely egyszerre
táplálkozik a különbözı tudatfolyamról és képzettársításokról, az érzet és képzet metafizikus
beszédérıl, illetve az implikált mővészi élményszerőségrıl és nyelvfilozófiáról értekezı
filozófiai irodalomból, mely szemlélet azután a Képek és jelenések ciklus publikálásakor
Bergson életlendületével és a képzımővészeti indíttatást felvállalva átértelmezi, s ugyanakkor
sok elméleti kérdéskörre meg is felel a költıi képzetvilág belsı mozgásai és
“formareminiszcenciái” kapcsán. Ha nem is a lírai mőforma kapcsán, hanem a költıi életrajzírás vonatkozásában írja: “Igaza van-e a modern nézıpontnak (mely irodalomtörténetileg
beállítva persze természetes reakció a XIX. század végének kissé szoborszerő mővész-költıi
ellen akiknek típusa Tennyson volt)?” Majd az írás következı bekezdésében megfogalmazott
válasz már a Simmelnél az élet elve és forma elve szembeállításában megfogalmazott tétel
olvasható ki: “Nyilván nincs igaza; de nem is az igazságról van itt szó. Az életrıl van szó, az
élet természetesen hullámzó rokonszenveirıl és ellenszenveirıl, melyeket éppoly kevéssé
lehet megállítani. De lehet új hullámot indítani egy bedobott kaviccsal.(…)”267 Babits az
idézett életrajz-írások értelmezıi megújítását szorgalmazó elméleti vázlataiban, a költıi “hıs”
feltérképezésekor sem kerülheti meg a nyelvben megvalósuló képzetek karakterét, minthogy a
képzet Babits ekkor még döntıen irodalmi eredető (a képi identitás figyelembe vételét még
mellızı) meglátása szerint a ”költészet célja inkább, − mint minden ‹…› mővészetnek: uj
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kombinációk teremtése”268. Az új kombináció eszközei pedig, melyek nagy költıknél együtt
kell, hogy szerepeljenek: az elevenebb élet, az elevenség tematikájának körén belül a
mozgalmasabb képzettársítás (képzetelemek szokatlan társítása (alakzat, ritmus stb. a képzet
ezen értelmezésében)269, valamint ( és itt idézi Jamest is) “minden jegy helyébe képzetérték,
érzetérték” behelyettesítése, hiszen a képzetelemek “szokatlan intenzitása” “mozgásra =
élvezetre bírj‹ák›a az észbeli érzékiséget(…).” Ez a szokatlanság és intenzitás szüli a
realizmust Babits szerint. A költıi képzetvilág és a valóságfok értelmezhetıségének
szempontjai között tehát a képzet fogalmi körüljárása elsıdleges szerepet kap, a költıi látvány
lírai narratívája a költırıl költıre öröklött képzetelemek és az impikált élményszerőség prenarratív szerkezeti megmozdításaiból áll össze. A mővészi forma elméleti problémakörét
érintı törvényszerőség és szabályszerőség Worringer-i kétpólusú egyensúlya a babitsi
gondolatmenetben egyrészt az architextus mőködését idézı formareminiszcencia fogalmának
megjelenése kapcsán idézi: “(…) s talán a magábateljesedı befejezés ötlete is, amely felé
tendálni kell, a rabmadárhasonlattal, melyben a formareminiszcencia gondolatát is
visszahozza az ifjukori költeménynek a Rab Gólyának, melyet már említettünk.”),270 másrészt
az utánzás, akár egy életmő jellegzetességeinek plagizálása, akár az alacsonyabb kultúra
magasabba olvadása mint utánzó tevékenység a forma sematikus vagy mechanikus, megújított
intenzitásában való megmozgatása révén: “(…) új Petıfik tünnek föl, akik istenadta zsenijük
tudatában csak gúnymosollyal beszélnek a tudásról, gondról, mővészetrıl, mely Arany
ideálja. Övéik a lapok és divatlapok hasábjai, ıket dicsıitik az almanachok, ıket ünnepli a
közönség.”271

Vanitas-könyv és a gáláns jelenés zárt formában (forgás)

A kétsoros jambikus párrímes strófákból felépülı Merceria az almanachlíra szókincsét
(vocabulary)272 felvonultatva nyitja meg a Képek és jelenések költıi objektivációt megalkotni
kívánó könyvét. A Merceria mőformai törekvése, a végtelenben folytatható strófaszerkezet
azonban nem bizonyul bevégzett mőnek, hiszen az aránytalan, mozdulatlan parnasszista
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szonett mintájára a merceriabábu absztrakciója hiányosan végzıdik. A vers záró versszaka
megbonthatná a mechanikus, kiszámítható témává emelt forgás és a versforma együttható
monotonitását, de csupán berekeszti a verset, fenntartva így az optikai hiányt. (Hiszen az
utolsó versszak csak az addigi forma felét ismétli meg: “forog a drága hölgy a kirakatban.”)
Pedig a vers életrajzi háttere nem marad cselekvésképtelen, hiszen a „Merceria” cím a ciklus
progressziójában és a mőfaji referencialitás játékában mőködésbe lépı térelemek
megjelenésével a nyitó vers múzsája a befogadói olvasatban meg is elevenülhet – a Babits
életében különös helyet elfoglaló Emma-képzet révén.
A múzsa retorikai-ikonográfiai értékét egyfelıl a Képek és jelenések ciklus tágabb
kerete, a Recitativ kötetben az adott ciklus elıtti utolsó vers, a szintén kétsorosokból épülı
Haza a telepre címő szöveg kérdése is a haláltánc szemantikai köréhez kapcsolja: “Hol van a
Múzsa, holt szeretım? / Félek egyedül már, mint temetın,”. A képzet alakzati kibontása ismét
utal Babits képzetrıl való értekezésére, egészen pontosan a nem társuló képzet
iránytalanságára és hatástalanságára: “A társulás tartja fönn, sıt voltakép az adja meg a
képzetek életét. Amely képzet semmivel sem társul, halott mert meddı. Nagy mővészek
agyában a képzettársulás mozgalmasabb, az élet elevenebb [?] A különbség a sivatag puszta
és a nagy forgalmú város különbsége.”273 A meddı képzet majd az életfilozófia által a
tökéletesebb mővészi formát kínáló organikus rend ítéleteként a zárt forma nem tud
megküzdeni a mő(vészet) temporalitásaival, akárcsak az élet továbbáramló végtelenségével –
hiába ágyazódik be képként, azaz látszólagos cselekvésként a haláltánc végtelen
körforgásának referenciájával (képzetelemeivel) a lírai sorozatba. Akárcsak a Kártyavár
esetében, a lehetséges továbbolvasást éppen az unalom és a középszerőség gyanúja vezeti. Az
Arany életébıl írásában Babits specifikusan a költıi “pszichológiai” életrajzírás tárgyalva
gondolja szemléltethetınek a képkiválasztás és bekeretezés elméleti megalapozhatóságát: De
értékes sokkal tágabb tudományos szempontból is! mert (..) voltakép csak költıknél
lehetséges, mert bár másoktól is maradhattak tekintélyes s kronológiailag rendezett
írástömegek (levelek, naplók): de csak a költık hagyományaiban történt meg számunkra –
magának a géniusznak erejénél fogva – a pszichológiailag jelentıs képzetek kiválogatódása.”
Az élményszerőség és az implikált képzetek kapcsán azután Babits éppen a Képek és
jelenések koncepciója révén is megidézett kapcsos könyvet hozza példának, hiszen “a versek
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nem ritkásan, hosszú idıközökre elosztva, hanem (mint különben legtöbb nagy költı mővei)
csoportosan születtek. (…) És ez megbecsülhetetlen az életrajzírónak.”274

« E sok korcs báj, amely máris vitrinbe bújhat,/ haszontalan korunk hitvány termékei,/
e tipegı bokák, e kasztanyettes ujjak/ nem tudják szívemet kielégíteni. ». A Fleurs du Mal
kezdı ciklusa, a Spleen és Ideál verseinek lírai hıse játszik bújócskát a Múzsával. (Az
eszmény) A költı bizalmas ihletadó társa nem szavakat lehel a költeni vágyó felé : a szonettek
mint mozdulatlan mőtárgyleírások fogalmazódnak meg az írás indulásakor, ám a Szépség
versbe eszményítésének egy pillanatában, az eddig zavartalan körbejárást megzavarja a
Múzsa mozdulata, mely egy kéjnı hívó vágyát sejteti. Az eszményi szépség fogalmát
magáénak vallott szent múzsa mellé már a középkor századaiban odakerül a földi nı.275
Babits meglátásában a « modern verselés kifejlıdése egybeesik a középkor lelkiéletének
mélyebb bonyolódásával és színezıdésével. »276 Azután a « felcsigázott » fantázia lírai
hatásakor ezt a középkori kataklizmát idézi fel benne Poe és Baudelaire. Az amor sanctus
kapcsán fogalmazza meg a homo duplex apollói és dionüszoszi lelkületének kettısségét, ami
sohasem az egyensúlyra tör, a szorongás pedig a harc folytonosságából fakad. «Mennél
mélyebb lett a lelki élet, mennél jobban hatott a kereszténység lelki és aszketikus elve a test
vad ösztöneivel szemben : annál erısebb lett a vallási költészetnek az erotikus íze, mert annál
több léleknek összpontosult minden szerelmi lobogása a menny szerelmében. »277Az udvarok
pompája és a keleti hadjáratok még több ízt hoztak az isteni szenvedély megjelenítésébe.
Baudelaire ezt a középkori érzékiséget helyezi a bőn szépsége mellé, adózva a rút
esztétikájának. Esztétikai koncepcióról beszélhetünk, hiszen a szépség mővészi formába
öntésekor annak a kor kontextusában domináns kritériumait emeli ki. A szépség pedig a
Fleurs du Mal-ban két arcát fedi fel a korábbi hagyományokat beépítve, mint az Ideál
inkarnációja. Az egyik aspektusban a szépség szoborként, elérhetetlen és testiségében is
hideg, érzéketlen mozdulatlan. kristályos Mintha a parnasszisták törekvését idézné egy
tökéletes forma iránt, amely csak mővészi megformálásban létezik és mőtárgyként
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függetleníti magát a modelltıl és halhatatlanná válik. Ezt a kapcsolatrendszert látszik
megjeleníteni A fájó Párizs A bolond és a Vénusz-szobor darabja.278 A fénylı, isteni szent
Szépségnek azonban megmutatkozik egy másik megjelenési formája : a « fekete Vénusz »,
aki a költı életének valós élményén alapszik. Így helyezi kettıs alapra a másfajta szépség
létezését Baudelaire : a vérszívó vámpírét, aki az életé, a testé, a perverzitásé. A nyelv teremtı
és feltáró erejét pedig ismét megvillantja a lírikus :a misztikus érzés és a testi létezés bináris
oppozíciója az alkotás forrását nevezi meg. A francia « amour » és a « mort », szerelem és
halál szavaiból, a kezdet és vég hangzásából áll össze az « art », a mővészet.279 A Fleurs du
Mal ciklusai az egy könyvvé olvadással az oppozíciók két pólusát, az élet anyagban
megnyilatkozását a mővészet integrálja.
A Képek és Jelenések babitsi múzsája közös játéktérbe helyezıdik a rút esztétikájával.
A múzsához ihletért forduló lírai alany így újabb módon vonatkoztat a könyvnyitás
gesztusára, majd azután több látomást játszik egybe. Babits a babitsi hagyományokból épít
egy rejtett ars poeticát, személyessége a literátoré és textológusé. A Recitativ-ban a vizsgált
« kötetet » megelızı ciklus, Az égı puszta láza expresszív képe « stíluskísérleteinek is
emblémája : egyrészt a látomásos képek és jelenéseké, másrészt lepusztultnak érzett élete
drámai érzékeltetése » - írja Rába az 1911-es « versválság » idejére célozva.
Bár Gál közlésében megjelent Babits személyes közlése Szilasinak a vers
keletkezésérıl, ami szerint egy velencei “merceria” egyik kirakatbábuja ihlette a verset, mégis
még két « valódi » múzsa sejthetı alakja mögött. Baján Babits Kollár Gizikéhez fabrikál
udvarló verseket, majd valószínősíthetıen az ı ihletésére kezd bele a Baba címő vidám
hıskölteménybe.280 A Merceria komplex vonatkoztatottságának, kettıs jelentésrétegének
további feltárásához tartjuk szükségesnek a töredékkel való rövid találkozást.
Az orfeumok, francia bohózatok és a menazsériák világával is kapcsolatba kerül
Budapest ; Ady titkos ‘színházi’vágya, hogy jó orfeumszöveget írjon, a színésznıi lét pedig
egyet jelent az érzéki szépséggel, romlottsággal és a szabadság minden vonatkozásával.
Babits páros rímő naiv, pastorale-t idézı kiseposza hasonló vágyakat dédelgetı hısnıt idézi
meg. Az új szerelmes ének férfija azonban a « flirtölés múzsájá »-val szemben visszatér a
könyvek álmához. A verszárás belsı ríme egy másfajta vágyódást és vágyakozást libbent fel :
« hozzád ! « - « tehozzád ? ». A « rózsaszín álomvalóság » metaforája ugyanis a kéjvágy, az
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ösztön önmagában valóságát terjeszti ki a világ másik pólusára is, a megtévesztés nıi ördöge
így csupán egy fél-valóságot, egy látszat-valóságot jelent. A « Lelkemnek kalácsát cukorral és
mákkal » sorának metaforáját és motívumkörét a Merceria a lét szédítı körforgásává tágítja a
prozódiájában is.
Rába a Galáns ünnepség és az Aliscum éjhajú lányá-t köti párversként a Merceriához. A « hercig dáma » ruhából kibuggyanó testisége és a kéjnı « csiklandó vágyának »
méhrajai szintén csupán az ösztön múzsái. A Merceriá-ban a nıi test szellem nélküli léte a rút
esztétikájából is kisodródik azzal, hogy eszközlétővé degradálódik, a képmás jelképiségét
groteszk és tragikus léthelyzetbe rendszerezve. A Merceria múzsája ugyanis mechanizmusa
és öntudatlansága révén kapcsolódik a látszatvilághoz hiányához, így nem hatol át szépség és
megismerés mélyebb rétegeibe. « A Merceria, mint szemléleti forma, átmenet a lírai festmény
és a térhatású lelki kép között. Közös eleme a lírai festménnyel, hogy alakrajzban ad elı belsı
problémát, ám, mint a hétköznapok egyik benyomása a sok közül, megélt, de személyen túli
összefüggést materializál » - fogalmazza meg lírai pontossággal Rába.281 A Merceriá-ban
azonban fellép a bergsoni hiány, ami révén a vers éppen tragikus ellenpontozása a nagyvárosi
tájképnek. A költemény motivikus és idıbeli összefüggései már megvilágították a személyes
ihletettség néhány forrását, az élmény hétköznapi életbıl merítettségét. A nagyváros kéjnıi,
színésznıi és Kollár Gizi alakja egyszerre tárgyiasítja és önti « egy századvégi
almanachképbe » a szubjektum korát. A Merceria is a szalonnyelvi divatos szókincs révén, a
kétsoros párrímes strófák, tizenegy szótagú sorok csilingelése egy látszólag gondolatiságot
nélkülözı hangulatlírát szólaltat meg. A merceria olasz szó is eredetileg fıként rıfösboltot
jelent ; a cím etimológiáján elindulva a nı egyik attribútumához jutunk el, a ruhához.
Azonban már Baudelaire Az ékszerek címő verse (A Kísértet bundás halálát idézve) kitér a nıi
test szépségének kapcsán arra, hogy a felszíni szép valójában nem tartozhat a szépség
emberibıl fakadó kategóriájába. Mi pedig már korábban említettük a ruha toposszá válását a
meztelenség vágyának tárgyalásakor. A “látszat”, a léttelen versformája és a ruha
jelképiségére utalásával tehát a szecessziós táncoló-feldíszített erotika világának referenciája.
Ugyanakkor a képbıl kiinduló eszményítés kérdését tovább is kibontja egy újabb
referenciakör : « Körülcukrozza fénnyel ıt a villany/ s ı mosolya cukrával visszavillan. »282
Az édes nı a Recitativ több verse körül is kísért. Rába, Illés és Csányi is megemlíti Babits
vonzódását a fogarasi Chyba cukrászda kis közönyös, ám szépséges cukrászlánya, Emma
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iránt.283 Ezzel az életrajzi képpel a vers személyes rétegzettsége bıvül. Míg Baudelaire-nél a
múzsa testének leírása, a mővészi anyag egzisztenciájának megváltoztatása az ideológiai
változáson kívül poétikatörténetit is jelez, addig a Merceria közönyös és mozdulatlan
“szimbólum”-Emmájának is fény derül eddig megzavaró tökéletességének hiányára. És
élettelenség és nıiség (karneváli szcenika együtt) ellentétében így kaphatja vissza a líra az új
kérdéskört. « De bármi szép kivágott melle,karja/ nem ér fel hozzá az óhajok alja. // Mert hol
az angyal végzıdnék a nıben/ ottan végzıdik ez a nı :csipıben. » A vers monoritmikus
prozódiája és a nietzschei örök körforgást elıhívó kirakati bábu forgása a semmivel küzdı
képmás küzdelmének hiábavalóságát idézi. Már citáltuk Nagy Zoltánt, aki szerint a
szimbolizmus találta meg magának újra a pantomimot. Ez a dolgozat itt most nem
szándékozik kitérni a commedia dell’arte 186o-as években visszatérı divatjára, sem a
viaszbábu századfordulón feltöltekezı szimbólumtartalmára, ám a bábu mint az ember
personájára annál inkább. Ahogyan az ember az isteni szellem teremtésének testi formában
megnyilvánuló jele, úgy a bábu az ember világgal való összefüggéseit mutató képmás. Az
ember helyett sokszor küldték testrészáldozatra vagy az ábrázolásokon a haláltáncba. Testi
másolat volt, amit az ember lelke kísért. A Merceria bábujának nıi vonatkozása még inkább
felruházta ıt léttel, az égi képmás leképezıdésének, a szellemével és testével is teremteni
képes ember alakját öltötte fel a lírai képben. A jelenés képisége azonban éppen akkor válik
csupán élettelen, anyag nélküli képpé, amikor a vágy nıiségében csalatkozik, amely így a
teremtés-esztétika meddıségének síkjára is reflektál. Így válik le a csupán ösztönöket
megmozgató, a halandóság küzdelmét nem felmutató szépség dimenziója az anyagság és a rút
vallott esztétikájáról. Az « ikonizált változat »284 nem is mutatja fel az új szent
attribútumainak jellemzıit. « Tartása egyenes, fejet nem ingat/ merev szemével sohasem
kacsingat. »285 Ebben a leírásban is a bergsoni hiány babitsi megfogalmazásával
szembesülünk. A látszat fogalmisága a semmi viszonylatában foglalja el a hiány pozícióját. A
«semmi elképzelése egy külsı és egy belsı realitás közti ítéletingadozást föltételez, és
képzeletünk jellegébıl következik, hogy “a természetben nem lévén abszolút hiány”.286 Majd
a Merceria dilemmája kapcsán Rába összegzi tapasztalat és vágy, vágyódás és vágyakozás
szintézisének tudását. “A hiány megjelenítése mindig teljes értékő megjelenítés, mely végsı
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soron két pozitív elemre bontható; egy határozott vagy homályos behelyettesítés eszméjére, és
egy tapasztalt vagy képzelt sóvárgás vagy sajnálkozás érzetére.”
A Merceria az embertestő jel szimbolizációján és a baudelaire-i esztétikán keresztül
így objektiválja a lírai én-t a világgal teremtıi kapcsolatban lévı egyetemes szubjektummá,
ugyanakkor anyagságában eltévedı és a pozícióval küzdve szorongó huszadik századi ember
horror vacui-jává.

A parnasszizmus formái végül mozgásba lendülnek a francia szimbolizmus vízióiban,
de anyagból is eredı világban a babitsi irányban válnak teremtı erıvé elgondolásai,
hagyományai. Joris-Karl Huysmans 1898-ban megjelent A katedrális címő regénye egy a
fentiekben ismertetett szimbolizmus új irányultságát tükrözi. A keresztény hithez
fordulásának gesztusában is a modern szimbolizmus gyökereinek középkori vallásosságát
ismeri el. Gévresin abbé, a mő egyik szereplıje a középkorban a képiség dominanciáját a
következıkre vezeti vissza: „A középkorban a könyveket mindenki megértette, a szöveget
ugyanis képekkel helyettesítették, s így a kevésbé mőveltekhez is szólni tudtak. (…) Vagyis a
középkor a szobrászat és a festészet eszközeivel fordította le a Bibliát, a teológiai tanításokat,
a szentek életét (…). ”Victor Hugo A párizsi Notre Dame-ja figyelmeztet azonban arra a
megismerésben tévútra vezetı mozzanatra, hogy mi történik akkor, ha rosszul vagy rossz
sorrendben olvassuk a gótika könyvét, a kıkatedrálist. Quasimodo megtört testtartását a
baudelaire-i párizsi alakok hívják elı ismét, a fentebb már ismertetett szimbolikával kísérve.
Babits pedig furcsa alakokat rajzol (Aranyhoz hasonlóan) a Psychoanalysis Christiana
kéziratos versváltozatai köré: „Egy pöttyös arcú torzfej, csúf nagyorral, csavaros füllel, vastag
nyelvvel, s mintha egy kis szarv is megbújna szétálló pár szál haja közt”.287 A Kelevéz által
közzétett, a piszkozatról készült fotón alakjai közül az egyik egy oldalról ábrázolt japán
fametszet figuráit is eszünkbe juttathatja, az arcok félig lecsukódott szemei pedig a Képek és
jelenések vakságának motívumkörét illusztrálják; a Ruttkay által leírt alak púpossága
szubjektív megítélésünk szerint nemcsak egy ördögi farkat, ám angyalszárnyakat is
asszociálhat. Ami azonban mindenképpen figyelmet érdemel, az a vers valószínősíthetıen
elsı változata fölé írt sor: „Ilyen szentek vagyunk mi ! Mintha csak illusztrálná félkész
szentségünk diabolikus felét. ”288 A versben már a középkor modern törekvését, az isteniszellemi és az emberi-anyagi vagy testi világ metafizikai összeegyeztetésének igényét látjuk.
A vers címe azonban az új tudást, a pszichoanalízist is bekapcsolja a hagyomány játékterébe.
287
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Belülrıl kifelé próbáljuk megérteni a világot, de ehhez szükségünk van a test percepcióira, az
alanyt és a tárgyat tehát egymásra vetítjük. Így válik el a tárgy fogalma a mővészet által
ábrázolt külvilág fogalmiságától és válik hangsúlyozottan anyagivá – a költı harcol a
szövegtestért az énelhelyezés végett a semmi két határa között.
Mielıtt rátérnénk a Psychoanalysis Christiana elemzésére, a horror vacuit szükséges
összekapcsolni –a térért küzdés szemléltetése végett- a „negatív forma ”esztétikai fogalmával,
ami rávilágít a babitsi struktúraképzı szobor-motívumának tárgyiasságra vonatkoztatottságára
és a parnasszizmus így hagyományteremtı jelentıségére. Kuczka Péter Kassák Lajos A ló
meghal, a madarak kirepülnek és Babits İsz és tavasz között címő verse kapcsán beszél a
negatív festésrıl.289 Kuczka tulajdonképpen a babitsi versszünetet és egy avantgarde, nyíltan
szaggatott

verset

helyez

egymás

mellé.

A

Babits-vers

„a

eszközeit ”vonultatja fel, mind a forma, mind a képalkotás tekintetében.

századvég
290

kedvelt

Azonban éppen ez

a túlzott „rend ”domborítja ki a refrént és a versszakok közötti csend, szünet jelentıségét, ami
Kuczka szerint így formateremtı eszközzé válik. A refrén használatának bátorsága mellet
ugyanis ezek a refrének tizenkét soros szakaszokat bomlasztanak ketté. „Minden szabályos és
csiszolt, minden szimmetrikus és úgy látszik, hogy hı- meg sav-álló, s még a sikoltás is
szabályozott”. De a szünetek beiktatása a fulladozó költıi én lélegzetvételét tárja fel a
papíron. A lépkedés a papíron szellemképe tehát a horror vacuitól kisért. „Negatív formának
az irodalmi mőben (…) a csendet tekintem, és azt a csendet is, amelybıl az alkotás
kiemelkedik”– határozza meg Kuczka.
Ami a tárgyiasság vonalát körvonalazza az erre utalás szándéka nélkül Kuczka
elıadásában, az a papíron kívüli dimenzió terének negatív formálására vonatkozik. Az én
anyagi körüljárhatóvá tételének igénye fogalmazódik meg benne – a líra valóságteremtése
által. A mindenkori tér és idı uralma ez egyben. A szobrászat és a grafika esztétikája ugyanis
„negatív formán azt a teret érti, amelyet a szobor anyaga többé – vagy – kevésbé körülzár ”.291
Kuczka továbbá egy mozgást jelölı példát idéz: „Daidaloszról írja Sziciliai Diodórosz, hogy
„joggal nyerte el az emberek bámulatát, mert ı volt az elsı, aki nyitott szemeket adott
szobrainak, elválasztva egymástól a lábaikat s a karokat is elırenyújtva ábrázolta ”. A bámulat
jogos volt, mert a negatív formák ilyen mértékő alkalmazásával a görög szobor a
mozdulatlanságból a mozgásba, az idıtlenségbıl az idıbe lépett.” örökkévalóság és tartam
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A Psychoanalysis Christiana elsıként 1925-ben jelent meg a Pesti Napló karácsonyi
számában. Kötetben a vers 1928-ban, az Istenek halnak, az ember él - ben. Gál István 1974ben adta közre a költemény ısszövegét és az egyéb kézirattöredékek másolatát azzal a záró
mondattal, hogy a szöveg progressziója megérdemelne egy „szociológiai, teológiai és
pszichológiai ”szempontú elemzést.292 A verset 1985-ben egy hallgatói pályázat keretén belül
Ruttkay Helga választotta irodalomtörténeti analízisre,293 szintén az 198o-as évek elsı felében
szánta könyvének egy fejezetét Balassa Péter a verselemzésre. Mindketten megkérdıjelezik a
Gál által közreadott sorrendet, de a dolgozat ezen részében nincs szükségünk ennek
felülbírálására. A Képek és jelenések ciklus verseinél jóval késıbb született mővet azért
emelhettük ide, mert Babits „hatalmas költeménye egyik legérdekesebb dokumentuma
mőhelytitkainak. Benne a földi ember esendıségét, kiforratlanságát, kirakati jelenségmivoltát az antik szobrok tökéletességével hasonlítja össze. Ebbıl az alapeszmébıl lép tovább
Hiszekegy címő versének irodalmias hangvételő sokistenhivıségébıl a modern keresztény
ember lelkivilágának és külsı megjelenésének ellentmondásosságához. ”294– írja Gál. A
kettıs formázás bergsoni hiánya és a parnassien ember nélküli esztétikája, a vizsgált ciklus
nyitódarabjában is megnyilatkozott.
Az ısszöveg kialakulatlan soraiból három szó mered ki, amik a félig-készség
állapotának

bőntudatélményét

tolják

elıtérbe.

A

ragtalan

igenév,

az

„állni”személytelenségével, másra vonatkoztatottságával távolít el a lírai én szituációjától.
Ezzel meg is nevezi az abszolút értéket, melyet a következı sorok ki is bontanak: a
meztelenség és egy bizonyos épség emberi vágyát. A felkiáltások sokaságában azonban az
elrejtızött lírai én vágya mellett a márványistenek meztelen szabadságának érzékeltetéséhez
eltávolító irónia is társul. Éppen a szerelem istennıjének egyik megformázását, a milói
Vénuszt idézi meg a verskezdés, de korántsem a parnasszista mőtárgyleírás tökéletességet
szemléltetı módján.

A testiség szépségét a szobor éppen nem azzal veszti el, hogy

márványtestére sár tapad. A sár-motívum ismét a baudelaire-i rút esztétikáját vonja be: az
Epilógus vagy A rongyszedık borá -nak „erjesztı ”sara ez, az anyag, ami, ha ellep, mint az
éjszaka, akkor a halál intése, de ugyanakkor az ısanyag, az isteni Ige, a teremtı szellem,
amibıl az ember megszületett és maga is alkot (Fekete ország, Sunt lacrimae rerum). A
meztelenség vonatkozási köre azután a következı árulkodó-kilengı szóval gördül tovább. Az
istennı meztelen szabadsága a törött karokkal is vállalható, hiszen nem az ı bőne, hanem
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teremtıjéé: a „mővészük ”ugyanis az elválasztásban két fınévvé bomlik, így lesz a teremtett
vésze a mővésze.
E progresszióban, valamint a Psychoanalysis Christiana Képek és jelenések
ciklusában a Merceriát követı İszi harangozó versével létesülı intratextuális politikája
ugyanakkor az ikoni megtörtséget követıen ránc és a halál tekintetének struktúra-hordozó
funkcióba kerülésével, a bevégzett mő eszméje helyett a félkészség és a repedés sokkjában
elıírja a forma erıkomponenseit, s a heterogén helyét a kristályosban. A költıi matéria
reflektáltságában pedig az embertestő jel paradigmája a heterogén tömb esztétikai potenciáját
hordja majd ki a nagyvárosi tájképek babitsi programjában, melynek így filozófiai
érvényessége a mővet mint eseményt feltételezi a mozgás és sokaság (színesség) babitsi
elıírásában.
Hiszen Worringer idézi Hildebrand a szobor (formalista) mő-feltételére vonatkozóan,
melynek értelmében „A szobrászatnak nem az a feladata, hogy meghagyja a nézıt félkész és
kényelmetlen benyomásában a természet térbeliségének és kubusszerőségének észlelésekor”,
hanem a rátekintınek már küzdelem nélkül hozzá kell férnie a „tiszta látványhoz.”295 Így
fogalmazódik meg Worringernél a beleérzés hajlamának elkülönítése kapcsán a síkszerőség
benyomásának jelentısége a beleérzés esetében. Babitsnál azonban a tarkaság mint az
objektív mő lét-feltétele kapcsán már fentebb említettük az eleven szobor és a jelenés
kapcsolatát. A szobor tehát, mint kiállított istenség a parnasszista impasszibilitás-elvnek
megfelelve a mozdulatlanság és körüljárhatóság mőtárgy-leírásainak temporalitása ellenében
a babitsi forma metapolitikájában a parnasszista embléma-mőtárgy kristályos testének képi
koordinátáinak alakulásában a Milói Vénusz törtségét, befejezetlenségét, torzóját már a Képek
és jelenések ciklus nagyvárosi tájképeinek vénuszságán is túl az uralhatatlan heterogenitás
helyét keresve, az ön-elkülönbözıdés és az embertestő jel paradigmái közötti oszcillálásban a
zárt szöveg kategória-oldódásaiban kíséri. Így figurativitás ellentétezı dialektikája, vagy a
szerves alakformálás, ugyanakkor az esztétikai élményben az életet zavarónak érzı absztrakt,
mozdulatlan nyugvópontként kijelölt „halott” formák helyett a közbülsı fokozat gótikus
vonalát is megidézi. Így Babits metapolitikájában tehát ismét megjelenik a dogmatikus kép
tárgy-rögzítése helyett a formaváz és az általa hordozott szubjektum-szemiotikai megközelítés
is a test és mő dialektizálásakor.
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A Psychoanalysis christiana tehát Gaál közlésében közreadott paratextusában az
„állni ”-t és a „vészük ”szót követi a „vagyok én ”. Ez az én azonos a mővésszel, aki
megnyilatkozott a szoboralkotásban, azonos azzal, aki a mőtárgyról ír, és azonos azzal, aki az
írás révén alkot. A végleges változat létigéi ebbıl az én-bıl válnak talán szét. A szubjektum
megnyilatkozásának komplexitását fokozza az újbóli utalás a homo duplex-ra: „vagyok én,
ilyen piszkos ! Kire az Isten képe van felírva !”296 Ez a lírai alany kiált majd a végleges
versforma refrénjében az emberi alakot öltött Jézushoz.
A kézirattöredék másolataiban a homo duplex gondolatisága erısödik fel a GazdaIsten és a középkori szolgai kıfaragók képében. De az istenétvesztett modern lélek javítja át
sorát, amikor a „tudták, mindent lát gazdájuk, az Isten ”-bıl a „mindent lát, gazdájuk ”alá ezt
írja: ”van, aki mindent lát ”. Ugyancsak a töredékekben megy keresztül a metamorfózis, a
fülkében álló, hátukon ezért kidolgozatlan szobrok a lélek kialakulatlanságának, bőnének
metaforájává válnak. („Ilyen szentek vagyunk mi ! -/ micsoda ıs szirtbıl vágták ki
lelkünket ”). S míg a középkorban a szerzı és mő személytelen viszonya az alázatosság
követelménye, addig a modern lírikus és ember kötelessége, hogy szubjektumát feltárja. Az
én (moi) bátran válhassék körüljárhatóvá, szinte anyagivá, uralja a teret. A végleges
szövegváltozatban ezekhez a struktúraszervezı motívumokhoz járul hozzá a keresztény
hagyomány vakság-szomjúság-megváltatlanság motívumköre és az egyetemes, a modernséget
végigkísérı bőntudat az énkifejezés kontextusában. Ruttkay még a „kialakulatlanság”
bőneként nevezi meg a forrást, míg Balassa hangsúlyozottabban a testi predesztináció felıl
közelít. Megfogalmazza azt is, amint Babits – a negatív formateremtés szerint – a szoborvésı-szem képei és összefüggései mentén építkezik, és ahogy írja: „a félig kész dologi tárgy
lehetséges vetületei antropomorfiára (Didi a formátlan és antropomorf ikoni kapcsolatáról)
ébresztenek”. Az anyag formázása, a poème en devenir, az apollinaire-i jelkaland tárgyi
metamorfózisai, majd az objektív líra elhallgatása egy-egy tárgy, test közelében éppen az énbe ütköznek.

7. Nem-látás a köztesben: a Képek és jelenések ciklus egyik képversének formalese
(Atlantisz)

„Az acélra szükségünk van, ugyanakkor félelmet ébreszt bennünk, akárcsak a
repülıgép. Már utaztam repülın és sírtam. Nem volt rá semmi kézzelfogható magyarázat, de
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azt képzeltem, hogy szétroncsolja a madarakat – és minden menekül a láttára. A repülıgép
léte – mivel Istentıl ered − csak tetszhet nekem, ám nem szabad túlbecsülnünk hasznosságát.
És óvatosnak kell lennünk, mikor háborús célokra használjuk. ”- jegyzi fel naplójába Vaslav
F. Nijinszkij 1913-ban. Ugyanebben az évben jelenik meg a jelkaland esztétikáját is beépítı
Guillaume Apollinaire Szeszek címő kötete, aki bergsoni szemléletet felvonultató
tanulmányában (A kubista festık) poétikai motívumokat is érintve így ír: „Olykor már-már
azon tőnıdik az ember, vajon miért ne adnánk a költınek legalább ilyen szabadságot, s a
telefon (…) és a repülés korszakában miért kellene óvatosabbnak lennie a térrel
kapcsolatban ?”
A hagyományok diskurzusában kulturális, elsıdlegesen vallási és poétikai toposzok
esnek át a befogadó dinamikus szituációjából eredı metamorfózison a képversek új elıtérbe
helyezésével. A francia gyökerekre mutató, az anyag – mővészi és testi dimenziói − feletti
hatalomátvétellel a magyar tárgyiasság nem csupán a szubjektív idı tudatával, hanem a lírai
én és alkotásának térbeli mozgásával menti magát a végesség permanens tudatától. A
világháború megsemmisíti a Gyermek évszázadának hitét és a képvers olyan metafizikai térré
változik, melyben az emblémák figuratív térré változtatásával a lírai alany megragadhatja a
bergsoni szabadságot. Metafizika és teremtésesztétika megnyitja a horror vacui láthatóvá tett
dimenzióját a nyelvben: Krisztus teste a kereszten így változik át felszögezett galambbá, majd
repülıgéppé Apollinaire-nél vagy Illyésnél, költıi álarc a halálraítélt fekete kendıs arcává és
a költészet szent hídja sortőz alatt álló „valós ” híddá. Ugyanakkor a tükrözés iránya
kölcsönös: a világban bolyongás a verstérképen bolyongás valóságává válik. „Kedvem van
írni és még nem tudom, mit írok – vonalzott papiros van elıttem (…) minden vonal egy-egy
sín és az egész papiros egy nagy fehér pályaudvar, hova, hova induljak ezeken a síneken ? ”–
hangzik el a kérdés Babitstól.297 Kosztolányi pedig a következıket írja Az írás technikája
címő esszéjében, miután felrajzolja azt az alkotás-lélektani problémát, amint az író az
ürességtıl való félelemmel szembesül a fehér papír elıtt: „Állomásainknak nincs neve (…).
Megyünk elıre vakon és bizonytalanul.”

Babits a Képek és jelenések ciklusában Illusztrációk mindenféle könyvekhez negyedik
(Modern vázlat B.M. verskötetéhez) és ötödik (Nyugalmas téli kép Életem margójáról)
szonettjének ciklusbeli pozíciói (az utolsó kép, a halál képe elıtt), a szonettlánc
szövegiségének illusztrációként, e gesztus által mővészetfilozófiai indíttatású háttérrel
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rendelkezı képként kijelölése, valamint adott szonettek alcím-tartalma nyitás és zárás
effektusainak elhelyezését a biográfiai kísérlet, azaz a nyitott életmő terén belüli végzik el –
az írás jelenéseinek apokaliptikus tapasztalatát elıhívva. A semmi, a hiány versei által
megjelenı többletek pedig megzavarva a mőfajosodás rendjét a kilépés csupán fogalmi
támogatottságának illúzióját és erıkomponenseit hozzák a felszínre, miközben látás (vakság)
toposzai az esztétikai kor mozgalmasságának alávetve a Képek és jelenések ciklus elsı
képversét, az Atlantisz geometrikus idomát a könyvön kívül kerülés és a szöveg axiomatikus
be-nem-záródásának optikai résztvevıjeként, a költészet többszörösen immanens síkjának
belépıhelyeit a köztes gondolatiságában oldja fel. Így, a heterogén aktivitásában az Atlantisz
az „objektív lencse” alatt a mő dialektikáját, a kép dialektikájának dichotomikus
reménytelenségét, a körüljárhatóságot, az élettıl elvágott mő diskurzusait a Játékfilozófia
(illetve A gólyakalifa vagy a Merceria intratextualitása) által az esztétikai mozgalmasságnak a
mő logikájába és narratív rendjébe igazolásában a vanitas merevsége mellé rendeli. Mőalkotás
és halandóság paradigmái így a víz közegében nem a matéria és alkotás/alakítás
szoborszerően izolálható esztétikai megközelítését valósítják meg az Atlantisz irodalmi
terében, hanem egy halott kultúra városának holt köveit, s a sajátos közegben mint poème en
devenir abból formálódó enigmatikus szobor alakot öltésével, valamint e mozgás
heterogénjeivel való találkozással, a fordított pygmalioni szituációban (a szövegesülı
megnyílás által az alakító verssel együtt eltőnı születése, az új közegben levegı után
kapkodásának képzetével) párhuzamosan a mallarméi egységes tömböt is heterogenizálja a
képvers idoma: a rátekintı számára a többfelé elmozduló oszlop mint civilizációs tárgy az
Emléksorok egy régi pécsi uszodára gyámoltalan tekintetét, a kijelölt kanonikus nézıpont
nyílását, a formales rését a kor felszín- és mélységdisputájában domináns metaforikája, az
allegorikus búvár „két kaucsukba szegett karikás üvegén” keresztül jelölıdik ki.
Míg az említett két illusztráció a parnasszisták által fetisizált szonett keretén belül
egyrészt az Atlantiszhoz hasonlóan az élet kategóriájának több diskurzuson és a reprezentáció
paradigmatikus kódjain belüli lokalizálásán kívül a szövegesülı határ jelenségeit helyezi
elıtérbe a jelenés kapcsán, a vonalszimbolika és ornamentika Worringer-i kategorizálásán túl
már a mőfajtalanság rendjét felülírı, disszemináló szövegesülés, fehér írás jelenségeit a
jelenés fogalmiságába olvasztja. Így az Isten kezében verse majd cikluscímként jelenik meg
Babits következı verseskötetében, míg a vers prológja a szentek száján kilógó szalag
metaforikusságával a Vakok a hídon horror vacuiját idézve az így megidézett
szövegkoncepciókat a könyv eszméjének, a heterogén tömb eltőntetésének nem-dialektikus
idejét a kadaverikus hasonlóság képének rezsimjében identifikálódva. Így lehetséges, hogy a
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fentebb említett két szonett az „árny” sorozatainak macabre hasonlóságát a saját élet-mő
biográfiai táján bolyongásával („Egy furcsa vidéken bolygok” ihletindító képével), a
megvalósult publikált saját verseskötetet csupán vázlatként tételezve majd a rákövetkezı
szonett zárt forma (szonett) oldásával egy tájképet helyez a szonettlánc utolsó képeként, mely
már a keret, a szövegesülı határ s papírlap/tömb elárasztását (parages) vállalja fel az életmő
margójának teresítésével. E tájkép szövegesülésében (Nyugalmas téli kép) a szöveg
bemeneteit egyszerre láttató látványosságként eltörli kép és szöveg elkülönbözıdését, mint
ahogyan azt a Psychoanalysis Christiana illusztrációi is tették az embertestő jelkaland írásra
adásával. Így a máskor az egy felszínnel megragadott látvány meddıségének ellenében, a
baudelaire-i bundás halált is idézve a Nyugalmas téli kép „fehér bundájú” gyermekangyala a
gótikus vonal szentjeinek véletlenszerő figurálásában, leendésében („ha a várost tengernek
mondják”) a szöveg tájképében alakulásában jelenı látvány, a fagy mintázata a vaskapun a
haptikus látványosság sík-felfogását idézi: „Vaskapukon zúzmarával mintáz / a finom fagy –
efemér relíf (…).”
Babits a jelenés e haptikus látványosságban is megragadható jelentéstartalmára éppen
a meztelen Vénuszok korporeális nyitásának szintézisében (a Merceria babáját idézı
„émelygıs édesség” Vénuszai, a romantika színes tarkaságai, az érzés egyszerőségének
hiányolását követıen) megfogalmazható festészeti-esztétikai nyomon követésekor tesz
említést a Modern impresszionisták cím alatt összefogott elıadásában, a baudelaire-i és poe-i
költészettel együtt, a preraffaelita festészet légies madonnáiról, melyeknél „Botticelli sápadt
madonnái, mély tüző szemekkel, serdülı, barna angyalai voltak az ideálok, azok a vonalak,
amelyek nem a domború valóságot, hanem valami lapos, falképszerő elomló jelenést idéznek
elénk.”298 Míg a Képek és jelenések ciklus Reggeli ének címő verse idézi az elıadás Corot
papa által említett szituációját, a reggeli természetet egy nagy fehér vászonhoz hasonlítva,
amely a Vakok a hídon fehér írását alluzionálja egy újabb képvers idomában, addig a Rába
által nagyvárosi tájképpé fejlıdött lírai festmények mőfaji referencialitása mögött inkább a
jelenés és holttest-kép viszonyulásaiban, modulációiban megfogható babitsi egyre nyíló forma
metapolitikájának lehetünk tanúi. Babits a Modern impresszionistákban is a realizmus
stílustörténetiségének elmarasztalásával idézi Corot kapcsán az élet kategorizálódó
direktíváiként a szövegesülı határt és a heterogén helyeit: „De a szélsı körvonalak
piheszerően elmosódnak a szem elıtt, és távolról sem oly élesek, mint Rousseau-nál. A
levegı maga finom fátyolként borul a dolgok köré (…).”299 S így „magyarázzuk bele” a
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természetbe a körvonalakat, pedig Corot citálásával (egy hérakleitoszi játék keretén belül) „Ez
a lebegı bizonytalanság maga az élet!”300
Az így megidézıdı haptikus látványosság egyik nyíló formája mint jelenés, az
Atlantisz szövege az elmozduló, s ezáltal megelevenedı idommal a halál alakzatában
felismerve az embléma-mőtárgy Vénusz jelenését, a taktilis és látható funkciók egy síkra
helyezıdésével a versben kijelölt bemenetet az eltőnı születés effektusával helyezi tovább.
Ezzel a nagyvárosi tájkép (a nagyvárosi Vénusz ’látomásainak’) gondolatisága kiegészül tehát
a kadaverikus hasonlóság képének rezsimjére való felíródással, két sík köztesében a forma
véletlenjének alávetettségben, mely az irodalom tapasztalatát ismét a képtelen oldalára
helyezi, a jelentésáramlást, a felesleget, és intenzitásainak fokozatait a leendés adott
tömbjének eltőntetésével.

Az Atlantisz - mely elsı megjelentésének címét alcímként teszi azt a szöveg részévé:
Egy világ, amely lemosdotta az életet – a leendés materiális re-prezentációinak, újra
materialitásba vetésének alaki közteseinek, érintkezéseinek közegében a „virágszerő állatok
álomszerő nyiladozását” a „remegı” közeg terében eligazodni kívánó írás általi mőbe kerülés
során a néma papírlap beszédességének mőfajában mint leendésben megidézi a Medúzatekintetet is. A szoborszerő izolálás tehát az új köztes mozgáshelyeit kutatva tehát a holt kı
közegeként kijelölt város, s a mő dialektikus munkája során e kıvé dermesztı mitologikus
tekintet (Veyne) alatt maga is a szoborszerő izolálás, a jelenés képként való prezenciájára
kelését elılegezi meg. S a rögzíthetıség illúziójának tárgyaként megjelenı városkapu a nyílás,
bemenet kijelölhetıségét összegzi nyugvópontként, s ezzel a gesztussal a látványosulás
csendjének szakasza, a lenyőgözés a mő esszenciális, az örökkévalót a nem-dialektikus idıbe
taszítva uralma alá kerülünk, a többszörös immanencia-síkok átfedéseinek részeiként, a
Medúza-tekintet alatt a nem-látásban: „kikorhadt rég minden kapuja – Belépek egy helyen.
Íme.” Ugyanakkor a bolyongás során a mozgás újabb helyei ismét az uralhatatlan
heterogenitás jelentés-garantáló helyéhez vezet, akárcsak a lichthof réséhez, vagy a gızös
pécsi uszoda nıi öltözıjének leskelıdı nyílásához jutásban, vagy a Psychoanalysis Christiana
szoborszentjeinek körbejárhatatlanságába ütközve: „(…) olajos lomhán keringenek, szobrot
kikerülve szépen. / S a szobor mögött lámpám besütöm a néma zugolyba: /porló halom
emberi csont van ott, hová a víz sodorta.”

300

Ibid. 19.

138

A némaság képi köztese által megnyíló rés tehát a nagyvárosi tájképet a víz közegébe
helyezve a meghalás metaforikus sémájában már a De te mégis szereted ezt a kort?
nonszensz, többszörös mőfaji referenciájú szövegét idézi meg a nietzschei dionüszoszi elem, a
tánc textuális tapasztalat által. A hérakleitoszi ritmikájú vers ugyanis a föld tánca által
egymáson elcsúszó síkok új határkijelöléseihez, a forma ráncához vezetnek az anyagon,
szétzilálva ezzel a képvers optikai terét, a láthatóság rezsimjét az érzékelhetı új kategóriái
közé utalva. Ugyanis alakot ölt egy jelenés, éppen egy mőtárgyat az új közeg mozgása által
megelevenítı körüljárhatatlan zóna mozdulatlansági pontját kijelölve a megelevenítésben:
„Azután lámpám a szoborra sütöm: hamit kinézhetek abból / egy Aphrodité Anadüomené,
amint kikel éppen a habból.” A tekintetektıl megfosztott mő látványa pedig ismét
szükségszerően megtöri a formát, az embléma-mőtárgyként a mozdulatlanná absztrahált
Vénusz születését s egy elsüllyedt kultúra képekben való re-prezentálása prezenciára kelti a
leendés egy újabb közegében a nem kristályos formát e nem-organikus vitalitást kottázó
versben, saját születésének analógiájában: „Csak én vagyok itt, aki emberi még és lelke se,
teste se márvány”. Majd a mőfaj mint leendés e szöktetése éppen a zárás határán megy végbe
a vers utolsó soraként: „Hé emberek! ne hagyjatok itt! fel! a levegıre! hajóra!”

III. A haláltánc mint vers eredetkészsége: a kadaverikus kép rezsimjének spiráljai

1. A tekintet utáni jelenlét és az igazság-test: az Egy filozófus halálára

A Nyugat 1917. március elsejei számában a Fortissimó mellett megjelenik Babits
késıbb a Nyugtalanság völgye kötetszerkesztése során az Egy filozófus halálára átkeresztelt
címén a Carmen novum lyrico-philosophicum. S bár a Fortissimó inkább elıtérbe kerül
részben a Nyugat elkobzásának elsıdleges okaként, az utóbb említett verset is kíséri néhány
kortárs kritikai megszólalás. Ugyanakkor a mő Nyugatbeli címének mőfajmegjelölésébe
foglalt versfilozófiai/teoretikus indulata az irodalmi mezı aktuális történései ellenére, illetve
azóta sem igen került olyan értelmezési szituációba, mely a vers „egyre nyílt” formáit a
forma-vitákon belül a forme fixe szótárán (Aby Warburg: vocabulaire des formes fixes) túlra
törekvı, azt meghaladni kívánó versfilozófiai lehetıségeként szemlélte volna. A kortárs és
barát Dienes Valéria, illetve a legteljesebb filológiát mozgósító Rába György Babitsnagymonográfiája is utal vagy részleteiben elemzi az adott vers kapcsán megszólaló, mőfaji
modellek irányába mutató fogalmi tapasztalatokat, többek között a világháború során 1915ben elhunyt neokantiánus filozófus, Emil Lask eszmerendszerének központi fogalmait,
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melyek a mő struktúrájának vélhetı vázát alkotják. Azonban a babitsi életmő szövegeinek
folytonosságán belül, különös tekintettel a haláltáncok módozataira az Egy filozófus halálára
mint holttest-kép fogalom-illusztrálásaiban, ikonográfiai allúzióin és történetiségén túl olyan
sajátos sematizációt hoz mozgásba, mely a verset és ezáltal a versfilozófiát a néma test
fogalmi analízisét felhasználó értelmezést tesz lehetıvé. Az új versfilozófiai carmen az
absztrakció autonomitásának szakaszán túl pedig feltárja a mő babitsi szimbolikáját és a
forma metapolitikáját az esztétikai rezsimre történı felíródással. A zárt forma, taille
mozdulatlanságként megfogalmazott rögzíthetıség-eszménye, és a mőfaj mint leendés a
kadaverikus kép rezsimjének szubverzív erıkomponenseinek kirajzolódásában a babitsi kép
és jelenés fogalmi telítettsége és az életmő textuális levetkızései, lehántásai és visszaöltözései
révén a haláltáncot, a Képek és jelenések ciklikusságának textuális tapasztalatát tovább
„kombinálva”, variálva, reprezentáció és érzékelhetı hasadásában, illetve a spirál bizonyos
megjelenéseikor már az érzékelhetı felosztásának újabb, a nyíló gondolat egyre bıvülı
kategorizálása mentén íródnak fel az esztétikai kor identifikációs rezsimjére. Így a dolgozat az
állvány, a formaváz, azaz a költészet síkja csontvázának metaforikus sémáját aktualizálva tánc
és forgás, mozgás, jelenés irodalmi tapasztalatának Babits életmővében megjelenı sokrétő
jelenségeinek a Képek és jelenések ciklust követı vizsgálatakor kijelölt gondolati események
közül, a holttest-kép fogalmiságában a kép bloc de devenir, azaz a leendés tömbjének
heterogenitásban eltőntetésének modalitásában e versspirálok, mőként mint események
móduszait körvonalazza.

„Mikor filozófusról ír, egészen filozófus.” – írja Babitsról Dienes Valéria A Filozófus
címő írásában301, melyben az író intuitív megismerı-képességét és a „kiválogatott igazságpéldányok” alkotás mentén való rendszerezését a filozófiailag képzett író filozófiai fogalmak
versbeli aktualizálását és egyfajta valóság-konstruáló erejét illusztrálja. Dienes a Hadjárat a
semmibe részlete kapcsán rámutat a bergsoni durée és a gyermek és értelem mechanikus
fázisának, majd a „gyártó szerszám teremtı eszközzé” nemesülésének alakuló jelenlétére a
vers(ek) adott alakzatainak kommentár nélküli idézetén keresztül; továbbá fıként a „Laskvers” kapcsán a forma és a nyílás, nyitott forma mővészetfilozófiai diskurzusát és történeti
analízisét az esszében megszólítva a Nyugtalanság völgyének kötetcím-választását is Babits
filozófiai attitődjének hangsúlyossá tételeként értelmezi. („”A nyugtalanság völgye” – írja
verseskönyve címlapjára, és amit forgatom a könyvet hallom a nagy francia mestert,
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Bergsont, amint halk ritmusos hangján mondja:”La filosofie, c’est une inquiétude.””) Dienes
Babits fogalmi tapasztalatait persze csak olyan filozófiai modalitás mentén értékeli, amely
lehetıvé teszi ugyan az ágostoni igazság-szenvedély, az örökre geltend igazság, az aristotelesi
entelecheia, a hérodotoszi örök-új folyó vagy a bergsoni donnée immédiate fogalmainak
közös rendszerben történı szemlélhetıségét, ezáltal azonban bizonyos oppozíciók és
teorémák – mint a ténytiszta formák és a ténykavargások, vagy az élmény, fenomén teremtı
karaktere, mely a „változás szubsztancialitását” adja – csupán a filozófia mint tudomány
nézıpont-módosulásainak jeleiként képezıdnek le, s így a filozófus Babits versszövegét
felépítı kategóriák, mint például a mozgás mint kifejezés vagy a nyílás („élettıl mővészetig”
– Dienes csupán illusztrált konceptek aktuális halmazaként tüntetik fel a verset. Ugyanakkor
egyrészt az ágostoni intratextuális utalások révén megidézıdik Babits Ágoston-tanulmánya,
mely a hús szemiotikai jelöltségét a szöveg babitsi mozgásképzetei közé utalja, s így a test/mő
dialektikáját egyként a nyitott hú eseményeként tőnteti fel; illetve Dienes (legalább) két
megjegyzése is azon koncepció felé mutat, melyben a vers mint mő már nem a filozófiáról
leválasztott avagy kívülrekesztett, azt illusztrált igazságok otthona, sıt romantikusanmimetikusan sem tárgyalható igazság-test. A mővészeti absztrakt autonómiájának aktusában,
a sematizáció genezisében a forma nem csupán képzet, hanem Babits mővészetelméleti és
esztétikai fogalmiságában kép és jelenés vonzásában, azaz csak magának a mőnek az
eredetforrása felé haladásában, majd aheterogén test eltőntetésében tetten érhetı,
felfüggesztettségében mégis alámerülı esemény-utáni (post-événementiel) igazság-test.
Dienes a következıképpen fogalmaz az Egy filozófus halálára „…Lelkem lelkebbre tekint…”
idézete elıtt: „Van ítélıszék, de messze, van igazság, de kongó formáit árulja csak el. De a
formák vonzanak és igazságerejükkel az élmény fölé kerekednek: [„Mit nekem ón…”].” Az
alkotás, a mőben-lét (a mőbe kerülés) performativitás-készsége felé annak igazságkonstruáló
önállósága, azaz az élmény teremtı karaktere révén történı túljutás kapcsán pedig Dienes
esszéjébıl kiemelendı a már vizsgált és idézett passzus befejezı gondolata is, melyet az Egy
filozófus halálára fontos haláltánc-egysége követ (mikor a mozgás végtelenségének, a nonfinito princípiumának hangsúlyozottsága helyett a mozgás örök látványban való jelenléte
kerül felszínre, a vers legszükségszerőbb zárójelezésében): „A teremtés tényében a
phenomenon és a noumkenon a minimális távolságba kerül, a fenomén teremtı karaktere adja
a változás szubsztancialitását és tesz vallomást a transzcendenciáról. Itt a nyílás
[Kiem.tılem], melyen át beömölhet a lélekbe a hit vize és egyetlen lendülettel átsodorja a
gondolkodást az antihegelianus, antibergson, antipszichologikus hitvallások áramába.
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Nézzünk bele elég mélyen a fenoménbe, múltmegmaradásból folyó teremtés van ott, s ez a
teremtés átvisz a formák transzcendenciájára…”.302
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nagymonográfiájában. Egyrészt a vers „mind a gondolatmenet dramaturgiájában, mind a nyílt
utalásokban” a vers megjelenéséhez képest másfél ével korábban a keleti frontot életét
vesztett Emil Lask filozófiájának „lényegi problémáit biztosan és fejlıdésükben ragadja
meg”303 mint Rába által siratóénekként aposztrofált szöveg, másrészt Zalai Béla álarcos
siratóénekeként is olvasandó. Rába megközelítésének, a kettıs siratóének értelmezésének és
ezzel a késıbbi verscím különös alakzatú haláltáncra vonatkoztatottságának alapjául azon
kijelentése tekinthetı, mely szerint „Közvetlen bizonyíték arra, hogy Lask halotti maszkjához
Zalaié is odaértendı, épp filozófiai végcéljuk különbségében található.”304 Rába kiemelésében
Lask a filozófia logikájának kategóriatanában látta a kor végcélját (s idézi Rába ezen
meglátását Fogarasi Bélától is), s Babits – ahogy Lask a „Seiend-et és a Geltend-et mint az
elgondolható két különbözı tartományát az idıbe öltözöttség és idıtlenség megjelenési
módjaként választja szét”305;

–, úgy Babits a forma, mint érvényesség problémájával

kapcsolja össze a filozófus Lask halálának tragikus körülményeit és okságát. Ráadásul Babits,
mint arra Dienes írása is kitért, részben antibergsonnak minısítve a vers néhány affirmációját,
mely az alkotás operativitását („ó, ez a szókra tapadt vak mult, mely festi folyton a friss
jelent:”) most nem az állítás megerısítése érdekében kívánja illusztrálni, sokkal inkább „a
bergsoni emlékezés-elméletet elsı ízben idézi meg tagadva, tehát az üres forma szintén üres
ellenpólusául, „néma” tartalomként.”306 Ugyanakkor az idıbe öltözöttség és az idıtlenség
polaritása a vers értelmezésekor, és a szöveg által a túlban kijelölt heterogén mozgáshelyek
reprezentáció és érzékelhetı hasadásának, s az érzékelhetı új kategóriáinak alakulásának
tudatosítását is provokálja.
A siratóénekben tehát a forma és törvény relációja ismét összefüggésbe kerül a babitsi
életmővön belül, s megint az (egy) olvasható életrajz (a halál lezáró képi identitásának)
illúziója során. Ezen életrajzi keretezés részeként tekinthetı továbbá Babits önéletrajzi
azonosulása is – mely így a vers mint jelenlét, mint igazság-test értelmezési vetületéhez is
közelebb visz −, miszerint Babits saját öccse háborús hányattatásai, illetve saját költıi
státuszára az elnémulást követı rátekintés is részét képezi. Mindemellett az a gesztus sem
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elhanyagolható filológiai körülmény a vers formavázának (A formavázat, a sémát formaként a
formai eljárás aktualizálja, de a mőfaji tudat történeti elıkerülésének halmazán belül.) és adott
fogalmi tapasztalatok mentén értelmezett struktúrájának vizsgálatakor, hogy a Rába által
csupán siratóénekként jelölt mő Nyugatbeli megjelenésekor a költıi ajánlás Szilasi Vilmost
szólítja meg.
Míg Rába Lask fogalmi apparátusából az Egy filozófus halálára kapcsán kiemeli az
„«érzékfölötti» neoplatonista színezető szerepét (ész), és Lask filozófiai életrajzát tekintve „a
gondolkodó törvényalkotás és a kiszámíthatatlan élet ellentétét” véli a vers indító indulatának,
addig Zalai rendszerébıl a „kevert” rendszer fogalmi átvételére és annak babitsi esztétikai
vetületére (a tarkaság mint sokaság, a jelenés apokaliptikus tapasztalatára) hívja fel a
figyelmet. Továbbá a babitsi objektív mő a logikai formateremtı elvvel való bıvülését
pozícionálva, Zalai rendszerezés-elmélete mellett idézi Lask alapfeltevését a forma szerepérıl
az objektivációban. Továbbá Szilasi Vilmos Lask alapfogalmával, a logisch nackt, azaz az
„ítéletalkotás elıtt logikailag csupasz anyag” fogalmával foglalkozó írását éppen annak a
tézisnek érvényesítéseként említi, mely megengedi, illetıleg alapvetıen szükségessé teszi az
Egy filozófus halála címő vers értelmezési szituációjának kijelölésekor (a Szabó Lırinc
hatását is tanúsító) mozzanatot, „külsıséges indítékot,” melynek hatásaként Babits
életmővének ezen darabjánál tetten érhetı a vers mint mő, és mozgás és forma fogalmi
relációját a bergsoni kategóriákon messze túlmutató analízisén. Rába a következıképpen
fogalmaz errıl a babitsi váltásról: „(…) belül is érett benne a szemléleti változás vágya, hogy
az irracionalitás kiskapuját nyitva hagyó életfilozófiáktól a világító értelem rendszerezı elve,
a logika felé forduljon.”307 Azonban ez a változás adott vers tekintetében a kultúra
szövegének alakulásában, az adott életmő modalitásában megengedi azt a megközelítést is,
amely az Egy filozófus halálára szövegegységét nem csupán a babitsi architextus
dinamikájában létesült kép és jelenés addigi fogalmisága által strukturált szövegét elemzi,
hanem olyan szövegként is megközelíthetı a vers, mely a mővészet céljaként a logikailag
megragadható mozgás fenntartását mőködteti, s az Alain Badiou által filozófiamővészetnek
nevezett, a materialista instención belül, de mővészetelméleti és -történeti kategóriákat
filozófiai fogalommá rendszerezı gondolatiság irányába mozdul el – egy haláltánc irodalmi
indulatának igazság.
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Az eltőnı születés

„Az élet Badiou-féle definícióját követve „Élni annyit tesz, mint fokozatosan
részesülni egy új test organizációjában, úgy, ahogyan az egy hő szubjektív formalizmustként
készül fel erre.”308 Az életfilozófiákat körülölelı mővészeti diskurzusok genezisében és azok
kortárs analízisét is kritikájába illesztve Alain Badiou a materialista dialektika
érvényességének, az örök igazságok dialektikája fogalmiságának irányából veti fel a kérdést,
mely szerint valóban le kell-e mondania az „élet” szó használatáról, mely Gilles Deleuze
szerint alapvetıen szükséges filozófiai kategória. Badiou azáltal módosítja az egyértelmően
igenlı választ, hogy a válaszadás egy új kérdés módozatában fogalmazódik meg: az élet szó
úgy vonható be központi fogalomként a filozófiai gondolkodásba, ha a kérdés a következı:
„mit jelent élni?”. Badiou könyvének, A világok logikái-nak célkitőzéseként éppen ennek
fényében a testnek kíván új definíciót adni, s így mint igazság-testet (corps-de-vérité) vagy
szubjektiválható testeket (corps subjectivables) tárgyalni. Mindez egyrészt felszabadíthatja a
filozófiai gondolkodást a demokratikus materializmus hegemóniája alól,309 másrészt lehetıvé
teszi a vers vagy a tánc filozófiai fogalommá „emelését,” ám filozófia és mővészet új
kapcsolatának, az úgynevezett negyedik kötés (quatrième nouage) összefüggéseinek
értelmében. A kultúratudomány „leleplezéseinek” következményén túl nem az immanens
költészettörténet kirekesztése és a saját olvashatóság képzete, vagy az operativitás a
hangsúlyozott, konceptuálisan megfogalmazható cél, hanem az irodalmi mezın belül a vers
igazság-testként való jelenléte, a végtelen devenir világainak logikáján belül.

Babits

az

Egy

filozófus

halálára

verse

az

elızı

fejezetrészben

említett

gondolatrendszerekre történı reflektálásával, azoknak a vers szövegének felépítésére
egyértelmően hatást gyakorló fogalmaival a vers olvasásának, elhelyezésének részben irányt
szabnak. Ugyanakkor a Recitativ kötet Képek és jelenések ciklusának mőfaji tudatot
megforgató, a fıként bergsoni paradigma mentén a parnasszizmusra kritikát gyakorló, az élan
vital mozgását jellemzıen a középpontba helyezı könyvnyitása, illetve az életmővet a
továbbiakban is elméleti illusztráltsággal elhelyezett darabjai alapján a Lask-vers nem csupán
a nyílás és a forma vitájában (az életfilozófiák szövegeivel egyidıben) mutat ugrásszerően új
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elgondolást, hanem a verset mint szubjektiválható testet állítja – a hiányosulás, a lenyőgözés
kép-buktatásaiban.
A Lask-vers szövegének nyitó gesztusával szembekerülve a Babits irodalomelméleti
elıadássorozatában is felbukkanó ihletindító kép jelentıségét nehezen lehet figyelmen kívül
hagyni, hiszen a vers mottójának vonatkozása nem csupán megnevezi a filozófust, nem
egyszerően elhelyezi az eseményt a minıségi idı és a kijelölt táj lezárásával, de ugyanakkor a
vers szövegének mozgásba lendülését, igazságba merítésének jelenlétét hívja elı képként,
latin feliratú kıbe vésett sírfeliratként:

In Memoriam Aemilii LASK
professoris philosophiae Heydelbergiensis
Obiit Pro Patria Anno 1915.
In Galicia

A vers azután ebben a nem-találkozásban szólítja meg az érzékelhetı (sensible)
filozófiai és ikonográfiai absztrakcióin keresztülhaladva saját jelenlétének lehetıségeit. Az
egymásból születı sugarak optikai képzete, az átvinni a tájat (a heidelbergi dombokat), a
túlhaladni az érzékelhetı dimenzióin, vagy maga a túl már nem a végtelen formaleképezıdéseinek vágybetöltéseként hozzák létre a verset. A haláltánc ezen babitsi
aktualizálásában éppen olyan intrafilozófia létrejöttével (Badiou parnasszista-kritikájában
megfogalmazott, a mővön belül a bizonyos mővek által megnyilvánuló saját filozófiát, s így a
„nyíló gondolat” által mőként igazságot konstruáló képességgel) találkozunk, mely
hangsúlyos nézıpont-váltási kísérleteivel egy versen belül viszi véghez a sorozatátszelést. Ily
módon a sír feltárása és a folytonosságban ürességégével való szembenézés nem azokat a
látáskoncepciókat szólítja meg, melyben az egyetlen nézıpont mint a kinyitás, érintés,
érintkezés neurózisának tüneteként (Francastel), megsebesülésként tüntetné fel a kinyitást, a
nyílást. Az „egyre nyílt” forma itt már Deleuze vitalista kommentárjait és kritikáját is
felülbíráló badiou-i testteóriával megközelíthetı verset, mint a non-finito kulturális szövegére
adott új modalitású választ találjuk: a mozgás mint kifejezés, vagy a mozgó-kép (Deleuze),
vagy a forma egy-egy szkémaként való sorozatba-kerülésén túl a tekintet utáni jelenlétben
való függést hozza létre a haláltánc egyre nyíló formája. Nem a lezárás aktusa hozza létre
tehát a konfigurációt. A forma-vitának pedig nem csupán azon szakaszát idézi meg a vers
meta-manipulációi (éppen haláltáncra vonatkoztatottsága révén – ezért nem lehet csupán
siratóének egyetlen nézıponttal) révén, melyben a vita maga például megzavarta a mővészet
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társadalmi szerepének megfelelı értelmezését (Francastel meglátásában), s reagálnia kellett a
rangosodás folyamataira is, hanem devenir, kép és forma eddigi halmazai, önreflexió és
fenomenológia, tudatlíra, a tér mint elvonatkoztató ellenség helyett a versnek helyt kell(ett)
adnia az operativitás, performancia, és a tekintet utáni mő-létfeltételeknek.
Az Egy filozófus halálára haláltánca a heterogenitásnak és heteronómiának, valamint
intrafilozófia képességének alávetett, mozgás-helyeket implikáló alakzatainak egymás
mellettiségében reflektál önmagára mint mőre, mely a mozgás fenntartásában létezhet.
A vers mottójának mementója, a sírfeliratot idézı in memoriam ajánlás a
határfogalom, a csipkés határ képviselıjeként lép mőködésbe, tulajdonképpen a látható és
érinthetı, megismerhetı dilemmájában teremti meg a szöveg létét. A határjelölés ilyen
módjával – a cím egyszerre akárkivé általánosító (egy) és ugyanakkor gondolkodási módjában
(filozófus) kijelölı megfogalmazásával, továbbá a percepcióról leválasztott Ész absztrakt
fogalmát megszemélyesítı megszólításával, ezen elemek között – valójában olyan
térkonstrukciót vizualizál, melyben különbözı mővek, kifejezési lehetıségek kerülnek
egymással közös határra, a verset is maguk között egyrészt civilizációs tárgyként (Francastel)
mőködtetve a kultúra szövegén belül, másrészt túl is dimenzionálják a szöveget a sokaság
(színesség) babitsi direktívája révén – a sírra tekintésen túli, a versben expliciten is fogalmi
körbe kerülı „testtelenségbe.” Így fennállhat az a blanchot-i megfogalmazás, mely szerint a
jól meghalás feladatjellegében, melyben nem állhat rendelkezésre objektivációs munka avagy
mimézis; s a vers ihletindító képének optikai kijelölése, egy szubjektivizált test idıszériájának egyik lendületében, de a szöveghez képest köztes helyen modellálja, amint a mő
esszenciális magánya mint a mő létfeltétele szoborszerően izolál, tehát a mozgás(á)nak
extázisában nem lehet kijárata, hiszen eredetkészségében, saját forrása felé haladásában
rögtön kizár. Bár a huszadik századi magyar irodalom elsı két évtizedének hatástörténetét,
szociális alakulásának történéseit szemlélve a befejezhetetlenségnek (s így például) a babitsi
haláltánc végtelenbe pörgése helyett e befejezhetetlenségnek vannak mégis-figyelmeztetıi,
mőbeli jelölıi, a mozgás és nyílás, nyitás ilyen jellegő összekapcsolása, melyet az Egy
filozófus halálára fenntart, a szoborszerő izolálás (és mővészköltı) nem csupán a parnasszista
szoborszerően

rögzíthetı,

szabályszerősíthetı

élet

(forme

fixe)

kategóriájának

továbbgondolása, megtagadása.
A mő eredetkézségének kényszerében a szoborszerőséget idézı sír rögtön kizáró
aktusa, e kép és a megidézett Emil Lask nézıpontjának szövegen/mővön kívülisége,
ugyanakkor az induló szöveg mint vanitas-mőfaj megnyílása, s a megszólító önportréja olyan
képek egymásra következését fedi fel ismét egy Babits-versben, amely a sorozatátszelés
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nyitásainak lehetıségeit mutatja fel. A nézıpont-váltás itt úgy válik forma-meghatározóvá,
részben a vanitas-jelek és -mőfajok allúziója által, hogy közben maga a forma teóriája a
materialista instanciákat megırizve, azokat nem megtagadva létrejön egy filozófiavers,
amelynek formája vagy formaváza (sematizációs egységei és azok tagadásai) látáskategóriák
kritikáján is túl szubjektiválható testként van jelen. A kép babitsi fogalmak közötti jelenéssé
alakulása (jobb szó híján, bár ez Dienes fordítása), a versben kurzívval jelölt elképzelni aktusa
a mőbe merítettség reflexiója, az être en train de devenir létezése (devenir újrafogalmazásából
eredıen, hiszen Deleuze-tıl eltérıen Badiou a heterogén sorozatokat homogén tömbök
sorozataként feltételezi), mely létezés alapfeltétele az egyre nyílt formák folyamatos kitöltése,
– hiszen a nézıpont-váltás idıbıl való kizökkenései, – a sorozaton belüli képmegállások is
létfeltételként

a

mozgás

fenntartását

írják

elı.

A

középkori

szövegkoncepciók

produktumaként létrejövı vanitas-szövegeket, haláltáncokat követıen ez a babitsi haláltánc
nem a kiterjedtség fogalmiságával bír el, hanem az egyre nyíló, azonban az önreflektálót
folyton kizáró és az ıt a folytatásra kényszerítı feladatot olyan szubjektiválható testként
nyilvánítja ki minduntalan, amely kiterjedtség helyett a középpont pulzálását képezheti le.

Az eltőnı születésben a csontváz

Az önfeltőnés vagy önfeltőntetés az Egy filozófus halálára címő versben a bergsoni
mechanikus fázis(ok) és a halott tekintet ikonológiájáról, szemiográfiájáról leválva a vágyott
merevség mint mő-feltétel (csontváz a portréban) aspektusából nyer jelentést. Halál és élet
határdialektikáján túl nem a nézıpontot megválasztó kompozíció mentén haladó
önreflexiójáról van szó.
Georges Didi-Huberman forma és jelenlét fogalmi relációjára kérdezve a kép (és a
benjamini aura) dialektikáján kísérletezve idézi többek között Joyce Ulysses-paraboláját,310 s
a látáskoncepciók egyik hasadását szemlélteti a haldokló tekintetének látványában. A vitalista
keretjelleg helyett szerinte az önreflexió olyan önportréhoz vezet, amely nem a wölfflini
véletlen kimetszés követeléséhez vezet. Didi-Huberman a sír tautológiáját feldolgozva (a sír
csupán a testet rejtı téglalap), még a metafizikai propozíciókból beszélve úgy próbálja
meghaladni az Aby Warburg-féle forme fixe szótárát, hogy ırzi a kép metafizikáját és a forma
antropológiai szemléletét, és a haldokló kiüresedı tekintetében/a halott üres! tekintetében
megjelenı test képzetének felvetéséig jut. A kép (imago) fogalma ırzi egy elveszett
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hasonlóság nyomát, azaz amikor a Joyce-hıs haldokló anyja szemeibe tekint, illetve miután
annak tekintete végleg lezárult, önnön – a szemlélı – rögzíthetısége a bezárulásban, az üres
tekintetben kap helyet az örök látványban. Ez a modalitás természetesen Didi-Huberman
kommentárjában tünetmunka, a veszteség mélységétıl és azon üresség megnyílásából fakadó
neurózis ellen, amely vázként minket alkot. Ezen tekintet ideje után a haláltáncok
szövegnyílásai és formavázai, a Venus emergensis babitsi jelentésalkotásában azonban
szintén hordozza az Huberman által is felvetett kérdést (persze Didi-Hubermannál
wittgensteini értelemben kerül használatba a testvesztés): mi vagy milyen test akkor az
üresség hordozója és manifesztálója, és hogyan lesz ezen – tekintési – aktusból forma, amely
minket néz? Azaz a sír képe elıtti önreflektáltság és egy adott tekintet súlya alatt
szubjektivizálódó test a halál közös kikerülhetetlenségében hogyan válik mégis rögzíthetıvé,
forme fixe-vé egy kép jelenéssé értelmezésekor.
Az Egy filozófus halálára versében a halott üres tekintetének konfiguráló erejének, és
így az életrajzi és sorstörténések ütköztetésében a szemlélınek a halott (és idegen, Másik,
vagy a nietzschei valami más) nézıpontjába helyezkedésének több jelzése is van a struktúra
alakulásán kívül. Ezek egyike éppen a szülıföldhöz és alkotáshoz köthetı tájba helyezkedés
és az „Igazság-otthon” berendezésének életrajzi illúziója kapcsán tőnik fel, éppen a majdnem
a vers egységébıl való ki/leszédülés mozzanata elıtt: „elszédültél, mintha a pallér állványáról
az útra néz le / formatelt szemével az apró foltos formátlan nyüzsgésre.” Illetve a táj és fáj
páros rímet alkotó sorai után a harcban éppen elesı kihunyó tekintete és emlékezete próbálna
a határélményben rögzítıdni, és tekintetével kijelölni, de mindez csupán az alkotás által
kijelölt fiktív látványnyílásban (errıl még késıbb) történik meg: „elképzelni édes volna – élne
talán egy drága szem,(…)”. A formatelt szem tehát az eltőnésben, a kiüresedı tekintetben
lehetıvé teszi a sír elıtt álló elkülönbözıdését, és ezzel mindkettıjük saját halál-látványának
kisajátítását is a végtelen hasonlóságban. S a filozófus is így találkozhat saját szubjektivizált
testének a hármas idıfelosztást értelmetlenné alakító (s így nem csupán a jelenben, a vers által
az elkülönbözésben) kitöltött formáival, s a haláltánc mőként így vívja ki a mőfaj tudatán túl
szingularitását.
A konfigurációt tehát nem a lezárás aktusa hozza létre, nem a visszatekintés vagy az
emlékezés, vagy a tartam különbözı részei adott versben. Az életfilozófiák kategóriáinak
alapvetıségét tekintve Blanchot az egyetlenben kielégülés, a szingularitás kísérletét és a saját
megszentelését a mő lényegiségének, esszenciális magányának függvényében vizsgálja, így
ugyan a mő azonnal kizárja önnön alkotóját, és lezárja a befejezhetıség felvetésének
lehetıségét is, ugyanakkor a badiou-i elgondolással mindezt egységben szemlélve a vers
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megırzi az eltőnı nyomát. Ha a mő közeledik, bár az alany szubjektiválható és képként fel
van függesztıdve az igazság-testre, azonban az én-beszéd ilyenkor nem tőnik lehetségesnek.
A mőnek tehát mindig inkább magánya, hiánya érzıdik, s így a haláltáncnál sem lehetséges
végtelenségrıl vagy befejezésrıl diskurálni, egyik evidenciája az, hogy a mő képes igazságot
létrehozni. Éppen ezért a mő kezdete mindig agresszió, felsebzés is, s ennek megvan a
kockázata, hiszen az Egy filozófus halálára szövegének „teuton örvénye” a kezdı
versszakban nem csupán az ész absztrakciójaként megfogalmazható eszmerendszer-bomlás (bontás) jelölıje, s nem csupán Lask filozófiai életmővének és blanchot-i értelemben vett
oeuvre-jének értelmének, érvényességének szükségszerő megkérdıjelezése, elvesztése,
hanem mővészi ábrázolás tekintetében túl a perspektíva-kánonok és az euklideszi geometria
illúzióján is, vagy éppen az enyészpont mobilitásain (hiszen a nézı is passant, csak elsétál a
kép elıtt, a sír elıtt, kívülségének – dehors - képzetével), és bár az igazság-test jelenésként (a
versben majd az égı csipkebokor bibliai alakzataként) nyomot hagyhat, nemcsak a filozófus
kudarca manifesztálóik. Az író illúziója is felszíne kerülhet a nézı-pont váltás révén, az être
en train de devenir a mőben vissza-visszatérhet a látványnyílások és a valós nyitások révén,
de a formakitöltés, a formaváz civilizációs tárgyként, azaz a haláltánc szövegének alkotási
terét betöltve – éppen a határt, a sírt küszöbként is befogva – a mőnyitás mint szubsztitúció
tőnhet fel (a behelyettesítést nem pszichológiai értelemben használva). Mely üresség tehát a
jelentéshordozó. Az önfeltőnés lehetıségeinek ezen keretei között a formaváz maga a mő (a
test, a vers pedig maga is igazság e logika szerint), amely mozgásai révén egyszerre
szubjektivizált test, és ezzel egyidıben vissza-visszatérés az igazság-testhez. Felszín és
mélység disputáját így most egyfajta filozófiamővészeti analízis értelmezıi szituációjába
helyezheti.
A mő haláltánc-mozgásképzeteire vonatkozóan az is megfogalmazható, amint a
portré-vitákra vonatkoztatottságban Babits ezen verse úgy rajzol a kollektivitás ars moriendi
haláltáncából önportrét, hogy a forma konceptje a jelenlétére cserélhetı, s így a csontváz
ábrázolásának történetisége is a meztelenség mint a test sémaként való önállósulásának, az
absztrakt autonómiájának folyamatában a kezdet és a mő maga lesz a váz, az édes akt
kategóriája.
A sír mint kép lehetıvé teszi tehát az eltőnésben tetten érhetı örök látványt. A mőesszenciaként felfogott kizáró, lényegi magány gondolatiságában is feltőnik azonban (tehát
nem csak neoplatonikus, neokantiánus fogalmi öltözet alatt) a nyíló gondolat (Badiou: pensée
ouvrante). A filozófiamővészet mőbeli aktualitásában egy középpont, egy filozófus
eltőnésével a sír üressége feltárul (kinyílik), s a metafizikai propozíció a néma test
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középpontjának megjeleníthetıségét egy képre tekintéssel és ráírással mint érintkezéssel
oldhatja fel. A találkozásnak (csipkebokor, jelenés apokaliptikus tapasztalatában) azonban át
kell haladnia az érzékelhetın (sensible) a költészet síkjának a mozgás helyein feltőnı
csontváza segítségével, amely a mő feltétele s jele is. Míg a test elnémítása az Isten kezében
címő Babits-makámában, vagy a Vakok a hídon versstruktúrájában az érzékszervek kioltására
reflektáló retorikai-ikonográfiai és szubjektum-szemiotikai alakzatokkal él, vagy verstani
monotonizálással érzékeltetıdik, addig az Egy filozófus halálára szövege a néma test
reprezentálásának lehetıségét egy fogalmi-nyelvi rendszer megkérdıjelezésével, a mő és élet
kategóriáinak ütköztetésével viszi véghez. A képleírás narratív tengelyei helyett a vers olyan
nyílások mentén rendezi újra és újra a verset egy keretezésen belül, hogy a geometriai
absztrakciókra (horizontális és vertikális állványokra) történı utalások, továbbá azok versbeli
leírása éppen magát a nézıpontok hatókörében létrejövı sematizációt, a formák egymásra
helyezhetıségének, megmozgatásának (aktualizálásának) a lehetıségét, és a váz kérdését
tematizálja. A devenir, a mőfaj mint leendés mindig devenirek mentén jön létre és halad, a
logika csapdájában minden tehát egyszerre jeleníti meg a formavázat és a képzeteket, a
formakiltöltést, ugyanakkor az eltőnı születés nem-dialektikus idejét is. A babitsi haláltánc
mőfaji disputájában így fogadható el és teljesíthetı a teremtésesztétika fogalmi körén (és
ezzel a bergsoni életfilozófián, a nietzscheit továbbgondoló) túlmutató – és filozófiai
fogalommá emelkedı – haláltánc szövegében egy filozófus és egy költı-alkotó párhuzamosan
egységként ható képsorozatban való elhelyezıdése, és eltőnésben való kifejlése (akár az être
en train de devenir szinonimájaként, a létezı új fogalma alanyiság és objektiváció mővészeti
megjelenítése helyett).
Ha képrıl, a kép definiálhatóságáról, vagy pontosabban a kép sorozatátszelı
készségérıl értekezünk, a halott tekintet szemléletében a lenyőgözés, a távolságból való
nézés, látás mint érintkezés példáját kell látnunk. A kép eddigi dialektikájában is metafizikai
és (nyelv)antropológiai analízisek során is elıtérbe került a látás mint szeparációs találkozás,
illetıleg a képesség, hogy ne legyünk közvetlen érintkezésben azzal, amely már nem
megérinthetı, ugyanakkor a semlegesnek tőnı jelenlétben (mely akár bekeretezési aktusnak is
tőnhet) az érzékelhetı természetet elhagyva is irányt ad. A halott tekintet a blanchot-i
elgondolásban az írás, azaz az érzékelhetıt elhagyva a csendes meditáció dimenziója, hiszen
olyan látvány kerül elé, amelyet már nem képes látni, ám ugyanakkor képtelen nem látni is.
Habár a látó a lenyőgözés hatalmában van – s a jól meghalás feladatjellegében a cselekvés
helyett sorozatátszel, felfüggeszti magát szubjektivizálható testként egy kép egyikére –, nem a
valós tárgyat vagy alakzatot nem veszi észre, ami a realitás világához tartozik, hanem azt nem
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láthatja (vakság, vak tények sodra), amely a lenyőgözés indeterminált közegéhez tartozik. Ez
a jelenlét a mőben mint a sorozat részeként átszelt, de a kép jelenéssé válásában az adott
szubjektivizált testre tekintésben élhetı meg. Így az élet vagy a versben rárétegzett a színrıl
folytatott diskurzusok kategóriái valóban szintén elenyésznek, hiszen ezek helyet az élni, azaz
részt venni (participer) válasza felel az új metafizikai igényre, a nyílt illuzórikus struktúrájára,
továbbá a logikai modalitás szükségességének megjelenésével. A mozgás fenntartása mint a
mővészet önkéntelen célkitőzése, avagy más megfogalmazásban a mő eredetkészségének
alapvetısége az Egy filozófus halálára haláltáncában ezen az úton hagyja maga mögött a
forma transzcendenciáját.

Hérakleitosz és az aktualizálás a sorozatátszelésben (Néma test és szubjektivizáció a
tárgyias objektiváción túl)

A tátongó bekeretezettség elsı képére, a sírfelirat egységére tekintés az elsı érintkezés
alkalmával a tulajdonnév, illetve a halál tényének és okainak idejét és terét határozza meg.
Merceria, a múzsa meztelenségének és kiállításának mechanikus zavarai helyett vagy mőfaji
referenciáinak megforgatása helyett az Egy filozófus halálára haláltánca úgy állít ki egy
önálló portrét, hogy a képbe merevítés, a portré nem egy merev tekintet köré szervezıdik,
melyben a tulajdonnév által szubjektivizált test és mő mozgása önkényes befejezése,
kettészelése egy végtelen, de az önreprodukciót reflexió nélkül meghaladni képtelen,
jelenéssé nem váló forma. A Lask-portré mint sírfelirat önállósága a vers következı kép felé,
azaz a szöveg progressziójában lépi túl a sorozatátszelés nyitottságában ezt a horizontális idıt,
s a hegeli megjegyzés mentén mondhatnánk, hogy bontakozik ki. Babitsnak ez a haláltánca
ugyanis nem az egy irányba ható mennyiségi idıre tekint, hanem mőfaji vonatkoztatása itt
olyan szimbolikus egységekkel operál, amelyek olyan szöveget teremtenek, melynek
megközelítése a zárt szöveget mint szemiotikai problémaként veti fel. Az Egy filozófus
halálára úgy mőködik haláltáncként, hogy a retorikai-poétikai mőfaji tipologizálást maga
mögött tudva a kultúra szövegén belül a karnevál logikájának maszkos alakzatai mentén, egy
egymásra-tekintésben hozza létre a zárt szövegen belül a (kép)sorozat nyitottságát. S mivel a
karnevál logikájának értelmében a szcenika többjelentéső, ám errıl minduntalan el is
feledkezünk, és így alávetjük magunkat a karnevál játékának, az elhibázott értelmezések és a
kívülség, a haláltánc általi nem-érintettség illúziójában így íródik be a körbe egy-egy forma
aktualizálásával a szubjektum. S míg a Merceria esetében a befejezés explicit volt, addig a
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jelek zárt ideológémáját követve a karnevál mégis csak dialogikus. Ember és maszk, ember és
bábu már nem egymás szimbólumaiként értelmezıdnek, hanem az egyetlen tér követeléseivel
szemben a vertikális idıben a formák új egymásra épülését jelenítik meg. A karnevál
dialogikussága tehát produktivitásában lerombolja identitás, kép, mőfaj fogalmait, s a formák
„egymásra feszülését” (a Psychoanalysis Christianaban a tudatalatti megszülésével, míg) az
Egy filozófus halálára Babits-versben a mozgás mint a zárt szöveg attribútuma és a törvény
aktualizálásának mint a születésnek alávetett szubjektum viszonya hozza létre.
A sír mint önálló portré kifejezéstelenségét követıen azonban az Egy filozófus
halálára következı képe, elsıként fogalmilag megragadott bekeretezése a filozófia és poézis
találkozásában éppen egy új idı, a halál idejének, ugyanakkor a költıi pillanatnak a
rögzíthetetlenségére kérdez rá, a dialogikus beszédmódon belül a másik ön-reflektáltságát,
annak lehetıségeit kutatva (és kétségbe vonva) a horizontális idıre utalással: „Ész! Mikor
esztelen csatákban teuton örvény elragadt, / vitted-é magaddal a drága heidelbergai
dombokat?”
A simmel-i táj filozófiáját idézi meg a vers elsı két sora, hiszen a szöveg további
progressziójában is a táj mint a természet egyszerre belátható része a szubjektum
objektivációja helyett vagy a platóni forma mimézisének filozófiai diskurzusa helyett a
vertikális idıben elhelyezettségnek, a nyitott forma frusztráció és lenyőgözés nélküli
jelenlétének jele nem csupán az adott szövegben, hanem mint ahogyan azt már eddig is láttuk,
az életmő egészén belül. Ahogyan a Képek és jelenések ciklus versei által mőködtetett
architextuális dinamikában a szülıföld a költıi önpozicionálásnak jelölıje és az életmő
mozgásait lekövetı nyomként a szülıföld, a Dunántúl egy poétikai rend, törvény
szubjektivizált megalkotójává vált, úgy a jelenleg vizsgált dialógusban a megnevezett
filozófust megjelenítı táj(kép) kiállított középpontként, egészként is képviseli az egyik
tekintetet. A szubjektivizált test haláltánc-kitöltése a Babits-életmő ezen darabjában úgy építi
a szöveget, hogy a költıi alakzatok képisége olyan vertikalitást rajzol fel, illetve a szöveget
közvetlenebbül idézve „fest fel,” amely a filozófiavers egészének vertikalitását követi
részenként, azaz a mő eredetkészsége felé történı mozgását, igazság-testre való
felfüggesztettségét követi le egy aktualizált, szubjektivizált test dialogikusságán keresztül.
Mint a kimetszés viszonypontjai persze a nyitott formák jelenlétében feloldják
metafizikus dualizmusukat. „A cél a vertikális, a magasság és a mélység, a kimerevített
pillanat, amelyben az egyidejőségek összeállásának rendezettsége bizonyítják, hogy a költıi
pillanatnak még van megnyilvánulási lehetısége a metafizikában.” – írja Gaston Bachelard a
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költıi és metafizikai pillanat relációjáról értekezve 1939-ben.311 Bachelard azután a bergsoni
életfilozófia hatását követı szövegében errıl a vertikálisról mint olyan idırıl beszél, „(…)
amelyet vertikálisnak nevezünk el, hogy megkülönböztessük a horizontálisan, folyóval és
szelekkel tovasikló közismert idıtıl.”312 Bachelard ugyan megállított idıt említ az idézett
szövegrészt megelızıen, mégis megfogalmazása felidézi Dienes sorait Hérakleitosz
említésével a Lask-vers kapcsán. Mindazonáltal a vers további képeinek vertikalitása olyan
inkább a forme fixe poétikai szótárán túlra tekintésének igényét alkotja mővé, melynek
szemiológiai munkája során mőfaj és költıi materialitás egyidıben gondolatisága is felszínre
kerül, szimultán és ebben a vertikális idıben éppen a megállítás, képpé merevítés és továbbmozgás szisztémájában fejlik ki (mint devenir-irodalom). Hérakleitosz talán úgy
aposztrofálható tehát ezen diskurzusok mentén, hogy egy szubjektum látszólagos
kívülhelyezése, kiállítása, képpé merevítése éppen az ex-pozíció, a kívülbe helyezés, a kizárás
pillanatában nyitja meg a szöveg, a filozófiavers lehetıségét; a szemiotikai rendszerezésben
pedig éppen a herakleitoszi mobilitás jelenik meg attribútumként, és ugyanakkor viszonyként
a szövegben, annak létfeltételeként, miközben a szöveg nem nevezi meg és nem is határozza
meg a kívült.313
A horizontalitás idılétét persze Bachelard is kérdésként teszi fel fogalmi rendjének
felállításakor („De valójában idı lenne ez az egyetlen pillanatba zárt, egymásnak ellentmondó
jelenségek pluralizmusa? Idı lenne ez a vertikális perspektíva, amely a költıi pillanat fölé
hajol?). A megerısítı kifejtést követıen azután ebben határozza meg a költıi pillanat
mibenlétét: „Ezt a vertikális idıt fedezi fel a költı, amikor elutasítja a horizontális idıt, vagyis
mások jövıjét, az élet jövıjét, a világ jövıjét.” Az értelmezés alá vont babitsi haláltánc a
bergsoni paradigmát a vers mint a kultúra szövegén belüli mő-modellek egyike a Lask-i
filozófia rendszerén keresztül, de mindenfajta fogalmi gondolkodás rendszeralkotó,
kánonalkotó törekvésén túl hagyja maga mögött. Ugyanakkor még ha a bachelard-i
vertikalitás eddig felvázolt rendszere fogalom-keveredéseket mutatva is fogalmaz a
határdialektikáról, az „egymásután következı tapasztalatok hármas rendje”, amely a
vertikalitás aspektusait követi, a bergsoni életfilozófia és a babitsi poétika találkozásában
szubjektum és versszöveg bergsoni kölcsönhatását az egyre nyíló formák, és a formán,
mőfajon, a zárt szöveg halmazain túl az egyre nyíló formák, a nyitott sorozat (série ouverte,
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Kristeva), a középpont pulzálása a jelenlétben diskurzusai felé tereli. E hármas rendbıl az elsı
feltétel ahhoz, hogy kiszakadhassunk a nézıpont horizontális idejébıl „megszokni hogy nem
mások idejéhez mérjük saját idınket – a horizontális idı szociális kereteit kell szétfeszíteni;”.
Valójában ezen elsı bekeretezés, a világháború kontextusát jelölı, s ezzel önéletrajzi
illúziókat is maga után vonó szociális keretezés a sírfeliratként is olvasható mottó, vagy Lask
elhelyezése a térben mint elvonatkoztató ellenség hatókörében.
Ugyanakkor a teremtı fejlıdést idézı második feltétel a horizontalitásból való
kilépésre: „megszokni, hogy nem a dolgok idejéhez mérjük saját idınket – a horizontális idı
fenomenális kereteit kell szétfeszíteni;” A tapasztalat második rendjében tehát a viszonyulás
a haláltánc dialogikusságában a vers mozgásait nem mint idıbeli képzeteket kívánja
szemlélni és tudatosítani. Ha a vers nem dolog, hanem igazságot hoz létre maga is. Az Egy
filozófus halálára összefüggései között a tapasztalatok harmadik, utolsó rendje már e
haláltánc saját képein túli tapasztalatára mutat rá, éppen a már korábban ismertetett fogalmi
történetiségben, melynek során a nyílt költıi formák diskurzus-lehetıségei alakultak:
„megszokni – igen próbára tevı gyakorlat –, hogy nem az élet idejéhez mérjük saját idınket –
nem tudni, hogy szívünk ver, hogy a boldogság kibontakozik-e – a horizontális idı vitális
kereteinek lerombolása a tét.”314 Ha túljuthatunk a kitöltés-hálózaton belül a mostban
(jelenlétben) különbözı zárt formák nyitásain (mőfajok, ideologémák, egyéb kategóriák
látványnyílásain), „Ekkor érjük csak el, önmagunk középpontjában, a periferikus élettıl távol,
a magát szinkronizáló referenciát. Egyszer csak minden horizontális sík megszőnik.”(p.101.)
Ebben a csendes meditációban, mely a mő esszenciális magánya is, ezt a „meditációs utat
követve”315 megérthetjük „minden moralitás azonnaliságát.” Így érdemel figyelmet Babits
haláltáncokat érintı költıi terve és annak továbbgondolása a életmő alkotói szövegein belüli
elhelyezése, s ezek között is kiemelten az Egy filozófus halálára mőfaj-forma és szubjektum
szövegszerő érintkezésében, törvény és „út” („útra tekintés”) kvalifikálásában. A kép
dialektikáját kutatva a „költı sokkal kifinomultabb dialektikát testesít meg. Egyszerre
képviseli egy azonos pillanatban forma és személy szolidaritását. Bizonyítja, hogy a forma
maga a személy és a személy maga a forma. (…)”316
Az Egy filozófus halálára ihletindító képének, a sírfelirat horizontális idıkeretének
vertikalitásba helyezıdése a sorozatátszeléssel jön létre, az egyre inkább dialektikusságát
manifesztáló szöveg révén. S ugyanakkor a karnevál kettıs instanciáinak aktualizálása a
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poétikai-, és egyben filozófiai diskurzuson belül saját reprezentációs és önreprodukciós
szerepét is parodizálja (Kristeva igéje), hiszen a kiállított szubjektum elsı képe (majd a nyelvés írás-koncepciókkal a háttérben kiegészülve), egy portré, képmás lehetségessége az être en
train de devenir létében éppen a megszólalás, az adott rendszerezı fogalmiság
kétségbevonásával jön létre. Így kerülhet rögtön egymás mellé megszólításként az Ész
alakzatilag egy mitikus térben, valamint a táj, a devenirbe vetett szubjektum
(ön)kimetszésének törekvése egy másik sírjának ürességére tekintve. A verset megelızni
látszó tekintet (a portré tekintete) pedig a haláltánc körébe beíródást kezdi meg, a vers tehát
ismét csak egy aktualizáció által megjelenı visszatérés, újrakezdés a folytonosságon belül. A
képkategóriák vitájában a portré „feltalálása révén a szubjektum nem egy kép örömét
nyújtotta magának, hanem egy jelenlét bizonyosságát igazolta (az „övét”): önmagát találta el
benne.”317 A formai önreferencialitáson túl azonban a Babits-versben ebben az esetben sokkal
erıteljesebben kerül felszínre a vers születést, vajúdást strukturalizáló szimbolikus egysége,
ahol éppen a bibliai égı csipkebokor, egy isteni megtestesülés és kép(más)-alakzat a jelenés
fogalmát tolja elıtérbe a kép megállító tevékenységének fogalmait lehámozva a szövegrıl.

A vers kezdetén létrehozott kiállítás, a kép önállósága csupán a forma-halmozás révén
teljesülhet. „A portré „önállósága” csak azért vonja ki magát mindenfajta jelenetszerő vagy
reprezentációs viszonyból [én:a sír mint portré], hogy ugyanezzel közvetlenül egy egyszerre
egyedi, kivételes és mégis végtelenül, sorozatosan megújuló viszonyhoz kösse magát: a
szubjektumhoz vagy a szubjektumokhoz, akiknek – céljából adódón – jelen van vagy ki van
állítva. A kiállítás a portré lényegének vagy minıségének nem csupán függeléke vagy
parádéja (…). A „kiállítás” ezt az elhelyezést és megtörténést (avoir lieu), amely se nem
„belül”, se nem ”kívül” helyezkedik el, hanem a határon vagy magában a viszonyban. Azt
mondhatnánk: a portré a kiállítást festi meg. Vagyis azt teszi mővé a rátekintés ábrázolásával.
Ám a „mő” itt nem a dolog vagy a kép mint tárgy annak mindennemő metafizikai
aktivitásával. A mő a kép mint viszony.”318
A vers az elsı megszólalásban, a fogalomalkotó és jelrendszereket rendalkotóként
egymásba építı forma és maga is formaalkotó Ész, mely a kiállított szubjektumot elsıként
jelöli és szólítja meg – a táj filozófiájának, illetve az önálló portré tekintetének diskurzusainak
megelevenítésén kívül – olyan egyszerre mitikus és modern reflexiót sejtetı térben helyezi el,
melyben éppen a nyelv által kezd a haláltánc saját eredetkézségének eleget téve a nyelv
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elıttiség, a névtelenség, a néma test, az ártatlan tekintet látványa felé mozogni. A folyamatos
nyelvi értékfosztások, mint az ész esztelen közegben történı kiemelése, eposzi feltőnése egy
másik eszmével (a háború újabb elrendezıdést ígérı örvényének eszméjével) történı
ütköztetésében, vagy a színtelenségnek éppen a szavak színének lesúrolását allegorizáló
alakzaton belüli, a vers ezen egységét lezáró kérdésfelvetésben való megjelenése mind az
eddig kiállított szubjektum egyszerre a mozgás körébe helyezése, behelyezése a mozgást
fenntartani kívánó szövegen belül rögtön egy túl felé kérdezés. A megragadhatóság és
rögzíthetıség kérdései mind a tekintet idejének befogására irányulnak, s az abban az idıben
feltőnı, a haldokló test tekintete elé kerülı, és éppen vélhetıen saját szubjektivizálható
testként (a heidelbergai tájként) való megjelenésének idejét kutatná fel. Az emlékezés hármas
idıszakaszolásából azonban a mitikus arányú figurává („multad óriásai”) emelt metaforája
ugyanakkor a vers elsı szavaként kitőntetett pozícióba helyezett ész az egység végére
behelyettesítıdik a „surló szellem” kép(iség)e által, s így a kiállított és elsıként
szubjektivizált testet éppen aktualizációja és jelenné törekvése tekintetében kudarcot sugall,
elbukik, – az ész-fogalomalkotásában. A haláltánc szövegi jelzıire rátalálás tehát éppen a
nyelvnek az önreprezentációban betöltött szerepére, státuszára történı rákérdezése során kerül
sor – egy filozófiaversben. Miközben a fogalmiság és gondolatiság „bővkörében” a
szemiotikai munka az emlékezés biográfiai illúziójának látványát igyekszik majd felfesteni a
vers tovább egységeiben is, addig a haláltánc törvényalkotó nyelvének lehetısége a
megszólalás akadályából úgy léphet ki, hogy egyre nyíló formákként mőködteti a kiállított
szubjektum és a válaszadást megkísérlı, az elkülönbözı testként megjelenı szubjektum
nézıpont-cseréit, s ezzel különbözı rendszerben, vizuális kánonban és diskurzusokban teret
nyert fogalmakat ütköztethet. Így az ezen fogalmi tapasztalatokból épülı jelenlét, az Egy
filozófus halálára szövegének jelzıi eleget tesznek a szöveg létfeltételeinek – a forme fixe
szótárán túl, új diskurzusok lehetıségeiként. A szöveg írása olyan formán is törvényalkotó
forma és szubjektum viszonyában, hogy mindez implikálja a nyelven való munkálkodást,
melynek során a nyelv létrehozója (producteur) állandó születésnek van alávetve, s a szöveg
úgy ereszkedik alá a nyelv mélyére, hogy közben megkérdıjelezi, megváltoztatja, esetleg
szokásos folyásának automatizmusáról is leválasztja. Miközben a fogalomalkotó filozófiai
szellem vagy az emlékezés aspektusai az elsıként megjelölt szövegegységben a kétség
kérdéseiként nem tudják a kiállított szubjektum megszólalásának akadályait az eddigi
diskurzus-lehetıségek között elgördíteni, s egyetlen tekintetet ismerve megmozdítani a képet,
az átvinni a tájat vágya, az igazság-testben is szubjektivizálható test a nyelv státuszának
reprezentációs képességeit egy másik tekintet sorozaton belüli feltőnésével keltik ismét életre.
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A sorozatátszelés – amelyet az értelmezés ezen pontján már használhatjuk a mozgás, a kép
jelenéssé válásának, azaz a mozgás mint a szöveg attribútumának szinonimájaként – a
haláltánc dialogikusságának megfelelıen nem kópia, másolás, duplázás vagy leképezés. A
(nyitott) sorozat eszméje mögött a már eddig említett kulturális mezık változásain kívül
felfedezhetı az a nyelv-koncepció is, mely szerint az írás felfalja önmagát, hogy törvénnyé
válhasson, ehhez azonban testbe kell íródnia a nyelvnek, mint ahogyan testet kellett adni,
hogy az isteni nyelv megszólalhasson. A Lask-vers úgy indul el (vagy/és újra) a
törvényalkotás és a szubjektivizálható test aktualizálásának fogalmilag látszólagos
ambivalenciája mentén, hogy a szavak színtelenre súrolásának mozzanata kérdésként jelenik
meg, ami lehetıvé teszi egy újabb tekintet, egy újabb test feltőnését. Ez a dialogikusság az
enyészpont (fiktív) váltakoztatásával a mőfajiság absztrakcióit úgy használja fel, hogy a
képzımővészeti haláltáncot gyakran vezetı alak, a csontváz a vers eredetkészségének
alapvetı mozgásának nyílásait az uralhatatlan heterogenitás helyei fel vezeti a zárt
megállításban, melyet az aktualizálás lehetıségeként lát. Az értelmezésben haláltáncként
feltőnı vers olyan váz mentén épül fel, mely nem csupán egy teret alkot meg vagy egy kép
sematizációját hozza létre korlátozott, egy nézıpontú, a befogadót is mint passant-ot
figyelmen kívül hagyó rögzített formájú, azaz az irodalmi indulat mezıjében zárt formájú,
kizáró séma mentén, hanem ez a váz a kultúra szövegén belül egyéb diskurzusokat is
lehetıségként élve meg a verset igazság-testként ismeri el. A haláltánc szövegmozgását tehát
egyszerre vezeti és követi is a csontváz, létrehoz, de fel is függesztıdik, egyszerre
szubjektivizál és igazságot is képes létrehozni. A vers ilyen teoretikus modellálása egy adott
mővön keresztül ismét a filozófiamővészet felvetését legitimizálja. Babits Lask-verse tehát
úgy adózik a filozófus gondolatrendszerének, hogy a sírra tekintve meglátja a nyelvvel
dolgozó filozófus és a költı eredendı kudarcát, az egyetlen táj, az egyetlen nézıpontból
születı rendszer átvihetetlenségét és körön kívül helyezhetetlenségét, s így több sémává váló,
már sémaként mőködı nyelvi tapasztalatból születı elgondolást, gondolatot (pensée) újra
szubjektivizál, majd a szubjektivizáltat a vers mozgását követve már sémaként lép túl, újabb
nyitott formák felé. A Lask-vers tehát a forma-vitára olyan modalitásban válaszol, amely a
nyitott formát, a nyílást, és a mozgást is a képsorozatát a horizontális idı miatt azonnali
sémaként is kezelheti.

A szavak színtelenre súrolásának allúziójára, azaz a fogalomalkotó szellem és a néma
test felett a heterogén tömb eltőnı viszonyában, e viszonyulás jelenlétében a megszólalás
lehetetlenségére, a táj másikra való átvihetetlenségére, a tekintet idejének csak saját aspektusú
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megismerésére tett kísérletére felelı, tipológiailag is elkülönített versszak(asz) a vertikalitás
struktúráján belül szín és élet kategóriáinak horizontális perspektíván belül értelmezett
elhelyezését kísérli meg. A nyelv által történı festés alliterációban történı felléptetése a
portré- és tájfestészet képkategóriáit használja fel a nézıpont-váltakoztatás dimenzionálására
– a haláltánc tehát retorikailag zárt/rögzített szövegmozgásaival még nincs jelen.
A filozófiaversben azonban a képi identitás nem képi narrativitásként vagy a kettıs
idıtengely idejében elhelyezve/ideje által jön létre. A horizontalitás ikonográfiai törvénye
úgy épül ki ebben a szakaszban annak vertikalitásába, hogy az illusztrált konceptek, fogalmak
azonnal önnön reflektáltságukkal is találkoznak, így a rend(szer)alkotás sosem tud egy-egy
képbe merevedni, a séma azonnal kigúnyolódik, s a filozófus siratása egyéb mővészeti, fıként
figurativitást elıtérbe helyezı diskurzusok viszonylatában, a nyelvbıl épülı fogalmi torony
ledılni készül, a szövegszakasz adott képe és ezzel együtt Lask szubjektivizált testként való
elıállítása a mő adott szimbolikus egységét megint csupán a mővet elıkészítı vázként tőnteti
fel; a filozófiavers a lezárás, a határ érzékelésének közelségében és a halál mőhöz hasonlatos
kizáró gesztusában a táj, a portré, a kép lefordíthatatlanságát, dialektikus státuszának
reménytelenségét is idézik. A képi narrativitás, elbeszélı jelleg helyett tehát a kép a
pillantásnak szánt, a hasadásban észlelt holttest-kép látványosságában a kép néma logoszát
helyezi a beszéd elé. A válaszadó válasza tehát vertikalitásában is fenyegetett, a filozófussal
a halál kollektivitásában a költı is fenyegetetté válik, a szubverzív erıknek kitéve, a forma
erıkomponenseit tudatosítva.

A második szakasz dialogikussága: Bolyongás az igazság-test formái között (Feltámasztás és
önfeltőnés)

Babits

1909-es

Útinaplójában

a

következıket

írja

Turner

„klasszikus

impresszionizmusa” kapcsán: „Egy velencei akvarelljén a San Giorgio Maggiore
campaniléjének tetején vékony piros vonást látni. A laikus véletlen ecsethúzásnak nézi az
ilyent, annál inkább, mert a mai campanilén sehogy sem látni a modelljét e piros vonalnak.
Egy kritikusa azonban kimutatta, hogy abban az évben, mikor Turner e képet alkotta, a
toronytetıt javították, s egy építıállvány nyúlott ki, amely a távolból vékony piros vonásnak
látszhatott.”319 Babits ezen példát a tájkép mint képkategória mővészi rangjának és ezen
keresztül az imitáló mővészet filozófiai szemléletét tárja elı, elsısorban Kant nevét említve.
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Turner klasszikus impresszionizmusa így „pontos másolást takar”,320 s mivel a „tájhoz
minden vonás hozzátartozik s a leghőbb festı a legnagyobb festı.” Babits azon állítása pedig,
mely szerint a „jó vers szintén tájkép” azon összehasonlításban nyeri el értelmezhetıségét,
hogy a befogadói aktust figyelembe véve Babits szerint a jó vers – akárcsak a tájkép –
elıtáruló részleteit csak az alkotó, vagyis az eredeti, a képzetet megelızı látványt szintén
ismernie kell. Az Útinapló ezen részlete a tájkép identitását elsısorban a kant-i tisztán
esztétikai, érdek nélküli érdeklıdés, az esztétikai érzıképesség teorémái mentén bontja ki, bár
a Goethe-idézet („Aki a költıt érteni akarja, a költı honába kell mennie”) a babitsi biográfiai
kísérlet egyik eszmei rétegének jelenlétére is utal. Ugyanakkor az életmő dinamizmusa
azonnal újabb értelmezési irányt is szab, hiszen már láttuk a Lichthof kapcsán, mint vezeti be
Babits a San Giorgio Maggiorera vonatkozó fent idézett jegyzetét az architextuális
mozgásokba. Az Egy filozófus halálára szövege pedig a válaszadó szakaszának, az
önfeltőnés egységének elindításakor Simmel tájfilozófiájának téziseit, s ezzel az életfilozófiák
forma-fogalmait is visszavezeti a fogalmi tapasztalatok különös történetiségébe. A San
Giorgio Maggore vers építıállványa olyan hasonlat elemeként jelenik meg, melyben az
állvány,

a

váz

látványa

rögtön

kategóriává,

a

forma

aktualizációjában,

szubjektivizálódásaként tárgyalható képpé alakul, a jelentésömlés többleteit is felfogva. Az
aktualizáció, azaz a váz megjelenítése és az arra történı építkezés szimultán jelenléte,
láthatósága formák érintkezésének mozgásterét provokálja, így a simmel-i élet elve és forma
elve, melyek a képek, a portrék „eleven felfogásának” köszönhetıen kölcsönösen kizárják
egymást, az Egy filozófus halálára ezen szakaszában mégis együtt hozzák létre az igazságtestként jelenlévı szöveget.
Az Ész fennhatósága alól kikerülve újabb rendalkotóként, középpontként felfogott
egység jelenik meg: „Ó, hiszen lelkedben nem volt már a szavaknak színe más / mint az
építésznek az állvány színe, mint a rajzvonás / színe a mérnök hálójában (…)” A hasonlat
alakzatán belül, a vers ezen sorokra következı egyszerre kollektivitásba és a szubjektum
konkretizálásába vonó gondolatjele elıtt a lélek és szó relációjában, azaz a testen mint beszélı
rendszeren keresztül lehetséges megszólalás jelenségének (ön)reflexív szavakkal épülı
szövegében a szín alakzati elemként olyan képiségbe vezeti a dialógust, amely a kép néma
logoszának és írott szöveg hierachikus vitáját felülírva a néma test lehetıségeit nevezi meg. A
szín problematikussága ugyanis az utánzás esztétikáján, vagy az enyészpontokra építı
romantikus mővészetfelfogáson túlra mutató költészetfelfogásra utal. A szín középpontba
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állítása a kettıs hasonlat által, − mely így háromszor ismétli meg és visszhangozza az
alliteráló, a szavak hangzás-lehetıségét is a vers-konfigurációba építı „szavaknak színe”
kapcsolat által − a fogalom, a költıi nyelv matériája révén történı rögzíthetıség, és a vanitasélmény viszonyának versbeli lehetıségeit tárja fel a forma, a nyelvi mőködés mobilitásának,
a mőforma mozgásának a festészet és építészet térábrázolásainak, látás-koncepcióinak
kategoriális egymásra építésével. A szín kategóriája a Babits-vers ezen szimbolikus
egységében a halálra tekintés idejében, és az üres tekintet tükrében arra reflektáló idejében
egy új mozgást ír elı: a vertikális idıben, a parole felszíne alá bukáskor az állvány színe, (a
rajzvonás színe) a váz alapvetıségét és szükségszerőségét nem vonja kétségbe. Ugyanakkor a
szín olyan rétegzıdést jelöl a vázon, mely még nem fedve fel kilétének összetevıit,
hatástényezıit, csupán – vagy éppen – szinte hiábavaló jelenlétével hívja fel a figyelmet
törvényszerőségére, a materiálisba visszavettetés prezenciára kelésekor.
A szín a képi identitás és a nem rögzített látásmechanizmus mővészetszociológiai
diskurzusaiban a képzımővészeti, fıként a tizenötödik századi olasz festészet térábrázolását
érintı teóriák emblematikussá váló problémája, mind a reneszánsz kánonjainak szelektációja
során, mind az enyészponto(ka)t kijelölı reneszánsz, és az arra különbözıképpen reflektáló
modern

impresszionizmus

irányzatainak

megnyilvánulásaiban.

Pierre

Francastel

mővészetszociológiai írásaiban az euklidészi geometria illúziójának alávetett mitikus tér
geometriai rekeszeinek, a perspektíva-kánonok kialakulásának történeti és elméleti
követésekor Brunelleschi kupolájának és Alberti tan-kockájának egyidıben való feltőnését és
együtt létezését, legitimitását a quattrocento mővészeti (és matematikai) „spekulációiban”
elıreható ellentmondásokra fényt derítı teoretizáló jelenségként tárgyalja. Brunelleschi a
firenzei dóm kupoláját túl az építészeti funkcionalizmuson és a középkor matematikai
arányain, eltérı plasztikai egyértelmőségén a város fénysugarainak találkozási tereként tervezi
meg. A körülzárt fény szemlélete a tér, és ezzel a testteratológia olyan új esztétikai
felfogásáról tesz tanúbizonyságot, mely az anyagok összekapcsolását – melynek pontos
alakulását a figuratív tér tárgya mindig maga írja elı – belsı állványzat nélkül valósítja meg.
Az így egynemősített tér tömbje egyszerre körülzáró és körülzárt nem a boltozat zárt falai
közé zárt levegıtömb. A kupola nem síkok, felületek zárt rendszere, hanem kapcsolatban áll
az egész világegyetemmel, annak egy metszési helye, amelyet átjárhat a fény. Az építmény
tehát nem burkolat a reneszánsz ezen elgondolásában, hanem síkok és vonalak nyitott
rendszere az áttetszı fényben. Az állandóan jelenlévı fény mérhetıségének és
átalakíthatóságának központi eszméjével együtt megjelenik a mélység, háttér problémájának
új modalitása is, mely a fény és színérték hatásával kívánja megadni a test mélységét.
160

Mindeközben jelen van Alberti elvágott vizuális gúla tana is. A kép hátterében lévı egyetlen
enyészpont kiválasztása, illetve a Brunelleschi-ellentmondások egyidejő teoretikus jelenléte
azonban a forma (és benne a kép dichotomikus feszültségeinek) problémáját a zárt/nyitott
forma irodalmi indulatú mővészeti mezıjének alakulásán belül is nyomot hagy létrejövı
kategóriáival. Az Alberti formuláit követı lineáris perspektíva egyrészt leegyszerősödı
sémaként „áltörténelmi rendszerré” vált, s a tökéletesen objektív, realista világ rögeszméjének
egyik jelenségévé, mely a Kant-i ideális tér fogalmiságával is összhangot találhatott.321 A
civilizáció újabb tapasztalatait hozó vizsgálatai azonban a több forma együttes
létezhetıségének lehetıségeit a tér mint elsıdleges törvény újabb viszonyfogalmaira cserélte.
Mindenesetre a reneszánszban a lineáris és színes látásmód összeegyeztetése, illetve
Brunelleschi tétele a forma problémájaként öröklıdnek.
Mivel a fény is átalakítható valóságként fogalmazódik meg, a reneszánszban a kép
felfogásának hangsúlyos részét képezi, hogy a kép nem csupán vonalak, hanem színes foltok
rendszere is, így tehát a kompozíció részeiként „nem csupán helyi tónusokat képviselı
tárgyak reprezentatív felületei.”322 A „szín nıiessége” a reprezentációra csábítás erejeként
tehát, ahogyan Babits fogalmaz Modern impresszionisták címen tartott elıadásában a tér
elvonatkoztató kézségén belül a test nem negatív (szobrászati) térbıl való kiemelkedését
kívánja hangsúlyozni, hanem a formát a látás-koncepciókon, a láthatóságon túl megmutatkozó
formaként megmutatni. Mindezek tudatában a szín a babitsi forma metapolitikájának olyan
értékét képviseli a teoretikus diskurzusok analízisében, amely a formák egymásra épülı
mobilitását a sokaság (színesség) ekvivalenciájaként jelzi, a forma – és ezzel egy
fogalmiságban a test – nyitását jelöli, hiszen annak elemzésében, optikai részekre bontásában
jeleníti meg, támasztja fel absztrakcióként a halott formát. A fény és szín relációjában a
Brunelleschi-kupola üvegeinek összjátéka a nézıszög bármiféle eltolásának manipulációja
nélkül, a geometriai adaptáció és a fényáttétel egybeesésével hozza létre a nyitott/nyíló
formát.
Babits a Lask-vers fentebb idézett hasonlat-kettısében a szín kategóriáját a „büszke
épület” nyílt formákra szabdalt, több költıi alakzattal és a nyílás operativitásának, az alkotás
cselekvésének temporalitásával, és különbözı térábrázolások fogalmi kánonjaival megzavart,
ugyanakkor egymásra a mozgásban illeszthetı belsı egységeivel létrehozott szöveg-egység
allegóriájában a vázlat képének darabjaként tünteti fel. Az épület mint a strófa önreferens
építkezésének képének azonnali textuális elmozdulása – melyet a megszemélyesítı igével
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nyer el – csak a versszak végén helyet kapó, zárójelbe tett háttérben kap teret: „(s szökken a
büszke épület!).”
A strófában megnevezett egyetlen szín, a zöld éppen a szó, a nyelvi séma vázig
csupaszítását követı gondolatjel egységében bukkan fel:

„(…) – szín és élet a létezık
szórt pompája, a heidelbergai halmok, a zöld német mezık,
régi nyájas vándorlások szelleme, minden drága táj,
ó, az emlék, melybe minden szónak gyökere mélyre váj,
ó, ez a szókra tapadt vak múlt, mely festi folyton a friss jelent:
néma Lét mind, néma Anyag csak, - (…)”

Az örök látvány hozzáférésére és rögzíthetıségére megkísérelt, megkezdett
válaszadás, és a szöveg mozgását, eredete felé haladását fenntartó önfeltőnés úgy
manifesztálódhat a nyelven keresztül, ha a karnevál terében a gyámoltalan tekintet képes lesz
arra a látásra, mely éppen a színtelenség, az átlátszóság (kristály-képében, megidézve a
Deleuze-i idı-széria látványosságának gondolatát) lesz képes a feltámasztásra. A nyelvi
szövegalkotás, a megszólalás és a megfestés kettıs, de egy idıben ható aktivitása ebben a
Babits-versben nem az ekphraszisz vagy a poème en devenir lehetıségét mintázza. A Laskvers nem is több vers spirálként való hatását kísérli meg, melyben több vers alkot egyetlen
érzékelhetı jelenést kép-mivoltában a sorozatátszelésben. Az Egy filozófus halálára úgy
tekinthetı egyszerre képi identitásában és verbális megtekinthetıségében versként
értelmezendı haláltáncnak, hogy a végtelen térben több zárt forma egy nyílt formaként
aktualizált formája helyett az egyre nyíló formát a néma test fogalmának folyamatos, történeti
és teoretikus formákon áthaladó újraértelmezését a karneváli kollektivitás élményében
feltámasztja. A gyámoltalan tekintet, mely a sírra, majd a rögzített, látásban megismerhetı
(csont)váz emblematikusságára tekintve megkérdıjelezte a bergsoni tartamok több irányba
ható idejét, vagy a filozófus Lask leendésébe, saját halálának idejébe helyezkedve önnön
rendszerének érvényesíthetıségét, most („és ha a égi szók győrőit szellemed megpörgeté, /
készen a hivásra multad óriásai jöttek-é / vállukon kivinni a zajból? (…)) olyan tekintetté
alakul a dialogikusságban, mely maga képes a forma újra- és újrafeltámasztására. Az Egy
filozófus halálára imént idézett szimbolikus egységébe a szín mint a látható felület csábító
ereje, ugyanakkor a mélységábrázolás barokk elmozdítható síkokkal határolt terét lehetıvé
tévı képzımővészeti kategória mellé odahelyezıdik az újabb metafizikai, életfilozófiai
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fogalomként, majd mővészeti kategóriaként is önállósuló élet. A fogalmi tapasztalat és a
látvány-élmény, a kép néma logoszának egymás mellé helyezése azután az értelmezı
felsorolásban egymást tartalmazó halmazokként mőködnek tovább.
A forma formára halmozása a vers szövegének ezen pontján hol aktualizált,
szubjektivizált sémákat és lehetıségeket foglal magába, hol a az általános absztrakcióban
megjelenı törvényszerő közös eredet felé haladást. A szín zöldben megnevezett konkrétsága
(„a zöld német mezık”) egyszerre helyezi el a tájkimetszésben és a nem-euklidészi végtelen
lehetıségben feloldva az immanens szemlélıdés és a kívülség nézıpontját, a megnevezett,
neve alatt eltemetett életet, a filozófus Emil Laskot (s így a heidelbergai halmok a végtelenen
belül a sír ürességét is leképezik), másrészt a zöld színként bevonja a kettısséget feloldva a
körkörösséget, az életet lehelés, a feltámasztás aktusát is a szín elıhívó képességével. A szín
és élet mint „a létezık szórt pompája” ezen szövegbeli építkezés által felszín és mélység
dichotómiáját feloldva, egymás kölcsönhatásában, éppen a mozgásokat, azaz az
érintkezéseket követve egymás kiindulópontját, vázát alkotják. Ugyanakkor a most nyelven
keresztül hozzáférhetı emlékezés, gondolat éppen abban a két sorban tematizálódik
hangsúlyosan, amelyet az a páros rím köt össze, melynek rímhívó szava a tájkép, egy kép
jelenlétére utal: a rímhívó táj szóra felel a mélységbe ható váj. Az ily módon páros rímmel
összekötött sorokat azután a néma testet mint költıi matériát, formavázat megnevezı, az ész
számára kijelölı és a hozzáférhetıség, szakaszolhatóság, fogalmakra bonthatóság illúzióját
keltı kettıspont zár. Pedig éppen ez a sor kapja verbalitásának, verbális eszköztelenségének
kudarcáért a legnagyobb sebet, miközben az alárendelés a tartamok és a devenirek
allúziójával azután a szövegszerő megjeleníthetıséget a kép néma logoszával méri végül
egyenértékőnek – egy negatív toposz által: a vakság fogalmának filozófiai feltöltöttségén túl,
az emlékezés bergsoni paradigmájának megfelelıen az idı Kant-i, mennyiségi felosztásán túl,
mely valóban feltételezheti a múlt önmagában valóságát, rögzíthetı, mennyiségileg mérhetı,
és így zárt formaként való tételezhetıségét, addig ez a vakság a látványtól való
megfosztottsággal és jelentéstelenséggel párosul. Azonban a tartamok feloszthatatlan
mozgásának alapvetıségével az alkotásban, a felélesztésben is az operativitás és a
performancia, a jelenlét lehetısége teremıdik meg, épen egy Bergsonra igen jellemzı
alakzattal élve, a festészetbıl vett allúzióval történı megszemélyesítéssel (és a babitsi
többszörös alliterációval): a múlt, mely „festi folyton a friss jelent”.
A néma test azonban nem jelenlétként, nem az igazság-testen való függésében, csupán
ábrázolási (nyelvi és képzımővészeti) sémákra való bontásában (néma Lét és néma Anyag
mozdulatlan szimbólumaival) nem a mő jelölıje. A forma így nem szólalhat meg devenirként,
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szubjektivizált testként. Az élmény jelenlétként történı értékelése, mővészi definiálása a
korábbi gondolatjel bezárásával, majd újabb nyitásokkal (s forma-bevezetésekkel) a Lask-i
filozófiai rendszer tiszta igazságot érintı kategóriáit (seiend, geltend, gilt) vonja be éppen
abban a feltőnı szövegegységben, melyben a három Lask-fogalmon kívül a rendalkotó, a
verset elindító Ész számára a forma szava kurzívval jelölt. Az élmény és élet
kölcsönhatásában („mert az élmény percnyit él”) a forma aktualizációját, annak irányát az
erıteljes figurativitásra utaltságot követıen az idegen nyelvi idézés által, és a tipológiailag is
eltérıen szedett, így külön jelölt filozófiai fogalmak jelölik ki, rögtön – mivel rendszerként is
feltétetelezzük ıket – gondolati, nyelvi sémákként mőkıdnek. Mindezen szövegszerő vezetést
még egy dılt betővel szedett szó jelöli a következı soron belül: „mert az élmény percnyit él,
de a forma változatlan áll:”. Az idıtlen igazság, melyet a mő eredetkészsége felé
törekvésében, iletve éppen az által képes létrehozni, egyetlen mozdulatlanságot jelölhetne
meg, az önmagában, azaz egy nem-dialektikus idıben, tartamok és azok érintkezése nélkül,
illetıleg azok idején kívül létezı formákat. Ez azonban például a vers szövegében eddig az
egységig beépített hármas idıfelfogás, és az erre építı mőfaj-felosztás helyett a jelenlét
vertikálisan ábrázolt idejét követi, s bár az elgondolást és megjelenítést még nem a mőfaji
allúzió, hanem a nyelvi séma formáit keresi támasznak, a mozdulatlanság a már ismertetett
viszonyrendszer által éppen a képiség és sorozatátszelés, azaz a mozgás fenntartását szolgálja
–egy forma tovább-bonthatósága, további nyithatósága által: a forma, mely áll.
Az áll szó hangsúlyos kiemelése egyrészt a mozgásában épülı szövegrész kezdeti
képéhez, az állvány hasonlatához csupaszítja le ismét az építmény allegóriáján belül a
szöveget, másrészt a következı szimbolikus egységet indítja el, melyben ezen
mozdulatlansághoz kötött képet még a szakaszon belül továbbjuttatja a sorozatátszelésben. A
mozdulatlanság mint váz, állvány csak a jelenlét modalitásában kivitelezhetı, csak így
viszonyulhat mő, és ezen keresztül alkotója és rátekintıje a mozgáshoz. A mő pedig a
formának szubjektív testként való megszületésének és elnémulásának dinamikájában
érhetı tetten.

E teoretikus síkok egy vers keretén belül történı felvázolása, értelmezése is az
aktualizáció, a jelenlét lehetıségeként kapnak teret. Az Egy filozófus halálára ezen
bolyongás-szakasza azután az építés, azaz a mő éppen keletkezı allegóriáját hol a néma
képiség, hol a képeket haptikus látványosságként, heterogén tömbként összekötni alkalmas
szöveg, a megszólalás, a fogalmiság formáinak egymásra helyezésével folyton az igazság-test
jelenlétének közeliségére, annak illúziójára nyitja, miközben éppen ez az eredet felé haladás
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az igazság-test maga. Az építmény bábeli tornyot is idézı képe így halad az elomló születés
felé.
Mindeközben különbözı percepciós csapdák, egy-egy érzékelési forma egyeduralma,
mint mővészeti létezés formaképzı, rendépítı, rendszerezı ereje egy halál alkalmi képébıl,
eseményébıl egy absztrahált hısbe feledkezik az allegórián belül. A színtelenre súrolás
gesztusát imitálva a filozófus tevékenységének, gondolati formájának módozatát követve, az
ész fennhatóságát kiemelve a válaszadó a a tiszta igazságot kutatva a további csupaszítást,
vetkıztetést, letisztítást elvégzı kísérletében azonban a látszólagos sikerrel, az építkezés
továbbhaladásával éppen kudarcát építi a nyelvben: ismétlıdnek képek, képek egymásra
illesztései, pedig a megszólalás, ábrázolás lehetıségeit valóságként élheti meg a dialógus
mindkét alanya: „(…)míg tisztultan a boldog Ész / állványról állványra hágva, heidelbergai
halmokon / túl az örök Formák honában él, és élete nem rokon / élmények süket életével
(…)”. A táj, a szubjektivizált test, egy felépített rendszer átvitele, túlra vitele látszólag sikerül
egy felállított és mozdulatlanságba dermesztett egyetlen forma, mő által még az élet narratív
idejében, egyetlen tájkimetszésen keresztül. A forma abszolutizálásában, az élmény eszmévé
alakulása során a szöveg, a forma adott magasságában és horizontális idejének dimenziójában
a platóni Idea, az abszolút kép és hang, azaz a érzékelhetın a mő által túljutva az érzékelésen,
a képzetek fogalmiságán túlra jut. A jégcsapokat megszólaltató szél mozgása olyan
megfagyott magasságot sejtet, melyben a mő a szimbólum jellé alakulása elıtt tökéletesen
megélheti a szimbólumot (talán a levelez igéje Mallarmé és a francia szimbolisták
correspondance-ját idézheti fel, fıként, hogy Lask sírkövén a francia kultúrát azután a
versben több helyen is megszólaltató In Galicia vésıdik be). A vakságon és süketségen
felülemelkedve azonban a vers sajátosan képzıdı terében egy újabb, az észlelési és
rendszeralkotó formákat sajátosan igénybevevı forma tőnik elı a hangokat a középpontba
állító hasonlatok felsorolása közben:

„(…) vagy tükrös szobában a fény
egymásból születı sugaraknak mért szövevényeit szövén
-

és mi más a sugár, mint önnön útja és törvénye? mi más

mint a Fények szelleme és formája? mint a rajzvonás
tiszta szelleme: (…)”

A végtelen tér egysége a reneszánsz térábrázolási szkémáiban nem leegyszerősíthetı
sem a megkettızhetı világegyetem, sem a végtelen tér zárt kockákból létrehozó nyílt tér
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képzetére. A geometriai tér euklidészi alapozottságán túl, és a fény visszahatásának,
körülhatárolhatóságának Brunelleschi-féle ellentmondásain túl a Lask-vers építkezési
koncepciója a Kártyavár szövege és címadása mögött is sejthetı Bolyai-levelet idézi; az egyre
nyíló formák az önmagukból és egyben a visszatükrözés következtében születı és új irányt
kapó fénysugár versbeli eltőnése a forma, illetve azon keresztül az érzékelés újabb szakaszát,
s így a sematizáció, az absztrakció újabb „képzeleti kereteit”323 foglalja rendszerbe. Ezzel a
haláltáncként olvasható szöveg attribútumait is képviseli a fénysugár metaforikájával. A
haláltánc dialogikusságában a különbözı tekintetek tükrében és közvetlen reflektálásában a
mőfaj referenciája bıvül a történeti formák, ábrázolási szkémák egymásra épülésével, illetve
új attribútumként éppen magának a szövegnek részben az életfilozófiák, részben a
képzımővészetben a reneszánszt újraértékelı impresszionizmus hatása alatt a fényfoltok
kontúrjai, és a mozgás mint az alkotás, a szöveg attribútuma által. A (fraktálok matematikai
szemlélete felé is mutató új) „szövevény” alkotóelemeként kiemelt formája, az állvány helyett
a vázat fénysugárként megjelenítı képe a mőfajszerőségnek, és ezzel együtthatóan
természetesen minden tudati mobilitás mechanizmusainak is nem csupán az organikus forma,
hanem a genetikus térben, a jelenlétben folyton elhelyezett újabb tekintet, az éppen válaszadó
tekintetének iránya is. Az út és törvény egy ikonikus képben, a sugárban megnevezett
kategóriájának mőködése a dialogikusságot megteremtıt már önmaga felé is expliciten feltett
kérdések megfogalmazására provokálja. A tárgyiasság kérdéskörében az objektív líra igénye e
Babits-vers alapján nem tekinthetı a külsı világ objektív leírásának vagy az objektiváció
esztétikai igényének; az élet folytonos továbbáramlásában a halál képe olyan absztrakcióban
képzelhetı el, mely az újra nyíló formát, a képet már eleve adott formák mozdulatlansága és
dialektikus munka mentén képzeli. A Dienes által kommentált „antibergson” vagy akár a
szövegben Lask fogalomalkotásának mérföldköveiként, viszonyítási pontjaként megnevezett
Kant és Arisztotelész utáni antikantiánus, antiarisztotelészi továbbmozgás abban mérhetı,
hogy a topologikus mővészet324 összefüggésein belül Babits a formát felépíti, majd azon
nyomban át is húzza a létrejövı képet.
A filozófiavers az önmagából születı forma logikáját igazolva visszavezeti a karnevál
körkörösségébe a fogalmak meghatározhatóságára irányuló kérdéseket: a szín életre keltı
felszínességét, azaz a test kiterjedtségét a fény optikájának törvényei szerint ábrázoló
aktualizálása, a feltámasztás dimenzionálása mellett az élmény mint a jelenlét lehetıségének
idejét helyezi el újabb hasonlatban: „szín és élmény nemde ón és kréta mind?” A
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mélységmérı és az aktuális mélységet jelölı, rögzítı, ám azonnal le is törölhetı,
újraértékelhetı eszközei a kérdés variálódó megismétlésében („Mit nekem ón és élmény
színe?”), az önfeltőnés elsı, a válaszadó pozíciójából a kérdezı elsı személyő jelenébe
lépve magának az érzékelı, értékelı eszközöknek a színével keveri össze a variálódást. A
külsı világ formákra darabolásából nyert további absztrakciókban azonban – az önfeltőnés
hitvallásának más jellegő metafizikai tagolásában – a tekintet megfordítja a mozgás irányát: a
„Lelkem lelkebbre tekint:” sorát követıen az örök formát a szubjektivizált test jelenlétének
ideje fölé helyezve, a hierarchiában az élmény eredetét, a saját léleknél mélyebbre ható formát
(innen a lelkebb neologizmusa), azaz az utat, a mozgás terét a törvény, az örök látvány, az
igazság-test fölé/elé helyezi. Azonban az elsı személytıl eltávolodás során az elidegenülés
effektusát hozza létre, s ironikus tónusban lép elı a vázon, állványon, a szöveg mozgásában
haladó hıs. Az ironikus tónus éppen a tekintet irányultságának, a zuhanás elırevetítésének
körülményei hozzák létre, hiszen az egyre nyíló formák egymásra épülése elfeledtetheti az
igazság-test, a jelenlét felé törekvést egy örök forma kiválasztásával, egy képnél, formánál,
egy nézıpontnál való megállításnál rekedésben. Az aktualizálás nélkül a törvény
abszolutizálása az igazság szem elıl tévesztése, bolyongás. Az építmény, a mő a szövegben
elnyert jelzıje a megtévedt, a mélység helyett a magasba törı, de az utat feledı, a leendésbe
(mint mőfajba) belefeledkezı büszkeségét kapja meg: „aki csak formákat épít, építménye nem
muló, / bánja is, állványának fenyve milyen erdıbıl való! / légi ácsként fennen él rajt (s
szökken a büszke épület!). A légi ács metaforája a formák történetiségét, az absztrakciók
eredetét szkémákként egymásra építı szövegében megengedhetı a firenzei kupola
alkotójának,

Francastel

meglátásában

a

reneszánszt

feltaláló

Brunelleschinek

az

azonosításaként; mindenesetre a struktúraalkotás ezen bibliai kontextust is megszólító
alakzata a teremtésesztétika hátterének ellenében így mégsem az alkotás lehetséges életre
keltésének, a filozófiavers igazságot létrehozó képességére talál rá; vagy a metafora
összetettségébıl és elızmény nélküli feltőnésébıl adódóan a Brunelleschi-féle kivitelezés
sikerének ellentéteként a nyelvi megszólalást, kölcsönös értelmezhetıséget megzavaró bábeli
összedılı torony égbe szökkenésének szatirikus interpretációja az eddig épített szöveg út és
törvény relációjában csak a ninivei, kudarcot vallott próféta másaként karikírozza a légi ácsot
mint alkotót. A versszakasz utolsó sora – „ – Kımőves! le ne nézz az útra, mert lenézni
szédület! –„ – egy korábbi szöveg-koncepcióra történı utalásként is értelmezhetı, hiszen a
középkori katedrálist építı, egy gazda törvényeit követı, szolgáló építıt szólít meg. A
figyelmeztetés az útra tekintés fenyegetı mozzanatával a törvény/szabály kitöltésére, a
szubjektivizált testként az igazságon függésre, s a jelenlét felé törekvı mő mozgására
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emlékezteti a dialogikusság közvetlenségében, ugyanakkor instrukciószerő személytelen igei
szerkezetben kinyilatkoztatva az allegória valóságának lehetıségében a megszólítottat. Az
eleve nem adott szkéma pedig nem kíván az imént felépített képben befejezıdni, az eltőnı
születés tehát elıször nem a filozófus életének feltámasztásával, az emlékezés idejével hozta
létre a jelenlét vertikalitását, hanem a néma testen keresztül megszólaló és pillanatra
feladatjellegében megélt igazság-test, a mő képként valóság-lehetıségként, devenirként
megélt

mozgásában,

a

szülıföldjéért

halt

formulájának

alávetett

gondolkodó

versszituációjában saját tapasztalati terébıl kikerülve.

A haláltánc testet ölt: az eltőnı születés befejezése a vanitas-élményen túl (Formakitöltés)

A Babits-vers konfigurációján belül a nagyrészt perspektivikus fogalmiság és a
karneváli dialogikusság egymásra feszülésének egységét követıen a szöveg mozgását egy a
jelenlét horizontális idıélményében sajátosan kirajzolódó, a filozófiavers egyéb szakaszainál
kisebb terjedelemben jelölt egységben alakul. A letekintés, az útra lenézés ideológémájának
irányadásának hatása alatt az életbe történı betekintés úgy reprezentálja a mő mozgásával
együttható képbe, egy kép önmagában és önállóan mozdulatlannak értelmezett, az emlékezés
szakaszolhatatlanságáról mégis leválasztott múlt idı elhelyezését, hogy a dialogikusságban
lehetıség nyílik – éppen egy másik életmővére tekintésének élményében – az immanencia és
kívülségben a zárt határán szökéslehetıségbıl nyert szemlélıdésén túl a tekintet utáni
jelenlétben értelmezett formakitöltésre, annak lehetıségeire. S az élet kategóriája a szín
felszínessége és mélységábrázoló készsége mellett a létezıt egy múltként tekintett képbıl az
örök látvány hátterével ábrázolni être en train de devenirként. Az ábrázolás a mővészet és
filozófia negyedik kötésének, paktumának megfeleltethetıen alakul.
A véletlen kivágásként szemlélt tájkép egy megnevezett filozófus portréjaként való
mőködése a filozófiaversen belül így mégsem egy arc képiségében megragadott leírásában
valósul meg (mint ahogyan A kedves arcképében sem). A múlt idejének modalitásában
elhelyezett élet valójában a vers szövegének eddigi szakaszában Lask filozófiai életmővének
fogalmi tapasztalatai mentén létrehozta a cselekvés, a bolyongás képét, hiszen az új szakasz
nyitása az erre a múltba került gondolkodóra mutat rá: „Igy bolyongtál, bölcselım, a
heidelbergai halmok alján, (…).” Ugyanakkor az elızı szakaszt, az életmő építményének
képét a letekintés aktusa a rögzített forma (forme fixe) alapján tekintett zárt forma rendjének
ellenében a nyíló forma holttest-képének, szemléletének tesz eleget. Így tehát vagy éppen ez
által a rákövetkezı versszakaszban a tájképben – és ezzel a szöveg mozgásának
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vertikalitásában is – a rátekintés lefelé irányuló hangsúlyozottsága ellenére a rátekintı ismét
bekerül a dialogikus körforgásba. A tekintet utáni jelenlét feltételei között azonban sem a
tekintett, sem a tekintı pozíciója nem felcserélhetı, hiszen a vanitas-élmény ilyen
reprezentálásában a metafizika életfilozófiákat megelızı dualizmusa, a mozgás kategóriáját
dichotomikusan megnevezı rendszerei után tekintı és tekintett a nézıpontok látáskonvencióinak esztétikáján túl a tekintetnek a percepció mechanizmusin túl a mő
eredetkészségének mozgását követi. A mő esszenciális magányának létfeltételében közben a
Babits-vers ezen egysége tehát ugyan kitölti a rendelkezésére álló teret, hiszen a tekintı úgy
költözik bele a heidelbergai dombok alján

Emil Lask tanárszobájának életébe, hogy a

bolyongást, az eddigi mozgást (és a formákon, a mővön belüli bolyongás párhuzamát) követı
elfáradás, fáradtság intimitását érzékeltetı költıi alakzatok naplószerő részletességgel és
közvetlen személyességgel hozzák közel a filozófus eddig csak fogalom-rendszerei és
halálának ténye által jelenlévı élet-síkját. Azonban a képbe költözés így létrejövı idejét, az
immanencia egyértelmőségét éppen a tekintett magának is bizonytalanságot közvetítı
tekintete, az elıtte, a közelébe lévı tények a formák egymásra halmozása révén, illetve a
dialogikusságban is megjelenı közvetettség („mondják”) elbizonytalanítása kétségbe
vonja. A letekintés ráközelítésének helymegnevezéseiben („a heidelbergai halmok alján,” s
„ültél mély tanárszobádban”) a behatolás, a megismerhetıség, és mőbe helyezhetıség az útra
tekintés mozgás-követését már-már a mozdulatlanságában leképezhetı zárt kép szemléletének
illúziójába ringatná. Ugyanakkor a szöveg progressziójában, eredetkészségének köszönhetıen
a kivágott képek költıi halmozásukban olyan miniatürizált képsorozatként jelennek meg a
versben („halmok és szobák és emberek arca;”), ahol a mő egészének középpontjában nem
kiterjedtségének leírása, hanem középpontjában folyamatos kiterjedése, pulzálása,
exteriorizálása újra és újra megjelenı szubjektivizált test tekintete is folyton
újraformálandó, rendszerezendı, kitöltendı formákkal szembesül: „s minden messze volt
és halvány,” – olvashatjuk a felsorolt képek jellemzéseként a versszakasz második sorában.
Ebben a képben egyenrangú résztvevıként, azaz a vanitas-élmény mőformájának
körkörösségében a másik tekintet, az eddig rátekintı, és útra lenézı (és ezzel a formát, egy
testet szubjektivizáló) kadaverikus képbeköltözése által maga is a filozófus jelenlétének
részévé válhat – minden imitációs törekvés nélkül. Az „és ha néha, mondják.” szövegrésze a
rátekintı forma-aktualizálását ugyanolyan módon bizonytalanítja el, és ezáltal egyidıben
mindezzel újabb tekinteteket bevezetve legitimitást is ad az adott jelenlétben. Mindezen
szemlélet pedig újabb fiktív nyitást tesz lehetıvé a gátolt látványok, azaz az eddigi forma,
illetıleg test nélkül, csupán egy nézıpontból látott, részekre bontott formák által értelmezni
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próbált örök látványra. A „mély tanárszobádban” képének átalakulása a „nagy Igazságotthonodban” metaforájává az életmő igazságba merítettségére, a horizontális idıbe
berendezettségére vonatkoztatják a lent és fent, háttér és elıtér bizonytalan körvonalainak
dialektikáját, a test aktualizálása, azaz az életmőbe, az elrendezésbe folyton alámerülı, reprezentációra adott, és abban aktuálisan bolyongó, elveszı, elszédülı szubjektivizált testek
ugyanakkor a mő eredetkészségében továbbra is függnek az igazság-testen. A Lask-vers ezen
szakaszának hasonlatai – a kor irodalmi mezıjében ismert esztétikai forma-vita genezisének
részeként ismert – búvár-hasonlata és repülı embere az éppen kimetszett tájkép
dimenziójának teoretikus háttér- vagy mélység-kategóriái (mint például szín és élmény)
helyett a fent és lent utazója által irányadóként tartott fogalmi tapasztalatainak folyamatos
újraértékelését követeli.
Mindennek hangsúlyosságát jelzi továbbá a folyton nyíló forma ezen felfogásában az a
jelenlétben alapvetı ambivalencia, hogy a test kinyitásának vágya, a korporeálisan motivált
költıi nyelv a megismerés devenirek mentén megvalósuló lehetıségeinek vágya, − mely a
Babits-életmő egyéb versszövegeiben is a nyílást egyszerre mint életadó, a szövegnek az
esszenciális magánnyal szemben mégis lehetıséget adó formavázát jelenti −, és az ezzel a
kinyitással megjelenı frusztráció is felidézıdik. Az élmény az Egy filozófus halálára
filozófusversében önnön absztrakciója, sematizáló fogalmisága révén van jelen, így
értelmezhetı a kolletktivitásban a vanitas általános élményeként, így azonban a test nélkül
gátolt látvány fiktív nyílások nyitásával az adott aktualizációban, az adott versben alkalmas
és képes a test felélesztésére: beköltözve a másik Igazság-otthonába. A Lask-vers ezen
szakaszában a tekintett, a szubjektivizált test a szöveg igazság-testén belül egy újabb
kinyitásnak vettetik alá, amely éppen újabb nyitásokra fog felszólítani: „ (…) – érezvén ha
lankadt / kézzel este kinyitottál valamely könyvet, hol apróbb tények és nevek nyüzsögtek
(…),” A magassság és mélység hasonlatait uraló szomjazás és légszomj érzetét, majd a testi
érzékelés igéjét, és a könyvnyitás gesztusát követıen pedig az írott nyelvi megnyilvánulásnak
olyan mőfajai (Baedeker, újság, napló) nevezıdnek meg, melyek a térben és idıben
elhelyezhetıség, megismerhetıség eseményeinek evidenciájára alapozva, és ezáltal a
rögzíthetıség, a forme fixe mőfajiságával az üres, tehát halott forma mechanizmusaival
manipulálnak, a személyesség látszatának illúziójától kísérve. A vanitas-élmény és az
életmő gondolatiságával azonban az út és törvény relációjának dinamizmusa a
formátlanság és ezzel együtt a testtelenség (illetve halott test) újra elrendezésének
kényszerével kapcsolódik egy újabb forma mővé rendezésének, életmőbe helyezésének
igazság-testéhez: a haláltánc szédületébıl kell újra építkezni. Az útra tekintı légi ács
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metaforikájának visszatérése a hasonlaton belül a hasonlított kilétének egyezését már a
tekintetvesztés és az újra megmártózás szédületében a haláltánc szimbolikus egységének
eredet felé haladásában fedi fel: „ (…) elszédültél, mintha a pallér állványáról az útra néz le /
formatelt szemével az apró foltos formátlan nyüzsgésre.” A formatelt tekintet azután a
haláltánc formai eljárását elıírva és követve, a törvény mentén rendezi újra és újra mőként a
test logikájának szubverzív rendjét. (Thomka) A mőfajszerőség szöveg által meghaladásának
elvét a Lask-vers haláltáncként való elıtérbe kerülése nem a határdialektikának köszönhetıen
valósítja meg a forme fixe balladai vonatkoztatottságának összefüggéseit követve, vagy a
haláltáncból való kilépés lehetıségében, hanem a formakitöltés éppen a mőbıl való
kisodródás sorát követıen – melyet Rábát idézve sirató sorként is tonalizálhatunk – a
portréból létrejövı édes akttá szélesedı kép-kategóriájának és a (csont)váznak mint az
aktust elindító ürességhordozónak dinamikus viszonya határozza meg. Az építmény a mő
allegóriájaként behelyettesítıdik a mozgás fenntartásában a néma test vagy testtelenség az
életmő állandó vázaként szolgáló kép(iség)ébe.

A képmás új alakzatai felé: a név elıtti ártatlan test (Tekintet és devenir)

Korábban már idéztük, amint a halálemblémákat is tanulmányozó Baudelaire egy
1859-es

képzımővészeti

kiállítás

szobrai

kapcsán

mintegy

a

szobor

mint

test

dimenzionálásához és mint az elképzelt alkotás arányainak minél hőbb megvalósításához
szükséges szobrászati állványra céloz, miközben a halálemblémák egyik legjellemzıbb és
ezzel kölcsönhatásban leginkább alluzionált elemét, a csontvázat is felidézi. Az „ösztövér
váz, (…) melynek ruhája a hús, és amely mintegy a költészet síkja” tehát barokk, majd
manierista ábrázolási parádéján, parádés sémáin túl a haláltánc olyan irodalmi lehetıségét
szólítja meg a forma-vitákon belül, amely egyrészt a mőfaji hármas felosztást elégtelennek
tőnteti fel (gondolva Babits Laokoón-jellemzésére is), a grand arti és az arti minori határainak
feloldásával a formáról képes plasztikusabban és mővészetközien értekezni, másrészt a
megismerés frusztrációja, és bármilyen nyílt forma, megnyílás, nyitás fenomenológiáján túl a
váz megpillantása és modern tudatosítása nem feltétlenül a hisztérikus test halállal való
szembesülését vetíti elı. A forma mint a formaváz lehetısége következésképpen nem
szükségszerően megbonthatatlan sematikus funkcióként tőnteti fel az eddig zárt formaként
elıírt költészeti sík lehetıségeit sem. Ehelyett a baudelaire-i megjegyzés annak a
(test)teoretikus törekvésnek irányába mutat, amely szerint a nyelv képes lehet ugyan
bekeretezésre, azaz egyik fogalmisága szerint az élet áramlását, a mozgást képként, egy forma
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aktualizálásaként, azaz egy adott testként megállítani, azonban minderre úgy képes, hogy ha
megmerítkezik a formaváz idejét is kizáró anti-dialektikus némaságban és ürességben, illetve
a rendszerként feltételezett formák vázát, nem a formák képzeteként, így zárt formákként
osztályozzuk. A test mint zárt forma így mint a történés utáni forma (corps post-événementiel,
azaz a némaságban már megmerítkezett devenir, être en train de devenir) egyre nyíló
formaként nem biztoíthatja a nyelv számára a lezárás lehetıségét.
Az Egy filozófus halálára memento morit felölelı versszakai, majd az azokat követı
teljes lendületével kibomló haláltánc a haldokló testet szövegként követve éppen ezeket az
ütközéseket és az idı linearitásáról való nyelvi dadogásba fullad, s az életlendület a Képek és
jelenések ciklusban mőködtetett elırevivı ellenállásai helyett a haláltáncot maga a
gondolatként felfogott mővészet, és éppen a test és ezzel a szubjektum, az aktuális devenirek
nem képként, azaz nem-rögzíthetıként felfogott teste vezeti az igazság-testhez.
A „formátlan nyüzsgésre” tekintés gesztusát követıen azután nem közvetlenül a
tekintet által befogott és megnyíló látvány vagy az ezeket szimbolikus egységekbe fogó strófa
követi, hanem a linearitást ugyan nem megakasztó, ugyanakkor a vers eddigi tonalitásától és
tipográfiájából is kisodródó, s ezzel a pillanatnyilag lehetségesnek látszó önreflexió
illúziójává (a kisodródás tartalmával) váratlanul felgyorsítja – és ezzel annál inkább kiélezi az
újonnan nyíló látvány eddigi eszközökkel való befoghatatlanságát: „És a vad, formátlan
tények sodra egyszer lesodort!” A tekintet, azaz a forma aktualitását, devenirjét jelenlétként
átlényegíteni képes és kényszerülı eszköze egy a(z) (élet)mővön belül a történetiségbe
foglalandó új renddel szembesül: a kívül, azaz a dialogikusság mindkét pólusán, azaz mind a
tehetetlen, éppen újabb devenir elıtt álló test, mind a rátekintı számára az eddig figyelembe
vett vertikalitás új idejével kell szembenézni. Egyfelıl a tények biográfiai dimenziójával,
amelynek leírása beszüremkedik a mő absztrakciójába, azaz állványzatának / formavázának
törését (a lezuhanás mozzanatával) teszi nyilvánvalóvá, s ezzel másfelıl a megtörı test és a
rajta keresztül megnyilvánuló nyelv és a gondolatként felfogott vers szövege a memento
morit, a haldokló test idejét próbálja az örök látványban elhelyezni. A vers idézett különálló
sorának figura etymilogicáját („sodra egyszer lesodort”), amely a halál idejének váratlanságát
az ismétlés által mégis evidenciaként tünteti fel, egy még ennél is hangsúlyosabb figura
etymologicával veszi körbe a memento morinak szentelt szakaszban a formaváz szó
haláltáncot beharangozó feltőnését.
A kanti mennyiségi idı szerint oppozícióban álló és határdialektikát kívánó
fogalmiságból épülı oximoron („halálos életünk”) és az ehhez kapcsolódó és ebbıl az
alakzatból épülı figura etymologica („hallhatatlanná halvasztott”) a formaváz kategorikus
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létének igazságtesthez kötöttségét olyan instabilitások, elrendezettlenség, a perspektivikus
kánonok fogalmi apparátusának és ezzel teoretikus-filozófiai elgondolások rendszereinek
olyan módon való szublimálásával oldja fel a magányos sort követı strófa, hogy a memento
mori szöveg által megteremtett kollektív élményében a haldokló test kihullása, a váz eltőnése
az eddigi zárt rendbıl, zárt anyagi egyediségbıl együtt zuhan nyelvi és egyéb reprezentációk
során megragadott formák különbözı rétegeivel. A vers elején az Ész tisztánlátásának és a
szubjektum elhelyezésnek képességét, melyet a színtelenség és átlátszóság állapotának jelölıi
hangsúlyoztak a halál pillanatának hatalmában, a haldokló test tehetetlenségében éppen az út,
a forma aktualizálásán túl a szenvedés ellenére és által, azaz az új a dialogizáló által
lekövethetetlen („és hiába sejted”; „senkise sejtené is ıket”) a Törvény idejébe tőnnek. Az
eddigi látvány reprezentációs kategóriái, azaz a formavázak mint egyfajta ideák
formaképzetei, ugyanakkor aktualizálásukban devenirek sorozata, mint a fény és a szín a
látástól, majd a beszédtıl, a nyelvtıl („vak színek”) is megfosztottság devenire, a testtelenség
által megnyíló idıbe tart. A némaságba és az ürességbe merítkezés felé tartó test azonban,
illetve a dialogikusságban ıt követı tekintet a memento mori rabjaként még nem „idıtelen”,
ugyanakkor már megfosztatott a látványtól, annak nyugvópontjaitól. Az így haldokló, vak test
magára maradottságának kijelentése („ – és te maradtál egymagad -), majd a rákövetkezı, a
vers másik kisodródott sora („Mért nem inkább vitted a drága heidelbergai dombokat?) az être
en train de devenir egyik devenir-vesztését, az eseményben (événement) való megmerítkezés
rémületét hozza felszínre. Az aktuális testhez, aktualizált formához kötött táj, a heidelbergai
dombok képe egyszerre próbálja – ismét − az újonnan megnyílt formában, a néma testet
szemlélı tekintetként a látványba keretezve és a nyelv által így képként megállítva az
eseményt, rögzíteni, illetve a memento mori rémületében (a nyílást most sebként érzékelve)
megállítani képként a devenir adott állapotát. Azonban mivel a haldokló test veszíti eddigi
formavázait/formavázát és minden kategóriáját, a dialógus felfüggesztıdik, a következı
tipográfiailag elválasztott egység is csak feltételes, elégikusan, ismétlıdésekkel teli szól.
A memento mori tájának ideje kénytelen ütközni a zárt anyagi egyediség bekeretezett
tájával, a tények dimenziójának felvázolásakor. Az egy rányba ható bergsoni idı babitsi
intratextuális eleme, az unalom, illetve a mechanikus és szükségszerő bekövetkezést jelölı
monoton forgás jelenlétét most a táj átvitelének képtelensége, a „túlra” tekintés sem
közömbösíti. A versben elıször uralkodó szinechdokéként megszólított Ész tiszta hatalma, az
életként megélt aktualitás tisztaságán ebben a versszakban a háború valóságának körülményei
fosztják meg a testet jelenként az emlékezés erejétıl. A gondolkodás és a beszéd idilli képétıl
(„ahol jó volt csevegni, este, mikor lement a nap, / Kantról és Aristotelesrıl…!”) az esemény,
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a halál pillanatának közelségében a látványtól elzárt haldokló test meg van fosztva, s magára
maradottságát okozza az i, hogy míg az ı jelenléte már érvényét veszti, addig – bár a nemrögzíthetıség vezeti majd tovább – a dialógusban az is éppen variálódik, aki rátekint, aki küzd
az aktualizál.
Bár a devenirek, a sorozatátszelés szövegen belül megvalósuló ideje a kinyitás és
le/bezárás új modalitását ígéri, a nem-befejezettség, az egyre nyíló forma ezen babitsi
versterét nemcsak a kép, hanem a mozgás-kép megkérdıjelezése is jellemzi, amely nem oldja
fel a nyitás félelmét az adott formavesztéskor/formaváz vesztéskor. A karneváli dialógusban
tehát két magára maradt test van, az egyik a némaságba mártózik a testtelenségben, azaz a név
elıtti ártatlan testként, a másik pedig nem-rögzíthetısége kárhoztatva, a beillesztés
kényszerével: azaz az arte di ben morire, a jól meghalás és az életmő feladatjellegének
tudatában.

A vertikális idejő esemény memento mori ideje azután a vágyott édes képzelgés, azaz
az áramlásnak nyelv által lehetséges megállítása és képek sorozatába foglalása a haláltánc
ábrázolási idejének szkémáját végképp feloldva kép és jelenés, önportré és dialógus,
variálódás, devenir és örök látvány dinamikus eseményének filozófiaversében megy végbe,
ahol a haláltánc lendülete a folyton szubjektivizált középpont pulzálását imitálja. A
némaságba és ürességbe megmártózott testre tekintés oly módon zárja és újra nyitja a szöveg
szimbolikus egységeit, hogy közben a memento mori linearitásán túlra kerülve az esetleges és
eseményt megélt test (corps événementiel) a meztelenséget mint formavázat, és a
transzcendenciát mint egy rend és értelmezés referenciáját az édes képzelgés, azaz a kép
jelenéssé, jelenlétté váltása édes akttá formálja. A haláltánc szkémája így a formai eljárás
során nem egyszerően visszafelé halad, a sírtól, a sír nyitásának gesztusától az állvány, a
csontváz kitapintásán, majd összeomlásán keresztül jut el a valóban eleven formáig, s annak
felöltöztetéséig. A nyitás mint seb, az egyre nyíló sebek ugyanakkor végül a haláltánc ilyen
formai reflektálása által a forme fixe szótárán valóban túllépve, bár vissza-visszatérve hozzá a
babitsi életmővön belül, a nyílt formát, a jelenést a megállíthatatlan, csak konfiguráló képek,
zárt formák, szubjektivizált testekbe való beletestesülésként kerülnek a kísérleti térbe.
Az Egy filozófus halálára szövegében a haláltánc mőfaji tudata valójában a vers újabb
elégikus tónusú „Ó, de minden elapadt!” felkiáltását követıen bontakozik ki, mint az ars
moriendi azon megnyilvánulása, amelynek tartalma szerint a halál maga is emberi
csontvázként vezeti az életben betöltött funkcióktól függetlenül a halandókat a közös vég felé.
Az ars moriendi sokféle ábrázolásában jellemzı a felöltöztetett csontváz vagy például a voti
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esetében a templom belsejében fellógatott viasztestek felöltöztetése, melyek így öltözetük
által egyaránt annulálják egyrészt a határdialektikát, hiszen az élethez, annak hierarchiájához
kötik a szubjektivizált testet, másrészt természetesen a mulandóságot, a halál elıtti
egyenlıséget mégsem rendelik alá a vanitas fenyegetésének. (Sokszor mind a csontvázak,
mind a viasztestek a személy arcképével is rendelkeznek.) Mindez a Babits-vers adott
szakaszának vanitas-élményében, a lezárás és nyitás új modalitását követve az édes akt eltőnı
jelenlétének ideje egyszerre vetíti elı és foglalja látványba a nyelv által a szubjektivizált test
minden rétegének mőködését. Így a képek, anélkül, hogy a nyelv megállítaná bármelyik
formát bármely idıben, a haláltáncban képesek megrajzolni immár a fogalmiságra, az ún.
plasztikus ábrázoló mővészetekre és a barokk táncra történı allúzióin keresztül a filozófus
Emil Lask életét és halálát, azaz jelenlétét être en train de devenirként adott két szakaszban.
A „törmelék”, „tépett” vagy „rongyolt” formák az elapadás és csipkébıl való
kivetkıztetés versszakában a filozófus Emil Lask gondolatrendszerének a halál pillanatában,
illetve a tekintet utáni jelenlétben, vagyis egy adott fogalmi rendet alapjaiban megteremtı
szubjektumtól magára hagyott rendjébıl fennmaradt, értelmezendı, értelmezés(é)be
beillesztendı elemekként jelennek meg. Az „Ó, de minden elapadt!” felkiáltása, és a
következı strófaként egy várható következı szakasz, kép megnyitásának sejtésében
elégikusságának két forrása van. Egyrészt a haldokló hiábavaló test erıfeszítését sejteti az
emlékezést, a felidézést, a saját képének, tájként, élményként való megállítását illetıen, a
csillapíthatatlan szomjúság metaforikájának folytatásaként; másrészt a dialogikusságban
éppen magára maradt és megemlékezı támpont-vesztését, a referenciák végességét is jelzi az
elapadás bekövetkezése. Ezt követıen pedig valójában szubjektivizált személyét veszti a „te”,
a másikhoz fordulás, illetve a másikra reflektálás és annak erıfeszítése azonosul az
aktualizáló személyével, a szöveg, a haláltánc létrehozójával. Az édes aktig eljutó, ebben a
versszakban a legtökéletesebben nyomon követhetı a filozófiavers kifejlése, leendése a
formai eljáráson keresztül – éppen egyszerre a filozófiai fogalmakat, koncepteket illusztráló
ruhák, azokból megmaradt rongyok, jelölık levetkezését követve −; ezen túl pedig, túl a
mimézisen és a materiális instenciókon, ezen babitsi haláltánc felveti az igazság-test, devenir
és a képmás viszonyának reprezentációs lehetıségét/problémáját is.
Valójában a törmelék formák annak az egészként tekintett „Valóság-testnek” az idejét
állíthatják linearitássá a szubjektivizált rendje szerint, amely összeegyezteti az adott haláltánc
konfigurációja által felvetett szintézist. A „megkísértéd” igéje a tekintet által végigélt
haldokló test visszaemlékezésének idejét, mint a visszafelé megélhetı és lezárható, azaz
linearitásában is megragadható tartamot próbálja rekonstruálni, miközben az elsıként
175

kisodródott verssor sodr lendülete által a szövegbe beépült halálkörülményei jeleztek egy
szintén saját idıvel rendelkezı narratívát. Mindezek hátterében pedig a memento mori
szakasza felkínál egy új utat, amely a haláltánc lendületében és dialektikusságot összezavaró
szintézisében a nem-dialektikus idıben az „utolsó öltönyként” nevezıdik meg mint a képmás,
a meztelen test egyik formájaként, egy-egy rend által teremtett vagy átlényegített,
felöltöztetett testként. Az aktualizálás, a szubjektivizált test – talán itt igazat adhatunk
Dienesnek – az adott versszakban ha nem is felerısödı, de a haláltánc mozgásának és
csendbıl és némaságból eredı új nyelvének, rendjének egyik alaprétegét képezi a
transzcendencia. A vers által korábbiakban a képiséget és a fogalmi gondolkodás esztétikai
kategóriáit meghatározó kategóriák formává alakulása vagy kiüresedı visszaalakulása, mint
például a szín és ennek vonzáskörében az élet vitalista kategóriája az emlékezés idejének, és
ezzel a szubjektivizált test aktuális idejének, formakitöltésének rekonstruálását nem tudván
véghezvinni, a formaváz az etre en train de devenir rendjében így fel nem fogható, s a
haláltánc szimbolikus egységének zárójele ezen törmelék zárt formák mintájára, akárcsak a
szín vagy a sugár önmagába visszatérı és ezzel önmagának mélységét feltáró formája, a
zárójel szövege rétegzi, felöltözteti a nyelv által, illetve a folyton gondolkodó mővészet által
(negyedik kötés) a néma testet, míg az újra ki nem üresedik. A zárójel cselekvése és az
öltöztetés verbálisan is tematizált együttes vonatkozásaként a „tőn a test” mozzanata olyan
allegórián belül implikálja a kiüresedı, eltőnı, de a mozgás folytonosságában újraépülı vázat,
mely éppen az új testteóriát is tematizálja, illetve a zárójelezés mint a kitörlés és egyben a
formanyújtás, duzzasztás eszközeként a képvers gondolatiságának irányába is vezethetné a
haláltáncot.
A

formák

egymásra

rétegzésének

az

öltöztetés

metaforikájába

bújtatott

önreflexiójának és a test újabb bolyongásának mozgása a „megkísértéd” másodszori
megismétlésével éppen egy másik irányú mozgás felé tart: a haláltánc spirálja önmagán
visszafelé haladva egyszerre halad tovább a haláltáncban mint kitöltendı formában,
ugyanakkor ezzel újra felöltözteti a testet a meztelenségig – továbbgörgetve a szöveget:

„visszagombolyítani – rendre hámozván a forma dús
hócsipkéit, hogy csipkébıl égjen elı az élı hús,
szellem-igazságok vak alján a Valóság teste, a Lét,
Tény és Lét, az utolsó öltöny, - s ezt lefejtve tőnjön eléd
élményed maga, meztelen mint hócsipkébıl egy édes akt:
(…)”
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Az önértelmezés csak egy bizonyos szakaszig haladhat mechanikusan, hiszen azután
az életfilozófiák többségének megfogalmazásában ahogyan a mőfaj retorikai-poétikai
zártsága, akárcsak a zárt anyagi egyediség és szubjektivizált test is eleven formaként, azaz
aktualizálásában nyílik, mégis eredetkészségük felé haladásukban, a nyelvet és a testet
meghaladva, a (Bergson kritikájában) metafizikai illúzió tudatosításával a meghalás
alakzatában, a szimbolikus duplicitáson túl nyithatnak rá folyton az Igazság-testre. Az Egy
filozófus halálára haláltáncának meztelensége, a meztelen test és a kurzívval szedett élmény
mint „meztelen darab élet” a nem-rögzíthetıséget, nem-visszaidézhetıséget érzékeltetı egyre
gyorsuló mozgást, sebességet megjelenítı hasonlatainak halmozása, majd a következı
strófában a korábbi német szó és a háború kontextusával a rongyolt formák, azaz az élet és
életmő felvillanó képeinek jelenéssé nem összeálló mozgó-képei (harci köntösöd, egy név,
egy könyvnek címe, cím és név) révén hol a szenvedı eltőnést, hol a transzcendencia által
jelenlétté oldott, fel-felvillanó név elıtti ártatlan test átlényegülését sejteti. Az üresség félelme
és a megmerítkezés ígérete a tér kint és bent (korábban fent és lent) irányainak együttes, nem
lineárisan egymásra következı közös térbe helyezésén kívül a meztelenség mint közös,
tehetetlen és kiszolgáltatott váz viszonylagosságát az által is hangsúlyossá teszi, hogy a
meztelenség, a hús színének elıvillanása megzavarja a haldokló apadó testének képét, mármár egy verssor erejéig visszafordítja a fátumot, ugyanakkor annál erıteljesebben ütközik a
valóság testének tartalmával, hiszen az emlékezés illúziója révén felöltöztetett test azt a
meztelenséget tárja elı, mely az édes akt illúziója: mélységet ígérı kontinuitás, de a
kategóriaként nem élı forma.
Ugyanakkor a haldokló hozzáférhetetlensége, távolodása és összezavarodása a barokk
felszín alatt felvillanó jelenésként mégis mélységet és a képmás ártatlan testté válását
(devenir-jét) válthatja valóra, amennyiben a csipke képét nem csupán a ruha rétegeként
olvassuk, amelyre a tőz és hó, meleg és hideg, valamint vérvörös és fehér oppozíciók
feloldásának alakzaton belüli elıírása is instruálhat: hiszen a „dús hócsipkébıl” kivetkıztetés
eredményeként a szöveg a bibliai égı csipkebokor mint Isten jelenlétének egyik
megtestesülési formájával válaszol. A karneváli dialogikusságban tehát éppen a nemrögzíthetıség vezet vissza egy testhez, de az être en train de devenir testteóriájához, ahogyan
a haláltánc az állandó kifejlésben, alakulásban sem egyetlen képet konfigurál, hanem a
képmás,

a

név

elıtti

ártatlan

test

szubjektivizálásakor,

adott

formák

sorozatos

aktualizálásával, és az állandóan gondolkodó, gondolatként felfogott mővészet révén éppen
jelenléte folytán képes túlmutatni önnön testi idején – bergson a két képrendszerrıl.
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2. A lángoló kép: a Rejtvények és A kedves arcképének versspirálja

Kilépés a bekeretezett ikonból
"… Minden mozdulat / ledobja egy fátylunkat…"

A századfordulón és az 1910-es évek elsı felében az ekphraszisz leírása eljut a
mozdulatmővészet és a táncfilozófia poétikai kérdésfelvetéséig. Dienes Valéria 1912-ben
nyitja meg Budapesten az elsı orkesztikai iskolát. 1918-19-ben az iskola növendékei több
Babits-költeményt is mozdulatokká dolgoznak át, a versek metrumait meghatározott
lépéseknek feleltetve meg. Az orkesztika filozófiáját illetıen Dienes Valéria egy 1974-es
nyilatkozatában

–

akárcsak

táncfilozófiai

jegyzeteinek

Szimbolika

címő

részének

bevezetıjében – megjegyzi: az orkesztika negyedik tartományának neve Babitstól származik.
Az orkesztika ugyanis négy dimenzióból áll (plasztika, ritmika, dinamika, szimbolika),
melyek közül a negyedik elnevezése az, amely “tágabb gondolatterületre terelte a munkánkat,
és (…) alkalmassá tette arra, hogy a mimika kereteibıl az anyag-szellem evolutív
párosodásának a látóhatáráig nézzen(…)."325 Babits költészetében a kép és jelenés fogalmak
összetett tartalmának vizsgálatakor ezt a szimbólum-értelmezést és Henri Bergson
szimbólum-fogalmának használati körét is a figyelem körébe kell helyezni.326
Babits néhány verse arról tanúskodik, hogy a Dienes-i filozófia és Babits versszövegei
kölcsönhatásba léptek. Az elemzendı két vers egységében, spiráljában is tetten érhetı a
bergsoni eszmélet és az idıszintézis fogalma, valamint az anyag-szellem evolutív párba
lépése, ami a dienesi táncmővészetet meghatározta.
A Cserna-tanulmány továbbá megfogalmazza azt az esztétikai indíttatást, ami a táncot
a kor pszichéjének a legteljesebb kifejezési formájává emelte: "A táncban alany és tárgy egy
és ugyanaz. Az ábrázoló ember egyúttal ábrázolt is.(…) A belsı élet kivetítésének csak egy
formája van, amely a cselekvés, a mozgás pillanatában megtalálja és kifejleszti magát."327 A
táncszínháznak ez az új megközelítése az ikonizált test poétikájában érhetı tetten.
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DIENES 1995. 127.
Walter Patertıl Winckelmann-tanulmányával – ahonnan Babits végül kiemelte a cikluscímet – Babits
összeegyezteti a bergsoni gondolatokat.
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narratológia

alapkérdéseként

a

képi

idıszerkezet

alakulásfolyamatát határozza meg, mely a képi narráció és a befogadói szemléletmód
interakciójából épül fel. A képet mint eseményt, mint szövegszerő történetet, mint a
szemléletessé tett idıt közelíti meg, amely lehetıvé teheti a képi tárgy dimenzióinak
leírhatóságát, és a képi tárgy megragadásának folyamatát. Ezáltal a “narratív idı a kettıs
idıtengely (a történet ideje vs az elbeszélés ideje, az esemény ideje vs a festmény ideje)
megvitatását igényli.”328 Következésképpen a mise en abyme jelensége jön létre, hiszen a
mővészettörténeti leírások egyszerre viselik magukon a képi és az elbeszélıi jelleget. A
megismerı alany és a megismert tárgy tehát nem statikus pozíciót foglal el, így – Barthes
szavaival élve – több teret is stimulál találkozásuk. A képi idıszerkezet egyszerre tartalmazza
az okság- és idıelv mőködési stratégiáit a kép és a befogadó között. Gottfried Boehm a
képleírás-formák

hagyományainak

ismertetésekor

az

“egymásután”

és

“egyszerre”

kontrasztjában fogalmazza meg a problémát, miután mind a kép felülete, mind mélysége részt
vesz a jelentésalkotásban.329 Babits Mihály A kedves arcképe címő versében a festmény
“megelevenítése” során az egymásra fektetett képi idıszerkezetek (az arckép és a kedves
leírásának ideje, valamint magának a leírásnak az ideje) idézik elı a versen belüli mozgást.
A Rejtvények címő itt elemzendı versben újabb ikoni attribútumok jelennek meg, a
vallási kontextus elemeit is megszólítva. A kötetben ıt követıen elhelyezett versben, A
kedves arcképében pedig már az ikon megidézett arany kerete jelöli a festmény és a
mőforma zárt keretét, amely a leírást irányítja, ugyanakkor egy rejtett elbeszélés mozgásának
ad lendületet a keretes ablak metaforája.330

Hamvas szerint a “kép [nála értsd a festmény] a nem jelenlévınek a jelenlévıvé való
tétele” testi valóságában. Ez a megközelítés a baudelaire-i jelenést idézi meg. Babits Az
európai irodalom történetében úgy határozza meg a vers kritériumait, hogy “vers mindaz, ami
mozgás, cselekvés, ami az idıben folyik le.”331 Kerényi Károly pedig úgy fogalmaz (szintén a
Sziget 1935-ös évfolyamában), hogy a mő a meg nem merevült mőködés. Babitsnál jelen van
mind a jelenvalóság, mind a “cselekvés”. A két vers – a Rejtvények és A kedves arcképe – a
versszöveg mozgásképzetei közül a szövegkitöltés6szövegnyújtás példáin keresztül együtt
egy különös spirális alakzatként tőntetik fel magukat. A nyújtás azonban e versek esetében
328
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nem csupán az ihletindító kép és a szöveget mozgásba hozó kép lendületének és ezáltal a
szövegesülı, csipkés határ problematikájában nyilvánul meg, hanem többszörös mőfaji
referencialitása révén, a textuális lehántások és visszaöltözések a lángoló kép jelenségében a
Lask-vers égı csipkebokrának apokaliptikus tapasztalatát, jelenését a simmel-i vitális keret,
az élet elve felıl értékelt sokféleség élményesülésében, a költıi nyelv matériáját egy különös
azonosság-sorozatként valósítja meg.
A dolgozat az 1933-as Versenyt az esztendıkkel! kötet két versét elemzi, az együtt
lírai képi narratívát alkotó Rejtvényeket és A kedves arcképét, választ keresve a két vers
elemzése révén a kép és a jelenés fogalmak tartalmi telítettségére. Az itt elemzésül választott
versek a korábbi kötetek verseihez képest újabb bergsoni gondolatokat vonultatnak fel, fıként
az 1930-ban Dienes Valéria által lefordított Teremtı fejlıdésbıl építkezve. Gilles Deleuze
Bergson-kommentárjait is ennek a mőnek, valamint az Anyag és Emlékezet kapcsán véltem
ide vonatkoztathatónak.

A kéz lendülete és a mozgó szöveg

" A bıség mozdulatlanná tesz. Én pedig mozgásra vágyom, Erüximakhosz … Arra a könnyed
hatalomra lenne most szükségem, amely a méh sajátja, mint ahogy legfıbb adottsága a táncosnınek…
Az az erı, az a sőrített mozgás kellene most szellememnek; (…) Vagy a táncosnı finom
helyváltoztatására lenne szükségem, ó Phaidrosz, amely, megszállva gondolataimat, mindegyiket
rendre felköltené, s lelkem árnyai alól kiemelve, minden elképzelhetı rendek legremekebb rendjébe
emelné ıket lelketek fényébe."332

A nem dolgozó kéz lendülete mozgásba lendíti a versszöveget; az ikonizált, a
bekeretezett zárt forma ellenében a “szimbólum” megforgatásával, a formula expresszióra
váltásával, az értelmes jelek segítségével a mő megragadja az “illanóbbat”, a jelenést. A kész
mő, bevégzettsége ellenére a képi jelleg révén “cselekszik”. A dolgozatban elemzett két vers
mozgásképzetei összefüggésbe hozhatók Henri Bergsonnak a szimbólumra és a mozgékony
jelekre vonatkozó gondolatsorával.
Bergson a jelek mozgékonyságát a gyermeknyelv lappangó princípiumaként
szemlélteti, reprezentálva, hogy az emberi nyelv gyártás és cselekvés változó formája. Az
ösztönös, azaz a tapadó jeleken túl szükséges megkülönböztetni a mozgékony, azaz az
értelmes jelet. Ez utóbbiak nem korlátozottan kapcsolódnak valamihez, hanem engednek
332
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átmenni azokra a dolgokra, amiket még nem tudunk. Bár az értelem a szilárd testek
szemléletébıl fakadóan az alakulást (leendést - devenir) állapotok sorának képzeli, és az
ösztön is sokszor visszaszorította az intuíciót, hiszen csak egy életdarabot foghatott fel;
azonban az értelemnek el kell a szót fognia "útközben" is, amikor még nem telepedett
semmire, és alkalmaznia kell azt olyan tárgyra, amely addig elfedetten várta a szó segítségét.
A szellemi ténykedés képzetéhez hozzátartozik, hogy képes az észrevett dologról a dolog
emlékére, a pontos képrıl az illanóbb képre átlépnie, és ezáltal a belsıbe hatolni. Tehát
Bergson a Teremtı fejlıdésnek ebben a részében is nyelvi analógia révén bizonyítja, hogy a
dolgok és állapotok csak elménk felvételei az alakulásról. Nincsenek dolgok, csak cselekvések
vannak, azaz ennek értelmében az anyag mozgása egy "oszthatatlan cselekedet", "a kép,
vagyis a vászonra vetett egyszerő cselekmény". 333
Bergson a Teremtı fejlıdésnek ezen a pontján, az értelem és a mozdulatlan
szimbólumok, a percepció viszonyának szükségességét tárgyalva ismét festészeti hasonlattal
él. Miután egy tárgy felé fordulunk, azaz körülötte járunk, tehát az egymás mellé rakott
szimbólumok körül, melyekkel érzékeink vagy értelmünk a tárgyat ábrázolják, az erıfelesleg
révén más rendő dolgokhoz is kapcsoljuk. Az "egészben" pedig ott rejlik az általános rend. Ez
hasonlatos ahhoz a folyamathoz, ahogyan a zseniális mővész arcot fest. Minél apróbb és
árnyaltabb színő mozaik-négyzetekbıl raknánk össze az arcot, annál jobban hasonlítana az
eredeti képhez, majdnem egyenértékővé válna vele. De annál bevégzettebb a mő, minél
inkább úgy tőnik, hogy valami oszthatatlan belsı látás kivetítése.334
Bergson szerint tehát nincs bevégzett mő, a kép, azaz a dolognak az az aspektusa, amit
észlelünk, az egész egyik szegmense mint "cselekmény". Gilles Deleuze az Anyag és
Emlékezet elsı fejezetének materializmusát vizsgálva, megfogalmazza a mozgás - kép - anyag
hármas azonosságának bergsoni gondolatát (la triple identité).335 Az új metafizikának ez az
eredménye megszünteti a dualitás elképzelését, felhasználva a bergsoni koncepciónak
megfelelıen a "tudomány" eredményeit is – beleértve a szellemtudományokat bevonó
pszichológiát. Deleuze elsı Bergson-kommentárjában336 Eizensteint hozza példaként, aki
"különös pillanatokat választ ki, de a mozgás immanens elemzésébıl vonja el ıket, nem pedig
transzcendentális szintézisbıl".337 Nem is feltételezhetünk már befejezett alakzatot, hiszen a
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"befutott tér a múlthoz tartozik, a mozgás a jelenhez, a mozgás a tér befutásának aktusa".338
A mozgás a tartam metszete, minıségi változás az egészben, de a tartam maga a szakadatlan
változás, az "új".339
A

mozgásban

persze

léteznek

a

perspektívából

(egy

adott

nézıpont

korlátozottságából) eredı szegmensek, bizonyos tér-idı-blokkok. A kép "mindannak a
halmaza, összessége, ami megjelenik".340 Ez a halmaz, azaz a kép azonban nem különbözik a
mozgó dologtól, hiszen az akciók és reakciók összessége, egyaránt tartalmazza a véghezvitt
mozgást, a mozgatott dolgot és a rá ható mozgást, amelyek azonosak. "Minden dolog, azaz
minden kép azonos a saját cselekvéseivel és reakcióival: ez az egyetemes változatosság". A
mozgás = kép univerzuma pedig egyenlı az anyag univerzumával, az anyag a kép magában
valósága.341 Deleuze szerint az Anyag és Emlékezet által felrajzolt univerzum inkább egy
cinematográfiai, mint a mozgás fenomenológiai koncepcióját tartalmazza. A kép
szükségszerően egyszerre lezárt, rögzített és mőködésben lévı, a befogadás hatására alakuló
cselekmény tehát a bersoni fogalmiság kommentálásában.
A perspektíva kérdésköre a bergsoni szimbólum-fogalom használati köre kapcsán is
megjelenik. (Más értelemben, mint a mozdulatfilozófia negyedik tartománya.) Bergson az új
metafizika szükségességét tárgyalva számot vet az eddigi szemléletekkel. A megismerés
egyik módjának tudományát olyan diszciplínaként ismerteti, amely függ a nézıponttól,
ahonnan szemlélıdve “körüljárjuk” a dolgot. Ez a megismerés, mivel csak egy nézıpontot
használ fel, csak a relatívig juthat el és szimbólumokban fejezi ki magát. A szimbólum Babits
Bergson-recenziójában és Dienes Valéria fordításában “gondolkodásunk legmegrögzöttebb
szokásainak felel meg.”342 A babitsi nyelvszemléletet tekintve, a szimbólum a jelentésében
kiüresedett formula, amelyet a költeménynek expresszióra kell váltania, mint fentebb
ismertettük a vers babitsi teoretikus modellálása kapcsán. Bergson azonban hozzáteszi a
megismerés

ezen

módjának

említésekor,

hogy

a

gyakorlati

életben

ezeknek

a

szimbólumoknak vesszük hasznát, mert azokat mozdulatlanságukban könnyebben meg tudjuk
közelíteni. A metafizika az abszolútig tör, Bergson szavaival élve: szimbólumok nélkül akar
boldogulni. Nem “körüljárja” a megismerés tárgyát, hanem belemegy a dolgokba a
szintetizálni is képes intuíció révén.
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Deleuze az „élı kép” kapcsán (amely alatt ı egyaránt érti az elemi részecskéket és a
film képeit) összefoglal egy másik jelenséget is, hiszen "miközben a többi kép minden
részével cselekszik és reagál", egy másik képtípus képei "csak bizonyos részeik által aktívak,
és megint más részeikkel reagálnak".343 Válogatnak és elemeznek: "mintha kiválasztana
bizonyos ingereket az összes többi közül, amelyek együtt mozognak és dolgoznak az
univerzumban. Így jöhetnek létre a zárt rendszerek vagy “táblaképek.” Az élılényeken
“valahogy keresztülhaladnak a számukra közömbös külsı ingerek; a többiek kiválnak, és
ezáltal az izoláció által lesznek érzékletekké.” Ez pontosan a bekeretezés mővelete: a keret
kiszőr bizonyos ingereket, és ettıl fogva (…) ezeket már elıre várjuk."344
A Rejtvények ikoni ábrázolási hagyománya és a szekvencia mint mőforma zártsága,
majd A kedves arcképének mőtárgyleírása a bekeretezésnek, majd az abból történı kilépésnek ezt a fentebb vázolt mőveletét hajtja végre. Ez utóbbi versben a teremtı lendület
mozgása és a szimbólum mozdulatlansága ugyanabban a struktúraszervezı motívumban
jelenik meg: az ablak metaforájában, idézve Alberti ablak-metaforáját a perspektivizmus
kapcsán,melyet a korporeális borítás kinyitásával ösztönözve szabadítana a perpektívakánonok kubuszának kínjától; illetve Babits Játékfilozófiájában a nyitott ablak a biográfiai táj
mint a szövegesülés mőtájéka a leendésben kimetszésére lát rá, az esztétika helyérıl értekezve
a filozófiai gondolkodásban. S ez az a rés, melyen kitekintve sétára vihetjük a szellemet : "A
legkisebb ablakon át, mely a szabadba nyílik, végtelenig látni. A világ összefügg, és akármirıl
van szó, mindenrıl szó van."345 A mozgás révén a két versben több látomás is megjelenik.

"egy szép nıt kínál a Nagy Kéz"

"Adam de St. Victort némelyek a legnagyobb középkori latin poétának tartják. A
sequentiák újabb-, rímvirtuóz típusát ı alkotta meg… Ki ismeri ma már?" – írja Babits Az
európai irodalom történetének Amor sanctus fejezetében.346 Babits maga is fordít a
himnuszhoz már közel álló szekvenciát, például St. Langton canterbury érsektıl a Veni
Sancte Spiritust.347 Ennek formáját idézi Babits Psychoanalysis Christiana címő verse, a
fordítás második strófájának egyik sora pedig ("Gondok között nyugalom") megidézi a
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Versenyt az esztendıkkel! Gondok kereplıje címő versét. Az elemzésre választott verskettıs
elsı verse, a Rejtvények szintén a középkori szekvencia egyik altípusába sorolható.
Rába György megfogalmazásában ennek a szekvenciának a mőformáját az ötszörös
ismétlıdı "képi talányok" alkotják, aminek képzettársításai egyszerre teszik lehetıvé a
rejtızködést és a magamutogatást.348 Ami azonban a további poétikai-retorikai rögzítettségel
bíró mőfajképzı elemek felismerhetıségét illeti, a Rejtvények se imaéneknek, se dicsıítı
allelujának nem tekinthetı, nem történik eggyé válás az isteni lénnyel, a vers tagadószóval
indul, és az utolsó versszak affirmációjának közönye is eltorzítja a vallomást: "Már rég nem
élek, mozgó halott vagyok. / (Szívemben esztendık tudják, hogy nem lehet / egyszerre élni és
szeretni.) A mozgó halott oximoronjának tartalma a szerelem feltételét indukálja. A képi
talányok sorait pedig prózainak ható, zárójelbe tett sorok bıvítik. Ez a típusú szövegnyújtás, a
mőfaji határokból való ilyen módon való kilépés kizökkentik a szekvencia amor sanctusának
vallomását.
A Képek és jelenések ciklus kapcsán már említést tettünk a mozgásnak arról a
képzetérıl, amikor a heterogén, a bergsoni kétfelé ható idı kényszerébe vetett test válik
ikonizálttá a versekben, részei ikoni attribútumokká válnak (mint a testtartás, a szemek vagy a
járás). A Rejtvények enigmái, vallási jelképei, metaforái és képszegmentumai is kapcsolódnak
az ikon ábrázolási hagyományához, szimbolikus megfeleltetéseihez, azonban a "nem"
tagadószó a versszöveg elején, a zárójelezett sorok és az intratextuson belüli utalások egy
másik vonalat is rajzolnak a befogadás mozgó határainak.
Vallásos konnotációját tekintve az "átlátszó forrásvíz" a megtisztulás, Jeremiásnál a
megvigasztalódás és a megnyugvás jelképe. Felidézi sok zsoltár szövegét is: "Ahogy a
szarvasünı a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram". (Zsoltárok
K., 42.2) Ugyanakkor az amor sanctusnak ezzel a jelképével él az Énekek éneke is (4.12):
"Húgom, mátkám akár az elzárt kert, mint az elzárt kert, a lepecsételt forrás." Ugyanígy az
imára kulcsolt kezek és a fény a homlok körében szintén létrehoznak egy vallásos kontextust.
A kedves arcképe utolsó elıtti strófájában kérdés formájában fogalmazódik meg a kép
többszörös fogalmi telítettsége: "Ismerlek?… Kép vagy; lehetünk-e mások / egymásnak, és ki
lát a kép mögé?". A fogalmi felfejtésben segít a Képek és jelenések keresztény makámája,
aminek bizonyos költıi alakzatai és a többszöri visszaalakíthatóság példái az itt elemzett két
vers motívumaira alluzionálnak. A forrásvíz "átlátszó" jelzıje felidézi az Isten kezében349

348

RÁBA 1981. 286.
J. Soltész Katalin a Versenyt az esztendıkkel! kötet kurzívval szedett verseit egy-egy rejtett ciklus
nyitóverseként értelmezi. Az itt elemzett két vers eszerint a [Mint a kutya silány házában] ciklusához tartozik.
349

184

prológjának azt a – zárójelbe tett – gondolatsorát, melyre a Rejtvények címő vers reflektálni
látszik: "(nem skolasztikus talán – ki üvegbıl fújja várát színtelenre – hanem kinek üveget fest lelke
szennye – kinek minden régi szó egy régi kép – testi misztikus talány – mert az eszme hős, átlátszó,
tiszta, színtelen üveg – csak a test a misztikus, vak, s szennye szín és bőne szép)". A zárójelek is

mindkét vers esetében a kép, a költıi alakzat mögé látást engedik meg, a látható/érzékelhetı
szükségszerő áthatolásain túl azonban újabb síkokba nyitást implikálnak egy szöveg
belsejének kényszerében.
Az ikonizált test képi talánya tehát hármasságot rejt: egyrészt babitsi értelmezésben az
amor sanctust, másrészt a "kedves" nı iránti szerelmet és vágyódást (a vágyott testre és a
megfejthetıségre), harmadrészt a mozgás = kép = anyag esztétikáját.350 A Rejtvények címő
versben tehát a szekvenciának a hagyomány szempontjából is mozdulatlan képi ikonrészletei,
a rögzıdött képek (bergsoni "szimbólumok") nem adnak választ a "mit rejt e kép" kérdésére,
hiszen "csupán a határt láthatod s ez határ nélkül való" (Isten kezében). Az istenit megfesteni,
tehát önmagunkban is rögzíteni a kedves arcképét, amely "Testtelen és képtelen", azaz a
simmel-i keret az értelmezésbe beidézhetıségén túl a transzcendencia rendjébe beíródott
isteni képmás ellenlátványaként, a szövegesülı határ rögzíthetetlenségében a kép
lenyőgözésének rémületét átélve, az elmozduló síkok által a leendést mint mőfaj kijelölve az
arcképként, azaz szingularitásként mőbe fogott látvány a mallarméi rejtély direktivájának
felel. A kedves arcképe címő vers (a kötetben a Rejtvények után helyezett vers) változatlan,
ritmikailag monoton keretezett strófáiban, mégis nyúló szövegében az ártatlan, tiszta test
ikonografikus titkaira való vissza (a kötetben „elıre-)utaló, az adott reprezentációt egy poème
en devenir keretén belül elmozdító, hiányosulásában tartamok találkozását prezenciára keltı, s
egy mégis-egyesülést végül a re-prezentáció mechanizmusának egedelmeskedve létrehozó
sokaság heterogén tapasztalata a költıi matériát jelenéssé égeti. Az intenzív kivonat pontja, az
intenzifikáció temporalitásai így a nem-dialektikus idı közegében jelölıdnek ki, éppen a
mozgás helyein, melyet a képek alakzatai alakulásokká válásuk során szabadítanak fel. S a
bergsoni képrendszereknek a test dialektikáját idézı modellezése a két Babits-vers spiráljának
hátterében a hármas azonosság különös mőfaji spirál-kísérleteként zárul szövegbe.

Bergson szerint mindaz, mi az értelembıl velünk született, az a forma ismerete,
vonatkozások serege. A tárgyak, melyeken cselekvésünk dolgozik, mozgékony tárgyak

Ennek harmadik strófájának szalag-metaforája ("Gyermekeim, ti hangok") szintén egy ikoni jelölést, a szentek
szájából kilógó szalagot idézi. Idézi: RÁBA 1981. 82.
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(hiszen bennük a jelen és a jövı), azonban az értelem tisztán csak a felszaggatottat képzeli el,
így mindig csak a mozdulatlanból képes kiindulni, és szimbólumok révén körbejárni a dolgot.
Az eredeti intuíció, a teremtı ösztön azonban arra kényszerít minket, hogy kilépjünk saját
tartamunkból (ami az állandóság és a mozgás egysége), más tartamok felé. Ez az életlendület,
ami azonos a festı kezének lendületével. A Rejtvényekben a jelképekre bontás, azaz a
szekvencia formájának kényszere, az isteni ikon, ami valójában az isteni ábrázolásának
tiltásából és lehetetlenségébıl fakad, szaggatott mozdulatsort hozott létre. Bergson szerint így
nem jöhet létre a fabuláció, a mítoszteremtés. A kedves arcképe címő vers azonban már
egyszerre épül egy bevégzett mőre, állandóságra és mozgás-képre, és a vágyban megnyílik
egy másik tartam felé. A Rejtvényekben a referenciakör által maga a versszöveg is mint a vers
tárgya képi talánnyá válik.351
"Baudelaire pedig maga is írt latin “himnuszt”, s versein minduntalan átüt a divinum
vinum különös extázisa. Benne és általa telt meg újra a modern líra profán erotikája is a régi
szent költık mennyei szerelmének ízeivel." – írja Babits Az európai irodalom történetének
már említett fejezetében, a szekvencia kapcsán.352 Baudelaire-t A kedves arcképe is megidézi,
hiszen a szöveg mozgásformája párhuzamokat mutat Baudelaire Jelenés címő versével, amely
már megidézıdött a Képek és jelenések cikluscímben és a ciklus intra-politikája által is.
Baudelaire versében, akárcsak Babits esetében, (Bergson szavaival) a "gyülemlı tartalom" a
mőtárgyleíráson belül végül életet lehel a tárgyba. A jelenés megidézése a mőtárgyat
megeleveníti és a modellt jelenléttel ruházza fel. (Ez a mozzanat az Atlantisz pygmalioni
szituációját idézi: "Azután lámpám a szoborra sütöm: hamit kinézhetek abból / egy Aphrodité
Anadüomené, amint kikel éppen a habból".) Baudelaire Babits által is fordított versében a
jelenés egyfelıl mint emlék, mint a halott kedves kísértete jelenik meg, másfelıl a jelenés
ebben az esetben a véges szerialitás és az ihletfolyamat progressziójának metszéspontjaként is
testet ölt. A befejezı két szonettben, A keret és Az arckép címőekben az elıíró zárt forma (a
szonett és a képkeret) mint a rögzíthetıség kérdése és a bekeretezés kényszere van jelen.
Ugyanakkor

a baudelaire-i

ékszer-motívum

a leírás,

a hozzáférhetıség korlátait

dimenzionálja, a felszín és mélység meghatározatlan határainak jelképeként ("butor, aranyzás,
érmek, ékszerek / titka bájának szinte része lett").
Babits A kedves arcképe címő versének indító idıhatározó szava ("Hirtelen")
mozgásba lendíti a leírást egy zárt formán belül. A Rejtvényekben felgyülemlett tartalmat a
második versben a megismételt intratextuson belüli utalások mélyítik. Vélhetıen az
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esztergomi házban, Babits dolgozószobájában függı arcképet jeleníti meg az elsı két
strófának a leírása. A vers elsı két sora által megidézett szituáció ("Hirtelen amint a szobába
léptem, / elıttem ült a drága valaki") az emocionális lendület révén közelségbe hozza a
kedves élı képét. Azonban a következı sor már érzékelteti az ambiguitást, majd a negyedig
sor felütése ("mert e világból keret zárta ki") dimenzionálja a mőtárgyleírást. Azonban a
Rejtvények szövegnyújtásának hatásához hasonlóan, az arcképre tekintı lírai alany, azaz a
megismerı és befogadó dialógusa az arcképpel a képet jelenéssé változtatja át. Az arckép
mint idıszegmens lehatároltsága, a rátekintı "számőzöttsége", statikussága, ugyanakkor az
írás teremtı lendülete, a vágy a megismerésre és a testi közelségre a mozgás képzetét keltik.
A mozgásnak az így létrejövı idıstruktúrája létrehozza a tartamok egyesülését.
A festmény leírásának igéi (“lobogtak”, “párolognak”), valamint a láng, a fátyol és a
sugár metaforáinak dominanciája majd az utolsó három strófában válik jellemzıvé. Bár az
"arany ablak" metaforája a megidézi az ikonok arany keretét is, ugyanakkor a jelzıs szerkezet
fıneve utalni látszik az elsı esztergomi szerelmes versre, az Ablaknégyszögre.353 Az arany
színnek is megmutatkozik szimbolikus kettıssége: jelöli a betegséget, a halált, a
mulandóságot, de hasonlóan a sár motívumához, az alkotást, a keletkezést is a játéktérbe
helyezi. A tőz és annak motivikus vonzáskörével pedig a testi vágy jelképévé is válik. Valéry
az "izzó" táncos Arthiktét a lángban élı és tenyészı állatkákhoz hasonlítja, hiszen az élet
feszültsége a láng hatalmával és tulajdonságával bír, "a pillanat maga".354 A tőz Nietzschénél
a mindent magába emésztı és eggyé olvasztó erı, ami abban is hasonlít a tánchoz, hogy
rombol, rombolnia kell a továbbjutáshoz (ahogy azt a táncoló Dionüszosz is teszi vagy az
aranyborjú körül táncolók). Babits az Isten kezében egyik képében a Rejtvényekben forrásvíz
helyett választott "gızölgı fakadás", A kedves arcképének az arany-motívuma és a vágy
emóciója egy látványban fogalmazódik meg: "(…) – látni mégis, mert mögötte… reszket
az… aranyangyal… lába szára…– elcsavart barokk lábszára, sőrőn arannyal eresztett – mint
hıforrás fürdejében gızringatva reszket – meztelen. –"
Az intratextus mozgó elemei, úgy mint a bányászlámpa a Rejtvényekben, a fátyol és
sugár, mely "elfed / miközben világítana" szintén esztétikai kor inskripióiként, felszín és
mélység disputájának szubverzív erıinek szimbólumaiként jelen voltak már a Képek és
jelenések verseiben is.
Az utolsó strófában a tőzbokor-hasonlat és a korai Csipkerózsa címő vers egymás
melletti megidézése, továbbá a vetkezést sugalló gyorsított kép-montázsok és az egyházi
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színek (piros és lila) szimultaneitása a vágyódásban megdicsıítik a kedvest. A test "misztikus
szennye" és a felgyülemlı tartalom által végbemegy a mőtárgy életre keltése ("szétvetni a
keretet!"). Létrejön a tartamok egyesülése a szeretkezés szimultán látomásában, a mozgás
idıstruktúrájában: "hol a festınek lelke és a modellnek / ködben villódzik, mint hold udvara".
Ahogyan a Képek és jelenések ciklusban egymás mellé helyezıdhetett a tánc és a tájleírás
újabb variánsai, úgy ennek a két versnek a narratívájában a kép egyenlıvé vált a mozgással, a
kettı univerzuma pedig az anyaggal vált egyenértékővé. A deleuze-i analógiával élve a babitsi
fogalomvilágban a kép = cselekmény/befejezettség = jelenés egyenértékősége feleltethetı
meg változatosság, mozgás és sokaság 8színesség) babitsi princípiumának.

"Honnan jössz?" "Menedék, menedék, ó, én menedékem, Forgatag! – Tebenned
voltam, ó, mozgás, kívül más mindenen…"

3. A haláltánc gondolattalanságának szövegkitöltése és szövegnyújtása: a De te
mégis szereted ezt a kort? és A jó hír

Dienes Valéria, Bergson tanítványa, majd a filozófus személyes barátja és magyar
fordítója 1912-ben kezdi tanítani Budapesten az orkesztikát, amelynek filozófiai hátterét
Raymond és Isadora Duncan kolóniája és Bergson mozdulatpszichológiai gondolata inspirálta
(“Azzal, hogy mozgok, belsı idıt teremtek magamnak, de ezt az idıtermelést ugyanakkor
vizuálisan is megjelenítem.”355). Babits nem sokkal ezelıtt kerülhet vissza Budapestre,
Dienesék Villám utcai lakásában gyakori látogató. Az orkesztika filozófiáját illetıen Dienes
Valéria egy 1974-es nyilatkozatában – akárcsak táncfilozófiai jegyzeteinek Szimbolika címő
részének bevezetıjében – megjegyzi: az orkesztika negyedik tartományának (szimbolika)
neve Babitstól származik. A mozdulat a bergsoni eszméletnek felel meg. “A mozdulat az
ember viselkedésformáinak legteljesebb élı idıszintézise.”356 Négy dimenzióból áll
(plasztika, ritmika, dinamika, szimbolika), melyek közül a negyedik elnevezése az, amely
“tágabb gondolatterületre terelte a munkánkat, és […] alkalmassá tette arra, hogy a mimika
kereteibıl az anyag-szellem evolutív párosodásának a látóhatáráig nézzen…".
Babits költészetében a kép és jelenés fogalmak összetett tartalmának vizsgálatakor ezt
a szimbólum-értelmezést és Henri Bergson szimbólum-fogalmának használati körét is a
figyelem körébe kell helyezni. Az orkesztikai iskola az 1918-19-es tanévben orchémaként
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majd több Babits-költeményt is bemutat: többek között a Danaidák-at, a Ladomeiá-t és
Révész Ilona elıadásában az Aliscum éjhajú lányá-t. Ez utóbbi párverse, a Merceria nyitja
meg a Képek és jelenések ciklust. (1929-ben a ciklus Reggeli ének darabjából is készül
“plasztikai költemény”.) A nietzschei táncfilozófia és a bergsoni alapú orkesztika azonban
nem csupán a babitsi költészet befogadója lett, hanem kölcsönhatásba is lépett vele. A korábbi
haláltánc-ciklusterv a mozdulatlan forma és szimbólum megforgatására tesz kísérletet
különbözı, a didaktikai század végtelenbe forgó poétikai-retorikai zárt formáin keresztül.

A jazz Holbein-je

A “plasztikai költemény”, az orchéma mőfaja mellé az 1920-as években az új zene új
táncot teremt. 1920-ban a Nyugat beszámol Cserna Andor – az Est-lapok zenekritikusa – által
fordított Romain Rolland-könyvrıl (Beethoven élete), valamint Richard Wagner: Egy német
muzsikus Párizsban megjelenésérıl. Továbbá Cserna szerkeszti a rövid élető, 1911-ben induló
Aurorá-t, Balázs Béla jelentıs közremőködésével. Az Est Hármaskönyvé-nek 1929-es
évfolyamában jelenik meg A modern tánc címő szokatlanul terjedelmes tanulmánya,
amelyben felvázolja a század elsı évtizedeinek a tánchoz való viszonyát és annak esztétikáját.
Ha Babits összefüggı képszalag-elméletére gondolunk, nem meglepı a tánc és a mozgófilm
párhuzamos szemlélése a tanulmány bevezetı részében. “Tánc és film között ugyanis a húszas
években jobban látható volt a rokonság, mint ma: mind a kettı a gesztus, a mozdulat, az újra
láthatóvá lett emberi test és tekintet mővészete.” — írja Balázs Béla a Halálesztétikában.
A vizsgált két vers eredetkészségének vizsgálatakor a kadaverikus kép, a holttest-kép
sejthetı bergsoni hátterében értelmezett babitsi mő szimbólumaként az új metafizika, illetve a
metafizikai illúzióból a metaforák testvérisége általi kitekintés révén a mozdulatlan
szimbólum, a poétikai-retorikai felület rétegzettségének vonatkozásában a megforgatást a
ciklikusság kijelölése helyett a spirál alakzatában hajtja végre. A spirál mozgását mint
kifejezést tekintve két vers eltőnı születést nem egyetlen mő eseményeként prezentálásával,
hanem a mallarméi véletlen forma-buktatásaként, a többszörös mőfaji referencialitás révén
oldja fel a szövegtest destrukcióját; vagy az Egy filozófus halálára eseményéhez hasonlóan a
barokk intenzitás fokozatainak paradigmává emelésében a véges/végtelen dichotómiáját. A
dichotomikus gondolkodást feloldani szándékozó spirál ugyan a Lask-verstıl eltérıen nem
sorozatáteszeléseként dekodifikálható: a képtelenítı kadaverikus kép rezsimjébe íródásként a
De te mégis szereted ezt a kort? és A jó hír spirálja szövegnyújtás és szövegkitöltés
tekintetében a leendés egyik legnagyobb feszültségét, az ırült leendésben a feledés, a zárt
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határán szökés gondolattalanságának a végtelen újra-kitöltés re-prezenciára kelésével
ütközését érinti meg. A szöveg spirálmozgása így centrifugális forgásának következtében a
képtelen, testtelen mozgás-helyeinek hangsúlyozottsága helyett egyrészt a nonszenszt, a
gondolattalanságot, jelentéstelenséget dobja ki a szöveg ırült leendésébıl, másrészt azonban
így az ártatlan test s a gyermek-devenir rését is felfedi a nem-dialektikus idı haláltáncban
megnyílásakor, mely a szonett mellett az másik leginkább fetisizált forma referenciájával, a
ballada keretein belül lendíti meg a szöveget. A gondolattalan, a nonszenszt tehát úgy hívja
segítségül a rögzítések, jelentések, poétikai-retorikai zárt forma táplálásában és ugyanakkor
aláásásában motivált költıi nyelv mővészi gyakorlatában, hogy a zárt szöveg kategóriaoldódásai egyszerre jelentkeznek a nyílás lehetıségeiként a mozgás helyét kijelölve, a
felesleget hagyó szemiotikus energia ritmikus harcában szövegkitöltés, szövegnyújtás,
kisodródás, lendület, a jelentés-maradványok alakot, alakzatot öltenek korporeálisan
motiváltságában.

A fentebb említett Cserna-tanulmány megfogalmazza azt az esztétikai indíttatást,
amely a táncot a kor pszichéjének a legteljesebb kifejezési formájává emelte: “A táncban
alany és tárgy egy és ugyanaz. Az ábrázoló ember egyúttal ábrázolt is.[…] A belsı élet
kivetítésének csak egy formája van, amely a cselekvés, a mozgás pillanatában megtalálja és
kifejleszti

magát.”357

A

tánc

körüli

modern

mővészeti

disputába

azután

sokan

bekapcsolódnak, mőveken keresztül vagy mővilágon kívül. Rabinovszki Márius a Nyugat
1927. 14. számában nevezi meg a valós tánc, a mozgásmővészet mőfajaként a lírai narratíva
egyik mőformáját: “İsi mozgásmővészeti tartalom a haláltánc.” Cserna Andor majd a
következı víziót festi meg a modern haláltáncról a már említett cikkben: “Egy tragikus danse
macabre-nak voltunk valamennyien tanúi a nagy háború utolsó esztendeiben és csodálatos,
hogy nem volt ennek a korszaknak egy új Holbein-je, aki megrajzolta volna […] a ritmikusan
ölelkezı párokat, amelyek néger zene rikoltó hangjára rázzák, rengetik, rezegtetik
végtagjaikat, nyomukban a mindent elsöprı halállal.”358
Babits a két vers által egy balladai haláltáncból és egy születést kottázó versbıl épülı
spirálmozgású, szövegkitöltését és szövegnyújtását a szövegesülés jelenésein kívül a Badiou
inesztétikájában filozófiai fogalommá emelt tánc és vers mallarméi interpretálhatóságát
provokálja, s ezáltal a textuális tapasztalat babitsi kadaverikus képi rezsimként leképezıdését
a két vers vonatkozásában Alain Badiou megközelítésében értelmezzük. A farsura
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referencialitása és a szubverzív erık a forma erıkomponenseiként körvonalazódásának
aspektusában, feszültségének kvalifikálásához egyeztethetınek véljük a badiou-i inesztétika
platonista szemlélető leendés- és sorozatátszelés-értelmezését Deleuze intenzifikációjából
prezentálódó intenzív kivonat szemléletével.
A jazznek és táncainak magyar irodalmi megjelenése számot ad a zárt forma modern
szemléletérıl; a haláltánc balladája sokszor visszalép a rövidprózába, és bár a magyar
jazzvilág az amerikaival és a franciával ellentétben nem kísérletezik az ötfajta érzékelés jazzszimfóniába költésével, a költıi táncformák új ritmust kapnak. Kazinczy menüett-szonettjét
követıen a haláltánc jambusai igazítják az ütemet. Míg sokan, köztük például Hevesy Iván a
Nyugatban egy “beteg” világ erıtlen “táncvonaglásaként” aposztrofálja a jazzt, addig költık
sora a karneváli orfeumi esték mítoszának részeként, a nagyvárosi feledés jótékony
hatásaként élteti. Idézhetjük ezen a ponton az Édes Anna Farsang címő fejezetének sorait
([Jancsi] “Felöltötte fekete selyem álarcát és a táncterembe lépett. A lokál lángolt. Dolgozott a
jazz.”), vagy Kosztolányi Panoptikumát és a Lucifer a katedrán egyfelvonásos egyik strófáját
(“Elméskedel? Itt megvigasztalódsz majd, / mert erre a most kába shimmy járja, / Jazz-band
üvölt, a négerek hörögnek…”). Említésre méltóbb vers születik a témára továbbá Missik
Endre tollából (Írni), Somlyó Zoltántól (Dél van, Jazz).

“Mosolyog, mert ı nem a kor szülötte.” — hangzik el Karinthy Frigyestıl 1926-ban
Babits szerzıi estjének a bevezetıjében.359 Ez a kijelentés-töredék látszólag sem a szó korát
temeti, csupán elıtérbe helyezi a Mozgás kategóriáját. “ […] a jazz királynı testét […]
maradék nélkül fejezi ki a pillanat felvétel” — írja Karinthy a film esztétikáját érintve.
Azonban a mélység és a felszín metaforikus sematizációjú irodalmi disputájának említése
szövegszintő lázadásként fogható fel a költészet részérıl is. 1925-ben születik meg Babits De
te mégis szereted ezt a kort? címő haláltánca (Versenyt az esztendıkkel!), amely részben a
francia ballada és a fatrasie tömörségével, részben újabb több rétegő textológiai játék révén
bekapcsolódhat a modern babitsi haláltánc hagyományláncolatába.
A vers elemzésekor a babitsi para-politikát tekintve a vers keletkezéstörténetének
szövegén (a gondolatritmusos prózai vázlaton, valamint A gyermek, aki búgócsigáját
elereszti… kezdető novellatöredékén) kívül a babitsi haláltánc korábbi formai megjelenései és
e szövegeknek az egymáshoz kapcsolódása, egymásra vonatkoztatottsága is a paratextuális
szövegvizsgálatot írják elı a babitsi forma metapolitikájának mélyebb vizsgálatához.
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Az 1910-es évek elsı felében az újságok egymás után közölnek beszámolókat színházi
és orfeumi táncestekrıl, amelyeket a keleti táncoló dervislányok, japán gésák, kígyónık és
mindenekelıtt a tangókoreográfiák uralnak. A Képek és jelenések ciklussal közel egyidıben,
szintén 1913-ban születik a poe-i fantasztikus elbeszélés, a Novella az emberi húsról és
csontról. A prózában megformált ballada haláltánc-betétek az “objektív sötét” tematizálásán
kívül a balett-táncosok leírásakor (“macskaemberek”, “melegedı viasztagok”) egyszerre
idézik Isadora Duncan különlegesen megvilágított fátyoltáncát és a lemeztelenedés
mozzanatában a memento mori rémületét. A táncleírás révén egyik megközelítésben az
embertestő jel esztétikája képezıdik le, melyet a középkori haláltánc-ábrázolások emblémái
kísérnek. Ám a fikció modern látomását csupán a röntgen-szem teszi hitelessé. (“A szép
testben a csontváz… A kontraszt…”)
A De te mégis szereted ezt a kort? horizontális és vertikális, térbeli és idıbeli formai
határkeresése és határtalansága által nyitja meg a vers létszerkezetének, mő-feltételének
perspektivikusságát, a szöveg szimultán dimenzióit. A képszerkesztésen kívül a mőfaji
többszörös referenciakör teszi hangsúlyossá a tánc, a mozgás lírai narratíváját. Az elsı
kurzívval szedetett szó (“Búgócsiga”) és az egyetlen kurzív verssor (a film árnyképeit is idézı
“s a vad ma ádáz árnyakat vetít”) jelentésrétegével a versforma mozgásképzetét erısítik;
hiszen a végig tizenegy szótagba kényszerített jambikus sorok a magyar ballada, a triolet és a
rondel táncos formáit visszhangozzák. Azonban a textuálisan is megnevezett haláltánc vagy
hattyúdal (megidézvén a modern balettet is) a Szellem halálát hirdetve (“…/ Már a Szellem
érzı / selyme vonaglik…”) nem kapaszkodhat rímláncolatba. Csupán belsı ragrímek és rövid
gondolatpárhuzamok, valamint a domináns sorátlépés gördíti tovább a sorokat.
Ami a mőfaji rétegzettséget illeti, a haláltánc mőfaja is kapcsolatba kerül a balladához,
a rondeau-hoz és a szonetthez hasonlóan rögzült formájú, egy összetett szabályoknak
engedelmeskedı másik francia versformával, a tizenharmadik század által kedvelt fatrasie-val
és annak variánsaival. (A vizsgált vers gondolatritmikus változatával egy idıben Babits két
hasonló, a fatrasie-re emlékeztetı balladai tematikájú verset is ír.) A többszörös mőformai
vonatkoztatottságnak részét képezi a fatrasie etimológiájának szerkezetbeli tükrözése. A
fatras, fatrasie kismőfaji elnevezést eredeztetik a latin farsura, szövegkitöltés és
szövegmegnyújtás szóból, valamint a mőfajjal egykorú francia limlom, kacat fınévbıl, ami
aztán a nonsens költészet nyelvi játékait inspirálta. Tehát a tizenharmadik században a fatrasie
egyfelıl a horror vacui, az üres tértıl való félelem és e szorongás iróniájának kísérleti tere. A
De te mégis szereted ezt a kort? önmagában álló, a szövegbıl kisodródott metaforája, a
búgócsiga kiváltja a lengés képzetét, majd a versszöveg sorai a következı kisodródott szóig
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(“Rózsa”) megnevezik és leírják a mozgást. Ugyanakkor még a képkibontás elıtt
“megnyúlik”

a

szövegháló.

Egyrészt

a

búgócsiga

képe

megidézi

Babits

egyik

novellatöredékének indító képét: “A gyerek, aki búgócsigáját elereszti, kinéz elıbb neki egy
alkalmas helyet; […] beállítja valamely sarokba: hadd vigye onnan az egyenes lódulás a
tágasra, és akkor táncolhat! ”. A töredék ezen mozzanatánál azonban belép a szöveggel küzdı
szerzı és álpárbeszédbe kezd a szöveg szándékáról, így a búgócsiga az írás teremtı
indulatának metaforájává válik: “Búgócsigát akarok ereszteni; honnan indíthatom? Pompás
sarok lesz nekem Harkány fürdıhely…”.360 A búgócsiga többszörös szemantikai jelöltségén
kívül figyelmet érdemel a dunántúli táj mővilágon belüli szerepeltetése. A Képek és jelenések
textológiai játéka ugyanis a tájak és a Város mitizálását is felöleli. A ciklusban (valamint az
esszékben) Fogaras havas hegyeinek ellensúlyozásaképpen a szülıföld, Szekszárd, a Dunántúl
képéhez Dante Itáliájának képzete kapcsolódik – az éppen akkor fordított Isteni színjátékra
referálva. Ez a képzetkör a De te mégis szereted ezt a kort? elıvázlatában361 a lírai tömörség
híján még nyílt utalás. A babitsi “arányjátékból” épülı, a “Búgócsigá”-hoz tartozó sorok után
a “Rózsa” egysége mint a líra vándormotívuma egy bergsoni-dantei képet bont ki: “azt a
Rózsát és Fényrózsát, amelyrıl Dante szól, s melynek minden szirma egy-egy lélek, és ma
már egy-egy zsugorodó lélek…”. A jambikus versben a bergsoni ráncosodó arcú Föld és a
zsugorodás motívuma szellem és test, szellem és meztelenség evolutív párosításában (Dienes
megfogalmazásában), a fátyoltáncot idézı metonímiában szerepel együtt: “…Már a Szellem
érzı / selyme vonaglik, zsugorodva játssza / vadult játékát...”.
A farsura mőfaji elnevezésének implikációi tehát magukban hordozzák a nonszensz
szubverzív

erıkapacitását,

az

uralhatatlan

heterogenitás

jelentésgarantáló

helyének

szövegmozgások általi keresését, ugyanakkor a mő narratív rendje és logikája a haláltánc mint
vers eredetkeresésében, e be-nem-zárodás kényszerében a szövegbıl kisodródott alakzatok
sokaságával elkülönülı mozgásban, éppen a forgás, a spirálmozgás önreflextív metaforáját, a
búgócsigát emeli ki elsıként a sokaság kívülét,

a kívül pozícionálhatatlanságának mő-

szimbólumaként a mő feltételévé is avatva. A búgócsiga spirálmozgása pedig a babitsi életmő
paratextuális szervezıdésében éppen e textuális mozgásképzetek és a biográfiai táj mővé
alakulásában a szövegkitöltés és szövegnyújtás elsı mozdulatát kutatja. A horror vacui tehát a
fehér merevség, az egységes tömb tájjá jelenítését a nonszensz és a gondolattalanság
megnyitotta mozgás-helyek ihletindító képeinek sorozataiként, kacataiként vetik ki a síkok
elmozdításával. A már említett novella-töredék a búgócsiga számára a határoktól minél
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messzebb indításával s a játék mozgását táncként hasonítva a babitsi jelenés fogalmi
telítettségébıl, annak textuális tapasztalatára alluzionálásának rétegét emeli ki, ezáltal az
ihletindító képet, az illanóbb képet a kívülbe utalva – a gyermekké-leendés mint az ártatéan
test, a kezdet nélküli elsı mozdulat lehetıségét megidézve az ırült leendés terében. S a
novella-töredék töredékességének látványán túl kép és jelenés eddig ismertett viszonymodulációit manifesztálva, a töredék saját szövegesülésének mozgásait követve, egyszerre
utal a mő spirális végtelenségében a mő kívüljének elkülöníthetetlenségére, esszenciális
magányára, s a reprezentáció mőtájékként metaforizálásában a képet a halál alakzatának
analógiájára egy nem-dialektikus idıbe utalja. A novella-töredék ugyanis a gyermek
ihletindító képként a szöveg/papírlap egyik csücskére helyezve kezdi meg passzusát, majd az
alanyi megszólalás terepeként a gyermekjáték mozgásának analógiájában a búgócsiga már
mint a mő tájékának határait látszik kijelölni, éppen a Dunántúl egyik biográfiai tájának
kijelölésével: „Búgócsigát akarok ereszteni, honnan indíthatom? Pompás sarok lesz nekem
harkány fürdıhely, amely Baranya megyében fekszik, kevesen ismerik, annál kevesebben
veszik észre képem hőtlenségét.” A véletlenszerőség vonala ezután azonban elbuktatja a
formát, legalábbis a mő rendelkezésére álló teret nem a megkezdett linearitás szerint folytatja.
Néhány sorral lejjebb ugyanis a mimézisre törekvés, a másolás reperezentációs igényét a
szövegesülés elforgatja, éppen a helyszín leírásakor: egy szó közepén Babits az írást a
keresztbe fordított papírlap irányába elfolyatva tölti tovább.
A karneváli móduszban, az értelem távollétében a leendés e zárt határán való
mőfajszöktetései rehabilitálják a költıi megismerést, de ebben az esetben úgy, hogy a fatras,
fatrasie kismőfaj nonszenszének és gondolattalanjának a tánc forgása által kijelölhetetlen
irányú lendületében helyezik el a gondolattalanság, a nonszensz határzónáit. S így ha a térben
képzeljük el a megismerésben a gondolatot kiváltóval, a jellel való találkozást, vagyis a jellel,
amit a gondolat még nem gondolt és már nem is tud elgondolni, akkor azt éppen nem a
kintben, a kívülben keresi. De a novella-töredék és a De te mégis szereted ezt a kort?
gondolatritmikus prózájának, valamint versként spirálba helyezettsége para-politikájuk révén
a véletlen az életmő gyengeségében, az írás eseményében az elbuktatott formát a mő tájékán
újra tájjá változtatja. Így heterogén sorozatokban szervezik a spirálmozgást, a mő dialektikus
munkáját az ırült leendés találkozásainak kényszerében. A reprezentáció ilyen fokú babitsi
kijátszása tehát az ismét eltőnı születést prezenciára keltı versspirálja a költıi nyelv státuszát
a heterogén tömb modalitásában így pozícionálja.
A szövegnyújtás, szövegkitöltés gondolatiságát tehát a dinamikus intratextus teljesíti
ki, a fatrasie “kacatjait”, a haláltáncból kisodródó, de ezáltal a figyelem körébe kerülı és
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körüljárandó babitsi jelképiséget a tipográfia által is jelölve. A De te mégis szereted ezt a
kort? verstérképe az idézett novellatöredékkel és a prózai vázlattal egységben a
gyermekség/felnıttség jelentésrétegét is bevonja. “[…] s úgy látom néha a Földet,
gyerekmódra, mint egy óriás búgócsigát, amit valami felnıtt isten húzott föl nekünk …” —
hangzik el a vázlatban a “végsı Bukás” táncáról. A vers címének tárgya ― ami a vázlatban
még a távolra mutató névmással szerepel — ugyancsak egyszerre vonatkozik a történelmi
korkontextusra, a háború által elsöpört Gyermek évszázadára, a modern Város új allegorikus
alakjaira (a jazzband pokoli “fürge négereire”), valamint megélt felnıttlétére.
A jazz modern, felszabadult haláltánca és a karneváli maszk felöltésének gesztusa
szembesül a balladai nyolc soros strófa zártságával: “maszkokat ölt — (Óh kedvesem, milyen
maszk / menthet meg majd sárga gázmérgeiktıl?)”. Azonban a fatrasie szövegnyújtásának
jegyében — mint ahogyan azt a búgócsiga motívuma is ígérte — két formailag zárt balladai
egységbıl létrehozza az önmagába visszatérı végtelen mozgást. A De te mégis szereted ezt a
kort? textuálisan is megnevezett haláltánca kettıs spirált alkot a kötetben utána helyezett A jó
hír címő verssel. A mindvégig tizenegy sorszótagba kényszerített forgás átterjed a
perspektivikusság által balladaszerőbb, születést kottázó következı versre. A ballada így a
süllyedés helyett emelkedik: “Megszületett a gyermek.” A kettıs spirál-megközelítést (a két
vers együttes elemzését) ismét architextuális mozzanatok is kínálják. Babits elsı kötetében a
Haláltánc címő vers szituációjában a Halál mint szeretı jelenléte oldja a fenyegetettséget, a
mőfaj egyik klasszikus allegóriája szerint. A formát ebben a kötetben csupán a telefon
motívuma teszi “élıvé”. Azonban a kiszolgáltatottság környezetének ugyanazok az elemei
ismétlıdnek meg A jó hír leírásában, de a lírai narratíva egy szimultán látomás, a képek
groteszk folytonossága révén rajzolja meg a csatamezı haláltánc-forgatagát, az álomból az
“ijedt valóság”-ra ébredı látómezejét és a születés hidegségét. A kettıs spirál által a De te
mégis szereted ezt a kort? haláltánca és A jó hír jellemzi a karnevál körkörösségét.
Az irodalmi mőfaj tehát nem formális kérdésként való megjelenése babits
életmővében ismét a köztes hely kétszeresen affirmatív ígéretével jelenik meg a textuális
tapasztalatban, a mőfajok rózsájának megfogatását a metaforák mallarméi testvériségének
sematizációjában elképzelve. S a heterogén textuális aktivitásában a centrális forgás által
reprezentációra adott vonzásban, a farsura erıkkel egyezkedésében végig jelen van a nyitás és
zárás

effektusainak

elhelyezhetıségének

tendenciájában,

a

gondolattalanságban

és

nonszenszben (az ihletindító kép nem-dialektikus idıre utaltságától kezdve) az elsı mozdulat,
a kezdet, az ártatlan test kutatása, amely a kadaverikus kép rezsimjét vizsgálva a váz, az
állvány mozdulatlan rögzíthetıségében keresne nyugvópontot – a zárt forma dichotómiái,
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absztrakciói között. A haláltánc adott babitsi mőbe helyezıdése, majd horizontális és
vertikális továbbpörgése a vanitas-könyv kényszerében a nietzsche-i magából pördülıt az
érzékelhetın, a tájon való szükségszerő átjutást követıen, a születést kottázó vers jelenésében
a szimultán látomás struktúrájának illuzórikus nyitottságát buktatja el. Ugyanis a leendés
karneváli

szecenikába

helyezése

által

olyan

szubverzív

erık

jelennek

meg

a

gondolattalanságban, mely a nietzschei táncot is tartó affirmatív vonzást a tánc mint a
gondolat külsıt nem feltételezhetı intenzifikációját analogizálva, A jó hír versében a tánc
ellentétének, a ritmusának egyetlen kadenciával megtörı háború látomásával szövegesíti. A
farsura így képezi le a szöveg egyik tömbjén kívülre került, ám a spirál részeként a láthatóban,
a látvány részeként továbbra is tevékenykedı rögzítetlen gondolatot, emblémái révén éppen a
láthatóan visszatartott intenzitást jelezve, a mőre mint eseményre felfüggesztettségben.

“Ki ad kinek? Mit ad?…” — hangzik el Nemes Nagy Ágnes Babits Mihálynak
dedikált, a babitsi versvilág arányaival felelgetı versében (Víz és kenyér). A tárgyiasság
poétikai jelenségében gyökerezı mőfaji direktívát, a mozdulatlan szimbólumok megforgatását
a tánc, többek között a jazz haláltánca, a plasztikai költemény mint sőrített és vizualizált idı
helyezi elıtérbe. 1931-ben a Nyugat harmadik számában Nagy Endre a karneváli
felszabadultság szellemében ír a “megismétlıdés lihegı ritmusáról”: “Szellemi masszázs ez,
amely végigkopog az idegeken és elaltatja a lelket. Azt hiszem, Amerikában feltalálták a
szórakoztató-gépet.” (Amerika, Amerika!) Azonban Baka István sora(“Fogyjon a hájad!” —
Halál-boleró) és Garaczi Lászlónak a Bálnák táncában végiggördülı kérdése (“szakrális
szerep-e belesírni a hős, aranyos szélbe; sok drága seb lesz a húsban (…) a masszırsátán —
szakrális szerep-e”) már Babits kettıs spiráljának mintájára olvasható. A végtelen
versmozgásban újra megjelenik a zárt forma.

4. „Kinyitni életveszélyes” A Kártyavár regényének korrajza és az aszketikus
unalom?
“De, mondta egészen egyszerően, mintha láncfőrész villanna az éjben, mely a villanással egy idıben
deréktól csípıig kettéhasít.
A lány újra a táska mélyére nyúlt, szalvétába csomagolt szendvicset húzott elı, szalvétástól
kettécsavarta, egyik felét a kezembe nyomta.
Egyél, én csináltam, mondta.”
Podmaniczky Szilárd: Anyák napalmja
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“Én: csüngök… önmagamba zárva.
Koponya: Unom. Ezt már hallottuk.
Én: És mit akarsz hallani?”
Pavel Vangeli: Natura Morta

Babits Mihály Kártyavár címő regénye talán még az Elza pilóta vagy a tökéletes
társadalom utópiájánál is több kritikát szenved el, egyfelıl vélhetıen azért, mert a prózai
életmővön belül a legsikerültebbként számon tartott A gólyakalifa után más kísérletet várt az
olvasóközönség; másfelıl a Kártyavár korrajzának “valóságos aktái” mintha egyetlen ügyet
dokumentálnának: “Ime Újváros – egy pillanatig egy új, hazárd és szennyes Magyarország
szimboluma! Valami bőzlik Dániában s lehet, hogy mindannyian egy kártyavár romjai alatt
fuldoklunk. Nosza, rothadásból és omladékból is – építsük tovább játékvárosunkat!”362
Rába György meglátása szerint a regény mővészi “egyenetlenségének” fı oka az,
“hogy hosszú hevertetés után, megváltozott életkörülmények alatt, eltérı mőfaji, sıt
világnézeti fölfogásban írt részeket illeszt egymáshoz Babits.” Míg Rába monográfiájában az
expresszionista regény elıfutárának tekinti a Kártyavárat, addig Bodnár György Babits
Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikával címő tanulmányában363 a korrajz
irodalmi konvenciójának provokálása felıl közelíti meg a regényt, amely így “olyan alakzat,
amelyben leplezetlenül a korrajz keresi poétikai formáját”,364 hiszen “A bábfigurák, a
misztériumjátékok stilizáltsága és a detektívregényi cselekmény önkényes bonyolítása mind
olyan megközelítésre utal, amelyben már érvényét vesztette a realista társadalmi regény
azonosítása a regénnyel.”365
A Kártyavár befogadási élményének szubjektív mértéke nem képezheti vita tárgyát,
azonban az architextus dinamikájának, illetve azon belül az öt Babits-regény képezte kísérleti
tér mechanizmusának ismeretében talán figyelemre érdemes az egység hiányának kérdésén túl
a regény állandó textuális figyelemfelhívása saját kiszámíthatóságára, illetve a mechanikus
haláltánc-forgáson túl a hangsúlyozott unalomra (melyet a negyedik fejezet címébe is emel:
Egy mőszaki fejezet, melyet a járásbíró és az olvasó együtt szenvednek végig). A regény
alcíme (Egy város regénye) és a cím együttese olyan diskurzusok párhuzamos
bekapcsolódását jelzi a regénybe (a szerzı “szimultánista” hajlamoknak titulálja ıket),
melyek Magyarország véres szimbólumának megalkotásán túl egy másik egységképzı
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absztrakt forma szervezıdésére is rávilágítanak. A megtervezett város szövegének
megkonstruálása és az angol tájképkert történeti allúziói, az életfilozófia és a
mővészetfilozófiai fogalmakká váló mővészettörténeti fogalmak egymásmellettisége olyan
mőalkotást hoznak létre, melyben a keret nem fedi pontosan a kiválasztott tárgyat, az alkotói
aszkézis intencionált unalmat szül és ezzel “öndestruál”, az elhatárolódás/elhatárolás és a
reprezentáció dinamikájából mintha szándékoltan a formulák és a reprezentatív póz
mechanizmusa kerekedne felül. A szerzı a Kártyavárban egyrészt mintha a Paradicsomba
kalauzolná elsı hısjelöltjét, Partos bírót, de az a dantei Pokol feliratának bádogbodés
változatánál találja magát,366 másrészt az architextus világában talán esztétikai tudatossággal
lezárt prózai szakaszon belül létrehoz (nem hoz létre) egy zárt mőalkotást, amely a Heinrich
Wölfflin-i fogalmi ellentétpárok interpretációjában regresszió a fejlıdésben, nem kivágás az
áramló életbıl, nem organikus forma az elvont formula helyett, hanem meddı bekeretezés,
melyet a Merceria-formula jelez Babits lírájában. A közhelyeket kedvelı kornak, mely az
optikai fejlıdés kiugró szakaszában határozza meg magát (a mozi és Mozgás korában), ez a
képigénye, vagy túljut-e a babitsi történeti kor a regény aszketikus unalmán? Ki itt belép, mit
talál a történeti képzetek tárában és felhagy-e minden reménnyel a korrajz és az utópia?
Wessely Anna idéz az 1901-es Pan-American Exposition kapcsán, melynek látogatóit
“intelem” figyelmeztette, hogy “ne feledjék, hogy amint beléptek a kapun, maguk is a
látványosság részei.”367

Miután Partos járásbíró önkéntelenül maga is részt vállal a kártyaváros építésében
házvásárlásával, Adamec egy külvárosi kocsmába, a Mexikó-vendéglıbe vezeti a már
önmagát nem idegennek, beavatatlannak érzı hıst: “És éppen ez a világ volt az, amibe
vezette Partost Adamec, és itt, itt már Partos otthon érezte magát. (…) Itt már messzirıl
kellemes sör- és pörköltszag áradt. Fakult, aranykeretes képek függtek a falon, hölgyeket
ábrázoltak, papagájjal, vagy kiskutyával, hölgyeket, régi divatú toalettben, s merev
mozdulattal, mint a francia kártyák dámái.”368 A regény ezen részletében a városvég,
ugyanakkor a határtalan amerikai földrész megidézése a kocsmanév által, a félbevágott nı
meddı végessége és mozdulatlansága, valamint bizonyos képkategóriák – a portré és a
csendélet – díszes kereten belüli keveredése, továbbá a hısként pozícionált Partos beszélı
366
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neve az eltolható térhatárok és a perspektivizmus-ellenesség
egység

jegyében

teremtenek

otthonosságot

a

ellenében, a zárt szemléleti

látszólag

centrikusan

szerkesztett

szövegvilágban. A hıst körülhatárolt térbe követjük, és az ı statikus nézıpontjából, egyetlen
nézıpontból látunk rá a kiszámítható cselekmény

lineáris perspektívájára, miközben a

tizenkilencedik században megjelenı képzımővészeti változások, majd a tánc- és
színházmővészeti folyamatok viszonyulása az irodalomhoz, illetve a mozgó ábrázolás, a film
megjelenésével az új vizuális rend a zárt formával, az elvont formulával szemben az
organikus, áramló, “eleven” formát helyezi elıtérbe, s ezen problémák poétikai
kérdésfelvetésként a babitsi életmő minden területén megjelennek.
Miután a parnasszisták hitvallást tesznek a francia retorikákban rögzített szabályokkal
rendelkezı lírai mőfajok, az ún. zárt formák (formes cloîtrées vagy tailles) mellett, és a
legtökéletesebb mőalkotásnak az egy szonettben leírt képzımővészeti alkotást tekintik, illetve
a tizenkilencedik század a nagy tájképfestészet korszakaként aposztrofálódik, Werner
Hofmann mővészettörténetében rámutat arra, miként válik valójában vitatémává a mővészeti
döntések polémiájában a tizenkilencedik században a legprogresszívebb diszciplínának369
tartott festészet három kategóriája: a portré, a tájkép és a történeti kép.370 Hofmann Courbet
egyik festményének jellemzésén keresztül bizonyítja, mennyire nem elégséges önmagában
Fritz Novotny megjegyzése, s alkalmazza Henrich Wölfflin 1915-ben megjelenı
Mővészettörténeti alapfogalmak. A stílus fejlıdésének problémája az újkori mővészetben címő
könyvében kifejtett új mővészettörténeti fogalmi párokat.
Ami a korrajz idıbeliségének és történetiségének esztétikai kompozíciója kapcsán
Babitsnál felmerül, azt Hofmann David Marat-festményének elemzése és a keret két
felfogásárának ismertetése során összegzi. Hofmann megfogalmazásában a történelmi tudat
jelen és múlt történelmi elkülönítésével a stílus végsı válságát hozza, ugyanígy az idıbeliség
tételének engedelmeskedve a kiszámított stílus, a forma pusztán esztétikai történetté
redukálása kivonja magát az életbıl. Ezen esetekben a portré vagy a történelmi festmény
csupán térkiszorítás; a Marat-kép esetében a képtér függılegesei és a vízszintesei az esetleges
kivágással, elvágottsággal magát a középponti tartalmat szolgálják: az elvágott ütıeret idézik,
illetve a holttestet elhatárolják a környezı világtól, így a kép maga lesz a töredékesség, az
evilágiság szimbóluma, s az idıbeliség nézıpontjával egy korrajz egyszeri, meg nem
ismétlıdı történése nyilvánul meg. Ehhez képest a Kártyavár utolsó fejezeteiben egyre
többször kerülnek elı az arra vonatkozó megjegyzések, hogy minden megismétlıdik,
369
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megjósolható, tartalma elıre látható, minden a mechanikus ( a polgármester verkliként
forgatott városi gépezetének ) szolgálatában áll.
Georg Simmel Rembrandt portéjait és önarcképsorozatát értelmezve szintén az
életfilozófia szemlélete alapján konceptualizálja, hogy az élet vizuális megfelelıje a
dinamikus, organikus forma. Babits Recitativ kötetében a Képek és jelenések ciklus ikoni
attribútumokként jeleníti meg a perspektivizmus merev tekintetét (a statikus szemet) és a
tektonikus testtartást, melyeket már a nyitó vers, a Merceria is tematizál a félbevágott,
mechanikus zárt formaként forgó próbababa-múzsa alakjának leírásakor: “Szabályos arca
mindig mosolyog,/mindig vidáman, egyformán forog. (…) Tartása egyenes, fejet nem
ingat/merev szemével sohasem kacsingat.” A ciklus azután meghatározott sorrendiségben
felálló versei különbözı életfilozófiák (Nietzsche, Bergson, Simmel, Palágyi Menyhért)
fogalmait irodalmi terekbe tárgyiasítják, a rosszul kivágottat, a kiszámítható formulákat
szembesítik a képvers lehetıségeivel, a lírai képi narratívával vagy a haláltánc
mőtárgyleírásként és táncleírásként tematizálásával. Bár az 1920-as évek elején az esszék
terébıl eltőnik a formula kifejezéséhez köthetı fogalomkör, a poétikai szemlélet késıbbi
versspirálokban (ld. Rejtvények és A kedves arcképe, De te mégis szereted ezt a kort? és A jó
hír), valamint a regényekben is alapvetıen befolyásolja a szerkezet alakulását.
A zárt szemléleti egység és az irodalmi rangvesztés a városról való dialógusok
rendszerébe is bekapcsolódik az urbánus topikára épülı mőfaj, a krimi és térhódítása által.
Hofmann A földi paradicsomban saját legfıbb tételeként is azt a problematikát fogalmazza
meg, amelyet a krimi és az új olvasóközönség igényeinek kölcsönhatásában, valamint az
alkotómővész új pozícionálhatóságának kérdésében is megjelenik. Hofmann fentebb idézett
könyvének 1974-es kiadásához írt elıszavában pontosítja, hogy ıt alapvetıen nem a
historizmus és az avantgarde feszültsége érdekli, hanem “a magas mővészet és a napi
mővészet kölcsönhatásainak kérdése; ami tételszerően összefoglalva annyit jelent, hogy a
magas mővészet képi hagyománya vulgarizálódik, a napi mővészeté pedig nemesedik. A
rangvesztés és a rangosodás összefügg egymással.” és ezt majd a huszadik századon is végig
kell követnünk.371
Ami a korabeli olvasatokat illeti, Nagypál István a Nyugat 1941-es évfolyamának
hatodik számában Ponyva és irodalom címő írása jól szemlélteti, hogy bár Nagypál
különbséget tesz a ponyva fogalma és krimi mőfaja között, a ponyva és a magas irodalom
összevetésében a krimi ponyvaként kerül ki vesztesen az összehasonlításból – a zárt formai
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egység szemlélete okán. Ugyanis míg a ponyvának (ld. nála mégis kriminek) szigorúan zárt
formai (és ezáltal befogadói) elvárásoknak kell megfelelniük, addig a magas irodalom mővész
és anyag harca, hiszen az anyag, az élet mozgásban van, és a mővésznek ebbıl a mozgásból
kell kiszakítania egy képet, mely magán viseli majd az alkotó szubjektum kéznyomát, amely a
mőalkotás belsı céltudatosságával hozza létre a szintézist. A Wölfflin-i mővészettörténeti
“alapfogalmak” szemléleti hatása ebben a megfogalmazásban is érzékelhetı. Azonban a kor
referenciáinak jelképi teherbírása megkérdıjelezıdik és így a magas irodalom, és – különös
helyen a polémiában – a korrajzregény is megkérdıjelezıdik, amennyiben a magas irodalom
nem

tudja

visszahódítani/meghódítani

az

egyre

gyarapodó

és

szélesebb

körő

olvasóközönséget. A Kártyavár egyik kulcsjelenete a zártság-nyitottság fogalompár
nézıpontjából a csengettyősfiú jelenete Kerbolttal, melyet a regényben a zöld szoba és a
kulcslyukkrimi motívumai követnek.372
“…Amint a polgármester benyitott az imént Kerbolt szobájába, az egyik
csengetyősfiú, aki éppen az ajtónál állt, megrezzent és egy zöld papírskatulyát ejtett ki
ujjasából. A skatulyából különbözı színes plajbászok gurultak szét s töredeztek össze a
padlón, s a fiú elıbb önkénytelen utánuk ágaskodott: de aztán, észbe kapva, megállt mereven,
s iparkodott úgy tenni, mintha a plajbászok nem tıle származnának, mintha az egészhez
semmi köze sem volna. De Kerbolt észrevette, megismerte: a színes ceruzák az ı asztalán
szoktak volt heverni, pontos, szinte felesleges könyveinek rubrikáit színezgette ki velük,
szerette a pontosságot, az áttekinthetıséget, szerette magát a száraz, gépies munkát is,
izgalmait, rossz hangulatait gyakran ölte ilyen rubrikázásokba.”373
A zöld festék motívuma már a Kártyavár párregényeként számontartott/értelmezhetı
A gólyakalifában is megjelent, mikor az asztalosinasként ébredı Elemér a koszos,
átláthatatlan ablakú szobában szétkeni magán a festéket (ami elıbb “tág volt és látás és
messzeség”374). A motívum tartalmának konstruálódása köthetı egyrészt Kerbolt angolkertje
és a város kulturális koncepciójához, valamint egy francia “sárga” (ponyvafüzet), Gaston
Leroux A sárga szoba titka címő kulcslyukkrimijéhez, mely a Kártyavárban textuálisan is
beidézıdik a zsurnaliszta Svarc Jenı által; a krimi narratív sémája éppen ott kapcsolódik be a
regénybe, ahol a Kártyavár szerzıje saját bevallása szerint is elveszíti a történetmondói
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fonalat, mechanikusan regisztrálja a város aktáit (ld. Bevezetés, melyben a szerzı a maga
lovát dicséri), ahogyan Kerbolt is inkább csak rubrikáz.
A Tóth Árpád által fordított Leroux-krimi nem véletlenül kap hangsúlyt a Babitsregényben, hiszen Leroux éppúgy félrevezeti a sematikusan, krimi-formulák szerint olvasót,
mint talán Babits a nem unalommal olvasót. Csakhogy míg a francia krimiíró a magas
irodalom

keretezı

eszközeivel

próbálja

nyitott

szemléleti

egységgé

formálni

a

kulcslyukkrimit, ami ezáltal már nem a statikus szemet avagy kukkolót kívánja olvasói
csapdába ejteni, addig a Kártyavár szerzıje a “jószövegszerőség” látszatának struktúrája
mögött direktponyvába zárja jelenének korrajzát. Leroux mindent megtesz, hogy túltegyen
mesterén, Poe-n (akárcsak szereplıje, Rouletabille József Nagy Freden, a híres detektíven),
amikor a kor (mőfaji) referenciáit átlátszó tárgyakként kirakatba teszi,375 amint kihelyezi a
mővészet fellegvár(os)ának tekintett Párizs hıseit az “elvadult természet ölére” (ld. negyedik
fejezet címe), majd miután lebontatja a kerti lakot376, az urbánus mőfajjal, a krimivel
lebuktatja a nagyváros új hısét, a híres detektívet.
Ebbıl az értelmezési körbıl Leroux krimijének címében a sárga a korabeli ponyvák
nemzetközileg egységes sárga borítóját idézi meg, amely végül sok nyelvben a ponyva/a
krimi egyenrangú elnevezésévé vált. A “szennyirodalmon” kívül Babits regényében a
schundfilm (szennyfilm) is teret kap, és a bérházak szemete a Kártyavárban is mélység és
felszín, elıtér és háttér dimenziójának kapcsolódásait implikálja, de nem a Psychoanalysis
Christiana versszituációjának megfeleltetve, hanem az intratextus két másik lírai darabját
idézi, melyek együtt egy gondolati spirált alkotnak: a Városvég és A világosság udvara
verseket. A sablonok szerint létrejövı mőalkotás kivágássá válásához a Kártyavár mintha
szándékoltan nem jutna el, a korrajzregény a folyton táguló áramló körök vitalitásából végül
látszat-kilátásra nyílik. A direktponyvaként megvalósult korrajz mintha a rosszul kimetszett
portréknak vagy történelmi képeknek felelne meg, hiába éled/épül a várostest és ezzel
párhuzamosan a szöveg, a határvonalak rosszul dimenzionáltak, a “protagonisták” lecserélése
az elızıleg fıhısként tekintett szereplı nézıpontjának elégtelen mozdulatlanságát vonja
kritika alá (a harmincadik fejezetbıl, “Melynek tartalma könnyen elırelátható”: “De addig a
polgármesternek ideje van megdolgozni a közhangulatot, s mindenben új helyzetet teremteni.
375

“Az Oberkampf utcai feldarabolt asszony ügye alkalmából (…) ı[Rouletabille] volt az, aki az Époque
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Igy történt volna – ha a protagonista mozdulatlan marad,” és a narráció nem folyik át egy
mechanikus prózai haláltáncbetét kezdetébe); a hasonlatok végül nem hasonlatként mőködnek
(ld. Huszadik fejezet, Melyben, többek közt, egy hasonlat lesz a kannáról és az
öntözırózsáról), egyetlen határvonal válik csak úgy belsıvé a külsıdlegesbıl, hogy az
nyitottá teheti a regény végét, hiszen csak sorozatban lehetséges a bekeretezés.377
A szemetet összeszedı csengettyősfiú figurája a szennyirodalom sablonjait volna
hivatott zöldre színezni, mint ahogyan Kerbolt hivatali szobája is zölddé festi Leroux sárga
szobáját, megidézve ezzel is az angolkert, azaz a tájképkert konvencióját, melynek
kultúrtörténete összefonódott a városok és a kiállítási városok (világkiállítások) diszkurzív
hagyományaival. A várostervezések festészetbıl származó tradíciói a francia-, majd az
angolkert koncepciói révén származódnak át. Bár a város kulturális koncepciója szerint egyre
inkább az áttekinthetıségre és a tisztaságra törekszik, a középpontvesztés következtében a
Kártyavár Kerboltja bár megpróbál szabadulni a lehatároltságból, de akárcsak a kártyaváros
egyéb építıi/lakói, illetve a Kártyavár szövegének konstruálója, rosszul dimenzionálja a
határokat. A sematikusan mőködı, mechanikusan formában nincs feloldódás a határhelyeken.
Hivatali szobájának zöldre festett ablaka csukva marad (“Az ablak is zöld festékkel volt
bevonva embermagasságig, azon felül besütött a nap, a vasárnapi nap, élesen, gyászosan a
sötétzöld falra. Miért nem nyittatta ki az ablakot Kerbolt? Még érzett a levegıben a parasztruhák, kékvászon, bır, rossz dohány, izzadt munkástestek fürdetlen szaga…”,378 a zöld
ceruzákkal mechanikus kereteket rajzol, a feleségét sem estlegesen vágja ki, hanem
félbevágott véges nıvé teszi, akinek nincs köze az élethez (“A bırdívánon, alva vagy ájultan,
hevert még a szép nı, a nagy reggelben, mint egy csipkerózsa, és messzirıl látott az üveges
fényben. (…) Most az övé Ilona, mert látja, édes, gyermek asszonya, övé, míg ı ırizi álmait.
Övé, mert nincs ébren: míg nem szól, övé”),379 angolkertje pedig, a mesterséges paradicsom is
a kudarcok színhelye, akárcsak a látszatváros, a világkiállítások városaihoz hasonlatos
Újváros kirakatvárosa. Hofmann meglátásában ezek a kiállítási városok – amelyek tárgyai
több Babits-regényben is megjelennek – a meg nem valósult utópiák propagandisztikus
pótlékai,380 hétköznapi paradicsomok.381
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A modern korrajzregény, melynek “be kéne engednie a nyitottságot” az eltolható
térhatárok által, hogy esetleges kivágás legyen, a megidézett jelenségek koncepciójának
minden sablonjához visszatér. A regény egyetlen társadalmi megmozdulása a városépítésen
kívül a Hirschfeld elleni tüntetı menetelés. A vagyonos zsidó Hirschfeld azonban azon túl,
hogy a kor tipizált alakja egy tipizált környezetben, és azon túl, hogy az olvasó beavatódik, ı
is részt vett Kerbolt félreállításában, más módon is kötıdik Kerbolthoz, az egyetlen
szereplıhöz, aki organikus forma felé fejlıdne; a testi-lelki létezés történelemfeletti formája
helyett Hirschfeld a reneszánsz portrékat idézi meg, amely a vitális folyamat helyett a forma
történeti változását, a történeti rend felhalmozódását stimulálja.382 Hirschfeld neve megidézi
Christian Cay Lorenz Hirschfeldet, akinek a tizennyolcadik században öt kötetes
kertmővészeti munkája jelent meg a kertépítészetrıl, s maga adja önnön szájába ezt az
azonosítást a szerzıi jelzésen túl: “Igen, igen. Ha tehetném, én is a mővészetnek és
tudománynak élnék. Anch’io sono pittore.”383
Babits a Kártyavárban mintha az Arcképcsarnok elnevezéső passziánszjátékot őzné
(amelyik ráadásul a legnehezebb és “sosem jön ki” – ld. Beszélgetıfüzetek), korrajzként sorra
vonultatja föl a zárt forma vizuális látásmodelljeinek kudarcait. További két festıvel is
találkozik a városban flâneurként bolyongó olvasó. Elsıként Újhegyivel, aki nevében is
megidézi az új mővészt, akinek az új mővészeti mecenatúra hierarchiájában egyaránt kell
kreativitásra és produktivitásra törekednie, részben ezért Leonardo Da Vincit megidézve
repülıgépet tervez. (“Újhegyi egész délutánokat ült a «régi kınél»: nem tétlen, de nem mint
festı mőködik ilyenkor. Egy repülıgépen dolgozik, mely saját találmánya. Leül, iszik egyet,
letenyerel, homlokára üt, Heuréka! Zsebébe nyúl, elıvesz egy csomó csavart, drótokat, fúr,
farag, pörget, szelepeket, kerekeket: így érte ıt Kerbolt.”384) Újhegyi a felszínes dikció révén
látszólag avantgarde törekvéseivel az elvetett mőtermi hagyomány jegyében a modern
diszciplínát képviseli. A behatárolt lakhely és alkotótér helyett a mővész a végtelen, ösvény
nélküli, középpontját vesztett tájban találja magát, s az új kérdés nem a hogyan, hanem az,
hogy “mire kell az embernek képesnek lennie (…) mit kell tudnia ahhoz, hogy adott esetben
megfelelı fegyverzetben állhasson a természet elé?”385 Újhegyi azonban nevében magában
hordja a parnasszizmus alkotási terét, azaz ı is csupán a reneszánsz perspektivizmus
egynézıpontúságát képviseli, ı sem mutat túl önmagán, hiába gyárt utópisztikus
elképzeléseket a repülésrıl, mint ahogyan a polgármester, Madár János sem lát túl
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megtervezett városán – “madártávlatból” sem (akárcsak Elza pilóta, lebombázva saját városát,
jelenné transzponálva az utópisztikus jövıt, ugyanakkor meg is semmisítve az idıbeliség
hármas felosztását).
A harmadik festıvel Kerbolt városból kifelé tartó útja során találkozunk, amint
vadászpuskával a vállán a viktoriánus angol arisztokrata természethez való vonzódását, az
áramló végtelen igényét még egyszer kifejezésre juttatja, az egyetlen valósnak tőnı kilépési
lehetıség felé: a temetıfalhoz. “Valami mővész ült messzebb az erdı felé, nagy állvánnyal,
ládákkal, s festette az erdıt. Idébb bérház épült, Rakonca legelsı bérháza, két emelet, nagy,
modern ablakok. Kerbolt az erdı felé fordult, letaposott füvön, üres sörösüvegek,
szardiniásdobozok, zsíros, győrött papirosok között.”386 A bérház motívumának tartalmi
telítettsége és a gondolatritmikus ablaksor leírásának egymásmellettisége azonban szintén
csupán az Alberti-metaforát idézi, mely szerint a vászon nyitott ablak; a bérház a dantei
elveszettség erdejében áll, tehát mesterséges paradicsom, újabb kudarcra ítélt kinyitás,
geometrizált, konvencionális szimbolikus tér, amelyben az újabb keret elé pozícionált
nézı/olvasó nem a látvány uraként jelenik meg, hanem az enyészpont és a megjósolhatóság
csapdájában. Az enyészpont újabb és újabb kijelölése a korrajz-regény keretén belül újabb és
újabb sematikus mőfaji vagy képszerkesztési elvárásokat implikál, azonban a bekeretezések
mőveletei inkább nézıpontvesztést indukálnak. Így a mővészi kivágás sosem rálátás az
áramló életre, a reprezentáció nem végtelen tükörlabitintus, az éppen megnevezett és követett
hısfigura nem találja meg a végtelenséget (csak a vég nélküliséget), nem leli a megfelelı
határokat. A meddı kimetszés terében egyetlen határvonal bizonyul eltolhatónak, az egyetlen
külsıdleges határ a jövıbıl, amely belsıvé válhat és elhelyezi Kerboltot az áramló
nyitottságba a saját halál által: a temetıfal határvonala. Míg a többi városlakó a mechanikus
ismétlıdés bábjaként kerül a modern allegorikus halálalak automobiljába, addig bár a saját
magát is fenntartással omnipotensként kezelı szerzı megöli szereplıjét, de mégis kiszakadhat
a “végre” sóhaja, ahogyan azt az utolsó fejezet címe is implikálja: Melyben végre elérkezünk
ama bizonyos temetıkerítéshez.
Simmel megfogalmazásában a létezés általában a forma elve és az élet elve közötti
állandó döntés. A Kártyavár egyetlen eltolható határ-megnevezése révén nyitott regényként
helyezıdhet el az öt Babits-regény áramló sorozatában, s a hamis Budapestként felépülı város
szövege a rangvesztés révén elırelép a nyitottság felé, így lehetséges, hogy a piaci kikiáltó
irodalmár módjára dolgozik. A gólyakalifa szerzıje, aki Tábory Elemér aktáit adja közre, hol
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szerzıként, hol narrátorként az impotens íróként aposztrofált d’Annunzioval való
hasonlatosságban kontextualizálja magát, majd a regény tanár-szereplıjét szerzetesként és
tanárként mintha újra szerepeltetné az életfilozófiákat felületesen magáévá tévı Vitányi
Vilmos ellenében (Timár Virgil fia); az ellenpontozás során azonban se Vitányi, se Timár
Virgil igazsága nem abszolutizálódik, a beidézett intertextusok nemtelenítik Timár Virgilt, így
ı is helytelen olvasóként jelenítıdik meg, az alakzatok közül a leghangsúlyozottabb
hasonlatok hasonlója és hasonlítottja az alakzat mőködésében szintén két (szöveg)világhoz
jelölnek ki enyészpontot a kinyitás lehetıségeként. A babitsi regényírói életmő utolsó darabja,
a Halálfiai pedig címében is a Kártyavár bádogbodés haláltánc-emblémáját idézi. (“s a
messze csucsot ellopják a város/törtetı, írigy emeletjei/leszőkült látkörébıl míg
megállva/habozni kezd s már szédeleg szegény,/lökések érik s oly komisz a lárma/s leülne
már a piac közepén/de mindenünnen szitok veri zúzott/füle dobját – gyanús, mert idegen.)387
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Befejezés

Már Babits Mihály korai költészeti terveiben, hangsúlyosan az Angyaloskönyv Lyrai
festmények darabjaiban, majd párverseiben versalkotó tényezıvé válnak zárt és nyitott
dichotómiájából való kilépés igény által provokált jelenségei, a huszadik század elejének azon
feszültségeire utalva, melyben a reprezentációs rezsimen túl a babitsi életmő felépítésének
tudatosítása is olyan esztétikai rezsim létrejöttének résztvevıjeként tőnik fel, melyben
egyszerre jelennek meg szöveg-szomatizációs eljárások és ezzel kölcsönhatásban – többek
között a zárt és nyitott dichotómiájának felszámolásában – a zárt szöveg kategóriaoldódásainak kísérletei is. Mindez szükségszerővé teszi Babits életmővének a zárt és a nyitott
dichotómiája mentén történı tovább árnyaló végiggondolását. Az érzékelhetı (sensible)
rezsimjében a nyílás, az egyre nyíló az egyik elsıdleges operatív elemmé válik, s ennek
következtében

a

dichotómiákkal

való

küzdelem

során

olyan

esztétikai

rezsim

megkülönböztetése is szükségessé válik, melyben a Rába György által véges szerialitásnak
minısített babitsi szemléleti elv módosítása lehetségessé válhat. A dolgozat így feladatát, a
vizsgálandó terület körülhatárolását, azaz a zárt szöveg kategória-oldódásainak területeit a
babitsi életmő szövegeinek vizsgálatát illetıen az egyre nyíló, a jelenés, a csipkés határ, ezzel
összefüggésben a biográfiai táj, és a kadaverikus kép rezsimjének esztétikai rezsimben fellépı
feszültségeinek teoretizálása által vélte elvégezhetınek.
A dolgozat a költészet nyelve státuszának a babitsi teoretikus vers-modellálásban való
pozícionálását a „gyenge gondolat” eljárásainak diskurzus- és reprezentáció-kritikák
egymáshoz való viszonyában követi nyomon, a maszkként védı forma polemikusságát a
heterogén

igazság-programok,

s

a

devenir

(leendés)

energetikus

sémákban

való

megjelenésének metódusával. A babitsi kép és jelenés erıs fogalmi-filozófiai telítettségét a
reprezentáció kódjainak, kitőntetett helyen jel és intenzitás, eltőnés és kitöltés paradigmatikus
kódjainak, a multiplicitás, esemény, jelenlétek programjainak a mő dialektikáját, s benne a
nyílás opreatívvá válását, valamint a babitsi költıi matéria szemléletét érintı tendenciáit a
vizsgálat körében tartva. A diskurzus idejének megértésén keresztül ugyanis Thomka Beáta
megfogalmazásában a mő „narratív logikájának és rendjének” megértése a babitsi költıi nyelv
matériáját textuális motorként határozhatja meg, mely a babitsi taille, zárt forma
„mőredıinek”

vizsgálatához

elárasztás

és

látható

igazságának

Didi-Huberman-féle

szimptomális jelenlét figyelem körébe helyezését ugyanúgy elıírja, mint ahogyan
elkülönbözıdés és hasonlóság, mő és figura esztétikai vitáinak kategóriájaként Maurice
Blanchot semleges jelenlétének fogalmiságát, Gilles Deleuze szubverzív kritikáját, a
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szubverzív diskurzusokon túl a karneváli szcenika és a zárt szöveg kategória-oldódásainak az
egyre nyíló, a haptikus látványosságának babitsi kísérleti terében is szemioticizálódó Alain
Badiou-i igazság-test szemlélete felé tartva.
A „hullamosó század” modern esztétikai reflexiójának azokat a zárt és a nyitott
struktúra illúziójának dichotómiái mentén is körvonalazódó referenciapontokat, esztétikai
rezsimben egymásra rétegzıdı retorikai-poétikai és ideológiai beíródásokat is érintı vitáit
tárgyaltuk, melyek részben a parnasszizmus-kritikához kötıdı zárt forma és a mozdulatlanság
kategóriáinak úgy biztosítanak esztétikai viszkozitást, hogy

azokat már a mőrıl mint

sensorium specifikumról értekezve a látható és elgondolható rezsimjének folytonos
rekonfigurálódásának esztétikai tudatosításával, a rezsimek együtthatásának szemléletével,
már az érzékelhetı (sensible) áthelyezıdéseit és felosztottságát (partage du sensible) a
’közös’ territóriumának rekonfigurálódása során meghatározó elemnek veszi. Mindez azon
szándékkal valósul meg, hogy a dolgozat válaszoljon a Babits-évforduló kapcsán KulcsárSzabó Ernı által felvetett problémakörre, mely szerint az eddig csak életrajzipszichogenetikai megközelítésben tárgyalt Babits-életmő vizsgálódásai közül hiányzik „az
irodalmi századelı prospektív potenciája gyanánt” vallatóra fogott életmő-vizsgálat, pedig a
jelentések keletkezésének dialogikus eseményében talán mégis képes az irodalomtudomány
arra, hogy „az irodalmiság reflexiós tudata gyanánt élı hatáspotenciált hívjon elı egy
«szótlannak mutatkozó» klasszikus hagyatékból”. Így a dolgozat a vers babitsi teoretikus
modellálásának szándékával, az életmőbeli forma-metapolitikának alávetett Babits-szövegek
paratextuális, metatextuális és intratextuális ki-vetkızéseinek, textuális lehántásainak, majd
visszaöltözéseinek vizsgálatát megelızıen közelíti meg a szubverzív diskurzus megnyíló
terét, mely a modern esztétikai reflexióban a performatív középpont operatív fogalommá
válását hozta magával, illetve törvényalkotás, ideológiai instancia, a mőfaj törvény-jellege, és
a

szubjektivizált

test,

a

jel

konstitutív

ideologémájának

új

viszonyfogalmait

dinamizálta/dinamizálja a dolgozat megközelítésében a babitsi kadaverikus kép rezsimje alatt
szintézis alá vonható életmő-darab kimetszésével. Az érzékelhetı modern esztétikai
reflexióban történı felosztása a karneváli szcenika, a karnevalisztikus szubverzió idı- és
térbeli korlátainak, a meghalás metaforikus sémájának elıtérbe állított vitái mentén, az
érzékelhetı felosztottságának és szegmentálásának kategóriái révén tárgyalható a zárt és
nyitott polaritásának modalitásán keresztül a babitsi életmő textuális mőködése, mely
tárgyalás során azonban szükségszerő elsıdlegesen a dichotómiákkal való küzdelem
feszültségeinek területét tehát az esztétikában kijelölni. Abban az esztétikában, mely a
rezsimek közötti oszcillálást jelöli ki aktivitásának területeként, s mely a vitalista-ontológiai
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diskurzusokban éppen a zárt, rögzített formát (forme fixe), illetıleg a kép, a mozgás, a nyíló
viszonyulásait és helyeit választja destabilizációs eszközzé ahhoz, hogy eleget tegyen a jel
konstitutív ideologémája és a folytonos születésnek alávetettség, s a kadaverikus hasonlóság
kihívásainak, és ezzel vagy különbözıképpen meghatározott prezenciák, jelenlétek szemléleti
egységében újra operatívvá tegyék a forma vágyott fogalmát a kultúra szövegében, vagy
egyenesen az „anti-reprezentáció” konceptuális felépítményének ellenében próbálják
definiálni

esztétikai

reflexiójuk

pluralizmusát.

A

dolgozat

így

a

mozgás

feleslegének/többletének (surplus) polémiáját a babitsi költıi matéria teoretizálásával a
heterogén tömb/test és a heteronómia szemléletének alakulásában vizsgálta, a figyelem körébe
helyezve a mallarméi egységes tömb és a szobor körüljárhatóságának Babits modern
esztétikai reflexiójában körvonalazódó textuális és szubjektum-szemiotikai referencialitását.
A kadaverikus babitsi modalitásában a „versmőfaj”, a „versválság” mint teoretikus
referenciapont meglátásunk szerint úgy van jelen, mint abba az identifikációs rezsimbe való
beíródás, amely a zárt szöveg kategória-oldódásait a mozgás helyének ’letapogatásával’,
lokalizálásával szándékozik véghezvinni. Az ekként értelmezett objektív mő dialektikája tehát
a jel és az intenzitás kép és sorozat feszültségében megjelenı paradigmatikus kódjainak
alakulásában-behelyettesítıdéseiben tőnik fel, s így a mozgás helyét és a test, a szobor, azaz a
kép-mivoltától szabadulni nem tudó, ám már az antitétikus figurativitás érvényességét is
boncoló esztétikai propozíciók a nyílt és zárt különféle dinamikái által jelölik ki.
Következésképpen halál és élet, eltőnés és keletkezés határdialektikája is oldódik az objektív
vers alakuló babitsi poétikájában, s így kerülhet elıtérbe a képtelen, a formátlan, a jelenés
textuálisba záródása, s a forma egyik metapolitikájaként az irodalomban (is) az általunk a
francia nyelvbıl kölcsönvett holttestet jelölı szóból (cadavre) eredı kadaverikus, azaz a
holttest-kép, amely egy új hasonlóságot megcélozva a kiszínezıdés elıtti test progressziójára
nem anyag és forma oppozícionálásával készül fel, hanem az elkülönbözıdés modalitásával
együtthatva, a reprezentáció „elıtt” dialektikus ideje mögé tekintve.
Babits életmővében az objektív mő és a „biográfiai kísérlet” nyitott életmővön belüli
megvalósulásaként a formaváz és többszörös immanencia-sík esztétikai modellálása révén az
életmő vizsgálatán belül kitőntetett szerepet tulajdonítunk a Képek és jelenések ciklus intra-,
meta-,

valamint

paratextuális

mozgásainak.

Majd

ebbıl

kibontva a

heterogének

keveredésének politikáját, s az esztétikai rezsimre felíródás babitsi jelenségeit – az immanens
költészettörténeti kutatásokat a filozófiai hatástörténettel és a genetikus textológiai kutatások
megközelítésével bıvítve is a babitsi konceptuális építmények alakulásfolyamatának olyan
dimenziói felé terelik a babitsi nyitott életmő értelmezését, melyben Babits irodalomelméleti
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elıadásai, illetve az esztétikát és a filozófiát az irodalom „kívülében” a szövegbe zárulás
jelenségeinek alávetve ehhez a tematikához sorolható esszéi, tanulmányai, kiemelt helyen az
Ágoston-tanulmány, a Játékfilozófia és a Modern impresszionisták a mő dialektikáját a
textuális szervezıdések mentén kísérhetik. Illetve a mővésszé-költıvé-filozófussá leendés
pozícionálását is tánc és vers filozófiai fogalommá emelésével a textuális tapasztalatból
merítve gondolják el. A Játékfilozófia három elemzett metaforikus alakzata Babits
életmővének intra- és para-poltikájában a metafora szintjérıl az objektív képek és jelenések
jelentésgarantáló intenzitásaiban a babitsi poétikai modellben a mőfaji direktívák hordozta
zárt forma metapolitikáját olyan poétikai eljárások és mőfaji tudat mentén alakítja, mely így a
zárt szöveg kategória-oldódásait veti fel, s a mő babitsi dialektikáját a tarkaságban
megfogalmazható szemléleti egységen túl a mővészet történetének új modalitásait elırevetítve
az egyre nyíló textualitása és a Blanchot-i mő-fajtalanítás irányába tereli. A Játékfilozófiában
a három metafora a babitsi életmőben is struktúra-hordozókként is megjelenhetnek a néma
anyag (kı, papírlap) jelömlésében, ugyanakkor „fecsegıvé” is válik a határ, a keret
textualizálódása által; következésképpen a mallarméi tömb és a Könyv esztétikai eszméje a
reprezentatív rezsim esztétikai rezsimben való folyamatos átíródásában a dichotómiákkal
küzdés terepeként a mozgás helyét és a heterogenitás politikájának alávetve állandó esztétikai
referenciapontokként is kitőntetıdnek. Így a kép és jelenés babitsi problematikáját Rába a
babitsi objektív poétika filozófiai genezisét középpontba állító kutatásai mellett érdemes a
politikai és az esztétikai filozófia együtthatásában értelmezni – interdiszciplináris metódussal
a mővészettörténet új modalitásainak oppozícionálásaiban, s az érzékelhetı felosztásának
kategóriái mentén is megvizsgálni.
Rancière ideilleszti Mallarmé-allúzióját, mivel még a par excellence tiszta költı is rá
meri bírni a költészetre a közös kapcsolatok egy másik topográfiájának szervezési feladatát,
„elıkészítvén a «jövı ünnepeit».” – a mallarméi heterogén érzékelhetı tömb -- A fentebb
említett mallarméi gesztus ugyanis a Nemzeti ünnep tőzijátékának módjához hasonlóan hoz
létre egy közös teret a vers magára záruló kiterjedtségével, a közös egy másik konfigurációját
elıfutáraként.

Egyrészt Mallarmé számára a vers egy heterogén érzékelhetı tömb

szilárdságával bírva zárul magára, materiálisan megcáfolva a neki szánt teret és a napló
„egyenletes tintaömlését”; másfelıl annak a gesztusnak/mozdulatnak a folyósságával is
rendelkezik, amely éppen a nemzeti közös tőzijátékhoz hasonlóan egy közös teret létrehozó
aktusban oszlatja szét magát. A mő dialektikájába ez az átpolitizálódás tehát a forma
metapolitikája révén íródik be, hiszen egyrészt az eljövendı közös élete/a kollektív élet a
mőtárgy ellenálló, rezisztens kiterjedésébe van bezárva; másrészt egy éppen már egy másik
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közös konfigurációját megrajzoló fokozatosan eltőnı mozdulatban aktualizálódik. Magára
zárulása nem más, mint elérhetetlensége a gondolat – és ezzel a körüljárhatóság, az
elgondolható rezsimjének, vagy az ıt szemlélı szubjektum vágyai és vég(zıdés)e(i) számára
(mely a figuratív alany lassú eróziójának folyamatába a láthatóság és a reprezentációs
rezsimen túli zónákra és kristeva-i site-kre tekintésével már a szubverzív kadaverikus kép,
mőfajtalanság,

formátlanság

és

képtelenség

helyének

jelentés-garantálását

kutatja).

Ugyanakkor a szobor mindenképpen egy identifikációs rezsim modalitásához fordul, tehát
autonómiája az éppen autonómiájában kifejezésre jutó életmód önálló létének ekvivalense is.
Szerves és szervetlen, illetve e jelenséghez hasonlóan organikus és inorganikus az
immanencia intenzifikációját idézi a mezı hasonló dinamizálásával, a reprezentációs és az
esztétikai rezsim együttes kép-olvasásával, s sajátosan a „barokk intenzitás” felé tör fogalmi
felépítményeivel, s

a talán

Deleuze devenir-inhumain-je is az

élet kategoriális

felgyőrıdésének hasonló kiküszöbölésével egyrészt az objektiváció „fattyú diskurzusával”
küzd, másrészt e fogalmiságban egyesíteni képes a kép funkcióit. Az esztétikai rezsimet is
megidézı Worringer-i oppozícionálás metódusa tehát éppen formai esztétikája révén lép ki a
formalista törekvések közegébıl, s tereli a mővészettörténeti mezıt diskurzus és reprezentáció
viszonyának kérdéséhez, és a forme fixe szótárán túl egyszerre az „öntárgyiasítás” és
ugyanakkor a szökésvonalak gondolatiságához a figure de transition, azaz az átmeneti alakzat
eseteit egymás mellé helyezve.
Alkalmazva tehát Rancière a szobor mő-feltételére vonatkozó állítását, mely a
meghalás metaforikus sémájában az a kadaverikus képet tekintheti a mőalkotás modelljeként,
hiszen a kubuszszerőség kínja a nem-kapcsolat, a nem-mőfajok alakzatokkal, majd
leendésekkel, s a leendés temporalitásaiba vagy éppen nem-dialektikus idı-kísérleteibe való
behelyettesülései az absztrakciós igény mellé úgy helyezik szemléleti közelségbe az élet
kategóriáit, hogy a sír látványa és a haláltánc intenzifikációi az eltőnı születés apoteózisát, az
être-ben a törésben való lemeztelenedés, majd visszaöltözés kristályszerkezetét és ürességhordozóit implikálja
Babits Játékfilozófiájának vizsgálatakor a dolgozat, továbbá az Atlantisz szövegének
értelmezési lehetısége így helyezett hangsúlyt a vízi város, Velence holt kövei, mint az
elkülönbözıdés, mely a halál alakzatában a nem-dialektikus idıbe is képes kiutalni a mővet,
zárt egyediségére azonnal rázáródva − az élı, organikus formaként meghatározott élettılmozgástól idegen, azaz a sokaságba belemerített, ám destrukcióját kivédı képre mint a mő
szimbólumára. E Worringer rendzserezésében ugyanis a vonalszimbolikát és ornamentikát
tekintve ugyanis e közbülsı fokozatban (beleérzés és absztrakciós hajlam között), „a spirállal
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ellentétben egyáltalán nem hasonlít organikus alakzatokra, mutatkozik meg az a folyamat,
hogy hogyan keríti hatalmába a beleérzés igénye a merev, halott egyenest, hogyan kölcsönöz
neki mozgást, és olyan intenzitású életet és kiegyensúlyozottságot, amilyen látszólag csak a
szerves mozgás számára van fenntartva.” Babits Képek és jelenések ciklusának versei a
Játékfilozófiában a vitalista kitörés, az életlendület anyag és forma dialektikáját feloldó
fogalmiságával feltöltekezve a Worringer által ismertetett felosztás, a beleérzés és az
absztrakció hajlamának, és ezen intenzitások fokozatainak elkülönítésével végigkísérve a
mővészettörténetben

immanencia

és

transzcendencia

megnyilvánuló

szemléletei-

meggyızıdéseit, „ösztöneit”, élı és halott mővészetfilozófiai oppozícionálásának határait is
áthelyezik. S a Képek és jelenések ciklus szövegeiben az esztétikai indíttatás fentebb
ismertetett kategóriáinak ihletindító képként, a reflexió szövegbe záruló tárgyaként, továbbá
az életmő késıbbi darabjaiban is különös alakzatokként formálnak a többszörös mőfaji síkok
referencialitásával bíró költıi nyelvének alakzataiban. Az intarzia-keretek és Isten városának
vedutái, az európai japonizmus és a kalligrafikus aktus analogikus költıi gesztusai, a
képversként az optikai térrel kísérletezı Atlantisz oszloptörzse, vagy a kristályos testbıl való
kinövésének igénye, a szerves ritmusával a halott, merev vonal a kubusz síkszerőségének
igényét kutatják, akárcsak a bérház-versek észrevétlen járatai a kubusz síkba való
átültetésének kihívásában; továbbá a Novella az emberi húsról és csontról macskaembereinek
végtag-kitöltése a vonalszimbolika, az ornamentika fentebb említett jelentıségének
tudatosulásával a háttérben a Képek és jelenések lírai szövegeiben a szervesség lineáris
törvényszerőségeit mő és figurativitás idejének ütközetése által a középpont körüli
centripetális-centrifugális mozgás szabályszerőségeit az eltőnı születés spiráljaiként
megnevezhetı textuális mozgásokban fejlesztik. S az Isten kezében skolasztikus tudósának
retorikai megelevenülése a szószék-kép monumentálissá kiterjesztésében, a szentek száján
kilógó beszéd-szalag látványának e vonalszimbolikára utalásával majd a késıbbi Babitskötetekben különváló, önálló mőben megvalósuló prológusa a szövegesülı határ potenciáján
kívül magában hordja az organikus, élı forma temporalitásából való kitekintést a képtelen, a
testtelen, a gondolattalan uralhatatlan, ám jelentésgarantáló, a heterogén egyedüllévı
ellentmondásait fenntartó helyeiként. S így e gótikus vonal a gótikus katedrális szentjeinek
olvashatóságát, kristályos testük körüljárhatóságát az embertestő jel egyre nyíló
provokációjában para-politikának veti alá, melyet majd az intratextuális mozgások az
egységes tömb heterogenizálásával mozgatnak, mint Babits Psychoanalysis Christiana c.
versének szituációjában. A merev, halott vonal tehát a Deleuze-i mővészet-filozófia
Figurájának, a nem-hasonlónak a nem-organikus vitalitását hívja elı, a „szervetlennek a
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szervesség jegyében való letisztulásában.” Ugyanakkor a dolgozat harmadik részeként kijelölt
haláltáncok eredetkészségének vizsgálatakor a kadaverikus kép, a holttest-kép sejthetı
bergsoni hátterében értelmezett babitsi mő szimbólumaként az új metafizika, illetve a
metafizikai illúzióból a metaforák testvérisége általi kitekintés révén a mozdulatlan
szimbólum, a poétikai-retorikai felület rétegzettségének vonatkozásában a megforgatást a
ciklikusság kijelölése helyett a spirál alakzatában hajtja végre. A spirál mozgását mint
kifejezést (formula expreszióra váltásával) tekintve vagy két vers eltőnı születést nem
egyetlen mő eseményként prezentálásával, hanem a mallarméi véletlen forma-buktatásaként a
többszörös mőfaji referencialitás révén oldja fel a szövegtest destrukcióját; vagy mint az Egy
filozófus halálára eseményében a barokk intenzitás fokozatainak paradigmává emelésében a
véges/végtelen

dichotómiáját

sorozatáteszelésekont

feloldó

dekodifikálható.

spirál
A

zárt

egy

vers

forma,

kereteinek
taille

alakzatainak

mozdulatlanságként

megfogalmazott rögzíthetıség-eszménye így a kadaverikus kép rezsimjének szubverzív
erıkomponenseinek kirajzolódásában a babitsi kép és jelenés fogalmi telítettsége és az életmő
textuális levetkızései, lehántásai és visszaöltözései révén a haláltáncot a mőfaj mint leendés a
reprezentáció és érzékelhetı hasadásában, illetve a spirál bizonyos megjelenéseikor már az
érzékelhetı felosztásának új kategorizálása mentén íródik fel az esztétikai kor identifikációs
rezsimjére. Így a dolgozat az állvány, a formaváz, azaz a költészet síkja csontvázának
metaforikus sémáját aktualizálva tánc és forgás, mozgás, jelenés irodalmi tapasztalatának
Babits életmővében megjelenı sokrétő jelenségeinek vizsgálatakor most nem adhatott teret
amediatizáltás szöveg-megjelenéseinek vizsgálatához, s az „életfilozófiákként” kijelölt
gondolati események közül, a holttest-kép fogalmiságában a kép bloc de devenir, azaz a
leendés tömbjének heterogenitásban eltőntetésének modalitásába most nem építhette be a
megahlás sematizációs eljárásaira szintén hatást gyakorló nietzschei apollóni és dionüszoszi
elem polaritását sem.
E fentebb említett diszpozíciók láthatóvá tétele révén, az érzékelhetı felosztásának
rekonfugurációs aktusában, a mő dialektikus oppozícióit az igazság pluralizmusának
alárendelve vizsgálva a mallarméi irodalmi tapasztalatban a heterogén érzékelhetı tömb
reprezentáció és érzékelhetı hasadásának következtében való átpolitizálódásának metódusát
alkalmazzuk. Így Babits költıi nyelvének értelmezésekor a mozdulatlansági pont és a
körüljárhatatlansági zónák fogalmisága elıtérbe kerül, s a dolgozat a gondolat- és testvesztés
Babits életmővében textualitás alakulásait aláásó és tápláló lehántásai és visszaöltözései így a
képtelen, a heterogén test, a holttest-kép (a kadaverikus rezsim), valamint a Deleuze-i kristály,
és a mise en abyme jelenségeit átíró „hasonlóságai” révén a véges/végtelen dochotomikus
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gondolkodását, szerialitásának temporalitásai heterogén fenntartásának „idıszériái” váltják
föl.
A haláltánc tehát mint az egyik középponti mőfaji referenciapont vizsgálatával Babits
életmővében a maszkként védı formát nyílt és zárt dichotómiájának, határainak
áthelyezésével, illetve majd a mozgás helyét kutató forma metapolitikájában az egyre nyíló
kísérleti terének költıi nyelvét, annak alakulását és bıvülı esztétikai modelljét követhetjük
nyomon. Ahogyan ez az esztétika szükségszerően rezsimek között oszcillál a heteronómiának
alávetettségben, s kép és jelenés az uralhatatlan heterogenitásnak is kiteszi magát, úgy
kapcsolódik a haláltánc referencialitása a líra babitsi teoretikus modellálásához, a mő
szimbolikájához. A bergsoni devenir, a leendés majd ebben a szemléletben válhat a babitsi
tarkaság filozófiai hátterével összeegyeztetésben mőfaji modellé, illetve a kultúra szövegének
szintjén az erık ruházatainak sematizációs elöljárójává. A babitsi haláltánc ennek mentén
alakul majd a kadaverikus kép rezsimje alatt a gyenge gondolat diskurzus-oldódásainak és a
reprezentáció-kritikáknak a hamis akarásában és a kultúra hérakleitoszi mozgásában, a halál
alakzatának és a pikturalitásnak mővészetfilozófiai, esztétikai (és ezzel a differenciált
gondolat, a kép, sík, a síremlék kubuszának nem látható oldalait is modelláló) elıtérbe
kerülésével a babitsi életmő egyik legfontosabb esztétikai hordozójává. A reprezentáció és
érzékelhetı hasadásában, majd az érzékelhetı felosztásának új kategóriáinak progressziójában
így kibontakozó haláltánc mint babitsi referenciapont a heterogének keveredésének
tudatosulását, e tudatosulási folyamatot képezi le szubjektum-szemiotikai elgondolásokkal
lefedve egyben a test dialektikáját is; s a babitsi kép és jelenés viszony-modulációit leképezı
haláltánc disszenzus-teremtı eljárásokban való részvételével az (ön-)elkülönbözıdés, a
Deleuze-i és Didi-Huberman-i dialektika immanencia-fogalmának alkalmazhatóságának
vitáit, a különbözı teóriák jelenlét-elgondolhatóságát, majd a paradigmatikus kódok közötti
különbözı választások, az ebbıl eredı feszültségek esztétikai potenciáját is implikálja.
Wilhelm Worringer új kategorizálása szintén kitőntetett szerepet kaphat a heterogén
érzékelhetı és keveredésének politikai esztétikai kibontakozásában is, zárt és nyitott
dichotómiáját organikus, szerves és szervetlen, absztrakció és beleérzés elkülönbözıdéseit és
megkülönböztetéseit érintı propozíciói által, hiszen lehetıséget biztosít jel és intenzitás
paradigmái számára egyaránt. A multiplicitás vitalista-ontológiai fogalmiságát és a
kép/pikturalitás és sorozatainak esztétikai rezsimbe hozott feszültségeit a karneváli szcenika
tér- és idıkoordináták felfüggesztésébe, a szubverzív diskurzusba helyezve a babitsi
életmőben kibomló egyre nyíló forma praxisát, illetve a polemikus forma megjelenı
metapolitikáit, és a félreértett dialektika kor-vitáinak lenyomatát dobja felszínre. A jel
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paradigmáját tekintve Babits poétikája és abban a vers teoretikus modellálása a testtelent, a
képtelent, a formátlant úgy hívja segítségül a rögzítések, jelentések, poétikai-retorikai zárt
forma táplálásában és ugyanakkor aláásásában motivált költıi nyelv mővészi gyakorlatában,
hogy a zárt szöveg kategória-oldódásai egyszerre jelentkeznek a nyílás lehetıségeiként a
mozgás helyét kijelölve a felesleget hagyó szemiotikus energia ritmikus harcában
(szövegkitöltés, szövegnyújtás, kisodródás, lendület, a jelentés-maradványok alakot, alakzatot
öltenek korporeálisan motiváltságában); másrészt Babits a különféle szövegkoncepciók
megszólításával, illetve az élettıl elvágott mő helyett az objektív mő, a tarka kép-tudatállapot
mint vers esztétikai javaslatán túl azért helyezheti a haláltánc, majd tánc, és a vers képként
felfogott és megvalósított viszonyát a költészet mővészi gyakorlatának középpontjába, mert
„a minden mőfaj líra” affirmálja zárt és nyitott dichotómiájának az intenzitás, intenzifikáció
paradigmáin belüli feloldásának lehetıségeit. Így e költıi nyelv képessége az eltőnı születés
és ugyanakkor a jelentés-maradványok leképezésére, s ugyanakkor a már bizonyos Babitsszövegekben korporeálisan is motivált haláltánc szülésre megnyíló testének esztétikailag
beszélı

képe

fenntartja

zárt

és

nyitott

dichotomikus

feszültségét,

csak

más

azonosíthatóságban.
A dolgozat Babits életmővében a néma anyag jelömlésében a csontváz metaforikus
sémájának kísérleti terében struktúra-hordozóvá váló versalkotó tényezıket a differenciált
mozgást, s a tarkaság jelentéspotenciálját a meghalás metaforikus sémájában pozicionálja, s a
heterogenitás líraiból táplálkozó tapasztalatait, azon keresztül versválság és versmőfaj,
textuális mőfajtalanság és a mőfaj mint leendés jelenségeit, továbbá a devenir heterologikus
kategóriájának viselkedését, a sokféle kompozícióit, valamint a babitsi jelenés eljárásait a
vizsgálat területeiként kijeölve, az esztétikai kort, a „hullamosó század” egyeztethetı
heterogénjeit tápláló érzékelhetınek irodalmi tapasztalatában vizsgálja.
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ABSTRACT

Robbing the imagelessness or the apology of the opening form
(The cadaveric – dead body – image and the prospective potency
in the lyrics and prose of Mihály Babits)

The paper traces the positioning of the status of the language of poetry in Babits’s
theoretical poem-modelling in the relationship between the discourse- and representation
criticism procedures of the “weak thought”, with the method of figuring the polemicity of the
form as a defending mask in the heterogeneous truth-programs and the appearance of the
devenir in energetic patterns. The research covered the strong conceptual-philosophical
fullness of image and apparition, the codes of representation, especially the paradigmatic
codes of sign and intensity, vanishing and filling, programs of multiplicity, event and
presence, all tendencies that relate to the dialectics of the work, within this the opening
becoming operative, and the approach to the poetic material of Babits. The understanding of
the genesis of the discourse results, as Beáta Thomka says, in understanding the “narrative
logic and order” of the work what can define the matter of Babits’s poetic language as a
textual engine which expects paying attention both to the taille, the “folds of the work” of the
closed form, inundation and visible truth, the Didi-Huberman-determined simptomal presence
and, as a category of aesthetic debates of differentiation and resemblance, work and figure, to
the concept of Maurice Blanchot’s neutral presence, the subversive criticism of

Gilles

Deleuze and beyond the subversive discourses going towards Alain Badiou’s verity-corpus
approach that gains a semiotic status in Babits’s experiment of the gradually opening, haptic
show of carnival scenes and category dissolutions of the closed form.

Those debates on the modern aesthetic reflection of the “corpse washer century” are discussed
which are related to the reference points outlined by the closed and open structure, the
rhetoric-poetic and ideological inscriptions being stratified in an aesthetic regime, which
ensure aesthetic viscosity to the categories of closed form connected to parnassism-criticism
and motionlessness in a way which, discussing the work as sensorium specifikum and by
reconfigurating the regime of the visible and thinkable to make them aesthetically understood,
and with the concept of co-influence of the regimes and the re-placings of sensible and
partage du sensible, takes them as determining factors in the reconfiguration of the territory
of the “common”. This paper intends to reflect to those problems raised by Ernı Kulcsár230

Szabó in connection with the Babits anniversary, which include that the examinations of the
Babits oeuvre discussed from a biographical-psychogenetical aspect lack such an approach
that interrogates the oeuvre as “the prospective potency of the first years of the century in
literature” though in the dialogic event of the genesis of significations literary studies still
may enable us “to call forth an impact-potential as reflection awareness of literature from a
classic bequest that «appears speechless». Thus the paper approaches the opening space of
subversive discourse with the intention of adapting Babits’s theoretic modelling of the poem,
before examining the paratextual, metatextual and intratextual stripping off and textual
peeling off then getting dressed again of the Babits texts subjugated to the form-metapolitics
of the oeuvre. In the modern aesthetic reflection the opening space of the subversive discourse
brought the shift of performative centre to operative notion and it dynamized/dynamizes the
new terms of constitutive ideologemes of sign, legislation, ideological instancy, legal
character of genre, the body made subjective by, in the paper’s approach, cutting out a piece
from the oeuvre that can be synthetized under the regime of Babits’s cadaveric image. It is the
debates that putting to the forefront the partitions of sensible in the modern aesthetic
reflection, the carnival scenes, time- and space limits of carnival-like subversion, the
metaphoric pattern of dying and the category of segmentation of sensible that we have to
follow and it is the modality of polarity of closed and open through which the textual
operation of Babits’s oeuvre can be discussed. However, the primary task is to designate the
territory of tensions of the struggle with dichotomies in aesthetics: in that aesthetics which
designates the oscillation between regimes as its territory of activity, and which selects the
closed, fixed form in the vitalist-ontological discourses, that is, the attitudes and places of
image, movement and opening as destabilizing tools to satisfy the constitutive ideologeme of
sign, the continuous birth and the challenges of cadaveric resemblance. By this, in the
conceptual unity of presences, they make the desired notion of form operative again in the
text of culture or, more directly, they try to define the pluralism of their aesthetic reflection as
opposed to the conceptual superstructure of “anti-representation”. Therefore the paper
examined the polemy on the surplus of movement by theorizing Babits’s poetic matter in
forming the concept of heterogeneous block/body and heteronomy, placing to the forefront
the textual and subject-semiotic referenciality of Mallarmé’s solid block and the
circumambulatable statue that appears in Babits’s modern aesthetic reflection.
In my view the “genre of poem”, the “crisis of poem” in the cadaveric modality of
Babits appears as theoretic reference point, as an inscription to that identification regime
which intends to realize the category-dissolutions of closed text by the localization, the
231

“scanning” of the place of movement. Therefore the dialectics of the objective work is shown
in the formation and replacements of paradigmatic codes which appear in the tension between
sign and intensity, image and series, and thus the place of the movement, through different
dynamics of open and closed, is designated by aesthetic propositions investigating the validity
of antithetic figurativity and not being able to get rid of body, statue, that is, image. As a
consequence, dialectics of death and life, disappearing and genesis is dissolved in Babits’s
forming poetics of objective poem and that is why the imageless, the formless, the closedness
of apparition into text come forward: it is the cadaveric image, the dead body image which
word (cadavre) comes from the French language and denotes dead body and as one form of
metapolitics in literature and aiming at a new resemblance it prepares for the progression of
the body in the state before colouring not with the opposition of matter and form but with
acting together with the modality of differentiation, looking behind the dialectic time that
“precedes” representation.
In Babits’s oeuvre as a realization, by aesthetic modelling of form frame, the objective
work and “biographic experiment” within the open oeuvre and multiple immanency levels a
distinguished role is assigned to the intra-, meta and paratextual movements of the cycle
Images and Apparitions. Elaborating the politics of the amalgamation of heterogenes and the
phenomena of inscripting to the aesthetic regime, then adding approaches of philosophical
reception history and genetic textological research to the research of immanent history of
poetry, the interpretation of the oeuvre is directed to such dimensions of the forming of
Babits’s conceptual superstructure in which Babits’s lectures on theory of literature, his
essays in which aesthetics and philosophy, “outside” literature, are subordinated under the
phenomena of being closed into the text. His studies, particularly the Augustine-study, Game
Philosophy and the Modern impressionists can demonstrate the dialectics of the work by
textual organization, and building on the textual experience, consider the positioning of
becoming an artist-poet-philosopher by making dance and poem philosophical notions.
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