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A műértelmezés koreográfiája 
THOMKA BEÁTA: ÁTTETSZŐ KÖNYVTÁR 

Kitapogatva azoknak az ingereknek a gerincét, amelyek az Áttetsző könyvtár szö-
vegeit létrehozták, kétirányú figyelem működése érhető tetten: a műalkotást pásztázó 
szeizmográf és az interpretációs eszközkészlet megütközése. E tevékenységet három 
előnyös vonás határozza meg: 

1. széles körű tájékozottság a vizsgált korpuszt illetően; 
2. nagy affinitással begyűjtött és alkalmazott operatív kategóriák eszköztára; 
3. a racionális és emotív késztetések jó arányú vegyülése az interpretáció irányá-

nak, méreteinek és nyelvének kialakításában. 
Thomka Beáta értekező prózája olyan mérleg és iránytű, melynek adatai a leg-

korszerűbb „valóságmegismerési javaslatokra" (164. o.) mutatnak rá. Vagyis olyan mü-
vekre és törekvésekre, melyek konfigurációja nem hagyja reflektálatlanul a jelenkor 
megannyi ^noszeológiai aspektusát. 

Az Áttetsző könyvtár olyan olvasatok kínálata, melyeket „az intellektus érzéki-
sége" (88. o.), az értekező nyelv „átpoetizáltsága" (39. o.) hevít. A műbíráló szituációját 
a szerző hatványozottan dialogizálja: aláveti magát a mű világképének, interpretációjá-
nak, miközben öninterpretációs módosulásokon esik át, viszont meglévő elváráshori-
zontja révén viszonyítási hálózatot alakít ki, aktivizálja gazdag elméleti apparátusát. 
Ennek az interakciónak a lendületét jelen esetben az aktualizált gondolatok sokasága 
biztosítja. Az együtt- és a továbbgondolás mozgékonysága, az elméleti leképezés iránti 
érzékenység, ez a virtuóz kombinációs képesség alakítja kimerítő s mégis könnyed 
ismeretelméleti kalandokká a kötet írásait. 

A szellemi tájékozódás mindig olyan irányba fordul, ahonnan erőt meríthet a kö-
vetkező lépéshez. A kritikai „gondolkodás működésformái" (91. o.) lépések térkép-
rajzát követik, s a műből kibontott „olvasói koreográfia" (27. o.) bonyolult szellemi 
táncműfajokat kínál fel. E könyvtár olyan értelemben válik áttetszővé, hogy az elem-
zések révén a szemügyre vett könyvek és témák történeti-poétikai fogódzóihoz kerü-
lünk közelebb. 

A kötet lényegében három részre tagolódik; az első a jelenkori értekező próza új 
kiadványaival foglalkozik három tanulmányt kivéve; a második részt az újabb keletű 
verseskötetek világának betájolása tölti ki; végül a jelenkori próza egy-egy kötetéről 
kapunk képet két prózaelméleti tanulmány szintézisének fényében. A kutatási terep 
ilyen körülírása semmitmondó lenne, ha maguk a választások önmagukban nem jelen-
tenének értékkijelölő gesztust is. Ugyanígy fémjelzi a gondolkodói koncepciót az is, 
hogy a megközelített művek listája a határok nélküli magyar kultúrát reprezentálja. Az 
elemzés fénykörébe kerül Balassa Péter, Nádas Péter, Főidényi F. László, Cs. Gyímesi 
Éva, Petri György, Balla Zsófia, Kukorelly Endre, Parti Nagy Lajos, Danyi Magdolna 
és Csorba Béla, Sziveri János, Mészöly Miklós, Krasznahorkai László, Szilágyi István, 
Sándor Iván, Esterházy Péter,^ Márton László, Pálinkás György, Ungváry Rudolf, 
Grendel Lajos, Egyed Péter és Ágoston Vilmos egy, ill. több műve. 

A megközelítés, a ráhangolódás alapföltétele a kreativitás, amely azonban az 
együttrezgés állapotán felülkerekedve tárgyilagos szemlét tud tartani a vizsgált jelenség 
felett. A „dominánsok", „közlési móduszok", „tengelyek", „formaeszmék" kibontása 
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a műegész sokféleségéből, a vibráló szövegfelületek alól, „valóságok és nem valóságok 
együtteséből" minden egyes esetben sajátságos kihívást jelent. A műalkotás világot in-
terpretáló „javaslatát" a kritikaíró interpretációs küzdelme követi. A különös narratív 
logikák olyan fogalmak bevezetését teszik szükségessé, mint a „nyelvi puzzle", a prózai 
„videoclip", a „narratív design", a „prózakoncept, in-time" típusú narráció, a „work in 
progress"-szerű elbeszélés előtti állapot, a ready-made lehetőségei stb. A kevésbé látvá-
nyos kísérletek is maguk után vonják az elmélyült értelmezés szükségességét, a poétikai 
tampontok felkutatását, az értelmezéslehetőségek, hivatkozások lavináját. A tömény-
ség eleganciája mint magatartás és stílus egyre tisztább formákat hoz létre. Habár az 
írások zömét nem a tanulmányok képezik, hanem a műbírálatok, ezek kialakítása is 
hordozza azt a tájékozódási igényt, ösztönt, amely mozgósítja a legizgalmasabb vonat-
kozó szakirodalmi asszociációkat. Kár, hogy ez a könyvből kiemelhető vonulat még 
fgy névjegyzék erejéig sem jelöltetett. Az értelmező mozgási koordinátáit maga a mű 
korlátozza, ám az elvárásoknak is körvonalazódniuk kell: „Az új prózaszemlélet egy-
felől maguknak a műalkotásoknak az eleme, másfelől annak a fokozatosan árnyaltabbá 
^alo szempontrendszernek, melyet az újabb prózákritika, prózaelmélet igyekszik ki-
dolgozni." (155. o.) Ezeket az ösztönzéseket figyelve építi be gondolatrendszerébe a 
szerző pl. Northrop Frye, Ortega, Gadamer, Ricoeur, Barthes, Broch, Jauss, Foucault, 
Levi-Strauss, Borges, Dávid Caroll, Derrida, Lodge, Vladimír Biti, Predrag Palavestra, 
Barbara Folay koncepcióit, elképzeléseit. A hivatkozási módszer könnyed, gyakran 
csak egy-egy fogalom erejéig terjed, hogy a továbblépést elősegítse. Következetes alkal-
mazasa azonban az egész kritikai opuszt ebbe a modern tapasztalatvilágba ágyazza be. 
, Az új prózapoetikai törekvések szövevényével szembesülve a szerzőt nemigen 

téveszthetik meg az esetleges „olcsó" megoldások. Ilyen fenntartásait és ellenérzéseit 
fogalmazza meg, amikor a szöveg önreflexiós eljárásainak funkciótlanságára, a modo-
rosság tüneteire érez rá. A metanarrációs törekvések jelentőségét, természetesen, nem 
vitatja el: „Tapasztalataink értelmében a magyar próza a közelmúltban [...] az ismeret, 
a megismerés, a megismerhetőség s ennek folytán a világ, a dolgok, a történet elbeszél-
hetoségének problémájával foglalkozott kitartóan. Egy korábbi írásomban ennek kap-
csán a gnoszeológiai vonás jelentőségéről beszéltem. Az újabb alkotásokban mintha 
j® elbeszélhetőség helyett a megértés, az értelmezés gondolata került volna előtérbe. 
7 "fmteneutikai kód és magatartas egészen sajátosan nyilvánul meg. A próza értelmezési 
^ ónertelmezési javaslatokat sugall, a műbe beleszövi saját poétikáját, interpretációját, 
foely ettől fogva műimmanens elemmé lép elő. A kiindulópontot a próza önreflexiója 
Jtepezte, ez váltott át annak az olvasói-befogadói helyzetnek a reflektálásába, melynek 
Következtében új recepciós kapcsolat bontakozott ki nem a mű s a rajta kívül álló be-
fogadó, hanem a műbe integrált befogadó és a mű között." (153. o.) Egy másik írásban 
az_onban megfogalmazódnak a túlhevített tendenciák nyomán keletkezett hiányérze-

„Szilágyi István regénye különös kihívást jelent a befogadás számára abban az idő-
. n> amikor a próza a metafikcionalitást hangsúlyozva igen gyakran reked meg annak a 

vitathatatlanul jelentős kérdésnek a fontolgatásánál, amit önmaga létrejötte jelent. Kér-
és azonban, hogy mennyiben válhat az irodalom akár mint ismeretelméleti, akár mint 

°ntológiai kérdés saját egyedüli problémájává, s mint ilyen, reprezentatívvá teheti-e ezt 
jfondazon szférákkal ellentétben, melyeket reflektálatlanul hagy. Meggyőződésünk, 
P^y az Agancsbozót vállalkozásának jelentősége éppen azoknak a szféráknak az érin-
-teben rejlik, melyeket, mint az erdőrengeteg a sziklaodút, elfed a jelenkori prózai ön-

reflexió." (196. o.) 
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Az elbeszéléslogikák módosulásával olyan alternatív műalkotásvíziók születnek 
meg, melyek nyelvi anyaga és működésrendszere is új fogalmak bevezetését teszi szük-
ségessé. Ilyen pl. a szerző által javasolt „prózai szöveg'* kategóriája a korábbi, immár 
hasznavehetetlen műfaji besorolás, a novella és elbeszélés helyett. A funkciómódosulá-
sok, eltolódások, elfordulások, sarkítások és átbillenések folyamatainak regisztrálása 
a hagyományos kategóriák szüntelen átminősítésére, csiszolására kényszerítik az érte-
kezőt. Thomka Beáta éppen ebben leli meg a saját teremtő mozdulatának, szuverén 
világépítésének ingerét. Gondolatok és érzelmek áramkörébe kapcsolódik be, s ezt az 
áramkört tágítja ki új gócpontok kialakításával. Szellemiségének szenzualitása, reflek-
táló mechanizmusának szenvedélyessége épp ezeknek a gondolatfüzéreknek a kommuni-
kációs viszonyaiból táplálkozik. Találó és továbbgondolásra késztető az a megfigyelés, 
amely a szerző egy korábbi kötete kapcsán kulturális-kommunikációs sorok összeállí-
tását javasolta azon írók-költők-gondolkodók névsorából, akik a művészi szövegben, 
avagy az olvasat fénykörében felbukkantak. Ebbe az egymásba kapaszkodó dialógusba 
kapcsolódnak be - véleményünk szerint - az interpretáció hivatkozásanyaga révén az 
elméletírók, irodalomtudósok, filozófusok, antropológusok, kritikaírók is. Az ilyen 
építkezés valóban a vendégszövegeket elnyelő műalkotás analógiájaként fogható fel, ám 
dialogizáltsága két különböző minőség vonatkozásában érvényes: a mű világa és a szak-
irodalom, a poétika irányában. A gondolatmenet két nyelv, a gyakorlat és az elmélet 
artikulációs kísérletei között ingázik, s az ebből születő új szövegtér a két világ áthaso-
nítását, kölcsönös áttetszőségét mutatja fel. (Jelenkor Kiadó, 1993.) 

A Bereményi-olvasókönyv 
Törtkék árnyalatú fotó a borító elülső oldalán: valamikori macskakövek csillan-

nak elő hol kisebb, hol nagyobb foltokban az aszfalt repedései közül. Dolgozik az Idő. 
Az a művi burkolat, a felejtésé, a felejthetőségé - az egykor történtek lefedhetők, ha 
nem azokra rakódott le már kezdettől fogva a felejtés pora - nem időtálló; nincs olyan 
anyag, amelyen azokra a meghatározó dolgokra irányuló emlékezés át ne hatolhatna-
így dolgozik az Idő. Törtkék szemek néznek vissza a borító hátsó oldaláról. (Az aszfalt 
ráncai alól?) Kicsit töredékesen, kicsit darabosan merülünk egyre mélyebbre, vissza-
Talán, hogy az örökké megválaszolatlanul maradó kérdést újabb kérdésekkel helyet-
tesíthessük: honnan jöttünk, honnan származunk, és hogy azon a „megkékült" képen, 
az alsó sorban, az az ember kicsoda, és mi közöm hozzá? Önazonosítás és azonosulás. 
Főszereplővé a szem a múltat teszi, az egykor történtek felidézésén keresztül látjuk a 
kérdőjeleket mind világosabban - és láthatunk ezáltal - előrefelé. Törtkék történetek 
töredékesen és tört mondatokban előadva. 

„Ez a hely, ahol élünk, jól tudom, a nagy fordulatok színtere, de tán sehol sem 
ilyen erős és élő a múlt, mint itt és közvetlen környezetünkben. Az elismert vagy el-
hallgatott múltról beszélek... Végtelenbe nyúlnak itt a jelen okai, s meg kell tanulnunk 
számot vetni velük, ha a pillanatban el akarunk igazodni." (Levelet 2s. asszonynak1 
Bereményi Géza ennek a múltfelfejtésnek szenteli csaknem teljes egészében prózai tevé-


