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I. A szója perspektívája





KÁVÉ ÉS D O H Á N Y FÜ ST :
A SZÓ FA  P E R SP E K T ÍV Á JA  

Ivó Andricról

A híd értelemadás, új értelmet ad a folyónak, fölülírja azt 
a maga jelentésével. Ami addig végtelen, megkerülhetetlen 
akadály volt, az a fölé feszített, új dimenziót kísértő ív 
által, a híd értelmének alárendelve, a híd által uralt helyzet 
részeként folyik tovább. Az addig csak a révhez vezető utat 
is átértékeli, visszamenőleg is, mintha az mindaddig ezért 
a később létrejött hídért vezetett volna oda.

A regény is új értelmet helyez az általa elmeséltek fölé, 
a maga természete szerint. Folyójába nem lehet beleful
ladni, és semmit sem ért a regényből, aki a történetben 
faragott padra akarna leülni, vagy regényben elkövetett 
gyilkosságért esküszik bosszút. Viszont folytatja a törté
netet, elodázza a befejezést, lehetővé teszi a szemlélődést, 
korábban nem létezett teret képez a beszélgetésnek.

Van ez a híd, és van ez a regény. Régóta meglévő, a saját 
helyüket elfoglaló, létezésüket kitöltő egyediségükben, 
teljességükben, kérdésföltevés nélküli önazonosságukban 
látjuk őket. Nemlétükre nem nyílik igazán perspektíva, 
kitakarják maguk a művek. A híd üres helyének döbbe
netét ugyan már megtapasztalhattuk. Andric is megidéz 
egy ilyen látványt, még jóval a H íd a Drinán megírása 
előtt, a Hidak című 1933-as írásában:
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„A legkesernyésebb és legszépségesebb zenét hallgatva, 
amelyet valaha is hallottam, hirtelen egy kőhíd látomása 
merült fel előttem, melyet derékba törtek, s megtört ívé
nek meredező csonkjai fájdalmasan ágaskodtak egymás 
felé, végső erőfeszítésükkel mutatva a megsemmisült ív 
egyedüli lehetséges vonalát. Ez a hűség és a szépség ma
gasztos meg nem nyugvása, amely önmaga mellett csak 
egyedül egy lehetőséget tartogat: a nemlétet.”1

A regények létmódja, szerencsére, sokkal összetettebb, 
többdimenziós. A regény esetében egy hibás, de akár egy 
dekonstruktív olvasat sem vezethet a mű megszűnéséhez. 
A regény teret képez a róla szóló beszédnek. És a róla szóló 
beszéd csak növeli ezt a teret.

Az újvidéki H íd  című folyóirat 2007. februári számá
nak Georg Simmel 1909-es, H íd és ajtó című esszéjéből 
kiinduló témafölvetése mintha épp Andric regényére 
nyitott volna kaput.2 Simmel esszéje kilép egymásra épülő 
civilizációs magától értetődőségeinkből, és mintha először 
venné szemügyre -  nem a hidat és az ajtót, hanem -  a 
fogalmakat, térkoncepcióink feltételességeire utal.

, Annikor a természet dolgai közül kettőt kiemelünk zavar
talan fekvéséből, hogy azokat különféléknek nevezhessük, 
tudatunkban máris összefüggésbe hoztuk őket egymással, 
ezt a kettőt együtt elkülönítettük a közbeesőktől.

1 Ivó Andric: Hidak. Vujicsics Sztoján fordítása. Kritika, 1992. 

12. sz. 18.

2 Georg Simmel: Híd és ajtó. Ózer Katalin fordítása. Híd '

2007. 2. sz. 30-35.
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Ez fordítva is érvényes: csak azt észleljük összekötött- 
nek, amit már előzőleg valamilyen módon egymással 
szemben elkülönítettünk, a dolgoknak először külön kell 
válniuk ahhoz, hogy összetartozzanak.

Gyakorlatilag és logikailag értelmetlen lenne össze
kötni azt, amit nem választottunk el egymástól, sőt, ami 
valamilyen értelemben elválasztott is marad.”3

Simmel minden tevékenységünket az összekötésnek és 
a szétválasztásnak a dinamikájára vezeti vissza.

„Amíg a híd az elválasztottság és az egyesítettség viszony
latában a hangsúlyt az utóbbira fekteti, és a két hídláb 
közötti távolságot, amelyet láthatóvá és megmérhetővé 
tesz, ugyanakkor át is hidalja, addig az ajtó világosabban 
juttatja kifejezésre azt, hogy az elválasztás és az összekötés 
csupán ugyanazon művelet két oldalát jelenti.”4

Andric regényének a tengelyében is a híd, középpont
jában a rajta lévő kapija, a kapunak nevezett kiszélesedés 
áll, amely felülírja a híd logikáját is, hol összeköt, hol 
elválaszt, átengedve vagy visszafordítva az utazót. Míg a 
folyó akadály volt az áthaladás szándéka előtt, a híd fölébe 
lépett ennek, nagyvonalúan utat téve a lábak alá, a kapu 
lesz az, amely feltételeket szab, átenged vagy megálljt pa
rancsol. Es míg az egybefüggő akadály néma, az ajtó be
szél, figyelmeztet Simmel. Mást közöl, amikor kitárul,

3 Uo. 30.

4 Uo. 32.
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és mást, amikor bezárul, mást a kifelé és mást a befelé 
szándékozónak. Nyelve emberi feltételek szerinti, arról a 
körbezárt világról beszél, amelynek nyílását őrzi.

A drinai híd a maga időtlenségében része lett a tájnak, 
első ráközelítésben Andric is így láttatja meg velünk, sőt, 
mintha a táj magából a hídból indulna ki, mintha a híd 
lenne mindennek az eredője, mintha belőle nőtt volna ki 
a két part is, és pillérei közül születne a folyó:

„Ezen a helyen, ahol a Drina víztömegének egész súlyával 
zölden és habzón a fekete és meredek hegyek látszólag 
zárt öbléből előbukkan, itt áll a tizenegy széles íven 
nyugvó, gondosan faragott kövekből épült nagy híd. S 
mint alapzatból, ebből a hídból nyílik legyezőszerűen 
az egész hullámos völgy, a völgyben pedig Visegrad, a 
kasaba, vagyis kisváros; a dombok hátán lapuló falucskák, 
szántóföldek, legelők és szilvások árkokkal, sövényekkel 
barázdálva és erdőcskékkel, ritkás fenyvesekkel telehintve. 
Ha innen, a látóhatár aljáról nézzük a vidéket, úgy tetszik, 
mintha a fehér híd széles ívei alól nemcsak a zöld Drina 
folyna és áradna szét, hanem ez az egész verőfényes és 
szelíd térség, mindazzal, ami rajta van, s a fölébe boruló 
déli égbolttal együtt.”5

Ez a regény második bekezdése. Előtte a Drina folyó 
útján futtatja végig a maga és olvasói tekintetét az elbe
szélő, ettől kezdve viszont elemeire szedi a hidat és a köré

5 Ivó Andric: H íd a Drinán. Csuka Zoltán fordítása. Budapest, 

1982, Európa, 5-6.
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épült városkát, illetve szálaira bontja a köré szerveződött 
történeteket, azt a sűrű képződményt, ami az első pilla
natban egyetlen homogén létezőként tűnik föl a szemlélő 
számára, egy neve van, híd, város, a cuprija és Visegrad, 
holott létezésük az időben valósult meg, egymás után, 
elemeiket egyenként, különböző helyekről összehordva; az 
utcák kusza rendje egyenként alakult ki a házakból, ahogy 
a népesség is a legkülönbözőbb vidékekről odaköltözve 
hozza létre a kasaba korántsem homogén, önmagával csak 
mindegyik összetevő jelenléte révén azonos közösségét. 
A hidat is az egyenként megfaragott és a mesterségnek 
megfelelően egymáshoz illesztett kövek nehézkedése által 
létrehozott feszítőerő tartja meg. A hídnak meg a város
kának a létéhez, látványához hozzátartoznak mindazok 
a történetek, amelyeket az itt élők az évszázadok során 
lezajlott események nyomán létrehoztak, egymásba épí
tettek, és az egymást erősítő vagy egymásnak feszülő erők 
feszültségéből jött létre a kasaba közösségének és közössé
geinek azonossága. Andric megpróbálja a maguk esendő 
egyediségében, nemlétük perspektívájából is láttatni a híd 
és a kasaba létezésének elemeit.

A híd alapfunkciójára, a közlekedés lehetőségére to
vábbi használati formák épülnek: szemlélhető lesz például 
a híd látványa, és a híddal bővített tájé, vagy magáról a 
hídról nyílik korábban elérhetetlen perspektíva. Ez utób
binak hangsúlyos, külön jelzett helye lesz a híd közepén, 
a középső pillérre ráépülő terecske, amelyet az út mellett 
kialakított két erkély képez meg, kinyúlva a víz fölé, 
nyilvánvalóan nem a közlekedést, hanem a megpihenést 
szolgálva. Ez a tér elsődlegesen önmagára és a hídra utal,
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azzal is, hogy emlékművet állít az építőknek, de ezzel teret 
nyit a további önreflexiónak is, a továbbhaladás nyoma 
mellett a megállás nyomát is kialakítva.

„A kocsiút két oldalán van ez a két erkély, s itt a híd kétsze
res szélességet ér el. Itt van a hídnak az a része, amelynek 
kapija, azaz városkapu a neve. Itt ugyanis a csúcsánál 
kiszélesülő középső pillérre mindkét oldalán kiugrót 
építettek, úgyhogy a kocsiút jobb és bal oldalán egy-egy 
erkély van, s ezek merészen, de harmonikusan kihajolnak 
a híd egyenes vonalából a mélyben zúgó zöld víz fölé. Az 
erkélyek mintegy öt lépés szélesek s ugyanolyan hosszúak 
is; szélükön -  akárcsak a híd egész hosszán -  kőpárkányt 
építettek, de különben teljesen nyitottak, fedetlenek. A 
városból jövet bal kézről levő erkélyt sofá-nzk hívják. Ez 
két lépcsővel magasabb, mint a kocsiút, ülés van rajta kör
ben, s támasztékul a kőkorlát szolgál; egyébként a lépcső
ket, ülést és párkányt is ugyanazokból a fénylő kövekből 
faragták, s mintha egybeöntötték volna őket. A jobb oldali 
erkély a sofával szemben ugyanilyen, csak éppen üres, 
ülés nélküli. A kőkorlát közepén a fal embermagasságon 
fölül kiemelkedik; a falba, majdnem a tetejénél, fehér 
márványtáblát illesztettek, abba gazdag török felira
tot -  rarih-ot -  véstek kronogrammal, s ez tizenhárom 
verssorban mondja el annak nevét, aki a hidat építette, s 
az építés esztendejét. A fal alján csöves kút van; a kősár
kány szájából vékony vízsugár csordogál. Ezen az erkélyen 
helyezkedett el a kávés, nyeles kávéfőzőjével, a dzezvá-val, 
findzsáival, mindig égő faszénkályhájával, a mangal-
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lal, mellette a gyerek, aki átviszi a kávét a sofán pihenő 
vendégeknek. Ez a híd kapuja.”6

Találkozások, beszélgetések, közösségi együttlétek valós 
és szimbolikus tere lesz ez a kapu, voltaképpen egy olyan 
pozícióban, amely a híd konstrukciója nélkül elérhetetlen 
lenne a két part földhözragadt lakóinak.

„Ez a kőből épült sofa, tizenöt méterrel a zöld, zúgó folyó 
fölött kiugorva, ott lebeg a térben, alatta a víz, három 
oldalról sötétzöld hegyek, fölötte az ég és felhők vagy 
a csillagok, a folyó mentén pedig a látóhatárt mélykék 
hegyek zárják össze.

Hány vezére vagy gazdag embere van a világnak, aki 
örömét vagy gondját, avagy jókedvét szabad idejében 
ilyen helyre vihetné? Kevés, nagyon kevés.”7

Teret ad a szórakozásnak, a kereskedésnek, szerelmes 
pillantásoknak, veszekedésnek, várakozásnak, megállnak 
itt a nászmenetek, és a koporsóval is itt pihennek meg a ha
lottvivők, „itt gyülekeznek a koldusok, a csonkák-bonkák 
és a bélpoklosok éppúgy, mint a fiatalok és egészségesek, 
akik mutatkozni szeretnének, vagy másokat akarnak 
látni”8. Itt kávézgatnak és beszélgetnek ráérős óráikban 
törökök és szerbek nemzedékei évszázadokon át, és itt 
várják a bevonuló osztrák csapatokat a városka törvényesei, 
Mula Ibrahim, Húséin aga, Nikola pópa és Dávid Lévi 
rabbi, dohányfüstbe burkolva aggodalmaikat. Nem főtér

6 Uo. 7-8.

7 Uo. 17.

8 Uo. 15.
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ez a kapija, mint a városkák közepében, az utcák találkozá
sánál, de a tengerpartok folyton várakozó vagy elvágyódó 
kikötői tereihez képest is mást láttat az innen szemlélő
dővei. Ügy kerül kívül a városon az ide fölballagó, hogy 
mégsem megy ki belőle, továbbra is csak önmagára lát rá. 
Az idő realitásainak korlátait persze nem hághatják át ők 
sem, vagyis ténylegesen nem nézhetnek önmaguk arcába 
a part házaiban, de a kísértés ízét legalább megérezhetik 
a kívülre helyezettségnek ebből a pozíciójából. Vannak, 
akik a kasaba lakóinak „elmélkedésre és álmodozásra való 
hajlamát” is ennek a helynek a létéből vezetik le. A híd 
közepére épített szófa olyan perspektívát tesz lehetővé, 
amilyet a partok nem, de maga a híd sem biztosítaná ezt, 
ha csupán a közlekedést szolgálná.

Nemcsak a regény által elbeszélt világnak, hanem az 
elbeszélésnek is kiemelt helyszíne ez a tér, a regény nar
rátora leginkább erre a mesterség által megképzett, a 
partokhoz kapcsolódó magaslatra helyezkedik, ahonnan 
mindenhová belát, ugyanakkor kívülről, távolságtartóan 
szemlélődik.

Persze nincs mindenki olyan kedvező helyzetben, 
mint az elbeszélő. A kapu alakváltozásaival, beszédének 
mutációival is foglalkozik Damir Saboticz4 híd dialektikus 
figurája című tanulmányában,9 végigkövetve, hogyan ér
telmeződik át időről időre ez a híd adottságaira épülő tér 
is, a reflexió helyett a diktátumnak adva hangot, a szabad 
áthaladás helyett a szabályozott átkelést biztosítva. Ahogy 
a kasaba lakóinak egymást váltó nemzedékei is sodortat

9 Damir Sabotic: A híd dialektikus figurája. Ex Symposion,

2007. 61-62. sz. 39-46.
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nak a körülöttük kavargó események által. A híd testet ad a 
múltnak is, a jelennek is, érinti ugyan a kasaba élete, és ez 
a híd és a kapu megváltozó funkcióiban is megmutatkozik, 
ugyanakkor ezek felszíni változások csupán, a híd fölötte 
áll ezeknek a rövid kifutású változatoknak. Ahogy az 
elbeszélés is a szenvedés világa fölött van, nem érzéketlen 
ugyan a hétköznapok tragikus változatai iránt, ugyanakkor 
nem adja át magát az egyedi tragédiáknak, és a történe
tek mesélője nem hallgat el a lezárult tragikus epizódok 
végén, hanem a híd és a rajta kialakított szemlélődőhely 
logikája szerint belefog a következőbe. Andric elbeszélője 
a híddal, a róla szóló beszéddel épül föl, beszédpozíciója 
a kapué. Ráépül a meglévőre, a természettől és az emberi 
tevékenységtől adottra, de ezek hangját is használva a saját 
beszédét mondja. Megértő, szemlélődő, a pillanatnyi és 
parciális érdekekkel nem azonosuló beszédpozíció ez, nem 
kinyilatkoztat, hanem hagyja egymás mellett, egymás után 
megszólalni a történeteket.

„Mert az ember az a kapcsolatot teremtő lény, amely
nek állandóan külön kell választania, és különválasztás 
nélkül semmit sem képes összekötni, ezért a két part 
indifferens létét előbb szellemileg egyfajta elválasztott
ságként kell felfognunk ahhoz, hogy aztán egy híddal 
összeköthessük őket.

És ugyanígy az ember az a határlény, amelynek nin
csenek határai.

Otthonlétének kötöttsége az ajtó által viszont annyit 
jelent, hogy a természetes lét szakadatlan egységéből egy 
részt leválaszt.
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Ám ahogy a lét alaktalan végtelensége csak az elhatá
rolásra való képessége révén ölt alakot, behatároltsága is 
ugyanúgy csupán abban nyeri el értelmét és méltóságát, 
amit az ajtó mozgathatóságával érzékeltet: abban a 
lehetőségben, hogy ebből a behatároltságból bármely 
pillanatban kiléphet a szabadságba.”10

10 Simmel: i. m. 35.
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KIS E SSZ É 11

A Korai bánat címében az idő és a szenvedés fogalomköre 
kerül egymással kapcsolatba. Elbeszélője az elmúlt időről, 
annak világáról beszél, amelynek elszenvedője volt. A múlt 
szenvedésének világával, a már elszenvedettel szemben 
egyetlen cselekvési tere az elbeszélés. Danilo Kis elbeszé
lője mintha ezt az egyetlen cselekvési teret is minimálisra 
igyekezne csökkenteni.

Az elbeszélés szükségszerűen az elbeszéltek utánra esik 
az időben (maga az idő is az elbeszélés által képződik 
meg, válik felfoghatóvá, közölhetővé). Ez még a kitalált, 
jövőbeli vagy feltételezett történetek esetében is így van, 
akkor a feltételezett jövőbeli megtörténtséget meséli el az 
elbeszélő. Az elbeszéltek és az elbeszélés által létrehozottak 
között van egy időbeli, térbeli, anyagbeli szakadék. Más 
a létmódja az egyiknek, és más a másiknak. Az elbeszélő 
az elbeszélés által közvetít e között a kettő között. De a 
kettőt nem teheti eggyé, azonossá. Danilo Kis jól ismeri 
ezt a szakadékot, a Korai bánat, a Fövenyóra és a Kert, 
hamu részben épp erről a közvetítettségről és áttételes
ségről beszél.

Ez az írás egy korábbinak a függvénye, anyagában ott 
van annak a tapasztalata. A Regényes utazás című esszéről

11 Jelen írás a szabadkai Városi Könyvtárban 2007. április 

25-26-án a Danilo Kis Korai bánat című kötetéről rendezett 

Kis-ernyö című tanácskozáson elhangzott előadás szerkesztett 

változata.
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van szó (Ex Symposiony 1993. 3-4. sz. 86-92.), annak a 
nyomozásnak a kudarcáról, amiről az a szöveg próbálta 
elterelni a figyelmet. Elsősorban talán épp a sajátomat. 
Akkor Danilo Kis gyermekkori világának, az apa és családja 
zalai gyökereinek (vagy minek is, hiszen épp ezzel a nagyon 
sajátos természetű közlési eszközzel, irányított lehetőséggel, 
a metaforákra épülő nyelvvel vannak gondjaink) eredtem 
nyomába. Az én, ahogy a gyökerek nyomába ered.

Akkori „nyomozásom” gyakorlati tapasztalata, haszna 
önéletrajzi, életrajzi tények és mű viszonylatában, hogy 
Danilo Kis nem talál ki. És inkább pontot teszek a mondat 
végére, nem bővíteném az állítmányt. Itt hivatkoznék a 
Korai bánat egyik részletére, amelyben az iskolai hiányzás 
megindoklása az elbeszélői pozíció univerzális megjelení
tésévé válik:

„Azt hiszem, fatális tévedés volt, amikor a hiányzás in
doklásaként, anyám javaslatára, olyasmit írtam az ellen
őrzőbe, amit nem találtam eléggé meggyőzőnek, vala
miféle betegséget, szamárköhögést, himlőt vagy valami 
hasonlót, holott nekem jobban tetszett maga a meztelen, 
megalázó igazság (olyan dolog ez, amihez, legalábbis az 
irodalomban, máig ragaszkodom).”12

12 „Misiim da je fatalna greska bila napravljena time sto sam za 

razlog izostanka upisao u tu kontrolnu knjizicu, po savetu 

svoje majke, nesto sto mi se nije cinilo dovoljno ubedljivim, 

neku bolest, magareci kasalj, boginje ili slicno, a meni se 

vise svidala gola-golcata ponizavajuca istina, (stvar koju sam, 

barem u knjizevnosti, i do dana danasnjeg sacuvao).” Danilo 

Kis: Ranijadi. Zagreb-Beograd, 1983, Globus-Prosveta, 92.
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Fontos elbeszélői nyilatkozat, a Korai bánat kapcsán 
az önéletrajzi fikció nagyon erős megfogalmazása. A 
múlt fennmaradt, fellelhető jeleit próbálja minél kisebb 
elbeszélői beavatkozással közvetíteni. Minél kisebb elbe
szélőt próbál megképezni. Vagyis a föllelt jeleket minél 
inkább a maguk természete szerint akarja közvetíteni, 
értelemmel ellátni.

Jel és értelmezés viszonylatának egészen direkt meg
fogalmazásai találhatók a Korai bánatban. Ilyen a cirkusz 
nyomán hátramaradt helyszín leírása, vagyis a nagy, em
lékezésre méltó esemény, az elmúlt varázslat után maradt 
jelek aprólékos vizsgálata, ahol mindegyik jel a maga ter
mészete szerint közvetíti azt, ami nyomot hagyott rajta, és 
a maga természete szerint kopik el belőle a jelentés.13 Ez a 
szöveg nagyon egyértelműen magáról a közvetítettségről, 
a medializáltságról szól, és nem a cirkuszról. A letaposott 
fű a fű nyelvén közvetíti az előző napok eseményeit, 
vagyis a cirkusz viszonylatában igencsak rászorul a jelek 
olvasójának a kiegészítésére. A letaposott fű a cirkusz 
hiányának a jele. Danilo Kis ezeket a leghétköznapibb 
valóságelemeket jelként használja, igyekszik minél visz- 
szafogottabban interpretálni őket, minél többet őrizni 
próbálva szövegenkívüliségükből. így a vásártéren ott 
maradt lócitrom Kis szövegében jelként artikulálódik, és 
csak elsődlegesen a ló pozitív jele, sokkal inkább a ló ak
tuális hiányát közli. Az efféle transzponálásokra folyama
tosan figyelemmel van az elbeszélő, a tyúkól tisztításának 
elbeszéléséből, az egyébként nagyon sokféle értelmezést 
lehetővé tevő szövegben nem marad el egy lehetséges

13 I. m. 35-40.
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átlényegülés megjelenítése: a tyúkürülék a rózsaágyá- 
sokra kerül, és az óltisztítás hőséggel, bűzzel, tetvekkel 
megjelenített fullasztó iszonyata kontaminálódik az egész 
következményének a leírásával, az ólat tisztító gyermek a 
tyúkürülékből kinövő rózsák látványát és illatát képzeli 
a tyúkól fojtogató homályába. Ily módon mindkettő, az 
aktuális iszonyat és az ebben elképzelt jövő is az elbeszélés 
múltja lesz. Az időhatárokon való efféle szabad közlekedés 
jellemző lelki mechanizmusa a Korai bánat gyermek fő
hősének, a jelen idő megoldhatatlan kellemetlenségeiben 
annak múlttá válását képzeli el, azt a helyzetet, amelyikből 
már csak emlékeznie kell. Képzelődésével „legyőzi az időt”, 
közli ironikusan az elbeszélő, miközben tehetetlenül áll 
egy virág megismételhetetlensége előtt.

De az emlékezet is a maga természete szerint közvetít, 
vagyis akárcsak a fű vagy a lócitrom, az emlékezet is alap
jában véve saját magát közli, önmaga jeleivel az általa köz
vetítettek hiányát. Az emlékezet csak azt adhatja tovább, 
azt közölheti, ami benne valamilyen formát kapott, és úgy, 
amilyen alakzatot öltött ez az emlék, amilyen értelmet 
nyert. Aminek nincs ilyen nyoma, az nem hozzáférhető 
a gyerekkor világából.

Az elmúlt idő, az idő egyáltalán, amennyiben gondol
kozni kezdünk rajta, alapvetően problematikus. Szent 
Ágostonnal újra és újra átélhetjük a problémára való rá- 
csodálkozás első pillanatát. Az elfutó idő partján áll folya
matosan a Korai bánat elbeszélője is, és mintegy az elmúlt 
idő helyét próbálja az elbeszéléssel elfedni. Es eközben kö
vetkezetesen ragaszkodik a múltból fennmaradt jelekhez, 
azokat próbálja szóra bírni, hogy maga minél kevesebbet
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legyen kénytelen mondani. A kudarc szükségszerűsége, 
az elmúltból való kiűzetés kíméletlensége, a kifosztottság 
ezzel a „meztelen igazsághoz” való ragaszkodással még 
nyilvánvalóbbá lesz.

A Korai bánat, illetve az önéletrajzi meghatározottságú 
Danilo Kis-szövegek megpróbálják a maguk közegében 
megjeleníteni ezt a világot, transzponálni belőle valamilyen 
fölismerhető, beazonosítható szekvenciákat. Közvetíteni 
kívánja, hogy létezett az apa, Eduard Sam, volt neki vala
milyen magával ragadó sorsa, aminek sodrába a fiú is szük
ségszerűen belekerült, megkerülhetetlen szükségszerűség 
révén a fiú az apa sorsának sodrában ismer magára. Arra, 
hogy ő van, és amennyiben valaki, annyiban feltétlenül 
annak az embernek a fia. Nem kerülheti el a sodrását. Ha 
lassú, akkor nem menekül, ha gyors, akkor nem menekül
het. A Korai bánat az első megszólalás erről, kimondatla
nul ott van benne mindaz, ami aztán a Fövenyórában, a 
Kert, hamuban realizálódik. A Korai bánat a meglévő és 
a hiányzó határán mozog, a meglévőről beszél, mert csak 
arról van tapasztalata, az a világa, annak a nyelvét beszéli, 
miközben a hiányzó, a távoli, a megfoghatatlan hangjára 
fülel. A Korai bánat első kiadásában még nincs ott az Eolska 
harfa [Eolhárfa] című „lírai epilógus” , az 1983-as szerzői 
megjegyzés szerint szerzőjük azért helyezi az Összegyűjtött 
művekben ennek a kötetnek a végére, mert tematikusán 
ide illeszkedik.14 Ezt a hárfát az idők viszontagságait kiálló, 
annak nyomát őrző villanykarók és a közéjük felstimmelt 
villamos vezeték alkotja. Miután a villanyoszlopok az idő 
múlásával fölismerik, hogy visszavonhatatlanul elmúlt az 
erdő, hogy nem annak a fái többé, és csak a tőlük ötven

14 I. m .  1 15 .
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méterre álló, hasonló sorsú társaik maradtak, a mellettük 
haladó út időtlen hangjait kezdik figyelni, a múlt és a jövő 
melódiáit közvetítik.

A gyermek világából közvetítő elbeszélő a gyermekkor 
realitásának, a múltban meglévő világnak a tapasztalatát 
közli, azt, amit a gyermek megismer, ami teljesen kitölti 
a gyermekkor idejét, terét. És hallgat, nagyon intenzí
ven, cselekvőén hallgat a hiányról, arról, aminek nincs 
ismerhető formája, amivel, éppen a hiánya okán, nincs 
módja szembesülni, csak áttetsző, gomolygó, egymásba 
szivárgó alakzatokban ölt egy-egy pillanatra magára valami 
formát, nyomasztó, megfoghatatlan érzést hagyva maga 
után. A Korai bánatban alig van szó az apáról, akinek 
révén a gyermek, a lány testvére és az anyja azon a konkrét 
helyen élnek, de aki már nincs velük. A z^ró l van szó, 
a nincsvcA nincs.

Ennek mögöttese Danilo Kis kerkabarabási éveinek ta
pasztalata, a dél-zalai származású apa családjánál eltöltött 
évek. Mindaz, amivel az 1992-ben végzett kutatás során 
találkoztam, csak az elbeszélés közegéből szükségszerűen 
adódó változásokat szenvedett a szövegekben, a jelek, 
nyomok nincsenek ellentmondásban az irodalmi műben 
elbeszéltekkel. Az ezekkel való szembesülés élménye pedig 
valami hasonló volt, mint a Korai bánat elbeszélőjének 
tapasztalata, hogy nagyon sok távol levő vonatkozásról 
nagyon keveset közöltek, a papír és a tinta anyaga a Zala 
Megyei Levéltárban, valamint a közvetítő jelrendszer az, 
ami elém került, nevek és dátumok, illetve az idős egykori 
tanító néni elbeszéléstöredékei a kisgyermek Danilóról, 
illetve a felnőtt író nála tett látogatásáról.
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A tanító néninél tett látogatásom leginkább Danilo Kis 
Ej és köd15 című tévéjátékának furcsa refigurációja lett: újra 
meglátogattam a Danilo által több mint húsz évvel koráb
ban meglátogatott tanítónőt. És a Korai bánat és az E j és 
köd Rigó tanító nénije leginkább a tévéjáték alapját képező 
látogatásra emlékezett, szinte semmi olyat nem mondott, 
ami ne lenne benne a tévéjáték forgatókönyvében, ráadá
sul nemcsak Danilo Kis vonatkozásában, hanem saját 
magáról, illetve a családjáról is. A férje hadifogságáról, 
a fiairól, külön tematizálva a nagyobb fiú disszidálását, 
immár kevésbé megkerülve, inkább vállalva ezt is, mint 
a hatvanas éveket idéző tévéjáték nyugdíjas tanárnő 
szereplője. Mintha a műből lépett volna elő, túlélőként 
tovább mesélve történetüket. És mintha Kis Dani alakja 
is ezzel a kései látogatással kapott volna formát az egykori 
tanító néniben, a régmúlt megformálatlan, jelentés nélkül 
maradt elemei jórészt jelöletlenek maradtak, nem kaptak 
testet az emlékezet közegében.

15 Noc i magia. In Danilo Kis: Noc i magia, Zagreb-Beograd, 

1983, Globus-Prosveta, 15-52.
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A M IK O R  A H Ó H É R T  A K A S Z T JÁ K  
Egy posztmodern gesztus és fordítói utóélete16

A Borisz Davidovics síremléke 1976-os megjelenésekor 
Danilo Kis már ismert írónak számított, de ez az ismert
ség jórészt csak az irodalmi nyilvánosságot jelentette. A 
kötet idézetkezelési, vendégszöveg-felhasználási eljárásai 
kapcsán kialakult polémia, sajtóbotrány, majd az ebből 
kinövő és tulajdonképpen a botrányt tovább dagasztó 
per azonban valóban széles, az akkori Jugoszlávia teljes 
médianyilvánosságát jelentő ismertséget hozott számára. 
Boro Krivokapicnak az ügyet feldolgozó és dokumentáló, 
1980-ban Zágrábban megjelent, Treba li spaliti Kisa? [Meg 
kell-e égetnünk Kist?] című kötete17 szerint az 1979-es IV. 
kiadással bezárólag, tehát négy év alatt az akkori jugoszláv 
piacon harmincnyolcezer példányban kelt el a könyv, ami 
nemcsak mai szemmel jelent nagy példányszámot. Kis 
nemcsak alperesként, hanem íróként is győztesen került 
ki az ügyből. Akár „áruvédjegyet” értünk az írón, akár 
irodalmi eszközöket, eljárásokat használó alkotót. Annak 
ellenére, hogy maga az idézés, akár olyan vagy hasonló 
formában is, ahogyan Kis alkalmazta, valóban az iroda
lom (bármit is értsünk rajta tulajdonképpen) kezdeteiig

16 A fenti szöveg az ELTE Szláv Filológiai Tanszékének 2005. 

május 12-én megrendezett Danilo Kis-tanácskozásán elmon

dott referátum szerkesztett változata.

17 Boro Krivokapic: Treba li spaliti Kisa? Zagreb, 1980, Glóbus.
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megy vissza, az idézetesség Danilo Kis prózájának egyik 
megkülönböztető jegyévé, őt fémjelző irodalmi eljárássá 
vált, nemcsak a szerb vagy a jugoszláviai irodalmi köztu
datban, hanem valamilyen mértékben szélesebb körben is. 
A botrány csak ráirányította a figyelmet erre az eszközre, 
hiszen a kész szövegek beemelése új irodalmi szövegbe 
kezdettől fogva és végig jellemezte életművét.

Telitalálat volt tehát Esterházy Péter részéről az a maga 
nemében szintén akár botrányosnak is tekinthető gesztus, 
amikor Danilo Kis egyik későbbi, A holtak enciklopédiája 
című kötetéből teljes egészében átemelte a Slavno je  za 
otadzbinu mreti című szöveget, pontosabban beemelte 
ennek Mily dicső a hazáért halni című magyar fordítását18 a 
Bevezetés a szépirodalomba című, 1986-os kötetébe. A teljes

l8 A kérdés összetettségét, mármint hogy milyen szöveget, 

melyik szöveget, kinek a szövegét emelte be Esterházy a 

Bevezetésbe, jelzi az is, hogy Danilo Kis novellájának két 

magyar fordítása is létezik, egyik Borbély Jánosé a Holtak 

enciklopédiájának magyar kiadásában (Budapest, 1990), a 

másik Bojtár B. Endréé, amely kéziratban került Esterházy- 

hoz, és ezt emelte be Esterházy a maga művébe (Bojtár Endre 

szíves közlése). Esterházy csupán Danilo Kisre hivatkozik, 

már ahol hivatkozik, lásd a Harmónia caelesúsu illetve Bojtár 

Endre említette a szóban forgó, 2005. május 12-ei tanácskozá

son, hogy Esterházy egy kismartoni felolvasáson is bármiféle 

hivatkozás nélkül, egyszerűen saját szövegként olvasta fel ezt 

a novellát. Erről a felolvasásról Esterházy is beszél a Marianne 

D. Birnbaummal készült interjúkötetben (Esterházy-kalauz.. 

Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Budapest, 

1991, Magvető Könyvkiadó, 20).
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terjedelem nemcsak azt jelenti, hogy az idézet egyenlő a 
teljes forrásszöveggel, hanem azt is, hogy a célszöveg teljes 
terét is ez a szöveg tölti ki. Többletet csak a paratextusként 
funkcionáló hivatkozás jelent. Esterházy-szerű paradoxon
nal élve azt is mondhatnánk, hogy több, merőben eltérő 
helyen lévő célt talált telibe ezzel az egyetlen gesztussal.

Ezt a végletekig vitt idézést mint irodalmi eljárást persze 
bőven megalapozta nemcsak az irodalmi hagyomány és 
az intertextualitás ekkorra már nagykorúvá lett elmélete, 
hanem Esterházy saját gyakorlata is. Egyrészt ez már 
egy másik, ezzel párhuzamba állítható abszolút gesztus 
után van, vagyis azután, hogy Esterházy egyetlen A/4-es 
papírlapra kézzel, több rétegben átmásolja Ottlik Géza 
Iskola a határon című regényét, másrészt a Bevezetés a 
szépirodalomba előtt megteremti és több művel bőven 
megalapozza a hivatkozás sajátos hagyományát, „A fenti 
szövegben, többek közt, szó szerinti vagy torzított formá
ban [és itt hosszabb-rövidebb szerzői névsor következik] 
-idézetek vannak” formulát, amely ekkor Esterházy egyik 
védjegyének tekinthető paratextus. A formula a Danilo 
Kis-szövegre vonatkoztatva torzul, mégpedig jelölten, 
ugyanis áthúzza, de áthúzott formájában megtartja az 
erre az aktuális idézésre tárgyszerűen nem érvényesíthető 
szövegrészeket, és csak annyit hagy meg belőle érvénye
sen, hogy: „A fenti szöveg Danilo Kis-idézet.” Ha ezt a 
paratextust önidézetként fogjuk fel, akkor azt mondhat
juk, hogy a Danilo Kis-szöveg teljes idézet, az önidézet 
viszont torzított. Es meg kell állapítanunk, hogy a Kisre 
irányuló gesztusnak, ezzel a módosított paratextussal igen 
hangsúlyos autoreferenciális jellege is van.
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Ha megpróbálunk válaszolni arra a kérdésre, miért idézi 
Esterházy Kis novelláját teljes egészében, nem kerülhetjük 
meg azt a megállapítást, hogy Esterházy Péter a maga csa
ládneve jogán sajátította ki Danilo Kis novelláját, mivel 
annak hőse, úgymond, Esterházy Péter egyik őse. Ez a 
meglehetősen naiv és irodalomelméleti szempontokkal 
nehezen megfogható, mondhatnánk, vicces értelmezés 
megkerülhetetlen, mert semmi más magyarázatunk nem 
kínálkozik arra, hogy miért pont ezt a szöveget emelte 
be így, teljes egészében a maga életművébe. A Danilo 
Kis-novella terében találkozik először a két név, Esterházy 
és Kis. Bármennyire is naiv, ez a megközelítés is kínál 
termékeny szempontokat. Például nem tévedünk nagyot, 
ha megállapítjuk, hogy Danilo Kis szövegének hőse egy 
bizonyos ifjú Esterházy, Esterházy Péter szövegének hőse 
viszont -  egy bizonyos Danilo Kis. Hiszen az Esterházy- 
könyvön belül ennek a szövegnek a mozgatói már nem 
annyira a novellaszövegen belül, netán a cselekményben 
keresendők, inkább a szövegközi viszonyokban. Ezt 
alátámasztja, hogy az eredeti szöveg mégiscsak bővült az 
Esterházy-féle hivatkozási formulával, ennek a nóvumnak 
pedig tényleg Danilo Kis a hőse. Ezt a szempontot ár
nyalja még, hogy Danilo Kis szövege is korábbi szövegre, 
szövegekre hivatkozik, végső soron az Esterházyak családi 
legendáriumából merít.

Esterházy a maga közép-európai szellemi elődei között 
tartja számon Danilo Kist. Az elődökre, tekintélyekre való 
hivatkozás egyik formája pedig az idézet. Ezt a gesztust 
csupaszítja le -  vagy nagyítja fel -  Esterházy, amikor az 
egyik nagy íróelődöt, tekintélyt -  akárcsak Ottlikot -
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rendhagyó módon, kiemelten, méretes gesztussal idézi 
meg, és ráadásul olyannal, amelyik mindkettejüket 
jellemzi, valóban értelmező jellegű kapcsolatot teremtve 
kettejük között. Ügy idéz, hogy ezzel a túlméretezett 
idézettel nemcsak a szöveget és a szerzőt, hanem az 
idézés Kist és önmagát is kiemelten jellemző eljárását is 
megidézi. Nem mellesleg ez a viszonylat a párhuzamként 
említett idézésnél is fennáll, az Ottlik-regénynek is egyik 
meghatározó jegye, hogy a szöveg jelentős része „talált 
szöveg” , idézet tehát.

Esterházy szövegalakítási eljárásai között az idézés, 
idegen szövegek, vendégszövegek felhasználása nemcsak 
szembetűnő, hanem a nyelvhez, a hagyományhoz, a szö
veggel való foglalatossághoz való viszony egyik központi 
eleme, azt közli hangsúlyosan, hogy egy szöveg írásakor 
Valaki, a Nagy Szöveg megköti/vezeti a kezünk. Nála már 
régen nem arról van szó -  és Danilo Kisnél sem - , mint 
a Danilo Kist ért támadásokban, hogy jelöli-e vagy sem 
a hivatkozás forrását, hanem arról, hogy a források eleve 
jelölhetetlenek.19 Esterházy már nem „szemérmetlenül”

19 Danilo Kis tájékozottságára a kérdésben jellemző, hogy egy 

1984-es interjúban (Danilo Kis: Zivot, literatura. Sarajevo, 

1990, Svjetlost, 157.) az idézetek irodalmi használata kapcsán 

az orosz formalistákra hivatkozik, és az idézetről mint az 

elidegenítés (osztranyenyie) egyik formájáról beszél, hang

súlyozva, hogy az idézett szöveg funkciója megváltozik az 

új szövegben. Az idézetesség elméletéről értekező Dubravka 

Oraic Tolic is a Teorija citatnosti (Zagreb, 1990, Graficki 

zavod Hrvatske) című, a nyolcvanas évek során kidolgo

zott áttekintő művében arra emlékeztet, hogy Sklovszkij az
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idéz, használ fel idegen szövegeket, hanem életművének 
gyakorlatával felülírja a szemérmet. A 2000-ben megjelent 
Harmónia caelestis már nem is jelzi, hogy kitől került 
bele rövidebb-hosszabb szövegrész. Csak időről időre 
ráismerünk vagy ráismerni vélünk a szövegkollázs egy-egy 
darabjára. így az Első könyv 24. sz. szövegére is, a M ily 
dicső a hazáért halni alig módosított változatára. (Annyi 
változott benne, kapcsolódva ezzel a regény szövegéhez, 
hogy az „ifjú*’, az „ifjú Esterházy” és hasonló kifejezések 
helyett „édesapám”, „itt édesapám neve következett” kerül 
a regénybeli változatba.) A Harmónia caelestist, ezúttal 
némileg leegyszerűsítve a képet, aparegényként szokás 
olvasni. Az apa jelentéstartalma természetesen kibővül, a 
szövegek számos apavariációt jelenítenek meg a magyar 
történelem utóbbi fél évezredéből. Az idézetek által az 
apák közé bekerülnek nemcsak a különböző helyekről, 
korokból származó szövegek szereplői, hanem azok szerzői 
is. A Danilo Kis-novella itt további jelentésekkel gazda
godott, úgy is fogalmazhatnánk, hogy az első idézés nem 
merítette ki a szövegben és a gesztusban lévő lehetőségeket,

elidegenítés elméletének részeként tárgyalja az idézetességet, 

és kifejti, Hogy az idézetes viszonyban az idegen szöveg a 

saját eljárás tárgya, anyag lesz. Az eljárás motivációjának két 

iránya lehet, vagy az idegen műtől a saját mű felé, amikor az 

anyag határozza meg az eljárást, vagy a saját műtől az idegen 

mű felé, amikor az eljárás határozza meg az anyagot. Az első 

a plágium, utánzás jegyeit viseli magán, míg a második az 

elidegenítés alakját veszi magára, vagyis az átvett szöveg új 

funkciót kap az új helyén. Vagyis Danilo Kis elméleti tájéko

zottsága összhangban van a nyolcvanas évek szakirodaimával.
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a mozdulat itt, ebben a regényben fejeződött be. (Míg az 
első idézet még igazi, jelölt idézet, a második jelöletlen, 
kódolt. Nehéz is lenne meghatározni, hogy honnan, kitől 
idéz itt Esterházy, a Bevezetésből, Danilo Kistől, netán a 
fordítótól, a szöveg nyitott mindegyik megközelítésre.) 
Jelzi, hogy Harmónia caelestis elbeszélőjének genealógiai 
tábláján, nemzői között, feltétlenül ott kell tudnunk az 
a hangot is, amelyik A holtak enciklopédiája novelláiban 
beszél. És akkor még nem szóltam Danilo Kis aparegé
nyeiről, azoknak az apa utáni nyomozásban felhasznált 
vendégszövegeiről, montázstechnikájáról.

A témában rejlő potenciálra, a gesztusba kódolt re- 
figurálási képességre az Esterházy-novella horvát, illetve a 
Harmónia caelestis horvát és szerb fordításai irányították rá 
a figyelmemet. Az a szerkesztői és fordítói gesztus ugyanis, 
amikor a Zastrasivanje strasila című, a huszadik századi 
magyar rövidprózát reprezentáló, 2001-ben megjelent 
zágrábi novellaantológia három szerkesztője, Stjepan 
Lukac, Mann Jolán és Neven Usumovic a kérdéses Ester- 
házy-novellát is beválogatja a kötetbe, és Marijeta Veres 
pedig a magyar szöveget horvátra fordítja, a fenti téma 
alkotó jellegű továbbírásának tekinthető. Amennyire 
provokatívan banálisnak nevezhető az első, Esterházy-féle 
átvétel kiindulópontja, első olvasatban annyira banálisán 
provokatív ez a fordítás is, hiszen a magát az „utolsó ju
goszláv íróként” meghatározó Danilo Kis művei még az 
un. szerbhorvát nyelven jelentek meg, néhány kiadásban 
Zágrábban is. De az antológiába válogatás gesztusa, amivel 
tulajdonképpen minden eldőlt, messze túlmutat ezen. 
Miért dőlt el minden a válogatásnál? Azért, mert az a
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döntés arról szólt, hogy a válogatók megértették a gesztust, 
a fordított szöveget Esterházy szövegének tekintették, és 
amikor fordítottak, akkor nemcsak az Esterházy-novellát, 
hanem vele Esterházynak a szöveget átminősítő gesztusát 
is átültették horvát nyelvre, pontosabban a horvát kul
túrába. Mert Danilo Kis novelláját nyilván senki nem 
fordítaná le horvátra. Da az még értelmetlenebb lenne, 
ha Esterházy neve alatt egy horvát nyelvű novellaanto
lógiában a szerb nyelvű Kis-szöveg szerepelne. A kérdés 
addig nem létezik, amíg nem épp ezt a szöveget akarjuk 
lefordítani. Nem a probléma adja a megoldást, hanem a 
megoldás generálja a problémát. Mint amikor a hóhért 
akasztják. Es ezt a „fordított” gesztust persze csak erősíti 
az az (egyébként értelmezői implikációktól egyáltalán nem 
mentes) feszültség, amely a Danilo Kis-féle szöveg nyelve 
és az aktuális célnyelv viszonylatában újraíródik.

Az újabb fordulat kódja már ott van az antológiával 
nagyjából egy időben megjelenő Harmónia caelestisben, és 
működésbe is lép ennek 2004-es horvát fordításában. En
nek fordítója, Xénia Detoni nem vesz tudomást a novella 
már létező horvát fordításáról, ő a regény szövegét fordítja, 
egységes egésznek tekintve azt, és eljárása ugyan vitatható, 
de jó pozíciókból védhető is. A novella horvát fordítása 
nehezen mondható kanonizált szövegnek, a regényfordító 
minősítheti a regényszövegbe, az elbeszélői hangnembe 
nem illőnek, ráadásul jelöletlen idézetről lévén szó, nem is 
köteles azt felismerni. Hiszen hasonló fordítás bizonyára 
szép számmal akad a regényben, ad absurdum nincs olyan 
mondat, amely ne lenne valamilyen mértékben korábbi 
szövegekkel kontaminált.

3i



Adódik a kérdés, mi a teendő a szerb fordításnál, kü
lönös tekintettel arra, hogy a Harmónia caelestisbzn több 
Danilo Kis-idézet is van. Aligha találunk olyan fordí
táselméleti munkát, amelyik a hasonló esetekre ne azt 
javasolná, hogy ha a fordítandó szöveg megfelelője honos 
az adott nyelvben, akkor azt a szöveget kell a fordításba 
beemelni. Persze Esterházy regénye szerb fordítójának sem 
róhatjuk fel ugyanakkor, ha nem ismer föl a sok közül 
néhány jelöletlen idézetet, legyen az mégoly hosszú is. És 
ha fel is ismeri és oda is másolja ebben az esetben a Danilo 
Kis-novellát az Esterházy Péter nevével jelzett könyvbe, 
hogy úgy mondjam, teljes joggal veszi fel a problemati
kus részért a honoráriumot. Mert ez a szöveg, még ha szó 
szerint ugyanaz is, mint a korábbi, mégiscsak egy másik 
szöveg. Miért? Nem beszéltem még azokról a relációkról, 
amelyek a fentiekben tárgyalt idézések és a szövegben 
elmesélt történet középpontjában lévő szemiotikái játék 
között meghúzhatok. Emlékszünk, az anya azt ígéri a 
kivégzésre várakozó fiának a börtöncellában, hogy ha si
kerül neki kegyelmet kieszközölnie az uralkodónál, akkor 
fehér ruhában fog az erkélyen állni. A kivégzésére tartó ifjú 
Esterházy, amikor meglátja anyját a fehér ruhában, azt a 
fehér ruhát a börtönben lefolyt beszélgetés kontextusába 
helyezi. Vagyis úgy megy a bitó alá, hogy kegyelemre szá
mít. A fehér ruha hivatkozás, a cellában elhangzott korábbi 
szövegre utal. Az ifjú Esterházy tudatában a két fehér ruha 
kiegyenlítődik, a második, a hivatkozás ugyanazt jelenti 
számára, mint az első, a hivatkozott. Pedig az a szöveg már 
egy másik szöveg. Egészen más az a kontextus, amikor egy 
anya még kegyelmet megy kérni a fia számára, mint az,
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amikor már tudja, hogy nincs kegyelem. Az a bizonyos 
fehér ruha nem ugyanazt jelenti minden alkalommal és 
nem ugyanazt mindenki számára. De hiszen mondja is 
Danilo Kis, illetve Esterházy Péter: „Jól ismerte ezt a ruhát 
-  családi ereklye volt, egyik őse viselte valamelyik császári 
esküvőn.” Ugyanaz a ruha több alkalommal is viselhető, 
és mindegyik alkalommal másik ruha lesz belőle. Az el
beszélésben megjelenített alkalomtól kezdve ez a császári 
esküvőn viselt fehér ruha azzá a fehér ruhává lett, amelyet 
az anya a fia kivégzésén viselt. Persze nem könnyű ezt 
megérteni annak, akit éppen akasztani visznek.
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K Ö Z Ö T T  
Neven Usumovic elbeszéléseiről

Neven Usumovic horvát szerző és Makovo zrno [Mák
szem]20 című kötete igencsak méltó a magyar olvasók 
figyelmére. Neven Usumovic persze nem ismeretlen a 
délszláv-magyar irodalmi kapcsolatokra figyelők körében, 
leginkább talán a Zastrasivanje strasila című, a kortárs 
magyar rövidprózát bemutató horvát nyelvű antológia21 
társszerkesztőjeként, illetve Bodor Adám Sinistra körzeté
nek, Esterházy Péter Hrabal könyvéhek stb. fordítójaként 
ismert. Horvát irodalmi körökben pedig kiváló próza
íróként és elhivatott hungarológusként tartják számon. 
Kritikáiban, tanulmányaiban számos magyar irodalmi 
alkotásról írt, közvetítve a magyar szakirodalmi eredmé
nyeket is, ugyanakkor a maga délszláv, illetve világiro
dalmi perspektíváját is érvényesítve. Az 1972-es, zágrábi 
születésű író egyébként Szabadkán nőtt fel, otthonosan 
mozogva mind a szerb, mind a horvát, mind a vajdasági 
magyar irodalmi, illetve tágabb kulturális (elsősorban 
alternatív zenei) közegben. Egyetemi tanulmányait a

20 Neven Usumovic: Makovo zrno. Zagreb, 2009, Profil. Ma

gyarul egy elbeszélés jelent meg a kötetből: Prayer fór passive 

resistance. Ex Symposion, 2008. 66. sz. 51-57.

21 Zastrasivanje strasila. Antologija madarske kratke price. Ur. 

Stjepan Lukac, Jolán Mann, Neven Usumovic. Zagreb, 2001, 

Naklada MD.

34



zágrábi bölcsészkaron végezte, és filozófia, összehasonlító 
irodalomtudomány, majd hungarológia és könyvtár sza
kon szerzett oklevelet. Jelenleg a szlovéniai Koperben él, 
és a szlovén határhoz közeli, horvátországi Umag városka 
könyvtárának vezetője.

A Mákszem című elbeszéléskötet Usumovic harmadik 
könyve, az 1997-es 7 mladih [7 ifjú] elbeszéléskötetet és 
a 2001-es Ekskurzija [Tanulmányi kirándulás] kisregényt 
követően, 2009-ben jelent meg. A különálló elbeszé
léseket a kötet első szövegoldalán, de az elbeszéléseken 
kívül, önmagában álló megjegyzés kapcsolja össze: „Csáth 
Géza rövidtörténeteinek motívumai nyomán (Szabadka, 
1887 -  Subotica, 1919)” . A paratextus, a magyar szerzőre 
történő utalással, az alapvető életrajzi adatokkal, köztük 
a szülőváros és az elhalálozási hely magyar, illetve szerb 
megnevezésével jelzi, hogy Csáth novelláin túl a szöve
gek nyitnak Csáth Géza, illetve Brenner József életrajza, 
valamint Szabadka földrajzi-történeti helyszín felé is, 
lehetővé téve, hogy a létesülő fiktív világba beágyazód
janak a Csáth-novellák fiktív világából, illetve az iroda
lomtörténetből, történelemből és nem kevésbé a reáliák 
világából szerzett tapasztalataink. Azon túl, hogy a legfőbb 
szövegelőzménnyel, a csáthi életművel összekapcsolja 
a szövegeket, a kötet különálló történeteit egymás felé 
is összenyitja, felhíva a figyelmet arra, hogy ha a fiktív 
eseményvilágok nem is érnek össze, egy Csáthból kiin
duló motivikus olvasat összefüggő, koherens könyvként 
olvastatja a kötet elbeszéléseit.

Csáth folyamatosan különféle értelemben vett határ- 
területeken mozgott, az országhatárok ugyan csak élete
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végén meghúzott újdonsült határok révén emelkedtek 
nála jelentőségre, esetében inkább az emberi konvenciók 
határainak áthágása, az élő test biológiai adottságainak- 
határainak kipuhatolása, a fájdalom határsávjainak föl- 
térképezése, illetve az újonnan létesült kutatási terület, 
a tudaton túli emberi reakciók, késztetések vizsgálata bír 
jelentőséggel. Az Osztrák-Magyar Monarchia poros vi
déki kisvárosából, a bunyevácok és magyarok nagyra nőtt 
falujából származó fiatalembert az elismertség, a világhír 
iránti hatalmas, kielégíthetetlen becsvágya, szerteágazó 
tudományos és emberi kíváncsisága, szexuális étvágya 
hajtja, és ott van benne a századforduló modernizmusá
nak az elszánt hite, hogy minden akarathoz, szándékhoz, 
vágyhoz meg lehet találni az adekvát eszközöket, módsze
reket, amelyekkel -  a megfelelő árat megfizetve -  bármi 
elérhető.

A Csáth-életrajzból és -prózavilágból a Mákszem tör
téneteiben Szabadka leginkább határvárosként érvényesül. 
Neven Usumovic elbeszéléseinek eseményei a XX. század 
második felében játszódnak, döntő részük a kilencvenes 
években. A határ mint reális helyszín megjelenik a törté
netekben is, de a Csáth-életrajzból, illetve -szövegvilág
ból ismert határhelyzetekként metaforizálódik is. így az 
Usumovic-szövegek főhősei is országhatárokon átkelve 
próbálják megoldani krízishelyzetüket, határhelyzetekig 
merészkedve teszik próbára önmagukat, vagy határhely
zetekbe kényszerítve teszik őket próbára mások, illetve 
elveszetten közlekednek az elbeszélt fikció szerinti valós 
világ és az ebből kinövő lidércnyomások határain ke
resztül. Ahogy a maga folyamatában történő borzalom
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esetében sem érzékelhető, átléptük-e már és hol léptük 
át az elviselhetőség határát, a színre vitt világban, illetve 
a szereplőkkel történtek elbeszélése folyamán is ez az 
elmosódóttság jellemző, az egyes kijelentések önmaguk 
pillanatnyi jelentéséért állnak helyt, ami pedig a kijelenté
sek között, az értelmező olvasásban föltárulhat-létrejöhet, 
az lesz maga az alakot nyert szörnyűség.

Szabadka, illetve egyáltalán Bácska a Csáth-prózában 
gyakran színhelye ennek a csendes, hétköznapi borzalom
nak. Ez érvényesül a Bácska (1909) című novellában, amely 
egy polgári fiúiskolái tanár naplója formájában végzetes, 
gyilkos vidám unalomként viszi színre a mulatozós bácskai 
életet, amelynek kulisszái mögött megoldatlan személyes 
problémák garmadája, egyéni és közösségi értelem nélkü
lisége rejtőzik. A hétköznapok unalmába és a dorbézolás 
reménytelenségébe szürkülés története a Muzsikusok is, 
a zenére igénytelen vidéki városba vetődött, középszerű 
cseh muzsikusokról, akik történetét szokatlan zárással, 
rövid társadalomtörténeti magyarázattal meséli el Csáth 
elbeszélője, a főszereplő zenészek csekély tehetségével 
magyarázva, hogy Magyarországra és annak is egy porba 
süppedt vidéki városába kerültek, és a korabeli vidéki 
Magyarország körülményeivel, hogy ott végül tragikusan 
beteljesedett a sorsuk. Usumovic történeteiben ez a közeg 
nemcsak (egy másik, több centrumú országba beleveszett) 
vidéki kisváros, hanem háborús hátország is. A hátorszá
gok jellemzője pedig többek között, hogy nem helyben 
dől el a sorsuk, az eseménytelenség a túlélés biztosítéka, 
ugyanakkor valamiféle fokozott jogfosztottság is jellemző 
rájuk, hiszen a háború logikája szerint az ott élők csak

37



statiszták a nagy eseményekben helytállókhoz képest, saját 
történetükre, a békeidőben még esetleg rájuk irányuló 
figyelemre sincs joguk. Miközben a háborús borzalmak 
szélsőségei között legalább jelen van a katarzis lehetősége, 
a háború hátországa az elfojtások, a csendes öldöklések, 
a végtelenül egymásra rakódó sértések, félreértések és 
félremagyarázások világa.

Csáth korai, 1905-ös Béka című elbeszélése (szerzője 
tehát még csak 18 éves!) egy meseszerű, soha nem látott, 
természetellenesen nagy méretű, szőrös bőrű, borzalmas 
hangú békáról szól, amelynek megjelenése a halál elője
leként értelmeződik. Az elbeszélés nyitva hagyja, hogy a 
lény az emberi pszichéből, a népmesékből vagy a babonák 
világából származik, vagy -  az elbeszélés fiktív világán 
belül legalábbis -  valós lényről van szó. A fiatal Csáth itt 
is, ahogy későbbi történeteiben is bátran él a fikcionálás 
lehetőségeivel, és a fantasztikus lényeket, a természet- 
feletti jelenségeket, az emberi psziché démonait, illetve 
az uralhatatlan emberi indulatokat, a legkülönfélébb 
emberi késztetések kielégítésének vágyát összekapcsolja a 
hétköznapi események, realitások narratív szekvenciáival. 
Történeteinek hősei a leghétköznapibb emberek, akikkel 
rendkívüli dolgok történnek -  és ily módon önmaguk 
magából kivetkőzött, szörnyeteg változataivá válnak. 
A legbizarrabbak közülük szörnyeteg gyermekhősei: a 
Witman fiúk hideg racionalitása és szexuális megzaboláz- 
hatatlansága az 1908-as Anyagyilkosságbzn vagy az ártatla
nul kegyetlen gyermekek az 1912-es Kis Emmában. Mindez 
már Freud új, a gyermekkor meghatározó jelentőségéről 
szóló tanainak ismeretéről is árulkodik.
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Neven Usumovic könyvének belső összefüggései persze 
Csáth nélkül is megmutatkoznak. Mondhatnám, értelem
szerűen, hiszen a horvát olvasó számára, Csáth-fordítások 
hiányában, nem működhet a csáthi szöveghagyomány, 
ezért a nagyon tudatosan építkező szerzőnek másképp kell 
kapcsolatba hozni egymással a szövegeket, ha nem csupán 
elbeszélésgyűjteményként, hanem egységes könyvként 
kívánja működtetni a kötetet. így a jórészt azonos helyszín 
(Szabadka), illetve a XX. századi magyar, délszláv, illetve 
közép-európai történelmi traumák helyi, illetve egyéni 
megvalósulásai mutatnak összefüggéseket. A Csáth-pró- 
za motívumai, reprezentációs eszközei pedig ezeknek a 
traumáknak a színrevitelében igencsak autentikusnak mu
tatkoznak. Összhangba kerül Szabadka mint határváros, a 
huszadik századi történelmi események határhelyzetei, a 
kisvárosi lét bezártságára reagáló kitörési próbálkozások, 
extrém tapasztalatszerzési módozatok, a csáthi lidérc- 
nyomásos világérzékelés és reprezentáció határélménye. 
A változó elbeszélők által elmesélt történetek mögött 
fölsejlik egy olyan szerző arcéle, aki hajlamos olyan törté
netekben szemlélni és közvetíteni a körülötte lévő világot, 
amelyek „rosszul végződnek” . Es itt semmiképpen sem 
Neven Usumovicra gondolok, inkább a jelen kötet ecói 
értelemben vett mintaszerzőjére, aki inkább rokonítható 
a Csáth-novellák szerzőjével, mint a jelen kötet empirikus 
szerzőjével.22

22 Az empirikus szerző és a mintaszerző megkülönböztetéséről 

lásd Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Ford. Schéry 

András. Budapest, 2007, Európa Könyvkiadó, 25-27.
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A kötet történetei jórészt a XX. század kilencvenes éve
iben játszódnak, a délszláv háborúk hátországaként színre 
vitt Szabadkán. A szereplők a századvég elveszett nem
zedéknek nevezhető fiatalsága, akik már a hanyatlásnak 
indult szocializmus idején születtek, a délszláv nacionaliz
musok föllángolása idején nőttek fel, ugyanakkor ezektől 
az -izmusoktól mentesen szerették volna élni az életüket. 
Miközben ezek a fiatalok a maguk első, egyetlen, egyedi és 
eredeti életét kívánták volna élni, életükre folyton rávetül a 
történelem mintázata, mivel a történeteik nem különállóak 
és egyediek, ezért azokba folyton beleszövődnek a korábbi, 
már elfeledettnek hitt kis és nagy történetek motívumai, 
narratív mintázatai. Vagyis újraéled bennük a történelem. 
Ehhez találta meg Usumovic Csáth prózavilágát, amely 
történeteinek kontextusaként épp azt hozza létre, teszi 
láthatóvá bennük, amit a történetek szereplőivé tett fia
talok ki szerettek volna belőlük zárni, el szerettek volna 
feledni, vagy meg sem kívántak már ismerni -  amiről azt 
szerették volna, hogy ne csak a jelenben ne legyen, hanem 
a múltban sem létezett volna. Ami pedig ehhez a szabad
kainak nevezett világhoz óhatatlanul hozzá tartozik. A 
jelenbéli történetek múltba ágyazóttságának, a Csáth-féle 
motívumoknak, illetve az elkerülhetetlenül bekövetkező 
„rossz végnek” köszönhetően, miközben élesen láthatók 
a huszadik század végi közép-európai/észak-balkáni világ 
kontúrjai, a történetek egy imaginárius köztes időbe és 
térbe kerülnek, és a végletes tapasztalatokról szóló egye
temes emberi történetekké válnak. Ami történik, az itt 
történik velünk, most történik velünk, de mindez már 
régen, mindenütt, számtalanszor megtörtént.
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így a Prayer fó r passive resistance története az alterna
tív zenét művelő japán muzsikusokról, akik a zavaros 
kilencvenes években úgy döntenek, hogy Szabadkán 
folytatják az életüket, önmagában is színre viszi ezeknek 
az időknek, a közelmúltunknak a reménytelenségét a 
háborúk hátországává tett, már nem is álmos, inkább 
folyamatosan másnapos és újra és újra a mámorba me
nekülő várossal. Mintha folyamatosan rosszak lennének 
az észlelés és érzékelés körülményei, hol köd van, hol 
hófúvás, alkony, valamiképpen mindig elmosódottak az 
antropológiai/etikai/esztétikai körvonalak. A provincia 
passzív reménytelensége ezeknek az idegen művészeknek 
az ottmaradásával lesz igazán szembetűnő, akik nem 
születésük okán kerülnek bele ebbe a közegbe, hanem 
valamilyen reményekkel érkeznek ide, aztán beleragadnak 
a város sarába. A kilencvenes évek mellbevágóan hiteles 
színrevitele azonban akkor kap igazán tág dimenziókat, 
amikor a szövegben működni kezd Csáth Muzsikusok 
című elbeszélése a cseh muzsikusokról, akik a Monarchia 
keretei között sodródnak még fiatal zenészként Szabadká
ra, nagy reményekkel és a saját képességeikbe vetett hittel, 
hogy aztán mindegyikük a maga módján belesüppedjen a 
város időtlen passzivitásába. Ily módon a korhoz kötött, 
hiteles realitások a periféria, a porfészek közép-kelet-euró- 
pai mitologémájának formáját veszik magukra, ahol a 
passzivitás a túlélés garanciája.

A felhasznált Csáth-motívumok által érvényre jutnak 
az eredeti szövegek jelentésmezői, de új dimenziók is 
létesülnek. A Béka című Csáth-novella különös, baljós 
kétéltűje a horvát eredetiben a magyar Gyár címet viselő
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Usumovic-elbeszélésben a régi téglagyár mitologikus gépe
zetének formáját veszi magára, és a múlt kiszámíthatatlan 
módozatokat fölvevő továbbélésének különös történetébe 
viszi tovább a maga enigmáját. A történet elbeszélője és 
egyben főszereplője, egy fiatal férfi az egykori téglagyár 
föld alatti labirintusában barangol, mintha saját tudatának 
és tudatalattijának labirintusában járna, egykori vétkének 
jelei között, a feloldozást jelentő kiutat keresve. A belső 
és külső terek határait bármiféle racionalizáció nélkül 
lépi át az első személyű elbeszélő tudat: a belső és külső 
világ, akárcsak a múlt és jelen egyetlen, el nem különülő 
dimenzió, az emberi elme racionális működése, amely 
létrehozná, és térségként elválasztaná egymástól ezeket a 
dimenziókat, ebben a történetben nem lép működésbe, 
csak a hiányát konstatálhatjuk. Ugyanez a körülhatáro- 
latlanság jellemző arra az imaginárius térségre is, amely 
a jó és a rossz koncipiálását szolgálná. A Csáth-novellák 
jellemző hősei sem rendelkeznek ezeknek a tereknek a 
különválasztásához megfelelő érzékszervvel, nem látják az 
erre a célra létrehozott jeleket, olyan gyermekek lévén, akik 
nem sajátították el az emberi együttélés erkölcsi alapelveit, 
vagy olyan felnőttek, akik esetében a civilizációs kontroli- 
mechanizmusok vékony máza lepattogzik, és eluralkodnak 
az ösztönök. Neven Usumovic elbeszéléseiben mintha ez 
a sajátosság erre az egész irodalmi térségre, a mitologikus 
Szabadkára érvényes lenne. A Prayer fórpassive resistance 
című elbeszélésben ezek a negatív késztetések kívül vannak 
a szövegekben létrehozott tereken, közvetlenül nem jelen
nek meg, ugyanakkor hatásuk tapintható. A főszereplők, a 
négy japán dzsesszzenész a máshol kialakult világfelfogá
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sukkal eredménytelenül próbálnak meg eligazodni a vidéki 
kisváros fiataljainak házibulizós-lakodalmas világában, és 
a nem látható, ámde mindenütt jelen lévő rejtett düh és 
agresszió csak az alkohol és fáradtság keltette víziókban 
életre kelt Wiehler-gobelinek négy évszak-ábrázolásaiban 
válik láthatóvá, illetve a Japánból a városba érkező Otomo 
Yoshihide átelektronizált zenéjében, aki épp azért jön 
el koncertezni Szabadkára, hogy honfitársait kiragadja 
a passzív ellenállásnak hitt tehetetlenség varázslatából, 
és magával vigye a városból. Es velük mindazokat, akik 
képesek még kiszakadni ebből a világból.

Az Apa és fiú kortárs története az ugyanilyen című 
Csáth-novella központi motívumának radikálisan realista 
újraírása, és a halál tánc XX. század eleji bizarr koreográfiája 
ebben a novellában új kereteket, színeket és dimenziókat 
kap, és a kilencvenes évek eltompult érzéketlenségének, 
zavaros, beteges melankóliájának és érzelmi kizárólagossá
gának tragikomikus megjelenítése lesz, egy olyan háború 
hátországaként, amelyről az adott ország azt állítja, hogy 
nem is vesz benne részt, csak éppen a halottakkal (és az 
élőkkel) nem tudnak elszámolni, hol hiány, hol felesleg 
van belőlük. Főhőse a föntebb már említett „elveszett 
nemzedék” tagja, egy szabadkai bunyevác fiatalember, 
aki sikertelen zágrábi tanulmányai után visszatér szülő
városába, a jól felismerhető Szabadkára. (Az elbeszélés 
nem tér ki a háttérösszefüggésekre, de jól tudható, hogy 
Zágráb épp annak a létrejövőben lévő országnak a fővárosa, 
amellyel Szerbia és így a horvát népcsoportnak számító 
bunyevácok lakta Szabadka is úgy áll háborúban, hogy 
ezt folyamatosan tagadja, és a már nem létező Jugoszlávia
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önvédő rendfenntartásaként tünteti fel.) A fiatalember a 
hazatérése után a beteg, már mozgásképtelen nagyapjá
val él a város szélén, és munka, valamint megközelítőleg 
konkrét életcélok nélkül, homályos és naiv reményekkel 
tengeti napjait. Usumovic részletekbe menően viszi színre 
az egykor volt, a közösségi hagyományokba ágyazott bu- 
nyevác világ széthullását, amely már csak néhány kiürült 
formalitásában, tabui révén és az oktalan kivagyiság üresen 
csörgő vázaiban él tovább, a hétköznapok realitásait már 
az új állam tömegkultúrájának (nem kevésbé üres) keretei 
adják. A nyári konyha, a határra és a tanyavilágra néző 
gazdasági udvar, a trágyadomb, a hatalmas, nehezen nyíló 
kapu keretezi a fiatalember életét. A nyári konyhában a 
nagyapa nézi a belgrádi tévé első vagy második csator
náját, ahol vagy a Zvezda-Partizan örökrangadó megy 
felvételről, vagy a Jobb élet című nyolcvanas évekbeli hazai 
szappanopera sokadik ismétlése, esetleg egy újabb doku
mentumfilm a szerb kultúra alapját jelentő kolostorokról. 
Hiperrealizmus és távolságtartás, megértés és irónia, ko
mikus és tragikus szétválaszthatatlanul működnek együtt 
a szövegben. A szöveg nyelvi-kulturális autenticitása a 
magyar fordításban visszaadhatatlan, hiszen a már csak 
törmelékeiben élő bunyevác nyelv által kerülnek színre az 
egykori világ még megmaradt szimbolikus tartalmai, és a 
rokonsági viszonyok emlegetése egyben régi haragok és 
vetélkedések maradványainak őrzése, ahogy a hosszú évek 
óta ki nem hordott trágyadomb is a múlt nyomait őrző 
szemétdombbá változott, valahogy úgy, ahogy Danilo Kis 
végtelen lajstrom formáját öltő Szeméttelep című versében 
olvashatjuk.23 A trágyadomb itt is az udvar dísze, méretei-

23 Lásd Ex Symposion, 1993. 3-4 sz. 61-62.
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vei a hagyományos értékrend szerint a jómód jele, még ha 
nem is tart már rá senki igényt. Ezen a trágyadombon talál 
a céljavesztetten ténfergő fiú egy csontvázat, és csodaváró 
reménytelenségében megpróbálja belőle kikovácsolni a 
maga szerencséjét, amely számára is leginkább az elutazás, 
a kiszabadulás formáját ölti magára. Ugyancsak menekü
léstörténet a Veres című elbeszélés is, amelynek főhőse a 
háborús mozgósítás elől menekül Szabadkáról Budapestre, 
hogy eltűnjön, elmerüljön a nagyváros idegenjeinek feltér
képezetlen, ismeretlen világában. Jellemzően külföldiek, 
idegenek lakta pincék és padlások a történet helyszínei, 
amelyek idegen testként léteznek Budapesten belül. A 
történet címébe emelt név szemantikája is erre a feloldha
tatlan idegenségre, a közép-kelet-európai identitáskérdések 
megoldhatatlan, nyiti-csuki rejtvény jellegére irányítja a 
figyelmünket. A Vörös családnév már eleve az idegenség 
neve a magyarban, más színű, idegen embert jelöl: „Vörös 
kutya, vörös ló, vörös ember (asszony) egy se jó” , tartja 
a mondás, más-más típusú megbízhatatlanságra utalva 
ugyebár a férfiembernél és az asszonynál, de a hajszín (és 
a hozzá tartozó bőrszín) minden esetben a többségtől 
eltérést jelenti. Ez a magyarban idegenség jelentéssel bíró 
családnév kerül át a délszláv közegbe, ahol magyar eredete 
révén idegen, a magyarba visszakerülve viszont szerb/hor- 
vát írásmódja révén hordozza a másság jegyeit. A háborúba 
sodródott Vajdaságból, a mozgósítások elől Magyaror
szágra menekülő Veres Budapesten különös, időn kívüli, 
kegyetlen csáthi történetbe kerül, miután megismerkedik 
a vörös hajú és fehér bőrű Anikóval, majd ennek két 
öccsével, Árpáddal és Gézával, akik egymást a különös,
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a budapesti reáliákban értelmetlen Hartmann és Conen 
néven szólítják, és ezt Verestől is elvárják. Veres ebben a 
csáthi vízióban, az újraírt Witman fiúk kegyetlen kínzásait 
követően bekerül a budapesti kínaiak áttekinthetetlen 
világába, megfosztva egykori identitásától. Pontosabban 
identitása az előbbi kalandokról szóló bizarr története 
lesz, amelyet a mű fikcióján belül egy olcsó kínai étterem 
jellegtelenre fertőtlenített-csupaszított holt terében me
sél el, és függetlenül attól, hogy „igaz” történetről vagy 
egyszer használatos meséről van szó, azzal szembesíti az 
olvasót, hogy a sajátként, egyediként elmesélt történeteink 
mindenütt jelen vannak, és végeérhetetlenül ott vannak 
bármelyik nagyváros formátlan tömegeiben, és számtalan
szor megtörténtek-elmesélődtek már a múltban is, majd 
kontúrjaikat vesztve visszahanyatlottak a feledésbe.

Amennyiben a könyv egyik szembetűnő narratívája 
szempontjából, a honos tér elhagyása, illetve a honos tér 
idegenekkel való benépesedése szempontjából vesszük 
számba az elbeszéléseket, akkor szót kell ejtenünk a hor
vátországi szerb menekültként azonosított, Szabadkára 
települt festőről is, akinek a fordulatai révén értelmetlenné 
gyűrődött élettörténetét Usumovic elbeszélője az 1908-as 
A varázsló halála groteszk tükrében viszi színre. Csáth 
varázslója, aki az ópiumnak, a cigarettának és a csókoknak 
köszönhetően kipróbálta a világ minden csodáját, varázs
erejétől megfosztva haldoklik, és a halálos ágyán rájön, 
hogy nem a saját életét élte, és keresései során nem ismerte 
föl a maga fausti pillanatát. Amíg Goethe emblematikus 
szavait („Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan”) Csáth hőse 
iróniával ismétli meg, fölismerve a maga téves olvasatát,
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Aleksandar Radulovic szerb festő, miközben Goethét 
idézi, életét az aktuális történelemfelfogás torz tükrében 
szemléli. Egykori életének folyamatosságából a határ 
menti Szabadkára kerülve a menekült művész hálátlan 
szerepében találja magát, amelyben elmosódnak festésze
tének árnyalatai, és csak a gyűlölet és értetlenség feketéje 
marad a vásznon. Ahogy Csáth hősét sem menti meg a 
későn felismert szerelem, úgy Usumovic elbeszélésének 
varázslóját sem kelti új életre az őt látogató fiatal lány élő 
testének érintése, helyette a történelem megkövesedett 
emlékeibe habarodott bele, Szabadka egyik hányatott sor
sú köztéri szobrába, a szerb szabadságharcosként felfogott 
Cserni (Fekete) Jován felkelő és rablóvezér fehér színű, 
leegyszerűsített ábrázolásába. Erosz helyett Thanatosz 
veszi át az uralmat.

A Mákszem című novella másképp kapcsolódik Csáth 
világához. Ennek főhőse Jóska, a fiatal, tehetséges szín
házi rendező, akit a történetben kábítószer-függősége 
és a barátnőjéhez való kíméletlen, annak személyiségét 
semmibe vevő viszonya jellemez. A főhősnő-elbeszélő 
szempontjából elmondott történet férfifőszereplőjében 
nem nehéz fölismernünk Csáth Géza, illetőleg Brenner Jó
zsef alakjának körvonalait. A másikat semmibe vevő, csak 
birtokolni és használni kívánó férfi a nő által elmondott 
történetben, saját különálló énjének fölszámolódásával 
összekapcsolódik azzal, akit korábban le kívánt magáról 
választani, és a történetmondás logikája szerint csak a má
sik révén, attól elválaszthatatlanul létezik tovább. A másik 
fölötti uralom és az önpusztítás vágya olyan percepciós 
keretek között szabadul föl benne, amit a mákhéjból főzött
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tea fogyasztása határoz meg, de hasonló módon hatnak 
az egész kötetben az egyéni és közösségi értékvilágra 
és a szereplők viselkedésére a konkrétan alig említett, 
ugyanakkor mindenhová beszivárgó háborús viszonyok 
is. A marhavagonban történetében ezek a destruktív erők 
mintegy a November 29. Húsárugyár vágóhídjának kerítése 
mögé zárva léteznek ugyan, de a történet kontextusa, 
főképp összekapcsolása a második világháború szervezett 
népirtásával az állandó fenyegetettség légkörét hozza létre, 
amelyben a gyilkos ösztönök bármikor áttörhetik azokat 
a falakat, amelyek mögé beszorították őket a civilizációs 
kontrollmechanizmusok. Az elbeszélés címének jelentés- 
módosulásai jól illusztrálják azt a jelentésrétegezettséget, 
amely Usumovic történeteinek jellemzője. A November 29. 
megnevezésnek megvan az alapjelentése a reáliák világá
ban, hiszen ez a szabadkai húsárugyár tényleges neve, de 
amely az elbeszélés révén leválik róla, hiszen a kommu
nista hatalom illesztette az egykor a Hartmann és Conen 
Részvénytársaság által működtetett üzemre. A november 
29-e dátum a szocialista Jugoszlávia születésnapja volt, 
amely részben épp a születésnaphoz kapcsolódó mitikus 
alapítástörténetével olyan államként határozta meg magát, 
amely a fasizmus elleni küzdelemben jött létre. Ugyanez a 
dátum lesz aztán a fasizmus áldozataiként koncentrációs 
táborban megsemmisített zsidó családok egykori tulajdo
nát képező üzem megnevezése. A történet az államosítást 
lezáró szimbolikus aktust meséli el, amikor az egykori 
tulajdonosok leszármazottjával, Eszterrel 1949. novem
ber 29-én éjjel, az ürességtől kongó zsinagógában íratják 
alá azt a nyilatkozatot, amelyben a nép javára lemond a
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tulajdonáról és minden jogáról. Jó és gonosz szétválaszt- 
hatatlanul egybeforr, átívelve korokon, csupán a gyöngék 
kiszolgáltatottsága örök. A hasonló módokon tisztázatlan 
múltra rakódnak a nyolcvanas-kilencvenes évek fiatalja
inak „új” történetei. Usumovic elbeszélésmódja nyilván
valóvá teszi, hogy a történeteknek nincs valódi kezdetük, 
a konkrétan elmondott történetek kezdetének és végének 
erős határai egyrészt provizórikusak, másrészt porózusak, 
a belülre zárt tartalmak kifelé szivárognak, kívülről pedig 
betör mindaz, amit a megképzett határok mindaddig kí
vülre kívántak zárni. Vagy, mint a fentebb említett Gyár 
című történetben, egyetlen óvatlan mozdulat nyomán 
beszakad a múltat és a jelent elválasztó felszíni réteg, és 
az egyéni és közösségi múlt sötét labirintusában találjuk 
magunkat, érthetetlen jelekkel ellátott, kiismerhetetlen, 
követhetetlen logika szerint feltöltött, illetve továbbra is 
nyitva hagyott tárnák járataiban, elfeledett és éppen ezért 
nem felismerhető szörnyekkel.

Neven Usumovic elbeszélései jól átgondolt intertextu- 
ális kapcsolódásaikkal összenyitják saját tereiket Csáth 
Géza száz évvel korábbi történeteinek tereivel, és létrehoz
zák a maguk köztes térségeit jelen és múlt, belső és külső 
világok között, de átlépik a nemzeti irodalmak, a nemzeti 
irodalmi nyelvek normáinak határait is, ahogy eltörlik a 
mimetikus elbeszélés-felfogás és a posztmodern textuális 
játékok vagy az etikailag elkötelezett és az önmaga auto
nómiáját védő irodalomfelfogás közti vélt határokat is. A 
magyar, a horvát és a szerb irodalmi és kulturális hagyo
mányokra támaszkodó elbeszélések ily módon nemcsak 
azt teszik láthatóvá, hogy a nemzeti történetek erőszakot
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alkalmazva választják szét a szétválaszthatatlan múltat, 
hanem a sajátban ott lévő idegent is láthatóvá teszik: ez 
lehet a jelenben lévő ismeretlen múlt, a realitásokban 
aktívan jelen lévő álmok és vágyak vagy egyszerűen az 
önmagunkban leválaszthatatlanul ott lévő másik.
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T R A U M A E L B E S Z É L É S  
A N O S Z T A L G IA  E L L E N  

A jelenléthiány identitása D ávid Albahari 
Mamac [Csalétek] című regényében

A kilencvenes évek történései nyomán számos trauma
elbeszélés született a délszláv térségben, mind vallomásos- 
dokumentarisztikus, mind fikciós jellegű, és ezek iroda
lomtudományi, elbeszéléselméleti, illetve pszichológiai, 
szociológiai kutatásai is lendületet vettek. A számos kiváló 
regény között sajátos hely illeti meg Dávid Albahari Mamac 
[Csalétek]24 című regényét, amely úgy fikciós mű, hogy 
játékba hozza az önéletrajziság lehetőségét is, miközben 
a regény metaközlései a traumaelbeszélés lehetőségeire 
és korlátaira is ráirányítják az olvasói figyelmet. Albahari 
regénye, miközben a kilencvenes évek súlyos traumákat 
okozó délszláv eseményeiből indul ki, a térség mögöttük 
meghúzódó, narratív mintaként is szolgáló (feldolgozatlan) 
huszadik századi traumáit is bevonja elbeszélésének terébe. 
Az elbeszélés tárgyát képező trauma az anya és a szülőhaza 
elvesztése, illetve az önként vállalt emigráció és az ezzel 
járó idegenségérzés. Albahari egy interjúban azt mondja, 
hogy „az írással a nosztalgia érkezését akadályoztam meg”25,

24 Dávid Albahari: Mamac. Beograd, 2005, Stubovi kulture.

25 Dávid Albahari-Jasmina Lekic: Mese a lassú elmúlásról 

[online]. Ford. Csapó Julianna. Korunk, 1997. május, http:// 

www.korunk.org/?q=node/8&ev=i997&honap=5&cikk=6o54 

[A letöltés időpontja: 2012. augusztus 24.].
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a nosztalgiát értelmetlen, önmagába záruló megszállott
ságként láttatva, amelynek hatása alatt az ember az után 
vágyódik, amit maga hagyott ott, és ahonnan a legfonto
sabbat magával vitte.

A szerző számos elbeszélése és regénye helyezhető el az 
önéletrajz és a regény közötti imaginárius térben, a művek 
implicit szerzője úgy él az empirikus szerző saját tapasz
talataival, családtörténetének elemeivel, hogy regényként 
határozza ugyan meg a művét, de játékban hagyja az ön
életrajzi olvasatot is. Milosevits Péter „kitalált szereplőket” 
használó önéletrajzi regényeknek nevezi ezeket a műveket, 
illetve „posztmodern én-kettőző önéletrajzi regény’-ről 
ír.26 Az énkettőzés terminusát Milosevits a szövegben lévő 
én és a szöveg mögött álló én elkülönítésére használja a 
posztmodern önéletrajzi műveknél, ami megfeleltethető 
Umberto Ecónak a mintaszerző és az elbeszélő elkülöní
téséről szóló elképzeléseinek.27

A Csalétek Albahari Kanadában írt művei közé tartozik, 
és a szerző önként vállalt emigrációs terében játszódik. Az 
1995-ös Havas ember (Snezni covek) sajátos folytatásaként 
is olvasható, még ha a két mű főszereplője és elbeszélője 
nem is azonos. A Havas ember a Kanadába érkezés, az 
emigrációval való szembenézés első tapasztalatait viszi 
színre, míg a Csalétek egy emigráns író emberi és alkotói 
próbálkozásait saját két világának összeegyeztetésére és 
sajátként való felmutatására. A Csalétek regényként defi
niálja önmagát, elbeszélőjének és szerzőjének identitása

26 Milosevits Péter: A szerb irodalom története. Budapest, 1998, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 492-493.

27 Lásd Eco: i. m. 25-27.
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nyilvánvaló módon különböző, elbeszélésmódja viszont 
önéletrajzi: az első személyű elbeszélő a főhős perspek
tívájából mondja el a történetet, a műben érvényesülő 
szerzői döntések azt láttatják, hogy a regénybe egészen 
nyilvánvalóan beépülnek az empirikus szerző, Albahari 
emigrációs tapasztalatai.

Zorán Derictyel folytatott beszélgetésében Albahari a 
regény kapcsán releváns kérdésnek tartja az önéletrajziság 
problémáját, de elutasítja a közvetlen önéletrajzi olvasa
tot, nem vállal azonosságot a Csalétek főszereplő írófigu
rájával.

„Bizonyos mértékben valóban úgy tűnhet, hogy ebben 
a könyvemben sokkal inkább jelen vannak önéletrajzi 
elemek, mint néhány más regényemben, amelyekben 
úgyszintén »a család történetét« mesélem. Úgy vélem, 
azzal, hogy a közelmúltba helyeztem a regény cselek
ményét, amely múlt még mindig eléggé elevenen él 
bennünk, az önéletrajzi elemek szembetűnőbbek lettek, 
mint korábban”.28

A Csalétek egy meg nem írt regényt állít előtérbe, a meg 
nem írás körülményeit viszi színre, azokat a cselekvéseket, 
beszélgetéseket, amelyek a megírás cselekvésének helyét 
kitöltötték, és az ezekről megírt mű ily módon a meg 
nem írt helyébe áll. A regény egy valódi, meg nem írt 
mű behelyettesítéseként, pótlékaként mutatja föl magát,

Zorán Deric: Vek egzila. Razgovor sa Dávidom Albaharijem.

Polja, 1997. 403-404. sz. 4-5.
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amely csak ezzel a nem létező regénnyel való viszonyában 
olvasható. Ez viszont csak a megírt műben lévő utalások, 
a különbségekre, az elégtelenségekre vonatkozó meta- 
közlések által ismerhető meg. Ily módon, miközben az 
olvasatban jóformán a megnevezett hiányokból épül föl 
az aktuális mű, az utalások révén leginkább a meg nem 
írt regény kontúrjai épülnek föl, maguk a keretek viszont 
kitöltetlenek maradnak. A föntebb említett „én-kettőző- 
dés” a szövegbe írt szerző/elbeszélő/főhős és az elbeszélői 
tevékenységeket meghatározó szerzői én, vagyis az ecói 
„mintaszerző” különválasztásában nyilvánul meg. Ebből 
következően a megvalósult mű megvalósult identitásai a 
nem létesültek helyén jönnek létre, amelyekről az elbe
szélő-főhős, aktuális önmagát létrehozva, folyamatosan 
lemond. Mindez puszta írói játéknak is tűnhetne (akkor 
sem lenne érdektelen), ha nem az emigrációs léthelyzet 
alapkérdését modellezné, és vezetné végig a végletekig 
ennek folyományait: „a saját élet” mibenlétének kérdését, 
annak az esetleges tudatállapotnak a következményeit, 
amelynek alanya a vele aktuálisan történteket irreálisnak 
látja ahhoz képest, aminek a korábbi életéből ésszerűen 
következnie kellett volna. Ez ugyan a jó regénnyel, a jó 
történettel kapcsolatos hagyományos elvárásoknak mond 
ellent, amely éppen a nem várt fordulatokból építkezik, 
de hát aktuális regényünk elbeszélője épp hogy nem re
gényhősnek készült...

A fentiekből következően nemcsak az elbeszélt történet 
helyszíne van kívül a sajátnak tudott téren, hanem maga 
az elbeszélésmód is a kívülhelyezettség állapotát jeleníti 
meg: elbeszélője határozatlan, folyamatosan feltételes
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közlésekkel, visszavont kijelentésekkel, negatív állításokkal 
viszi előre történetét, és metaközlései révén rendre meg
kérdőjelezi, felülírja a már elmondottakat, roncsolva ezzel 
az összeállni, megszilárdulni kívánó olvasatot.

Az E L B E S Z É L É S  R É T E G E I

Az elbeszélésben négy szövegtípus különíthető el: az 
emigrációs lét egyéni élményének leírása a főhős jelen
tésekkel telített mindennapi életeseményeinek és belső 
történéseinek elbeszélése révén; a főhős-elbeszélő korábbi 
belgrádi-zimonyi környezetére történő visszaemlékezések; 
a főhős-elbeszélő és a Donald nevű kanadai író között 
folyó párbeszédek, amelyeket irodalmi kérdésekről, illetve 
a régi és az új környezetről folytatnak; végül a főhős-elbe
szélő hétköznapjait, visszaemlékezéseit és írói cselekvéseit 
összefogó, leginkább hangsúlyos tevékenység színrevitele: 
az édesanyja évekkel korábban magnetofonra rögzített 
visszaemlékezéseinek a hallgatása, belső feldolgozása és 
írásbeli rögzítése. Ez a négy megnyilatkozástípus arányosan 
és logikus rendben, a történetbe ágyazódva van jelen, az 
elbeszélés az elbeszélő belső beszéde, amelyben az aktuális 
helyzet leírása, az ezzel összefüggő identitásválság váltja 
ki a visszaemlékezést egykor volt azonossága színhelyére, 
amelyből aztán következik a múlt jeleinek és értelmének 
keresése az anya visszaemlékezéseinek meghallgatásával. A 
visszaemlékezés tevékenysége, a saját múlt és jelen meg
értési kísérlete, az anya visszaemlékezéseinek megértési 
szándéka és nehézségei, a hanganyag írásbeli rögzítéséből 
adódó gondok aktualizálják az elbeszélő emlékezetében
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Donald kommentárjait, amelyek a múlt-jelen reláció 
teljesen más értelmezésére biztatnak, és más írói viszonyt 
várnak el. A belső beszédként megvalósuló elbeszélésből öt 
személyes identitást azonosíthatunk: az aktuálisan megírt 
mű elbeszélőjét, a főhősét (aki azonos a meg nem írt regény 
-  voltaképpen nem realizált -  szerzőjével), a főhős múltbéli 
azonosságát, a visszaemlékező anya figuráját, illetve felszín
re jut még Donald szólama is. A föntebb említett szerzői 
játék révén különválik az elbeszélő és a főhős identitása, 
hiszen a főhős egy meg nem írt regény meg nem valósult 
szerzője, míg a megvalósult aktuális mű létrejöttéről a 
szöveg nem nyilatkozik. így az elbeszélői metaközlések 
ilyen minősítése is problematikus, hiszen egy meg nem írt 
műre, illetve annak szerzői potenciáljára vonatkoznak. Az 
első személyű elbeszélő a főhős mély identitásválságáról 
beszél, magát az elbeszélést is ez indokolja: az elbeszélés 
aktusa egy szombati nap terében valósul meg, amelyben a 
főhős meghozza döntését arról, hogy újra kezdi az életét, 
elfordul az egykoritól, a lezáratlantól, és új azonossága 
építésébe fog. A regényfikción belül ebből következőleg a 
meg nem írt regény szerzőjéből egy angol nyelvű szöveg 
lehetséges írójává válik -  amely szövegbe viszont már nem 
kapunk betekintést. A megvalósuló elbeszélésből leginkább 
a múltbéli azonosság ismerhető meg, főleg az anyához 
való viszonyában, illetve abban az ellenállásban, amelyet 
Donald világképével, értékrendjével kapcsolatban kifejt.

Az anya alakja a magnetofonszalagról fölhangzó (il
letve a mű fikciója szerint az elbeszélő által írásban rög
zített) visszaemlékezései révén kerül elénk, valamint a 
főhős-elbeszélő visszaemlékezései által. A mű fikcióján
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belül tulajdonképpen ő is elbeszélő, szólama újra és újra 
felülkerekedik a fiú elbeszélő szólamán. Magnetofonba 
mondott visszaemlékezését kevéssel a halála előtt, a fiú 
kérésére mondja el. O a hagyományos, szilárd keretek közé 
szorított identitásképletek képviselője, amely azonosság 
megrendíthetetlenül erősnek, bensőnek, lényeginek, 
voltaképpen testi mivoltától elválaszthatatlannak látszik. 
Elfogadja az adottat, nem kívánja megváltoztatni sem 
a körülményeket, sem az embereket, élete újra és újra 
megvalósuló túlélésgyakorlatok sorozata.

Donald azonossága a főhőssel kapcsolatos viszonyában 
jön létre: kommentálja és negatívnak minősíti a főhős 
európai világszemléletét, a múltban gyökerező önszemlé
lete helyett a kanadaiak jövőbe mutató gyakorlatiasságát 
állítja szembe. Donald is író, és segíteni kíván az emigráns 
írónak abban, hogy az új közeg számára, annak igényei 
szerint írjon, miközben az a valósnak tekintett saját és 
egykori térsége múltjával kíván a megírandó művében 
foglalkozni. Donald racionális, a valamilyennek megis
mert, berendezett világ szabályai szerint tevékenykedik, 
míg a főhős azzal az irracionalitással kíván szembenézni 
és azt kiismerni, amely életét irányítja.

F e l t é t e l e s  k i j e l e n t é s e k , h e l y h e z  k ö t ö t t

J E L E N T É S E K

A szövegtípusok közül egyik sem válik dominánssá, Al- 
bahari regényének mintaszerzője úgy rendezi el a szólamo
kat, hogy dialógusuk végig nyitott marad. A kijelentések 
láttatják a maguk feltételezettségét és jelentéseik helyhez
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kötöttségét. Az elbeszélő elképzeli, mit szólna az édesanyja 
ahhoz a szándékához, hogy univerzális jelentésű jelekkel 
mondja el a maga egyedi történetét.

„Hiábavalóság, mondaná az anyám, nincsenek univer
zális jelentések, mindenki csupasz, mint egy pisztoly, és 
mindenki önmagáért remeg itt az égbolt alatt” .29

A kijelentés feltételesen az anyához rendelődik, a mű 
fikciójában azonban az elbeszélő mondja ki, az anya 
gondolkodásmódját megidézve. A kijelentések feltételes 
érvényének jelzése a műben az is, hogy minden egyes 
megnyilatkozó pozíciója és a megnyilatkozás médiuma 
nagyon határozott kontúrokat kap. Az anya beszédét a 
régi magnószalagok közvetítik, amelyek meghallgatásához 
a főhős csak nehezen tud megfelelő eszközt beszerezni. A 
szalagok közvetítik a zörejeket, a múlt zajait, az anya hall
gatását, a sikerületlen felvétel nyomait, de annak jelzései 
is ott vannak a regényben, hogy az aktuális meghallgatás 
milyen zajokat társít a régen rögzített eseményhez: a régi 
berendezés csikorog, zavaróan hangos a szalag surrogása, 
a szalagcserék is részletes leírást kapnak, akárcsak a szalag 
elején-végén lévő hosszú, rögzített hanganyag nélküli üres 
terek-idők. Ezek a jelek rendre az elbeszélés aktuális idejére 
és körülményeire irányítják a figyelmet, a szalagra rögzített 
esemény ideje és a meghallgatás ideje közti áthidalhatatlan 
időbeli távolságra.

A regény az anya magnószalagra mondott visszaemlé
kezésének első mondatával indít: „Honnan is kezdjem?”

29 Albahari: Mamac i. m. 32.
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A mondat erősen roncsolja a regénykezdet szilárdságát, 
jelzi a történet konstruáltságát, az elbeszélés rendjének 
mesterséges voltát, a kezdés és a befejezés önkényességét. 
A szavak erejébe vetett hit különbsége az egyes szereplők 
identitásának lényeges eleme: a főszereplő olyanként 
emlékszik vissza múltbéli énjére, mint aki hitt a szavak 
erejében, vitatkozott is anyjával erről. Aktuális énje, a mű 
elbeszélője nem hisz abban, hogy a szavak bármit is vissza
hozhatnak vagy jóvátehetnek,30 és elhatárolódik a szavak 
által létrehozható párhuzamos világok lehetőségétől.

„Nemigen bízhatunk az olyan tanítóban, aki szavak által 
tanít, mondanám Donaldnak, mert arra tanít, hogy a 
világ csak akkor ismerhető meg, ha ennek a világnak egy 
új szerkezetét hozzuk létre, mintha bizony a világ, úgy, 
ahogy van, nem lenne elég”.31

Saját írói képességeiről a főhős-elbeszélő erős kételyek
kel beszél.

„Soha nem leszek képes úgy beszélni, mint Donald, 
sose leszek képes úgy fűzni a szavakat, hogy két szó egy 
kimondatlan harmadikat hozzon létre, vagy valamit, ami 
a szavakon kívül létezik, egy képet vagy olyan jelentést, 
amit voltaképp nem lehet kifejezni szavakkal, függetlenül 
attól, hogy milyen nyelven is beszélek, az ő nyelvén vagy 
az enyémen”.32

30 Uo. 9.

31 Uo. 107.

32 Uo. 14-15.
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A maga elbeszélői képességeire vonatkozó efféle me- 
taközlések az elbeszélői stratégia részét képezik, és olyan 
elbeszélői identitást hoznak létre, amely minél kisebb erő
szakot kíván végrehajtani a tárgyán, a strukturálatlanság és 
a spontaneitás látható jeleivel. Ezekre a narratív eljárásokra 
is érvényes Ricoeur megállapítása, hogy nem a narratív 
tevékenység mesterségbéli eszközeinek eltűnéséről van szó, 
épp ellenkezőleg, további eszközök használatára kerül sor 
ahhoz, hogy létrehozzák a hiteles elbeszélői jelenlétet.33

A „honnan is kezdjem” dilemmáját követően az anya a 
maga identitásválságának elbeszélésével indítja történetét, 
amikor személyisége egyetlen vágyra zsugorodott: arra, 
hogy meghaljon, és lezáruljon a története, hogy mielőbb 
teljesen és megváltoztathatatlanul azonossá váljon önma
gával: „Csak egyszer szerettem volna meghalni, azután 
már könnyebb volt” .34 Az anya alakját leginkább a mag
nószalagról hallgatott szavai képezik meg, de ő kételkedik 
leginkább a szavakkal létrehozható világban. A szavak 
erejéről folytatott vitájukban a következőket mondja 
irodalommal foglalkozó fiának: „Miután valaki eltűnik 
(...), nincs az a szó, amely vissza tudná hozni” .35 Elbeszélése 
során arra törekszik, hogy minél kevésbé legyen személyes, 
a művön belül népi szólások, közmondások, egyéni és 
családi megszilárdult szófordulatok jellemzik, amelyek a 
műben nem a választékosság hiányának a jelei, hanem a

33 Paul Ricoeur: A szöveg világa és az olvasó világa. Ford. 

Martonyi Éva. In Thomka Beáta (szerk.): Történet és fikció 

(Narratívak 2.). Budapest, 1998, Kijárat Kiadó, 9-41., 14-15.

34 Albahari: i. m. 10.

35 Uo. 108.
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minél semlegesebb, minél kevésbé egyénített beszédnek. 
A tapasztalatok szavak általi közvetíthetősége kapcsán, 
illetve az elmúlt események szavakkal való megjelenítésé
nek korlátaira vonatkozóan, lett légyen szó olyan korszerű 
eszközökről, mint amilyen a magnetofon, az anya maga 
elé teszi a kezét, azt a testrészét, amely nyilvánvalóan 
magán viseli az elmúlt évek nyomait, és azt mondja, hogy 
kizárólag a két kezének hisz:

„És most kitárta ugyanezt a két kezét, hogy megmutassa 
őket a mikrofonnak, mintha a mikrofon kamera lenne, 
és mintha a mikrofonnak kellene őket megnéznie. »Nézd 
meg ezeket az ujjakat«, mondta az anyám, »nézd meg, 
milyen görbék, milyen duzzadtak az ízületek. Nézd meg 
ezeket a tenyereket. Tapogasd meg, hogy megkeménye
dett rajtuk a bőr.« Közelebb hajolt az asztalhoz, ezt a 
nyikorgás jelezte, amit a magnetofonszalag rögzített, és 
kinyújtotta felém a bal tenyerét. (...) Hallgattam; hal
lom, ahogy hallgatok. Az anyám visszaült a székre. »Ez az 
életem története«, mondta, »a csomós ujjaim és a kérges 
tenyerem«. *

Az idézet a maga összetettségében utal a tapasztalatok 
közvetítettségére és a médium által való közvetíthetőség 
feltételezettségére: a test az élet lenyomataként mutatkozik 
meg, az élettapasztalatok közvetítőjeként, amely a maga 
természete szerint őrzi és megmutatja a múltat, a rajta 
lévő nyomokkal a múlandóságot testesíti meg. A magne
tofonszalag kizárólag a hangot rögzíti az egész helyzetből,

36 Uo. 142.
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az elbeszélés pedig közvetíti a magnószalagról elhangzó 
beszédet és a főhős-elbeszélő visszaemlékezéseit ugyanerre 
a beszédhelyzetre.

Donald közlései is arról tanúskodnak, hogy nem hisz 
igazán a szavakban, szerinte az írónak a felszínen kell 
úsznia, nem merülhet el a nyelvben: a sikeres írói lét 
zálogának a nyelvtől való sikeres menekülést tartja,37 
hogy a nyelv minél kevésbé önmagát és minél inkább a 
nyelven kívüli valóságot fejezze ki. Albahari regényének 
példái viszont azt jelzik, hogy a közvetítő sajátosságai 
nem semlegesíthetők, a nyelv, bárki beszéde, bármiféle 
emlékeztető, lett légyen az test vagy egy magnószalag, 
a vele közvetlenül érintkező valóságot elsősorban a saját 
természetének megfelelően közvetíti, és minden az adott 
jelenség és a közvetítőanyag jellemzőinek megfelelően 
válik jellé.

A M ÁSSÁG É R T E L E M M E L  VALÓ ELLÁT Á SA :

M Ú LT A J E L E N B E N

A jó történetmesélés problematikussága a főhős esetleges 
életeseményeihez kapcsolódik, aki értelmes történetként 
szeretné elmondani a saját életét, illetve anyja élettörté
netét, miközben számtalan olyan epizóddal szembesül, 
amelyek értelem nélkül állnak egy jó történetben. Az 
önéletrajzi elbeszélés játékba hozásával Albahari művében 
a cselekmény értelmes volta válik problematikussá, ami
ről Ricoeur mint „ütköző egyezéséről beszél, amelyben

37 Lásd uo. 16-17.
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megtörténik a különneműségek szintézise: különböző 
közvetítésekről beszél, „amelyeket a cselekmény (intrigue) 
hoz létre -  az események sokfélesége és az elmesélt tör
ténet időbeli egysége között; a cselekvés, a szándékok, az 
okok és a véletlenek különnemű összetevői, valamint a 
történetösszefüggés között; s végül az időbeli forma puszta 
sorrendje és egysége között” .38 A Csalétek a tervezetlen, a 
jelentés nélkül maradó, értelmetlen eseményekre irányítja 
a figyelmet, amelyek jelenléte akadályozza a történet értel
mének kialakítását. A magnószalag surrogása, a számos, 
jelentéktelennek bizonyuló életesemény, az értelmetlen 
fordulatok a történet értelméhez képest idegennek bizo
nyulnak, miközben az elbeszélésnek magába kellene őket 
fogadnia és értelemmel ellátnia, hogy eleget tegyen mind a 
hűség, mind a jól megformált történet követelményének. 
A mű fikciójában mindezek a problematikus elemek a 
meg nem írt könyvhöz tartoznak, amely épp azért marad 
megíratlan, mert a főhős, a meg nem írt könyv nem reali
zált szerzője nem tud megbirkózni mindkét követelmény 
érvényesítésével. Számára épp azok az események fonto
sak, amelyeket Donald, a hivatásos kanadai író kihagyna 
a történetből. A Csalétek elbeszélője értelmetlen apróságok 
és körülmények sorát veszi számba, hogy hű maradjon 
az értelmetlen múlthoz -  utólag sem törekedve annak 
értelmessé alakítására.

38 Paul Ricoeur: Az én és az elbeszélt azonosság. Ford. Jeney 

Éva. In Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok.

Vál., szerk. Szegedy-Maszák Mihály. Budapest, 1999, Osiris 

Kiadó, 373-411-, 375.
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„Anyám felállt. Hallom, ahogy nyikorog a szék, aztán 
csikorog a parketta a lába alatt, hogy nyílik, majd csu
kódik a szobaajtó. Kinyújtottam a karom, és leállítottam 
a magnót. Ismét hallom a kattanást, azt a pillanatot, 
amikor a magnetofon önmaga működését rögzíti, a sza
lag pedig forog tovább, annak ellenére, hogy többé nem 
közvetít semmilyen hangot. Leszámítva természetesen 
a saját surrogását. Visszatekerem a szalagot, újra elindí
tom, megint visszatekerem. Anyám története egy másik 
szalagon folytatódik, és nem tudok egyetlen értelmes 
magyarázatot sem kitalálni, hogy miért nem az előző 
szalagot használtam továbbra is. Az egész múlt egy sor 
apró cselekvés szövedéke, amelyek értelme teljességgel 
megfoghatatlan. Ezek Donald szavai, de meggyőződé
sem, hogy már én is kimondtam őket, mégpedig előbb,

•  ̂ " ”39mint o.

Az elbeszélés számára nemcsak a saját, hanem a kollek
tív múlt is ugyanilyen idegen. Virág Zoltánnal folytatott 
beszélgetésében Albahari a jelenben megtörténő múltról 
beszél, a jelen hétköznapjaiba erőszakkal behatoló tör
ténelemről, amely valósnak mutatja magát, és önmagát 
kínálja fel a jelen helyett.40

Az anya vallomását rögzítő felvétel tizenhat évvel az 
elbeszélés ideje előtt készült, közvetlenül az apa halála 
után. Az elbeszélő főhős két éve él Kanadában: a mű ele
jén említi, hogy már két éve nem hallotta az anyanyelvét.

39 Albahari: i. m. 44.

40 Dávid Albahari -  Virág Zoltán: A mában megtörténő múlt.

Dávid Albaharival beszélget Virág Zoltán. In Híd, 2007. 5. sz.

32-37o 32.
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A főhős szeretne megszabadulni a múltjától, és új életet 
kezdeni az új környezetében. Attól tart, hogy az anya
nyelve, ráadásul az anya magnószalagról elhangzó beszéde 
által realizálódó anyanyelv visszaveti oda, ahová már nem 
kívánna visszakerülni, miután az új nyelv használata révén 
már kezdte valaki másnak érezni magát.41

A történetmesélés kapcsán állandó követelményként 
fogalmazódik meg a múlt eseményeinek a jelenben hasz
nosítható értelemmel való ellátása, az élettörténet olyan 
alakítása, mintha ez a múlt hasznos és nélkülözhetetlen 
előfeltétele és része lenne a jelennek. A főhős-elbeszélő 
folyamatos küzdelmet folytat ez ellen a késztetés ellen. A 
háborús események következtében számos olyan emberrel 
találkozik, akinek a múltjából átmentett egyetlen értéke 
a családi album, és ezek segítségével, illetve a visszaem
lékezés révén szeretnék megmenteni a saját múltjukat a 
pusztulástól, élőként és értékesként megőrizni a jelen
ben. Ebben az összefüggésben az anya tapasztalata a fiú 
tapasztalatának -  és elbeszélésének -  előképe: „...az életet 
mindig úgy kell élni, mintha most kezdenél bele; egy ha
lom fénykép van ugyan a zsebedben, de ez minden, nem 
lehet visszatekinteni, összehasonlítgatni, hasonlóságokat 
és különbségeket keresni. Semmi sem hasonlít, és semmi 
sem különbözik” .42 A regényben épp a múlt értelmének 
keresése és az ilyen konstrukció nélküli új kezdet közötti 
eldöntetlenség konfigurálódik. Az elbeszélés az anya tör
ténetének elmondásával végigtekint azokon a kereteken,

41 Albahari: i. m. 171.

42 Uo. 180.
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amelyek a főhős életét a születésétől fogva meghatározták, 
és közvetíti azt a elöntést, amellyel elfordul ettől, és azo
nosulni kíván új környezetével.

Az eltűnt azonosság világa az anya alakja révén köz- 
vetítődik, Donald pedig az új világban megvalósítható el
érhetetlen azonosságot testesíti meg. Az anya úgy jelenik 
meg az elbeszélő emlékezetében, illetve a magnószalag 
révén, mint aki a biztonságot, a magától értetődően igaz 
alapelveket, a józan észt képviselte, aki által a hétköznapok 
simán, észrevétlenül folytak, és nem igényeltek semmi
féle értelmezést. Biztos gyakorlati tudással rendelkezik a 
világról, és ez a tudás a hétköznapi cselekvésekben mutat
kozik meg:

„Bámulok a sötétbe, hegyezem a fülem, és sorolom ma
gamban, hogy mi mindenhez is értett az anyám: tudta 
például, hogy melyik virágot melyik pillanatban és mi
lyen méretű cserépbe kell átültetni; új túrót készíteni; 
meggyújtani a tüzet a konyhai tűzhelyben, majd átvinni 
onnan a parazsat a nappaliban lévő cserépkályhába; fok
hagymából, borecetből és kilenc vízben átmosott disz
nózsírból olyan krémet készíteni, amellyel ha az egész 
testünket bekente, még a legmagasabb lázat és a legerő
sebb hideglelést is letörte; minden apró rongydarabot és 
cérnaszálat, dróttekercset, kartondobozt vagy műanyag 
tárolót fölhasználni valamire; hogy a fonákjukból a szí
nükre fordítsa ki a dolgokat; kötni, horgolni és hímezni, 
valamint passziánszt rakni; parafinnal átitatott ruhával 
kifényesíteni a parkettát; szódabikarbonátos toroköb- 
lögetőt készíteni; apró szemű szitán átszitálni a lisztet;
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fagombára húzott harisnyát foldozni; káposztás rétest 
készíteni; tyúkot vágni; fehérjét a sárgájától különválasz
tani; habot verni” .43

A felsorolás a regény jelentőségteljes helyén szerepel: 
az elbeszélés legvégén, az újrakezdést színre vivő epizódot 
megelőzően. Az anya alakjához nyelvi biztonság is társul, 
kétségek nélkül fejezi ki magát, a fiúnak az anyára törté
nő visszaemlékezései is gyakran szólások, közmondások, 
megszilárdult szófordulatok révén történnek.

Donald is azonosnak mutatja magát az önmagáról 
kialakított képpel: kanadai író, aki jól ismeri mestersé
gének szabályait, elfogadja a kanadai valóságot, és ennek 
szabályaihoz igazítja életének megszervezését. Nem terheli 
sem a saját, sem a közös múlt: nem része sem egyéni, sem 
közös önképének; a jövő felé forduló kanadai értelmiségi 
hétköznapi életgyakorlatait folytatja: karbantartja testét, 
él a magasan fejlett civilizáció lehetőségeivel, szakszerűen 
ellátja azokat a feladatokat, amelyek tanári és írói hivatá
sához kapcsolódnak.

„Senki sem lehet önmaga, még kevésbé valaki más” ,44 
hangzik el az elbeszélő-főhős paradox mondata a Donald- 
dal folytatott vita során, mégpedig az egyik leginkább 
állásfoglalásra késztető epizód kapcsán, amely a mű több
szörösen visszaemlékező közvetítettségében az anya előző 
házasságából született gyermekeinek halálát viszi színre, 
amely tragikus esemény nélkül nem kerülhetett volna sor 
a második házasságra, vagyis nem születhetett volna meg

43 Uo. 183.

44  U 0 . 3 7 .
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az a gyermek, aki a regény jelenében mindezt értékelni 
próbálja. Ezek a jelenetek az identitás megalkotott és 
nyitott, befejezetlen voltát teszik láthatóvá.

A főhős-elbeszélő olyan kijelentésekkel hozza létre 
önmagát, amelyekkel a múltbéli azonosságai és a jelen
ben alakuló új identitása közötti nyitott és határozott 
szándékok nélküli állapotát hangsúlyozza. A múltbéli 
azonosságai nem a saját döntései nyomán alakultak, 
hanem adottként, fokozatosan, észrevétlenül létesültek, 
és keretei a saját döntésektől függetlenül szűntek meg. 
Az új azonosság létesítése személyes döntéseket és elkö
telezett cselekvéseket igényelne, amelyekre a főhős nem 
képes: „Nem akartam eljönni, mint ahogy ottmaradni 
sem akartam.”45

Az anya halála éles határvonalként jelenik meg, az anya 
története lezárul, azonossága beteljesedik („azzá lesz, aki 
ténylegesen csak ő, aki rajta kívül senki más nem lehet”), 
de vele együtt a főhős azonosságának egy része is meghal,46 
az, amely korábbi életéhez kapcsolódott: „Nem volt már 
hazám, és anyámat is elveszítettem, már csak az maradt 
hátra, hogy a nyelvem is elkopjon, hogy azután már sem
mit ne birtokoljak. Akkor utaztam el.”47 Mihajlo Pantic a 
jelen regényt megelőző Havas embenöX írja, hogy főhőse 
a történelem és a hétköznapi élet közötti határsávban 
mozog. Új környezetében „a hősnek már csak a nyelve 
maradt, meg valami homályos képzet a történelem balsze
rencsés voltáról. A történelem mese, sötét és nyomasztó

45 Uo. 6.

46 Uo. 184.

47 Uo. 185.
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történet, »fekete lyuk«, a hétköznapok a történet hiánya. 
A hős a súlyos terhet jelentő történelemből a történet 
hiányának könnyűségét jelentő hétköznapok felé tartó 
átmenetét éli és képzeli el” .48 Ez a köztes állapot a Csalétek 
főhősére is jellemző, azzal, hogy már nem foglalkoztatja 
az eltűnt hazája történelme, ugyanakkor nem hisz abban 
sem, hogy a hétköznapok nyelvéből eltüntethető a törté
nelem. Élnie kell tovább, annak ellenére, hogy elveszítette 
a történelem értelmébe vetett hitét, és anélkül, hogy bármi 
is motiválná a jövő értelmének kialakítására.

A régi és az új közti eldöntetlenség határhelyzete a 
jelentésképzés nyitottá tételében is megnyilvánul. Az 
elbeszélő belső beszédében megszólaló hangok polifó
niájában szóhoz jutnak a múlt igazságai (az anyáé és az 
elbeszélő-főhősé) és a jelen igazságai is (az elbeszélő-fő- 
hősé és Donaldé), amelyek ütköznek egymással, de egyik 
sem kerekedik a másik fölé a művön belül. Az elbeszélés 
jelen idejeként meghatározott szombati nap a régi életről 
szóló regény meg nem írását és az új élet elkezdéséről 
szóló döntést viszi színre. Az angol nyelven megírt és 
Donaldnak elküldött történet a személyes élettörténet új 
kezdetét jelenti. A zárójelenet azonban, amelyben Donald 
javításokkal teleírva juttatja vissza ezt a szöveget, a jelen
tésképzést lezáratlanul hagyja. A Virág Zoltánnak adott, 
föntebb már idézett interjúban Albahari fölhívja a figyel
münket a regény sajátosan ellentmondásos recepciójára: 
míg ő szerzőként a regény legfontosabb vonatkozásának a

48 Mihajlo Pantic, Dávid Albahari: Prica, osporavanje smrti. In 

uő: Aleksandrijski sindrom 4. Beograd, 2002, 130-142; 132.
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szóban forgó regény meg nem írt voltát tartja, azt, hogy az 
olvasók nem tudják kézbe venni, addig a szerb olvasókö
zönség az anyáról szóló regényként olvasta, vagyis a múlt 
iránti nosztalgiát látta benne. Ugyanakkor a nagyvilágban 
a politikai menekültlétről szóló műként és az akkori szerb 
hatalom kritikájaként olvasták.49

Az anya halálát követő üresség, identitásválság a mű 
fikcióján belül tulajdonképpen az anya krízisének a meg
ismétlése, és vonatkoztatható rá az anyának az a többértel
mű kijelentése, amit a gyermekei halála után tett, amikor 
a háború után teljesen egyedül maradt, megfosztva mind 
a múltjától, mind a jövőjétől: „ekkor valóban kitágult 
az életem, tulajdonképpen véget ért, és egyetlen pontba 
zsugorodott, s ezt követően, függetlenül attól, hogy akar- 
tam-e én ezt vagy sem, el kellett kezdenie tágulni” .50 Az 
élet mint folyamatos ismétlődés koncepciója a művön 
belül is megjelenik, épp az anyához kapcsolódóan, aki nem 
hisz az új dolgokban, látszatnak nevezi őket: „Az élet nem 
változás, vallotta, az élet szüntelen ismétlődés.”51 Albahari 
műve az egyéni és kollektív identitások szétesésének 
változatait viszi színre, amit tartós folyamatként jelenít 
meg. Ez szükségszerűen új azonosságok létesüléséhez 
vezet, amelyek úgyszintén időlegesek. Vagyis Albahari 
regényének mintaszerzője tisztában van az azonosságok 
létesített voltával. Az anya figurájában ezek sora kerül 
elénk, amelyek a rokoni viszonyok, érzelmek, tervezett 
és váratlan események, a vágyak és az aktuális adottságok

49 Albahari-Virág: i. m. 36.

50 Albahari: i. m. 37-38.

51 Uo. 14.
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elfogadása összjátékában alakulnak. Miután a második 
világháborúban elveszti zsidó származású férjét, majd 
közvetlenül a háború után közös gyermekeik is meghalnak 
egy vasúti szerencsétlenségben, újra férjhez megy, gyerme
keket szül, és a háború utáni belgrádi polgár hétköznapi 
életét éli. Nem felejti el a múltját, de ez nem akadályozza 
meg abban, hogy azonosuljon új családjával, hatékonyan 
megoldja az aktuálisan fölmerülő problémákat, szeresse 
újonnan születő gyermekeit, és gyöngéd érzelmekkel 
legyen új férje iránt, aki úgyszintén mindenét elvesztette 
a háborúban. A boszniai szerb származású anya befogad
ja, önmagába építi első férje zsidó identitását, fölveszi 
vallását, elsajátítja hagyományait, és férje halála után is 
ápolja kapcsolatait ezzel a közösséggel. A közös tragédiájuk 
révén ebben a közösségben jön össze második férjével, és 
későbbi hétköznapi életében, világi értékrend szerint, de 
közösséget vállal, kapcsolatot tart a belgrádi zsidósággal. 
Ahogy a családi életében is nyitott és befogadó a realitá
sokkal kapcsolatban, a nemzeti azonosságok kérdésében 
sem kizárólagos, egyszerre többnek is részese: „Nem, soha 
nem szűntem meg szerbnek lenni, ahogy szerbként sem 
mondtam le a zsidó hitről. A háborúban az iratok az életet 
jelentik. Az vagy, ami a papírjaidban áll, és az enyéimben 
továbbra is az állt, hogy szerb vagyok” ,52 taglalja, hogyan 
élte túl a zsidó közösséghez tartozóan, gyermekeivel együtt 
a háborút. Ez a köztes, illetve többkomponensű azonos
ságkonstrukció, párosulva a kizárólagos azonosságokkal

52 Uo. 27.
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kapcsolatos kétellyel, mélyen a saját élettörténetében gyö
kerezik: „Anyám közvetlenül a Monarchia szétesése és egy 
új ország létrejötte előtt született, és talán épp ezért nem 
tudta soha, hogy hová is tartozik valójában, ami a valahová 
tartozás legnehezebb formája” .53 Élete végén szintén azt 
látja, hogy széthullanak addigi életének keretei, mindaz, 
ami addig szilárdnak és szükségszerűnek látszott, arról 
kiderül, hogy ingatag konstrukció volt: „az anyám így 
boldogan halhatott meg, függetlenül bármiféle odatarto- 
zástól. Nem maradt körülötte semmi: álom volt az élete, 
amelyet más álmában élt. Soha sem volt semmije, soha 
nem kapott semmit, mindig csak elvettek tőle, mindig 
adott és veszített” .54 Az azonosság összetettsége és sokré
tűsége jelenik meg abban az elbeszélői kommentárban, 
amely az anya fájdalmára vonatkozik, miután elveszítette 
a férjét: „a seb még friss volt, a fájdalom újszerű, a hiány 
annyira valós, hogy közelebb állt a jelenléthez” .55 A  va
lakihez tartozás azonossága a közösségvállalás tárgyának 
fizikai megsemmisülése után is fennáll.

Mindezek az azonosságkérdések nyelvi szinten is meg
nyilvánulnak. A világot, a tapasztalatokat a nyelv közvetíti. 
A főhős anyanyelvén is író szeretett volna lenni, és ezt a 
vágyát az új közegben és az új nyelven is meg akarja való
sítani. Miközben az anyjának az anyanyelven elmondott 
visszaemlékezéseit hallgatja, aközben azt tervezgeti, hogy 
angolul valósítja meg irodalmi ambícióit. Tudatosan tö

53 Uo. 39.

54 U 0.40.

55 Uo. 22.
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rekszik az újrakezdésre, miközben a nyelvi közvetítettség 
révén a tudatos döntését meghaladó dilemma elé kerül:

„Ereztem, hogyan sajátít ki a másik nyelv, hogyan igazít 
hozzá a maga követelményeihez, és hogyan válók én 
magam is valaki mássá. így amikor meghallottam anyám 
hangját, visszahőköltem, nem azért, mert a hangja, ahogy 
mondani szokás, a síron túlról érkezett, hanem azért, 
mert valós fájdalomként éreztem, ahogy a saját nyelvem 
visszahúz az engem befogadó új otthonomtól, és hihetet
len sebességgel ránt vissza a korábbi állapotomba”.56

írásának tárgya (a múlt) és a Donald alakjába sűrűsödő 
új írói identitás vágya (lehetséges jövő) feloldhatatlan 
ellentmondásba kerül.

Az a köztes, nyitott helyzet íródik itt újra, amelyről az 
anya beszél a háború utáni életéről beszámolva, amikor, 
annyi más emberhez hasonlóan, a saját múltja nélkül 
maradt, kifosztva mindabból, amit addig a magáének 
érzett, amelyek önképének nélkülözhetetlen részei voltak. 
Donald rendre okos tanácsokat ad a főhősnek, ő vita és 
ellenkezés nélkül elfogadja ezeket, annak ellenére, hogy 
nem képes őket alkalmazni. Tényleges vitára egyszer kerül 
sor, amikor a történet helyéről, értelméről beszélnek: „Az, 
aki magyaráz, fejtette ki, elvesz a történetből. Én pedig 
azt állítottam, nem tudom, honnan volt ehhez bátorsá

56 u o . 4 5 .
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gom, hogy a történet bármi lehet, még a történet hiánya 
is” .57 A nyilvánvalóan metapoétikus kijelentés jelzi, hogy 
a Csalétek teljesen nyitott önmaga kívüliségére, a meg 
nem írt műről szól, azokkal a vonatkozásokkal foglal
kozik, amelyek nem kerültek be a mű tárgyát képező, 
meg nem írt műbe, vagyis amelyek nem íródtak meg. 
A megírt történet a maga formátlanságát állítja elénk, 
ahogy a hősök azonossága is megfőrmázatlan. Az elbeszélt 
esetleges történetelemek ugyanakkor szükségszerűen jel
ként léteznek, amelyeket az olvasó történetté olvas össze, 
ezekből mégis létrejönnek a szereplők kontúrjai, és az 
elbeszélő-főhős révén, régi azonosságának széthullása és 
az új kialakulatlansága ellenére, egyetlen személy törté
neteként olvashatjuk a művet. A trauma színre kerül, a 
nosztalgiát viszont a fentiekben vázolt regénypoétika nem 
engedi érvényre jutni.

57 Uo. 45-46.
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S Z E R Z Ő S É G , S Z E R Z Ő I ID E N T IT Á S  
A M Ű F O R D ÍT Á SB A N

Fordító vagyok.
Almaim képzeteit 
fordítom szóra.

Egyedül leszek,
hogy jobban veled lehessek.
Kérdezd a rózsát.

Verseim a díj 
a magányosságomért, 
teveled együtt.

Josip Osti
(Ladányi István fordítása)

Josip Osti boszniai származású, de több mint két évtizede 
Szlovéniában élő költő, aki költői pályája delén váltott 
nyelvet, és anyanyelve helyett szlovénul kezdett írni. 
Vagy nem anyanyelve helyett ír szlovénul? Csak egyszerűen 
szlovénul ír? A magam szerb-horvát tudásával próbálom 
olvasni szlovén nyelven írt haikuit, aztán inkább átváltok 
ezek Alán McConnell-Duff által készített angol fordítá
saira. Az egyiket megpróbáltam lefordítani magyarra. Ez 
ennek a szövegnek a mottója.
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Nem tudom, hogy Josip Osti milyen nyelven gondol
kodik, amikor szlovénul ír. Gyanítom, hogy alapvetően 
szlovénul. A versébe írt szerző mindenesetre szlovénul 
létezik, vele próbálok meg szót érteni. Aztán amikor 
angolra váltok, az angol szöveg alapján már a szlovént is 
jobban értem, ugyanakkor érzem, hogy angolul valaki más 
szól hozzám, mint a szlovén szövegből. Az angol szöveg 
szerzője valaki más. Miközben rakosgatom a szavakat, pró
bálom elgondolni a haiku páratlan szótagszámú soraiban 
a fordító és a szavak, a magányosságba záruló megszólaló 
és az általa megszólított közösségét, már egészen világosan 
látom, hogy a magyar szavakból valaki harmadik személy 
szól hozzám.

A szerzővel, a szerzői identitás helyével, szerepével, 
a szerzőséggel, a szerzővel mint funkcióval kapcsolatos 
kérdések hosszú évtizedek óta napirenden vannak az iroda
lomtudományban. Miközben a szerzői jogok intézménye, 
az írói nevet márkanévként használó könyvszakma és az 
irodalmat meghatározóan a szerző felől olvasó irodalom- 
történeti hagyomány erőteljesen védik a szerzőt, a szer
zőséget, aközben az irodalomtudomány vitatja a szerzői 
identitás egységes voltát, és összetett szerzőmodellekre 
tesznek ajánlatot. Még az önéletrajzok esetében is leg
alább négy identitás kerül szóba: a főhős, a visszatekintő 
elbeszélő, a szövegbe írt szerző (vagy szerzői stratégia), 
továbbá az életrajzi vagy empirikus szerző, aki számára a 
polgári jog a szerzői jogokat biztosítja.

Mi történik a szerzővel, a szerzői identitásokkal a 
fordítás során? Még a szerzői jogok intézménye is újabb 
szerzőségnek biztosít jogokat a fordítás esetében, amikor
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az íróé mellett megkülönbözteti a fordító szerzői jogait 
is. A szerző identitásával kapcsolatban, a fentiekkel össze
függésben fontosnak tartom az életrajzi szerző és a műbe 
írt szerző megkülönböztetésének átgondolását a fordítás 
esetében is. Wayne Booth im plikált szerzőként (más 
fordításban: implicit, illetve beleértett szerző) határozza 
meg azt a szerzői identitást, amely kizárólag a szöveg vo
natkozásában hozott döntéseket foglalja magába, és nem 
azonosítható az életrajzi szerzővel.58 A fogalmat többek kö
zött Paul Ricoeur59 fejleszti tovább, és jelen van Wolfgang 
Iser implikált olvasóról alkotott elméletében,60 de erre a 
megkülönböztetésre épül Umberto Eco elképzelése is a 
mintaszerző és az empirikus szerző különválasztásáról, 
ahol a mintaszerző a szövegképző stratégiával azonos.61

A jelzett problémafelvetések tulajdonképpen a szerző
nek a szöveggel kapcsolatos primátusát, a szöveg fölötti 
abszolút uralmát kérdőjelezik meg. így Michel Foucault 
a szerzőt a szövegbe írt funkcióként azonosítja, és az ol-

-Q
Wayne Booth: The Rhetoric ofFiction. University of Chicago 

Press, 1961.

59 Paul Ricoeur: A  szöveg és az olvasó világa. Ford. Jeney Éva. In 

uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest, 1999, 

Osiris, 310-352.

60 Wolfgang Iser: Dér implizite Leser. Kommunikationsformen des 

Romans von Bunyan bis Beckett. Munich, Fink, 1972. Angol 

fordítása uő: The Implied Reader, Patterns o f Communica- 

tion in Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore and 

London, Johns Fiopkins University Press, 1974.

61 Lásd erről Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében. Ford. 

Schéry András. Budapest, 2007, Európa Könyvkiadó, 25-27.
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vasó, az olvasói közösség döntésének tekinti a szerzőséget, 
amelyben az a szándék jut kifejezésre, hogy a szöveget, 
amellyel olvasóként szembekerülünk, amelynek értel
met kell adnunk, egyetlen szubjektumhoz, az ő szerzői 
szándékaihoz köthessük. Voltaképpen a magunk olvasói 
önkényét igazoljuk a műhöz rendelt szerzői önkénnyel, 
a szerző és a szöveg közötti viszonyban a szerző minden- 
hatóságának, teremtő voltának a tételezésével. „A szerző 
nem spontánul alakul, hanem azzal, hogy egy diskurzust 
egy egyénnek tulajdonítunk” , jelenti ki Foucault.62 A szer
zőre, a szerzői szándékra hivatkozva magyarázható a mű, 
feltárható belső, immanens értelme, középpont és periféria 
tételezhető, és végső soron az egész értelmezői művelet 
mögött ott van annak az olvasói hite, hogy a mű egész ér
telme föltárható.

Foucault is, mások is -  természetszerűleg Foucault-t 
megelőzően is -  amellett érvelnek, hogy a mű nem 
egyetlen személy produktuma, hanem diszkurzív jellegű 
alkotás, amelyben maga a nyelv és a kultúra aktív, ezek 
határozzák meg, hogy egyáltalán mi mondható. Bahtyin 
például más megközelítésben, már ezeket megelőzően 
szólamok polifóniájáról beszél az elbeszélői diskurzusban, 
érzékeltetve az elbeszélő szöveg diszkurzív jellegét, szem
beállítva az egységes szerzői tudat tételezésével.63 Barthes

62 Michel Foucault: Mi a szerző? In Uő: Nyelv a végtelenhez. 

Debrecen, 1999, Latin Betűk, 129.

63 Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának 

problémái. Ford. Könczöl Csaba, Szőke Katalin, Hetesi István 

és Horváth Géza. Budapest, 2001, Gond-Cura/Osiris.

78



pedig a Szerző haláláról beszél,64 illetve az olvasó kapcsán 
ugyancsak megállapítja annak előzetes meghatározott
ságait, az olvasás korántsem ártatlan jellegét: „Mielőtt 
elolvasom, a szöveg plurálisabb, és kevésbé megírt, mint 
annakutána” , illetve ugyanitt: „A szöveghez közelítő én 
maga is más szövegek, végtelen, pontosabban (eredetében) 
végtelenbe vesző kódok sokasága”.65 Szerző és olvasó a ma
guk előzetes meghatározottságaival lépnek be a szövegbe, 
folyamatosan írják azt -  és önmagukat.

A szerzővel kapcsolatos fenti megfontolások mögött 
ott van a mű körülhatárolhatóságának a kérdése is. Bár
mennyire is újszerű és eredeti egy irodalmi alkotás, olyan 
feltételrendszernek az eredménye, amely szükségszerűen 
nyitottá teszi más szövegek irányába. Végtére is nemcsak 
létrejötte, hanem létmódja, olvashatósága is ezzel függ 
össze. Azért tudjuk befogadni, többé-kevésbé (meg)érteni, 
elsajátítani az adott művet, illetve önmagunkat az adott 
mű olvasójaként, mert jelentős mértékben olyan, mint más 
szövegek, amelyekkel már találkoztunk olvasóként. Ezzel 
összefüggésben pedig olyanként tudjuk olvasni a művet, 
ahogyan a meghatározottságaink alapján egyáltalán képe
sek lehetünk. Valamely műfaj vagy műfajok konvencióit 
érvényesítjük, a nyelvhasználat sajátos módjait azonosítjuk 
és aktivizáljuk az olvasásunk során, mozgósítjuk olvasói 
tapasztalatainkat, hogy valami módon értelmet létesítsünk 
a műnek. Egy nemrégiben zajlott komparatisztikai tanács
kozáson Frédérique Toudoire-Surlapierre a műfajokról, 
az irodalmi műfajok rendszeréről mint a közös európai 
örökség egyik meghatározó eleméről beszélt, amely kapcso

64 Roland Barthes: A szöveg öröme. Budapest, 1996, Osiris, 55.

65 Roland Barthes: S/Z. Budapest, 1996, Osiris, 21.
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latban áll az európai kulturális identitással.66 Ez a műfaji 
rendszer, a közös kulturális identitáselemek összefüggésben 
vannak az európai műfordítás-hagyománnyal és egyre 
terebélyesedő gyakorlatával.

Más művekhez, meglévő beszédmódokhoz való hason
lóságuk teszi lehetővé az egyes irodalmi művek fordítha- 
tóságát. Az ismerős és felismerhető jelentős aránya hiteti 
el velünk a fordítás lehetőségét. Az ismeretlen, az idegen, 
a mi kultúránkból hiányzó indokolja a fordítást. Ha min
den ismerős, ha minden felismerhető a saját kultúránk 
alapján, akkor voltaképpen az adott mű nem hiányzik a 
mi kultúránkból, lefordításával úgymond „nem nyerünk” 
semmit. Ha minden idegen benne, akkor meg nem le
hetséges az adott mű érdemi, befogadható megvalósítása 
a kultúránkban. Orbán Gyöngyi állítja igen szellemesen 
fordítástudományi összefüggésekbe Jorge Luis Borges 
Averroes-elbeszélését, ezt a sajátos Lakoma-újraírást, 
amelyben a középkori arab filozófussal Arisztotelész ol
vasójaként, értelmezőjeként, fordítójaként találkozunk.67

66 Frédérique Toudoire-Surlapierre: La théorie des genres 

littéraires: une identité culturelle européenne? Előadás a Műfaji 

identitás az európai irodalmi hagyományban című nemzetközi 
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67 Orbán Gyöngyi: Averroes, egyedül. In Gábor Csilla -  Köröndi 

Ágnes (szerk.): A fordítás kultúrája -  szövegek és gyakorlatok
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A novellabéli Averroes, görögül nem tudván, egyAriszto- 
telész-fordítás fordításán munkálkodik. Ámde nemcsak 
az eredetivel, pontosabban az általa használt fordítással 
mint eredetivel gyűlik meg a baja, hanem a saját nyelvé
vel (vagyis kultúrájával) is, ugyanis már a Poétika elején 
megállítja „két kétes értelmű szó” : a tragédia és a komédia. 
Averroes már korábban, a Retorika harmadik könyvében 
találkozott ezekkel a szavakkal, és már akkor hasztalan 
próbált a meglévő ismeretei, forrásai között értelmet 
találni nekik. „E két titokzatos szó csak úgy hemzsegett a 
Poétika szövegében; lehetetlen megkerülni őket” , jeleníti 
meg Borges nem kis iróniával minden fordító visszatérő 
problémáját, a „megkerülés” csábítását, ugyanakkor újabb 
megoldatlanságokat létrehozó jellegét. A fordítást félretéve 
megy el arra a bizonyos beszélgetésre, amelynek vendége, 
Abu 1-Qászim úgyszintén nehéz feladat elé kerül: világ
látott emberként egy általa tapasztalt csoda elmesélésére 
kérik, és ő egy színjátékot kísérel meg elmesélni és elma
gyarázni hallgatóságának, egy olyan hallgatóságnak, amely 
soha nem tapasztalt több ember által színre vitt történetet, 
csak az egyetlen ember által elmondott történet, valamint 
a magyarázat lehetőségét ismeri. Abu 1-Qászim részletesen 
leírja az általa látott helyet és a körülményeket, valamint az 
eseményeket („Rabságban senyvedtek, de senki sem látta 
a börtönt; lovagoltak, de nem láttunk lovat; harcoltak, 
de a kardok nádból voltak; meghaltak, de később talpra 
álltak”68), mégsem érti senki a hallgatóságából, mi volt a 
látott eseményben a csoda, illetve hogy mi volt egyáltalán

68 Jorge Luis Borges: Averroes nyomozása. In uő: A titkos csoda.

Budapest, 1986, Európa Könyvkiadó, 283.
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az ilyen előadás (vagyis az Abu 1-Qászim által elmondott 
történet) értelme. „Abu 1-Qászim az elbeszélésből zavartan 
áttért a félszeg érvelésre” ,69 kezét is segítségül hívja, és 
megpróbálja megmagyarázni, amit igazából ő sem ért tel
jesen, hogy itt olyan elbeszélésről van szó, amelynek során 
több ember mindent megmutat, beszélnek is, énekelnek 
is, cselekszenek is, hallgatósága mégis értelmetlennek 
találja az egészet, és megállapítják, hogy semmi szükség 
annyi személyre, amikor „egyetlen beszélő tudósíthat bár
miről, bármily bonyolult is az” .70 Abu 1-Qászim elbeszélése 
persze az állítás élő cáfolata, egykor látott élményét nem 
tudja elbeszélni, ahogyan Averroes sem tudja értelmezni 
a komédia és a tragédia jelentését.

A novella (egy rózsa kapcsán) szóvá teszi a természeti 
létezők és a műalkotások közti áthidalhatatlan különbsé
get, a műalkotások örökös újraolvashatóságának és újra- 
alkalmazhatóságának lehetőségét (mások szavai által meg- 
élhetjük a saját vágyakozásunkat), és színre viszi Averroes 
(saját maga által föl nem ismert) kudarcát a tragédia és 
komédia sajátos (a saját ismereteknek megfelelő) értel
mezésével.

A szerzővel kapcsolatos fenti kételyek és megfontolások 
természetszerűleg nem az írói alkotómunka innovativitá- 
sának, útkereséseinek a megkérdőjelezésére irányulnak, 
nem csökkentik a művészetekkel és a művészi írással 
foglalkozó egyén alkotótevékenységének értékét, bizonyos 
értelemben még különösebb, komplexebb tevékenységként 
láttatják. Láthatóvá teszik, hogy ő maga is megérteni kíván

69 Uo. 283.

70 Uo. 284.
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valamit az írás során, az írás a megértés és a megértetés 
próbálkozása egyben, amely további megértési próbál
kozásokra hív. Ez a megértési tevékenység nem önmaga 
befejezettségére, inkább a folyamatos részvételre irányul.

Józan Ildikó a 20. század eleji magyar Baudelaire-for- 
dításokról értekezve tekinti át a 19-20. századi magyar 
fordításfelfogásokat, és abban a leírásban, amelyet a 19. 
század első felében kialakult fordításfelfogásokról ad, 
voltaképpen máig ható elképzelésekre és elvárásokra 
ismerünk:

„...a műfordítás szó igen gyorsan annak az elvárási és szá
monkérési rendszernek a vezérfogalmává válik, melynek 
kifejezést nyerő vagy implicit előfeltevései szerint a mű 
saját írásképében testesül meg, a fordító »mindentudó« 
(az eredeti mű minden aspektusát jól ismerni és megis
merni képes szubjektum, aki ugyan költő/alkotó, de saját 
szövegalkotását tudatosan uralja és az eredeti szerzőjének 
intenciója szerint irányítja), és amelynek alapmotívuma a 
korokon átívelő örök, a műből mindenki által kifejthető 
és az eredeti szerző szándékát tükröző értelem, valamint 
a tökéletes hűség, melynek csupán a (szubjektumtól 
független) nyelv, illetve a nyelvek különbsége szabhat 
korlátot.”71

71 Józan Ildikó: Irodalom és fordítás. In Szegedy-Maszák Mihály 

-  Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei 1920-tól 

napjainkig. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 56. (Kiemelés 

az eredetiben.)
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A fordító ilyen alávetett szerepét leíró, feladatát a tö
kéletes és a műfordító által tökéletesen megértett eredeti 
minden szempontból tökéletes lefordítására törekvésként 
meghatározó felfogással szemben a fordítót és a fordítást 
sem hagyhatjuk ki az irodalmi mű befejezetlenségét, 
lezáratlanságát láttató, az előzőekben jellemzett iroda
lomfelfogásokból. Sokat hivatkozott esszéjében tulajdon
képpen Walter Benjámin is az eredeti kiegészítéseként, 
teljesebbé tételeként fogja fel a műfordítást, amelyben az 
alkotás „tiszta nyelve” kiszabadul az egyetlen idegen nyelv 
fogságából: „A fordító feladata, hogy azt a tiszta nyelvet, 
amely az idegen nyelvbe száműzetett, a maga nyelvének 
közegében megváltsa, hogy a műben foglyul ej tettet az 
átköltés során megszabadítsa.”72 Mintha Origenész nyelv
felfogása érvényesülne itt, aki a legenda szerint „a kinyi
latkoztatás szavait hét nyelvből világította meg (...), mert 
szerinte a szó végső értelmét egyetlen történeti (korrupt) 
nyelv sem képes maradéktalanul közvetíteni.”73

Tökéletes nyelv híján, „korrupt” nyelvek által létesülő 
nyelvi műalkotásokkal dolgozva a műfordító olvasóként és 
íróként is aktív a műfordítói tevékenység során. Összetett 
értelmezői tevékenysége az olvasói megértés mellett az írói 
megértés és megértetés műveleteit is magába foglalja. Az 
eredeti mű az eredeti nyelvén létesített egy világot, létre
hozott jelentéseket. A fordítónak olvasóként a nyomába 
kell erednie ezeknek a jelentéseknek, létre kell hoznia az

72 Walter Benjámin: A műfordító feladata. In uő: Angelus Novus.

Budapest, 1980, Magyar Helikon, 69-86.

73 Lásd erről Szántó T. Gábor: A semmiből. Ex Symposion 2012.

78. sz. 73.
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eredeti mű nyelve által létesíthető világot. A fordításnak 
aztán erre a világra kell vonatkoznia, ezt az olvasatban 
létesített világot kell referenciának tekintenie, ennek az 
átvitelét kell megvalósítania a célnyelven létrehozott jelen
tései által. Az így létesült fiktív világ szükségszerűen más 
lesz, mint az eredeti alapján az olvasatban létesíthető fiktív 
világok. A fordító a fentiekben leírt problematikus módon 
szerzője lesz az általa közvetített műnek. A műfordítónak 
nem az általa olvasott szöveget kell fordítania, hanem azt 
kell közvetítenie, átvinnie a befogadó kultúrába, amit az 
általa olvasott szöveg az eredetiben közvetít, átvisz az ere
deti kultúrába. Ez a tevékenysége hasonlóképp a megértés 
és a megértetés jegyében folyik, és befejezhetetlen, akárcsak 
a szerző ilyen tevékenysége. Ebben az értelemben a fordító 
olvasói tevékenysége is olyan cselekvés, amellyel olvasata 
során létesíti az adott művet, miképpen cselekvés a fordí
tó írói tevékenysége is, amellyel az olvasatában létesített 
művet a célnyelven megalkotja.

Józan Ildikó a szerző és a fordító munkája, az eredeti 
és a fordítás viszonylatában Ady Baudelaire-verseivel is 
foglalkozik, és ezek kapcsán a szerző Baudelaire értelme
zési referenciaként való játékba hozását „egy lehetséges 
belépési pont”-ként határozza meg.74 Gondolatmenetét 
követve megállapítható, hogy ez nemcsak jelentős saját 
költői életművel rendelkező műfordító esetében van így. A 
magyar szöveg (fordítás, átdolgozás, az eredeti ihletésében 
született új költemény) referenciájaként számba veendő 
idegen nyelvű szöveg, illetve szerzői életmű nyilvánvalóan

74 Józan Ildikó: i. m. 60. (Kiemelés az eredetiben.)
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egyik jelentős, meghatározó tényezője az új, egy másik 
nyelvben megszülető alkotásnak. De abban a szerencsés 
esetben is, amikor a fordítás megvalósítható az eredeti szó 
szerinti (és szórend szerinti) „átültetésével” , a létrejövő új 
mű az új közegben csak részben rendelkezik ugyanazokkal 
a szövegen kívüli referenciákkal, mint az eredeti mű, nyel
ve ugyanis meghatározza referencialitásának határait.

Hogy egy távoli példával éljek, ahol olvasóként kívülál
lónak éreztem magam, Andrus Kiviráhk észt író Rehepapp 
ehk november című regényének Ördöngös idők75 címmel 
megjelent magyar fordításában a történetek referenciája 
meghatározóan az az imaginárius világ, amely az észt 
eredeti szerzőjéhez, illetve rajta keresztül az észt népi kul
túrához köthető, amelytől a magyar nyelvű változat ima
ginárius világa szükségszerűen különbözni fog, a magyar 
nyelv által felkínált lehetséges referenciák függvényében. 
Nemcsak arról van szó, hogy mást jelent magyarul a 
boszorkány, a mumus, a rém, a kratt pedig csak annyit, 
amennyit a mű megképez belőle, és a szaunavirgács is 
inkább kötődik magyarul a wellness világához, mint a 
népi kultúrához. Az elmondott történetek is idegenek, a 
személyek közti viszonyok is sok tekintetben idegenek, 
az észt kulturális meghatározottságok felismerhetőek, de 
egészében nem sajátíthatók el a mű befogadása során. 
Az Ördöngös idők magyar elbeszélője egészen távoli, 
már-már felfoghatatlan világot próbál meg elmesélni 
magyarul, jóformán olyan világot, amely nyelvileg csak 
korlátozott mértékben hozzáférhető. A magyar nyelvű

75 Andrus Kiviráhk: Ördöngös idők. Ford. Segesdi Móni. Buda

pest, 2004, Polár Könyvek.
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regényt észt nyelvismeret és kulturális impulzusok híján 
nemcsak magyar nyelven, hanem magyar és közép-európai 
közegben szerzett falusi tapasztalataim, a magyar népi 
kultúrával kapcsolatos élményeim, képzeteim alapján 
fogom felépíteni. Persze eredeti művet is igazából akkor 
kihívás olvasni, amikor olyan világokról szól, amelyek 
nyelvileg nehezen hozzáférhetők, és ez a kihívás a szerző 
és az olvasó közös kihívása. Épp ezt az eredetiséget kell 
megteremtenie a fordításnak.

Ahhoz, hogy az eredeti mű eredetiségét létre tudja 
hozni a fordításában, a fordítónak szerzővé kell válnia. 
Pontosabban -  s ez talán az eredeti műnél is jobban rávi
lágít a miibe írt szerző kategóriájának értelmére, szükséges 
voltára -  a fordítónak létre kell hoznia a fordítás műbe írt 
szerzőjét. Ez a műbe írt szerző sok tekintetben az eredeti 
mű szerzőjének vonásait viseli az arcán, de a mű problé
máit a fordítás nyelvén kell elgondolnia. Számos esetben 
rendkívül nehéz döntést kell hoznia. Föl kell ismernie 
például, hogy mi adja inkább az eredeti lefordításának 
értelmét, miért kell az eredetit az adott nyelvre lefordíta
ni: az eredeti mű nyelvi és kulturális beágyazottságából 
adódó sajátosságokat kell-e közvetítenie, vagy valami 
egyetemes emberit, aminek az egyes nyelvben létrejövő 
csak változata. Az eredeti mű értelme az adott nyelv 
és kultúra meghatározottságainak megfelelően azokat 
gyakran a legmesszebbmenőkig próbára téve, a poétikai 
kísérletezés kockázatait is vállalva létesül -  mind a szerző, 
mind a mű olvasója részéről. Ezt kell közvetítenie a műbe 
írt szerzőnek. A fordítás műbe írt szerzőjének is létre kell 
hoznia a maga nyelvének és kultúrájának a határterületeiig
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elmenő kihívásait, amiért voltaképpen érdemes irodalmat 
olvasni.

Tolsztoj Háború és békéjének fordítása nem hozható 
létre például a mű világának az oroszon túli francia (ide
gen) beágyazottsága nélkül. A két nyelvbe és kultúrába 
ágyazóttságból létesülő jelentések, az orosz és a francia 
nyelv és kultúra sajátos együttműködése aligha valósítható 
meg a magyar fordításban. Az oroszba írt franciát (és a 
franciába írt oroszt) is fordítani kellene, vagyis létrehozni a 
fordításban ennek a sajátos interkulturalitásnak a viszony
latait. A magyar fordítást ez jóformán megoldhatatlan 
problémák elé állítja, hiszen az idegen francia saját voltát a 
regény által színre vitt közegben a magyar nyelvi-kulturális 
hagyományok szerint leginkább a német viszonylatában 
lehetne megvalósítani. Ez pedig természetszerűleg ér
telemzavaró módon eltávolodna a Tolsztoj-regény által 
színre vitt világ lényegi sajátosságaitól. A honosító for
dítás olyan mértékben zárná ki az idegent, hogy az a 
fordítás értelmét kérdőjelezné meg. így viszont a magyar 
fordításban megmarad az orosz idegenségébe ágyazódó 
francia idegenség, az orosz szöveg magyarra fordításával, 
a francia magyarba ágyazásával és lábjegyzetekben közölt 
fordításával, sejtetve, ámde aligha elsajátíthatóvá téve a 
két nyelv és kultúra egy saját kultúraként való létezését a 
regény által színre vitt közegben.

Hasonló módon megoldhatatlan Andric nagy regénye 
nyelvileg létrehozott kulturális rétegezettségének magyar 
megvalósítása. A probléma már a cím magyar fordításában 
ott van: a magyarban nem létezik az eredeti nyelvének 
most -  cuprija szembenállása, ahol a cuprija török jőve-



vényszóként a muzulmán kulturális meghatározottságok 
nyelvi megfelelője. A jelzett problémát jól szemlélteti, ha 
összehasonlítjuk a H íd a Drinán és egy másik Andric- 
mű, a H íd a Zepán eredeti címeit. A Na D rini cuprija 
szórendjében is eltér a Most na Zepi szerkezetétől. Andric 
a színre vitt kisváros muzulmán, szerb és horvát kulturális 
kapcsolódásait nyelvileg is reprezentálja, aminek a for
dító nem tud magyar nyelven a nyomába szegődni.76 A 
magyar fordítás műbe írt szerzőjének a maga lehetőségei 
szerint kell elmondania magyar közönségének a Na D rini 
cuprija világát.

A példák sorát a végtelenségig lehetne folytatni. Minden 
fordító ismeri azt a megoldhatatlan problémát, amikor 
fordításának célnyelve a maga idegenségével jelen van az 
eredeti műben, és az adott szövegrész gyakran csak egy 
nyelven, fordítás nélkül hozza létre a maga idegenségének 
értelmét az eredetiben. A fordítónak gondosan kell mér
legelnie, hogy a nyelvköziség ilyen sajátos jelentésteremtő 
módozatait a fordításának műbe írt szerzője hogyan és 
a szöveg mely részén fogja létrehozni. A sajátnak és az 
idegennek ilyen, fordításban nehezen létrehozható össze
fonódása jön létre Esterházy Péter Harmónia caelestisébtn 
Danilo Kis M ily dicső a hazáért halni című szövegének (az 
eredetire történő hivatkozás nélküli) használatával. Ester
házy a Harmónia caelestiskzn. már másodszor használja ezt 
a szöveget, hiszen korábban, a Bevezetés a szépirodalomba

76 Lásd erről Rajsli Emese: Jegyzetek a fordításról című írását az 

Ex Symposion folyóirat Andric-számában. Ex Symposion 2007. 

61-62. sz. 47-50.

77 Ezzel a kérdéssel foglalkozik a jelen kötet Amikor a hóhért 

akasztják című tanulmánya.
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című kötetében már publikálta. Sava Babic szerb fordítása, 
Danilo Kis eredeti novellájának a beemelésével a szerb 
Harmónia caelestiskz eredeti módon viszi tovább azt az 
intertextuális játékot, amelynek egyébként éppen Danilo 
Kis volt az elindítója Közép-Európában.77 A fordítás során 
létrejövő műnek a befogadó kultúrába kell beágyazódnia, 
ezt a kultúrát kell továbbírnia, voltaképpen ebben a befo
gadó kultúrában kell létesülnie. Ehhez az adott mű szerzői 
identitásának is ebben a befogadónak nevezett kultúrában 
kell létrejönnie. Áthozva persze idegen voltát az eredetiből, 
de ezt az idegenséget a befogadó nyelv idegenségeként 
kell létrehoznia az azon a nyelven létesülő szerzőnek. Sava 
Babic Harmónia caelestis-íová.íx.isin2k műbe írt szerzőjéről 
elmondható, hogy többek között erősen meghatározza a 
szerb irodalom Danilo Kis-i hagyománya. Persze vitat
ható, hogy milyen mértékben kapcsolhatja a fordító a 
szövegét intertextuális kötésekkel a befogadó kultúrához, 
de ha tudatosan nem is teszi ezt meg, a keletkező szöveg 
óhatatlanul létrehozza a maga ilyen kapcsolódásait. A 
fordított mű poétikájának a fordítás poétikájára is hatással 
kell lennie. Egy olyan fordítás, amely Esterházy művének 
az eredetiben létesített poétikáját is újra kívánja alkotni, 
aligha képzelhető a befogadó irodalomban már létező, a 
mű által megszólított alkotások megszólaltatása nélkül. 
Ez mindenképp szerzői hozzáállást kíván meg a fordító 
részéről, és ezzel a műbe írt szerző olyan identitásának 
a létesítését, aki a befogadó kultúra hagyományainak 
ismeretében hozza létre a fordított mű világát.

Az otthonosságnak és az idegenségnek sajátos, nehezen 
feltárható és nyelvileg nehezen közvetíthető rétegezettsége
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jellemző Tolnai Ottó Költő disznózsírból című interjúregé
nyére. Tanulságosak Utasi Csilla megállapításai a könyv 
szerb fordítása kapcsán. Miután a Tolnai-mű magyar 
recepcióját fölvázolva láttatja az interjúregény sajátos 
nyelvi és kulturális beágyazottságát, a magyar irodalmi 
hagyomány, a vajdasági magyar, illetve a délszláv kulturális 
kódok által meghatározott beszédmódot, Marko Cudic 
pontos, jónak minősített szerb fordítása kapcsán hívja fel 
a figyelmet a fordítás korlátaira:

„Megjeleníthető-e a formátlanság poétikája más nyelven?
A szerb fordítás végső tapasztalata, hogy a metaforaalkotás 
jelensége érzékelhető a szerb nyelvű szövegváltozatban, 
ám hogy az utalások a kultúrák teréhez való odatartozást 
fejezik ki, azt a pontos fordítás sem mutatja meg.”78

Utasi Csilla a Tolnai-mű magyar kulturális beágyazódá
sát elsősorban abban látja, ahogyan a létrejövő, elhangzó 
mű átalakítja, módosítja, továbbírja a neki közeget adó 
kultúrát. Az, amit a szerb fordítás nem tud létrehozni, 
az az interjúregény elbeszélőjének különös helyzete a 
magyar kultúrában, hiszen a Költő disznózsírból hősének 
identitását zavarba ejtő mennyiségben, referenciák által 
aligha konceptualizálhatóan alakítják délszláv kulturális 
jelek, az irodalom, a képzőművészet és a hétköznapi élet

70
Utasi Csilla: Kulturális távlatváltások. Tolnai Ottó Költő 

disznózsírból című kötetének szerb fordítása. In Csányi Erzsé

bet (szerk.): Habitus, konTEXTUS könyvek 6. Újvidék, 2012, 

Bölcsészettudományi Kar -  Vajdasági Magyar Felsőoktatási 

Kollégium, 64.
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világára vonatkozó utalások. Ez a sajátos helyzet felfog
ható a fordítás alapján, de annak a másságnak a jellege, 
mértéke, amelyről magyar olvasóként Poszler György oly 
érzékletesen beszámol, a fordítás által létrejövő műben 
szükségszerűen nem lesz érzékelhető:

„Persze, hogy mindez milyen volt, nem tudjuk biztosan. 
Persze, hogy mindezt milyennek látta, tudjuk biztosan. 
Ilyen volt a tekintete, tehát ilyennek látta. Mert talán 
ilyen valóban mégsem lehetett. Nem lehetett a Bács
kában ennyi elragadó kalandor. Ennyi elvetélt, alig 
valósult, félig teljesedett, egészen kivirágzott zsenialitás. 
Meg akár egész Jugoszláviában ennyi nagyszerű szerb 
szobrász. Ennyi pompás horvát elbeszélő. Ennyi ragyo
gó bosnyák festő. Ennyi káprázatos bunyevác költő. És 
mindenütt: Zentán, Újvidéken, Zágrábban, Belgrádban 
ennyi gyönyörű asszony. És mindenütt: Magyarkanizsán, 
Szabadkán, Rovinjban, Dubrovnikban ennyi pompás 
cigánylány. Valószínűleg nem kinn, a világban voltak. 
Inkább benne, a tekintetében.”79

Ez a Poszler György által oly érzékenyen leleplezett 
tekintet egy másik tekintetté válik a szerb változatban. A 
délszláv kulturális utalásoknak a magyar szövegben műkö
dő sajátos konnotációi nem hozhatók létre Marko Cudic 
pontos és ihletett fordításában, a szerb nyelvű szövegben 
ugyanakkor létesül egy szerző, aki a délszláv kulturális

79 Poszler György: Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. In Kritika 

2005. 11. sz. Idézi Utasi Csilla, lásd az előző lábjegyzetet.
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beágyazottságaival együtt magától értetődően beszéli el a 
vajdasági magyar és a közép-európai magyar világot. Az 
alapprobléma persze továbbra is megoldhatatlan marad a 
fordításban: az elsődlegesen létrejövő szöveg, a párbeszéd
ben alakuló rádióinterjú Parti Nagy Lajos kérdéseire és 
tekintetére reagál, ennek a tekintetnek a megfelelője nem 
hozható létre a fordítás által. Ehhez egy másik kérdező és 
egy másik beszélgetés kellene. Hiszen a szerb kultúrában 
talán még a disznózsír helye sem ugyanaz, ahogy tulaj
donképpen a magyarban sincs egyetlen megállapodott 
helye, jelentése, stílusértéke ennek a szónak. Föltehetőleg 
az sem véletlen, hogy éppen a bácskai Kosztolányi látta 
meg a disznózsír sajátos poézisét.

Hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem Neven 
Usumovic szabadkai származású, Szlovéniában élő horvát 
író Makovo zrno [Mákszem] című, meghatározóan Sza
badkához kötődő és Csáth-motívumok által ihletett no
velláinak fordítása kapcsán. A horvát prózaíró novelláinak 
implikált szerzője mintha a Csáth novelláiban pásztázó 
tekintettel szemlélné kilencvenes évek szabadkai világát, és 
a magyar fordításnak tulajdonképpen ezt a horvát kultúrát 
megjárt csáthi tekintetet kellene létrehoznia a magyar 
szövegben.80 Tulajdonképpen egy meg nem írt magyar 
eredeti helyére kell beírni Neven Usumovic novelláinak 
fordításait. A  horvát Makovo zrno műbe írt szerzőjének 
identitására minden bizonnyal hatással lehetett, hogy 
Neven Usumovic a magyar irodalom avatott horvát for
dítójaként is tevékenykedik. Magyar olvasói tapasztalatok

80 Neven Usumovic Mákszem című kötetéről lásd a jelen kötet 

Között. Neven Usumovic elbeszéléseiről című írását.
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szempontjából is megvilágítandó ugyanezt, Márton László 
Jacob Wunschwitz igaz története című regényét tudom 
felidézni párhuzamként, amelynek nyelvét leginkább egy, 
a latinitás hagyományai által meghatározott reneszánsz 
korabeli német eredeti erősen szöveghű fordításaként 
látom jellemezhetőnek. A jelzett sajátosságokat persze a 
történeti (historiográfiai) metafikció sajátos eszközeként 
azonosíthatjuk,81 de a műbe írt szerző létesítése kapcsán 
észre kell vennünk, hogy a múlt közvetített voltát szinte 
tapinthatóan érzékeltetni kívánó közvetítő szöveg egy sa
játos fordítói identitás műbe írása által válik tényleg érzé
kelhetővé. Nem mellesleg Márton László is, amellett, hogy 
egyik legjelentősebb kortárs magyar regényírónk, a német 
irodalom sokoldalú magyar fordítójaként is ismert.

Hasonlóképp nem látom megkerülhetőnek a fordítás
ban létesülő szerzői én létének figyelembevételét az olyan 
eredeti művek esetében sem, mint Horváth Viktor Török 
tükör című regénye, amely magyar nyelven próbálja lét
rehozni egy másik nyelvben létrejött kultúra tekintetét, 
ezzel a látható, nyilvánvaló megalkotottsággal láttatva a 
mindenkori tekintet irányított, sohasem objektív voltát. 
A regényszöveg homályban hagyja a műbe írt szerzőnek 
az elbeszélés nyelvéhez való viszonyát, a mű fikcióján belül 
nem tisztázódik, hogy az elbeszélő milyen nyelven beszéli

81
Lásd erről többek között Gyáni Gábor: Történelem és regény: 

a történelmi regény. Tiszatdj, 2004. április. 78-92.; Gyáni 

Gábor: A megtapasztalt és elbeszélt múlt [online]. Korunk, 

2005. augusztus. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2 

oo5&honap=8&cikk=7948; Hites Sándor: A múltnak kútja. 

Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. Budapest, 2004, 

JAK-Ulpius-ház.
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el az életét. A 16. századi török főember időskorában ha
gyományozza kései utódaira ifjúkora történetét, annak a 
történetét, hogyan, milyennek ismerte meg gyermekként 
a világot, hogyan került a török hódítások (a keresztény 
egyistenhívők „védelem alá helyezése”) révén Magyaror
szágra, hogyan honosodott meg Pécsett, a muszlimok, 
magyarok, svábok, szerbek, horvátok közös világában. 
Horváth Viktor regénye természetesen magyar nyelven 
íródott, a fikció szerint a török főember tollából szárma
zó elbeszélés azonban rengeteg idegen fordulattal él, egy 
16. századi magyarországi muzulmán kultúra megidézése 
kíván lenni, egy másik világé, amely a miénkről is szól, 
a másik tükre által. (Kérdés lehet persze, hogy a magyar- 
országi 16. századi keresztény világ „saját idegensége” 
mennyire a sajátunk.) A magyar szöveg annyira idegenül 
szól, hogy szükségszerűen kultúraközi helyzetbe viszi ol
vasóját, ahol az idegen relativizálja a sajátot, a saját pedig 
az idegent. Végső soron pedig fölmerül a kérdés, hogy 
voltaképpen milyen nyelven is íródott Horváth Viktor 
elbeszélőjének szövege. A kérdés eldöntetlen volta, vagyis 
a nyelv problémájának nyitva hagyása, az elbeszélő ma
gyar nyelvének idegensége a Márton László-regényhez 
hasonlóan megkerülhetetlenül tornyosodik elénk, meg
válaszolhatatlan volta révén végig aktív marad az olva
satban. Törökül beszéli el utódjának a maga történetét, 
és az általunk olvasható magyar szöveg egyszerűen nem 
nevesíti a nyelvi kérdést? Esetleg feltételezhetjük, hogy a 
magyarul a regény fikciója szerint is kiválóan beszélő ifjú 
időskorában már olyan utódokat képzel el, akik a mu
zulmán hitet és kultúrát magyar nyelven élik meg, ezért
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számukra magyarul közvetíti származásuk történetét? Ez 
egyáltalán nem olyan valóságtól elrugaszkodott ötlet, mint 
amilyennek magyar történelmi ismereteink alapján látszik. 
A boszniai Mesa Selimovic A dervis és a halál című regénye 
kapcsán például föl sem merül bennünk ez a nyelvi kérdés, 
hiszen a boszniai szláv nyelvű muzulmán kultúra valóban 
létrejött, így Selimovic elbeszélőjének nyelvét elfogadjuk 
autentikusnak. Pedig Selimovic elbeszélője még szóvá is 
teszi az írás közben létrejövő én kérdését, amikor a regény 
elején arról beszél, hogy még nem tudja, mit fog leírni, 
de valami rögzül majd a benne kavargó dolgokból a betűk 
hurkaiban, és nem tűnik el minden úgy, mintha nem is 
létezett volna, vagy mintha az események átélője nem fo
gott volna föl semmit a világból. De maga az elbeszélő is 
azt várja a leírt elbeszélésétől, hogy írás közben követheti 
majd, hogy milyenné lesz, hiszen az már önmagában csoda, 
közli Ahmed Nurudin, hogy nem mindig az voltam, aki 
most vagyok.

A fordításoktól tehát visszajutottunk az eredeti mű
vekhez, és az utóbbi példák azt kívánták láttatni, hogy 
a fordítás mint kulturális jelenség léte, a nyelvi létesítés 
ilyen tapasztalata hogyan hathat vissza az eredeti mű 
nyelvteremtésére, láthatóvá téve annak nyelvi megalko- 
tottságát.

A szövegbe írt szerzői stratégiának számos részese van, az 
író megközelítőleg sem tud teljes kontrollt gyakorolni a 
szövege fölött. A fordítás során az eredetiben sem egységes 
szerzői térbe belép a fordításban létesülő szerzői stratégia 
is. Ez a fordítás nyelvén, a fordításban létesülő szerzői stra
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tégia szükségszerűen olyan területeken is aktív, amelyeken 
az eredeti műben az eredeti mű szerzője hoz döntéseket, 
illetve olyan új területeken is, amelyekre az eredeti nincs 
figyelemmel. Mindkét esetben olyan területekről van szó, 
amelyek a mű poétikáját is érintik. „[A] hang elveszíti 
eredetét, a szerző belép saját halálába, s elkezdődik az 
írás” , írja Barthes a szerzőség kérdését boncoló írásában.82 
A fordítás szerzőjére is érvényes az, amit Barthes a szerző
ről mond: „azt mindenesetre tudnia kell, hogy az a belső 
»dolog«, amit hite szerint »lefordít«, magában is csak egy 
szótár, amely az egyes szavakat csak más szavak segítségével 
képes megmagyarázni” .83 A fordítónak, hogy ne legyen 
látható a fordításban, hasonló módon kell szerzővé válnia. 
Nem a szöveg feletti uralmat kell átvennie, hiszen a szerző 
sem képes uralni a saját művét. De a maga olvasói és írói 
döntéseivel beleíródhat abba a névbe, amelybe az eredeti 
szerzője is beleíródott.

Párhuzamként érdemes mérlegelni, hogy a középkor 
kollektív szerzőségmodellje (maga fölött persze a min
denható, szó által világot teremtő auktorral) pontosabb 
volt az emberi szerzőség kérdésében, mint a racionális 
(és jogi) alapokra helyezett, szubjektumként meghatá
rozott szerzőképünk. A középkori fordító az eredeti mű 
olvasójaként mutatkozik be, és elmondja, hogy jelen 
szövegében arról fog beszámolni, amit egy idegen föld
ről származó, más nyelven íródott könyvben olvasott. A 
maga olvasmányélményét eseményként fogja fel, és erről 
az eseményről számol be cselekvőleg a maga művében.

82 Barthes i. m. 50.

83 Uo. 54.
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A szöveg létesülése írásként és olvasásként is esemény, 
amelyben a szerzői identitás folyamatosan létesül. Az 
Erdy-kódex „szerzője” , a Karthauzi Névtelen így kezdi 
az Exemplum mirabile (Csodálatos példa az úrfiúról, aki a 
paradicsomban járt) elbeszélését:

„Ür Jézus Krisztus szeretetiben én tisztölendő és ájtatus 
atyámfiai, az csodálatos példát, ki megígérék jelentenem, 
egy igen régi írásban találtam, és kívül való országból szár
mazott. Emberi füleknek hallására csodálatus, szíveknek 
és lelkűknek értelmére földön való minden édösségnél 
gyönyörűségösb, jelesen, kik naponkéd az mennyei dicső
séges hazáról kívánnak vigasságot látni, hallani...

Vala egy jámbor pispek, kinek Eberhardus vala ne-
»84ve... *

Az Eberhardus nevű püspök ráadásul szintén közvetítő 
személy, az elbeszélői tekintet létrehozója, neki ugyanis egy 
harmadik személy mondja el a történetet, amit ő is hallott 
vagy olvasott. Az elbeszélés végén a Karthauzi Névtelen 
ugyanilyen fokozatosan vezeti ki olvasóját a történetből:

„Ezeket megbeszélvén az jámbor apátúr Eberhardus 
pispeknek, elálmélkodék rajta ez ilyen halláson, és nagy 
hálát ada rajta Úristennek, nagyobban megépülvén ő 
lelkében.

8 A
A néma barát megszólal. Válogatás a Karthauzi Névtelen beszéde

iből. Szerk. Madas Edit. Budapest, 1985, Magvető Könyvkiadó, 

402.
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Azonképpen mi is, én édes, szerelmes atyámfiai, hálákat 
adván adjunk dicséretöt...”

Nem ennyire láthatóan, de a modern fordító is szükség
szerűen beleírja a művébe a maga szerzőjét, akivel meg
történt az eredeti mű eseménye, és aki ezt az eseményt a 
maga nyelvén színre viszi. A fordításnak nem legyőznie 
kell az eredeti mű ellenállását, megoldania az eredeti 
által létrehozott problémákat, hanem magának is létre 
kell hoznia a maga problémáit. Talán a fordításról szóló 
szakmai beszédben is célszerű lenne megkülönböztetnünk 
nemcsak a fordítás szerzőjét az eredeti szerzőjétől, hanem 
az eredeti mű szövegébe írt szerzőt is a fordítás (ok) ba írt 
szerző(k)től. Ez a fordítás eredetiségét tenné láthatóvá, és 
tulajdonképpen követelményként is megfogalmazná.

99





II. A kitömött madár





H É T K Ö Z N A P I E G É R F O G Ó K  
Tar Sándor prózájáról85

Valaki megszólal, és elkezdi mondani az életét. Vagy más 
életét, azt, amit lát maga körül. Az előbb még csend volt, 
most beszél. Halkan, egyszerűen, kevés szóval. És egyszer 
csak abbahagyja, többnyire anélkül, hogy a történet véget 
érne. Röviden, szaggatottan beszél, persze az élet is rövid, 
és gyakran szaggatott, igazabb tehát, ha nem hosszú és 
kerek a történet. Az elbeszéléshez pedig elsősorban nem 
is hosszú időre, hanem jól hallható, karakteres hangra van 
szükség. „Még az a szerencse, hogy van hangom, tudok 
beszélni” , kezdi monológját az egyik Tar-novella hőse.

A Tar Sándor-novellák fontos kérdése, hogy kihez tar
tozik a hang, amely elbeszéli az aktuális történetet. Elbe
szélői mindig közel állnak az elbeszélt világhoz, vagy belül 
vannak azon, ők a történet főszereplői. A nagyon különös, 
szinte formátlan, alulstilizált C-pavilon kórházi történetei 
például csak erre a beszédmódra való rákérdezéssel szólal
nak meg, a töredékes, szabálytalan följegyzések olyan elbe
szélőről tanúskodnak, aki belül van az ideg- és elmeosztály 
ápoltjainak világán, közlésmódja csak így érthető meg és 
fogadható el. Ahogy más elbeszélőinek történeteiben is a 
főleg válsághelyzetekhez, nehezen földolgozható esemé
nyekhez kapcsolódó üres, közhelyes mondatok csak úgy

A szöveg Tar Sándor Apenama nped meő című, bolgár 

nyelven megjelent novellaválogatás-kötetének utószavaként 

íródott (Szófia, 2011, Ergo Kiadó).
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nyernek elfogadható értelmet, ha egy kiüresedett tekintetű, 
saját sorsának kilátástalanságába zárt beszélő szubjektumot 
állítunk mögéjük. „így megy ez” , mondja ki Tar elbeszélője 
a hétköznapok világából jól ismert, közhelyes mondatot, 
a teljes tehetetlenség adekvát kifejezéseként.

Megszólal tehát egy hang, és minimalista, alulstilizált 
közlésekkel azoknak a világáról beszél, azoknak a perspektí
váját (pontosabban perspektíva nélküliségét) mutatja meg, 
akiknek maguknak nincs hallható hangja, vagy akiknek a 
megszólalására senki sem figyel, és akik ezért már jóformán 
leszoktak a beszédről. Tar Sándor életrajzi adatai és a mű
vekben megjelenített világ párhuzamosságai alapján erősen 
kínálkozik novelláinak a szerzői életrajz felőli olvasata, 
amely Tar Sándort ösztönösen jó novellistaként láttatja, 
aki megfigyeli a körülötte lévő világot, és aztán elmondja 
a látottakat, tapasztaltakat. Ez a megközelítés kétségkívül 
megalapozott. Tar Sándor valóban arról a világról írt, ame
lyet a saját hétköznapi életéből ismert. A szocialista nagy
ipar áttekinthetetlen, labirintusszerű üzemeiben a maguk 
üzemcsarnokába, napi rutinmunkájába zárult, önmagától, 
sorsától elidegenedett kisemberről, aki már nem paraszt, 
de igazán öntudatos munkásnak sem tekinthető, az egykor 
volt munkásszállók lakóiról, a családjuktól elidegenedett 
melósok világáról, akik az embertelenül zsúfolt, koszos, 
kaotikus hétvégi vonatokkal péntekenként hazautaznak 
családjukhoz vidékre, aztán vasárnap este vissza a fővárosi 
építkezésekhez, gyárakba, a rendszerváltás után pedig 
ugyanennek a rétegnek az életét követi tovább a munka- 
nélküliségbe, a külvárosi, faluszéli kilátástalanságba, a zug
kocsmák, alkoholelvonók, pszichiátriák, hajléktalanszállók
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kopár és rideg világába. Tar Sándor is paraszti közegből 
származott, 1941-ben született, 1959-ben érettségizett, és 
műszaki középszintű végzettségével 1959-től 1992-es el
bocsátásáig a debreceni orvosi műszergyárban dolgozott, 
esztergályosként, gépkezelőként, minőségellenőrként, 
művezetőként. íróként egy szociográfiai pályázaton tűnt 
fel 1976-ban, amikor a teljes ismeretlenségből előbukkanva 
megnyerte a pályázatot a munkások világáról írt, anyagá
ban autentikus, stílusában irodalmi színvonalú munkájá
val. írói pályája igazán a kilencvenes években teljesedett 
ki, immár munkanélküliként, hogy aztán 1999-ben, a 
sors gonosz fintora nyomán mind az életmű, mind az élet 
elinduljon a gyors lezárása felé. 1999-ben nyilvánosságra 
került, hogy Tar a szocialista rendszer belső elhárításának 
besúgója volt, nem önként persze, és rendkívül rossz 
lelkiismerettel, ennek nyomán aztán néhány év testi-lelki 
vergődés, intenzíven önpusztító alkoholizálás és elvonó
kúrák, pszichiátriai kezelések után 2005-ben meghalt. Volt 
tehát lent és fent, volt győztes és vesztes, bűnhődő bűnös 
és magát mentegetni próbáló áldozat.

A fent említett szociográfiai és az irodalmi igény pár
huzamos jelenléte mindvégig jellemző mind szociográfiai, 
mind irodalmi munkáira. Szociográfusként a vizsgált 
közeget belülről ismerő, ugyanakkor kívülről is látó köz
lésmód jellemző rá. Novelláiban az elbeszélői pozíció nem 
ennyire egyértelmű, az ösztönösen jó elbeszélő látszata 
mögött átgondolt elbeszélői stratégiák működnek. Némi 
egyszerűsítéssel élve kétféle elbeszélő figyelhető meg nála, 
az egyik a saját élettörténetébe zárt önelbeszélő, a másik a 
megjelenített világot külső perspektívából láttató narrátor.
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Az első esetben a novellák működésmódjához hozzátarto
zik, hogy a szerző olyan tartalmakat is közöl az elbeszélői 
közlések által, amelyeket maga az elbeszélő láthatólag nem 
ismer fel ugyan, az események elbeszélésével az olvasó szá
mára mégis közvetít. Számos esetben pedig az elbeszélés 
épp azt a folyamatot jeleníti meg, ahogy az önelbeszélő a 
saját élet elmesélése közben ráébred a számára addig rejtett 
tartalmakra, önmagát saját sorsának kilátástalanságában 
ismeri fel. Harmadik személyű elbeszélői nem mindentudó 
elbeszélők ugyan, de belülről ismerik az elbeszélt világot, 
láthatólag maguk is részesei az adott tapasztalatoknak, 
ezért rálátásuk van a szereplők lelki folyamataira is. Va
lahogy úgy, mint a Varga őrnagy című novella távcsővel 
figyelő figurája esetében, ahol Varga őrnagy és családja 
történetéhez az őket (és föltehetően másokat is) figyelő 
Ragyának és fiának semmi köze nincs, a történet nélkülük 
is elmesélhető lenne, ugyanakkor perspektívájuk, valamint 
Ragya értelmező kommentárjai, amelyekkel kiskorú fiá
nak értelmezni próbálja a távcsövön keresztül látottakat, 
az olvasó számára is érthető és azonosulásra alkalmas 
perspektívát teremtenek. Ezt a néhány kézmozdulattal 
fölvázolt figyelő figurát úgy is szemlélhetjük, mint rejtett 
alkotói önarcképet, mint amikor a festő egy nagyjelenet 
sokadrangú mellékfigurájaként önmaga mását is odafesti 
a képre. Ilyen sajátos pozíciót működtet Tar A mi utcánk 
című kötetben is, amely novelláskötetként is és laza 
szerkezetű, szabálytalan regényként is olvasható. Ennek 
elbeszélője is mindent tud, mindent lát, mintha egy lenne 
a műben színre vitt szereplők közül -  ugyanakkor azt is 
jelzi ez az elbeszélésmód, hogy abban a világban, ahol
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szereplői élnek, annyira védtelenül élik az emberek egymás 
előtt a hétköznapjaikat, hogy érdemleges titkaik sincsenek, 
sem képességük arra, hogy rejtegetni tudják mindazokat 
a szabálytalanságokat, amelyeket egy polgári-kispolgári 
világban a családon belül szokás tartani.

Tar Sándor novelláinak szereplői hétköznapi hősök, ku
darcaik nem rendkívüli szándékok, teljesítmények meghi
úsulásai, hanem épp a banálisán normális élet vágyához, 
az egyszerű emberek közötti elvegyülés szándékához 
kapcsolódó kudarcok. A polgári irodalom kafkai vagy be- 
cketti hagyománya vagy a Tarhoz időben közelebb álló 
beatirodalom felől szemlélve ezeket a novellahősöket, 
azt mondhatjuk, hogy vágyaik arra irányulnak, ami elől 
a polgári világ unalmas rendezettségét elutasítani kívánó 
hősök menekülni szoktak. A Tar-novellák tragikumforrása 
éppen az, hogy a hősök szándékainak semmissége, mini- 
malizmusa ezeknek az esendő, valójában sajnálatra méltó 
vágyaknak az elérhetetlenségével áll szemben, feloldást 
jelentő katarzis nélkül. A polgári irodalom hősei vagy 
a beatirodalom lázadói valamilyen fennkölt cél, nemes 
eszmény nevében buknak el, még az ok nélkül lázadók is 
tudják, mit utasítanak el, ezért vereségükben van valami 
felemelő. Tar Sándor novelláinak elbeszélője viszont rend
szerint már a lejtőn talál rá az elbeszélt figurára, egy rövid 
ideig kíséri ezen az úton, aztán úgy hagyja ott az elbeszélő 
a hősét, hogy még a tragédia lehetőségéig sem juttatja el 
őket. Hétköznapi, egyszerű szerkezetű egérfogók foglyai 
szereplői, amelyekbe épp egyszerűségük miatt sétáltak be 
az áldozatok, aztán minél inkább szabadulni kívánnának 
belőle, annál reménytelenebb helyzetbe kerülnek.
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Szociográfiai hitelessége ellenére Tar prózája messze 
túlmutat a szociális problematikán, a konkrét társa
dalmi körülményekbe ágyazott, valószerűen megjele
nített kisiklott sorsok, bezárult életutak egyetemesebb 
kérdéseknek is testet adnak. A visszafogott elbeszélői 
hangnem, a szereplők passzivitása, a vegetálásra szűkült 
léthelyzetek jelzik, hogy itt nem egyszerűen egy közösségi 
problémakör szóvá tételéről, az adott körülmények elleni 
tiltakozásról és végső soron a megváltoztatás igényéről 
van szó. Megkérdezhetjük persze, hogy mi másért ten
né szóvá egy íróvá lett munkásember az általa látott, 
problematikusként megtapasztalt léthelyzeteket, mint a 
megváltoztatás igényével? Tar írói világából ugyanakkor 
nemcsak a tiltakozás aktivizmusa hiányzik, hanem bár
miféle megoldás lehetősége is. Végső soron az életével 
magára hagyott ember lecsupaszított képével szembesü
lünk szövegeiben -  aki körül már leomlottak a díszletek, 
és ott áll pőrén, magára hagyottan, alapvető gondja nem 
a szegénység, a munkanélküliség, az alkoholbetegség, 
ezek csak formái annak, hogy nem tud mit kezdeni a rá 
maradt, kezébe került életével. A Nagy Ertelemadó már 
elérhetetlen távolságokban van, a kisebb, helyi jellegű 
értelemadások szintén réges-rég hitelüket vesztették. A 
Tar-szövegek nagyon visszafogottan ugyan, de gyakran 
utalnak egy könyvre, amelyet az elbeszélő-főhős hang
súlyosan ismer, amelynek szövegét olvassa -  ugyanakkor 
nem veszi hasznát. Ez a könyv a Biblia. Tar hősei korábbi 
hiteiknek megcsalatottjai, és ezzel a 20. század második 
fele magyar valóságának széles körben jellemző egyéni 
és közösségi válságait és frusztrációit jelenítik meg. Még
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tudnak arról a hagyományos, szerves renddel rendelkező 
világról, amelyben megvolt a maguk (alárendelt, de biztos) 
helye, de ezzel természetszerűleg nem voltak elégedettek. 
Reményeiknek a szocializmus modernizációja adott kere
teket, de ebben a rendben is a kiszolgáltatott helyzetűek 
közé kerültek. Megcsalatott reményeiknek betetőzése a 
kilencvenes évek demokráciájában osztályrészükül jutott 
kilátástalanság, amikor nagy tömegekben kerültek ki a 
rendszeres jövedelmet és napi elfoglaltságot jelentő mun
ka világából, és érezték magukat végképp feleslegesnek. 
Egzisztenciális válságaik, akár a kádári konszolidáció, akár 
a rendszerváltás világáról legyen szó, tulajdonképpen iden
titásválság. Tar énelbeszélői, miközben újra és újra neki
rugaszkodnak történeteik elmesélésének, tulajdonképpen 
a saját elmesélt történetük értelmét próbálják összerakni. 
Ez pedig olyan puzzle, amelynek különböző képekből 
(eltérő reménynarratívákból) származó darabjai sehogyan 
sem illeszthetők egymáshoz. Ehhez kapcsolódnak aztán 
bűntudataik, aztán újabb bűnökbe meneküléseik. Saját 
múltbéli történeteikhez, származásukhoz, a családi és 
közösségi nevelődésük során elsajátított erkölcsi értékeik
hez, fiatalkori hitükhöz, terveikhez, szerelmeikhez, vállalt 
gyermekeikhez, többszöri nekirugaszkodásaikhoz lesznek 
újra és újra hűtlenek, és süllyednek egyre mélyebbre abban 
az élő mocsárban, amely reményeik és jelen helyzetük 
között elterül. És ebben a süllyedésben egymást tapossák, 
a még felül lévőt húzzák vissza magukhoz, vagy egymást 
(esetleg az alkohol vagy őrület illúzióit) átölelve élik egyik 
napot a másik után. A rendszerváltás veszteseinek világát 
megjelenítő Asszonyok feketében hajléktalan történetében
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a saját múltjuk felé fordult szereplők, miközben minden 
erejüket és képességüket arra használják, hogy túléljék az 
adott napot, identitásukat korábbi énjükben vagy a fan
táziavilágukban kívánják felmutatni. Tar zseniális kettős 
beszéddel viszi színre képzelet és valóság egymásba játszását 
az emlékezésben, illetve azokat a mentális folyamatokat, 
ahogyan mindkét szereplő egyszerre van tisztában a közös 
emlékezés hamis voltával, és ringatja bele magát ugyan
akkor egy sosem volt ifjúkori szerelem közös emlékeibe: 
„Pista ugyan semmire nem emlékezett, amiről Jutka be
szélt, de hideg volt és nyomorúság. Akkor hát legyen. Ez 
a nő minden bizonnyal beteg, köhög, krákog, zsinórban 
szívja a feketepiaci cigarettákat, olykor elájul, és most 
amiről mesél, az egy mozi vagy valami szédült álom, vala
hogy mégis jó vele beszélni, valakivel néha beszélni kell.” 
Mivel „hideg van és nyomorúság” , ezért az őrület vagy az 
alkohol álomvilága, a depresszió passzivitása, de akár a 
különféle egyéni mániák aktivitása próbálja elviselhetővé 
tenni azt a kilátástalanságot, ami „normális” állapotban 
elviselhetetlen.

Tar novellái tehát azoknak próbálnak hangot adni, 
akik már elveszítették vagy soha nem is birtokolták az 
önkifejezés képességét. A C-pavilon szívszorítóan hitelesen 
ábrázolt lakóinak, Szűcsnek például, akinek öntudatlan 
szenvedéséről metsző pontossággal írja: „ő csak szabadulna 
ebből az egészből, amiről azt sem tudja, hogy mi” .
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NA, M IR E  V Á R U N K , M IR E  V Á R U N K ?” 
Krasznahorkai László: Sátántangó

Maholnap negyedszázada, hogy olvastam ezt a művet. 
Akkor, nagyon fiatalon is úgy tűnt, nagyon jó, nagyon 
fontos könyv. És időről időre fölmerült, hogy újra el 
kellene olvasni, megerősíteni ezt az első élményt. De hát 
mindig adódott valami sürgetőbb, napi fontosságú dolog. 
És ez a regény valóban ráért, mert így is folyamatosan élt 
bennem, dolgozott az első élmény. Amikor a Knjizevna 
smotra című horvát folyóirat szerkesztőnője, Irena Luksic 
megszólított, hogy írjak valamit a ’8o-as éveket megidéző 
tematikus számukba, bármiről, arról, ami fontos számom
ra abból az évtizedből, ez a könyv jutott eszembe, és a 
várakozás.

A nyolcvanas években nőttem fel. Lettem felnőtt. Nyolc
vankettőben érettségiztem, és először utaztam Magyaror
szágra. Egyedül. Elutaztam egyedül megnézni a Magyar 
Népköztársaságot. Akkor kezdett bennem motoszkálni, 
hogy mégsem egészen magától értetődő mindaz, ami van. 
A létező. A vonatban mindenki magyarul beszélt, magyar 
feliratokat láttam a vonatablakon át. Budapest hatalmas 
volt, kaotikus, és nyomasztóan szürke. Keleti pályaudvar. 
A hangosbeszélő is magyarul beszélt, úgy tűnt, személy 
szerint hozzám, mert a pályaudvar egyébként orosz kato
nákkal volt tele. Szovjet. Merthogy az ázsiai arcok tűntek 
föl előszörre, rajtuk látszott inkább, hogy nem magyarok.
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Vártak a szovjet katonák. Jöttek vagy mentek? Voltak. Tud
tam, persze, már előbb is, hogy Magyarország szovjet meg
szállás alatt él, de a függetlennek nevelt jugoszláv szívem 
összeszorult, ahogy egyből velük szembesültem, mihelyt 
megérkeztem. Hiszen mégiscsak a hazámról lenne szó, amit 
először látok, és akkor ezek várnak a pályaudvaron.

A hetvenesek az ígéret évei voltak. Mindent éppen nem 
ígértek, de mégis... Valamiképp reális színben tüntették 
föl az álmainkat, reális viszonyulásnak az élethez az álmo
dozást. Mellesleg, meg is lett ígérve ott számos dolog. Pél
dának okáért: a boldogság. Elég sok könyvet elolvastam 
a nyolcvanas évekig, tankönyveket és minden egyebet 
vegyesen, szinte bármit, ami ott, a perifériák perifériáján 
a kezembe került. A többségük a boldogságról szólt, hogy 
van, hogy milyen, és hogy elérhető. Győzött, feleségül 
vette, megmenekült. A partizánok megnyerték a világ
háborút. A nyolcvanas évekre az ígéretek kiürült formái 
maradtak, a remény emléke. Az emberek le-föl járkáltak az 
utcán, kezükben ezekkel az ütött-kopott üres edényekkel, 
és várták, hogy valaki színültig töltse őket reménnyel.

Nyolcvankettőben bevonultam katonának. Kninben 
kaptam kiképzést. És közben Zolát olvastam, fogalmam 
sincs, miért. Úgy képzelem, hogy magyar írót nem mer
tem vinni a Jugoszláv Néphadseregbe, ezért választhattam 
valami nyilvánvalóan világirodalmi alkotást, Zoláról hal
lottam, hogy naturalista, ez elég jól hangzott. Mellesleg 
ki is kérdeztek pár hét után, hogy mik azok a könyvek a 
szekrényemben, mit olvasok olyan bőszen. Kninből Losinj 
szigetére vezényeltek. Ott Krlezát olvastam, a laktanya 
könyvtárában találtam. Hrvatski bog Mars. Nincs is jobb
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választás a Horvát Hadistennél Losinj szigetén egy vajda
sági magyar számára a Jugoszláv Néphadseregben. Emel
lett igen aktívan őrködtem a testvériség-egység szelleme 
fölött. Tizedes voltam, oda kellett figyelnem a bakáimra, 
meg egyébként is barátkozó természetű vagyok. Délutá
nonként együtt szöktünk ki a laktanyából a sziget túlfelén 
lévő strandokra. A laktanyaudvarba benyúló tengeröböl 
valahogy derogált, meg a laktanyatoplesz is kevesebb él
ménnyel kecsegtetett, mint a civil strandokon. Végtelenül 
sok időnk volt, mintha a nyári melegben senkinek sem 
akaródzott volna semmit csinálni. Rémlik, hogy voltak 
valami foglalkozások is, mentünk valahová, légi meg 
tengeri deszant, de leginkább a végtelen várakozásokra 
emlékszem. Állunk és várunk, unatkozunk, hülyülünk, 
cigarettázunk, közben valaki megjegyzi, hogy a katona
időbe ez is beleszámít. Aztán előbb-utóbb mégiscsak jött 
valaki, az, akire vártunk, vagy akit küldött maga helyett, 
vagy egyszerűen csak egy feljebbvaló, aki megkérdezte: 
„Na, mire várunk, mire várunk?” „Hogy elmúljon a kato
naidő” , gondoltuk magunkban, egyszer-egyszer valakinek 
ki is csúszott a száján.

A nyolcvanas években egyébként is folyton valamire 
vártunk. Vagy tartottunk valamitől, és hát az is csak vala
miféle várakozás, a várakozás fordítottja. Az iskolaév vége, 
aztán a kezdete, november 29., milyen napra esik, hány 
napos lesz, egyetem, az előadás kezdete, vége, ebéd, va
csora, hogy legyen már vége, kapjunk diplomát, munkát, 
legyen már valami, ami tényleg a miénk. Vártuk a stabi
lizáció eredményeit, ez volt arrafelé a reformok lánykori 
neve. Tito már az évtized legelején meghalt, arra legalább

113



nem kellett várni, épp eleget tartottunk tőle évekig. Aztán 
mintha ebből a nagy, elkerülhetetlen várakozásból számos 
kisebb-nagyobb született volna, mintha csak a várakozás 
szaporodott, terjedt volna, mint valamiféle vírus. Autóra, 
a pék előtt kenyérre korábban is várakoztak az emberek, 
aztán egyszerre csak mosóporért is sorba kellett állni, meg 
olajért, margarinért. Míg végül ültünk otthon a sötétben, 
és vártuk, hogy megjöjjön az áram. Vagy ha volt, akkor 
azt figyeltük, mikor veszik el. „Eladták az áramot, mert 
nincs deviza.”

A kommunizmust már nem várta senki, kivéve talán 
szegény, hibbant marxizmustanárunkat, aki évtizedek óta 
ígérgette a középiskolásainak. Nyolcvanhatban voltam a 
Szovjetunióban, ott láttam csak, hogy mi az igazi vára
kozás. Mintha csak az ország méreteivel lenne arányban, 
akkora sorok kanyarogtak a CUM-ban, a GUM  előtt, a 
Blazsenijnél, a Bolsojnál. A legtovább és a legtürelmeseb
ben természetesen a Lenin-mauzóleum előtt várakoztunk. 
Mintha maga Lenin is várt volna valamire, vagy tőle vár
tak valamit, mert hát mégiscsak furcsa, hogy itt tartják 
ég és föld között, meghosszabbítva az időt a halál és az 
elkerülhetetlen szétporladás között. Ez is csak egy újabb 
formája volt a várakozásnak, csak épp az nem derült ki 
egyértelműen, hogy mégis mi végre. A kommunizmus 
ígéretébe azért mégsem tartozott bele a feltámadás.

Pedig akár azt is megígérhették volna. Annyira vártunk 
már valami csodára. Bármire. És aztán, ahogy múltak a 
nyolcvanas évek, egyre több csodát kínáltak, minden ut
casarkon, lépten-nyomon felbukkant egy csoda. Igényes 
levélpapíron, ezüst címerrel nyomott borítékban meghív

114



tak egy komoly nemzetközi szervezetbe, beajánlott egy 
ismerősöd vagy valamelyik távoli rokon, és személyesen 
jött el, hogy föltárja előtted a hamarosan bekövetkező 
gazdagságod titkát. Egyszerűen befizeted a regisztrációs 
díjat, meghívsz te is hat embert a saját hálózatodba, akik 
úgyszintén befizetik a regisztrációs díjat, és maguk is 
beléptetnek hat-hat embert a szervezetbe, és így tovább, 
a végtelenségig, de a végtelenségbe ne is gondolj bele, 
hanem számold csak ki, hatszor hat az harminchat, azt 
megint megszorzod hattal, és így tovább, és néhány hét 
múlva, amikor kialakul a te hálózatod hatodik köre is, 
megkapod a magad százalékát, és milliomos leszel. És ilyen 
körök szerveződtek új Yugo vásárlására is. Befizeted a havi 
részletet, és sorsolással döntitek el, melyik hónapban ki 
kapja az új autót. Egymásnak adtok kölcsön, nincs bank, 
nincsenek kamatok. A bizalom elve.

Mindig volt valami konkrét. Időről időre visszatért 
egy-egy korábban már látott dolog. Egyik-másik ígéret 
rövid távra szólt, de voltak, amelyek hónapokig éltették a 
reményt. És aztán megjelentek az új, mindennél nagyobb 
ígéretek. Hadd ne részletezzem őket. Amíg egyesek a 
maguk Hencidától Boncidáig terjedő nagy hazájáról 
álmodoztak, mi, vajdasági magyarok, a határok spirituali- 
zálódását vártuk. Amikor már fölsejlettek a kelet-európai 
változások, egyre több szó esett az európai egyesülésről, 
ami minden bizonnyal megállíthatatlan folyamat. Ju 
goszláviától való elszakadásról, Magyarországhoz való 
csatlakozásról egy embert hallottam beszélni egyetlen 
alkalommal, máig nem tudom, hibbant volt-e vagy provo
kátor. Markovié kormányfő kemény konvetibilis dinárja,
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amiből Magyarországon jó sok sajtot lehet venni olcsón, és 
aztán átspiritualizálhatod a határon. És hát, édes Istenem, 
könyveket hátizsákban.

Egész Kelet-Európa egyre inkább várt valamire. Nehéz 
a várakozást formába önteni. A türelmes várakozáshoz 
szükség van a reményre. Ha a remény kialszik, vagy ha 
csak pislákol, táplálni kell, vagy újat gyújtani. A nyolcvanas 
években a magyar irodalom számos jelentős művel gyara
podott, többről éreztük azt, hogy ez most korszakalkotó. 
A korszakalkotó művet is vártuk föltehetőleg. Az egyik 
legjelentősebb éppen a várakozásról szól. 1985-ben jelent 
meg egy fiatal író, Krasznahorkai László első regénye, a 
Sátántangó. A legjelentősebb, akkor már nagynevű kriti
kusok üdvözölték, írt róla Balassa Péter, Radnóti Sándor, 
ez utóbbi például azzal kezdi terjedelmes, elemző tanul
mányát, hogy „az új magyar próza egyik legjelentősebb 
művével gyarapodott, makulátlan remekművel...” Az 
idő, a későbbi olvasatok igazolták. Az irodalmi műveket, 
persze, elemezzük, értelmezzük, tanulni már régóta nem 
tanulunk belőlük.

A regény körkörös szerkezetű, kétszer hat fejezetből 
áll, kétszer hat elbeszélői körből, az első rész elsőtől ha
todikig számozott fejezeteit a második rész visszafelé, a 
hatodiktól az elsőig visszaszámolt fejezetei követik. És az 
elbeszélői kör valóban bezárul, a regény vége egyúttal a 
kezdete is, az utolsó, váratlan elbeszélői közlés a mű új 
olvasatát, újra elolvasását kínálja és követeli meg. Újra- és 
újrateremtődnek a remény körei.

A mű a reményről és a várakozásról beszél. A cselek
mény egy „isten háta mögötti” telepen játszódik, valahol
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az őszi esőkbe vesző puszta mélyén, amely egy korábbi 
virágzó gazdaság, termelőszövetkezet után ottfelejtődött 
néhány emberrel, akik maguktól nem mentek el, másnak 
meg nem kellettek sehova. A helyszínek, emberek, ese
mények realista leírását hiperbolikus motívumok emelik 
meg: folyamatosan esik az eső, a szereplők térdig, kötésig, 
nyakig sárban, és a telep legélénkebb színhelyén, a kocs
mában a kocsmáros hiába szedi le, törölgeti a pókhálót 
mindenről, még a napi használatban lévő poharakról is, 
hajnalra a vendégeket is beszövik a láthatatlan pókok, ha a 
reménykedéstől megfáradva elszunnyadnak az asztallapon. 
És ha valaki útra kel, fölmerül a kérdés, hogy a régi úton-e, 
amely maga az élő sár, vagy az újon, amely kevésbé sáros, 
de sokkal hosszabb. És valami lassú, vontatott jövés-menés 
állandóan folyamatban van, a szereplők vonszolják magu
kat a sárban, kerül valahonnan valami cél, ami útközben 
esetleg visszájára fordul, vagy egyszerűen elfelejtik. És 
közben egyikük-másikuk harangszót vél hallani, holott a 
városból nem jut el idáig a harangok hangja, a közelben 
lévő kápolna pedig elpusztult az utolsó háborúban.

Reményeik megtestesítője, megváltójuk a bibliai ne
vekre emlékeztető nevű Irimiás, egy félresikerült próféta, 
próféták közt leginkább a Sátán küldöttjeként lenne 
beazonosítható. Egyszerű csaló, munkakerülő, csavargó, 
aki valami gyanús viszonyban áll a rendőrséggel is, végre 
kiderül, hogy leginkább besúgónak lenne mondható. A 
rendőrség perspektívájából inkább bohócnak tűnik, akit 
azért érdemes szemmel tartani, aki esetleg valamire még 
használható. Kiváló verbális képességeivel messze fölötte 
áll a telep ottfelejtett, töredékes beszédű proletárjainak.
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Föltámadása egyszerű csalás, saját halálának hírét kelti, 
hogy eltűnhessen a telepről, aztán egyszer csak híre jön, 
hogy közeledik, visszajön, és ez mindenkiben fölébreszti az 
újrakezdés reményét. A nyomorúságos telepről egy ennél 
is rosszabb állapotban lévő grófi kúria romjaihoz vezeti 
őket, aztán a teljes kudarc helyzetéből szétküldi őket a 
vidék különböző településeire, hogy ott figyeljenek, és szá
moljanak be mindenről, éberen várják ki, amíg megfelelő
ek lesznek a körülmények a nagy tervek véghezviteléhez. 
Amíg eljön az ő idejük. Létrejön Irimiás hálózata, hogy 
mi végre, tulajdonképpen nem derül ki, besúgói hálózat 
csupán, vagy Irimiás ennél nagyratörőbb terveinek alapja, 
vagy csak egy ötlet, amivel táplálja reményeiket.

Mindegyik fejezetben másik szereplő perspektívájából 
beszél az elbeszélő, bemutatva a remény különböző variáci
óit, a személyes és a kollektív csodavárást, amelyek narratív 
formái megegyeznek a népszerű regényekben, filmekben 
vagy a népszerű ideológiák forgatókönyveiben megjátszot
takkal. Schmidtné a szeretőjét várja Irimiásban, aki majd 
megszabadítja Schmidttől meg az ágyában váltakozó többi 
szeretőjétől, az egykori gépész Futaki egy műhelyt remél, 
a rég eltűnt iskola igazgatója valamilyen vezetői állásban 
bízik (iskolában nem reménykedhet, hiszen az egyetlen 
gyermek a telepen az együgyű Estike, de ő is öngyilkos lesz, 
amikor rájön, hogy ilyesmi lehetséges, és megtudja, hogyan 
lehet véghezvinni), a kisstílű bűnöző Fíorgas Sándor meg 
Irimiás segédje, aztán talán utódja szeretne lenni, és még 
az ő vágya a legreálisabb. Beckett titokzatos Godot-ja pri
mitív, banális alakban jön meg, Irimiás olyan megváltó, 
amilyet a telepiek reményei megérdemelnek.
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A végtelenül lassú, részletező elbeszélésben a várakozás 
különféle formái variálódnak. A szereplők ülnek, isznak 
és dohányoznak, közben várnak valakire, vagy ők mennek 
valahová vontatottan, közben megint csak isznak és dohá
nyoznak, esetleg veszekednek, és várják, hogy megérkez
zenek. A cigaretta meggyújtásának bonyodalmai tagolják 
az időt, amely apró szemű esőként folyamatosan hullik a 
történet szereplőire. Befejezetlen, töredékes közlésekkel 
kommunikálnak, szilánkos gondolatok forognak agyuk
ban, váltogatják egyszerű és durva nézeteiket, gyorsan 
elvesztik, aztán még gyorsabban visszanyerik a reményt, 
összevesznek és kibékülnek. És közben időről időre fölteszi 
valaki a kérdést: Hol van már? Miért késik? Mire várnak 
már azok ott fönt? Miért nem tesz már valaki valamit?

Krasznahorkai olyan üres formákat visz színre, ame
lyek túlélték saját létezésük értelmét, amelyek banális, 
értelmetlen táncban kavarognak maguk körül, és ebben 
a részeg, sátáni kavargásban, reményekben egyik-másik 
szereplő egy-egy pillanatra a boldogságot is átéli. Másnap 
reggel aztán fölébrednek, üres zsebekkel, ködös tekintettel, 
kótyagos fejjel, és rájönnek, hogy megint becsapták őket. 
Mígnem újra föl nem bukkan ugyanaz a szélhámos, és 
meg nem győzi őket, hogy az értelmetlen cselekvéssor, 
amibe belevitte őket, tulajdonképpen egy nagyvállalkozás 
része, amelyben ők nélkülözhetetlen szereplők. És akkor 
újra nekiindulnak az esőben-sárban, ködös küldetéssel, 
amelynek értelmét egyedül Irimiás ismeri, a szálfa termetű 
férfi, nemes arcvonásokkal, jól ismert tarka zakójában és 
piros nyakkendőjében.
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Garaczi László: Metaxa
X

Hálás kötet olvasónak is, kritikusnak is. Gazdag, kellően 
tagolt, ám még számba vehető mennyiségű elemből álló re
gény, markáns témával, követhető történettel, azonosítható 
szereplőkkel, néhány erős, az elbeszélő nyelvét karakterizáló 
jellel, jól körülírható elbeszélői sajátosságokkal. Tiszta 
regény. Regény a szó hagyományos értelmében, vagyis 
kitalált történet, a maga által fikcionált valóságra referál, 
a lemúr-szövegekkel ellentétben nem az önéletrajz-elmé
leteket szólítja meg, inkább a szubjektum kérdésességéről 
szóló teóriákat.

A regény a főszereplő zeneművész két szerelmének és 
egy barátságának az egymásba fonódó története, a kifáradó 
kapcsolat iránti hűség és az új, föltartózhatatlan vonzalom 
között őrlődő férfi néhány kritikus hónapját mondja el, 
ahogy az elbeszélő már a könyv elején közli: „elejétől a 
végéig, (...) a farkasréti bulitól az erzsébet hídi vízbeugrá
sig” (20),86 illetve az elbeszélés helyszíneként megjelení
tett idegszanatóriumig. Az elbeszélés fragmentumokból 
építkezik, de a töredékekből a mű végére összeáll egy 
eseménysor, mégpedig egy hagyományos, a történet me
netére, végkifejletére kíváncsi olvasói igényt is kielégítve. 
A Garaczi korábbi műveire is jellemző rendhagyó figurák,

86 Garaczi László: Metaxa. Budapest, 2006, Magvető. A további

akban a főszövegben zárójelbe tett oldalszámokkal hivatko

zom a kötetre.
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helyenként bizarr történetelemek a korábbi prózai mun
káknál feszesebben komponált, szinte detektívregénysze- 
rűen önmagába zárt, magát a kompozíciót is hangsúlyozó 
műbe illeszkednek. A helyszínek, események, személyek 
történetbe foglalásával nemcsak érzelmi, lelki-lelkiisme
reti kérdések, a számos értelemben határhelyzetben lévő 
férfi bizonytalanságai, cél nélkülisége jelenítődnek meg, 
hanem olyan kérdésekre is ráirányítja a figyelmet, mint 
az emlékezés és a múlt, az elbeszélés és az eseményvilág 
viszonya vagy az egyszeri térbe-időbe (testbe, élettörténet
be stb.) helyezettség kényszere, ugyanakkor az ettől való 
szabadulásnak a vágya.

A fikcionált történet hétköznapi világunk ismert va
lóságelemeiből építkezik, vagyis a leírt szöveg „magától 
értetődően” kap értelmet hétköznapi ismereteinkből, töb- 
bé-kevésbé ismert, beazonosítható helyszíneken játszódik, 
illetve ilyeneket is bevonva alakítja ki a maga topográfiáját: 
budapesti színterek, a 8-as főút, Tapolca és környéke, il
letve hasonlóan pontosított amerikai helyszínek jelennek 
meg a szövegben, a tárggyá tett szerelmi háromszög ese
ménytörténete sem annyira rendhagyó, hogy egy föltéte
lezett átlagolvasónak nehézséget okozhatna valamiféle (re) 
konstrukció a szövegfragmentumokból. A rakpartok képe, 
a Margit-szigetet is veszélyeztető budapesti árvízi helyzet 
révén egészen pontos időkoordináták is hozzárendelhetők 
a regényszövegből megképzett világhoz.

A főszereplők azonosságának keretei már a szöveg 
legelején, szinte enumerációszerűen megteremtődnek: 
az elbeszélő-főhős, a barátnője: Gigi, gyerekkori barátja: 
Zsolt és barátjának a nővére: Marina alakjai által. Kiraj
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zolódik egy szerelmi háromszög, amelynek kiszögellési 
pontjai az elbeszélő-főhős, a barátnője és a gyerekkori 
barát nővére. A megcsalás a hétköznapi élettérből kilépve, 
a főhős zeneművész amerikai turnéja során következik be, 
ahol mintegy felfüggeszti korábbi, otthoni identitását, és 
az idegen világban más személyiségként kerül viszonyba 
Marinával -  és ezzel ugyanakkor realizálja gyerekkorból 
őrzött vágyát. Vagyis a jelenben előrehaladó történet 
mögött ott van a felnőtt személyiségének magvát és 
tulajdonképpen egyetlen támpontját jelentő gyerekkor 
is a maga hozzáférhetetlenségében: a narráció időről 
időre visszatér a főhős és Zsolt néhány közös gyerekkori 
emlékéhez, és valamiképpen az elbeszélés jelenéhez közeli 
szerelem is ehhez a korai világhoz próbál hozzáférkőzni, 
megkísérli megérinteni az elérhetetlent. Az alapjelenet, 
amelyben Zsolt és a főhős, illetve gyerekkori énjük meglesi 
Zsolt nővérét, a bimbózó Marinát a fürdőszobában, már 
ott van a regény legelején, a főszereplők bemutatásánál, 
sztereotip irodalmi jelként mintegy előre utalva a később 
történő eseményekre, a gyerekkori vágyak beteljesülésére, 
illetve beteljesíthetetlenségére.

A regény fikciója világosan megképzi az elbeszélői 
szituációt is, a narrátor egy Balaton-felvidéki idegszana
tóriumból tekint vissza a közelmúlt eseményeire, ahova 
idegösszeomlása után kerül. Hirsch doktornő, a szanató
rium pszichiátere azt javasolja betegének, hogy írja le, mi 
történt vele az utolsó hónapokban, „mert az emlékekben 
ott a valóság” (20). A szöveg elbeszélője nem hisz az em
lékek valóságosságában, hovatovább semminek a valósá
gosságában nem hisz, aminek az emberi agy a közvetítője:
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„arra gondolok, hogy az emlékek a képzelet művei, hogy 
Hirsch doktornő valóságát a képzelet ruházza fel a valóság 
színeivel, a képzelet öltözteti fel a valóságot” . A három, 
illetve négy hely és idő (Budapest, Amerika, Balaton- 
felvidék, illetve a gyerekkor budapesti világa) történetei 
szabálytalan rendben váltakoznak a regényszövegben, 
illetve a három „jelen” régmúltbéli háttereként be-bevil- 
lannak az évtizedekkel korábbi emlékek, de az elbeszélés 
rendje végig fenntartja azt a feszültséget, amely a még nem 
ismert, az elbeszélés idejéhez-helyéhez elvezető események 
ismeretlenségéből adódik.

A kimondott és kimondatlan, illetve kimondhatatlan, 
az elbeszélés és az elbeszélő episztemológiai korlátai a 
még elmondásra váró eseményeken túl is erősítik a szöveg 
nyitottságát. Garaczi mesterien játszik a főhős-elbeszélő 
(nem mellesleg épp az elbeszélés által megteremtett) 
személyiségének adottságaival, annyit mond el, ameny- 
nyit az így megképzett elbeszélő elmondhat, illetve jelzi 
az elmondottak töredék jellegét. A végtelenül összetett 
témában a szerző jól körülhatárolja, hogy mit meséket 
el narrátorával, és mit hagy kívül az elbeszélésen; és ezek 
a kívül hagyott, ám az elbeszéltekkel jelzett, hivatkozott 
területek a hiányukkal, az olvasói változatokra hagyat
kozva, nagyon jól működnek együtt az elbeszélésben 
megképzettekkel.

Az elbeszélő személyiségét meghatározó, a gondolko
dását és nyelvét karakterizáló, a világnak a zene nyelvén 
megfogható vonatkozásaira irányuló zenészi figyelem végig 
uralja a narrációt. Kevésbé zeneelméleti vagy zenefilozófiai 
jellegű figyelem ez, inkább a képzett, gyakorló muzsikusé.
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A megtanult zenei formák, hangnemek, hangszerismeret 
befolyásolják a főhős percepcióját: vagyis különössé teszik 
és ezáltal nagyon is előtérbe állítják az elbeszélő nyelvét 
és a történet elbeszéltségét, végső soron a zeneművész én 
konstruáltságát, hangsúlyos elméleti fejtegetések nélkül. 
Bevallom ugyanakkor, az elbeszélés előrehaladtával, illetve 
kilépve olykor az elbeszélt világból, el-eltűnődtem azon, 
hogyan lehetne átiratot készíteni a történetről más-más 
foglalkozású elbeszélőkre, egészen az elbeszélő-főhős- 
szerző viszonyt végképp problematikussá tevő regényvégi 
fordulatig... Vagyis Garaczitól mesterkéltnek találtam egy 
ennyire „mesteri” muzsikus elbeszélőt, viszont ha a zene
művész-elbeszélőt szóhoz juttatni akaró, az identitáshatá
rokkal bajban lévő Zsolt-elbeszélő hozza létre ezt a be
szédmódot, akkor a mesterkéltség visszamenőleg erénnyé 
értelmeződik át.

A Metaxdbán érvényesül Garaczi korábbi műveiből 
ismert sajátos, metaforikus nyelve, a világ bizarr vonatkozá
saira érzékeny látás-, illetve láttatásmódja: „zajgolyók pat
tognak a ház körül” (5), „rozsdás rugó forog a hasamban” 
(n, a kamaszfiú izgalmának kifejezése a kádban meglesett 
fiatal lány láttán), „áll, mint egy árnyék, ami mellől ki
vágták a fát” (22), „a dunából étterem-, diszkó- és kirán
dulóhajók merednek ki” . Vagyis a környezet az elbeszélő 
lelkiállapotának megfelelően reprezentálódik, ami Garaczi 
ábrázolástechnikájának régi erénye, ugyanakkor nem prob
lémamentes ennek a garaczis nyelvnek a viszonya a jelen 
regényben fikcionált elbeszélőhöz, bárki legyen az végül.

A narrátor egyik fontos jellemzője az erősen diszperzív 
figyelem, mintha leginkább azokra a vonatkozásokra len
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ne fogékony, amelyek elvonhatják az éppen elbeszélendő 
helyzettől. A történetet összetartó narratív elemeken túl 
markánsan jelen vannak az össze nem tartozás elemei, 
a véletlenül az elbeszélés terébe került események, vo
natkozások, amelyek a történet kontingenciájára irányítják 
a figyelmet: váratlan (indokolatlan, motiválatlan és követ
kezmények nélküli) szélroham (31, illetve 149-150), a többi 
asztalnál folyó beszélgetések állandó figyelemmel követése a 
vendéglőben (ezt a mozzanatot Garaczi visszatérően alkal
mazza a nyilvános terekben eltöltött idő érzékeltetésére), 
a mániákus rádióhallgató motívuma, aki határozott cél és 
érdeklődés nélkül függ a médiumon (lásd ennek kapcsán 
Bónus Tibor fejtegetését elbeszéléstechnika és távkapcsoló 
összefüggéséről a Garaczi-monográfiában87). Ez az elbeszé
lésmód hangsúlyozottan önkényesen szelektál, és szűrt, 
szórt valóságot fikciónál. Ez a technika azonban nemcsak 
a regény fragmentáltságával van összhangban, hanem 
mintegy lélektanilag is megalapozott: a főhős folyamato
san kutyaszorítóban van, állandó meneküléskényszertől 
szenved, elsősorban kifelé tart az egyes helyzetekből, nem 
pedig valamilyen cél irányába. Végtére is a konkrét elbe
szélői szituáció környezetét megteremtő idegszanatóriumi 
helyszín is egy ilyen menekülés következménye: a főszerep
lő és gyerekkori barátja nem teljesen tisztázott szándékkal 
a Dunába ugranak, ahonnan -  minden jel szerint -  csak 
egyikük menekül ki. A regényzárás egyik poétikailag is 
érdekes csavarja, hogy melyikük élte túl a vízbe zuhanást. 
Az elbeszélés ugyanis végig a zeneművész narratív identitá
sát építi az elbeszélő személye köré, a muzsikus történetét 
meséli első személyben, az ugrás túlélőjeként. A regényzárás

Bónus Tibor: Garaczi László. Pozsony, 2002, Kalligram,87

94- 95*
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viszont a felé nyitja meg a történetet, hogy ezt az elbeszélt 
identitást a másik ugró hozza létre a terápia részeként írt 
szöveggel, ily módon veszejtve el önmagát és mentve meg 
egyúttal a vízbe fúlt másikat. Nemcsak egyszerűen bizarr 
regényzárás ez, hanem legalábbis újraolvastatja velünk a 
szöveget az elbeszélő és a szereplők egyébként sem prob
lémamentes identitása szempontjából, és ugyancsak ráirá
nyítja a figyelmünket az elbeszélt identitás mibenlétére. 
Ezáltal a túlságosan is hangsúlyozott zenei vonatkozások, 
az elbeszélés föntebb érintett esetleges hiányosságai már 
egyre kevésbé Garaczinak, illetve a műben végig épített s 
legvégül megkérdőjelezett zeneművész-elbeszélőnek ró
hatok fel, sokkal inkább a zeneművész valóságérzékelését, 
beszédmódját imitálni kívánó másiknak, az elbeszélőt 
fikcionáló, úgyszintén fiktív szerzőnek. Az idegszanatóriu
mokat egyébként is úgy képzeljük el, mint a legkülönfélébb 
képzelt világok és személyiségek gyűjtőhelyeit.

A szanatóriumon kívüli világ nemkülönben ilyen -  teszi 
hozzá a regény, amely nemcsak ezzel a bizarr zárással utal 
az identitások, a világról alkotott képzetek problematikus- 
ságára, hanem az egész műben elhelyezi ennek jeleit. Az 
elbeszélt személyek nem egyértelmű identitásának különös, 
ám magyarázat nélkül maradó jele például a regény eleji 
történet arról, hogy a főhős apja katona korában kimentett 
egy sellőt a Rábából (34). Az egyébként minden tekintet
ben a mai egyezményes, hétköznapi világképünk keretein 
belül mozgó regénytörténetben a fiktív mitológiai lény 
magától értetődő szereplőként jelenik meg, és racionális 
indoklást nyer az is, hogy végül az apa miért nem a sellőt 
vette feleségül. (Ami utal a főhős megszületésének-létének
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véletlenszerűségére, ugyanakkor a halálos következmények
kel járó Dunába ugrással is kapcsolatba hozható.)

A regény zárása kiemeli azokat az identitást egyébként 
is hangsúlyosan problematizáló jeleneteket, kijelentéseket, 
mint a reptéri identifikáció nehézségei az útlevélfénykép 
alapján, amiről az elbeszélő megjegyzi, hogy „próbáltam 
tiszta erőből hasonlítani” -  ez azonban szintén legalább 
kétféleképpen értelmezhető, attól függően, hogy kit 
fogadunk el elbeszélőnek, de olvasható Zsolt-elbeszélő 
„nyomösszekuszáló” mondataként is. Ugyanezt a kérdés
kört variálják az örökbefogadott gyerek (128), a ki nem 
hordott gyermek, illetve a gyermekeiről, vagyis az anyasá
gáról lemondó nő motívuma („valaki más élte helyettem az 
életem”, 88); vagy a kínai szerzetesek „kínai” történetekhez 
illően talányos története, akik olyannyira tagadják az ént, 
hogy követhetetlen gyorsasággal változtatják nevüket és 
ezzel személyiségüket, így azt a problémát is frappánsan 
oldják meg, hogyan keljenek át egyszerre, egymással 
szemben a folyó fölött átívelő, keskeny pallón (143-144). 
A kérdésessé tett identitás motívumát árnyalja továbbá a 
hangszerek mint személyek szerepeltetése, a hangszer iránti 
sztereotip érzelmi viszonyon is túlmenően: a hangszereket 
külön jeggyel, saját néven utaztatják a repülőn, így a brácsa 
mint „tante viola” utazik, aláírása is lesz, sőt a repülőjeggyel 
járó ételadagját is kikérik -  vagyis bizonyos kontextusban, 
szövegszerűen, sőt a repülőtársaság nyilvántartásában hiva
talosan is ugyanúgy megképződik „tante viola” identitása, 
mint bármelyik „valós” utasé (42).

A Metaxa befejezése felől átértelmeződnek vagy leg
alábbis pótlólagos jelentéstöbbletet kapnak az elbeszélő
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által megidézett gyermek Zsolt közlései: hogy a név csak 
álca (ezért idegeneknek mindig más neveken mutatkozik 
be, és minden napra új nevet akar kitalálni); illetve Zsolt 
döntéselmélete, amely megpróbál szembemenni a józan 
ész (vagyis a hétköznapok normái) által sugallt megol
dásokkal, végső soron a kiszámítható „sorssal” . Ehelyett 
szándékosan más módon felépített élettel próbálkozik, 
aminek aztán, megvalósíthatatlannak ítélve, az ellentétébe 
vált, minden döntést a véletlenre bíz, vagyis a pénzfeldobás 
bináris ellentéteinek sorozata alakítja a leghétköznapibb 
cselekvéseit is. A sorsfordító pillanatra, a Dunába ugrásra 
is többek között azzal a mondattal emlékezik vissza az 
elbeszélő, hogy „mellettem, alattam repült zsolt csukott 
szemmel, mintha én lennék” (17).

A személyiséget problematizálja az egyetlen befejezetlen 
mondatként írott regényt négy részre tagoló, tipográfiailag 
is kiemelt három személyes névmás, az ÉN, TE, O is, illetve 
a befejező, negyedik ilyen jel, az X, amely kioltja, össze
kuszálja ennek a hármas sornak a jelentését, és mintegy 
összetöri, magába horpasztja a szerelmi háromszöget.

Garaczi az identitásproblematikát utóvégre iróniával is 
átitatja az olyan végletes variációkkal, mint annak a fér
finak a története, aki rájött, hogy ő tulajdonképpen nem 
ember, hanem tigris, és ennek megfelelően átoperáltatja 
magát, „azóta boldog és kiegyensúlyozott” -  az efféle 
tanúságtételek sztereotípiáihoz illőn (115-116). Ennek nyo
mán az egyik zenész kolléga is felismeri, hogy a természet 
csúnya tréfát űzött vele, ő tulajdonképpen anyajuh, így 
aztán meg is kezdi önmaga átfazonírozását.
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A metaközlések időről időre emlékeztetik az olvasót, 
hogy szöveggel, még a regény fikcionált valóságán belül 
is szöveggel van dolga. Vagyis Garaczi műve úgy lesz cse
lekmény es, úgy mesél el érdekes történetet, hogy közben 
folyton emlékeztet arra, hogy regényszöveggel van dol
gunk. Ebből a szempontból az olyan marginális jelenetek is 
gazdag jelentéstartalmat kaphatnak, mint az evés „valósá
ga” és az ezt tárgyazó részlet (43), illetve a táplálkozás és az 
étkezés szertartásának viszonya, az esemény résztvevőinek 
különböző egyéni és ezek egymásba játszó, egymást átható 
közösségi élménye ugyanazon esemény kapcsán. Mindez 
a regény szerelmi témájánál és zenei ihletettségénél fogva 
természetesen nyitott a közös zenei élmény, illetve a szere
lem egyéni és együttes megélésének nehezen megfogható, 
szövegszerűsíthető valósága és képzete felé.

Valóság és képzet viszonyának visszatérő motívuma az 
úgynevezett Maddox-módszer, amikor a zenészek a hang
szert csak a kezükbe képzelve gyakorolnak, és egy idő után 
hallani kezdik a hangokat -  afféle párlata ez a regényben 
végig lebegtetett kérdésnek, hogy milyen viszonyban 
vannak egymással, milyen közös térben találkoznak a 
hangszerek (mint fából, kézi mestermunkával elkészített, 
egyedi eszközök), az általuk alkalomról alkalomra konk
rétan megszólaló előadások, valamint az anyagtalan, (a 
partitúra által is csak közvetített) eszményi mű. A kérdés 
az esetleges testi sajátosságokkal rendelkező és valamilyen 
élettörténetű személyek, az általuk létrehozott és külön- 
külön másként megélt viszonyok, valamint egyetlen közös 
(„igaz”) történetük viszonylatára emlékeztet, és a dolgok 
(mű, élet) közvetítettségére, továbbá a közvetítő médiumra
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irányítja az értelmezői figyelmet. Ebben az összefüggésben 
nyerhetnek értelmet a regényben tematizált tévedések, 
félreértések vagy az utólag átértelmeződő helyzetek is: 
ahogy a főhős egy világítótoronynál reked, mert az árapály 
időközben szigetté változtatta a séta során megközelített 
kiemelkedő pontot; vagy említhetném a botrányosan 
rövid élettartamú cipő esetét, amelyről utólag kiderül, 
hogy egyszeri használatra készült temetési kellék. Mint 
ahogy test és személyiség, identitás és képzet, realitások és 
ideálok viszonylatában jutnak szerephez a testi hiányos
ságok, illetve testpótlások (csonkolások, illetve fogtömés, 
protézisek, csontpótlások); vagy a hiányával jelen lévő 
fa többször említett képe, de ilyen a feltételes módban 
végigmondott, meg nem történt(?) esküvő is Marinával 
(72-73). Realizálódó és nem realizálódó lehetőségek nem 
határolódnak el élesen egymástól, végig jelen van az el
beszélő érzékenysége a csak potenciálisan létesülő iránt, 
ugyanakkor a „reálisan létezőket” is rendre kontaminálja 
nemlétük lehetőségével: „egymásnak feszül kő, fa, levegő, 
ég, a dolgok egymással való birkózása, remegnek, lihegnek, 
igen, ez a fű itt fű, ez a kék ég kék ég, minden megvan, 
minden maradéktalanul az, ami, a dolgok mögül nem lóg 
ki nemlétük csücske” (125).

Az ily módon esetlegessé és feltételessé tett reáliák, illetve 
az ilyen figyelmet kondicionáló elbeszélő sajátos ellenpont
ja a szanatórium gondnokának mindent elrendezni kívánó, 
szűnni nem akaró aktivitása. Nemcsak hogy mindent 
megjavít, helyre tesz, elrendez, hanem értelmez is, mond
hatni: semmit nem hagy az értelemnélküliség területen 
kívüli idegenségében. Olyannyira, hogy amikor értelmezői
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figyelmét egy csillagászati távcsővel a szanatórium határán 
túl is kiterjeszti, a betegek, akik éppen az ilyen kategorikus 
világ elől menekülnek, megakadályozzák ebben.

Az elbeszélő emlékezői helyzete, illetve a gyermekkori 
élmény kitüntetett szerepe révén kerül előtérbe emlékezet 
és felejtés dinamikája, a múltbéli események valósága. „A 
lelki harmónia az emlékezés és a felejtés helyes arányán 
múlik, mondja a doktornő” , és szerinte „azokat az emlé
keket szabad feledésre ítélni, amiket megértettünk” (19). 
Ezzel szemben az elbeszélő nem kívánja őrizni, személyi
sége részévé integrálni az élményeket, a föntebb érintett 
ismeretelméleti kételyek a múlt kapcsán is érvényesülnek: 
„fogom az emlékeket, sikert, kudarcot, mindent leviszek 
a pincébe, mint egy teli bőröndöt, és soha többé nem 
megyek oda, a múlt be van temetve, el van felejtve, vége, 
a múltnak befellegzett, üszők és korom” (19). Garaczi elbe
szélője számára a személyiség integritását adó élettörténet 
is problematikus, ugyanakkor szorongással tölti el „az 
idegesítő állandó most” (112), nyomasztó töménységével, 
visszavonhatatlanságával. Végezetül a jövőről sincs víziója, 
vagyis mintha maga a személyiség egysége, az állandó 
kényszer önmaga „egységes” , integer személyiségként való 
prezentálására lenne számára elviselhetetlen teher.

Garaczi „bevállal” egy nehéz, a klasszikusoktól a kaba
részerzőkig végletesen kiaknázott témát, megírja egy mai 
szerelmi háromszög történetét a maga tragikus fordulata
ival, a bekövetkező szembesülésekkel, ugyanakkor vissza 
is vonja, feltételes módba helyezi a tragikumot, egyszerre 
állítva az emberi hétköznapok szükségszerű tragikusságát, 
illetve ezzel a szükségszerűséggel szemben a tragikum
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feltételességét. Mondhatni, még a tragikum felszabadító 
egyértelműségétől is megfosztja elbeszélt sorsait.

Találó, talányos, emblémaszerű a regény címe, akár a 
címlapon kiemelt X látványából, akár a metaközlésekre 
való figyelmeztetésből, akár a „párlat” jelentésből indu
lunk ki. Vagyis Garaczi itt sem hagyja támpont nélkül a 
közléskényszerben szenvedő kritikust: ha csúcsra kívánjuk 
járatni az értelmezést, a címben kiemelt X-nek is adhatunk 
a regény egyik központi kérdésére referáló értelmet. Az egy 
pont felé tartó két egyenes, miután találkoztak, igencsak 
kérdéses identitással haladnak tovább: metszik-e egymást, 
avagy egymással ütközve irányt változtatnak? Továbbá: 
kik/mik, kivé/mivé lesznek az egymással találkozó szemé
lyiségek, különösen, ha a személyiségekkel csak a nyelv, a 
történet által közvetítve találkozunk?

A metaxa tömény, száraz, visszafogott, ám karakteres, 
kifinomultságában emeli a hétköznapok vodkás-pálinkás 
átlagát, hogy a hígabb, párláson át nem esett, szerelmi 
témákhoz nem illő italokról ne is beszéljünk. Koktélok 
nagyszerű alapanyaga: a különböző befogadói változatok
ban más-más erényei mutatkozhatnak meg.
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ISM E R Ő S V ID É K  
Bozsik Péter: Gourmandiai partraszállás88

A Gourmandiai partraszállás egy költő két évtizedének 
verseit foglalja magában. Nem gyűjteményes kötet ugyan, 
de nem is igen bővebb a költő elmúlt két évtizedének ter
mése. Kevés szöveg ez így, hiszen Bozsik Pétert két regénye 
és számtalan, folyóiratokban, irodalmi portálokon elszórt 
rövidprózája ellenére most is, miként erőteljes, nagyon 
markáns pályakezdése óta végig, leginkább költőként 
tartjuk számon.

Mégis, kevés szavával is sokatmondó kötet a Gourman- 
diai partraszállás -  több értelemben is.

Sokatmondó az olvasható szövegek változatosságával, 
műfaji, beszédmódbeli, motivikus, az irodalmi hagyo
mányokhoz és a kortárs folyamatokhoz való kapcsolódá
sainak sokféleségével: minden vers, versciklus megannyi 
homogén, erős kötet helyét jelöli. Mintha az elmúlt két 
évtized számos, nem realizált kötetét reprezentálná.

Sokatmondó ugyanakkor a hallgatásaival is. Bozsik 
költői döntésének számos alkalommal -  jól megfogalma
zott, körülhatárolt, definiált megszólalási helyzetekben -  a 
hallgatás bizonyult. Az üres helyek máskor nem a döntést, 
hanem a megszólalás képtelenségét, a lemondó hallgatást 
jelölik. A kevés létrejött verssel megalkotott egy olyan,

88 / » /Bozsik Péter Gourmandiai partraszállás című kötetének az

utószava (Zenta, 2010, zEtna Kiadó, 77-79).
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minimális jelekkel körülhatárolt szövegvilágot, amelyben 
beszédesen jelzi, hogy miről hallgat egy-egy vers elhallga
tása és a következő megszólalása közti intervallumokban. 
Ráadásul az elhallgatás és a kitartott némaság nemcsak 
az egyes versek közötti hatalmas terekre, hanem az egyes 
szövegek belső terére is érvényes.

Bozsik verseinek beszélője nem beszél mellé. Oda- s 
visszabeszél, egy tágas, markáns tereptárgyakkal megjelölt 
diszkurzív szövegtérben hangzanak el a költői szubjektum 
kijelentései, amelyek azután maguk is ilyen markáns, jól 
rezonáló tárgyakként maradnak meg, állnak helyt ebben 
a térben. Az elmocsarasodott, szósárként megnevezett 
vidéken határozottan kijelöli orientációs pontjait, a vers
ben beszélő szubjektum már nem áll harcban a világgal, 
nem akar abban eligazodni, csupán beszélni akar azzal a 
néhány beszélgetőtárssai, akiknek beszédébe vendégként 
időlegesen maga is beköltözik.

A Gourmandiai partraszállás költői szubjektuma egy 
önmaga fölzabálásába merült világ vándora, aki rövid 
időkre berendezkedik ideiglenes szállásán, egy-egy eny
hébb, ligetesebb helyen, idegesen pihen, a fölszálló füstbe 
ír néhány jelet, amíg érzékeny hallásával nem észleli, 
hogy ideje továbbállnia. Ez a vándor nem azért menekül, 
mintha meg akarna úszni valamit, mintha elkerülhetőnek 
hinné ittlétének következményeit. A szembesüléseket, a 
mindenkire háruló következményeket nem akarja meg
úszni, épp erről szól ez a kevés beszéd. Csupán nem akar 
aktív résztvevő lenni a mind rondább neveket fölvevő mu
latságban, bőrt a vásárra vinni, nem is a bőrt sajnálja, vagy 
a bőréből kibújtatottat, a vásártól undorodik, a ponyva
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mellett kucorgástól és a harsány röhögéstől, nagyotmon- 
dásoktól a lacikonyhákon.

Nem akarja ez a szubjektum megúszni az áldozatho
zatalt, a vért, a bánatot, a reménytelenséget, csak a más 
bőrével vásárt csinálókat, a nagy hangon óbégatókat vagy 
véres portékáját mézes-mázas sajnálkozással kínálgatókat 
kívánja elkerülni. A nyájas férfiakat, akiknek mosolyából 
kacsasült zsírja csöpög. Gyanakodva figyeli a hibátlanul ra- 
gozót, az alanyban-állítmányban nem tévesztőt, és többre 
becsüli a dadogó erőfeszítését, aki pillanatról pillanatra 
megküzd dadogásának értelméért. Rémült gyönyörrel 
figyeli a borzalmasan kínálkozó rímpárt: énrajtam már 
semmi sem segít, / nem foghatom meg többé nőm seggit.

A Gourmandia költője problémaérzékeny, sokfelé 
tájékozódik: benéz a politika üstjeibe, beleszippant a ve
gyészek laboratóriumaiba, saját érdeklődésétől rettegve 
veszi tudomásul, hogy miközben embert boncolnak 
földalatti kamrákban, kint kakukkfű illatát viszi a szél. 
Problémaérzékeny, de nem megoldást vagy kiutat kereső 
költészet ez. A partraszállásra készülő léghajó utasát nem 
belső hite vagy új világok reménye röpíti. A  partraszálló 
csak szemlélődik. Zsúfolt európai nagyvárosoknak, a hét
köznapok sarába süppedt provinciáknak, Ázsia végtelenje 
felé nyitott kelet-európai pusztáknak az olvashatatlansá
gig teleírt terein száll partra -  nem otthont keresve, de 
az ismételt levegőbe emelkedéshez és az anteuszi földet 
éréshez való jogot mindenhol eltökélten számon kérve. Az 
útitervben már rég nincs sem célba érkezés, sem hazatérés. 
Útiterv sincs, és a léghajó mozgása is tulajdonképpen az 
érzékek csalódása csupán.
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Gömbjébe zárt az ű r— írta volt mindannyiunk mestere 
és az önmagába zárult semmi lexikográfusa. A gour- 
mandiai léghajó utasa is a körbezáruló horizont tapasz
talatával szembesül. Szárnyai helyén reszketés: Lapockájay 
mint madár-ffióka szárnya: reszket. És a körbezáruló 
horizontba karcolt jel értelme is magába zárul: A kereszt 
rejtvényét fejti az Úr.

13 6



A S IR Á L Y M E L L C S O N T T Ó L  
A B A LK Á N I B A B É R IG  

Az Adria-motívum változásai 
Tolnai Ottó költészetében

A Rózsaszín flastrom című, vajdasági írókkal készült in
terjúkötetben (megjelenési ideje 1995, de a beszélgetések 
jóval korábban készültek, Tolnaival 1986 novemberében 
beszélgetett Pozsik László) Tolnai Ottó így beszél Adria- 
felfogásáról.

„Nekem van tengerem. Az Adria. Ezért valamiképpen 
be kellett emelni a tengert a költészetembe. (...) Bor
zasztóan irigyeltem mindig a francia költészetet az azúr 
miatt. Poulet-nak van egy nagyon jó esszéje Mallarméról, 
ahol kimutatja, hogy az egész francia költészet központi 
kategóriája az azúr. Aztán egyszer a Tolnai Lexikonban 
azt olvastam, hogy az azúr nem is francia szó, hanem 
arab. S akkor elkezdtem az azúrral dolgozni. Sópárolók- 
ba mentem, a tintahalakat kezdtem tanulmányozni. A 
tengert ábrázoló festmények itt nagy segítségemre voltak. 
Az utolsó kötetemben [Gyökérrágó*9, L. I. megjegyzése] 
van egy ilyen ciklus a jugoszláv festészet fontos tenger
képeiről. Noha különbséget teszek az azúrparti azúr és 
az adriai azúr között, mindig arra törekedtem, hogy ez a 
negatívum, ez a megfoghatatlan, ahogy Poulet definiálja,

89 Tolnai Ottó: Gyökérrágó. Újvidék, 1986, Fórum Könyvkiadó.
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pozitívummá váljon -  nekem is ugyanolyan anyaggá 
váljon, mint a festőknél. Ugyanis a Vajdaságnak egyik 
dimenziója alföldi, a másik mediterrán-balkáni. Szinte 
naponta hat kultúrával találkozik az ember, amik mind 
különös színek, más világ, mint amit megszoktunk a 
magyar irodalomban...”90

Aztán Andricra és Krlezára hivatkozik, ahogyan ők 
tudják ábrázolni a Mediterráneumot és a Balkánt. Vagyis 
a mediterrán világ, az azúr világa Tolnainál egymásba 
játszik a Balkán „összetettségével” . Tolnai a maga külö
nösségét a magyar irodalomban azzal jelöli meg, hogy 
neki van tengere, de a „tenger” alatt a déli kontinentális 
területeket is érti, vagyis a maga különösségét ebből a déli 
vonatkozásból meríti.

Ez az interjú nagyjából egybeesik azzal az időszakkal, 
amikor Tolnai már „elméletet” kezdett képezni a korábban 
is állandóan jelen lévő tengermotívumok köré. Ez az azúr 
motívumának beemelésével válik hangsúlyosabbá. Amíg 
a korábbi kötetekben az Adria, illetve a tenger egy-egy 
versben jelenik meg, egy a témák, a költői univerzum 
helyszínei közül, addig a Gyökérrágó Adria-festőkről szóló 
ciklusában a festészet mint közvetítő, mint megközelí
tési mód, „nyelv” mellett ez lesz a versek központja, az 
Arvacsáthbzn az egyik meghatározó motívum lesz az azúr, 
ami a poézist működteti, és az 1992-es megjelenésű Versek 
könyve91 meghatározó versei is ebben a motívumkörben

90 Szajbély Mihály, Bárdi Nándor (szerk.): Rózsaszín flastrom. 

Szeged, 1995. JATE Szláv Filológiai Tanszék, 71— 72.

91 Tolnai Ottó: Versek könyve. Budapest, 1992, Széphalom 

Könyvműhely
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íródnak, közöttük A gyönggyel töltött browning mintegy 
összegzése az addigi Adria-tanulmányoknak, ugyanakkor 
előrevetítése is a Balkáni babér tragikus hangnemének.

Az 1992-ben írott, a Balkáni babérban megjelent, Ad- 
riadalom című versében a maga -  a szerző?, a költői én? 
-  civil foglalkozását is Adria-szakértőként határozza meg: 
„...az újvidéki rádió hol mint műkritikus dolgozom / fő 
terrénumom a jugoszláv = délszláv tengerfestők vidovic 
/ babic lubarda dobrovic gliha ljubo ivancic és minde
nekelőtt / a karszt nullafokával dachauban azonosuló

V. /» 02music /

T e l j e s  a z o n o s u l á s

Az azúr motívum használata előtti időszakból a vizsgált 
szempontból elsősorban az első két kötetről, a Homorú 
versekről93 és a Sirálymellcsontról94 kell szólni.

Thomka Beáta kismonográfiájában a mediterrán mo
tívumokról megállapítja, hogy „Tolnai költészetének egyik 
központi tengelyét képezik”95. Itt kis katalógusát is adja 
ezeknek a motívumoknak az első kötetben, a Homorú ver
sekben lévő Ikarosz-torzó kapcsán: nap, só, árboc, tengersós 
lehelet, sülthal, gyöngyikrák, márványbányák, gyík, man

92 Tolnai Ottó: Balkáni babér. Pécs, 2001, Jelenkor Kiadó, 

226-227.

93 Tolnai Ottó: Homorú versek. Újvidék, 1963, Fórum. / 

Symposion Könyvek/

94 Tolnai Ottó: Sirálymellcsont. Újvidék, 1967, Fórum. / 

Symposion Könyvek/

95 Thomka Beáta: Tolnai Ottó. Pozsony, 1994, Kalligram Könyv

kiadó, 22.
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dulaillat, kis halak, homok, kánikula, sóbuckák, sósivatag, 
hajótörött, sós táj, kaktuszlevél, sós ég, tengerpart.

A második kötet, a Sirálymellcsont már a címében is a 
tengerre utal. A címadó vers ismeretében a sirálymellcsont 
emblematikus jelképpé válik, a mindenség egy kitüntetett 
-  kiemelt, kiesett, kivált -  darabja, magába zárt, sokér
telmű képként, amely valaminek lényege szerint része, 
mégis önállóan lebeg a versbéli sziget fölött, akár a lélek. A 
versben egy olyan teret választ, teremt Tolnai ehhez a lebe
géshez, a mediterrán közeget, amelyben természetszerűen 
történnek meg csodálatos dolgok, egy-egy kitágult vagy 
kimerevített pillanatnak általános, mindenre kiterjedő 
jelentősége van, amelyben nagy kultúrák, nagy vallások 
születnek. Ilyen kimerevített pillanat verse, az apró csoda 
ábrázolása a Képeslap. Egy pillanatkép a rekkenő hőségben, 
a tenger megpillantása egy konkrét helyszínen, a rijekai 
révkapitányság sarkánál „...valaki vagy egy pálma megfogja 
a kezed...” A verssor ennek az időszaknak a jellemző sora 
lesz, maga Tolnai ennek az időszaknak a tengerábrázolásá
ra ennek a sornak az említésével utal a Balkáni babér egyik 
különösen fontos versében, az Adriadalomban.

A Programvers a nyári tengeri programot írja le, amely 
tulajdonképpen a teljes, passzív azonosulás a tengerrel, 
beleolvadás a nap és a só közegébe, és a cím által egyúttal 
a költői program megfogalmazása is. Ennek a teljes azo
nosulásnak az igényét fogalmazza meg a Körénk is kört 
rajzoltak a vízen című vers is, egy eszményi költői létforma 
megidézése egy totálisan költői közegben, passzív létezés
ben, amelynek összes aktivitása kimerül a várakozásban 
„egy-egy érdesebb sorra” . Ezzel áll szemben a hétköznapi
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valóság, amelyben végül is realizálódik az erre reflektáló 
költészet.

Azon a kis szigeten szerettünk volna élni 
Egyszóval messze az emberektől 
Már ahogy az lenni szokott

ő rajzolni tanította volna a gyerekeket 
Mivel már volt is némi adottságuk 
Szabályos köröket tudtak rajzolni maguk köré

a vízen

Én meg hosszú évekig vártam volna 
Nehéz bortól 
Fátyolos szemmel 
Ebenfogakkal
Só kristálypagodákkal dobhártyámon 
Orromban a szamáristállók bűzével 
Egy-egy érdesebb sort

Am a gyerekek körénk is kört rajzoltak a vízen

A Mediterráneumhoz való viszony másféle megfogal
mazása az Embrionális pózban című költemény. A magzat
víz és a tengervíz, az anyaméh és a tenger ebben egymásra 
vetül, a biztonság és az eredet helyszíneként.

Ma a fürdőkádban
Tenyeremen vizsgálva csalánillatú szennyemet 
Már megint bőrt váltottam
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A tiszavirágtól tanultam
Most foltos vagyok mint egy ejtőernyős
Csigaház köldököm végre jó l kimostam
Megijedtem
Többé talán már nem is fogok arra 
A magas sziklák között utazni 
Máskor legalább évente jártam 
A fehér kőzet verejtékező 
Kék erezete alatt vacogva

Valóban barátom szörnyű lenne 
Többé már nem utazni arra

Kisujjammal még mindig köldökömben 
Embrionális pózban 
A víz alá merültem

Bőrfoszlányok sperma 
Végén sörkével acélszőrspirál

A versben a kád, az embrionális póz a magzatvíz bizton
ságát idézi. Ez a motívumkor hívja ide a magas sziklák, 
a fehér kőzet verejtékező kék erezete által megidézett 
mediterrán közeget. Mintha nem is dőlne el, hogy mi 
utal mire, az embrionális póz melyik helyzetet kívánja 
inkább az önmagunk szennyében (a kád vízben) mártózás 
helyett, az elvágott köldökzsinór mivel is kapcsolt össze, az 
anyaméh biztonságával-e vagy egy annál is egyetemesebb, 
ősibb, még az emberiét előtti biztonságot adó közeggel, 
a tengerrel. Az utolsó sorokban megfogalmazott félelmet,
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hogy esetleg el lesz majd vágva ettől a közegtől, ahogyan 
egykor az anyaméhtől is, lehet archetipikusnak nevezni, 
de a Balkáni babér olvasástapasztalata felől profetikusként 
olvasható.

Az első két kötet Adria-versei nem szólnak a tenger is
merete előtti időszakról, a találkozásról a tengerrel, hanem 
időtlenül állandónak mutatják a tengerben létezést, a teljes 
azonosulást ezzel a közeggel. Esetleg, mint az utolsóként 
idézett versben láttuk, ennek a jelenbéli állandóságnak 
a jövőjét kérdőjelezik meg. A megszólalás és a beszéd
mód ezekben a versekben nem problematikus, Tolnai 
magabiztosan elveti a hagyományos, „kötött” vajdasági 
témákat, és ennek a tagadásnak és az ezzel szembeállított 
szabad vers szabadsága teljességének és végtelenségének 
tudatában szólal meg.

A  b e s z é d m ó d  k e r e s é s e : A z ú r  e x p r e s s z

A motívumkörhöz való viszonyban a hatvanas évek ver
seihez képest a Gyökérrágó jelent újdonságot, amelyben a 
Képaláírások (a kék füzetből) ciklusban egy másik beszéd
mód jelenik meg. Ez a versciklus az Adriával foglalkozó 
festők képeiről írt költeményeket foglal magában, a kép
leírások a festészet nyelve által közvetített tengerélményt 
próbálják megragadni, és ezáltal kerülni közelebb egy 
autentikus Adria-képhez. Egy lehetséges beszédmód 
keresését is jelzi ez a ciklus, hiszen a versek -  illetve a 
festmények -  a képzőművészet által mégiscsak a tengert, 
a tengerélményt próbálják meg közvetíteni, a festészetet 
mintegy autentikusabb művészi médiumként tételezve a
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tenger vonatkozásában. A korábbi beszédmód, a hatvanas 
évek teljes azonosulása, föloldódása a közegben a nyolc
vanas évek elején már nem használható, a megszólaláshoz 
egy közvetítő nyelv, a festészet nyelve szükséges, és ezt 
használva, a festőkről és képeikről beszélve, közvetve az 
Adria is megszólítható.

Az 1986-ban megjelent Gyökérrágó után sokáig nem 
jelentkezik verseskötettel, 1992-ben szinte egyszerre 
jelenik meg a Wilhelm-dalok, az Arvacsáth és a Versek 
könyve. A nyolcvanas évek második fele, ez a kötet nélküli 
időszak Tolnai nagyon tudatosan építkező, termékeny 
időszaka tehát, amelyben kötetté értek a korábban írni 
kezdett Wilhelm-dalok, illetve a szintén korábban fogant 
Arvacsáth-wzvsek (előzménye már ott van a Vidéki Or
feusz Két teniszütő című költeményében), és más témák 
mellett természetesen, kiteljesedik az Adria-, illetve az 
azúr-tematika. Ebben az időszakban fogalmazza meg a 
bevezetőben a Rózsaszín flastrombó\ idézett, de több he
lyütt, több formában is közölt tézisét, miszerint a vajdasági 
magyar író abban különbözik az anyaországitól, hogy van 
tengere. A megfogalmazás kétféle legitimációs igényt is 
jelez. Hangsúlyozza egyrészt a vajdasági író különösségét, 
ezzel külön helyét és tulajdonképpen létjogosultságát a 
magyar irodalomban, ugyanakkor természetessé, magától 
értetődővé akarja tenni ezt a különös birtokviszonyt az 
Adriához, amely ezek szerint mégsem annyira magától 
értetődő. Adriai költészetté akarja írni költészetét, adriai 
költővé írni magát, de legalábbis megteremteni verseinek 
egy adriai költői énjét. A tengerről verselve című verse egy 
ilyen ideális költészet ars poeticáját fogalmazza meg.
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a tengerparton olykor rezgőkezü
agg festőkre bukkan az ember
gubbasztanak künn a sziklákon
tán már rég vakon
és festik a tengert
egész életükben ezt tették
legfeljebb telente húzódtak fe l a hegyekbe
eldugott kis templomok falán vakerálni
csonkolt angyalszárnyakat
legyen pénzük kenyérre borra
igen egész életükben ezt tették
mind kisebb mind durvább vásznakra kentek
burintól tramontánától bonancátólfüggően
kék festékeket
így szeretném én is befejezni költői pályámat 
a tengerről
a sirályok fehérre fosott szikláiról
verselve valamelyik dalmát faluban
ahol nem értik a nyelvemet
ám én értem az ö nyelvüket
és hát az igazság az hogy ők is sejtenek valamit
a mi királyainkról
amelyek az ő királyaik is voltak
az egyiknek például itt nem messze őrzik a karját
mert jobb sós levegőn őrizni az ereklyéket
mint fenn a nyirkos északon96

96 Tolnai Ottó: Versek könyve. Budapest, 1992, Széphalom 

Könyvműhely, 69.
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A költeményben nemcsak a tenger folyamatos meg- 
éneklésének igénye mint téma a szembetűnő, hanem a 
költő magyarságának hangsúlyozása, továbbá hogy magyar 
költőként, a történelmi hagyományok révén magától érte
tődően és a helyi lakosság által is elismerten köze (és joga) 
van a tengerhez. Vagyis amíg a hatvanas években nem
merül föl az identitás, a hovatartozás kérdése, és ugyan
akkor a tengerhez való viszony sem kérdéses, addig a 
nyolcvanas évekre egyre hangsúlyosabbá válik a magyar 
irodalomhoz való tartozás megfogalmazásának igénye, 
ugyanakkor az Adriához (és más délszláv térségbéli érté
kekhez való) tartozás hangsúlyozása. Mint látjuk, adott 
esetben akár a magyar történelmi hagyományok révén 
is. Ezért is válnak fontossá a hagyományok, amelyek 
közös értékeket képeznek. A hvari bencés apácák, akik a 
teremtő arcát mintázzák sajátos csipkekészítésükkel (Az 
ő arcát alátétnek), Kosztolányi tengerélménye, a velencei 
kötődések, bármi, ami akár a múlt révén kiemelhet a 
szűkös, egyre szűkülő jelenből. Földrajzi és időbeli kitörési 
pontok ezek az utalások, és tulajdonképpen egy lehetséges 
költői beszédmód folyamatos keresése is: hogy van tér, van 
idő és van megszólalási mód, ami más, mint az a nagyon 
szűkös, esetleges, nehézkes, amiben a költő, a költői én 
létezni kénytelen.

Ennek az időszaknak egyik jellemző motívuma az 
Azúr expressz, amely a költői én mikrovilágának határán 
közlekedik, a vakvágányon, amelyen egykor közlekedtek 
vonatok, a versek „idejében” viszont illegális hulladékle
rakó a sínpár környéke. Az Azúr expressz és a vakvágány 
egymásba játszása az azúr egyébként kivételes értékként
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való megjelenítése mellett itt magán viseli a reménytelen
ség hangulatát, a tragédia baljós sejtelmét. Mivel érték, így 
elveszíthető, ezért félteni kell. A korábbi versekben mintha 
egy meg nem valósult idilli világgal lenne összefüggésben 
az azúr, mintha oda vezetne ez az Azúr expressz, ezért a 
vakvágány itt, a hétköznapi (vers-)lét peremén.

A Minden úgy lett című versben az Azúr expresszi a 
létezés általános veszélyeztetettségével hozza összefüg
gésbe, természetesen a mediterrán közegen, a kecskék 
által is megidézett antikvitáson, az ógörög mitológián 
keresztül. A „csak a kecskék / csak a kecskék maradtak az 
egészből” kezdetű vers a csernobili tragédiára reagál, ami 
lehetetlenné teszi a kecskék legeltetését is a vakvágányon, 
mivel káros sugáradag érheti őket, megmérgezve a tejüket. 
A távoli tragédia helyi hatásait apróságokkal érzékelteti, 
amely éppen ennek az eseménynek az egyetemes hatását 
emeli ki, és az efféle veszélyeknek az egész emberiséget 
veszélyeztető méreteit érzékelteti, „hát ez az a bizonyos 
azúrexpress / ez hullik a kéményéből / az azúrexpress 
amiről látomásaim voltak / sőt szemétdombra dobott 
menetrendjét is megtaláltam / az azúrexpress amiről azt 
hittem végülis kiment / ki ha már fekete szemüvegben 
félvakon is / kiröpít engem innen a vakvágányról”97

Érdekes módon az a sajátosság, amely a Balkáni babér 
verseit uralja, a mediterrán világnak és a tragédiának a 
találkozása, a Versek könyvében a Lea-versekhez köthető. 
Ezekben, továbbá a szintén ide tartozó, Cápácskám: apu! 
című poémában még nem olyan konkrét és végzetes ez

97 Uo. 80.

147



a tragikus vonatkozás, de a tenger, a tengeri helyszínek 
mindig valaminek az elvesztésével, valamiféle végzetes 
tragédiával összefüggésben, valamiféle végzetes tragédiá
nak a sejtetésével vannak jelen. A Cápácskám: apu! című, 
gyermekvers felnőtteknek műfaji megjelöléssel ellátott 
poémáját belengi a kikerülhetetlen végzet sejtetése, egy 
általános szorongás a létezésnek egy olyan közegében, 
melyben a véres tragédiák nem rendkívüliek, hanem az 
életmód részei, a hóhér és az áldozat szerepe nem állandó. 
Az állandó csak a hiány, mindig valaminek a hiánya. Az 
azúr talpú Krisztusban, a Suzan Linké kék szőnyegére írott 
versben a vízen járás nagy, jelképesen is nagy eseményét 
„járja körül” , és a táncosnő kék szőnyegétől indulva, az 
adriai tengerfestőkön át eljut a kereszthalálig, a keresztfán 
függő Megváltó azúr talpáig. Ez az egyetemes tragédiaér
zés, a kikerülhetetlen végzet miatti szorongás A gyönggyel 
töltött browning című, szintén Leának ajánlott poémában 
teljesedik ki. Tolnai jellemző asszociációs módszerével, 
koncentrikus körökben építkező technikájával a gyöngy, 
a tenger, a sziget, a balett motívumait játssza egymásba, 
végig elragadtatás és végtelen szomorúság, lebegés és 
súlyos nehézkedés, vagyis élet és halál között ingadozva 
valami olyat próbál megragadni, hogy ezek a kérdések 
tulajdonképpen eldöntetlenek, nincs rájuk teljesen egyér
telmű emberi válasz. Az igazgyöngy egy hibából, a kagyló 
testébe bekerülő szennyeződésből keletkezik, legalábbis 
az serkenti létrejöttét, a nyaralási helyszínként leírt Vrnik 
sziget, a halottak szigete maradék két őslakójával már csak 
egy jelként, önmaga és a megszűnés jeleként funkcionáló 
maradéka önmagának, mert a szigetet elfogyasztották
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a kőfejtők, hogy a kibányászott kőből fölépülhessenek 
Dubrovnik, Velence csodálatos palotái. Vagyis valami 
nagyszerű csak valami más tragikus nemléte által lehet
séges. A sziget hiánya a végtelen azúrban a nagyszerű és a 
tragikus egymásba játszása.

Az Árvacsáthb&n?* a Gyökérrágó adriai festményekről 
szóló verseihez hasonlítható áttételes, közvetett beszéd
helyzetet hoz létre. Ott a festmények jelentik a beszédhely
zet kiindulópontját, itt Csáth Géza élete és művei, azzal, 
hogy itt a versek költői énje is csáthi attribútumokkal 
rendelkezik. A kötet egyik vezérmotívuma az Adria, illetve 
az azúr, és ez, a tenger mint helyszín és az azúr mint anyag 
közvetlen összefüggésben van a költészettel, helyenként 
mintha maga lenne a költészet, de legalábbis annak ős
eredete, lényege. Ezekben a versekben jelenik meg először 
Tolnai költészetében a bácskai kisgyermek vágyakozása 
a tenger iránt, az első találkozás a tengerhez utazó apán 
keresztül, amely a Balkáni babér egyik megközelítési 
módja is. A gyermek „árvacsáth” tengervizet hozat apjával 
Fiúméból, aki a szabadkai dalkörrel ott vendégszerepei. A 
vizet a padláson fölállított alkímiai műhelyben kívánják 
fölhasználni, mert azúr nélkül nem üzemel Desiré poé- 
zise. A poézis és a tenger világának lényegi azonosságára 
számtalan jel utal, nemcsak az, hogy az azúr a poézis fű
tőanyaga, hanem a csikóhal is azúrral üzemel. A csikóhal 
már a Sirálymellcsonb an is kiemelt vers témaként van jelen 
(Csikóhal). Itt minden bizonnyal szerepet játszik Tolnai 
verbalizmusa is, hiszen maga a szó nem csak a konkrét

98 Tolnai Ottó: Árvacsáth. Budapest-Újvidék, 1992, Orpheusz 
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tengeri élőlényt jelöli, hanem valamiféle kettős identitású 
lényt idéz meg az alföldi és a tengeri élőlényt jelölő szavak 
(ló + hal) egymáshoz kapcsolódásával, mintha egy olyan 
lényről lenne szó, amelyik a két közeget összeköti, ami 
kiegészítő költői legitimációként is fölfogható a tenger 
viszonylatában.

A tengerhiány mint téma, amely a Balkáni babér köz
ponti kérdése lesz, megjelenik az Arvacsáthbzn is, amely 
egyébként több tekintetben is a hiány kötete, árvacsáthot 
a végtelenül nagy, kielégíthetetlen és ennélfogva kielégítet
len vágyak jellemzik, részben éppen ebben rejlik árvasága: 
„mégiscsak hiányzik az a tengerecske / hiányzik néked az 
adria árvacsáth / jegyezte meg sassy miközben az azúr / 
halinaszőnyeget szobám szabálytalan / padlójára szikémmel 
szépen beszabta / most majd lubickolhatsz önfeledten / 
császkálhatsz le-föl a víz színén / császkálhatsz árvacsáth 
mint krisztus” .99 A kötetben szereplő Jakabovics szabadkai 
vasúti orvos tengerhiányát pedig az fejezi ki, hogy egy agg 
fenyő futkos utána „tour-retour Szabadka és fiume között” . 
A tengerről hazaérkező apa sem találja a helyét Szabadkán, 
ezért már ősszel ki akar költözni Palicsra, a Palicsi-tóhoz, 
ahol a szabadkaiak a nyarat tölteni szokták, mert a tó 
szolgálna számára tengerpótlékként. Egy másik árvacsáth- 
versben az apa is az azúr megszállottjaként jelenik meg: 
„azt hiszem apa lopja / mint én lopom a selyembonbont / 
azt hiszem apa lopja a mosókonyhában a cselédektől / apa 
lopja a kékítőgolyót / beledob egyet-egyet a pohárba / és 
egész nap ül előtte / szomját oltani képtelen alkoholista /

99 U 0 . 3 7 .
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ül bambán akár az úr belengte tengersík előtt” .100 Ahogy 
a tenger magával a poézissel, úgy az azúr ezzel a végtelenül 
egyszerű szójátékkal (Tolnai ennél bonyolultabb szójátéko
kat, egyáltalán „igényesebb” költői eszközöket nem enged 
meg magának) Istennel azonosul. Es lehetne sorolni még 
az Adria-utalásokat a kötetből, árvacsáth és desiré az Adria 
színéről vitáznak, desiré valamelyik adriai szigeten szeretne 
elbujdosni, árvacsáth Adria-opust fest, és sötétedéskor fosz- 
foreszkálni kezd az indigó. Elmondhatjuk, hogy a két sza
badkai íróelődben a maga Adria-viszonyának előzményét 
látja, a sorsuk hasonló, egykoron ugyanazon országban 
voltak az Adriával, aztán egy háború következményeként el 
lettek zárva tőle. De ez már a Balkáni babér világa. Tolnai 
természetesen a maga költői énjének előzményeiként idézi 
itt meg a két íróelődöt. Thomka Beáta így jellemzi ezt a 
viszonyt a Tolnairól írott kismonográfiában:

„Tolnai Adria-mítosza különös tágasságról tanúskodik e 
versekben, hisz olyan időkben szituált a beszéd, melyben 
az adriai partok nem idegen országok térképein találhatók, 
s birtoklásuk nem csak a vajdasági magyar költők átmeneti 
privilégiuma. Mintha saját kincset, közös birtokot oszt
hatna itt meg elődeivel a szubjektum, oly élvezettel buk
kannak föl a versekben a szavak, abbázia, cattaro, raguzai 
anzix, vagy tour-retour Szabadka és fiume között. Tolnai 
szótárának visszatérő elemeit, mint a gyöngy, homok, azúr, 
fűszál, tükör, indigó, is átengedi hőseinek, akikről már nem
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is tudni, maguk is teremtői-e az Adria-opusnak, vagy csak 
benépesítői a Tolnai-féle univerzumnak.”101

N e g a t í v  l e n y o m a t : A d r i a , a z ú r , k ö l t é s z e t

Amíg a hatvanas évek Adria-verseire a tenger kétségek 
nélküli birtoklása jellemző, a teljes azonosulás a közeggel, 
és ugyanakkor a beszédmódban a tagadás biztonsága a 
korábbi költői beszédmódokkal szemben, a nyolcvanas 
éveket pedig az Adria birtoklásának viszonylatában egyféle 
legitimációs igény jellemzi, és egy lehetséges költői be
szédmód keresése, addig a Balkáni babér verseire a tenger 
mint (a költészetet) éltető közeg elvesztése és ugyanakkor 
bármiféle poétikus beszédmód lehetőségének a tagadása 
jellemzi.

A gyönggyel töltött browning már előrevetíti az Adria 
elvesztését, tragikus hangnem jut benne érvényre, és bár 
Tolnai költészetének egyébként is központi kategóriája 
a félelem, itt minőségileg másról van szó, a vers kapcsán 
végzetről, szinte az ógörög értelemben vett (mediterrán) 
végzetről beszélhetünk. Ez a vers helyén lenne a Balkáni 
babérban is, a balett, a tánc mint téma okán is, akár 
az alig átpoetizált családi vonatkozások okán is, mert 
mindkettő erre az utolsó kötetre jellemző leginkább, a 
balett a Pilinszky-versekre, a leghétköznapibb vonatko
zások hétköznapi beszédmódon való beemelése a versbe 
szintén itt válik a költészetfelfogását módosítóvá. Tolnai 
ebben a kötetében még tovább, minden eddiginél jobban

101 Thomka: i. m. 132.
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depoetizálja költészetét, minden eddiginél jobban viszi a 
hétköznapok esetleges történéseinek a „megéneklése” , a 
hétköznapok nyelvi esetlegességeinek költészetbe emelése 
felé. A költészet itt már majdnem teljesen csak a hiányával 
van jelen. Ez, akárcsak az Adria-hiány, uralja a kötetet.

A költő aktuális léthelyzetét tematizáló versek jel
lemzőek a kötetre, és ahogyan a korábbinál is jobban 
depoetizálódik ez a költészet, a hétköznapi beszédet a 
maga redundanciáival, sőt a gondolkodás szövevényes 
kitérőivel a korábbinál is inkább beépíti a költészetébe. 
Ez a beszédmód annak a lehetőségeit is keresi, hogy a 
közéleti kérdések szóba hozásának hétköznapi módjait is 
a versbeszéd elemeként használja: „a kisebbségi költőknek 
is tán éppen ez lenne a feladatuk / tükörteremmé lenni / 
tükörtermet alkotni / bálteremnagyságút a kisebbségnek 
/ biztosítani a tömeg illúzióját / a maradáshoz” .102 A fenti 
szövegben a közbeszédtől megemelt, „költői” vonatko
zások, a tükörterem motívuma, a bálterem megidézése 
még inkább hangsúlyossá teszi a politikai szólamot, 
akárcsak a Spiritusz, avagy jó  volt ráébredni című versben 
a tengermotívum.

A Balkáni babér Adria-verseit olvasva nyilvánvalóvá 
válik, hogy Tolnai számára a tenger nem csupán az Adriát 
jelenti, nem csupán a Mediterráneumot, hanem, legalább
is háttérként, kiegészítő vagy ellenpontozó közegként 
mindig ott áll mögötte a Balkán. A Rózsaszín flastrom 
tengermeghatározása szerint:

102 Versek könyve, i. m. 25.

153



„...a Vajdaságnak egyik dimenziója alföldi, a másik 
mediterrán-balkáni. Szinte naponta hat kultúrával ta
lálkozik az ember, amik mind különös színek, más világ, 
mint amit mi megszoktunk a magyar irodalomban. Ez a 
központi élményem mint írónak és mint embernek -  és 
emögött ott csillog a tenger. A tenger az a kanavász, az a 
háttér, amire világunk egzotikuma rászövődik. Vagy úgy 
is mondhatnánk, amiből ez a világ fölmerül. Erre lehet 
fölfesteni ezt a -  persze sok negatívummal is rendelkező 
-  világot. Andric és Krleza nemcsak nagy műveikben, 
hanem apró szövegeikben is fantasztikus módon tudják 
ez a mediterránt és Balkánt tárgyalni. A Balkánnak ez 
a hihetetlen összetettsége ez gyönyörű, csodálatos nagy 
élményem, bárhol vagyok is.”103

Maga a köteteim is megteremti ezt az összefüggést a 
Balkán és a Mediterráneum között, hiszen a babér nem 
balkáni, hanem mediterrán növény, Tolnai kedvelt motí
vuma, melyet balkáni összefüggésbe most helyez először. 
Sőt a babér ennél tágabb dimenziókba helyeződik, egyrészt 
földrajzilag, mint a Mediterráneum kisugárzása Közép- 
Európára, amely onnan elégíti ki a babérszükségleteit, így 
az Ahogy című versben a babérellátás kontinentális nehéz
ségei a világfelfordulás csalhatatlan jele, ha mérhetetlenül 
sok van belőle, és ha teljesen hiánycikk, mindkét esetben 
valami rendellenes helyzetet jelent. A babér, akárcsak az 
azúr, a Mediterráneum szurrogátuma. Másrészt ebben 
a kultúrkörben sosem csak a fűszernövényt jelentette,

103 Rózsaszín flastrom: i. m. 72.

154



hanem a költészetnek, az istenekkel összekötő poézisnek 
a növénye is volt. Ezt az összekapcsolódást, a mediterrán 
térség tágabb értelmezését olvashatjuk az Ahogy című 
versben: „nem értettük ki rótt ránk akkora terhet / merész 
álmainkkal megváltani / rányitni az adria vakító tükrére 
/ (...) / kiváltani talán / a mediterrán komponenshez 
csatolni / ezt az átkozott tartományt / a szellemi vasfüg
göny mögül is átlopni / azt a néhány magyar írót akit 
szerettünk” .104

Ennek a versnek mottójaként Simoné Weil leveleiből, 
illetve Mészöly Miklós Családáradási.ból idéz, mindkét 
idézet azonos tárgyú. „Próbáld meg szeretni ezt a szép or
szágot, ahol élsz; ártatlan a bekövetkező borzalmakban. Én 
tudom szeretni az égboltot” -  szól a Simoné Weil-idézet, 
ezt egészíti ki Mészöly Miklós szövege Közép-Európáról, 
amely más is lehetett volna, mint ami lett. „Mégis azt 
mondom, akkor, régen rontották el. Lehetett volna itt 
paradicsom... és én örülök is, hogy úgy éltem Krakkótól 
Belgrádig, mintha tényleg az lett volna. Egy ház, egy nagy 
látóhatár... és mennyire nem volt az! De tudod jól, én csak 
azért is adtam a jó példát, és tettem úgy mintha!” Ezek 
a szövegek már a mottóvá emelés révén, de a szövegek 
által is megtámogatva bízvást vonatkozhatnak a versek 
költői énjére, aki a nagy egységet sírja vissza, amelyben 
szabadon mozgott, amely által szabadon mozgott egy 
térségben, amelyet magáénak érzett, és amelyből kire
kesztetett, tudomására hozták, hogy nem az övé. Ennek 
megidézését szolgálják Monarchia-utalásai, ahogy Csáth-,

104 Balkáni babér. i. m. 107.
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Kosztolányi-, Tömörkény-hivatkozásai is ebbe az irányba 
hatnak.

A kötetben az Adria-tematikát a Mediterrán képeslap 
című vers indítja, címéhez illően idilli pálmával, albán 
cukrászinassal, „a dagály kobaltlemezén hazakocogó 
szamarak”-kal, ahol maga a nyers természet nyújtja -  
szamártövis közé keveredve -  a babért. A tökéletes költői 
létállapot nem más, mint a babér közegében való létezés. 
A babér a maga konkrét valóságában és egyszersmind a 
költői létforma táplálójaként, a költészet metaforájaként 
van jelen, olyan adomány, amiért nem kell költészettel, 
nyelvi akrobáciákkal küzdeni, hiszen a költészet itt mint
egy természetes létforma, és ugyanilyen természetesen 
terem a költő számára is a babér. Ezt az idilli világot idézi 
a Tijesno című vers is, a nyelv nélkül s ezért csodálatos 
tisztasággal megszólaló harangjával. De az azúr itt azúr
parázzsá válik, ahogy a Balkán kigyullad, lángra lobbantja 
a Mediterráneumot is, vele ég el a múlt idilli tája (Pécsi 
noteszlap).

A kötet egyik legfontosabb verse A költő figyelmének 
elterelése (kisiklatása) című, amelyben a tenger, a lidó, a 
turzások szemlélését-leírását az asszociációk révén -  és az 
asszociációk irányára jellemzően -  a véres balkáni valóság 
megidézése váltja fel, helyettesíti -  és helyezi magukat a 
turzásokat, szépségüket, fenséges és megfellebbezhetetlen 
ritmikájukat más megvilágításba-árnyékba.

Ez a kontrasztos szerkesztésmód érvényesül a Szemel
vény a velencei vértanúból című versben is, amelyben a 
tenger itáliai partjáról szemléli az azúr térséget és onnan 
tulajdonképpen a másik partot nézi-idézi meg a maga
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részletességében, a koperi sópárlókat, Murtert, a Neretva- 
deltát. Vagyis mindazt, ami teljességként elveszett, vele 
Szarajevót, az egész térséget, és mindez után a versírás le
hetőségét, hiszen mint a k öteti vers lám című kezdőverse 
is megfogalmazza, a poézis mint beszédmód lehetősége is 
megszűnt. A Mediterráneumból s vele a poézisből záratott 
ki a költő.

Az Adria helyébe a Palicsi-tó lép, illetve több versében, 
amelyekben ezt a párhuzamot ki akarja élezni, a Palicsi-tó 
melléktava, a Vértó. így az Árvacsáth-versek közé illeszthe
tő, „Fényesre tapsikolja...”105 kezdetű vers, amelyben Csáth 
és Abbázia, illetve Palics fürdőorvosi állása kapcsán nyer 
tragikus színezetet, kapja meg az Adria is a Vértó színét.

Ennek az új költői helyzetnek megfelelő beszédmód 
keresése, küzdelem a megszólalással a kötetzáró vers, az 
Adriadalom. Vezérmotívuma az Adria-dal releváns első 
sorának keresése, melynek során végigtekint a maga Adria- 
megközelítésein. A versbeszédet egy alföldi ócskavas tele
pen megpillantott óriás hajólánc és hajócsavar „indítja” 
el, ennek megidézésével kezdődik egykori áttetsző, klasz- 
szikusan emelkedett, lebegő motívumának, a tengernek, a 
mediterránnak, az azúrnak a tragikus átszínezése. És aztán 
a horog-horgony-henteskampó képe játszik egymásba itt, 
a szárazon, a partra vetve, a tenger intenzív hiányában, 
hiszen a tengertől távoli, funkciótlan horgony maga az 
intenzív tengerhiány. És ismét felparázslik az azúr: „lilán 
csillanó henteskampó az izzó tengersík felett / lilán csil
lanó henteskampó csüng be az izzó azúr fölé” ,106 és azt a

105 Balkáni babér. i. m. 151.

Balkáni babér. i. m. 221.
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bizonyos adekvát első sort ebben a henteskampóban találja 
meg: „a lilán edzett henteskampó adria-dalom első sora 
/ mert évek = évtizedek óta kerestem ezt a lehetséges első 
sort / a tenger esetében minden következő sor hullám 
ugyanolyan / kerestem az első sort amely akár az eposzok 
regények indítása / kerestem jóllehet közben megírtam a 
gyönggyel töltött browningot / ami majdnem az sőt több 
is és mégsem” .107 Ezzel mintha azt hangsúlyozná, hogy 
ezzel a végzetes, tragikus fordulattal lett volna teljessé 
az Adria-opus, ezzel nyerte volna el mediterrán jellegét, 
hogy ez a „balkáni effektus” teszi teljessé a „mediterrán 
effektust” .

És miközben ezt az új mediterrán élményt írja, aközben 
tovább bontja szét a verset, szétírja nemcsak a korábban 
is jellemző irodalmi, képzőművészeti hivatkozásokkal, 
hanem a legbanálisabb hétköznapi utalásokkal és beszéd
móddal. Korábbi verseire, versesköteteire hivatkozik („lásd 
árvacsáth című könyvecskémet”), hivatkozást hivatkozásra 
halmoz. A vajdasági magyar irodalom egészen újszerű, 
föntebb már érintett meghatározását adja: „.. .fejtő ferenc 
/ érzelmes utazása tehát valamiféleképpen pontosabban 
zágrábon / keresztül ő is jugoszláviai azaz hát vajdasági 
író” . Depoetizálja a költői közlést azzal is, hogy az iro
dalomkritika által bevezetett „költői én” fogalmát erősen 
megkérdőjelezi. Miközben a többi versben különböző 
beszélőket vezet be, p. howardot, pilinszkyt, addig ebben 
hangsúlyosan minimalizálja a költői én és a szerző közötti 
távolságot. Vannak ennek ellentmondó versrészletek, vers

107 Balkáni babér. i. m. 225.
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sorok, de ezek mintha egy lehetséges „valódi” Adria-vers 
részletei lennének, maga a teljes költemény viszont csupán 
annak valamiféle „werk”-je, beszéd magáról a küzdelemről 
az autentikus megszólalásért a tengerrel való azonosság 
elvesztésének állapotában.
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A T Á B O R N O K  F O R D ÍT O T T  T Á V C SÖ V É B E N  
Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami 

gengszterfilm ben

A kötet első sora egy felkiáltás, „Ó az a sámli” , és a versben 
beszélő szubjektum a felkiáltás „Ó ”-jával invokál is, egy 
semmis tárgyat, „vitéz ómama sámliját” hívja a versbe, 
amely „valójában egy mű / asztalosi remekmű volt” , egy 
olyan tárgyat, amely már eltűnt a föld színéről, hiszen a 
vers fikciója szerint, miután a Vitéz család női ágának több 
nemzedéke róla „bukik majd a földnek”, és a „föld szétüti 
arcuk” , a sámlit végül az utolsó Vitézzel, a „szalajtós” 
Vitéz Margarétával eltemették, „mint lovukkal vitézeket 
császárokat” .108

Invokáció, semmis tárgyak hétköznapi és művészi 
funkciója, családtörténet kis és nagy szereplőkkel, bukás, 
az arc elvesztése, mitikus fölemelkedés azok a hívószavak, 
amelyeket már a vers első olvasásakor a lapszélre jegyezhe
tünk. Persze nincs első olvasás, jelen kötet versei is a Tol
nai-művek, a már eleve meglévő világlexikont továbbíró 
végtelen szöveguniverzum utaláshálójába kapcsolódnak. 
Regény versekből a könyv alcíme, és ez a műfaji egymásba 
csúsztatás is jelzi, Tolnai művei, immár évtizedek óta, 
műfajuktól, műfajtalanságuktól függetlenül egymást

108 Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. Regény 

versekből. Zenta, 2006, zEtna, 9—11. A kötetre vonatkozó 

további hivatkozások oldalszámait zárójelben közlöm.
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erősítő, tágító, világuk dimenzióit kiterjesztő szimbiózis
ban vannak, az életművön belül is folyton újrateremtve a 
textuális megelőzöttség élményét. Az Új Tolnai Világlexi
kon világából szólalnak meg ezeknek a verseknek a hangjai 
is, ahonnan Tolnainak az utóbbi években megjelenő 
kis- és nagyobb prózáiban beszélők is szólnak: a versekbe 
írt helyszín például Okanizsa a Vaj aljaországként is meg
nevezett a tanyavilágával, a frissen leszedett pirospaprika 
dűnéivel, a sziksót termő Járással, Palicsfürdő és környéke 
a Vértóval, valamint a fürdővároskába és a vele szom
szédos Szabadka világába egyre inkább beszivárgó, sőt 
bezúduló Balkán a menekültekkel, a Bolhapiac zűrzavaros 
kavargásával, és ezek ellentéteként, világlexikonhoz illően 
egy-egy nagyvilági lokáció, a zarándokhelyek Rómája, a 
háborús fogságok Szibériája, a kivándorlások Amerikája, 
és kiemelten Rotterdam a kikötői dokkokkal, gyarmatárut 
őrző raktárakkal, ahol a versekben ezúttal aktív szerephez 
jutó költő a nemzetközi költőfesztiválon jelentős esemé
nyek közepébe kerül Omama című versével. Vagyis egy 
perifériára szorult, eltűnőben lévő világot, a versekben 
megjelenített szubjektumok talán sosem volt otthonos
ságának világát viszik színre a versek, amelynek vesztes, 
kívülálló szereplői egyszer-egyszer kapcsolatba kerülnek 
a nagyvilággal, ami aztán identitásuk meghatározó része, 
kedvelt, számtalanszor variált beszédtémájuk lesz.

A szereplők is ismerősek korábbi verseiből, prózáiból, 
a Wilhelm-dalok óta szűkíti-bővíti ezek körét. Státusuk, 
identitásuk bizonytalan, sokszor egyetlen név, egy-egy 
töredékes megszólalás jelzi őket, így Tolnai kedvelt lú- 
zereinek a semmi szélére tolt fürdővároskában egzisztáló
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csoportját, a „helyi infaustusokat” is: Kafga Feri, Regény 
Misu, Gorotva alakja csak egy-egy pillanatra áll össze, kap 
valamilyen nevet, aztán egymásba folynak, fölszívódnak, 
elpárolognak, hogy Tolnai kedvelt vízmetaforáinak képi 
világánál maradjak. A költői szubjektum is több szinten 
érzékelteti a maga identitásának problematikusságát, akár 
a szerző önéletrajzi megnyilatkozásaiból is ismert család
nevekhez kapcsolódóan (Kracsun -  Tolnai -  Vitéz), akár 
a közösségi hovatartozás problematizálásával az Ómama- 
versekben (melyik országnév, a HongaryelHungary vagy 
a Joegoslavié/Yugoslavia, esetleg ezek kötőjelezése, netán 
a Servié/Serbia a korrekt megnevezés a haza helyén a 
rotterdami költőfesztiválon szereplő költő neve mellett?), 
akár az alteregók, a versekben beszélő személyek körvo- 
nalazatlanságával, homályban hagyásával, a lehetséges, 
nem realizált identitások gazdag tárházával („Mi szerettél 
volna lenni kérdezte a riporter / arisztokrata fehérorosz 
filatelista” , 23).

Ezek között a szereplők között jelenik meg, illetve szólal 
meg a több nemzedék nőalakjait együtt megjelenítő, maga 
köré rendező mitikus ómama a padlásra került almárium 
fiókjából, afféle fölöttes énként, majd a padlásról lekerül
ve, az öregedő költőt megértő, hívogató társként, sőt az 
alkotási folyamat aktív részeseként szerepeltetve, akinek 
testi létezését ugyan a vers fikciója is kétségbe vonja, 
csupán egy hallani vélt hang az almáriumfiókból, ennek 
ellenére pompás kalandok főszereplőjévé válik, felöltözve 
rég szétmállott, legszebb indigó pruszlikjába, csupán a 
szavak, a megnevezés által, mert ugyan „ómama még va
lamikor / a 40-es vitéz nagyanyád pedig valamikor a 60-as
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években meghalt” (...), ám a versekben nem halnak meg 
az öregasszonyok” (no). Hiszen miért is lenne kevesebb 
egy hallani vélt hang versbéli realitása a véres valósággá 
avanzsált agyrémeknél, a nagyvilági élet illúzióját dédel
gető vegetálásnál a semmi szélén, vagy a különféle „reális” 
konstrukciók, közvetítések, ábrázolások (tévéhíradók, 
államhatárok, zászlók, megnevezések, magasztos célok) 
valóságánál?

A versek fikciójában megszólaló, életre kelő személyek 
közös vonása, beleértve a költői szubjektumot is, hogy a 
perifériára szorultak, vesztesek, „szarból tapasztott lények”, 
épphogy csak élnek vagy már halottak, de mindenképp 
passzívak, akik elszenvedik a történéseket, és nem cselekvő 
részesei ezeknek. Ótatáról írja, aki saját családjában is 
alárendelt szerepben van: „mindig kinn ült a sziksóban 
/ várta szépen magától forduljon meg a világ” (141), de a 
költői szubjektum aktivitása is hasonlóként jelenítődik 
meg („szeretem ha valami szép lassan fordul meg / maga 
körül agyam üres terében”), és a rég halott ómama is a 
hiány attribútumait viseli magán, legszebb indigó prusz- 
likja rég elporladt, rég elkopott hermelinbundája is (az 
öregasszonyok fanszőrzetének leheletfinom, szeretetteljes 
megnevezése ez), és nem szabad elfelejtenünk, hogy nagy 
ívű kalandokba, gengszterfilm forgatásába torkolló vers
béli létezése egy csupa negatív állítást tartalmazó költe
ménnyel kezdődik, ómama nemlétének megéneklésével: 
„ómama nincs” jelenti ki többször a kötetben negatív 
nyomatban, fekete alapon fehér betűkkel megjelenített 
alapvers, amelynek aztán még 12 rövidebb-hosszabb vari
ációja következik, magának a versnek és az így létrehozott
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ómamának az utóéletét megénekelve, színre víve, leforgat
va -  a nemzetközi költőfesztiválon filmre rögzített felolva
sástól kezdve egy tragikomikus kavargás kezdődik a költői, 
illetve egyre inkább filmessé váló figura körül, a Tolnaitól 
ismert jelentéscsúszkálásokkal, motívumáthelyezésekkel, 
fejtetőre állításokkal, egymást kizáró variánsok jelentés
kioltásával, amelynek során egymásba tűnik almárium a 
koporsóval, híradók jelentései egy gengszterfilm forga
tásával, Milosevics boncolásának filmezésével („ó egy 20 
órás rembrandt-festmény”), közvetlen kapcsolatba kerül 
ómama és Milosevics exelnök, bohózatszerű játék folyik 
elcserélt hullákkal, ki-be rángatott fiókokkal, miközben 
nem derül ki, hogy ómama a gengszterfilm színészeként 
vagy történetének aktőreként szerepel.

A történések mesélői mintha maguk sem értenék, mi is 
az a nagy kaland, aminek nagy levegőt véve a mesélésébe 
fognak, majd belefulladnak -  mind a kalandba, mind 
a mesébe. „ [K]i tudna elmenni az életünkön” , hangzik 
el újra és újra a kérdés Az argentin arca című, a 20. szá
zad történelmi forgatagának lenyomatát egy lisztesláda 
anyagában megformázó versben, „istenem ki semmivé 
köszörült életünkön” . A hétköznapi eseményként induló 
történetek, első szinten emlékezések, élménybeszámo
lók egyre vadabb, túlméretezettebb kalandokká válnak, 
valamilyen abszolút értéket jelentő, megfellebbezhetet
len kontextusba kerülnek (Isten, öröklét, a rangot adó 
nagyvilág), míg végül, továbbra is működésben hagyva 
a köznyelvi és a metaforikus jelentéseket, a végletekig 
egyszerűsített beszédmód, megejtően naiv világkép által 
mozgásba hozzák az irónia alakzatát is, újrahitelesítve a

164



költői beszédet, többnyire egy metapoétikai jelentésszintet 
is megképezve.

Vagyis sajátos perspektíva jellemzi a kötet verseit, egy 
folyton forgatott, és mégis mindig fordítottan álló távcső 
perspektívája, a versekkel párhuzamosan születő prózai 
munkák világánál is vibrálóbb, változékonyabb, holog- 
ramszerűen működő képet hozva létre. (A kötet utolsó, 
az utcaseprő Barnabás figurája köré írt versciklusában jár 
kézről kézre a körözött tábornok látcsöve a bolhapiacon, 
afféle ereklyeként, végtelen számú eredeti példányban, 
akárha valamiféle kutyakomédia attribútuma, amelyben 
minden szereplő, történés és eszköz talmi és jelentéktelen, 
csupán a vér és a halottak valódiak.) Olyan világ ez, amely 
nem vesz tudomást a tér és az idő korlátairól, a versek 
terében, a beszélők tudatában egymásba csúsznak távoli 
helyszínek, örök jelenükben minden egyszerre van, és ha 
vár is valaki valamire, az az eljövendő már bizonyosan ré
gen a múlté. A leghétköznapibb sámli műalkotássá, aztán 
nemzedékek életének és halálának színpadává minősül 
át, a reális, anyagszerű jellemzőkkel, a fülében lévő sárga 
bilétával hétköznapiasított levágott, feltrancsírozott bárány 
koponyája ostyányi lapocskákból épített kápolnává tisztul, 
a bárány pedig a legártatlanabb áldozattá, hogy aztán a 
magán a versen belül is fiktív kápolnában tartott misén 
végül a borostás hívők, mamuszos nénikék szakszerűen 
méricskélni kezdjék az átváltoztatás után felmutatott 
corpust: „ki felezni szeretné ki csak az egyik combját” (38). 
Ahogy Vitéz Mária semmis cselekvései is eposzi dimen
ziókat kapnak, a mindenség határait ostromolják, és „ha 
nem gyúrta a levestésztát / nem mosott a pléhteknőben
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/ az istennel beszélgetett / a kiskonyha súrolt padlóján / 
a gyúródeszkán térdepelve (12)” , vagy a koszos műanyag 
zsinegdarabok kihúzgálása a földből önmagán túlmutató, 
a világ rendjét helyreállító, értelmes cselekvésként jelení
tődik meg {Ügy érzed jó  a földnek, 61-62).

A jelentések folyamatosan mozgásban vannak, átmi
nősülnek: „miért nincs zsebe a zászlóknak / miért nincs 
a nemzeti lobogóknak / amikor az ő fekete kötényének 
volt zsebe” (27), teszi fel a kérdést ómama foltozott feke
te köténye kapcsán. Az azúr extázisa, a „van tengerem” 
performatív aktusa is már csak a kijelentés visszavonása
ként jelenik meg, a hiányokat állítja -  prédikálja -  sorba 
a versek szubjektuma. Ahogy „az isten is egy olyan per
petuum mobile / amelyből éppen a mozgás iktatódott 
ki / ragyogó perpetuum mobile amely áll” (41). Minden 
megszólalásban benne van a szükségszerűen bekövetkező 
elhallgatás is, a kettő csak egymás által létezik: „mint 
mikor ókanizsát mondva / ómamára gondolunk / s 
csak annyit mondunk: ó. I illetve már nem is mondunk 
semmit / szép mint amikor nem mondunk semmit és 
mégis halljuk a visszhangját” (30). Pedig a megszólalás, 
a megszólítás, a beszéd a vers legreálisabb, egyetlen reális 
kategóriája, valaki megszólal, és addig és annyiban van, 
ameddig és amennyiben beszél. Hogy ki beszél és kihez, 
az mindig bizonytalan, folyton azonosításra szorul, változó 
egyetlen megszólaláson belül is.

Jonathan Culler sokat hivatkozott tanulmányban hívja 
föl a figyelmet az aposztrophé alakzatára,109 és a retorikai

109 Jonathan Culler: Aposztrophé. Ford. Széles Csongor. Helikon, 

2000. 3. sz. 370-389.
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figurát, amely Quintilianusnál „szavaink más irányba for
dítását” jelenti, „amikor a szónok a bírótól valamely más 
személyhez fordul” , és amely „élénkebb és hatásosabb” 
beszédet tesz lehetővé, úgy állítja elénk, mint meghatározó 
poétikai figurát, amely a beszédhelyzet résztvevőinek, így 
a beszélőnek a megképzésére is szolgál: „Föltételezhetjük 
tehát az olvasás egy harmadik szintjét, ahol az aposztrophé 
vocativusa olyan eszköz, amelyet arra használ a költői hang, 
hogy egy tárggyal olyan viszonyt alakítson ki, amely segít 
megképeznie saját magát”.110 Ez az „aposztrofikus fikció”111 
létezőként tünteti föl a megszólítottat és a megszólítót („A 
vocativus két szubjektum közti viszonyt tételez akkor is, ha 
a mondat tagadja a megszólított létezőségét” :112 „ómama 
nincs”), kommunikációt generál azáltal, hogy a megszólító 
provokál, válaszra, önmaga figyelembe vételére próbálja 
bírni a megszólítottat. Grammatikai formája a vocativus, 
az odafordulás szava az „O” .

Tolnai talán az egyetlen a mai magyar költészetben, 
aki hitelesen tudja megszólaltatni ezt az „O ” hangot, 
az invokáción túl is szerephez juttatva, az O és a nulla 
egymásba játszásával, az Ottó név két keresztre feszített 
nullaként való azonosításával többek között. Az Omama 
„Ó”-ja is működteti ezt az aposztrofikus hatást az alapje
lentése mellett, és nemcsak a névként is funkcionáló szó 
megszólításként való használatával, hanem a szó hangzása 
révén, az „ó” hangoztatásával, ismételgetésével közlekedve 
a lehetséges jelentések között.

110 Uo. 376.

111 U0.380.

112 Uo. 376.

167



Maga Culler is játékba hozza a szó lehetséges o (nulla) 
jelentését esszéjében, Baudelaire La Cygné (A Hattyú) 
című versét kommentálva, amelyben a hattyú által meg
szólított víz francia nevének (eau) kimondásakor a szó 
hangzó alakjában az O-t is hallja: „Amennyiben a hattyút 
egy megszólító költővel azonosítjuk (...), a költemény 
a megszólító gesztus kritikáját nyújtja, amely nevetséges 
(ridicule) is és fenséges (sublime) is: ahol valami mást s nem 
önmagát keresi (eau), csupán önmagát (O[h]) találja meg, 
ami ugyanakkor semmi is lehet (O)” .113 Es Tolnai régi 
hattyúmotívuma, illetve a jelen kötet egyik meghatározó 
hosszúverse, a 23 hattyúk dala ezúttal nem keresett, inkább 
talált értelmezési párhuzam.

„ [V] alami egykor jelen lévő veszve vagy eltűnőben van; 
ez a veszteség elbeszélhető, de az időbeli szekvencialitás 
visszafordíthatatlan, akárcsak maga az idő. Az aposztrophé 
kimozdítja ezt az irreverzibilis struktúrát azzal, hogy kitör- 
li a jelenlét és a távoliét közötti oppozíciót az empirikus 
időből és a diszkurzív időbe helyezi át” , összegez Culler,114 
majd félreérthetetlenné teszi, mennyire kötéltánc jellegű, 
kockázatvállaló alakzattal van dolgunk, amely semmiféle, 
a versbéli megszólaláson kívüli valósággal nem kívánja 
kibiztosítani magát: „Az aposztrophé nem reprezentációja 
egy eseménynek; ha működik, akkor megteremt egy fiktív, 
diszkurzív eseményt” .115

Az Ómamával ez a költészet egyértelműen túllépett a 
veszteségek fölött való sajnálkozáson, a benne beszélők a

113 Uo. 379.

114 Uo. 384.

115 U0.387.
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megszólalás képességén túl szinte semmit nem birtokol
nak. Ezt a szinte semmit viszont, ami még a semminél is 
bizonytalanabb, nagyra értékelik, és beszédükkel újra és 
újra színre viszik, visszajátsszák, újravetítik, az emlékezet 
működésének vagy az épp aktuális közlési helyzetnek 
megfelelően variálják. Az észlelés, az érzékelés és a beszéd 
általi létrehozás öröme mozgatja őket, egyféle örömelvű 
érzékenység, amely akár a végesség fájdalmas szépségé
ben is örömét leli („ó mennyi / mennyi elviselhetetlen 
szépség / még egy megfagyott katonaló hasában is” , 71), 
elgyönyörködik és gyönyörködtet a létezés semmis, az 
érintettek számára persze időszakonként mindent jelentő 
vonatkozásainak elmúlásában, eltűnésében és önmagában 
az illékonyságban. A siratóasszonyok műkedvelő elhiva
tottsága ez, ahogy hangjuk szépségét, sőt az általa bennük 
is megképződő fájdalmat élvezve siratják a halottat, olyan 
hangot adva a fájdalomnak, amire érintettek és kívülállók 
is bátran rátámaszkodhatnak. A siratóénekek technikája 
működik ezekben a költeményekben, ahol a fájdalom és a 
vigasz ugyanabban az alakzatban, élők és holtak dialógu
sában, továbbá minden elveszített számbavételében nyer 
formát, őrizve ezzel magának a költői beszéd értelmének 
a hitét. A Joó kovács című vers temetői enumerációjának 
vége, az ír szó főnévi és igei jelentésének egymásba csúsz
tatásával, a 16. századi magyar költészetnek az elszenvedett 
pusztulásra adott egyik válaszára, a vigasztaló ének műfajára 
irányíthatja figyelmünket: „ott százszorszép ezerjófű / tőle 
tanulj meg gyógyírni / ott szanaszét a sírjainkon” (207). 
Miután a versekben megjelenített szubjektumok puszta 
elszenvedői sorsuknak („mi egyszerűen belekeveredtünk
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a dologba” , 176), és az így elmúlt élet rekvizitumainak 
(tárgyainak, emlékeinek) számbavétele és ezek perspektí
vájából a jelen értelmezhetetlensége nyomán kiút ugyan 
nincs, a beszéd viszont folytatható, ráadásul párbeszéd, 
még ha visszhangok dialógusa is, a versben sem létező, 
ámde igencsak aktív ómama és csak a versben létező költői 
szubjektum dialógusa: „mitévők legyünk kisfiam / én csak 
egy gyógyíró deák vagyok akit filmeznek” (176).
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M EG  ÍG Y
A látható város az Egy makró em lékirataid^116

A városok nyilvános területei, kirakatai, árui, az urbánus 
terek a hatvanas években felnőtt symposionista nemzedék 
műveinek meghatározó identitásképző elemei. Domonkos 
István regényének, A kitömött madárnak a legfontosabb, 
a címbe emelt szimbóluma egy kirakatban kerül színre, 
amikor Skatulya Mihály az élethez való ragaszkodását ak
képp fogalmazza meg, hogy a leginkább vonzó dolgokként 
a kirakatban meglátott „szép, fehér inget” , „csillogó bo
rotvakészletet bőrtokban, egy kalapot” említi. Domonkos 
hőse azért álldogál órák hosszat ezekkel a vonzó árukkal 
csalogató kirakat előtt, mert fél továbbmenni, a következő 
kirakatban látható kitömött madártól, fekete szövetek-

116 Hivatkozásaim a regény új, 1993-as kiadására vonatkoz

nak: Végei László: Újvidéki trilógia. Egy makró emlékiratai. 

Attüntetések. Eckhart gyűrűje. Pécs-Űj vidék, 1993, Jelenkor 

Irodalmi és Művészeti Kiadó -  Fórum Könyvkiadó. A regény 

első, Új Symposion-bdi közlése, első könyvbéli megjelenése, 

illetve az 1993-as kiadás voltaképpen együtt olvasandó. Lásd 

erről Faragó Kornélia tanulmányát: Interpretációs ösvények 

kereszteződésében. In uő: A viszonosság alakzatai. Újvidék, 

2009, Fórum Könyvkiadó, 80-88. Az Új Symposion-bz\i első 

közlésben ugyanez a mondat a következőképpen hangzik:

„Ma végre sikerült annyi időt szakítanom magamnak, hogy 

egész délután a kockás ingeket nézegethettem.” Új Symposion, 

1965. 6-7. sz. 1.
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tői, sötét napszemüvegtől, harapófogótól, szögektől és 
kalapácstól, vagyis a halál kellékeitől tartva. Tolnai Ottó 
prózai és verses munkáiban úgyszintén se szeri, se száma 
az üzletek kirakatát (s nála hangsúlyosan a belső tereket, 
árukat) jelként, illetve jelek helyeként jelentőségteljessé 
tevő használatának.

Végei László regényének, az Egy makró emlékiratainak 
kószál ója is újra és újra a kirakatok előtt találja magát. 
Már a regény nyitómondata felhívja a figyelmünket 
erre a helyszínre és motívumra: „Ma végre sikerült időt 
szakítanom magamnak, hogy egész délután a kockás 
ingeket nézegessem.” A  későbbiek folyamán a naplóíró 
annyira szétteríti a hétköznapi életgyakorlatok rendsze
res részeként a kirakatok előtt álldogálást, hogy látszólag 
eltünteti kiemelt jelentőségét, mintegy hozzárendeli az 
urbánus világhoz, a kószálás tétovaságához. Ugyanaz az 
ellentmondás íródik ezzel bele a regénybe, amely a városi 
kirakatok sajátja: a számtalan kirakat mind-mind az egyedi 
és különleges identitás lehetőségét kínálja -  tömegáruikkal 
a nagyvárosok tömegeinek. A sétáló a kirakatok végtele
nül körbejárható láncában csak az ott látványosként és 
vonzóként felkínált azonosságokat veheti magára, ki-ki a 
nála lévő pénz függvényében. Végeinél nem egy kirakat 
egy árujára fókuszál a hős, hanem kószál, kering előttük, 
számos árut talál vonzónak a maga számára, sokat ugyan 
nem tud róluk mondani, csak úgy kategorizálja őket, mint 
az üzletek eladói és raktárosai, a ruhadarabok fajtája és 
színe (ing, pulóver; piros, zöld, fehér), esetleg mintázata 
(kockás) szerint. Sem az árut valamennyire azonosító 
sajátosságok (stílus, szabás, pontosabb megkülönböztető
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szín; a díszítő mintázat különlegességei) nem mennek el 
az egyénítés irányába, sem az egyes ruhadarabokhoz való 
viszony nem teszi személyesebbé a tárgyakat. A szűkszavú 
közlések miatt megmaradnak kívülről az emberre aggatott 
darabnak.

A kirakat egyszerre külső és belső tér, a külsőtől elzárt, 
ugyanakkor azzal kommunikál. A külső tértől elválasztó 
üveg lényege az átláthatóság, a tükröződés megakadályo
zása. A kirakat előtt állónak nem szabad saját tükörképével 
szembesülnie, kizárólag a felkínált áruban szabad magára 
ismernie. A tükrözés és tükröződés, még inkább annak 
hiánya, valamint a nézés és látás, a láthatóság, a meglátás, 
az észrevétel, a megfigyelés, a látottak valamiféle rögzítése 
a regény legfontosabb jelentésrétegeit integrálja.

A főhős Búb, a korabeli szlengben makrónak nevezett 
kerítő is voltaképpen megfigyelő, aki jól szituált mun
kaadója, egy mérnök megbízásából fényképeket készít a 
mérnökkel (a pénzéért) szeretkező lányokról, akiket aztán 
ezekkel a képekkel zsarolva a mérnök a kezében tarthat. 
A megfigyelés, a besúgás, a zsarolás, az egymásnak való 
kiszolgáltatottság a regényben színre vitt világot teljesen 
behálózza. Ennek a világnak a határterületein léteznek 
a regény ifjú egyetemista hősei, részben már korrum
pálódva az érvényesülésük, a megélhetésük érdekében, 
ugyanakkor még keresve a kitörés lehetőségét a felnőttek 
által berendezett világból. Még semmi sem dőlt el, de 
a jövőbeli szerepekkel már szembesülnek, egyesek már 
vállalták is a felkínált lehetőségeket, mások még keresik 
a saját út lehetőségét. Ezt a köztes állapotot éli Búb is, aki 
pénzért vállalja a zsaroló kerítő munkakörét, ugyanakkor
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undorodik is magától. Följegyzései ugyan kifejtetlenül 
közvetítik önmagával kapcsolatos bizonytalan érzéseit, 
de nyugtalan kószálása, a naplóba írt ellentmondásos 
cselekedetek, zaklatott elbeszélésmódja belső nyugtalan
ságát közvetítik. Ugyanez a következetlenség, nyugtalan 
keresés jellemzi a hősök többségét, folyamatosan figyelik 
egymást, értelmezik egymás cselekedeteit, számon kérik 
egymáson a hibákat, az árulásokat, a megalkuvásokat, 
aztán maguk is elkövetik vagy már korábban elkövették 
ugyanezeket. Miközben megfogalmazódik egy generációs 
önazonosság igénye, a számos módon korrumpálódott 
idősek nemzedékeivel való szembenállás szükségessége, 
valami új, valami más létrehozásának keresése, aközben 
sorra válnak láthatóvá a fiatalok részéről az árulások, a 
megalkuvások, amelyekkel egymásnak is ellenőrzőivé, 
a korrumpálódott idősebb nemzedékek érdekeinek 
alárendeltjeivé és az általuk cserébe kínált lehetőségek 
haszonélvezőivé válnak.

Az Egy makró emlékiratai a naplószerű építkezés eset
leges rendjével, utalásaival és konkrét helymegnevezéseivel 
egyértelművé teszi, hogy a színre vitt történések helyszíne 
Újvidék. A naplóbejegyzésekben a naplóíró néhányszor 
megnevezi a várost, följegyzi a kószálás során bejárt ut
cák és egyéb közterületek, vendéglők, esetenként üzletek 
neveit. A Fruska gora hegy és a Duna folyó is megjelenik 
a nevével. A konkrét, nevük alapján azonosítható terek, 
ahogy a kirakatok vágyott árui is, stilizáltan, jelzésszerűen 
kerülnek be a regénybe. Ezt csak részben indokolhatja 
a naplóforma, amely eleve beavatott olvasóra számít, 
vagyis nem igényli a minden részletre kiterjedő kifejtést,
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a regény olvasójaként az regisztrálható, hogy a város alig 
kap arcot, szinte csak a megnevezések révén létesül a 
szövegtérben. Tornán László Végei regényének nyelvéről 
jelenti ki (némi kritikai éllel, az ilyen nyelv jelentéstelí
tettségét föl nem ismerve), hogy olyan nyelv nem létezik, 
mint a makró naplójában használt nyelv, ez a nyelv Végei 
László találmánya."7 Ahogy ennek a nyelvnek nincs a 
regényen kívüli megfelelője, úgy ez a stilizált, a beszélő 
önazonosságának problematikusságát leképező, a végig- 
mondást/végiggondolást kerülő, elhalasztó, egérutakat 
kereső naplóíró beszédmód térként is egy stilizált várost 
jelenít meg, a referenciaként hozzá rendelhető Újvidékkel 
kapcsolatban inkább hiányvonatkozásokat, alig beazo
nosítható foltokat hoz létre a szövegtérben. A város mint 
sajátos identitással rendelkező tér alig képezhető meg az 
olvasatban. Ezeknek a hiányvonatkozásoknak a nyelv általi 
színrevitele Végei regényének egyik legfőbb erénye. A leírt 
mondatok jelentései bizonytalanok, nemcsak a naplóíró 
nyelve bizonyul elégtelennek önmaguk megértéséhez 
és megértetéséhez, hanem az egyes szereplők regénybeli 
kijelentései is elválnak a velük történő eseményektől, 
miközben kimondanak valamit, részben átértelmezik a 
történteket, másrészt felülírják a korábban mondottakat, 
harmadrészt elhallgatják az elmondottak nem látott, 
észrevenni nem kívánt vonatkozásait. Amikor tanára, az 
öreg Sík őszinte beszédre próbálja rávenni Búbot, maga 
sem tudja, őszinte volt-e a válasza: „»Igen«, válaszoltam 
határozottan. »Hazudtam.« De mintha most is hazudtam 
volna. Ez irtó zavart” (29). Ez a pontatlanságában is pontos

117 Tornán László: Tények és nézetek. Maquereau. Híd, 1968. 2. 

sz. 263.

175



nyelv láthatóvá teszi önmaga korlátait, amelyben minden 
kijelentés igazságtartalma bizonytalan, és legfeljebb pilla
natnyi személyes hitele lehet.

A naplóforma kifejteden, személyes írásmódja révén 
rendkívül gyors áthelyeződések jellemzik a történetveze
tést. Ezek révén, néhány hangsúlyos kivételtől eltekintve 
a színre vitt események többsége szűk, zárt terekben kerül 
színre, vendéglátóhelyeken, magánlakásokban. Ezek közül 
egyiknél sem jöhet létre a problémátlan azonosulás az 
adott térrel, a fiatalok mindig ki vannak téve az ellenőrző 
tekinteteknek. A főhősök a saját magántereikben sincse
nek otthon (mindenki albérletben lakik), csak a jómódú 
polgárlány, Tanja kapcsán jut szerephez a rendezett polgári 
lakás, ami őt kivételessé teszi, meg nem határozott, de 
nyilvánvaló biztonságot ad neki -  még inkább láttatva a 
többiek idegenségét.

A főhős Búb saját lakásának kevés jellemzőjeként a ren
detlenség és a mindig leeresztett redőny kerül szóba, ahová 
csak a réseken átszűrődve juthat be a fény. A lakás ablaka 
sem a befelé nézést, sem a kilátást nem teszi lehetővé.

Búb és barátai a nyitott közösségi tereket tudják magu
kénak, a séta, a flangálás térelsajátítás is egyben:

„Irtó jó volt az utcán. A nap meleg sugarai játszottak 
a bőrömön. Legalább egy óra hosszat rohangásztam az 
utcán. Az én utcáimon. Mert csakis az utcákat érzem a 
sajátomnak. Máshol mindig úgy érzem magam, mintha 
ideiglenesen tartózkodnék ott. De az utcákon éreztem, 
hogy végleg befogadtak. Szerettem volna hangosan meg
mondani ezt mindenkinek. Ordítani, hogy tudja meg
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mindenki, én is élek, éppen ezek az utcákon, és nagyon 
jól érzem magamat, ha itt rohangászok” (108).

A személyes hitelesség lehetőségének a megfogalmazása 
is a nyilvánosság teréhez kötődik: „Úgy látszik, a korzón 
minden hiteles. Az ember normálisabban viselkedik, mint 
a fakszon” (30).

Ennek megfelelően a kitörés lehetősége, a kiútkeresés 
vágya rendre a zárt tereken kívülre helyeződik. Ilyen a 
Duna-parti szemlélődés jelenete, amely magában hor
dozza a Duna mint tükröződő felület lehetőségét is. De 
a szembenézés elmarad, a Duna vízfelülete fodrozódik, 
és csak a zavar, a szavakat nem találó elégedetlenség és a 
tehetetlen, uralhatatlan sírás marad (86).

Végei szűkszavú naplóírója ezeknek a jeleneteknek az 
elbeszélésénél a leginkább részletgazdag, és valamiképp 
reflektálttá válik az élmény erőssége és az emlék élessége. 
Az egyébként foltszerűen, csak a puszta nevükkel azono
sított terek kontúrokat és színeket kapnak, és a semmiből 
felbukkanó és hamarosan oda visszatérő mellékszereplők 
is (voltaképpen a főszereplők egy részénél is részletgazda
gabb) elképzelhető formát nyernek.

„így sétáltunk az utcán, amikor egyszer csak Csicsi ka
ron ragadott, és jól emlékszem, a Putnik környékén az 
egyik kis mellékutcába húzott. Nem tudtam, mit akar, 
hallgatagon követtem. Először a kosárlabdázókat néztük 
a színházudvarban, majd a park melletti teniszpályára 
mentünk, felültünk a lelátóra, és figyeltük a játékosokat. 
Csak a labdák tompa puffanása hallatszott.
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Aztán megszólalt Csicsi, és azt kérdezte, képes va- 
gyok-e kieszelni olyan fantasztikus ötletet, aminek kö
szönve eltűnök ebből a városból, hogy senki se tudjon 
rólam, és senki se emlékezzen rám” (34).

A városból való eltűnés vágya ugyanakkor azt láttatja, 
hogy ezek a nyilvános terek csupán a kizártság tereiként 
jelenítik meg a szabadságot, és a regényben többször meg
nevezett Szabadság tér nem tud az azonosság tere lenni.

Ebben az összefüggésben juttatható értelemhez a re
gény utolsó harmadában Hem váratlan látogatásának a 
fentiekhez hasonlóan részletgazdag jelenete a főhős Búb 
és barátja albérletében, ahol a sötét és homályos zárt tér 
és a napsütötte külső tér ellentéte válik élesen láthatóvá. 
Hem egyike a regényvilágon belül a leginkább reflexióra 
késztető figuráknak, már érkezése is zavarba ejti Búbot, a 
leeresztett redőnyű lakás összefüggésében különös fényt 
kap Hem beengedése a lakásba. Búb kénytelen kimenni 
barátja elé a napfénybe, amire ellentmondásosan reagál. 
Egyrészt megjegyzi, hogy gyönyörű idő volt, de a nap
sütésben üldögélő két öregasszony kapcsán irigykedve 
állapítja meg, hogy ők élvezni tudják a reggeli napsuga
rakat (95). A Hemmel való beszélgetés során Búb szeretne 
tükörbe nézni, hogy ő is megöregedett-e, mint a végképp 
kiábrándult Hem, de ez a tükörbe nézés elmarad.

A regényzárás is a látás lehetetlenné válását hozza szóba 
a regénytér kioltása kapcsán. A hely elhagyása, a menekü
lés nem veszi fel a szabadság akár csak lehetséges elnye
résének dimenzióját. Perspektívaként csak az nevesedik, 
hogy a továbbállás lehetősége minden további helyen
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megmarad egérútként. Búb a vonatfülke szűk teréből ki
tekint a sötétbe borult városra, és csupán a sötétet látja, a 
sötét ablakban sem ismer rá önmaga tükörképére, hanem 
az ablakon keresztül a fekete földbe fúrja a tekintetét:

„Kitekintettem az ablakon. Immár besötétedett. A tá
volban elárvult fények villogtak. Tekintetemet a fekete 
földbe fúrtam. Csak ezt akarom még látni. Hogyan falja 
fel a földet a koromfekete éjszaka. Titokban és vérszom
jasán. Ki veszi ezt észre, ha majd nem leszek?” (128)

„Meg így.”
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„Á LO M , É B R E N L É T , ÉLET, H A L Á L ”
Elet és elbeszélés, test és írás Domonkos István 

A kitömött madár című regényében

y , . . . krisztus keresztje karácsonyfadísz volt emellett; 
azt bár meg lehetett fogni, ezt a vackot sehol sem 
lehet megragadni, akkora, mint egy ladik, súlyos, 
mint egy töltött koporsó”

Domonkos István: A kitömött madár, 26118

„a meggy szónak miért nincs foltja / fehér ingemen 
/ dicső Magia Polla”

Domonkos István: Kupié119

A regény a Fórum könyvkiadó 1968-as regénypályázatára 
íródott, ezen a szinte felfoghatatlan vajdasági magyar iro
dalmi pezsgést mutató pályázaton a 3. díjat kapta. Gion 
Nándor Testvérem, Joáb című regénye nyert, Major Nán
dor Hullámok című regénye lett a második, de megvásárolt 
pályaművel szerepelt például Tolnai Ottó (Rovarház) vagy

118 ^Hivatkozásaim a regény első kiadására vonatkoznak: Újvidék, 

1969, Fórum. Újabb kiadása: Újvidék, 1989, Fórum.)

119 Domonkos István válogatott versei. Ex Symposion, 1994.

10-12. sz. 82.
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a már akkor is inkább kritikusként számon tartott Bányai 
János is (Súrlódás).

Domonkos regénye két, sajátos rend szerint váltakozó 
elbeszélővel hoz létre két, az elbeszélt események tekinte
tében egymással nagyon lazán összefüggő, motivikusan, 
a regény alapkérdéseit illetően viszont erősen egymásból 
építkező történetet. A két elbeszélői hang egymáshoz 
való viszonyáról a regényről szóló szakirodalom megálla
pítja, hogy „mindkét narrációban az emlékezés, az álom 
és a képzelet asszociációs logikája dominál, szemben az 
időbeli vagy oksági linearitással” ,120 illetve „mindkét szó
lam az álmodozás/képzelődés/emlékezés művészi-tudati 
tevékenysége révén konstituálódik” .121 Thomka Beáta a 
regényben érvényesülő narrációk kapcsán már egy igen ko
rai tanulmányában a „kontinuitás hiányát” emeli ki olyan 
„formai elemként” , „amely egyfelől a kompozíció szintjén 
érvényesül, másfelől pedig ezen túllépve a mondanivalót, 
az alapérzést formával is nyomatékosító mozzanatként 
szerepel” .122 Az első személyű elbeszélők egyúttal a regény 
főszereplői is, nézőpontjuk ennek megfelelően korláto

120 Mikola Gyöngyi: Menekülés és csapda. Ex Symposion, 1994. 

10-12. sz. 54.

121 Csányi Erzsébet: A domonkosi jeans. Domonkos István: A 

kitömött madár (1969). In uő: Farmernadrágospróza vajdasági 

tükörben. A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. 

Újvidék, 2010, Bölcsészettudományi Kar -  Vajdasági Magyar 

Felsőoktatási Kollégium, 115.

122 Thomka Beáta: Létélmény és regényforma (Az új jugoszláviai 

magyar regény formaproblémái). In uő: Narráció és reflexió. 

Újvidék, 1980, Fórum, 85.
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zott perspektívát tesz lehetővé. Egyikük Skatulya Mihály 
vajdasági magyar cigány muzsikus, aki egy pontosan be 
nem azonosítható adriai szigeten, a Vörös-szigeten lévő 
Szabadság szállóban bogozik nyaranta, és mint önelbe
széléséből megtudjuk, télire hazautazik nyomorszinten 
élő családjához. A másik elbeszélőről kevesebbet közöl az 
elbeszélése: fiatal író, aki úgyszintén egy adriai szállodában 
lakik, mint később kiderül, egy olyan szárazföldi hely
színen, ahonnan rálátni a Skatulya Mihály történetéből 
megismert Vörös-szigetre. író volta leginkább az írásra 
vonatkozó problémák, kétségek megfogalmazásaként 
jelenik meg elbeszélésében, szinte csak fehér papírlapok 
vannak körülötte, és jóformán kizárólag a faragásban kop
nak a ceruzái. Maga sem tudja, hogyan és miért lakhat a 
kérdéses szállodában ingyen, amíg el nem készül pontosan 
be nem azonosított írói munkájával. A nevét nem tudjuk 
meg, Bobiként (121), máshol Szergyóként szólítják meg, 
ez utóbbi, többször elhangzó névvel való azonosságát 
mellesleg elutasítja: „Nem vagyok Szergyó” (164). Rajtuk 
kívül Lujza, egy különös fiatal nő, a szigeten tevékenykedő 
csempészbanda vezetője épül föl az elbeszélésben megha
tározó szereplővé, leginkább nyilvánvalóan az ő személye 
köti össze a két elbeszélt történetet.

Skatulya, nevéhez illően, foglya az alapvetően a sze
génységéből, illetve részben saját múltbéli cselekedeteiből 
köréje zárult szűkös mozgásterének, foglya a saját életének, 
amit nem ért, de amelyet nagyon szeret. Ezt a kényszer- 
pályákon mozgó életet, a nem értést és az életszeretetet 
viszi színre az elbeszélés. Skatulya önelbeszélésében fontos 
szerep jut a birtoklásnak, főleg annak negatív formájában,
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vagyis mindazon tárgyak számbavételének, amelyeket 
nem birtokol, de magáénak szeretne tudni. Az önelbe
szélésből és a vágyott tárgyak felsorolásából kiderül, hogy 
a hangszerén kívül szinte semmije sincs, néhány lopott 
holmija, felesége, gyerekei, és otthonként is közelebb áll 
hozzá a szálloda, ahol tavasztól őszig tartózkodik, mint 
a saját háza.

Az önmagát íróként meghatározó másik elbeszélő tör
ténete egy szerelmi vonzalom elmondásának igényéből 
bontakozik ki, az elbeszélőnek a harmadik főszereplőnek 
tekinthető titokzatos, nem szép, de nagyon különös fiatal 
nőhöz való ellenállhatatlan vonzódásából. Neki nincs 
az elbeszélésben színre kerülő múltja, nincs jövője sem, 
csupán írói vágyaiban és válságában, illetve Lujzához való 
vonzódásában létezik, elbeszélése ezekről szól. Egy évvel 
Skatulya halála után érkezik az elbeszélt események szín
helyére, s így Skatulya nyomaival csak utólag találkozik. 
A regénybeli író szövege Lujzán és a helyszínen keresztül 
kapcsolódik Skatulya történetébe. Ezt értelemszerűen 
az író önelbeszélése közvetíti, amikor egy párbeszédben 
Lujza megemlíti az írónak Skatulya Mihályt, Skatulyához 
hasonlítva őt, és itt, a regény kétharmada tájékán tudjuk 
meg, hogy Skatulya egy évvel korábban meghalt, lelőtték, 
mert csempészként tevékenykedett, Lujza csempészban
dájának kényszerű tagjaként.

A regény fikciójának nem része, hogy a két történet 
hogyan kerül egymás mellé, ki ékeli őket egymásba, az 
időben későbbi írói önelbeszélés vajon az író fikción 
belül létesülő műveként vehető-e számba, amely az írói 
válság ellenére (esetleg annak színreviteleként) mégiscsak
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elkészül, illetve hogy Skatulya Mihály története is az író 
művének tekinthető-e. A két szöveg nyelvileg is elkülönül, 
Skatulya Mihály elbeszélése stilizáltan élőbeszédszerű, 
szaggatott, a köznyelvi normákat nemegyszer áthágó (fra
zeológiájában például jellemzően délszláv nyelvi hatást 
felmutató), míg az író elbeszélése a köznyelvi normáknak 
megfelelő, irodalmi igényről, írói gyakorlatról és művelt
ségről tanúskodó szöveg. Skatulya elbeszélése a fikción 
belül egy megszólított, őt némán hallgató muzsikustársá
hoz, Norvóhoz szóló (élet)elbeszélés, mint kiderül, utolsó 
csempészútjukon, egy csónakban meséli élettörténetének 
töredékeit. Az író beszédéről a regény legvégén derül ki, 
hogy úgyszintén van egy megszólítottja, egy néma társ, 
akinek a történetben nincs szerepe, illetve a szerep épp a 
történetmesélés által kínálódik fel számára, amennyiben az 
időközben csempésszé beszervezett író ezt a megszólított 
barátját is be akarja szervezni.

Domonkos István regénye hozza a beatkorszak prózá
jának vagy a horvát irodalomtudós Aleksandar Flaker ki
fejezését használva, a farmernadrágos prózának123 a csavar
gófiguráit, bizonytalan egzisztenciáit, több szempontból is 
köztes állapotban, krízishelyzetben jelenítve meg hőseit. 
De a csavargó művészfigurákban, az idegen közegbe helye
zett történetben, a szállodában mint helyszínben nemcsak 
a beatkorszak nyugtalanságának, az úton levésnek, az 
egyetemes otthontalanságának újabb variációit láthatjuk, 
netán a cigány otthontalanság, illetve a művészi otthonta- 
lanság sztereotípiáit. Domonkos regénye túlmutat a maga

123 Aleksandar Flaker: Próza u trapericama. Zagreb, 1976, Liber.
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idejének aktuális, 1968-as kontextusán, a kor társadalmi 
kérdéseire adható válaszok keresésén. Nemcsak a színre 
vitt életeknek nincs otthona, hanem a történetnek sincs. 
Az elbeszéltek az elbeszélők számára is hozzáférhetetlenek, 
arról beszélnek, amit nem értenek, amit nem birtokolnak, 
amit hiányként érzékelnek (anyagi javak, szerelmi társ, 
szabadság stb.), és amit mindig csak ideiglenesen látnak 
el értelemmel, történetmesélésük értelme mindig felté
teles, történetük értelmének és következésképp benne a 
helyzetüknek nincs nyugvópontja.

P e r e m l é t , h a t á r h e l y z e t , á t v i t e l

Mindkét elbeszélés értelmezhető határhelyzetek színre- 
viteleként, a határok áthágása, a határokon való átvitel 
történetbeli létrehozása és ezek lehetséges metaforikus 
olvasatai szempontjából. Az elbeszélő főszereplők a szá
razföld és a tenger határán, Jugoszlávia és Olaszország, 
Kelet és Nyugat határvidékén, egy szállodában, uralt, 
tervezett, átlátott élettörténet nélkül egzisztálnak. A 
tengerhez meghatározatlan szabadságérzés, lehetőség, 
kaland, ugyanakkor bizonytalanság, veszély kapcsolódik 
a regényben. Nem uralható vagy nehezen uralható, az 
ember számára idegen közeg, a dolgok természetéből 
adódóan akadály, ezen keresztül bonyolódik a csempészet 
is. A kiszámíthatatlanság, az uralhatatlanság, a veszély 
révén mégis a szabadság lehetőségének a közege, „...hát 
mi ez a tenger utóvégre, hogy úgy ragadunk rá, mint a 
legyen a mézesmadzagra” , kérdezi Skatulya, és válasza 
sztereotip, leegyszerűsítő és kirekesztő, ráadásul a maga
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viszonyát sem tudja értelmezni: „egy nagy lavór, melybe 
minden jöttment, francia, angol, skandináv, néger, japán, 
kínai belelógatja a lábát; ezerszer elhatároztam már, hogy 
többet feléje sem nézek, és most mégis itt vagyok...” (72). 
A tenger Skatulya idézett kijelentésében saját értékként 
jelenik meg, amelynek élményét mások is megpróbálják 
magukévá tenni. Máshol idegen közeg, ahol Skatulya is, 
az író is kiszolgáltatott, és veszélyes helyzetekbe kerül. 
Ilyenként a tenger a háborúval és a szerelemmel kerül azo
nos értelmezési tartományba, amelyek kapcsán a regény 
második fejezetének címe jelzi: „A szerelemben minden 
lehetséges, mint a háborúban” . A szerelemnek és a hábo
rúnak, akárcsak a tengernek megvan a kordában tartott, 
uralt változata, a jól megszervezett, tervezett élet -  erre utal 
a turisták „lavórjaként” megnevezett tenger, ezt képviselik 
a regényben az olasz vadászok, akik a pénzükkel biztosítják 
maguknak a kockázat nélküli vadászélményt (háború) és a 
szállodai lányok révén szerelmet. A vadászok birtokolják, 
uralják az életüket, amelyben minden egyértelmű és kiszá
mítható, de épp ez a tervezettség és egyértelműség utalja 
a „kitömött madár” metaforája által megjelölt szférába az 
életüket, amelyből hiányzik a szabadság kiszámíthatatlan
sága. Márpedig Skatulya nem tud létezni a kiszámítottság 
berendezett unalmában. Jellemző az állandónak tudott 
értékekhez való viszonyára (ház, feleség, család), hogy 
fontosnak tartja elmondani, miszerint a házaséletéhez 
kapcsolódó problémái (időnként föllépő impotenciája) 
akkor szűntek meg, amikor a feleségéhez való, egyébként 
szeretetteljes viszonyát nem a házasélet rendezett bizton
ságában, hanem a kiszámíthatatlanságban élhette meg
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(37-39)> ahogy a birtoklás is a birtokolhatok hiányában, 
az irántuk való vágyban teljesedik ki, a sajátnak tekintett 
élet uralhatatlanságában válik értékesként megélhetővé. 
Skatulya önelbeszélésében kiemelt jelentőségűként jelen
nek meg az életet veszélyeztető határhelyzetek (háborús 
bombázás), létbizonytalanság, az éppen megfogant élet. 
A lopás mint az anyagi kiszolgáltatottságra adott válasz 
kapcsán meséli el barátjának azt az irracionalitásában 
vidám jelenetet, amikor a lakmározás pillanatnyi és bi
zonytalan öröme közepette élik meg szerelmüket felesé
gével, amelynek végén a feleség bejelenti, hogy állapotos. 
Skatulya identitásmeghatározó élményei a bizonytalanság 
határhelyzeteihez kapcsolódnak, amelyeken átmenti éle
tét, illetve a hiányhoz és a vágyhoz, legyen ez a hiány a 
társ vagy birtokolható tárgyak hiánya.

A határ fogalmához a bezártság, elzártság fogalma 
társul, a regényben hangsúlyos szerephez jutnak a zárt 
terek, áthatolhatatlan akadályként és menedékként is. 
Veszélyhelyzetben vagy valamilyen cél elérése érdekében 
a test elrejtése (pincébe, hordóba, szekrénybe) vagy va
lamilyen határon való átjuttatása a megoldás. A zárt tér 
valaminek az uralását, birtoklását teszi lehetővé. Ilyenként 
jut szerephez Skatulya elbeszélésében a ház, mint az anyagi 
javak lehetséges gyűjtőhelye, a szekrény mint tárolóhely és 
búvóhely, de a Skatulya által vágyott anyagi javak jelentős 
része is további tárolóeszköz (szekrény, hűtőszekrény), 
illetve a zárt teret (a házat) berendező és ezzel a birtoklással 
paradox módon a lehetőségeket bezáró fogyasztási cikk. 
Skatulya verbális megnyilatkozásai a birtokolni vágyott 
anyagi javak felsorolásával definiálnak valamiféle célokat,
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de ez predefiniált kategóriák használata csupán a részéről, 
vágyai a mások által felkínált és mások által már megszer
zett javakra irányulnak, vagyis a fogyasztói mentalitás jól 
körülhatárolt formáit veszik magukra, mivel saját maga 
nem tud definiálni olyan vágyakat, amelyektől hiányérzete 
megszűnését remélné. A vágyott javakhoz való paradox 
viszonyát jelzi, hogy idegen tőle a már meglévők birtoklá
sának öröme, megszerzett világával nem tud mit kezdeni, 
nyelvileg nem leképezhető vágyai mindig az ismeretlenre 
irányulnak. Ilyenként jut jelentőséghez Skatulya gon
dolkodásában az esetleges emigráció, az ország elhagyása 
(átjutás a határon), ami álmodozásai szerint végre anyagi 
biztonságot jelenthetne számára.

A főszereplőket, elbeszélői státusukon túl, a regény 
fikcióján belül is közvetítő jellegű foglalkozás jellemzi. 
Skatulya Mihály a hangszerével közvetít, jelenít meg 
egy-egy adott helyszínen egy máshonnan származó, 
máshol létrejött, kitalált zenét, az ifjú író pedig az általa 
tapasztaltak közegéből szeretne az irodalomba átvinni 
valami esszenciálisát a szavak által. Skatulya számára 
az elbeszélés, az író számára az írás az átvitel tökéletlen 
eszközeként jelenik meg, az élmény elbeszélés, illetve írás 
általi rögzítése az élmény egyediségének és komplexitásá
nak kioltása, a sokféle, számba vehetetlen, változataiban 
uralhatatlan élettel szemben a halál világának feleltethető 
meg. A csempészet sem a vagyonszerzésről, az illegális 
meggazdagodásról szól a regény fikcióján belül, a csem
pésztörténet a fentiek összefüggésében nyeri el értelmét. 
A csempészet tipikusan olyan tevékenység, amelyhez nem 
rendelhető a maga teljességében elérhető, megnyugtatóan
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beteljesíthető cél. A csempészet a maga pőre valóságában 
reprezentálja a magában való értelem nélküli pénzszerző 
tevékenységet. Leginkább a maga befejezhetetlenségében 
értelmetlen -  valaminek a hiányából fakad, a hiányból 
él, és nem célja a hiány maradéktalan betöltése, inkább 
a fenntartása. A csempészet, amennyiben teljes mérték
ben kitöltené azt az űrt, amely űr lehetővé teszi létét, ha 
mindent átvinne a határon, amire a határon túl szükség 
van, azzal a határ aktuális értelmét és vele a csempészetet 
törölné el. A kiteljesedés egyenlő lenne a megszűnéssel. 
Közvetítő tevékenységként tehát a csempészet a maga 
tökéletlensége révén jut értelemhez.

Az átvitel, a közegváltás, a halmazállapot-váltás, az 
ontológiai dimenziók közti határátlépés jelentőségére a 
regény számos további motívuma ráirányítja a figyel
münket. Minden határ mögötti térséget újabb határ zár 
le, minden vágyott határátlépés újabb térség foglyává 
teszi az átlépőt: „ajtó, mely jó előbb mintha kopogtatott 
volna valaki, és aztán a folyosó, a hosszú-hosszú, vég 
nélküli folyosó, hangelnyelő szőnyegeivel, kissé odébb 
megismétlődik az egész, bejárati ajtó ismét, belépő, für
dőszoba, hálószoba, ágy, asztal, szék, szekrény, üvegfal, az 
üvegfalon túl a fenyves, a fenyvesen túl a tenger, a tenger 
felett a csillagos ég” (12-13). A pálinkafőzés mint egy 
szerves anyagból párlással készült esszencia létrehozása 
pedig bizarr mondatban tematizálja az átvitel kérdését: 
„ezt a pálinkát halfejből főzték” (119).
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T e s t , b i r t o k l á s , á t v i t e l

Az átvitel összefüggésben van a birtoklással. A meglévő, a 
birtokolt az, amit megkísérelhetünk egy másik közegbe, 
dimenzióba átvinni. Skatulya az életét kívánja elmondani, 
azt, ami számára értékes, illetve problematikus a saját élet 
kapcsán. Közlései alig alakulnak történetekké, az életét alig 
birtokolja elmondható élmények soraként, élete hányódó 
élet, rövid távú, ötletszerű célokkal, hosszú távú elképze
lések nélkül, ennek megfelelő, töredékes, összefüggéseket 
felmutatni nem tudó történetekkel. Ami történetként 
elmondható, azok is hiányvonatkozások megfogalmazásai, 
kevés tervének kudarcait meséli, illetve túléléstörténeteket, 
olyan epizódokat, amelyek egyetlen sikere, eredménye, 
hogy többé-kevésbé ép bőrrel került ki a helyzetből. Sem
mit sem birtokol soha, csak a puszta biológiai életét:

„...mire a szinénák megszólaltak, én már régen lenn vol
tam a faládák között, a sarokban, mert ott a legbiztosabb, 
a sarkok a legbiztosabbak földrengéskor is, a fejem bedug
tam egy faládába, ha minden összedől, az egész világ, én 
élve maradok, mert ha a föld betemet is, lélegezni akkor is 
tudok majd, víz is van velem, arra az esetre, ha égni kezd 
a pince nádfedele, egy kisdézsában, az embernek nem 
szabad elhagynia magát, mennyiből áll telehordani vízzel 
egy kisdézsát? ha az ember ruhája meggyullad, akkor 
viszont jó hasznát veszi, beleül a dézsába, és élve marad, 
ha parázs esik az ember hajába, egyszerűen belenyomja 
a fejét a vízbe, így maradtam én élve, így maradt az én 
nevem az igazolványomban, és nincs, hála istennek, falra 
írva aranybetűkkel...” (128-129).
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És erről beszél, az életéről, élni akar, barátjának, Nor- 
vónak elbeszélt kalandjai erről szólnak, a szobára, padra, 
fűre vitt nőkről, és ezt veszíti el végül, a beszéddel együtt, 
amikor utolsónak bizonyuló csempészútján lelövik.

A kitömött madárban elmondott történetekről és azok 
értelméről mindig kiderül, hogy van mögöttük egy má
sik, tágabb keretek között megvalósuló történet, amely 
módosítja a korábbiak értelmét, megadja ezek nyitját. 
Sem Skatulya, sem az író nem lát rá a saját (épp elbeszélt) 
történetének teljességére, csak az általuk közvetlenül 
felfogott eseményeket mesélik el, amelyek értelme utó
lag, kívülről szemlélve, például Lujza perspektívájából 
szemlélve nyerhet magyarázatot. Maga Lujza viszont a 
saját életét ugyanígy nem uralja, a saját történetében, 
egy csempészbanda fejeként ő is csak báb, a titokzatos, a 
térben távoli, bécsi nagyfőnök bábja.

A megsokszorozódásnak ugyanez a mintázata figyel
hető meg Skatulya monológjában, amikor a saját életük 
értelmét keresi:

„te mit gondolsz, Norvo, van isten? néha, ha az eget 
nézem este, fura gondolatok jutnak eszembe, meglehet, 
hogy a mi földünk csupán egy nagyobb bolygó bünte
tőtelepe meglehet, hogy mi, élők valahányan fegyencek 
vagyunk csupán, ötven, hatvan, hetven évre ítélve”.

A túléléstörténetek a testre, illetve a kitömött madár 
motívumán keresztül a bőrre mint a test határára is rá
irányíthatják a figyelmünket. Az ember testbe zárt élet, 
amely a túlélését úgy tudja biztosítani, ha megfelelően
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védett helyre zárja be (vagy ki) a testét. A test mint a 
létezés kézzelfogható formája manifesztálódik Skatulya 
elbeszélésében, a test a létezés megélésének helye és mód
ja. Veszélyhelyzetekben a test elbúj ása, elbúj tatása jelenik 
meg elsődleges reakcióként, a test az, amit el kell rejteni 
a háborús események közepette. Az elbeszélés jelenében is 
a szekrény zárt tere jut először Skatulya eszébe lehetséges 
menedékhelyként (75), ahogy meghatározó szerepe van a 
test csónakkal történő eljuttatásának egyik helyről a má
sikra. Skatulya Mihály teste élő testként lép a csónakba, 
és a csónakút lesz az utolsó útja, teste itt válik holt testté. 
A regény minimálisan színre vitt szüzséjében központi 
szerephez jut egy templom szentélyében lévő kripta, egy 
holt test helye, amelyet a csempészáru rejtekhelyeként 
használnak. Skatulya élete a zárt terek (szabályos életke
retek) védelmének primér vágya és az ezekkel a szűkös 
keretekkel való elégedetlenség feloldhatatlan ellentmon
dásában realizálódik. A regényben folyamatosan szerephez 
jutnak az elzártság, bezártság, kizártság motívumvariációi 
és a hozzájuk kapcsolódó vágyak, a hozzáférés, test átjut
tatásának vágya az elzáró akadályon. A regény első fejeze
tének első része is a vágyott test megközelíthetetlenségét, 
megfoghatatlanságát beszéli el. „nézd, mondjuk, a kezét, 
megmutatom, bár az utolsó pillanatban is visszaránthatja, 
kicsúszhat tenyeremből, mint a nedves szappan, vagy egy 
gondosan megtisztított hal” , jelenik meg a vágyott női test 
hiányának, a birtoklás veszélyeztetettségének motívuma 
a regény első mondatában, hogy aztán az egész részben 
a szállodai szobák mögé zárt testek és az egymáshoz való 
hozzáférés problematikusságának motívuma variálódjon
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a regénybeli író elbeszélésében. Az, hogy a hiány, a test 
elzártsága összekapcsolódik a testbéli létezés és a szöveg
ben létrehozható világ határának áthatolhatatlanságával, 
úgyszintén már az első mondatokban kifejezésre jut: „...a 
szavak mit sem jelentenek az ujjaknak...” (n). Az író 
hallgatózik a vágyott lány ajtó mögé zárt testének zajait 
kémlelve, a kulcslyukon keresztül leskelődik, a levegőben 
szállongó púderillatot mélyen beszippantva elképzeli a 
lány benti tevékenységét: „most mintha könyvben lapozna 
odabenn, vagy füzetben, talán naplót vezet, talán magad 
is szerepelsz szavai színpadán, kézírása megvilágításában, 
anélkül, hogy tudomásod lenne róla, több mint valószínű, 
mert az lehetetlen, hogy minden erőfeszítésed, mely arra 
irányult, hogy figyelmét magadra vond, hiábavaló volt...” 
(18, kiemelés tőlem, L. I.). Az író kudarca testi kudarcként 
és az írói nyomhagyás szándékának kudarcaként is meg
fogalmazódik, a test kiszolgáltatott tehetetlensége és az 
alkotói nyomhagyás kudarca egymásra vetül: „nemiséged 
zátonyán fekszel, nap virrad rád, megmagyarázhatatlan 
hőség lankaszt, borulás és napfény váltakozik, aztán máris 
alkonyul, egy ideig még látod az alattad elúszó testeket, 
aztán véred magasra csap fölötted: megöregedtél, te nem 
fogsz írásos nyomokat hagyni magad után” (50). Az élet 
és az írás, identitás és rögzített névalak összekapcsolását 
olvashatjuk a háborús túlélést színre vivő jelenet konk
lúziójában is: „így maradtam én élve, így maradt az én 
nevem az igazolványomban és nincs, hála istennek, falra 
írva aranybetűkkel, így van nekem két lábom, kéz kezem, 
két szemem, két fülem” (129).
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Ebben az összefüggésben a nyomhagyás groteszk 
formájaként jelenik meg, amikor magán a testen, a test 
felületén történt nyomhagyás képét rögzíti az író elbeszélő. 
Az életet lazán és magabiztosan élvező pincér Milivoje 
másnaposán kiszolgáltatott teste egy régmúlt, értelmét 
vesztett, groteszk nyomhagyási kísérletként olvasható: 
„óvatosan megemelted a pokrócokat, alkoholbűz csapott 
meg, Milivoje arca vörös volt, félmeztelen feküdt, a mellé
re egy meztelen nő volt tetoválva, egy nyílvesszővel átszúrt 
szív, az elmaradhatatlan vércseppekkel, egy vitorlás hajó, 
egy jókora horgony, kötéllel, egy pálmafa a hajó alatt, egy 
dátummal ellátott gitár: 1950. aug. 7., holdsarló, alatta 
aláírás: Gogo, egy tőr, néhány érthetetlen pont és vessző, 
valamint egy revolvert tartó szőrös kar” (159). A  sztereotip 
jelek, amelyeket egykor a megélt eseményekkel, létesített, 
jelenvalósággal telített kapcsolatokkal azonosként rög
zítettek, a rögzítés időpontjának jelzésével együtt, üres, 
sztereotip, kiüresedett jelekként kerülnek az öntudatlan, 
kiszolgáltatott testet szemlélő író elé.

Az E L B E S Z É L É S  ( Í R Á s )  M IN T  A Z  Á T V I T E L  

E S Z K Ö Z E  É S  A K A D Á L Y A

Skatulya életeseményeinek elbeszélésével, az elbeszélés 
jelenében történő refigurációjukkái a jelenbéli énje ön
azonosságát kísérli meg létrehozni az őt hallgató Norvo és 
önmaga számára. Elbeszélése folyamatosan reflektál ebbéli 
kudarcára, arra, hogy nem tudja összefüggő történetként 
elmesélni az életét. Skatulya legnagyobb monológjai a 
nem birtokolt, ámde vágyott tárgyak megnevezései, vég
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telenített, össze nem függő felsorolások, például, hogy 
mi mindennel érkeznek a nyugati turisták a tengerpartra 
-  itt a prózai tördelés átvált a tárgyanként sorokra tördelt 
verses, illetve katalógusszerű felsorolásba (245-249) - , és 
ugyanilyen, a megvásárolni vágyott tárgyakat lajstromozó 
felsorolással közvetítődik a meglőtt Skatulya eszméletvesz
tése is, utolsó gondolatai nem életének meghatározó ese
ményeihez, a számára fontos személyekhez kapcsolódnak, 
eszméletvesztését a fogyasztói társadalom vágyott, magas 
presztízsű áruinak a rendezetlen felsorolása reprezentálja. 
Skatulya leginkább ezekben a felsorolásos, ismétlődésekre 
épülő szerkezetekben van elemében, az összetett törté
neteknél, elzárt értelmű vagy megképzésre váró értelmű 
eseménysoroknál rendre előtérbe kerülnek „az elbeszélés 
nehézségeidre vonatkozó közlések: „...mit is akarok 
mondani” -  kommentálja, amikor elveszíti saját elbeszé
lésének fonalát (27), „én úgy is beszélek, mint ahogyan 
élek, szaggatottan, kihagyásokkal, mindig újabb dologba 
fogva” (240), reflektál saját elbeszélésére és életére meg a 
kettő összefüggésére, illetve hasonlóképpen összegez: „az 
én egész életem egyetlen hosszú, megválaszolatlan kérdő 
mondat” (239).

A másik elbeszélés írója az írás médiuma által próbálja 
meg a létrehozott alkotásba átvinni a megélt élet élményét. 
O is az elmondandók elmondhatatlanságával szembesül, 
és szükségszerűen, az írás természetéből adódóan köz- 
vetíthetetlennek találja a közvetíteni szándékozottak gaz
dagságát:
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„valahányszor írni kezdtél, a való világ elviselhetetlenül 
leszűkült számodra, mintha a koncentráció, melyet az 
írás megkövetelt, szemellenző lett volna, a szemedbe 
csúszott váratlanul, fuldokolni kezdtél, s egyszerre ezer 
dolog kezdett csalogatni a közvetlen környezetedből, 
melyekre talán sohasem figyeltél volna fel, ha nem veszel 
tollat a kezedbe, s így a papír órákon át üresen feküdt 
előtted, napokon és heteken át, ha viszont egy külső 
inger csábításának engedve egy hirtelen mozdulattal 
magad elé dobtad a tollat az asztalra, egyszerre nevet- 
hetnéked támadt a valóság ugyanazon csonkjai miatt, 
melyek még alig egy pillanattal előbb csábítottak, és arra 
kényszerítettek, hogy a tollat letegyed (...), ujjaid közül 
kicsúszott a ceruza, tisztán hallottad, amint koppant a 
padlón, s szinte ugyanabban a pillanatban úgy érezted, 
mindössze két szó is elegendő lenne, hogy mindazt ki
fejezd, amit oly hosszú idő át, annyi próbálkozás után 
sem tudtál egyszer sem kifejezni, két rövid, egyszótagú 
szó (...), lehajoltál a ceruzáért, de mire kiegyenesedtél, 
rendszerint abban a pillanatban, ahogy a papírhoz 
érintetted kezed, a két szó, mely oly tisztán csengett 
bensődben, nyomtalanul eltűnt a feltörő gondolatcson
kok kavargásában, nem is kerested őket, mert tudtad, 
ha meglelnéd is őket, csak csalódnál bennük, tudtad, 
hogy semmiben sem különböznek attól a két szótól, 
melyeket közvetlenül bénultságod pillanata előtt vetettél 
papírra, ugyanaz a két szó lenne az, melyet csak azért írtál 
a papírra, hogy kipróbáld az újonnan hegyezett ceruza 
hegyét...” (87-89).
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Ehhez a motívumkörhöz kapcsolódik a regényeimbe 
emelt metafora, a kitömött madár is, amely az élet és halál 
közti határátlépés visszavonhatatlan következményeire irá
nyítja a figyelmet. A regény az élet és a test visszavonhatat
lan elmúlásáról, a nyomhagyás, az épp megtörténő életen 
kívüli, utólagos értelemadás áthidalhatatlanul más, idegen 
voltáról beszél. Az írás nem egyéb ebben a felfogásban, 
mint a rögzített, már nem élő élet. A test is, az írás (elbe
szélés) is holtak a nekik értelmet adó pillanatnyi létezés 
nélkül, rögzítésük eredménye nem több, mint „kitömött 
madár” . Domonkos költészetének alapkérdése, az élő 
élet és ennek az irodalom általi reprezentációja közti fel
oldhatatlan különneműségyl kitömött maddmdk is egyik 
legfontosabb problémája. Az élet a test által realizálódik, 
a test viszont, mint a létezés kézzelfogható megnyilvánu
lása folyamatosan hiányaiban és megfoghatatlanságában 
kerül színre, „kicsúszik” a tenyérből (9-10), a test általi 
közléseken túlmutató közlések pedig problematikusak. 
A szavak és a test szembeállítása a regény elején (az író 
szövegében) élesen kifejezésre jut:

„a szavak mit sem jelentenek az ujjaknak, sebtében ki
ejtett szavaid, hogy az ujjak kutatásának elejét vegyed; 
az ujjaknak a homlokverejték, a pattanás, a szemölcs, az 
orr, az ajkak dimenziója mesél, hátraszeged hát fejed, de 
már késő, időközben a tapintás letérképezett” (11).

A kitömött madár motívuma kétszer fordul elő a re
gényben, egyszer Skatulya, egyszer az író elbeszélésében. 
Skatulya elbeszélésében az öregség és a halál kapcsán kerül
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szóba, Mikola Gyöngyi szerint egy temetkezési cég kira
katára utalva (Mikola 1994:57), de mindenképp Skatulya 
egzisztenciális szorongását kifejezve. A szövegrészlet azt 
is kifejezésre juttatja, hogy Skatulya kritikus életkorban 
van, az öregség határán, de még a fiatalságához tartozó
nak tudja magát, a kissé hosszabban idézett szövegrészlet 
tulajdonképpen az önazonosság mint az életösszefüggés 
megélésének problémáját viszi színre:

„te, Norvo, én tudom, hogy sokat jártatom a szám, 
velem valami nincs rendben már hónapok óta, érzem, 
én megöregedtem, még négy-öt év, esetleg hat, és akkor 
semmire való leszek, és ha erre gondolok, elfog valami 
borzasztó félelem, mint mikor álmomban zavarnak, és 
én képtelen vagyok megemelni a lábam, de elég csak egy 
szép, fehér inget meglátnom a kirakatban, egy csillogó 
borotvakészletet bőrtokban, egy kalapot, hogy ismét úgy 
érezzem magam, mint a kezdet kezdetén, mint húszéves 
koromban, mintha nem is az én életem lenne a múlté, úgy 
érzem olyankor, hanem valaki másé, akit nem ismerek, 
aki messze-messze Afrikában fekszik hidegen egy pálmafa 
alatt, vagy az északi sarkon, jégbarlangban, örök világos
ságban; ott álldogálok néha órák hosszat a kirakat előtt, 
és félek továbbmenni, mert a következőben, tudom, egy 
kitömött madár fogad, fekete szövetek, sötét napszem
üveg, harapófogó, szögek és egy kalapács” (104).

A motívum másodszor is végzetes összefüggésben ke
rül elő, az író történetében, rejtjeles üzenetként, vagyis 
a regény fikcióján belül is átvitt értelemben. Amikor a
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csempészbanda vezetője, a bécsi főnök kiküldöttje, Lujza 
táviratban értesíteni akarja a nagyfőnököt, hogy lebukott, 
azt sürgönyözteti meg az író elbeszélővel, hogy „a madarat 
kitömték” (235).

Mindkét esetben a folytathatatlanság kapcsolódik a 
motívumhoz, a továbbhaladás, a továbbvitel lehetőségé
nek a megszűnése. A madárhoz kapcsolódó szárnyalás a 
szabadság lehetőségéhez kapcsolja a motívumot, a kitö
mött madár elsődlegesen ennek lehetetlenségét jelenti. A 
kitömött madár azonban nem egyszerűen halott madár, 
hanem artefaktum, emberi tevékenység által létrehozott 
alkotás, amely az élőlényt próbálja megőrizni, megidézni. 
A madár esetében azonban éppen a legfontosabb megkü
lönböztető jegyét, a repülést képtelen reprodukálni az így 
megőrzött madár.

Az élet és az azt kifejezni próbáló nyelvi produktum 
közötti problematikus viszony a nyelvhasználatra vetítve 
is megjelenik Skatulya monológjában, amikor a számára 
legfontosabb dologként azonosított női nemi szerv meg
nevezésének problematikusságáról beszél. Miután kifeje
zésre juttatja felháborodását az érintett szó megbélyegzése 
ellen, egyetlen szót nevez meg istentelenként, a halált.

Mikola Gyöngyi megfigyelése szerint a regényben a 
szerelem és a halál nem egymással szemben állnak, „a 
szerelem (...) nem a kozmikus rend helyreállítása és mű
ködése, nem is menedék a szenvedés elől, hanem éppen 
ellenkezőleg: a káosz és katasztrófa munkál benne” .124

124 Mikola Gyöngyi: i. m. 56.
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A szerelem tárgya mind az író, mind Skatulya esetében 
Lujza, akinek teste is, létformája is az ürességet hordozza, a 
teste nem fölkelti a vágyat, hanem rávetül a férfiak vágya, 
anélkül, hogy kielégülhetne, és életmódja, a csempészés 
is az ürességgel, a hiábavalósággal van kapcsolatban, an
nál inkább, mert ebben sem önálló, hanem a láthatatlan 
bécsi nagyfőnök utasításainak végrehajtója. A szerelem 
is, a halál is végső soron az ember kiszolgáltatottságát 
reprezentálják.

A kitömött madár otthontalan figurájának nyelve nem 
olyan transzparens módon problematikus, mint például 
a Kormányeltörésben című Domonkos-költemény beszélő 
énjének nyelve. A Kormányeltörésben nyelvéről elmondha
tó, hogy „torzószerű, illetve szinekdochikus, amennyiben 
valamely távol lévő egészre mutat vissza (Thomka 1994, 
1), s ez sejthetően meghatározza az otthontalan »én« szub
jektivitását is” (Kulcsár-Szabó 2007, 643), ezzel szemben 
A kitömött madár elbeszélő-főhőse, Skatulya Mihály nem 
a nyelvvesztés állapotában van, nyelve nem egy távol 
lévő „egész” nyelvre, „helyes” nyelvre, egy teljes világot 
reprezentáló nyelvre utal vissza, illetve egy ilyen olvasat 
Skatulya Mihály figurájának problematikus félreolvasása 
volna. Skatulya Mihály figurájának nincs pozitív megfele
lője egy múltbéli vagy akár eszményként megfogalmazódó 
világban. Ezért nem érvényesíthető rá problémamentesen 
például valamiféle konkrét társadalomkritikai olvasat.

Nyelve egy szókészletében, tükörfordítások által lét
rejött kifejezéskészletében sajátos regionális rétegnyelv, 
amely ebben a műben nem a magyar irodalmi nyelv 
normáihoz képest mutatja fel önmagát, hanem a maga
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egyediségében -  önmagaként. Skatulya esetében az ott
hon nyelve is ez, és az otthon annyiban reprezentálódik, 
amennyire ez a nyelv lehetővé teszi. Fontos jelzéseket 
kapunk ugyanakkor a regény elbeszélői fölötti szerzői 
szándékról annak jelzése révén, hogy elbeszélőinek és sze
replőinek nyelve nem szociológiailag kíván pontos lenni, 
a nyelv által nem valamilyen konkrét társadalmi státust és 
ehhez kapcsolódó problémát kíván reprezentálni, hanem 
a nyelvnek a regény világán belül van jelentősége. Az 
elbeszélői közlések, illetve az általuk közvetített szereplői 
megszólalások például, noha jelzésszerűen illeszkednek 
a szereplők társadalmi státusához, valószerűnek kevéssé 
nevezhetők. Domonkos regényének szerzője minimálisan 
sem foglalkozik például azzal, hogy szereplői milyen nyel
ven beszélnek egymással. Skatulya beszéde ugyan számos, 
csak a vajdasági magyar nyelvben található fordulatot 
tartalmaz, illetve több, a szerb vagy a horvát nyelvből 
származó nyelvtani szerkezet, vonzat, csak ezek alapján a 
nyelvek alapján érthető frazéma szerepel bennük, így is 
színre víve Skatulya nyelvi otthontalanságát, idegenségét, 
szemben az író beszédével, amely alapvetően megfelel a 
magyar irodalmi nyelv normáinak, ugyanakkor olyan 
szereplők párbeszédében is szerephez jutnak kizárólag 
a magyar nyelvben működő jelentésképző elemek, akik 
nyilvánvalóan nem beszélgethettek magyarul egymással.

Kulcsár-Szabó Zoltán kimutatja, hogy a Kormányéi- 
törésben nyelvvesztése, nyelvi otthontalansága is csak lát
szólag tartalmaz pozitív ellentétpárt a nyelv birtoklásának 
helyzetében, otthonosságában, és „motivikus csomópont
jainak körforgása rendre az otthon és az otthontalanság,
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saját és idegen pólusainak olyasfajta egymásba csúszásához 
vezet, amely éppen az elhagyott otthon (vagy anyanyelv) 
létét kérdőjelezi meg” .125 Ezek a kételyek érvényesíthetők 
a regény olyan alapkérdéseire is, mint a szabadság kérdése. 
Nem tekinthetjük csupán a szocializmus névadási gyakor
lata fölött ironizáló megoldásnak, hogy a regény egyik 
kiemelt mikrohelyszíne a Szabadság szálló nevet viseli. A 
szállodáról aztán kiderül, hogy díszlet, az alkalmazottak a 
csempészbanda tagjai, az ott lakó író pedig a szállóvendég 
státusát tölti be, az ő szerepe a látszat (a szabadság látszata?) 
fönntartása, míg végül ő is a csempészbanda tagja lesz. „A 
jó és a rossz végletes összekeveredése, ill. különbségének 
feloldódása végső soron a szabadságot mint individuális 
princípiumot, mint a jó és a rossz közötti választás lehe
tőségét semmisíti meg a Vörös-sziget világában. Ennek az 
elvesztett és elvesztegetett szabadságnak a szimbóluma a 
regény mindkét szólamában megjelenő kitömött madár” , 
állapítja meg Mikola Gyöngyi.126 Ez a szabadság azonban 
csak definiálatlan vágyként, legfeljebb a létező korlátok 
közül való kitörési kísérletként, a korlátokon lényegében 
nem módosító helyváltoztatásként fogalmazódhat meg 
a regényben, cselekvési programként, elérhető célként 
illúziónak bizonyul. A regény nyitott befejezése legfeljebb 
annyit enged meg, hogy az író által megszólított költő 
barát talán mégsem enged a rábeszélésnek, hogy művész 
voltát alárendelje a csempészetnek, legalább vágyként, „hi
ányvonatkozásként” fenntartva a szabadság eszményét.

125 Kulcsár-Szabó Zoltán: Költőietlenség, versszerűtlenség, 

nyelvtelenség. In A magyar irodalom történetei III. 1920-tól 

napjainkig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András. 

Budapest, 2007, Gondolat, 646.

126 Mikola: i. m. 57.
202



U T Ó SZÓ

Az újvidéki H íd  folyóiratnak írt, a helyváltoztatásokról 
szóló esszémben idéztem meg Herceg János Ereszalji észre
vételek című rádiós jegyzeteit, amelyek az Újvidéki Rádió 
vasárnap déli Faluműsoribán hangzottak el a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben.127 Egy biztosnak látszó világ 
értelmes képét kínálta ez az ereszalj, már amennyire fel 
tudom idézni. Egy tájékozott, világjárt vándor mondta el 
a visszavonult, már érdek nélküli szemlélődő pozíciójából 
kommentárjait „a falu” dolgairól. A maga falujáéról, Pá
rizstól, Budapesten, Újvidéken át, a Duna holt ága mellett 
meghúzódó vajdasági kistelepülésig. Mindez persze utóla
gos értelemadás, gyerekként nem sokat értettem ezekből 
az észrevételekből. Először is félreértettem az ereszaljt a 
címben. Mondhatnám, hogy innen a vágyódásom a fik
tív görög város, az antik Mediterráneum romjaira épült 
Eressza iránt. Ahonnan a nyugodt, érdek nélküli szem
lélődés pozíciójából lehet elmondani kommentárjainkat 
közös dolgainkról. De Eresszát nem találom. A dolgaim 
hol ezzel, hol azzal közösek. A megszólalásmódok a meg
szólítottól függően alakulnak.

„A jó hely az egy jól megírt szöveg. Magába záruló Sinistra 
körzet, egy jól felépített híd a Drinán, József Egyiptom-

127 Ladányi István: Eresszai észrevételek. Zágráb-Hajmáskér- 

Zágráb (via Zenta, Szabadka). 2005 október vége, november 

eleje. Híd, 2005. november. 31-38.
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bán és a testvérei. Jársz-kelsz tereikben, ha nem szólsz, 
észre se vesznek, de válaszolnak, ha kérdezel. Ott van 
bennük a helyed.”

Ezzel biztattam magam abban a Híd-béli esszében. 
Ennek a helykeresésnek a jegyében születtek ezek az 
írások.
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Az újvidéki H íd  folyóiratnak írt, a helyváltoztatásokról szóló 
esszém ben idéztem  m eg H erceg János Ereszalji észrevételek  
cím ű rádiós jegyzeteit, amelyek az Ú jvidéki Rádió vasárnap déli 
Faluműsorában hangzottak el a múlt század hetvenes-nyolcvanas 
éveiben. Egy biztosnak látszó világ értelm es képét kínálta ez 
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világjárt vándor m ondta el a visszavonult, m ár érdek nélküli 
szem lélődő pozíciójából kom m entárjait „a  falu” dolgairól. A  
maga falujáéról, Párizstól, Budapesten, Újvidéken át, a Duna holt 
ága mellett m eghúzódó vajdasági kistelepülésig. M indez persze 
utólagos értelemadás, gyerekként nem sokat értettem ezekből 
az észrevételekből. Először is félreértettem az ereszaljt a címben. 
M ondhatnám , hogy innen a vágyódásom  a fiktív görög város, az 
antik M editerráneum  rom jaira épült Eressza iránt. Ahonnan a 
nyugodt, érdek nélküli szemlélődés pozíciójából lehet elmondani 
kom m entárjainkat közös dolgainkról. D e Eresszát nem találom. 
A  dolgaim  hol ezzel, hol azzal közösek. A  m egszólalásm ódok a 
megszólítottól függően alakulnak.


