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rös és fekete

Pilisborosjenő n vagyunk. Együtt a család. T. Olivér, a palicsi polgár,
ahogyan szereti magát nevezni, néhány napja érkezett haza Berlinb ől, Lea
lányához, Pilisborosjen ő re, ugyanis Olivér egyben pilisi polgár is, magyar
állampolgárként itt tartják számon, ám csak most kezdett emlékezni, milyen gyakori volt egykor szül ő városában a Pilisi vezetéknév, tehát ha Pilisinek nevezi magát, ő is felvéve még egy P-t a neve elé, mint Palicsi P.
Howard, valójában nem távolodik, hanem éppen hogy közelít szül őföldjéhez, amely a pilisi hegyekkel szemben sík, minta tenyere... Igen, így valahogy állna a dolog, ha a helyiek nem Borosjen őt mondanának, s őt leginkább csupán csak Jen őt, ugyanis Olivér gyakran hallja a buszon, Üröm körül, amint a n ő k férjük kérdésére: Hol vagy?!, azt válaszolják mobiltelefonjukba hangosan, hogy: Jövök le Jen őrő l. Mire a busz utasai megfordulnak,
jóllehet mindannyian azt teszik, maguk is kórusban mondhatnák: Jövünk
le jenoro
Amikor családot mondtam, mosta nagycsaládra gondoltam, ugyanis
Krivajáról felutazott Pilisborosjen őre Olivér húga és a férje, valamint
Ó-Kanizsáról megboldogult bátyjának felesége és fia, a neves galambász,
Szerbia és Crna Gora Galambászszövetségének f őtitkára - röptitkára is .. .
Olivér könyvekkel telezsúfolt kis szobájában piszmogott épp, amikor
benyitott hozzá Panna unokája. Forgolódott, minden bizonnyal játszani
szeretett volna Olivérrel. Van itt egy könyv?, kérdezte összeráncolva homlokát, előző nap ugyanis könyvtárosdit játszottak volt n ővérével, Jankával,
jócskán összekuszálva a polcok állagát. Nincs, válaszolta határozottan Olivér, noha az asztala is könyvekt ől roskadozott. Mire, Olivér nem kis csodál- 3
...

kozására, Panna tudomásul vette a dolgot, sarkon fordult, és elindult kifelé. Közben csupán annyit jegyezve meg félhangosan, hogy: Különös. Panna távozása után Olivér már nem tért vissza stúdiumaihoz, az igazság az,
kissé megzavarta, überelte unokája váratlan válasza. Különös, ismételgette ő is, majd mással kezdett foglalatoskodni. A lexikonok mögül el őhúzta
biliárdposztóval bélelt - dupla-tripla fenek ű - ládikóját, teátrálisan, akárha
egy játékszínpadot, felnyitotta, majd beléje rejtette néhány apró berlini
szerzeményét, amelyek között volt egy, ahogyan ő mondotta nem kis iróniával: békebeli zinsoldat is. Tehát a valóságban is volt egy teátrálisnak
mondható pillanat, ahogyan a zinsoldatot a biliárdposztó közepére állította, jobbra-balra igazította, csuklójában keresve a gyerekkori beidegz ődéseket, érdekesmód ezek a mozdulatok egyáltalán nem korrespondeáltak
unokái mozdulataival, ezek már egy öregember játékainak részét képezték
kizárólag, nem véletlenül rejtegette még unokái el ől is a ládikót, most is
éppen vigyázva, nagy körültekintéssel dugva vissza a lexikonok mögé.
Hogy aztán ő is kisomfordáljon a nappaliba, az ételreceptekr ől, növények
locsolásáról trécsel ő nőket hallgatni egy ideig, majd veje és sógora szenvedélyes sakkpartijának kimenetelét próbálta megjósolni. Ők ketten nem
tudtak egymás nyelvén, lévén egyik montenegrói, a másik pesti-zuglói magyar, ám a sakk pótolta számukra a közös nyelvet, barátságukat, egymás
iránti szeretetüket fokozták a családi összejöveteleken lejátszott partik,
ahogy ők mondták, ismerték egymás agytekervényeit. Majd Olivér elindult a karzatra, ahonnan fia és unokaöccse hangját vélte hallani.
Biztosan már a karzaton is galambászkodnak, gondolta, és azon se lepődött volna meg, ha turbékolást, valós szárnysuhogást hall. Olivér fia
ugyanis azt tervezte: elkezd, mint mindig hangsúlyozta, szerény keretek
között, galambászni, Palicsfürd őn, új, Bartók utcai házukban. A házat még
csak most kezdték adaptálni, a padlás újraformálását illet ően természetesen már többször kikérve unokatestvére tanácsát, aminek Olivér is nagyon
örült, ugyanis, gondolta, akkor Zsigmond unokája észrevétlen fog galambásszá, a szabadkai rezg őnyakúak szakértő jévé lenni, ahogyan neki, nagyapjának köszönve pedig filatelistává. Olivér komoly meggy őződése volt: két
dolog van a világon, amivel érdemes foglalkozni: a galambászat és a filatélia.
A két testvér, akiket akár ikertestvérnek is vélhet az ember, mivel alig
van egy-két hónap közöttük, a kerek vasasztalka mellett ült, a kényelmes
karosszékekben. Jóíz űen kávéztak, boldogan eregették a füstöt a résnyire
nyitott, ferde tet ő ablak alatt. És nyomatták a szöveget, méghozzá, Olivér
azonnal megérezte, hiszen semmi sem hiányzott neki ennyire a Berlinben
töltött hónapok alatt, valami jó ó-kanizsai történet bontakozott ki éppen.
Lehevert az egyik pamlagra. Próbált gyorsan rákapcsolódni, ahogyan
4 mondani szokta, pneumatikusan rátapadni. A történetre. Mint olyanra.

Ám a történet, ezt azonnal észrevehette: nem galambos volt. Hanem:
kutyás. Mivel galambász korszaka elő tt Olivér unokaöccse a környék
messze-híres harcikutya-tenyészt ője, edzője volt. Az egyik Pesti tévécsatorna népszer ű mű sorának, a Naplónak sokat emlegetett szerbiai riportja
a harci kutyák titkos viadalairól éppen az ő kishomoki tanyáján, az ő rendezésében történült, noha a felvételezésre, illetve az anyag levetítésére sosem adott engedélyt. Tíz harci kutyát tartott volt. Harci kutyák vicsorogtak még a padláson is, amely most rezg őnyakú és keringő fehér angyalokkal tele. Tehát, noha mindenki büszke Szerbia és Crna Gora galambászatóban betöltött pozíciójára, t őle várják a Szerbia és Montenegró-i galambászat
felvirágoztatását, Magyarországon keresztül Európához való csatlakoztatását - átröptetését, azért kutyaügyben is még mindig hozzá fordulnak az
emberek. Olivér unokaöccse valójában egy aranyos, nagy tudású állatorvos, Pesten tanult a Rottenbiller utcában, noha most éppen az újvidéki
Magyar Tanszéken folytatott tanulmányait próbálja, nem kis keservek között, finalizálni. Maga a történet is err ől szólt. Hogy hozzá fordultak valami kutyaügyben. Csak hát Olivér lassan ismerte ki magát benne. Mármint
magában a történetben.
Ugyanis megzavarta az állandóan hangsúlyozott vörös és fekete szín.
Hiszen az emberek, rajta kívül, nem sok színnel operálnak, az emberek,
úgy általában, nem impresszionisták, se nem fauvisták. De id ővel megértette, valójában egy kutyaólról volt szó. Amely vörösre és feketére van festve. Furcsa kombináció, gondolta el őször. Miért éppen vörös és fekete?
Majd pedig azon morfondírozott, volt ideje, az ó-kanizsai történetek, mint
tudjuk, lassan haladnak, sok semmis mellékággal, hajszálgyökérrel, miért
hangsúlyozza ki unokaöccse minden egyes alkalommal a kutyaól színét.
Igen, morfondírozott Olivér, az ó-kanizsai történetek színskálája sosem is
ennyire markáns.
Azután lassan kezdett tisztulni a kép. A vörös és fekete kutyaól képe.
Az történt ugyanis, hogy ismét elszabadult Szasa kutyája. Olivér fia jóíz űen somolygott. Mindehhez ugyanis tudnunk kell, Olivér fia Nyári mozi című, Ó-Kanizsán és a Járáson forgatott els ő játékfilmjében, éppen Szasa játszotta az egyik főszerepet, a másikat, illetve hát a harmadikat, mert a tulajdonképpeni főszereplő , ugye, ezt mára magyarországi kritikusok, filmtörténészek is jól tudják: Sagmeister Ern ő volt, igen, a másikat, illetve a
harmadikat: Szasa kutyája, lapos féltacsija alakította. Ám azt már Olivér is
azonnal megértette, ez a kutya, amelyr ől mostani történetünk, igaz történetünk szól, egy másik kutya, nem az a filmszínész .. .
Szóval volt néhány buktató, néhány, kés őbb persze teljesen mellékesnek nyilvánítható körülmény, ami miatt Olivér nem kapcsolt azonnal a kutyaól színét, a történet bizonyos vonatkozásait illet ően. 5

Például maga is rákérdezett unokaöccsére, apáca-e még mindig Szasa
húga? Igen, mondta, valahol az Alpokban. Olivért érdekelte volna a hely,
hol, melyik kolostorban is apácáskodik Szasa húga: az Alpokban. Ám nem
volt idő, a történetre kellett tapadnia, mivel nem a legelejét ől kísérte.
Először is sokáig fogalma sem volt: ki is az a Lila. Mert amikor Olivér
bekapcsolódott, unokaöccse éppen Lila nagyapjáról magyarázott valamit.
Nem kérdezhette meg tehát, ki is az a Lila, amikor azt sem tudta, ki a
nagyapja, illetve csak most értesült róla, meglehet ős részletességgel.
Lila nagyapja az egyik legkomolyabb harci kutya volta környéken.
A környék egy meglehet ősen komoly környék volt - azonos T. Olivér környékével. Életének és m űvészetének tulajdonképpeni terrénumával: a
Dél-Alfölddel és Szerbiával. Azaz hát magával aBalkán-félszigettel.
Ahol valós harc, értsd, háború folyik, Ott valamiért a harci kutyák és viadalaik is sokkal komolyabbak.
Négy győztes és egy vesztes viadal állt mögötte, messze ismert kutya
volt tehát Lola nagyapja:
ALFA KENNEL'S CHAMPION BRICK
4W,1xL
Na már most: Bricknek született egy vörös orrú, ám felettébb hideg,
minden küzdőszenvedélytől mentes, jámbor lánya:
Penkala.
Valójában Penkalával kezd ő dött a történet ó-kanizsai fejezete. Az igaz
történet bonyolult és felettébb s űrű fejezete, mint kés őbb látni fogjuk, első fejezete, amelyben Olivér persze továbbra is csak részben ismerte ki
magát, mivel már rég nem élt szül ővárosában, minden második névnél elbizonytalanodott satöbbi.
Ugyanis Penkala került Ó-Kanizsára. Mégpedig egyenesen a Tipcsi
piktorhoz.
T. Olivér hirtelen nem tudta, ki is az a Tipcsi piktor. Ő csak az Apci piktorokat ismerte, sokan voltak testvérek, az egyiknek Nasszer volta keresztapja. Végső ideje lenne leellen őrizni, gondolta Olivér,
s ezzel megint sok id őt veszített:
járt-e Nasszer Ó- (hivatalosan immár Magyar-)
Kanizsán? Ha járt, részletes rajzát, mikrorajzolatát
venni a látogatás minden szegmentumának, netán éppen ott tetten érni az ún. elnemkötelezettség eszméjének mibenlétét ...Még most is a szakmában dolgoznak, komoly cégérfest ő vállalatuk van, sőt az egyik
Apci, Olivér már nem ismeri ezt a nemzedéket, noha
nincs kizárva, éppen az apjával járt iskolába: festeget,
Kar1 Anton Fleck:
valamint
filmez is. Véletlen értesült err ől Olivér, s emIch trёume, 1975

lékszik, nagyon megörült, azonnal arra gondolva: egyszer meg fogja nézni
ennek az Apci gyereknek a munkáit, szívesen méltatná ugyanis m űvészetét valamelyik komoly fővárosi (belgrád-budapesti) képz őművészeti,
illetve filmmű vészeti folyóiratban, csak úgy mellékesen, értekezése legvégén említve meg, hogy valójában Nasszer egyik keresztfiáról van szó .. .
Ám a Tipcsi piktornak még csak a nevét sem hallotta.
Szóval, folytatta Olivér unokaöccse, a Tipcsi piktornak régt ől volt egy
kanos sárga tacsija. Is, tegyük hozzá máris. Amelyik, mint ez szokott lenni, se szó, se beszéd, titokban:
megdugta Penkalát.
És akkor ebb ől a titkos nászból, gyors szerelemb ől született, ebb ől az
alomból került ki: Lila. Persze a vicc, a csavar a történetben onnan ered,
hogy Szasa, természetesen, mint komoly harci kutyát vette meg Lolát.
Gyanútlanul, hiszen Tipcsi piktornak volt, minden bohémsége ellenére, az
első győztes harci kutyája Ó-Kanizsán, nevezetesen a Tigris, akit Tipcsi kiskorában nagy odaadással, dunsztosUvegben nevelt ... Igen, Tigrisr ől filmés fotódokumentáció is létezik. Tehát Szasa csakugyan gondolhatta, hogy
Lila a Tigris és a Penkala kölyke. Máris nagy viadalokról álmodozott, tanulmányutakat tett Szentesen, Šabacon, és nem utolsósorban a balkáni
kutyaviadalok fő városában: Grockán, például.
Lolából mindenesetre nagy széllel járó, hiperaktív kutya lett. Csakhogy
megrekedt. Felépítésre igazi, szabályos harci kutya volt. Csupán miniat űr
kiadásban. És zászlós tacsifarokkal. Szóval, magyarázta Olivér unokaöcscse, minden egyes alkalommal, két-három számmal nagyobb patáliát csapott súlyához, szúnyog kategóriájához viszonyítva. Mondanom sem kell,
tette hozzá, ilyen kategória harci kutyáknál nem is létezik.
A szúnyog nem harci kutya. De még csak csivava sem. (De a csivavákat,
az ó-kanizsai csivavatenyésztést ne keverjük most ide, az valóban egy külön történet.)
A harci kutyák súlya egyébként az egyik legfontosabb tényez ő, magyarázta: küzdelem el őtt megegyeznek a súlyban, s aztán egzaktul tartják magukat hozzá. Láttam már, mondta, egy bosnyák versenyz őt ezer eurót veszíteni kilenc dekagramm súlykülönbség miatt.
Szasa tehát rátelefonált Olivér unokaöccsére: elszabadulta Lola! Azonnal jöjjön, fogja be. Kösse meg végre úgy, hogy többé ne szabadulhasson
el. Kösse oda, ama vörös és fekete kutyaól elé. Amit ő szobájából szépen
szemmel tarthat...
És akkor (lassan kiismerve magát a történetben, mert közben magát is
figyelte, hogyan merül alá a történetben, hogyan olvad fel benne, mint
egy kockacukor) végre: eljuthatott Olivér tudatáig, hogy Szasa, a Nyári mozi zseniális színésze nem más, mint: a STENDHAL nev ű ó-kanizsai piz- 7
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zéria tulajdonosa, Spasoje és a megboldogult Sóti Rózsi fia. Ő az, aki a napisajtót olvasva emeleti szobájában, a pincérek által felhozott g őzölgő kávé mellett, látja, hallja: Lola elszabadult, és máris ribilliót csinált, amilyet
csak ő tud csinálni, illetve máris kereket oldott. Veszi tehát mobilját, s hívja Olivér unokaöccsét, aki különben hetente egyszer pizzahuszár náluk,
egyszer pedig kiszolgál, tehát afféle félrabszolga .. .
Különös, hogy Olivér nem kapcsolt azonnal. Hiszen Rózsa öccse, Elemér, padtársa volt az elemi iskolában. Hihetetlenül jóhiszem ű ember volt,
jóhiszeműbb embert Olivér talán nem is ismert - emlékm űvet kellene neki emelni, gondolta mindig, ha egykori szelíd társa eszébe jutott, és elszégyellte magát: miért nem kísérte nagyobb figyelemmel az életét, miért
nem segítette. (Noha, védelmére legyen mondva, egyáltalán nem véletlen,
hogy mai hősei között is fut egy Elemér nev ű, aki minden bizonnyal nem
egészen független Sóti Elemért ől, lévén az ő hőse is végtelenül jóhiszemű,
ártatlan teremtés, egy az infaustusok sorából.) Rózsa pedig együtt vízicserkészkedett aTiszán Olivér húgával, a Tiszavirág őrs oszlopos tagjai voltak, de kés őbb is tartották a kapcsolatot, mindenesetre sokkal tovább, mint
Olivér és Elemér ... Igen, éppen ezért különös, miért nem kapcsolt Olivér
azonnal a kutyaház színét illet ően is.
Annál inkább, mert ő mindig is nagyon komolyan vette a STENDHAL-t.
Mint olyant. Nem tudta pontosan, hogyan is történt a névadás, ki és miért választotta éppen azt, hiszen választhatták volna aCSALOGÁNY-t, a
HÁTCSÖCS-öt, avagy az AQUAMARIN-t, a NYLON-t , a PÁMBOK-ot és a
BON JOUR-t is, hogy csak a meglévő kocsmák és kávéházak névjegyzékéből említsek néhányat. Az ó-kanizsai fiatalok közül sokan szolgáltak, szolgálnak az idegenlégióban, ezért dominál a városkában a francia nyelv, a
francia kultúra. Valamint az is köztudott, ezt Olivér pesti, illetve magyarországi származású idegenlégiósok között is leellen őrizhette, fiatalkorában ugyanis barátkozott egy csoportjukkal Párizsban, hogy Camus mellett
éppen Stendhal volta kedvenc olvasmányuk. Minden bizonnyal Stendhal
sivataga, égő, misztikus mészkősivataga vonzhatta őket, az a sivatag,
amelyrő l különben az egyik magyar író csodálatos kis könyvet írt, az egyik
legszebb magyar könyvet: A Milanese címmel, s ez az író, akit egyébként
Olivér nem becsült különösebben, minden bizonnyal nagyon megörült
volna, ha azt hallja, az idegenlégiósok már rég tudtak arról a sivatagról,
megérezték azt a sivatagot, amelyet ő fedezett volt fel ... Meg azért is vette valamiféleképpen komolyan T. Olivér a STENDHAL nevet, mivel egyszer a tanyáról jövet, elhaladva autójával a pizzéria furcsa, beton mellvédekből kiképezett terasza el ő tt: Ugrinov Rebecca-Ružót/Rózsikát pillantotta ott meg az egyik asztalnál, Szasa húgával. Rózsika viszont Olivér számára a legkomolyabb tekintélyt jelentette a francia irodalmat illet ően,

még komolyabbat, mint az idegenlégiósok. Mindebb ől következően, történetünket illet ően, az ő számára is azonnal egyértelm ű kellett volna hogy
legyen - hiszen azt a kerek kis vasasztalt, amely mellett jóíz űen anekdotáztak, Ott Pilisborosjen őn, Olivér lányáék: Lea és Hudi Laci, egy párizsi terasz elől emelték be kocsijuk csomagterébe -, egyértelm ű kellett volna
hogy legyen: Lila ólját nem festhették más szín űre, mint éppen: vörösre
és feketére.
Még akkor is, tegyük hozzá némi kajánsággal, ha a kávéházat és a kutyaházat is: Tipcsi pingálta, festette-mázolta vörösre és feketére, sokat tépelődve a színek mély, Szasa által mind mélyebbre hajszolt, összhangján.
Na már most, mint jeleztük, Tipcsinek - szemben Szasával, aki némi
melankóliával szemléli, őrzi Lolát, és sosem is döntötte el, nem is fogja eldönteni: megsértődjön-e Lila miatt - valós harci kutyái vannak, mint például most is: egy pitbull és erdell terrier keverék. Jóllehet ő maga pedig,
mármint a Tipcsi piktor, szemben a melankóliába roskadó Szasával, egy felettébb vidám, humoros figura. Az ember els ő pillantásra róla, Tipcsi piktorról sem gondolná, hogy valami köze is lehetne a harci kutyák zordon,
kiismerhetetlen lényéhez. Igazán falun, a tanyavilágban szerit dolgozni,
gyakran látni, övén lógó Red buli-os konzervdobozba, sörbe merített ecseteivel, amint a tisztaszobákat pingálja, rádlizza, csíkozza, cikornyázza, ha kell.
Elég ha csak egy esetet mesélek el róla, mondta unokaöccse, látván,
mennyire felvillanyozta Olivért Tipcsi színrelépése. Olivér közben már valóban felült a pamlagon, és tátott szájjal hallgatta.
Az egyik közeli kocsmában italozott barátaival. Ami rendben is lett volna. Csupán záráskor bonyolódott el a dolog. Ugyanis Tipcsi piktor nem
volt hajlandó hazamenni. S őt hazavinni sem engedte magát. Belekapaszkodott az egyik fába. Majd a küzdelem során, hirtelen, az egyik fához láncolt biciklibe. Amikor lefeszítették az ujjait a kormányról, fogával kapta el
a bicikli kerekét. Gondolták, most már könnyebb lesz elhúzni. Ám Tipcsi
piktor olyan er ővel harapta a kereket, hogy átharapta a gumiabroncsot,
amelybő l, a társaság nagy ijedtségére, el nem tudták képzelni, mir ől is van
szó, hiszen arra senki sem gondolhatott, hogy Tipcsi piktor átharapja, képes
átharapnia gumiabroncsot, süvíteni kezdett a leveg ő. Zavartan hagyták ott,
a fa tövében. Egyesek arra is gondolva: majdcsak kienged a Tipcsi piktor is.
Azt is hozzá kell még tenni, mondta Olivér unokaöccse, hogy Tipcsi
piktor különben, legalábbis ami a n őket illeti, egy szerencsétlen flótás.
Mindig pincérnő kbe szerelmes. Azok pedig állandóan rászedik, akkor is,
amikor átharapta a bicikli gumiabroncsát, az éppen aktuális pincérn ő már
rég távozott a hátsó ajtón. Természetesen valaki mással. Olivér unokaöcscse azt is tudta, kivel. (A kíváncsiak kedvéért mondjuk meg: az egyik naf
tóssal.)
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A mese valójában itt véget ért. De Olivért izgatni kezdte a gumiabroncson csüngő piktor sorsa. Valami olyasmire gondolt: nem hagyhatjuk ott
csüngeni végtelen szegényt, noha tudta, a harci kutyák állkapcsát is éppen
gumiabroncson, igaz, az autók gumiabroncsán edzik.
Ezek a kisvárosi kujonok képesek az ilyen, lényegében jámbor figurákat ottfelejteni. Ott lógatni végtelen.
Olivér csak most kezdte megérteni ezeknek a szerencsétlen flótásoknak a harci kutyákhoz való kötő dését. Csak most, a semmi abroncsán csüngő piktort szemlélve.
Megpróbált tehát err ő l az oldalról, a harci kutyák edzése fel ől közelíteni. Netán közben sikerül valahogy leakasztani az abroncsról a piktort.
Mert Olivér érezte, így nem fejez ő dhet be a dolog. A történet. Az igaz történet. Ugyanis a történet második része már nem Tipcsir ől szól, furcsamód, fel sem bukkan benne a neve.
Ezt nem bírná elviselni, hogy Tipcsi aztán ott csüngjön végtelen.
Az edzéseknél te is használtál abroncsot?, kérdezte, látszólag csak úgy
mellékesen Olivér. Nem, mondta unokaöccse, váratlan határozottsággal.
Soha. Abronccsal csak az amat őrök dolgoznak. Én, tudod, a King (akit a
háború alatt Cézárrá kereszteltek) két kutyáját edzettem. Ott, Grockán,
pedig minden élesre ment. Könnyen f őbe lőtték az embert. Ahogy különben
King (Cézár) fiát főbe is lőtték például ...Olivér úgy érezte, unokaöccsének
az abroncs ellen való ilyen határozott tiltakozása, valamiféleképpen akár
jó irányba is indíthatja a számára elfogadható-elviselhet ő befejezést kereső tapogatódzást. Ez téves hiedelem, hogy ilyen passzív módon is er ősíthető egy harci kutya állkapcsa. Illetve, természetesen er ősíthető, de csupán
egyetlen, merev irányban. Éppenhogy lekötözik az izomkötegekkel a kutya
fejét. A harc, a küzdelem lényege pedig éppen az ellenkez ő, a dinamika, a
kiszámíthatatlan mozgások sokasága.
Akkor te mivel er ősítetted kutyáid, illetve hát a grockai King (Cézár)
kutyái állkapcsát?, kérdezte Olivér fia. Én egy er ős rúgóra applikált nyers
marhab őrt akasztottam fel nekik, Persze azt is úgy, hogy csak a lábuk hegye érje a földet, hogy az állandó, ám kiszámíthatatlan mozgás-tánc biztosítva legyen... Unokaöccse olyan szenvedéllyel, hozzáért ő aprólékossággal magyarázta ennek a módszernek az el őnyeit, hogy fél órába sem telt,
és őket is megnyerte a dolognak, maguk is segítkeztek immár, hogy egy
éles bottal szétfeszítve fogait - kivéve persze, ha nagyon sekélyet harap,
mert akkor lehetetlen szétfeszíteni -, átkattintsák, ezt a kifejezést használta, átkattintsák Tipcsi piktor fogsorát a gumiabroncsról, az er ős rugón
csüngő, nyers marhab őrre.
Így, finom táncmozgásokat végezve lábaival a kocsma el őtti porban, a
nyers bőr erős, szinte szédít ő, ám ugyanakkor finom, észbontó erotikával

is teljes, isteni b űze gerjesztette tánc valamiért Olivérnek is elfogadhatóbb
volt. Egy pillanatra az volt az érzése, elérhetetlenségükben - élve tépve le
a pincérlányok b őrét -, végre valami kielégülést is érezhet az egyre gyorsabban rángatódzó piktor. Viszont az is igaz, így a marhab őrről már nem
is próbálhatta meg lefeszíteni. Egyértelm ű volt, noha T. Olivér még mindig nem abszolválta teljes egészében a harci kutyák edzésének tudományát, s különben is eredetileg Loláról volt szó, aki nem volt egy igazi harci kutya, csak egyfajta karikatúrája a harci kutyának, noha unokaöccse
nem győzte hangsúlyozni, az is igaz: Tipcsinek mindig volt igazi harci kutyája is. És maga is azzá lett, mondta, megrettenve a felismerést ől: rugóra
szerelt marhab őrbe kapaszkodó harci kutyához hasonlatos lénnyé. Aki abszolút sekélyen harapja a bicikliküls őt, ott, a fa tövében.
T. Olivérnek, miközben a karzatról az enyhén csavarodó lépcs őn aláereszkedett, hogy szobájába zárkózzon, be kellett látnia: képtelen változtatni Tipcsi sorsán.
Átkattintani még átkattintotta, de lekattintani, minden manipulatív
képessége ellenére sem képes. Azt pedig nem tudja elviselni, hogy végtelen csüngjön azon a vacak biciklikeréken, illetve rugóra szerelt nyers marhabőrön.
Valójában T. Olivér ezért ódzkodott, félt a tipikus, illetve hát: igaz ó-kanizsai történetekt ől. Vágyta őket, de aztán mindig hamar be kellett látnia:
jobb - és végs ő soron erkölcsösebb is! - semmis gyermekkori dolgokkal
motyogni mániákusan, avagy kitalált figurákat leírni észbontó aprólékossággal, mint: valós alakokat lógatni be így a semmibe.
A könyvespolc el őtt állt. T. Olivérnek két országban, három helyen voltak könyvespolcai (Palicsfürd őn, az ó-kanizsai Járáson lév ő tanyáján, valamint itt, Pilisborosjen őn, aKökényközben), tehát szüksége volt egy kis id őre, hogy tájékozódjon, feltételes reflexei m űködni kezdjenek.
Kihúzta a Vörös és fekete egy, sok hurcolkodást megélt, még '62-ben,
Újvidéken vásárolt, szignált példányát. És fejest bukott a regénybe, ne kelljen a vizes leped őként csattogó, b űzös, nyers marhab őrrel bajlódnia. Mert
érezte: egy pillanat, és nyüszíteni, üvölteni, csaholni-harapni kezd maga
is. Alig olvasta el az els ő rövidke fejezetet, s máris sikerült elterelni figyelmét. Tudnunk kell ugyanis, hogy T. Olivér már évek óta egy szabadkai t űgyár után nyomoz, kutat, egy szabadkai t űgyárat akar újra üzembe helyezni (mint helyezett volt újra üzembe egy kih űlt, sőt már le is bontott szabadkai kenyérgyárat, nevezetesen Kunszabó Miklós fehér és barna sütödéjét a Tolsztoj utcában, valamint egy eserny őgyárat Lendván, amelyet maga Tito is meglátogatott), mind türelmetlenebbül várja a pillanatot, hogy
első , saját gyártmányú, még izzó t űjét, varrótűjét - végre valami abszolút
forma! - felmutassa, s most, ki tudja hányadszor kezdve olvasnia Vörös és 11
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feketét, megdöbbenve tapasztalta: igazán sosem is tanúsított külön figyelmet annak a bizonyos szöggyárnak, amely csattogásával a nagy regény
kezdetét veszi. Talán úgy is mondhatnánk, amellyel az író, afféle hangpróbaként, megszólal. Hiszen legtöbb író el őbb gurguláz valamivel, akár egy
operaénekes. Ám Stendhal esetében éppen ellenkez őleg: nem próbáról
van szó, hanem az els ő, tiszta, egyértelm ű akkordról. Újra és újra elolvasta, majd laptopján gyorsan megkereste saját t űgyári leírását, s máris jóíz űen szöszmötölve, megkísérelte összevetni a mondatokat.
Húsz súlyos kalapács zuhog alá olyan dördüléssel, hogy a kövezet is
megremeg: a kalapácsokat egy kerék emeli a magasba, a kereket a patak
vize hajtja. Mindegyik kalapács több ezer szöget sajtol naponta. Fiatal, csinos lányok rakják a hatalmas kalapácsok alá a vasdarabkákat, amelyek pillanatok alatt szöggé válnak.. .
Olivér megborzongott a leírás kemény szépségén, erotikáján. Tudta,
nagy, boldog olvasói kaland - regényes kaland - el őtt áll ismét a Vörös és
feketét, illetve hát a XIX. századi prózát illet ően.
Másnap Pesten járta família. Várost nézett. Majd este, illetve éjszaka
ismét előkerült a sakktábla, a fiatalok pedig felhúzódtak a kis, kerek vasasztal köré a karzatra. Olivér segítkezett az unokák elaltatásában, egy régi,
általa kitalált mesét kellett újra el őadnia, jóllehet az izgalmas fordulatokat
már mind elfelejtette, gyorsan újakat kellett kitalálni, majd a szobájában
tartózkodott egy ideig, a lexikonokban keresgélt, hogy immár kész haditervvel a tarsolyában, felkapaszkodjon ő is a karzatra. Szerencsére még
nem indult be történet. A Bartók utcai ház átalakításáról beszélgettek, a
számításba jövő ó-kanizsai kőművesek előnyeit, hátrányait latolgatták,
meg azt számolgatták, mennyib ől is lehetne kivitelezni - természetesen
egy ideális, kis galambpadlást is beleszámolva a végösszegbe. Akkor, észrevétlen, Olivér is bekapcsolódott. Megkérdezte fiát, át szándékozik-e hozni
Pacsérról Palicsfürd őre Morzsi kutyájukat, amilyet a kishegyesi VirágBlummtól kaptak volt ajándékba, vagy pedig Nusival és Pitykével közösködnek, akik máris oda-vissza szaladgálnak boldogan egész napa két ház
között, illetve egy új kutyát szereznek, netán éppen unokatestvére szakértelmét, kapcsolatait is felhasználva.
És máris beindulta nagy kutyázás.
A dolog, gondolta Olivér, félig-meddig máris sínen van. Csak a pillanatot kellett kivárnia, hogy, akárha teljesen véletlenül, ismét Kingre (Cézárra), az egykori rend őrre, nyomozóra, Pera Kingre (Perc Cézárra), e térségek minden id ők legjobb - Ricky Joneshoz mérhet ő - kutyására, illetve a
nagy grockai kutyaviadalokra terelje a szót. Unokaöccse azonnal tudományosan kidolgozott edzési módszerét, az edzésben lév ő kutyák étrendjét
kezdte ismertetni, aprólékosan. El őször is, mondotta, egy pórázra van

szükség, valamint egy pár tornacip őre... Kell még húsz kilogramm, magas
fehérjetartalmú, lila csomagolású BEST CHOICE, természetesen CALORTAN vitamin, illetve hát öt kilogramm színmirha- avagy lóhús, lehet dög
is... Majd visszatért a kutyaviadalokhoz: átjutva a titkos ellen őrzési pontokon, mert minden titokban történt, illegális volt, ám annál szigorúbb, halálosan szigorú -Belgrádot elhagyva már mindenki az életével játszott -,
lassan közeledtek Grocka felé .. .
Olivér előbb a szobájában Grockáról (törökül: Hiszardsik) olvasott volt
a kézikönyvekben, ugyanis addig lényegében semmit sem tudott err ől a
Duna-parti, 3000-4000 lélekszámú kisvárosról, ahol egykor, a carigradi útvonalon, Belgrád után, az els ő karavánszeráj volt található (pedig hát Olivér több könyvet is olvasott az elmúlt években a karavánszerájokról, netán
megtalálná, minta francia elméletírók, e káosz struktúráját), majd pedig
az osztrák uralom alatta distrikt f őhelyeként funkcionált, hogy az újabb
kori balkáni háborúk idején, amelyek Persze a sz űkebb Szerbiába, illetve
háta belgrádi pasalukra nem terjedtek, nem csaptak át, misztikusmód, a
kutyaviadalok fő városaként élje meg új reneszánszát.
Az én szerepem attól kezdve már igen szerény volt, magyarázta unokaöccse: én fürdettem meg - speciálisan őrzött, fedett kádakban - a kutyákat. Majd törülköz őbe csavarva, én vittem fel az aréna ringjébe, én adtam
át ő ket a legfontosabb, bizonyos értelemben még a bíróknál, a f őbírónál is
fontosabb embernek... Іlivёг és fia értetlenkedve kérdezték: Ki volt az a
fontos ember, akinek átadtad a kutyát? Mi volta feladata? Nem válaszolt
azonnal. Rágyújtott, kifújta az els ő füstöt, ivott egy kortyot.
Erről a láncszemr ől senki sem tud, mondta. És úgy t űnt, nemcsak hogy
nem tud, hanem nem is beszélhet. Még ő sem. Megdöbbentek. Miféle
láncszemrő l?, kérdezték. Olivér már állt.
Unokaöccse mintha mégis engedni látszott volna, noha érezni lehetett,
még komolyan viaskodik magában.
A legnagyobb versenyeken, kezdte, kissé közelebb hajolva hozzájuk,
ahol már csillagászati összegekr ől van szó, nagy táskákban, külön autókon
érkezik a pénz, nagyrészt minden bizonnyal a háborúkban összerabolt,
majd kábítószerben megforgatott pénzekr ől lehet szó, a viadal megkezdése elő tt, belép egy ember a ringbe. Olivér unokaöccse hirtelen átváltozott,
a történet immár jelen id őben folytatódott.
Én valójában az ő kezébe adom át az állatot. Igen, akkor már nem kutyáról van szó: állatról, akárha afféle áldozati állatról. És ez az ember - furcsa lény, mondanom sem kell, másképpen öltözik, mint az általam addig
ismert figurák, se színházban, se filmen nem találkoztam hasonlóval - szépen átveszi, gyengéden magához öleli az állatot. És f őképp nem találkoztam olyan mozdulatokkal, olyan gyengédséggel, olyan odaadással, ami-
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lyennel ez a lény a tulajdonképpeni munkáját végezte , .. Nekem, az igazság az, ilyenfajta lény létezésér ől addig egyszer ű en nem volt tudomásom.
Pedig hát, néprajzos érdekl ődésemb ő l kifolyólag, ismertem javasasszonyokat, kuruzslókat, vajákosokat, sámánokat, derviseket, mindenfajta különös
lényt, ám mondom, addig, az általam látott els ő grockai viadalig, az ilyenfajta lények létezésér ől fogalmam sem volt - ugyanis ez a fekete lakkcip ős
ember ott az aréna ringjében, a lélegzet-visszafojtva figyel ő tömeg szeme
láttára:
végignyalta a két állat testét.
Mondom, ez egy számomra mer őben új lény. Lakkcip ő . És a nyelv,
amely bizonyos tekintetben a hangyászsün hosszú, féregszer ű, nyálmirigyekből összeszerelt, fogatlan szájüregében, a kis, jelentéktelen agy alatt
tárolt, feltekercselt, hosszú, illetve háta magából éppen kicsúsztatott borjút lenyaló, életre nyaló tehén hatalmas, rózsaszín nyelvét idézi emlékezetünkbe.
Az enciklopédiákban - talán éppen az Új Tolnai Világlexikonában, unokaöccse ismerte Olivér ilyen jelleg ű tevékenységét - immár külön címszót
érdemelne. De hiszen, gondolta Olivér, ő, az unokaöccse is:
T.
tehát hamarosan fel is kérhetné a címszó felvázolására. Az új lény
bevezetésére ... Ugyanis, folytatta, teljes odaadással, szinte erotikus mohósággal végzi munkáját, nem tudok jobb, szalonképesebb példát hozni,
akárha valakinek a farkát szopná, mert teljesen át kell nyálaznia a testüket, a rezgő, feszült lábakat, az ujjak, a karmok közét, a sz őr alatta b őrüket, a pillanatok alatt átforrósodó, éget ő bőrüket, akárha a b őrük alatti, fémes izomkötegeket is. El őbb azt hittem, azért csinálja, hogy a nyáltól csúszóssá legyen a testük, majd azért, nehogy valamivel - irritáló kencével,
méreggel etc. - legyenek bekenve ... Nem tudom, miért kezdtem bele,
amikor maga a dolog: leírhatatlan.
Később volt alkalmam személyesen is megismerkedni egy ilyen dorćoli születésű, azt mondják a Nagy, az Abszolút Nyelvek, mind doré оliak - lénnyel. Sikerült kissé közel kerülnöm hozzá. Talán a borok degusztálásával (Abszolút Száj), a parfümök osztályozásával, komponálásával
(Abszolút Orr), a hangszerek hangolásával (Abszolút Fül) foglalkozó emberekhez áll legközelebb ... Mondanom sem kell, ezeknek az embereknek
nagyobba fizetsége, egy kisebb vagyon, sokkal nagyobb, minta miénk,
fürdetőké, vagy a bíráké, főbíróé. Az igazság az, el kell ismernem, noha
mindez nem kis traumát jelentett számomra, ez az ember, hogy ne misztifikáljam túlságosan, ez a doré оli koma volt az egyetlen: aki még nálamnál is jobban szerette a kutyákat... Mondom, sikerült közel kerülnöm hozzá, sok mindent ellestem, megtanultam t őle, ám valami titok mégis ma-

radt, van, amit még mindig nem értek. S őt, sejteni sem sejtek. Azt elfelejtettem említeni, hogy ezt az embert, még a viadal megkezdése el őtt, egy
lefüggönyözött kocsiba ültetik, elszállítják ... Hogy hová, fogalmam sincs,
ahogy arról sem, a viadalok között ő mivel is foglalkozik, hogyan tölti életét, hogyan készül, hogyan termeli, tárolja nyálát stb. stb.
Mindenesetre, mondta unokaöcsém, immár ő is felállva, a szócikket
meg kell nyitnunk. Ha lehet így mondani, tette hozzá: kötelességünk megnyitni ... Majd utánanézek az angol (amerikai) szakirodalomban: Ricky
Jonesnak ki volt az Abszolút Nyelve... Еgy1tаl л nem lepődnék meg, ha
az is doréoli származású lett volna ... Fiammal tágra meredt szemekkel,
némán bólogattunk.
Semmit sem értettem. Úgy éreztem, kemény, félig szétmarcangolt kutyatetemmel ütöttek meg, szédülten kóvályogtam a karzat oszlopaiba kapaszkodva. Gondoltam, most egy fordulót kihagyok. De témáim azért már
voltak. Először is, kissé messzebbr ől szándékoztam nekirugaszkodni: Ricky
Jonesről akartam mindent megtudni. Noha kizárt dolognak tartottam,
hogy Burroughs már nem írta volt meg.

Kar1 An ton FI eck: Affich, 1971

15

:erold . ászló

ki mindent tud
a kaptafákról és a szifonokról
Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye.
Kérdező: Parti Nagy Lajos. Kalligram, Pozsony, 2004

„Azt hiszem, az egész életedet azzal töltötted, töltöd
és fogod tölteni, hogy különféle semmis kis dolgokat,
kis tárgyakat egymás mellé tegyél, és megkeresd közöttük a kapcsolatot."
Parti Nagy Lajos
„egy semmis száraz tó közepén kell tengert festenem
magam köré ..."
Tolnai Ottó: Metka
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Tolnai az ősmesélő k leszármazottja, utódja, neki hasonlóképpen életeleme a történetmondás, csak ezt némileg másként teszi, mint az irodalom
nagy anekdotázói tették, holott lényegében ő is anekdotákat ad el ő, de ezt,
mondhatnánk így is, tolnaiottósan teszi, ahogy ebben a „mesél ős kis(?) kalandregényben" (128), a különös cím ű és többféleképpen értelmezhet ő alcímű, majd négyszáz könyvoldalnyi terjedelemben demonstrálja. Az ő
„anekdotái" nem másokkal megtörtént, hanem vele magával kapcsolatos
asszociációs csapongással előadott események, amelyek középpontjában
maga a mesél ő áll, akit ezúttal arra kértek fel, hogy mikrofonba mondja
élete történetét, „úgynevezett életút-interjút" (9) adva mutassa be saját
emberi/írói világát, valljon önmagáról/íróságáról. Életveszélyes, mert önleleplező vállalkozás, amely - ha visszájára sikerül, amire minden esély
megvan - helyrehozhatatlanul lerombolhatja évtizedek munkáját. Tolnai
azonban nemcsak elkerüli ezt a csapdát, hanem készségesen vállalja, hogy
Parti Nagy Lajos kérdéseire adott válaszaiban gátlástalanul elénk tárja,

szavakkal megfesse saját m űvészi portréját. Amellett azonban, hogy a talán önesszének (is) nevezhet ő hatrészes rádióinterjúból szinte regénnyé
fejlesztett műben („lám mindenáron regénnyé akarom váltani interjúnkat",130); „áriáit" fejezetcímekkel látja el a szó pozitív, de részben negatív
jelentésének megfelel ően is megképz ődik a Tolnai-szobor (nem disznózsírból, ahogy a Kosztolányitól kölcsönzött s címmé emelt, Pet őfivel kapcsolatos anekdota megörökítette, hanem önéletrajzi elemekb ől és ügyesen sz őtt
asszociációs labirintusrendszerb ől), létrejön а Тolnаі-Іegendйгіum. Következésképpen az olvasó olyan írói vallomást vehet kézbe, amelyb ől egy kétségtelenül öntörvényű, monumentális opus működését ismerheti meg, fölöttébb olvasmányosnak nevezhet ő, szinte regényes formában.
A könyv általános jellemzésére tett kísérlet után, foglalkozzunk a kötet
formai sajátosságaival, a címmel, a m űfajjal, a technikával, a szerkezettel,
hogy ezt követ ően eljussunk a kötet talán legfontosabb vonatkozásához, az
önjellemző vallomásosságig, illetve olyan kérdésig, mint a Symposion
története, amely számomra, s nyilván mások számára is talán a legérdekesebb lehet.
A szokatlan cím, amely Tolnai esetében nem szokatlan, gondoljunk
csak a Homorú versek, az Agyonvert csipke, a Legyek karfiol vagy a Rothadt márvány című (verses)kötetekre, amint utaltam rá, Kosztolányira
megy ki, aki a Pesti Hírlapban 1928-ban megjelent tárcájában arról ír, hogy
egy hentesüzlet kirakatában Pet őfit ábrázoló zsírszobrot látott. Tolnait alkalmasint többszörös jelképisége miatt ragadhatta meg err ől a furcsa esetről szóló írás. Egyrészt a költ ő népszerűségét, a költ ői dicsőség rendhagyó
példáját lát(ha)ta benne, másrészt pedig ennek a dics őségnek a mulandóságára is ráérzett, gondolhatott a zsírból készült Pet őfi-szoborról olvasva megdicsőülés és (ön)irónia! -, de ugyanakkor a különös „emlékm ű” beleillik a Tolnai által kedvelt csodabogár-gyűjteménybe, amely nem is mellesleg kapcsolatba hozhatóa részér ől annyira kedvelt, hasonlóképpen szokatlan anyagokkal (zsír!!, méz, filc) dolgozó Josef Beuysszal is, akinek egy régi támlásszéken levő (talán éppen) zsírtömeget ábrázoló fotója, mintegy
emblémaként a kötet borítóján látható.
S hogy a Beuys-fotó nemcsak a zsír, hanem a szék okán is találó, jó választás volt, azt a könyv három mottója közül kett ő is igazolja. Mindkett őben a székről van szó. A Sesztovtól vett Boileau-idézetben arról az elképzelt székről, amely a szakadék szélére állítva egyszerre biztonságot és bizonytalanságot is jelent, amit a Joyce-tól idézett mottó-mondat („Vajon egy
jól elkészített szék tragikus-e vagy komikus?") kérd ő formában tovább er ősít. De a szék, mint a séta - csak a sétánál hosszabb ideig tartó -, a mesélés eszköze is, olyan alkalmatosság, amely Tolnai hosszú áriáinak/monológjainak inkább megfelel, joggal kerül tehát e könyvnyi nagyesszé közép- 17
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pontjába. De más változatban is felt ű nik, mint Duchamp vagy Beuys széke, vagy akár Bob Wilson Pompidou Központban kiállított/látott, maga
kreálta székkompozíció, esetleg csak az a rozoga, de mivel múltja, története van, mitikusnak tartott, anekdotát indukáló hokedli, amelyre állva egykor az apró termet ű kanizsai szabómester méretet véve járta be kezével
egy méreten felüli n ő testét („Ide nyúlt, oda nyúlt, ide dugta a kezét, oda
dugta a kezét", 270), és amely itt az interjúkészítés kellékeként jut fontos
szerephez: erre kerül a közös jugoszláv múltat idéz ő macedón tyilim, ezen
áll a mikrofon, ez alá készíti Tolnai azokat a könyveket, újságokat, cikkeket, melyekből interjúzás közben idézni gondolt; de említhetném azt az
óarany fotelt is, amelybe süllyedve jólesik a beszéd.
A szék tehát, s ennek minden változata, lényeges funkcióval bíró szilárd pont, ahonnan elindulni és ahová visszatérni is tud a mesél ő, aki számára minden mindennel összefügg, annál az egyszer ű, legalábbis számára
egyszerű oknál fogva, mert ő képes ezt az asszociációs hálót, vagy inkább
labirintust, netán dzsungelt megteremteni. Ismerve Tolnai több évtizedes
opusát, nincs ebben semmi újdonság, sem rendkívüli, hiszen verseire szinte kezdett ől fogva, de kivált ún. hosszúverseire, és szinte szüntelenül
ugyanez az eljárás érvényes, jellemz ő. Azzal a különbséggel, hogy a versekben rövid snittekkel operál, a pszichologizálást kerül ő modern filmes technikát idéző hosszú vágásokkal szerkeszt, prózában viszont, kivált ebben a
kötetben, megadja a módját a mesélésnek (ezért kell a szék!), szabadon,
gátlástalanul kalandozik emlékek és az emlékek kiváltotta képzelet, élmény és fikció között. Olyannyira, hogy kezdetben, mintha maga is megrettenne vagy legalábbis tartózkodna ett ől az eljárástól, egy-egy kitér őt zárójelbe tesz, majd megkérdezi, nem baj, hogy „ugrásai" esetleg követhetetlenek, van-e joga a „sok kanyargás után még egy kanyarra” (72), végül Pedig már nincsenek fenntartásai saját meséléstechnikáját illet ően, árad belőle a szó, szövődik a jellegzetes tolnais asszociáció-tyilim, létrehozva a
Tolnai által „köztes prózának" (64) nevezett szövegformát, amit talán túlzás nélkül akár Tolnai-képeknek, Tolnai-festményeknek is nevezhetnénk.
Szavakból festett esszélánc-tárlatot kapunk. A szem felfedezte a tárgyat, a semmis kis dolgokat („én mindent tudok a kaptafákról, [...] a szifonokról”, 287, írja), amelyek beindítják a képzeletet, s megszületik a szavakba bújtatott kép. Elveszett fest ő áll előttünk - íróként: „Ha arra gondolok,
hogy mit fogok csinálni, akkor nem irodalomban gondolkozom, hanem
mintha a festékeimet készíteném el ő, az ecsetjeimet tisztítanám, mint a
keleti mesterek, tehát mintha a képz őművészetet írnám" (321). Talán nem
is író, mondhatnánk, holott persze, hogy az, hanem fest ő, aki szavakkal
fest („Ismét fest ő kre kell hivatkoznom, általuk jobban érzékeltetni tudom
mondandómat", 131), s akinek egy-egy kép vagy egy-egy képként leírt él-

mént', emlék olyan látvány megteremtésére ad alkalmat, amely egyszerre
tükör is és ablak is. Tükör, amelyben a szavakkal ábrázolt képben együtt
„látható" az, akiről/amiről az író emlékezik, és maga a beszél ő író, ahogy
asszociációs vonalait cikcakkban haladva létrehozza. De ablak is, amelyen
át kilátni irodalomra, festészetre, háborúra, baráti és más kapcsolatokra, s
amelyen bejön a képbe Kanizsától New Yorkig, a Járástól, a Vértótól,
Palicstól, a Virág utcától és Homokvártól hosszában az Adriáig és Berlinig
minden helyszín és mindenki, akit a magáról beszél ő Tolnai éppen fontosnak tart megemlíteni Kosztolányitól, Kišt ől, Csáthtól, Sinkótól, szerb, horvát és szlovén íróktól számtalan fest őn át a Dudus nevű szomszédasszonyig, a barátokig és a családtagokig, végestelen-végig egészen a „metafora
szintre" (245) emelt színekig, él őlényekig s tárgyakig („beléd szivárognak",
295), az azúrtól a gipszig, az összetettsége miatt modellként kedvelt karfioltól a vérig, melyekb ől ő rendre „egy-egy kis irodalmi tartományt" (245)
szervez. Mintha a képek, a valósak és a szavakkal festettek egyaránt a biztonságot jelentenék számára, azt a szilárd pontot, amelyen a beszél ő
megáll(hat), minta vándora nagy világban a lábát, megveti emlékeit, gondolatait („egyfolytában végig képelemzek", 265).
Kialakul az a Tolnai-univerzumnak nevezhet ő egyszemélyes forma,
amelynek műfaji besorolása szinte lehetetlen, s talán nem is szükséges.
Persze lehetne, ahogy meg is tették, érveket és ellenérveket felhozva
el-eltöprengeni a kötet m űfaján, (én)regény-e vagy (ön)életrajz, esetleg
más. Van, aki regénynek véli, nyilván nem függetlenül a kötet alcímét ől:
„Egy rádióinterjú regénye". Ami egyáltalán nem valószín ű, mert bár a mesélés a képzelet határtalan szabadságával folyik, a regényhez szükséges
fikció azonban nem kifejezetten jellemz ő tényezője ennek aTolnai-kötetnek. Inkább az önéletrajziság teng benne túl, ami alapján, ha már mindenáron ragaszkodunk ahhoz, hogy regénynek tekintsük, akkor inkább én-regényrő l kellene beszélni. Ám ha az önéletrajzi vonatkozásokat tekintjük,
akkor akár dokumentumprózának, de inkább talán dokumentumesszének
nevezhetnénk, lévén, hogy beszédmódja és szerkezete kifejezetten
esszéisztikus. A mű faji bizonytalanságot csak fokozza, hogy a kötet két
irányból megközelíthet ő olvasási stratégiát tesz lehet ővé. Olvasható regényként és olvasható önéletrajz/dokumentumként is. Ennek a magyarázatát abban kell keresni, hogy Tolnai úgy ír önmagáról, mintha másról, akárha egy regényhősrő l írna, holott mindig önmagáról ír. Egyszerre küls ő és
belső néző pontot alkalmaz, eltartja magától a történeteket, amelyek róla
szólnak, elválaszthatatlanok t őle. Ahogy erről az önmagának és az olvasónak feltett kérdésre („Valóban, ki is voltam?", 298) adott válasza tanúskodik: „Nézem a régi fotókat, vagy olykor régi novelláimban vélek magamra
ismerni, de ha beszélni kezdek akkori magamról, azonnal valami irodalmi 19

figurát látok, és máris elkezdek munkálkodni rajta, mármint a szöveg..."
(298).
De arról sem kellene) megfeledkezni, hogy a könyv alapfokon interjúnak készült, jóllehet Tolnai utóbb, folyóiratközlésre, majd könyvváltozatot
formálva bel őle, többször is átdolgozta, továbbírta, b ővítette. Ennek következtében a hat fejezet közül csak kett ő tekinthető klasszikus értelemben
vett, kérdés-feleletszer ű felépítésű interjúnak, az els ő (A puhaszájú ló) és
az utolsó (Valami közvetlen szuszogás), az ötödik (A szükséges felesleg) fele-fele arányban interjú és monológsor, míg három (Koncz kis katonatükre, Rubintos gyűrű, Kosovska devojka) els ősorban monológok láncolata,
még ha ezt időnként, szinte szégyell ősen, meg is töri egy-egy rövid kérdés.
Látható, hogy a kérdez ő szerepét vállaló Parti Nagy Lajos kezdetben megpróbált interjút készíteni, igyekezett kanalizálnia mikrofon elé ült írót, aztán, amikor felismerte, hogy kérdéseire Tolnai-versek „felelnek" - prózában, bölcsen hagyta az áriázást, hadd áradjon a jellegzetesen tolnaiottós
szövegfolyam. Vagy csak akkor változott meg az interjúnak képzelt szöveg
szerkezete, amikor egyes részeit Tolnai továbbírta? Lényegtelen, tény
viszont, hogy az interjúcsinálás „kudarca" remek Tolnai-monológokat
eredményezett, ugyanakkor az is evidens, hogy ebb ől adódóan konkrét
kérdésekről kevesebb információt kapunk, mint várnánk. A személyes élmények opálos fényben láttatják nemcsak a szigorúan magántermészet ű
vonatkozásokat. Ezt ismeri fel Parti Nagy, amikor a könyv vége felé megjegyzi egy áriát követ ően: „... mégis csak te magad vagy, nem a házad, nem
a szobád, nem a környezeted. Én most [...] döbbenek rá, hogy el őször,
hogy az igazi komoly tárgymániákusok, mint amilyen te is vagy, szóval,
hogy azok számára mégsem fontosak a tárgyak. Illetve nem a tárgyak fontosak. Tulajdonképpen egész életedben homokvárakat építesz magad köré, szobákat építesz, körülrakod magad tárgyakkal, megvárod, míg ezek
beléd szivárognak és beléd kövesednek, aztán odébb állsz, s a konkrét tárgyak kizárólag a maguk imaginárius létmódjukban érdekelnek, kizárólag
irodalomként és festészetként" (295).
S ahogy a tárgyak, úgy a személyes élmények, az utazások, a találkozások, a barátságok felidézése is els ősorban alkalom arra, hogy aTolnai-áriák megszólaljanak, hogy a faktuális emlékezet egzisztenciálissá váljon. Hihetetlen, ahogy egy látszatra feldobott téma, szó elindítja Tolnai merészen
indázó szólóit. Meglep ő a gondolatok, az asszociációk forgataga, de könynyű ráhangolódni, élvezhet ő, akár egy esszé. Váratlanok és véletlenek kiszámíthatatlan váltakozása zajlik el őttünk, s mindez mégsem kimódolt.
Ezért utánozhatatlan. Bevallom, vadásztam, van-e olyan pillanat, amikor
megbicsaklik a rendszer, s igazán egyetlenegyet találtam, amikor a 381. 0120 dalon egymást követ ően említi Karácsonyi Ben ő Napos oldal című kötetét

és Petri Hogy elérjek a napsütötte sávig című versét. A napos oldal és a
napsütötte sáv egymásutánja csupán formálisan kapcsolódik. És ez az, ami
utánozható (mint teszi pl. „esszéiben" Hózsa Éva), mert nincs köztük lényegi, esszenciális kapcsolat, és személyesség sem hitelesíti.
De térjünk vissza a műfaj kérdéséhez. Van meghatározható m űfaja a
Költő disznózsírból című kötetnek? Nincs, de pontosan beleillik a Tolnaiopus műfajvilágába, ahogy egyéb m űveire, úgy erre is a házi használatra
készült „definíció" a legtalálóbb, mert a szövegalkotás jellegéb ől indul ki, a
„tekervényeknek" nevezett mondatkonstrukciói alapján Tolnai „formátlan,
szabad, többször felrobbantott, áttört" (275) m űfajokat említ, beleértve
nemcsak verseit, hanem prózáját is, s alkalmasint ezt a kötetet is.
Mi tartja össze a szabad képzettársítással felrobbantott szöveget?
Tolnai Ottó, a nagy mesélő, azzal, hogy meséljen bármir ől is, mindig
önmagáról vall. Mindent, amit látott, olvasott, hallott, képes önmaga emlékévé tenni, alakítani, s ezzel biztosítja, teremti meg könyve kompozíciójának egységét. Azt, ami a modern európai regény jelese, Milan Kundera
szerint a regény (mégis regény?) „m űvészetének egyik genetikai jegye",
ami „elválaszthatatlan - a regény - architektúrájától", s ami semmiképpen
sem lehet „pusztán technikai tudás" (Milan Kundera: A függöny. Bp.,
2005) eredménye, amint ezt Tolnai esetében nemcsak a szertefutó asszociációszálak egységbe rendez ődése, hanem az olyan szép önálló esszéként
megálló betétek kötetbe szervesülése is példázza, mint amilyen az egy
korsóról, pontosabban ennek töredékér ől, a fest ő Halil Tikvešáról,
Dudusról, a szomszédasszonyról, Mándyról vagy a részeg zenészr ől írt eszszé, hogy csak a számomra legemlékezetesebbeket említsem.
A kötetben számos olyan részlet található, amelyek hangsúlyossá teszik Tolnai tudatosan vallott én-központúságát. Egy Nietzsche-szövegre hivatkozva mondja: „megalkottam magamnak saját napomat" (293), ami kétségtelenül az én-szerep tudatosságára mutat, arra, ami nélkülözhetetlen,
hogy megképződjön az a magánmítosz, amely a sajátos zegzugos szerkesztési eljárás mellett, de ett ől semmiképpen sem függetlenül, Tolnai Ottó
írói világának talán legszembet űnőbb jellegzetessége. S amit lehet szeretni, vagy kevésbé szeretni, mint ahogy minden szobor tetszik, vagy kevésbé tetszik, de annak ellenére, hogy ez az „(ön)szobor" Tolnai esetében fölöttébb könnyen, mondhatnánk, gördülékenyen formálódik, tagadhatatlanul kemény alkotói küzdelem van mögötte. Ahogy err ől képletesen maga
Tolnai vall: „... sokszor úgy érzi magát az ember, mint egy nyúzott lény, aki
magát [...] érzékennyé tette, saját maga kísérleti állatává lett..." (61). Másutt: „... szeretem zsákba varrni az embert a farkassal, illetve, mint mondani szoktam, magamat magammal, s aztán úgy vízbe dobni az egészet, figyelni, hogyan úszik, sikerül-e kiúsznia egyáltalán, vagy valóban, a szó szoros értelmében vízbe fúl..." (64-65). 21
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Ha tehát magánmítosz építése is folyik, ennek ára van, indokoltságát
pedig az jelent(het)i, hogy az egyéni, a legszemélyesebb vonatkozásokat is
sikerül irodalommá tennie, illetve, hogy Tolnai önéletrajzának nyilvánossá tétele több mint egy életrajz közzététele, lévén, hogy olyan íróról van
szó, aki művei, az irodalomban való jelenléte és közszereplései folytán
szinte intézménnyé lett.
Mint minden önmítosz esetében, Tolnai kapcsán is felmerül az őszinteség kérdése. Lévén azonban, hogy a Költő disznózsírból című kötet tekinthető életrajznak is és regénynek is, a kérdés tárgytalanná válik. Aki
csak, vagy legalábbis els ősorban regényként olvassa, annak mellékes a vallomások hitelessége, aki dokumentumként próbálja olvasni, annak viszont, bár ha emlékeik olykor nem is egészen egyeznek, tiszteletben
kell/illik tartani Tolnai azon jogát, hogy benne az események így maradtak
meg. Akkor is, ha másokban, bennem is, bizonyos mozzanatok másként
rögzültek. Az apró „pontatlanságok" miatt azonban a kötet semmit sem veszít valós irodalmi értékéb ől. (Ahogy szerencsére az sem sorsdönt ő, bár
igencsak bosszantó, hogy a kötet szerkesztése, hogy illedelmesen fogalmazzak, sok kívánnivalót hagy maga után. Ha már a szerkeszt ő Mészáros
Sándort név szerint is megnevezett team támogatta [Jósvai Lídia, Mikola
Gyöngyi, Nagy Boglárka, Seb ők Zoltán és Szerbhorváth György], illett volna ügyelni nemcsak a szerb bet űk pontos és következetes alkalmazására
[az újvidéki Ćirpanov utca nem Cirpanov, a filmrendez ő Žilnik nem Zilnik,
a festő Čelebonovi ć nem Celebonovi ć, a zágrábi UČILA tanszervállalat
nem UCILA, az újvidéki Kluz-bolt nem Kluž, Danilo Kiš özvegye
Miočinović s nem Miučinović, a tengerparti Zuljana nem Zuljana], illetve
más bosszantó pontatlanságok elkerülésére [a rendez ő Brook nem Bruck,
Paál István nem Ni, Podolszki nevét nem y-nal írjuk, az 1940-ben született Tolnai nem lehetett az Ifjúság Szava felkért szerkeszt ője, mert a lapnak 51-től Ifjúság a neve, a szlovéniai Pivka nem Pifka, Apró Mátyás nem
volt a Magyar Szó főszerkesztője, Beckett Az utolsó tekercse nem az (Jjvidéki Színházban - nem Újvidéki Magyar Színház! -, hanem megalakulása
előtt a Rádió M-stúdiójában került színre, nem Ferenczi Jen ő , hanem Fejes György tolmácsolta Krapp szerepét, s azt is vélem, hogy Boškov sem a
Milan, hanem a Sampdoria edz ője volt, s Tolnainak a gimnáziumban nem
Fábri Nándor volt az osztályfőnöke, aki éppen akkor - nekem is - Újvidéken földrajzot tanított a gimnáziumban, hanem másik Fábri], mert a kötet, amint a legrangosabb magyar könyvdíj igazolja, megérdemelte volna a
gondosabb tör ődést.)
De térjünk vissza a kötet vallomás jellegéhez, ami nem életrajzi, hanem
írói/alkotói vonatkozásában lehet igazán érdekes, hanem abban, hogy a
költő/író ad-e támpontot, kulcsot olvasóinak ennek a sajátosan egyedi je-

gyekből és eljárással építkez ő opus jobb értéséhez. Ad. Amellett, hogy például olykor név szerint megnevezi, kiről mintázta egy-egy novella h ősét
(53, 152), ír a rím alkalmazásáról (319-320), a Wilhelm-dalokat „félbehasított dalok"-nak nevezi (276), megtudjuk, hogy amikor Újvidékr ől Szabadkára költözött, elhatározta, „másfajta irodalmat" fog csinálni: „Arra gondoltam, írja, abbahagyom a piszmogó aprómunkát, a motyogást, szakítok
addigi eljárásommal, építkezési módommal", amellyel a Telep, „a Virág utca 3. körüli dolgokat, a korhadt-rothadt kaptafát", amit egy szemétdombból húzott ki, s melyr ől előbb azt hitte, „egy elásott ember lábára" bukkant,
majd miután megtisztogatta „mint Krisztus lábát" vizsgálta/tisztelte, nem
függetlenül Nietzsche „rothadó Krisztusról" írt szövegét ől, a „vakvágányt
(amelyen egyszer csak átsüvölt Tolnay Klárival az Azúr expressz), a sz őrös
házat" (244-245), aminek csodájára jártak, mindent, amit metaforaszintre
emelt, amiből „Kis irodalmi tartományt" szervezett. Egy-két év után azonban ugyanott folytatta Palicson, ahol Újvidéken abbahagyta („ugyanúgy
építettem ki ismét a világomat, hasonlóan izoláltam, emeltem ki pontokat,
helyeket", 245). Nem bújt, nem tudott kibújnia b őréb ől. Írói technikája
pontosan úgy működik, mint annak el őtte. A magánéletben felszedett apró információkból s a hozzájuk kapcsolt mélyen személyes reflexiókból,
asszociációkból szerkeszti szövegeit, verseit (1. a Balkáni babér című 2001ben kiadott kötetet) és prózáját. Ennek az eljárásnak lényege, mechanizmusa tökéletesen megismerhet ő a Költő disznózsírból című kötetb ől
(akárcsak az itt közölt Vörös és fekete című prózarészletb ől). Bemutatására csupán egyetlen apró részletre utalnék. Áprily Lajost említve jegyzi
meg: nála „megtaláltam valamit, ami számomra nagyon fontos volt. Metaforaképzése hasonlóan történik, mint nálam. Mikor ő azt írja, hogy encián
(tárnics, tárnics-kék »Mély, kissé lilába hajló kék«, ÉKSz. 2003, 308 - G. L.),
akkor az encián, a rilkei encián nála valóságos encián is és a vers szavai is.
És nekem fontos ez az egybeesés (kiemelés: G. L.). Ahogy Rilke is felkapaszkodott addig a határig, ahol enciánt találhatott. Én is valahogy hasonlóan kúszom-mászom a szavakért, a metaforákért. Meg kell találnom valahol, valami valóságos fedezete is kell hogy legyen, valami többlete. Ezt
Áprily természethez való köt ődésében sokszor megtalálom" (49).
És mikor a sok-sok részletb ől kialakul egy tárgy, egy fogalom, egy alak
Tolnai-víziója, amikor ezek elfoglalják helyüket, szervesülnek a Tolnai-legendáriumban, az elképzelt, továbbírt Tolnai Lexikonban, akkor már teljes
mértékben jogos a Bovarynéval azonosuló Flaubert-t vagy a Bánkkal azonosuló Katonát idéz ő vallomás: „Wilhelm és társai én vagyok” (61).
Bármennyire is izgalmas olvasmány a mintegy hat évtizedet átfogó,
felidéző életet bemutató interjúkötet, Tolnai Ottó esetében, legalábbis
azoknak, akik számára irodalmunk alakulása fontosabb az életrajz) dolgai- 23

nál, sőt a valóban széles színképet idéz ő irodalmi/festészeti kontextusnál
az, ami nagyrészt, nem kizárólag, éppen Tolnaihoz köt ődik - a Symposion,
az Új Symposion története, azok számára, kivált, ha azt várták, hogy olyan
titkokat tudnak meg, amelyek eddig el őttük ismeretlenek voltak/maradtak, a kötet nyilván némi csalódást okoz. Akik a m űhelymunkáról, a melléklet/folyóirat szerkesztésér ől, a köréjük tartozók irodalmi kapcsolatairól
szerettek volna az egyik legilletékesebbt ől informálódni, csupán morzsákat kapnak, ami érthet ő, mivel Tolnai célja nem a Symposion-mozgalom
történetének a bemutatása (bár akik ennek megírására vállalkoznak, azoknak így is megkerülhetetlen forrás lehet a kötet) volt. Ő a könyvet átható
koncepció keretében a legteljesebb szubjektivitás hangján foglalkozik a
Symposionnal, s annak ellenére, hogy nem történetet ír, olyan lényeges
vonatkozásokra hívja fel figyelmünket, mint hogy a szinte véletlen koincidenciák találkozása folytán született Symposion titkát abban a barátságban
kell látni, ami a mozgalomhoz tartozókat összef űzte, ami nélkül sohasem
jöhetett volna létre a ma „szép szivárványos buborékra" (178) emlékeztető aura, amely egybefogta az addiginál másfajta irodalomra vágyó fiatalokat. A Symposion Tolnai számára féltve őrzött emlék, „bels ő, élő , fájó
kérdés" (284), ezért, bármennyire is fájlaljuk, ha teheti, kitér a vele való
foglalkozástól. Mint ahogy egy elegáns asszociációs mutatvánnyal kitér a
közéletiség kérdése el ől, jóllehet, a kötet politikai jelleg ű reflexiói politikáról, háborúról ezt némileg cáfolják, ahogy Tolnai költészete is például a
Balkáni babérban. Nem tér ki ellenben „a vajdasági és az anyaországi irodalom viszonyáról" (361) érdekl ődő Parti-kérdés el ől. Ma, amikor egy
újabb gyarmatosítási hatás éri, fenyegeti a vajdasági kultúrát az anyaország részér ől (amihez egyre inkább provincializmusba süllyed ő igénytelenségünkkel és szolgalelk(јségünkkel, sajnos, mi is hathatósan hozzájárulunk!), fölöttébb érdemes odafigyelni Tolnai okosan nem szólamokat
hangoztató, hanem irodalmi tényeket felsorakoztató, lényegi köt ődéseket
példázó, kivétel nélkül meghatározó íróegyéniségeket említ ő mondataira
Dérytől, Németh Lászlótól, Weörest ől, Pilinszkytől, Mészölytől, Ottliktól,
Mándytól a maiakig, Esterházyig, Garacziig stb.
Sok, ső t rengeteg mindent lehetne/kellene még elmondani Tolnai Ottó
kötetnyi élet-interjúja kapcsán, attól függ ő en, hogy a kötet melyik motívumszálát venné kezébe a recenzens, de akkor sem merítenénk ki a kérdések tárházát. A könyv ismertetése is éppúgy abbahagyhatatlan, ahogy Tolnai áriái/monológjai is végtelenek, befejezhetetlenek...
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Tolnai Ottónak az Ünnepi Könyvhétre a pécsi Alexandra Kiadó gondozásában Szög a nadírban címen verseskönyve jelent meg. A kisalakú,
karcsú, nagyon szép kiállítású kötet Kovács Antal fiatalon, 1994-ben
elhunyt kanizsai szobrász, miként Tolnai mondja, „súlyos szobrászkézzel"
írott naplójának mondataiból formált, csak egyetlen, szabálytalan szakaszokra osztott verset tartalmaz a hagyományos versszer űség jelei és nyomai
nélkül. Még a szabadvers „versszer űségeit" is eltünteti, hiszen a sorokra
tördelt naplószöveg szilánkjai aligha vehet ők „verssoroknak". Mert a versnek szinte minden sora egy-egy központozás nélküli egyszer ű, majdnem
mindig elliptikus mondata naplóból. A mondatoka szobrász Kovács Antal
napi mozgásának és tevékenységének tényszer ű közlései. Rögzítik, merre
járta szobrász, merre sétált és csavargott, kivel találkozott, kivel váltott
pár szót, ki jött el hozzá, mit vett a papagájnak, mikor vásárolt gipszet,
ültetett fát, mikor kaszált, mosott és takarított, mit intézett a hivatalban, a
ház körül, mit Koncz ügyvéd irodájában, a végrendeletét éppen, és ki is
vette az ügyvéd verseskönyveit a könyvtárból. Majd azt is feljegyzi, hogy
visszavitte a könyveket. A tények közlésén, az adatok rögzítésén túl semmi,
se érzelem, se szenvedély, se indulat. Ilyesmir ől szó sincs Kovács Antal
mondataiban. Legfeljebb akkor t űnik fel, messziről, mondatokba rejtett
érzelmi tartalom, amikor öt évvel édesapja halála után megkérdezi, „hová
lett a kalapja", meg amikor rózsát visz a temet őbe, vagy amikor talán
nyaralásból hazatérve ráismer a kutyája, és ezért könnybe lábad a szeme.
Vagy amikor megjegyzi, „láttam lezuhant egy levél". Vagy még távolabbról, amikor odaát járt „martonoson", és követte „a tiszát ahogy kanyaro- 25

dik", vagy amikor megbeszélik „jánossal", kimennek „a csodakút / forrásához nézni a vajas sárban / a madarak lábnyomait". Azzal a „jánossal",
aki „álmában szöget vert a nadírba", és „azt mondta azért vert szöget a
nadírba / hogy legyen mibe kapaszkodni". És arra biztatta a naplót író
szobrászt, kapaszkodjon ő is a nadírba.
Nem lehet tudni, ismerte-e az álomlátó „jános", vagy a naplóíró szobrász József Attila Szürkületének azt a sorát, amely így hangzik: „Még jó,
hogy vannak jambusok és van mibe / beléfogóznom." Ha nem ismerték,
akkor sem mellékes, hogy a jambus és a nadír szerkezetükben közel állnak
egymáshoz. A jambus verstani kifejezés, a verslábak egyike, a nadír arab
eredetű csillagászati kifejezés, magyar neve talppont, a függ őlegesnek és
az égövnek metszéspontja. Amott a rövid és a hosszú szótag, emitt a függőleges és a sík találkozása, amott versláb, itt talppont. Ahogyan a láb és a
talp összetartozik, úgy tartozik össze rövid és hosszú, függ őleges és vízszintes... Ezekbe lehet szeget verni, megkapaszkodni és beléfogózni: megfoghatatlan bizonytalanságba a létezés bizonytalanságával. „Csak egy
bizonyos itt - az, ami tévedés" - áll József Attila versében. Ugyanezt mondják Kovács Antal szobrász tényeket rögzít ő, minimálisra szűkített rövid
mondatai Tolnai Ottó jelöletlen idézeteiben. Szöget verni a nadírba, hogy
legyen mibe kapaszkodni, csak tévedésként - álomként - „bizonyos".
Kovács Antal szobrász datálatlan naplóját Tolnai Ottó versének olvasója nem ismeri, csak a könyvet záró utószó tájékoztatja fel őle némileg.
Annyi tudható róla, hogy „súlyos, szobrászkéz vetette bet űk"-kel meg
Tolnai számára is „érthetetlen jelekkel" van teli a „naplófüzet". És Kovács
Antalról is annyit, amennyit az utószó elmond róla. Kovács Antal - az
utószó szavait követve - gyermek k őművesként ismerkedett az anyaggal,
ifjú birkózóként az anatómiával, a szabadkai szecessziós épületek díszítéseit pedig szakemberként restaurálta. Meg hogy „szobraiban majd úgy
tükröződnek ezek a díszítések, akárha Csáth szemében". Ennyi elég is,
minden mást elmondanak a szobrok fotói. A fényképeket Nagy József és
Vajda János-Deszka készítette. Az a Nagy József, aki - Tolnai látta - Egy
ismeretlen naplója című szólódarabjával búcsúzott Velencében
mesterétől, Dobó Tihamértól és barátjától, Kovács Antaltól. És az a Vajda
János-Deszka, aki álmában szöget vert a nadírba, hogy legyen mibe
megkapaszkodni. A fotók és a vers párhuzamosan futnak a kötetben. Bal
oldalon a szobrok, jobb oldalon a versbe átírt napló mondatai. Sötét
tónusú fekete-fehér fényképek, kész vagy félig kész szobrok, szoborrészletek, fő ként arcképek, torz fejek cím nélkül a könyv bal oldali lapján, jobb
oldalon a napló versbe szedett szikár mondatai. A két oldal szorosan egybetartozik. Es folyamatosan olvashatóa páros és a páratlan könyvoldal,
26 mert a szöveg nem értelmezi, nem is egészíti ki a képeket. Ugyanazon a

nyelven szól a szoborfotó és a versszöveg. De egyik oldal sem Kovács Antal
műve, mindkettő róla szól, az ő életéről és művéről, mindkettő - a
szoborképek és a versszöveg - az ő létezését dokumentálja. Els ő szinten
Kovács Antal teremtett m űvet, szobrot és naplót, ama „János" álma
nyomán ő vert szöget a nadírba, második szinten azonban az idézet, a
fénykép és a naplóból készült versszöveg szerz ői teremtettek m űvet. Más
nyelven szóló, mégis egybetartozó és folyamatosan olvasható m űvet.
Kinek a könyve hát Tolnai Ottó Szög a nadírban című verseskönyve? Ki
írta? A szobrász Kovács Antal, vagy a fényképek készít ői meg a naplót kezelő költő vajon? Vagy éppen egy a jambusba megfogózó és a nadírba megkapaszkodó ismeretlen kéz? Egy mindent összefogó, a szobrok meg a vers
alakjait, mások mellett Dobó Tihamért, Koncz Istvánt, aztán az egész Kanizsát, ismert és ismeretlen személyeit meg helyszíneit, a Szúnyogfalut, a
Zsidótemető t, a Járványkórházat, a Budzsák Rétbe nyúló részét - szobrászról lévén szó - egybeöntő rejtélyes hang, mindenb ől sugárzó titokzatos
fény? Ez a hang mondaná, ez a fény írná Tolnai Ottó új könyvét?
A Szög a nadírban alcíme szerint
„(Kovács Antal naplója)". Nem ismerem az
eredeti naplót, csak Tolnai leírásából
ismerem, ezért csupán az utószóban leírt
„látószögből" Tolnai-versként olvashatom.
Arra hagyatkozva, amit maga Tolnai mond
el az utószóban: „Versbe szedtem a naplót,
végre a Wilhelm-dalokon is túlnan léphettem, észre sem véve, mikor és hol írom át,
hol írom tovább mondatait, hol billentem
az egészet át az én világomba. Hol helyezem át az én nadíromra. Mikor és hol
születnek meg az én verseim." Tolnai utószava, de az egész könyv is az
idézetről szól. A modernség poétikájának a modernség utáni poétikákban
kifejlesztett költ ői elvérő l. Por Péter írja, hogy Hofmannsthal „szövegeibe
hatalmas arányban dolgozott bele mindenfajta idézetet (szavakat, gondolatokat, motívumokat, konfliktusokat, alakokat, struktúrákat, még
eseményeket is), amelyek aztán felszívódtak a mindent elborító felületen
(annyira, hogy esetleg már nem is lehet érzékelni a mélységüket), de
mindig megjelenítik a teremt ő hivatású idézés alapvet ő gesztusát". Tolnai
Ottó egész költészetét, de prózáját is meghatározza „a teremt ő hivatású
idézés alapvető gesztusa". A közismert idézésgyakorlatoktól eltér ően
Tolnai idézetei asszociációs sorokat és sorozatokat kezdeményeznek,
gyakran felismerhetetlenül távolra az eredetit ől, ezáltal el is zárják a múltbeli idézett szöveg, szó, esemény, motívum, alak felé visszavezet ő utat.
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Tolnai a Szög a nadírban versében ett ől alapvetően eltér ő eljárást követ.
Mintha saját poétikáját bírálná felül. Valóban túllép a Wilhelm-dalok, de
az árvacsáth szinte ellen őrizhetetlen idézetasszociációs sorozatain, és
nagyon szigorúan ragaszkodik az idegen kézzel írott napló mondataihoz:
csupán versbe szedi a naplót. És a „versbe szedés" eszköztárát is minimálisra csökkenti. Se szabad képzettársításos képek, se rejtett rímek, se a
nála oly gyakori párhuzamosságok és motívumismétlések nem viszik el az
„én" eredetiséget megcélzó nyelvi burjánzása és szóáradata felé. Az eredeti naplót csak ő ismeri, ám éppen azzal teszi mások, olvasói számára is
felidézhetővé a szobrász eredeti bet űit és kézírását, hogy megtartja az eredeti, valószínűleg csupán néhány szóval rögzített adat- és tényközlését, a
mindennapok minimális feljegyzésének szikár nyelvi alakzatát. Úgy
helyezi át Kovács Antal naplóját saját „nadírjába", hogy erre az alkalomra
visszavonja saját poétikáját. Nem távolodik el az idézett ől, hanem
szándékosan válik rabjává. Az idézet fogságában marad, hogy felidézhesse a
szobrászt, de vele együtt a szobrász környezetét, alakokat és helyszíneket,
ismert és kevésbé ismert személyeket meg élethelyzeteket. Szövegtenger
helyett most vízcseppeket jelöl, környezetáradás helyett múltbeli jeleket
formál. Nem Kovács Antal szobrászról ír verset, hanem a szobrászt mutatja
meg a szobrász versbe szedett naplójával.
Emlékmű a Szög a nadírban verse. Kovács Antal korán elhunyt kanizsai szobrász emlékm űvén azonban helye van Dobó Tihamérnak, Koncz
Istvánnak, Vajda János-Deszkának és másoknak is, mindazoknak, akiknek
temetésére feljegyzései és Tolnai átírásai szerint a szobrász elment. Gyakran járt temetésre, miel őtt felvitte volna „a padlásra a kötelet". És miel őtt
leírta volna naplójának és Tolnai „átiratának" utolsó sorát: „fönn fogok térdepelni a kémény mellett". Tolnai versének, de talán a naplónak is egyetlen jövő időben leírt mondata ez. A múltba átment jöv ő szikár és szikárságában megrázó mondata: a nadír, ahol a függ őleges metszi a
síkot, ahol a rövid átmegy hosszúba, a van halálba.
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üggefék
Mikola Gyöngyi A Nagy Konstelláció címen könyvet írt Tolnai Ottó
költészetér ől. A pécsi Alexandra Kiadó gondozásában jelent meg mint
Tolnai nadír-kötete. Egészen új könyv, szóba hozza Tolnai frissen kitüntetett interjú-regényét is. Alcíme szerint kommentárokat tartalmaz Tolnai
Ottó poétikájához. Ilia Mihály a borítóra került írása szerint „bátor" vállalkozás Mikola Gyöngyié, ezenkívül pedig „nem könny ű olvasmány", de teszi hozzá Ilia Mihály - „könnyebbé teszi aTolnai-olvasást". Igaza van a
paratextus szerz őjének: Tolnait nem könnyű olvasni, több okból nem könynyű. Opusa főként kivételes terjedelmével, sokfelé indázó témáival,
műfaji sokszínűségével, nehezen követhet ő képzettársításaival, nem utolsósorban belső nyugtalanságával támaszt nehézséget olvasója számára, de
legtöbbször értelmez ői számára is. Főként azok számára, akik csak alkalomszerűen olvasnak Tolnai-szövegeket. Akik rendszeresen követik sorjázó
munkáit, mint Mikola Gyöngyi is, könnyebben tanulhatnak bele a Tolnaiolvasást meghatározó és magából aTolnai-m űből következő szándékos
szabálytalanságokba. Voltaképpen abba, hogy a Tolnai-opus egyszerre, egy
időben és változatlanul sokfelé ágazó, id őnként csapongó is, mindig és
mindenkor határsért ő , sérti a m űfaji, tematikus és nyelvi határokat, holott
eközben mindig egyszemélyes, annyira önösen én-központú, hogy
bármerre is fordul, mindig önmagát mondja. Ez a kett ősség, a világ enciklopédikus leírásának szándéka és a változatlanul önmagáról szóló beszéd
kettőssége teremti meg részint a Tolnai-opus er ősen vonzó mágneses terét,
részint pedig az olvasás, a befogadás és megértés nehézségeit. Mikola
Gyöngyi is ezzel a kett ősséggel találta szemben magát A Nagy Konstelláció
szövegeinek írása közben. E kett ősséggel való szellemi küzdelme teszi
Tolnai poétikájáról szóló könyvét viszonylag nehéz olvasmánnyá. Kérdés
viszont, hogy valóban megkönnyíti-e aTolnai-olvasást?
Mikola Gyöngyi nem most látott hozzá aTolnai-m ű olvasásához.
Régóta követi már Tolnai munkáit, könyveir ől többször írt és beszélt is.
Könyvének bevezetőjében írja, hogy a „Tolnai-szövegekkel való többéves
foglalatosság gyökeresen átalakította" irodalmi ízlését és irodalomelméleti
gondolkodását. Majd hozzáteszi: „mondhatni, egy ideje »tolnaiul« olvasok
más műveket, irodalmakat is". A „tolnaiul" olvasás magának a Tolnaimű nek az olvasását is meghatározta. Így ír err ől Mikola Gyöngyi: „A kritikus ebben az esetben nem átallja elismerni, hogy az író - mármint Tolnai
- mű veinek egyre táguló, öntükröz ő labirintusához éppen abból fonta
Ariadné-fonalát, amit t őle magától tanult." Itt most nem túl érdekes, hogy
milyen iskola az irodalomértésben és az irodalomkritikában aTolnai-m ű . 29
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Legfeljebb annyiban lehet érdekes, hogy a „tolnaiul" olvasás megkönnyítheti aTolnai-szövegek megközelítését, megértésüket és kritikájukat azonban megnehezíti, hiszen többszörös csapdát rejteget magában. Els ősorban
a túlzott metaforikusság, a szabad asszociálás, más szóval az olvasott irodalom irodalmi „meghosszabbításának" csapdáját, ami viszont nem a
megértés története, se a kritikáé, sokkal inkább az irodalmi hatásé, a
szöveghatás néhol színvonalas, néhol kevéssé színvonalas képi és nem
fogalmi kifejezésé. Az irodalomértés, f ő ként az irodalmi kritika, mint
első dlegesen kulturális és nem irodalmi beszédmód, rákényszerül a fogalomhasználatra, hogy megő rizhesse identitását. Beszélhet képekben is, s őt
képhasználata látványos is lehet, de akkor már nem a Másik szövegér ől,
hanem önmagáról beszél. Ahogyan ez nagyon jól felismerhet ő a Tolnaiesszék szövegtereiben. Mind irodalmi, mind m űvészeti írásaiban. Alig
lehet, talán nem is lehet különbséget tenni Tolnainak költ őkre írott versés költőkrő l írott prózaszövegei között. Miért is tennénk különbséget,
hiszen Tolnai költő elsősorban, még ha mű vészeti, irodalmi és kulturális
tájékozottsága imponál is, nem kritikus, nem irodalomtörténész, f őként
nem az elmélet m űvelője. Írásaiban sokkal több a vallomás, a hagyományostól sokban eltér ő líraiság, mint a kanonizálóképesség. A kanonizáció nem a képi, hanem a fogalmi, vagyis a kulturális beszédmódra tartozik. Hogy Mikola Gyöngyi megtanult „tolnaiul", vagyis a Tolnai-szövegek „öntükröz ő labirintusában" talált rá az Ariadné-fonalra, egyáltalán nem
biztosította afelől, hogy elkerülheti a megértésnek aTolnai-szövegekben
felállított csapdáját. Maga a kanonizálatlan Tolnai-szöveg nem vagy csak
nagyon ritkán vezethet aTolnai-szöveg megértése felé. De elvezethet egy
a Tolnaiéval párhuzamos szöveg felé, amely azonban sohasem kelhet
versenyre magával aTolnai-szöveggel, és nem is helyettesítheti a Tolnaiszöveg befogadását és megértését. F őként akkor nem, ha számításba
vesszük, hogy az irodalmi értelmezésnek, miként az irodalmi kritikának is,
elsődlegesen közvetít ő szerepe van. Ő maga irodalmi szöveggel való
párbeszéd, és olvasóját ebbe a párbeszédbe vezeti be. Nem helyettesíti
tehát a szöveget, nem lehet irodalom sem. Helye ezért nem az irodalom
történetében, hanem e történet nélkülözhetetlen lábjegyzeteiben van
kijelölve.
Mikola Gyöngyi jól megtanult „tolnaiul", kijárta aTolnai-szövegek
iskoláját, mégsem esett bele aTolnai-szövegekben felállított csapdába.
Maga írja, hogy könyve „nem a hagyományos monográfiák mintájára
készült. Nem id őrendi sorrendben elemzi az összes eddig megjelent
Tolnai-művet, nem foglalkozik a szerz ő részletes életrajzával, nem tér ki az
átfogó interpretáció igényével Tolnai képz őművészeti, zenei és filmes tárgyú írásaira, a délszláv irodalmak és más fontos intertextusok pontos

filológiai föltérképezésére". Elmondja tehát, hogy könyvében mivel nem
foglalkozik, amib ől jól láthatóan kiviláglik, hogy mivel foglalkozik: Tolnai
Ottó poétikájával foglalkozik, azzal az alapvet ő kérdéssel, hogy miként
alakul és létesül, ezzel együtt miként m űködik а ТoІnаі-szёveg. Eközben
leginkább arra figyel, hogy hol, milyen beszédhelyzetekben lépi át az irodalmi nyelvhasználat tematikus és műfaji határait. Mikola Gyöngyi ebb ől
következően a Tolnai-m űvet egészében, a verseket, a prózát, az esszét, a
naplót, az emlékezést egy nagy és változatlan határátlépésnek, vagyis irodalmi és szellemi devianciának tekinti. És ebben tényleg igaza van. Igaza
van abban, hogy Tolnai els ő írásaitól kezd ődően mostanáig soron kívüli,
kánonromboló, öntörvényűen deviáns szerz ő . Munkáinak recepciótörténete is a devianciákra, az eltérésekre, nemegyszer az irodalmi
egzotikumokra megy ki. Mintha más sem mozgatná Tolnai szövegeit, mint
a kisebb-nagyobb nyelvi, m űfaji, tematikus botránykeltés szándéka.
Mikola Gyöngyi „a Tolnai-narratíva" „egyik legszembet űnőbb" vonásának
„zavarba ejtő formátlanságá(t), interdiszciplinaritásá(t), kétnyelv űségé(t)"
tartja „a jelenkori magyar kultúrában, egy olyan közegben, melyet er ősen
áthat a formakultusz és a nyelvelméleti megfontolások dominanciája".
Más szóval, а ТоІnаi-mii a jelenkori magyar kultúrába is devianciaként
épül be és reflektálódik, hiszen ellene megy mind a formakultusznak,
mind a nyelvelméleti megfontolásoknak. Az persze vitatható, hogy menynyiben tekinthet ő a formakultusz a „jelenkori magyar kultúra" domináns
tényez őjének, arról pedig érdemes volna elgondolkodni, hogy egyfel ől
mennyiben lehet meg egy kultúra „formakultusz" nélkül, másfel ől meg
arról is, hogy elvesztette-e mára értékteremt ő képességét a „formakultusz", afelől viszont aligha lehet kétségünk, hogy aTolnai-szöveg ellenébe
megy a mai „nyelvelméleti megfontolásoknak". Mikola Gyöngyi Tolnai
Ottónak sokat emlegetett „ars poetica helyett" írott DOREEN 2 cím ű verse
értelmezési nehézségér ől mondja - zárójelben -, hogy e vers olvasója „a
szavakat nem érti, a vers gesztusát mégiscsak érti és értékeli", amib ől arra
a következtetésre jut, hogy ez „újabb bizonyítéka annak, hogy a költészet
nem pusztán fiktív nyelvi képz ődmény". Más helyütt - ismét zárójelben arról szól, hogy „Egy ilyen - irodalmi - elemzés keretében mindig csak az
én nyelvi reprezentációiról beszélhetünk, nem magáról a személyr ől, de
azt is látni kell, hogy a Tolnai-m űvek esetében e reprezentációk jelent ős
része szándékoltan és félreérthetetlenül: referenciális." Mikola megfigyelései abból következnek, hogy szerinte „Tolnai számára nem a nyelvi
kifejezés problémája, lehet ősége az els ődleges kérdés [...] hanem az
érzékelésnek a nyelv el őtti síkja: a képi percepció". Mikola Gyöngyi, aki
„tolnaiul" gondolkodik az irodalomról, láthatóan szemben áll az irodalomértés mai magyar gyakorlatát mélyen meghatározó „nyelvelméleti
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megfontolásokkal", ami azt jelenti, szerinti aTolnai-szövegek referenciális
háttere meg nem kerülhet ő feltétele a szövegek megértésének: Tolnai
költői kezdeteit is Tolnai elmondása, emlékezete fel ől, nem a nyelv
irányából közelíti meg. Ebbe a csapdába beleesett, ami nem baj, hiszen a
kritikusfogó csapdát maga Tolnai állította fel azzal, hogy minden szövege,
talán az egész eddigi Tolnai-opus egyszemélyes és „öntükröz ő", minden
eltérése és különbözése, minden határsért ő devianciája ellenére
lényegében konfesszionális.
A Tolnai-mű ennyiben egzotikus a mai magyar irodalmi kultúrában.
Egzotikumát er őteljesen ki is fejezi regionális, s őt lokális tematikus és
nyelvi kötődéseivel. Tolnai folyamatosan „kis elbeszéléseket" ír, helyi
Wilhelm-dalokat és „árvacsáthokat", Virág utcai prózákat, teleírt már egy
egész tájházat. Ezt a tárgyi világot kínálta fel a magyar irodalom és kultúra
számára. Kínálatát elfogadták, meg is jutalmazták ... Hátravan még a
különbözés kínálatának megértése és kritikai felmérése. Mikola Gyöngyi
könyve valóban az els ő számottevő lépés ebbe az irányba. Talán tényleg
„könnyebbé teszi aTolnai-olvasást", ahogyan Ilia Mihály véli.
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suzsa

árorr szonett
a krumplilevesr ől

1.
Most, hogy szonetteket kezdtem írni, „t űzhely
mellől költögető háziasszony", én,
a krumplilevesről is írhatnék egy-két
szonettet akár, arról, hogy mit m űvel
a krumpli a vízben a fazék fenekén.
Megesszük majd ebédre, sok-sok b űvelbájja1, kanállal és villával, nem t űvel,
ahogy a rím kívánná; a tetején
két-három babérlevél úszik majd, de csak
ha úgy főzöm, ahogy otthon tanultam,
s nem ahogy hallottam a Bakonyban. Lecsap
ráma ménkű , nem vicc, lecsap valóban,
tradíciótipró, különc szakácsn őre,
ki beírja levesét a szonettbe!
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Az az eset a krumplileves-recepttel
úgy volt, hogy egyszer valaki más kedve
miatt üdültünk fent a Bakonyban; rendre
tálaltak napi háromszor, nemegyszer
csak kettőnknek. Megérdekl ődtem volt, ugyan
hogy készíti a szakácsn ő levesét,
mire ő készségesen mindent elmesélt:
Vegeta kell bele, azt mondta. „Hogyan!" hüledeztem aztán, kés őbb a fiamnak,
„hogy kerül a zágrábi Vegeta a
Bakonyba! (hát nem volt Trianon?!)"; s mi jónak
bizonyul e recept majd, megette a
fene a tradíciót meg a Trianont,
egy egészségesebb főzt most törvényt bont!

Még egy verset a krumplilevesr ől, legyen
trilógia! Kinek lánya, kinek fia,
nekem szonettem meg levesem, e helyen
elmondom még, mi történt, az eset mi a
babérlevéllel: egyszer rég a tengeren,
főztünk volna krumplilevest, mi hiányzott
hozzá, csak a babérlevél volt. Ily helyen
nem vesz az ember egy dobozzal, ki látott
még olyat, aztán cipelni haza buszon!
Majd láttuk, naponta számos babérbokor
mellett járunk el. Letéptünk volna buzgón
pár levelet, de hagytuk, n őjön a csokor
bokor dics ő dísznek császárok fejére,
s már nem is gondoltunk többé az ebédre.
34
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ébredtem, riadtan, homlokcsontom alatt
tompa morajjal, akár a kórus, zengett a
fájdalom, s láttam a félhomályban szakadozik
az ég, az ég felh ői, viharos szél lesz ma,
mondtam magamnak, csupán, hogy megnyugtassam
a hirtelen nyújtózkodó mozdulatot,
a hirtelen duzzadó hímer őt,
s nemsokára már kitartó ügetéssel
követtük a nyári, lebegő szoknyájú lányok
egyre erősödő nyomillatát, emlékszel,
autók húztak el mellettünk, sz őkén,
és integettünk, de csak a félig égett gázolaj b űzét
szívhattuk magunkba mélyen,
és néha felsírtunk,
minta faluszéli nyálazó kutyák,
kispajtás, kitartó ügetéssel,
hogy időközben elült a szél is,
s a kórus is már-már elhalkult fejemben,
a csehókban új íz és új illatok,
torkunkban csorgott ismét az új éjszaka,
a visszaúton megszámoltuk az útszéli
bokrokat, s garatunkra hurkot vetett
néha az idő, ám akkor hó is esett,
énekeltünk, mint júliusban elfagyott
hódító török sereg, emlékszel, ugye,
kispajtás, még béke honolt.
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A FESTŐ TÖRTÉNETE
Bármikor össze tudtam szedni gondolatban valamennyit, magam elé
idézni őket áttekinthet ő rendben, mintha egy képtárban lennének. Néha
nem én hívtam őket magamhoz, hanem elmentem hozzájuk, és vendégszobák tapétával borított falain találtam rájuk, pazar keretekben. Nem panaszkodhattak az én portréim, többnyire jó helyre kerültek, különösen itt
Újvidéken, amelyet elhagyni készülök éppen, azazhogy jószerivel már el is
hagytam, hisz ezek a percek, míg arra várok, hogy elinduljon velem a vonat, már igazán nem nevezhet ők itt-tartózkodásnak.
A portréim - e nyájas tükörképek, amelyek semmilyen (apró, de éppen
ezért természetszer űleg torz) fintort nem adnak vissza - vajon kellemkedtek-e a megrendel őnek? Nem, nem, határozottan állítom, hogy soha senkit
nem szépítettem meg, hacsak azt a lazúrt nem vesszük szépítésnek, amely
képeimen, mint valami ködszer űség, az arcvonásokat lágyabbakká teszi,
valamiféle időtlen térben helyezi el őket, megváltoztathatatlanul. A kritikusaim szerint az arcképeimet az akadémiai realizmus jellemzi, s mesteri
vagyok ennek az irányzatnak. Semmi kifogásom nincsen ez ellen a min ősítés ellen, habár egyes bírálóim, azok, akiknek szálka a szemében a „megrendelés" szó, sokszor használják elmarasztalólag. „Nagyrabecsült U. P. festő úrnál, akár egy fotográfusnál, tetszés szerint portré rendelhet ő , amely
minden igényt kielégít" - ilyeneket írtak rólam vitriolba mártott tollal névtelen pamfletiszák.
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De ugyan már, kritikusoknak, pamfletíróknak sejtelmük sincs arról,
micsoda gyönyör űség élő modellt festeni! Még ha esetenként nagy árat fizet is ezért az élvezetért a m űvész is, a modell is!
Soha nem festettem emlékezetb ől, és sohasem voltam felületes. Bizonyítékként ott vannak a vázlattömbjeim. Lapozgatva őket, számtalanszor
át- és átforgatva a lapokat, arra törekedve, hogy a profilok, félprofilok és
en face vázlatok közül kiválasszak és megjegyezzek magamnak egyetlenegy arckifejezést, amely valahogy középúton jár egyrészt a nagyon tipikus
és talán enyhén komikus, másrészt a reprezentatív és általános, szinte ideális között, amely kifejezés ott van minden arcon, csak éppen a hangulat
ingadozásai miatt néha nem lehet észrevenni azonnal. Tény, hogy a képeimen az arc valamiképpen idealizálttá válik, ami azzal függhet össze, hogy
szentimentálisan megért ő a viszonyulásom az emberi lényekhez, és ismerem esendőségeiket. Kerülöm, hogy egyszerre képzeljem magam elé a modellt is és a képet is, igyekszem távol tartani magamtól a gondolatot, hogy
a modellem halála veszélyeztetheti a m ű értékét, megfoszthatja attól a
csodálattól, amely a szemlél őben támad, amikor látja a modell és a kép közötti hasonlóságot; érzéki és hiú gondolat ez, úgy t űnik.
Amit különösen ki szeretnék emelni, az az, hogy miután elég sok portrét készítettem, találhattam volna néhány ideális férfi- és n őalakot történelmi és vallási témájú képeimhez. F őleg ez utóbbiakhoz, a vallásiakhoz.
Megtehettem volna, nem tudomány kérdése volt, hiszen jól ismerem az
emberi arc ideális arányait, s persze a testarányokat is. Ám ha a vallásosságomból fakadóan és az egyházunk iránti tiszteletb ől rászorítottam magam, hogy például Krisztus alakjára úgy tekintsek, mint nemes lelk ű és komoly Pantokrátorra, az eredmény valahogy nem volt elég meggy őző, az a
Krisztus nem indította meg a szíveket, nem keltette föl az emberekben,
úgy érzem, azt a meleg rajongást, azt a mérhetetlen szeretetet Őiránta, aki
magára vette az emberiség minden szenvedését. És mindig újból visszatértem közvetlen környezetem, a mindennapi élet alakjaihoz, azokhoz az arcokhoz, amelyeket a szenvedés szépített szentté és nemessé. Néha saját
arcvonásaimat is belevittem, mondjuk az apostolok alakjának megformálásába, Persze kerültem a teljes azonosságot, szándékosan megváltoztattam ezt-azt, mint ahogy az ügyes hamisító is odatesz valamilyen részletet,
ami nincs ott az eredeti festményen, mintegy saját vétkét enyhítend ő .
Hányszor éreztem, hogy istenkáromló vagyok a legrosszabb fajtából,
ahogy Ott álltam a magam festette ikon el őtt, miközben nem a szintre gondoltam, akit megfestettem, hanem arra a személyre, aki modellt ült az
ikonhoz. Igen, azokban a percekben teljes lényemmel az ikonoklaszták, a
képrombolók oldalán álltam, habár ha netán gy őzelemre vitték volna harcukat, a régi fest ő k közül sokan megrendelés nélkül maradtak volna. Van 37

valami józan ésszerűség a szentképfestés eme régi eretnekségében, és igazi vallásosság is van benne persze, amely nem törekszik semmiféle csábításra. Vajon a szentet csodálom-e vagy a m űvészt, aki megfestette: ez áldilemma, mégsem vagyok képes megszabadulni t őle.
A képrombolók, ó, mennyire meg tudom őket érteni a történtek után!
Ez az eset valószín űleg véglegesen meghatározza ezután a szentképekhez
való viszonyomat!
A szóban forgó esemény iszonyatossága semmivel sem kisebbíti a részvétet, amelyet érzek, továbbá tökéletesen értem is azt, ami történt. Tökéletesen megértem azt a szerencsétlen, azt a kedves kis Milákovics lányt.
Nem takargatom: én is vétkes vagyok.
Ha tudtam volna, hová vezet az a végtelen türelem, ahogy modellt állt,
a szentképek iránti őszinte érdekl ődése és a segít őkészsége abban, hogy
megtaláljam a legjobb beállítást a kiválasztott témához. Csak annyit láttam, hogy ez a kislány egyike azoknak a lánykáknak, akik er ősen kötődnek
az apjukhoz, és akik életüknek abban az érzékeny szakaszában kell hogy
hozzászokjanak az anyai szeretet hiányához, amikor erre a legnagyobb
szükségük volna: amikor jövend ő élethivatásukra érlel ődnek, a feleség, az
anya szerepére. Nekem is van egy kislányom, akit mérhetetlenül szeretek,
és aki hasonlít is hozzám sok tekintetben, de bevallom, egészen tanácstalannak, sőt fölöslegesnek érzem magam bizonyos dolgokban, amelyek így
teljes mértékben az anyai gondoskodás hatáskörébe kerülnek.
Az ismeretségem a leányka apjával, Milákovics úrral még egyetemista
éveinkhez vezet vissza. Bécsben tanultunk mind a ketten, ő kereskedelmet, én festészetet. Id őnként találkozgattunk egy a Práterhez közeli vendéglőben, amelynek konyhája igen jó és olcsó ételeir ől volt közismert.
Milákovics bécsi tartózkodása nem tartott soká, két év tanulás után haza
kellett térnie Újvidékre, hogy átvegye apja üzletét. Röviden, a barátságunk
a közelmúltban éledt újjá. Akkoriban már az újvidékieknek, s különösen a
Szerb Matica tagjainak az els ő számú arcképfest őjeként tartottak számon,
szinte Matica-tagnak számítottam mint fest ő, munkám annyi, hogy ki sem
látszottam bel őle. A megrendelések közül többet is kénytelen voltam viszszautasítani, és valójában elegem is volt már az élemedett korú, tisztes és
módos polgárok fiziognómiájából, amikor Milákovics fölkért, hogy fessem
meg a lányát. Ez idő tájt költöztettem át a családomat Belgrádba, én azonban még Újvidéken maradtam, hogy megkezdett munkáimat befejezzem.
Most, ahogy utólag visszagondolok a történtekre, az az érzésem, hogy
mint egy tolvaj lopakodtam be abba a házba. És - hogy megtörténhessen,
aminek meg kellett történnie - mintha valami el őre-megrendezettség lett
volna abban, hogy odakerültem. És történt minden a legjobb szándék rel38 lett. Milákovics láthatta rajtam, hogy hiányzik nekem a család, az otthon

atmoszférája, felajánlotta hát az otthonát. Így aztán karácsony el őtt odaköltöztem hozzájuk; fönntartottam ugyan a m űtermet is, azonban már
nem volt rá szükségem.
Ahogy most fölidézem az első benyomásaimat a házról és arról a furcsa társaságról, amely lakta, a legfölt űnőbb a csöndesség volt, ami a hangokat, és a félhomály, ami a fényt illeti. A ház lakói: Milákovics, a házigazda, a leánya és Magda, aki félig a háziasszony, félig a cseléd szerepét töltötte be. (A barátom özvegyember volt, és intim kapcsolatot tartott fönn
vele, amit ügyesen titkolt a lánya el őtt, előttem viszont nem.)
A fény! Az a visszafogott, tompa fény! Én ezt úgy oldom meg a képeimen, hogy lazúrszürkével átfestem a vásznat, ez az én „sfumatóm", amely
enyhe távlatot ad a dolgoknak, még akkor is, ha a háttérnek nincsenek
perspektívában ábrázolt elemei.
A házat uraló hangulatról Milákovics leánya gondoskodott. Milyen különös már a neve is ennek a lánynak: Goszpojinka.* Mikor megtudtam,
hogy hogy hívják, első gondolatom a Boldogasszony volt. Nagyboldogaszszony és Kisboldogasszony. Istenszül ő. Szűzanya. Természetesen sejtelmem se volt arról, hogy mindez milyen szorosan kapcsolódik majd össze,
a lány neve és az én képeim, ikonjaim.
A szoba, amelyet a rendelkezésemre bocsátottak, kétségtelenül a megboldogult feleségé volt. Ezt Goszpojinka a tudtomra is adta. Az édesanyja
iránti nagy kegyelettel mesélte nekem, hogy az anyja hozományából való
tárgyak képezik a bútorzatot. A bútordarabok közül egyet-mást, például
egy nagy, háromszárnyas, faragásos tükrös szekrényt Goszpojinka átvitetett
a maga szobájába. A hatalmas ágy, amelyben aludtam, sötétre pácolt diófából készült. Volt még a szobában egy terjedelmes sifonér és egy pohárszék,
üvegneművel és porcelánnal teli. Megható volt, ahogy a barátom, arra gondolván, hogy zavarják kim űvelt ízlésemet, le akarta vétetni a falakról azokat a német k őnyomatokat, amelyek édeskés jeleneteket ábrázoltak az
Ó- és Újszövetségb ől, meg a különböző ájtatos Genovéva-képeket.
Amikor azt mondom, hogy Goszpojinka volt az, aki a ház atmoszférájáról gondoskodott, akkor a visszafogott gyász hangulatára gondolok mindenekelő tt, amelyet ápolgatott magában például azzal, hogy gondja volt
rá: be vannak-e csukva az ablakokon a zsalugáterek, össze vannak-e húzva
a függönyök, az ikon el őtt ég-e a gyertya, hogy a szó nem hangosabb-e,
mint ami illendő egy olyan házban, ahol még gyászolnak - holott a gyászév már letelt, amikor én a házba kerültem. Felesége halálának a körülményeiről a barátom csak sz űkszavúan nyilatkozott, szemmel láthatóan igyekezett kerülni a részleteket, a magyarázkodást. Milákovicsné a negyvenes
* Kb. Kisasszonyka. A név „különös" voltát az okozza, hogy nagyon hasonlít a Boldogaszszony, a Sz ű zanya neveként ismert Goszpojina névre. (A ford. megj.)
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éveiben járt, amikor elhatározta, föltételezhet ően a férje kívánságára,
hogy szül még egy gyereket. A terhesség alatt valami komplikáció lépett
föl, ahogy ez már idősebb korban lenni szokott gyakran, az asszony a hetedik hónapban világra hozott egy halott kisfiút, de a szülést nem élte túl.
Milákovics barátom aggódott a lányáért, hogy olyan kitartóan gyászol. Biztatta, látogassa meg a rokonokat, a szomszédban lakó barátn őit, ám
Goszpojinkában semmi hajlandóság nem volt, hogy társaságba járjon,
hogy odahagyja a homályos szobákat. Az apát leginkább az aggasztotta,
hogy a leányka olyan magától ért ődő természetességgel, mondhatni szinte élvezettel adta át magát az édesanyja iránti gyásznak, rendszeresen kijárt a temet őbe, és eljárt a templomba, egyetlen alkalmat sem hagyott volna ki, amellyel a halott emlékének áldozhatott.
Így kerültem tehát hozzájuk, inkább azért, hogy elszórakoztassam a
kislányt, mintsem azért, hogy a kései utódok számára megörökítsem a közismert, gazdag Milákovics úr leányának a szépségét. Pedig igazán reprezentatív portré lehetett volna ez, hiszen a modell egy szép és gazdag eladósorban levő kisasszony. Festettem már ilyen portrékat, különös élvezettel emeltem ki a fiatal leányarc simaságát és feszességét, az érett barackot idéző hamvasságát, a kecses nyak ívét, amelyet még inkább kiemel a
merev csipkegallér. A barátom igazán mindenr ől gondoskodott, Bécsb ől
hozatott holland csipkét, amelynek fehérsége, viaszkos fénye és
Goszpojinka kreol bőre, sötétbarna haja között megragadó volt a kontraszt.
Az apa furfangja eredményesnek bizonyult. Goszpojinkába visszatért az
élet, úgy tű nt, Csipkerózsa-álmából ébredezik benne a divathölgy, szégyenlősen bár, de ugyanakkor kacéran nevetgélt, miközben a vázlatokat
készítettem. Azt ajánlottam neki, hogy hímezzen vagy olvasson közben, s
hogy meséljen valamir ől, hogy minél pontosabban megfoghassam a mozdulatait, az arcjátékát.
Mindez a vendégszobában történt. Akkor szerettem meg ezt a szobát,
amikor elő ször láttam alkonyattájt, amikor csak az ikon el őtti gyertya fénye áradt szét benne, azt hiszem, még a tömjén illatát is érezni véltem a
levegőben. Szent Miklós ikonja, egy régi és sötétre barnult fafestmény, talán Bacsevityé.
Egy hét is elmúlt már odaérkeztem óta, amikor arra kértem, hogy legalább a zsalugáteren keresztül engedjen be a szobába egy kis világosságot,
mert a festéshez nappali fényre van szükségem. Tétovázva bár, de megtette, amit kértem, azután pedig, pár napra rá, teljesen kitárta a zsalugátereket, úgyhogy szinte elárasztott bennünket a fény. Dél volt éppen, és az
almási templom tornyában, amely itt magasodik a ház mellett, éppen szóltak a harangok. Az ablakunk a templom déli falának sötét köveire néz, a
40 fal magasan fekvő ablakain a harangzúgásba beleremegtek a vitrázsok.

Meg voltam elégedve a vázlatokkal, s éppen a vásznat készítettem el ő,
amikor megrendelés érkezett a Görgetegr ől, Ilarion Ruvarac archimandritától. Valamikor a kolostorban állt Jakov Orfelin oltárfala, amely azonban
megsemmisült a földrengést követ ően, a templom restaurációja során. Föltételezem, hogy a rendfőnök azért választott éppen engem, mert becsülte
akadémizmusom tiszta klasszicizmusát, amely jól illett a Zágrábból idehozatott német építészmérnök fehér ornamentumaihoz. Mindenki tudja,
hogy az archimandrita milyen puritán, és szigorúsága is közismert, miként
a tudományokban való jártassága is. Nekem tetszett a templomot uraló különleges, havas fehérség, amely olyannyira elütött a korábbi, az óarany és
a fafaragások meghatározta barokkos hangulattól. Amikor megláttam az
ikonoknak fönntartott üres felületeket az oltárfalon, fölidéz ődtek bennem
a Goszpojinka arcképéhez készített vázlatok. Az ő tiszta, szabályos arcvonásai egyszerre úgy sejlettek föl emlékeimb ől, mint Mihály és Gábriel arkangyal arcvonásai, az alsó sor ikonjaira gondolván, és a maga egészében
szinte már teljesen készen is volt az egész.
Elfogadtam az archimandrita ajánlatát, aláírtam a szerz ődést, és éreztem, hogy hatalmába kerít valami édes izgalom: minél el őbb belevetni magam a munkába. Hiszen az alakok már Ott voltak készen a fejemben! Én
mindenekelőtt rajzoló vagyok, nem szeretem a színek tobzódását, f őleg
nem a vallási témájú képeken. Az ikonosztáznak ezen a részén egyedül az
Angyali üdvözlet jelentett kompozicionális kihívást. Nem tudom, mi vitt rá,
hogy megbeszéljem Goszpojinkával ezt a képet, amely Lukács evangéliumának ezeket a közismert sorait jeleníti meg:
„Örülj, kegyelembe fogadott!..." Megmutattam
l? l'T 1 ^".'nBCKA
neki néhány könyvet, ismert német mesterek
kőnyomatait. Hihetetlen, de találkozott az ízlésünk. Neki is az Üdvözlet nyugatias ábrázolásmódja tetszett, amelyen Gábriel könyvvel a kezében találja Máriát, illetve a könyv mellette
fekszik egy asztalkán, s nem az, ahogy a mi régi
ikonográfiánkban volt szokás, hogy orsó-fonál
van nála. Ez nagyon illett ahhoz a büszke és öntudatos alakhoz, amelyet a Mennyei Menyaszszonyról alakított ki magában az Akathisztoszhimnusz hatására. Az apja Oroszországban szerezte meg a számára az Akathisztosz-himnuszt,
rendkívül jó költőiséggel fordított is le belőle
szerbre, s nagy élvezettel olvasta föl ezeket a
részleteket az apjának, Magdának meg nekem,
amíg az arcképén dolgoztam.
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Sem az apja, sem én nem bizonyultunk jó megfigyel őknek. Az apjának
az róható föl, hogy nem foglalkozott vele eleget. Szerette a lányát, ez kétségtelen, de nem értette meg, nem tör ődött az érzéseivel, a töprengéseivel.
Nagyvonalú volt, ami a hozományára szánt összeget illeti, s ezzel büszkélkedett is a környezete el őtt. Abban reménykedett, hogy férjhez megy, férjhez megy hamarosan, talán azért is fontos volt ez neki, hogy annál kényelmesebb legyen az élete Magdával, akit egy szegény külvárosi családból vett
maga mellé, s akinek - ahogy ez már lenni szokott -, ivott az apja, az anyja
pedig házakhoz járt varrni, hogy a többi gyereket valahogy eltartsa. Azt hiszem, szándékában állt törvényesíteni Magda gyerekét, akinek ő volt az apja. Goszpojinka úgy tudta, hogy a kisfiú egy katonától van, aki sz őrén-szálán eltűnt, otthagyta Magdát b űnös szerelmük gyümölcsével.
Én pedig tele voltam lelkesedéssel, úgy éreztem, hogy a kép maga magát festi. Olyan könnyen menta munka, olyan gyorsan telt a vászon. Az
ikonosztáz nem vett igazán igénybe. Néhány központi kép és néhány oldalsó. Egyszer ű kompozíciókat találtam ki, fölösleges részletek nélkül, elegáns, halk, levegős képeket. Olyan tulajdonságok ezek, mint amilyen
Goszpojinka is volt. Csöndes volt és áttetsz ő.
Amikor az imént azt mondtam, hogy sem én, sem az apja nem voltunk
jó megfigyelők, elsősorban arra gondoltam, hogy egyikünk sem vette észre rajta, hogy a Mennyei Menyasszony szerepébe való beleilleszkedése mikor lépte át azt a határt, amely még értelmezhet ő úgy, minta modell készséges együttműködése a festővel, hogy megkönnyítse annak dolgát. Vajon
mikor és hogyan következett be Goszpojinka különös azonosulása az Istenszülővel?!
A megjelenítés és a vele való azonosulás között mikor szakadt át a gát?!
Mikor jelent meg az a titokzatos, elragadtatott tekintet, az a mosoly, amely
már nem nekem szólt, nem egy másik embernek, a fest őnek, akinek modellt áll, s akiben a lehető legjobb benyomást igyekszik kelteni! Én pedig
ezt a mosolyt, ezt a kedves tekintetet így értelmeztem, s ebben nem volt
sem bűnös gondolat, sem bűnös szándék. Melengette a szívem ez a bájos,
csodálattal teli tekintet, amely - azt hittem - a zsenge ifjúság rajongását
jelzi az évek súlyát hordozó, hogy ne mondjam öreg fest ő iránt (hiszen egy
negyvenöt éves ember még igazán nem tekinthet ő öregnek).
Mielőtt ez az ő eltévelyedése megtörtént volna, úgy képzeltem, hogy ő
meg én, mint két összeesküv ő, egy színjáték szerepl ői vagyunk. Emlékszem, hogy nevetett, mikor azt mondtam neki, hogy a profilja éppen
olyan, amilyennek Mihály arkangyal profilját elképzelem. Még kacérkodott is, sűrű , fekete szemöldökét fölhúzta, mintegy csodálkozva: „Én angyal? Hát angyalra hasonlítok én?" Amint azonban befejezte a mondatot,
kialudta mosolya, arca komollyá, merengő vé vált. Félbeszakadta játék, de
csak rövid id őre. S a vidámsága visszatért, ahogy közeledett a Gyümölcs-

oltó Boldogasszony ünnepe. Készült rá. Az apját rávette, hogy vegyen jó
sok kelmét, sötétkéket és bíborvöröset.
- Ebből lesz a maforion, ebb ől meg a himation - mondta, büszkélkedve a tudásával, s magához fogta a red őkbe szedett anyagot.
Ezek még mind külsőségek voltak, a Sz űzanya ruhája, könyve, asztalkája (hogy színházi zsargonnal éljek): jelmezek, kellékek, kulisszák. Vajon
ugyanaz volt-e ez a játék, mint a középkori misztériumjátékok? Kezdetben
Goszpojinka szerepet játszott, ez kétségtelen, nagy átéléssel szavalt részleteket az Akathisztoszból, nekem tetszett, ahogy csinálja, egészen félretettem azt a polgári tartózkodást, amely ellenérzést táplál minden eltúlzott
érzelemnyilvánítás iránt, s egyáltalán: minden túlzás iránt, amely felkorbácsolja az érzelmeket, ami beteges, ami kételyeket ébreszt. Mint tisztes
polgár, jó férj és családapa, és mint vallásos ember, vallásos a szónak abban a pozitív értelmében, ahogy azt kegyelettel teljes és patriarchális szellemiségű hitünk megkívánja tőlünk, észre kellett volna hogy vegyem idejében Goszpojinka eltévelyedését. Nem mintha rossz természet ű lett volna, dehogyis, angyali teremtés volt ő, aki emberi alakot öltött, csak hát,
mint tapasztalt és iskolázott embernek kötelességem lett volna, hogy a jó
útra irányítsam. S most, ahogy itt ülök ebben a vonatban, s nézem a peront, látom őt a bibliai öltözéket idéz ő, egyszerű bíbor ruhában, vállán a
kék lepellel. Az arca átszellemült és komoly. Már nem pózol, már nem
játssza a Szüzet, hanem ő maga az, a „beláthatatlan szent magasság", az
„egek királynéja", „az istenségnek temploma". Valahová a hátam mögé
néz. Egy alkalommal eltévesztette a mozdulatot, és azt a testtartást vette
föl, ahogy Gábriel arkangyalt ábrázolják, de csak egy pillanatra, s összerezzent, mikor észrevette a hibát.
A változás az alatt a rövid pár hét alatt történt, amíg odavoltam. A
munka miatt föl kellett mennem a Görgetegre, és amikor visszajöttem,
Goszpojinka a bibliai ruhákban, a hemationba és maforionba öltözve fogadott. Észrevettem, hogy a lepel félrecsúszott rajta, valahogy ferdén áll,
mintha előrenyomta volna a hasát, s ett ől elidomtalanodott az alakja.
Eszembe sem jutott arra gondolni, hogy ennek a testtartásnak fiziológiai
okai lehetnek. A kezét összekulcsolta a melle alatt, ezzel a mozdulattal
összefogva a palástot is, amit ől az egész olyan hatást keltett, mintha egy
buborék volna a dereka körül. Az arca sugárzott a boldogságtól, aminek
okát olyan hangon hozta a tudomásomra, amelyb ől rendkívüli nyugodalom és öntudat áradt: „Én, Goszpojinka, az isteni megtestesülés kelyhe vagyok. Megfogant bennem a Megváltó!" Arcán semmi jele az őrületnek, inkább nagyon szelíd, és egy csöppnyit büszke is, mert ő a Kiválasztott, és
mert örvendezik. Semmi hiúság, csak hóladatosság és tudomásulvétele a
ténynek, hogy bens ő jében hordozza a titokzatos, kifejezhetetlen gyönyörűséget, szépséget, bölcsességet.
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- Mennyei láng ég bennem - mondta -, ennek a lángnak a mécsese vagyok, Istennek lakhelye, híd, amely a földr ől az égbe vizit. Telve vagyok
ennek a fénynek a ragyogásával, tudok mindent tudatlanul, mert Ő lakozik bennem. Az Úr ... És sohasem fogunk elválni egymástól. - Ezek az ő
saját szavai, de érz ődik rajtuk az Akathisztosz-himnusz hatása. Őmiatta aztán újra elolvastam az Akathisztoszt, s eretnekségnek t űnhet, amit mondok, de rendkívüli szépsége elragadtathatja az egyszer ű embereket, főképpen az olyan érzékeny lelkeket, mint amilyen Goszpojinka volt.
A városban gyorsan híre kelt, hogy a Milákovics lánnyal valami nincs
rendben. „Megbolondult szegényke" - hát fogalmazhat ennél közönségesebben és szánalmasabban valaki, különösképpen egy olyan ember, aki
mint jómagam is, pontosan tudja, hogy semmi sem olyan egyszer ű, mint
amilyennek látszik. Nem voltam képes utálkozás nélkül hallgatni még annak az itteni orvosprofesszornak a magyarázatát sem, aki oly g őgös önteltséggel bocsátkozott terjedelmes fejtegetésekbe, miszerint különösen fiatal
leányokat érint az úgynevezett „hisztériás terhesség" jelensége, s egész kiselőadást tartott ezzel kapcsolatos tapasztalatairól.
El kellett volna égetnem a képeket, amelyeken Goszpojinka alakja megjelenik? Istenfél ő ember lévén fohásza válaszom: „Bocsáss meg nekem,
Uram, hogy összetévesztettem a képet a képpel, a képzetet a képzettel, a
képzeletet a képzelettel, mert nem adatott meg nekem a hatalom, hogy ismerjem a helyes választ. Nem voltak annak birtokában még a bizánci császárok, ikonfest ők, León és Konsztantinosz sem."
Elköltöztem a barátomtól. Goszpojinka akkor még élt, azonban senkinek sem sikerült, az egy Magdán kívül, el őcsalogatnia őt a szobájából, ahová bezárkózott. Magammal hoztam a képeket meg a lány befejezetlen
portréját is. Azt a kicsi ikont is a Szoptató Sz űzről, amely miatt annyira
megharagudott rám és Magdára. Árulásnak vette azt a képet, most már értem. Az ő szempontjából árulás volt eggyéformálni a Mennyei Menyaszszonyt és a Boldogságos Szűzanyát. Goszpojinka lelkében nem mehetett
végbe ez az egybeforradás, nem juthatott el az egyik állapotból a másikba,
ami egyébként annyira természetes, nem érthette meg, hogy ez a természetes rendje a dolgoknak. Azon az ikonon összemosódtak Goszpojinka és
Magda arcvonásai, de azt hiszem, leginkább az találta szíven, hogy a Sz űzanyát úgy festettem meg, hogy a kis Jézus arcocskája a lemeztelenített
keblén pihen. A Jézuska a képen Magda kisfiára, Goszpojinka féltestvérére
hasonlít.
Talán azért is oly nehéz elviselnem a történtek súlyát, mert árnyék vetült a művészetemre, s ett ől az árnyéktól nem vagyok képes szabadulni.
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sága, amely az én szabad elhatározásomból fakad: hogy a realisztikus
irányt követem, hogy él ő modellről dolgozom.
Indul a vonat. Távozom Újvidékr ől. Az állomás peronján, amely lassan
elmarad mögöttem, ide-oda himbálóznak a virágokkal teli ámpolnák. Békesség lesz úrrá rajtam a gondolattól, hogy estére már Belgrádban leszek,
és gondoskodó szeretettel várnak Ott ráma feleségem meg a leányom.
MAGDA TÖRTÉNETE
A kisasszonykám most már semmit nem érez. Csak fekszik itta ravatalon, olyan ruhákban, mint amilyeneket a mi szentséges Sz űzanyánk visel,
ahogy az oltárajtón van lefestve. Én voltam az, aki megfürösztötte, és szemem előtt történt meg a csoda, amir ől mindenfelé, az udvarban, az utcán
az öregasszonyok susmorognak. A kisasszonyka hasa igazi volt, szó sincs
arról, hogy kispárnát tett volna a ruhája alá, ahogy egyesek gondolják.
Amikor hozzáértem, hogy megbizonyosodjak róla, hogy tényleg húsbólvérből van-e, a köldökénél egy nyílás támadt, s azon át kirepült két fehér
szárny, fölemelkedett a mennyezetig, aztán meg ki a nyitott ablakon, és elszállt a templomunk tornya iránt. A kisasszonykáról folydogált le a szint
kenet, mondtam is magamban, megbocsátott neki a jóisten. De mennyit is
szenvedett szegényke, mennyi lelki gyötrelmen ment keresztül!
Előbb a bíborruhát adtam rá, aztán a sötétkék palástot, közben vigyáztam nagyon, hogy minden úgy álljon ám, ahogy a mester lepingálta. Azon
az ő festményén a kisasszonyka ott álldogál, a kezét egy könyvön tartja,
ami egy keskeny asztalkán hever mellette. Ez ugyanaz a kis asztal, amin a
vendégszobában az a vastag, sárga viaszgyertya álla tartójában. Azt is a
kisasszonyka találta ki, hogy a mester könyvvel fesse le, ne ám orsóval.
Mondogatta, hogy ő a könyvekben látta meg a Szűz Máriát, nem az orsóban, a mester meg a kedvében járt neki.
Amikor a kisasszonyka bezárkózott a szobájába, napokig senkit se engedett be magához. A zsalugáter rácsai is össze voltak csukva szorosra, de
én tudom azért, hogy lehet őket kívülről széthúzni, aztán akármikor bekukucskálhattam. A kisasszonyka órák hosszat a tükör el őtt álldogált mozdulatlanul. A szoba belül olyan volt, mint egy nagy kristálytál, minden csillogott-villogott valamilyen fényességben, habára zsalugáterek be voltak
húzva. Tálkákban és poharakban szikrák játszottak és csillámlottak, mint
akváriumban az aranyhalacskák. Akkor egyszer csak a kisasszonyka keresztet vetett, és énekelni meg szavalni kezdett, azt az éneket a Sz űzanyához, ami úgy kezd ő dik: „Nagy ékességgel elárasztott", meg egy olyat, hogy:
„Árnyékozz meg, ó, Szentlélek, Boldogsággal várlak Téged, mérhetetlen
alázattal, én, a tiszta Goszpojinka, a Napot hirdet ő Csillag, a Mennyei
Menyasszonyka, Téged érezlek magamban." Amikor ezeket így elsorolta, 45

csak megpördült maga körül azokban a ruhákban. Aztán rároskadta tükrösre, a tükrös szárnyai meg összecsukódtak fölötte.
Ennek az ő tükrös szekrényének háromszárnyas az ajtaja. A tükör rámáját egy fafaragó mester készítette, de olyan csudaszépre, hogy egy trónra hasonlítson. Rózsakoszorú fölött aranyozott tölgyfalevelek és valamilyen páfrány húzódik rajta véges-végig, és oszlopokra fölfolyó borostyán,
mindez diófából kifaragva.
A kisasszonyka látta az Angyalt, amint kilép ebb ől a tükörb ől. A szárnya leeresztve, amikor meg széttárta, óriási volt, mint valamiféle selyemfüggöny vagy mint egy nagyon nagy legyez ő, amelyen keresztülsz űrődik a
fény. Ám ha összecsukta a szárnyait, éppen elfértek a hóna alatt. A kisaszszonyka azt mondta az angyalnak, hogy ő fölkészült, senki és semmi meg
nem akadályozhatja már, hogy ő legyen az égi létra, amelyen isten lejön a
földre. Így mondta, létra, én meg elnevettem magamat, mert eszembe jutott a mi létránk, az a nagy, ami a kukoricagóréhoz van támasztva.
A mestert szórakoztatták a kisasszonyka játszadozásai, ahogy pózolt
neki. Utánozta a Sz űzanya különböz ő mozdulatait. Ezekr ől a testtartásokról egy német könyvben látott képeket. Lekopírozta a Sz űzanya testtartásait, ahogy megijed, amikor megjelenik neki az angyal, aztán ahogy elgondolkozik az angyal szavain, azután azt a mozdulatot, amely azt fejezi ki,
hogy visszautasítja a nagy kegyet, hogy ő legyen a szepl őtelenül megfogant, az isten lakhelye, valójában pedig olyan büszke rá, hogy büszkébb
már nem is lehetne. Kezét a melléhez szorítja, ezzel mutatja a kételkedését, de csak szerénységb ől, tettetett szerénységb ől ám. Átlátszó ez a tettetése ... Ismerem én a kisasszonykát, tudom, mennyire büszke, hányszor
mondta nekem, hogy ő tiszta, egészen tiszta, én meg a lányságomat odadobtam egy katonának. Erre én csak nevettem. Nem egy szegény lány ő ,
akinek egyedül kell hogy föltalálja magát az életben. De mindegy, azért
nem cserélnék vele. Szegényke, nem mert elmenni egyedül még a székesegyházig se, nemhogy az Úri utcáig vagy a piacra.
Éppen ezért ráhagytam, hadd büszkélkedjen a tisztaságával meg az apja, a Milákovics úr tisztességével. Hallgatom csak, ahogy mondja, mondja,
hogy az ő apja egy szent, minden gyötr ő gondolata a halott hitvese, azazhogy a kisasszonyka édesanyja. Én csak mosolyodtam ezeken a szavakon,
persze ő nem értette, hogy min mosolygok.
A mester régi barátja a kisasszony apjának. A mester számára két Sz űzanya létezik, az egyik a sz űz, a másik az asszony. Az egyik Goszpojinka, a
másik meg vagyok én. Mekkora élvezettel festette azokat a nagy, tejt ől
duzzadó melleimet. A mester szereti a telt formákat. Mért kellene, hogy a
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ga, mintha valami kolostorba lenne bezárva. És minden egészséges gyermek, mondogatta a mester, nekem az Isten Báránya, mint a Kisjézus.
Az én kis fiacskám, ez az én kis aranyom, aki egy szép napon úr lesz,
nagy úr, és a Milákovics nevet fogja viselni, őtet pingálta le a mester mint
a bárányt, a Szent Királyt, az Urat, a mi Megváltónkat.
Nem lett volna szabad, hogy a kisasszony megtudja, hogy a mester lepingál engemet mint a Sz űzanyát. Tudtam én el őre, hogy ez neki nem tetszene. Az ő számára a Sz űzanya csak a Sz űz, akiben a Szentlélek lakozik.
Néha az udvarban sétálgatott azokban a ruháiban, amikben le van festve,
az egyik kezében egy liliomot tartott, mintha éppen akkor kapta volna az
Angyaltól, a másik kezében pedig a kis b őrbe kötött bibliáját szorongatta.
A liliom virága úgy ingott-bingott, mint egy harangocska. És mintha ez
a harangocska csak neki szólt volna. Néha megállt a csirkeketrec mellett,
épp hogy csak kikeltek a kiscsibék, Ott totyogtak gyönge lábacskáikon, bizonytalanul, tétován, egymásba ütközve. A kisasszony egy darabig révedezve nézegette a csibéket, aztán meg egyszerre fölvetette a fejét, és csak
nézte, nézte az almási templom tornyát itt a házunk mellett.
A keresztet a torony tetején, ahogy ragyog a napsütésben, aranysárgán,
tiszta színaranyból, amit ől aztán biztos káprázni kezdett a szeme. Semmi
mást nem látott, csak a ragyogást, és akkor énekelni kezdte az Alleluját, engem meg majd kirázott a hideg ett ől a látványtól.
Egyszer, amikor még magánál volt, odajött hozzám, hogy majd ő fölolvas valamit a Bibliából, a János jelenéseib ől, hogy halljak valami gyönyörűt, mondta. Én nemigen ismerem a Szentírást, ellenben ő naponta olvasgatta. Kés őbb megtaláltam azt a részt, meg volt jegyezve, úgyhogy most
már fejb ől tudom. „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba
vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból
korona."
Itt cseng a fülemben most is a kisasszonyka hangja, teljes testében reszketett a fölindultságtól.
Ó, érzékelem ezt a gyönyör űséget - kiáltott föl elragadtatva, ahogy
Ott állt a kiskonyhában. Jaj, csak föl ne ébressze a kicsit, gondoltam, de
nem mertem félbeszakítani, mert amikor fölmérgesedett, néha el is ájult
a kisasszonyka.
Én olyan vagyok, mit egy világító lámpa - folytatta -, amely segít
megtalálni a sötétségben a Sz űzanyát. Ez a világ - sötétség. Hogy ez így
van, te azt el sem tudod képzelni. A Sz űzanya megvilágít engem, én pedig
megvilágítom a Szű zanyát. Gondolná-e bárki is, hogy a képen nem ő van,
hanem Goszpojinka! Az angyalt is csak a képr ől ismered. Ezt a liliomot a
kertben szakítottam, az angyalé is éppen ilyen.
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Mondtam neki, hogy üljön le, de ezt abban a lelkiállapotban meg se
hallotta. A kredencnek támasztotta a hátát, mintha nem állna elég biztosan a lábán, és csak mondta, mondta:
- Mikor belenézek a Sz űzanya szemébe, mintha elmerülnék önmagamban. Akkor leszállok a bels őmben, amely ragyog, mert beleköltözött az Úr.
Nem érzek én t őle, a Mindenhatótól semmi terhet, hanem csak lebegek
ebben a nagy testetlenségben.
Meglóbálta kezében a liliomot, mintha egy bojt lenne valami pálca végén, rám nézett, kedvesen, hogy figyelek rá, és bizalmasan azt mondta:
- Az éjjel meg azt álmodtam, hogy lebegek egy vízsugár fölött, és ez az
ártatlanság és a tisztaság forrása, az életé.
A kezem csupa liszt volt, ragadt a tésztától. A Milákovics úr szeret néha beosonni hozzám, bekóstolgat egy-két darab mákos rétest, meg eljátszogat a kicsivel ... Soha életemben be nem vallottam volna a kisasszonykának, hogy kistestvért szültem neki. Egyszer űen föl se fogta, el se hitte volna. Ő az ilyesmiket nem érzékeli. És akkor fölébredt a kicsi, és elkezdett
sírni, Goszpojinka meg, hogy segítsen, mivel a kezem lisztes volt, bement
hozzá a szobába, hogy lecsöndösítse.
Akkor vette észre a képet. Láttam rajta, hogy meglep ődik, a fejét egészen a válla közé húzta, mint a madarak szokták, amikor fáznak. Aztán egy
szó nélkül, zsebkend őt szorítva a szájához, kiszaladt. A lepel nyomot hagyott a porban, ám ő csak szaladt, el a csirkeketrec, a góré mellett. A gang
oszlopai között el ő-előlebbent a palást kékje, pörgött a csillogó festék a falról, ahogy oda-odacsapódott.
Az este bezárkózott a szobájába. Nem engedett be senkit. A küszöbre
tettük neki az ételt. Keveset evett a kisasszonyka. Hiába könyörögtem az
ajtó előtt térden állva, hogy engedjen be, hiába mondogatta a mester is,
hogy az a kép a szobámban nem a Szűzanyát ábrázolja, hanem egy egyszerű asszonyt, aki a gyerekét szoptatja, hiába hívta ki az apja a papunkat is,
hogy az magyarázza el neki, istenkáromlás, amit m űvel.
Egyetlenegyszer jött ki az ajtóba, hogy a tudomásunkra hozza: testében
az Úr növekedik, de ők ketten, az Úr és ő soha egymástól el nem fognak
válni. Csak a halál választhatja el őket egymástól.
A doktor szerint Goszpojinka esetén is látni, hogy beképzelheti valaki
magának, hogy áldott állapotban van.
Az Úr talán úgy távozott el a halott Goszpojinka testéb ől, hogy átváltozott azzá a szent olajjá, amely csorog bel őle. Itt érzem mindenhol. Arra
gondoltam, hogy ez csodatév ő olaj lehet, de Milákovics úr nem engedi,
hogy idehívjam a betegeket és nyomorultakat, hogy lássák és megérintsék
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Ahogy itt fekszik a ravatalon, az orcája piros, mintha tele lenne élettel,
mintha az egészség akkor költözött volna beléje, amikor eltávozott bel őle
a lélek.
Tegnap ebéd után halt meg.
Öt óra körül délután megint bekukucskáltam a zsalugáteren keresztül,
hogy mi van az én szegény kisasszonykámmal, nem ájult-e el az éhségt ől.
Rá volt borulva a tükörre. Fölötte a diófából faragott növények, mint a
sírra tett koszorúk.
Az ablakon át bemásztam a szobába, és akkor láttam meg az angyalt.
Lehajolt, hogy fölvegye a liliomot, amely Ott feküdt a tükör mellett. A virág mintha be lett volna fröcskölve vérrel. Az angyal mintha púpos lett
volna azokkal a szárnyakkal a hátán. Fölvette a liliomot, néhányat intett
vele énfelém, azután meg elt űnt a falon keresztül valami sötétségben.
A kisasszonyka már nem lélegzett. A homloka hideg volt, és amikor
megcsókoltam, mintha a Sz űzanya képét csókoltam volna meg, amelyik
Ott álla templomban a szentképtartón, üveggel letakarva.
EGY CÉDULÁRA VOLT ÍRVA
Az itt következ ő írásra Magda talált rá a tükrös szekrény egyik fiókjában:
„Megfogant bennem a Megváltó. Nem is gyermekecske, nem is galambocska, hanem forrásvíz, amely szüntelenül ezt csobogja: Én te vagyok, és
te vagy én. Mi testvérek vagyunk: öcsike és n ővérke."

Milica Mičič Dimovska (Оjv dék),1947
A Belgrádi Egyetem Filológiai Karán irodalomtudományból szerzett bklev`
let. 5zirmai- (1981) és Andrić díjas (1992). Mаvei: Priče o ženi (novellák,
Újvidék, 1972), Poznanici (rövidpróza, Újvidék, 1980), Utvare (regény;
Újvidék; 1987), Odmrzavanje (novellák, Újvidék, 1991), Poslednji zanosi
(regény, Belgrád, 1996), U procepu (novellák, 1998), Putopisi (Vranje,
1999), Mrena (regény, Belgrád, 2002), Zaru čnice (novellák, _Újvidék, 2003),
Utoыte (regény, Belgrád, 2005).
-
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omislav ; f ::igmanov

zéljegyzetek a sokféle határoltságú
„láthatatlan tér"

fenomenológiájához1
Nem kétséges: határok örökt ől fogva léteznek. Minden bizonnyal olyan
régóta, mint maga az ember és a világ. A határ egyrészt csak tükörképe a
teremtettnek és a tökéletlennek, annak a világnak, amely minden moz гanatában tartalmaz valamiféle végességet is. Másrészt, következménye annak,
hogy az ember meghatároz és feloszt. Tudvalev ően ez az ember egyik ismertetőjegye - a mértékadás és a rendezés. Vagyis: a határok (fel)állítása.
Saját maga, de Mások számára is. Ezért hát világos, miért nyilvánul meg
valamiféle hatalom a határ természetrajzában.
Fontos belátnia határ azon szerepét is, hogy megléte jelöli valaminek
vagy valakinek az érvényességét, létezését. A határok keretein belül valaki vagy valami egyszer űen vagy létezik vagy éppen nem létezik. Azonban,
a természeti határok viszonylag er ős és tartós adottságaival ellentétben, az
emberi határokat illet ően fontosabb az állandó változás ténye. Az ember
léte ugyanis önnön szabadságának állandó behatárol(ód)ásaZ a gondolkodás által. Igaz, ez csak az emberi határok határán belül, azok keretein belül történik.
***
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' Ez a munka nem törekszik teljességre, s nem szándékozik rendszert alkotnia megjelölt fenomén vonatkozásában. Hiszen csupán margináliákról van szó! Hasonlóképpen érvényes
akkora következ ő is: a helyenként fel-felbukkanó pesszimizmus nem kell hogy megijeszszen senkit - hisz néhány széljegyzet igazán nem lehet sorsdönt ő fontosságú!
Z A behatárolást ebben a munkában megkülönböztetjük a behatárolódástól. A behatárolás
határok nyerése az objektum - a behatárolt viszonylatában. A behatárolódás fogalma viszont kifejezésre juttatja a szubjektív mozzanatot - korlátok közé állíthatom ugyanis a saját szabadságomat is: behatárolódhatok.

Önmagunk behatárol(ód)ásai érvényesek mind bels ő életünkre, mind
az önkifejezésre, de a másokkal való együttélés terében is. Mint ilyenek, a
határok mindig jelentékeny módon sokfélék. Ilyen határokat, ilyen módon
nemcsak én állítok fel, hanem Mások is. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberi élet az állandó behatárol(ód)ás drámai folyamata, mindnyájunk mindenkihez való viszonylatát illet ően. Más szóval, az emberi lét a meghatározónak és a meghatározottnak, a behatárol(ód)ónak és behatárol(ódot)tnak,
vagyis a határteremt őnek és a határok által teremtettnek - ezzel összefüggésben a hatalom elosztásának -, örökös dialektikus feszültségeként határozható meg.
***

Az, ami behatárolt, az valamiféleképpen strukturált és általában hierarchizált is. A modernitásból szükségképpen örököljük ennek a behatárolt
vonatkozásnak (rendszerint egyetlenegy) középpontját. Ez nyit teret a határövezet létezésének - annak, ami határ menti, ami peremhelyzet ű, ami a
végéhez közelít, ami valahogyan marginális, ami a legtávolabb esik a középponttól... Mint ilyet, a határövezetet gyakran elkerüli a központ termékenyítő hatása, befogadási készsége ... Feledésbe merül, szándékától függetlenül elveszik, titokban létezik láthatatlan térként, úgynevezett „fehér"
foltként.
***

Az imént említettük, hogy a határok jelent ősen különböznek egymástól, sokfajták. Mindenféle határ létezik. És rengeteg van bel őlük. Akár kijelenthetjük, hogy a határokhoz határtalanul sok módon lehet közelíteni és nem csak nagy számuk miatt.
***

Fontos azt is belátnunk, hogy a határok mindig valakik között és/vagy
valamivel szemben határozódnak meg. A nem-létez ők között és a nem-létezővel szemben nincs határ. Meghatároznak és felosztanak így a határok
sok mindent, sokak között létesülnek, és nemkülönben: sok minden érdekében. Ezért a természetük is plurális kell hogy legyen. Megkülönböztetjük őket azon szempontok alapján, hogy mik vagy kik között jöttek létre,
hogy minek alapján, és a természetük, valamint a kiterjedésük, céljuk, okozati meghatározójuk... szerint.
***

Nyilvánvaló: rengeteg határ létezik, szinte határtalanul sok van bel őlük, lényegesen és közvetlenül köt ődnek az emberhez és világához ... Te-
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hát maga a határ léte úgy t űnik, önmagában nem kérdéses, és nem is kell
hogy az legyen. Vagyis, az a véleményünk, hogy nem annyira fontos maga
a jelenség, mint inkább az, amit a jelenség mint jelenség önmagában Pontosan megjelöl... з
***

Emlékezzünk ebben az értelemben régi hazánkra és a mindennem ű
elhatártalanításra, megsz űntének kontextusában. Valódi elhatártalanítási
áradat söpört végig tájainkon. Igaz, mint ahogy kés őbb kiderült: újabb határok, újabb elhatárolások létrehozásának érdekében. Vajon nem éppen az
emberi cselekvés határainak hiánya járt-e azzal a következménnyel, hogy
megnyilatkozott az emberi természet sötét oldala? Emlékezzünk vissza az
akkori és itteni megszégyenülésünkre egy kérdésfeltevés formájában: vajon mi az, ami akkor nem roppant össze, vagyis nem veszítette el határait? Törésvonalak keletkeztek ugyanis, minden szinten. Az összeroppant
emberek ontották magukb бl a gyűlöletet, amely, sic!, mások meggyilkolásában teljesedett ki. Még a Másik sem tudott határt szabni önnön cselekvéseinknek! Megsz űnt a nyomor és megaláztatás elfogadásának határa, f őképpen ott, ahonnan jövök. Egyszer űen összeroppant az emberi
méltóság... Az emberi cselekvés határai - vérontás és nagy kínszenvedés
árán persze - megsemmisültek, létrejöttek azonban másutt: emberek és
nemzetek között. 4
***

A határ, mint minden emberinek a szervez ője, mint már megjegyeztük, nem csak ebben nyilvánul meg. Sok mindenben Ott lüktet, létezik.
Ahol meghatározó jellegként jön létre, Ott jelent ős megkülönböztet ő szerepet játszik. Már említettük: a határ meghatároz és megkülönböztet. A határ ugyanis meghatározással különböztet meg, és megkülönböztetve határoz meg. És éppen ez a lényege.
***

Mégsem elég ennyit tudnunk róla. Lényeges ismernünk a többi specifikumát is. Ki az, aki felállítja, hol van, mi módon létezik, s milyen szándék hozta létret? Mit határol, ki rendelkezik fel őle, s hogyan vonható meg?
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És éppen ez nyit utat a sokoldalúbb tematizálásnak, amely már nem csak interpretatív
vagy heurisztikus értelemben gyümölcsöz ő !
Ez a példa világosan mutatja a következ ő t is: az, ami szilárd és nem roppant meg, aminek
tehát van határa és mértéke, az gondosan ő riz magában sok mindent. A megroppantat
pedig, egyértelmű en helyre kell állítani. Az elfogadhatóság határai közé vinni újra, nehogy kiszivároghasson onnan.

Mire vonatkozik, kik között létesül, és kik számára érvényes avagy sem?
S végül, milyen következményei vannak, kik azok, akik elviselik vagy elt űrik, és ki az, aki viszont hasznot húz bel őle?
***

És ha e kérdések vonatkozásában kíséreljük megközelíteni ezt a jelenséget, láthatjuk, hogy valószín űleg épp az a döntő fontosságú, hogy a behatárolt - amely közvetlen következménye a határ megjelenésének - hogyan szerveződik. Különösen arra vonatkozik ez, ami az emberen kívül
van, és nagyobb egész. Ugyanis, a behatárolt mindig heterogén szerkezetű. És ha méreteiben nagyobb, a heterogenitása is növekszik. Ez az oka annak, hogy a fenomenológiát hívtuk segítségül. Mert épp erre irányul a fenomenológiai mozzanat - immanens összetettségének lényegében van,
hogy a teljességet átfogja.
***

Ez különösképpen a szervezett emberi lét terében érvényes, ahol a legjobb példának az állam mutatkozik, és mindaz, ami az állammal kapcsolatos. Itta határa legtöbbek számára meghatározza magát az életet. Tudniillik, az állam az, amely lehetővé teszi az emberek együttélését, a határok
nagy számának kijelölésével. Az egyes ember saját bels ő határait és Másokkal szembeni határait illet ően is. Ennek kétségkívül páratlan példája
manapság Európában az az ország, ahonnan jövök! Csak egyetlen, cseppet
sem jelentéktelen tényt említek - a polgár, f őleg saját hibájából, jelenleg
mindössze néhány szomszédos országba utazhat az útlevelével..., s ez Pedig, aktuális európai perspektívából nézve, bizony, több mint deprimáló.
***

Az állam bels ő életében létező elhatárolódások tekintetében a kultúra
sem képez kivételt. Nevezetesen, a kultúra egyesít, s így tehát meg is oszt.
Valamiféle partikularizmus jellemzi. Csupán azt emeljük ki, hogy emiatt
több szinten, több területen is megjelenik a partikularitás térnyerése a mai
állami keretekben. Valaminek a szervezett létezési formájaként egy lényegesen merev, korlátozó erej ű jelenség ez. Ilyen például a nemzeti vonatkozás, a religiozitás, a regionalizmus, a lokalitás, s őt, a civilizáció is. Természetesen, ehhez a legszorosabban kapcsolódik az efféle kulturális minták
esetlegessége tudatosításának hiánya - ezek a partikuláris változatok
ugyanis itt általánosan érvényes álláspontokként jutnak érvényre, noha ez
az értelmezés bizony több mint vitás.
***
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Nem mellőzendő az sem, hogy ezek a partikuláris minták hozzák létre
a valóság való(tlan)ságának hierarchikus felépítettségét. Más szóval, a partikularizmus elkülönülési elveken nyugszik. Határai ugyanis kizárják az
idegeneket és az idegenséget. A Másik itt törvényszer űen kívül, a végeken,
illetve a peremen tartózkodik. Elgyengült és elgyengített is egyben. Valahogy másmilyen - a láthatatlanul fehér térben. A láthatatlanság habitusának része. Viszont a liberális diskurzus ezt gyakran nem veszi figyelembe.
Nem látja, mert nemigen célozza meg a határövezetet. A perem kiesik a látóköréből. Vagyis: a központira és a hasonnem űre összpontosít.
***

Mindezt semmissé nyilvánítják a kifogástalanul egyetemes és aliberális
axiómák: ezek az abszolutizáló inklúzió és a „nem hierarchikus különbözés" fennállását mondják ki. És semmi mást. Viszont semmi igényesebbet
sem. A határvidék itt nem jelent hátrányt. Viszont így elveszik a fölérendeltség és az alárendeltség viszonya a kultúrák közötti kapcsolatokban;
függetlenül attól, hogy a kulturális modell mely formáját, mely szintjét és
alakzatát vesszük figyelembe, függetlenül a helyt ől, amely irányába és
amely irányából zajlika kommunikáció. Persze, ez itt nálunk nem érvényes, világunkban az egyetemest a részlegesre sz űkítik, egyszer űsítik le...
***

Vegyük például a keresztény paradigmát, amely „sajátos befogadói
szerkezetet mutat fel. Jézus, ugyanis, végtelen érdekeltséget tanúsít mindenkinek a vonatkozásában. A másokhoz való fordulás az egyetemes
inklúziót testesíti meg, ami a másik ember egyediségére irányuló megért ő
nyitottságot foglalja magában. Jézus címzettjei, ahogy tudjuk, nem mások,
minta központból kihelyezett emberek a „szegények, csonkabonkák, sánták és vakok" (Lk 14, 21). Lényeges, hogy ebben a kontextusban megy végbe az ember tapasztalati adottságaitól való elvonatkoztatás, függetlenül attól, hogy professzionális státusról, gazdasági helyzetr ől, vagy etnikai hovatartozásról van-e szó, Pál híres állítása ezt példázza: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs sem férfi, sem n ő, mert ti mindnyájan
egyek vagytok a Krisztus Jézusban" (Gal 3, 28). 5 És hogy így van-e ez a gyakorlatban is? Bizony nem!
***

Viszont, a határok velejárója a határvidék is, mint már mondtuk. Hogyan lehetséges - különösképpen a mindennapok haszonelv űségének közepette - élni, lenni, fejl ődni a határvidéken? Ez egy lényeges kérdés. Va54
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Losoncz Alpár nyomán: Mogu ćnosti hrišćanske kulture, Habitus, 2000.3/4.89-102.

laminek a peremén, ahol sok minden a partikularitások szöv ődményeinek
hatása alatt áll, ahol majdnem minden hierarchiálisan szervez ődik, és
ahol a hatalommal való rendelkezés és a hatalom megosztása rendszerint
nem igazságos. A határvidéken - a hallgatás zónájában - tehát, nem érezni a központ által kinyilvánított tör ődést, annál inkább érzékelhet ő viszont
az erőforrások és az élettér korlátozottsága. A határ árnyéka itt mindig hatalmas és dermeszt ő. Ebben az értelemben, a perem rejtetten mindig hátrányos térség. Érvényes ez mikro és makro nagyságrendben is.
***

Amennyiben a határterület kisebbségi is, akkor az egyben határon túli
is. Legalábbis valaki(k) számára! És itt ő (k) csakúgy kivetíti(k) a saját
érdekei(ke)t, kinyilvánítja(-ák) a saját szándékai(ka)t, megalapozza(-ák) a
saját tevékenységét(-ükét) ... Az ellentmondásokkal és szegényes feltételekkel telis-tele - néha éles, metsz ő - törésvonalak mentén a határvidéki és
a határon túli terület dialektikájának hatása sokak számára sorsdönt ő.
***

A peremvidéki tevékenységi helyzet ezért, úgy t űnik, rendkívül összetett. A szélek perspektívájából különböz ő stratégiákat szükséges felállítani
a különböző központokkal szemben, közben természetesen különféle akadályokkal kell számolni. A perem maximális er őfeszítéseit általában minimális haszon övezi! A központhoz tartozók gyakran igen különböznek,
mégis jobban megértik egymást, minta peremvidékiekét. Fontos tehát bejutni a központba, mert másképp szinte lehetetlen létezni. Legalábbis közéleti vonatkozásokban. A központ a priori velejárója a kellemetességek
sokrétűsége, a peremvidéké, az elhanyagolt és majdnem elhagyatott határterületé pedig a sokféle hiány. A hiányosság különböz ő fajai jelennek itt
meg... Hogy hogyan lehet őket megtapasztalni? Természetesen különféleképpen, de lényeges, hogy mindiga veszteség kockázatával. És ez csaknem
teljesen egységesen érvényes.
***

Ám az sem mellékes, hogy ki hogyan viszonyul a határterülethez
központcentrikusan megteremtett világunkban. A kulturális imperializmus egységesítő hatását elhallgatják: általában a hatalom közvetítésével
erő szakolja rá magát dolgokra, emberekre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy minden egyes partikuláris - így minden nemzeti és vallási - kultúra szigorúan csak egyetlenegy, „saját" igazságot fogad el. Így tehát egységesítő erejével formálja a saját világát. Nemcsak egyéneket, hanem teljes közösségeket illet ően, kifinomult rámenősséggel.
***
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Érthető hát, hogy miért lépnek fel gyakran a központra irányuló gyarmatosító törekvések. Nem mindig brutális természet űek ezek - az utóbbi
időben mind szofisztikáltabbak. Gyengéd formában léteznek. Ugyanígy, a
felvilágosult abszolutizmus, a központ mesterséges és felpumpált szuperioritása teljes lendülettel szállja meg a peremet, gyarmatosító szándékkal
lép fel a határvidékkel szemben. Minden központtalanítási törekvés jobbító szándékú tehát.
***

Mégis, nem is mindig annyira fontosak a határvidékiek sorsának konkrétumai, még ha gyengeségb ől fakadnak is. Inkább az lényeges, hogy hogyan élik meg és interpretálják azt Mások. Mert így ők is meghatározzák
azt, néha els ődlegesen ők. Újraértelmezve Losoncz már említett gondolatát, kissé elrugaszkodva tőle, azt mondhatjuk: a határvidék lakosa gyakran
arról ismerszik meg, hogy makacsul lehorgonyzott az agrárontológia minimalizmusában. Ugyanis az a nagy és nemagrárius, kizárja a széleket, szinte pusztán perem-mivoltuk miatt. Továbbá, a peremvidék lakója valamiféle rurális önelégültségben és önfeledtségben létezik. A nem reflektált folklorizmus és naivitás formálja a létezését. Emellett a sokrét ű alsóbbrendűségi érzés és a fatalizmus hatja át ezt az egzisztenciát; az egyetlen kiutat
sokszor abban látják, hogy eszeveszetten menekülnek a központba. Érvényes ez mind a határvidék, mind a határon túli terület vonatkozásában.
Különbség csak abban mutatkozik, hogy a határon túliak iránt megnyilvánul a szomszédságban él ő rokonok minimális empátiája. A minimális,
mert a rokonra irányul, aki valóban messze van és szegény...
***

Ámde nem kell különösebb bölcsesség hozzá, hogy leszögezzük: mindez így együtt messze álla valóságtól, azaz magától a tényleges élett ől.
Ugyanis az élet gazdagon lüktet Ott a végeken is, és nem határozható meg
egyszerűen az uniformitással és az a priori fogyatékossággal. A határmentiek és a határon túliak életének hermetikus terhe csak nagy igyekezettel
és előítéleteink átcsoportosításával fogható fel igazán. A Szerbiában horvátul alkotó kisebbségi író példája több mint paradigma, melyet itt mégsem hangsúlyozok - hogy különféleképpen és kreatívan lehessen majd olvasni a felhozott modell lényegét.
***
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A legnagyobb ellentmondás mégis a következ ő: az objektum pozíciója
peremhelyzetben felülkerekedik, mert a szubjektumnak egyszer űen nincs
hol lennie. Nem elemi egzisztenciális értelemben. Az isten szerelmére, hiszen posztmodern korban élünk! Már évtizedek óta...
***

Itt nálunk sok területen tapasztalható lemaradás. Az állami szervekben
és az alacsonyabb szinteken is megjelen ő centrizmus és centralizmus hatalmas teret nyert. Emiatt er ő kell a létezéshez - er ő a peremvidéki élethez, a fehér térben, nem birtokolva semmilyen hatalmat. Fiatalnak lenni
még nehezebb - csak a fejl ődés lehetetlensége van ugyanis kilátásban.
Igaz, Végel pl. Ott van, még mindig, a peremen. De vajon lesz-e még Ott valaki ezután? Nem azért, mert ő nem lesz többé. Hanem azért, mert a peremhelyzetűek számára a megnyilatkozás lehet őségei túlságosan behatároltak. Igen nehezen tudnak csak naggyá lenni.
***

A saját behatárolódottságom lehet akár minimális is, de mit érek vele,
ha az állam által szabott határok, lévén maximálisak, teljesen gúzsba kötnek? És ki és hol tud err ől a jelenségről valamit megtudni? A kisebbségiek
önironikus pozíciójáról!? Ó, milyen hazafiatlan helyzet ű is a határ menti
kisebbség, hiszen csak külföldön beszélhet err ől. Nem azért, mert otthon
nem szabad, hanem mert otthon nincs erre lehet őség!
***

Célunknak mégis univerzalisztikusnak, kozmopolitának kell lennie. Vagyis: „a különbözőség életszer ű megközelítése" értékelés és rangsorolás
nélkül, a teljes jogú megnyilatkozási lehet őség megadása - ez legyen a vezérlőelvünk. Tudnunk kell azonban, hogy a tapasztalat és a filozófiai, irodalmi örökség nemcsak hozzánk közel álló emberek vagy idegenek megközelítésének nehézségeir ől szól, hanem a másokkal szembeni kegyetlen bánásmódról is. Egy kutató (Elaine Scarry) a következ ő elvet képviseli ezzel
kapcsolatban: „az embernek az a képessége, hogy megbántson másokat,
azért olyan fejlett, mert az a képessége, hogy másokban gondolkodjon,
igen fejletlen".6
***

G

Marta K. Nusbaum, Joshua Cohen szerk.: Za ljubav domovine (rasprava 0 granicama
patriotizma). (Beograd, 1999, 127.)
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Amikor mások elgondolásának, megértésének nehézségeir ől beszélünk, a legjobb példaként a „barátok esetét" hozhatjuk föl. Sartre képzel őerőről szóló munkájára hivatkozva Scarry azt írja, hogy a másikról - a barátról - alkotott kép mindig „halvány, száraz, élettelen, kétdimenziós és
mozdulatlan". A kozmopolita álláspont er ősítésére szolgáló „önzetlen közelítés" stratégiájának fogalmát Russelt ől veszi át. E stratégia lényege: „kiegyenlíteni saját magunkat másokkal, de nem úgy, hogy kiegyenlítjük a
mások ismeretének és az önismeretünknek a jelent őségét, hanem oly módon, hogy kitöröljük az önismeretünket, és ugyanolyan jelentéktelenekké
válunk, mint a többiek". 7 Ekkor omladoznak, gyengülnek a határok is, s velük együtt a határ menti és a határon túli területek is eltünedeznek. Mindenütt és mindenkinél! Ugyanis a központ megsz űnik központnak lenni...

'
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ro pszt szter

„schvab" identitás
tilalmas terei - Balogh obert
chvab legendariomáról

Jelen dolgozat célja Balogh Robert Schvab legendariomának', a kortárs
magyarországi német irodalom egyik legrelevánsabb alkotásának, irodalomszociológiai vizsgálata. Értelmezésemben abból indulok ki, hogy az
irodalmi diskurzus társadalmilag meghatározott és egyben társadalmilag
meghatározó praxis: meghatározza az intézményi és a szociális kontextus,
ugyanakkor formálóan hat vissza az őt formáló er őkre, hiszen tudást integrál, szociális szerepeket, valamint identitásokat konstruál és kínál fel olvasóinak, strukturálva azok valóságérzékelését és a valósághoz való aktív viszonyulását. Az irodalomszociológiai vizsgálat els ősorban annak a
diskurzív pozíciónak az elemzését jelenti, melyet a m ű betölt, egészen
Pontosan annak a „társadalmi feladatnak" a bemutatását, melynek elvégzésére a pozíció kialakult.Z A m ű fő „társadalmi feladatának" egy magyarországi német identitásmodell kidolgozását tekintem, és azt vizsgálom, mi' Balogh Robert, Schvab legendariom: Álmoskönyv (Budapest: Kortárs, 2004)
z Diskurzív pozíció alatt Jürgen Link nyomán azt az aktuális diskurzusokban elfoglalt strukturális pozíciót értem, mely ún. imaginatív elementáris irodalmi elemek (egy közösség
által kollektíven használt szimbólumok, metaforák; érvelési és narrációs sémák stb.) intézményes irodalmi feldolgozása által társadalmi perspektívákat, illetve értékrendszereket artikulál. (Vö. Jürgen Link: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse
[München: Fink, 1983]; Jürgen Link, „Literaturanalyse als Interdiskursanalyse: Am
Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik", Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, eds. Jürgen Fohrmann und Harro Miller, [Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1988] 284-307.; Jürgen Link und Ursula Link-Heer, „Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse," Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 77
[1990]: 92). A diskurzív funkciót, melynek elvégzésére, illetve betöltésére az adott pozíció kialakult, Link metaforikusan „társadalmi feladatnak" is nevezi.
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lyen módszerekkel integrálja a modell a magyarországi németek hétköznapi és történelmi tapasztalatait, mennyiben készteti olvasóját önreflexióra,
azaz mennyiben formálja olvasója énképét.
A diskurzív pozíciót, melyet a Schvab legendariomban betölt, Balogh
Robert a kívülálló pozíciójaként definiálja: „Próbáltam olyan személyiségeket megépíteni, akik a sváb kultúrát belülr ől is és kívülről is látják egyszerre. Szeretnének odatartozni, és mégsem sikerül, ez a vágy tartja bennük az életet. Némileg én is hasonlóan léteztem, kívülálló voltam, tehát
akár magamat is láthatnám bennük, a saját korábbi sorsom, hogy része is
vagyok meg nem is vagyok része valaminek. Hogy jó lenne köztük lenni,
de ha köztük vagyok, nem bírom elviselni őket.i3
Közelebbről szemlélve az elbeszél ők és a szereplők „határjáróknak"
vagy még inkább „határjáró követeknek" bizonyulnak: az elbeszél ők és a
szereplők - gyerekek, „különcök", „b űnösök", „bolondok", akik (mint olyanok) mind kívül helyezkednek el az ábrázolt közösség határain; földöntúli lények és halottak - rendszeresen átlépik a „normális" és az „abnormális", a „valóság" és a fantázia, a földi és a földöntúli, az emberi és az isteni,
az emberi és az állati, az él ő és a holt, a szent és a profán között vont határt - de leggyakrabban a tudatos és a tudattalan határát. A „határjáró követ" bepillantást enged a magyarországi német identitás korábban ismeretlen tartományába, a tudattalanba. Megmutatja, miként próbálják,
illetve próbálták a „svábok" hétköznapjaik és történelmük traumáit tudatosan vagy nem tudatosan a tudat határán kívülre szorítani, és megmutatja, hogy a tudattalanba szorított tartalmak újra és újra megpróbálják átlépni a tudat küszöbét, megpróbálnak visszakerülni a tudatba. 4 A „határjáró

'
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Vö. Molnár Csaba, „A korai romantikához tartozom",
http://www.litera.hu/konyvhet2004/helyszint/interju/20862.htm1
Értelmezésem hátterét a „tudattalan" freudi és jungi koncepciói adják. E koncepciókat a
maguk összetettségében nem lehet, de nem is szükséges irodalmi alakok tudattalanjának
vizsgálatára alkalmazni. Ezért a problémát leegyszer űsítve megpróbálom a tudattalant
értelmezésem alapjaként három olyan szempont alapján definiálni, melyek Freud és
Jung koncepcióiban is kompatibilisek.
A tudattalan a tudatból kiszorított tartalmakat fog át, de elfelejtett tartalmakat is, és
olyan észleleteket, érzéseket, gondolatokat is, melyek vagy, mert nem bizonyultak elég
erős ingernek, vagy, mert az illet ő személy figyelme másra irányult, nem váltak tudatossá.
A tudattalan egyéni és kollektív tartalmakat is hordoz. (Freud a Totem und Tabuban
pszichikai diszpozíciók örökletességét tételezi, és kollektív pszichikai diszpozíciókról beszél; Jung - mint ismeretes - ezt az elkép гelést viszi tovább a kollektív tudattalanban létező archetípusok tanában.)
A tudattalan tartalmai igyekeznek visszakerUlni a tudatba. A tudat és a tudattalan
konfliktusa a személyiségfejl ődés kiindulópontja lehet, els ősorban az elhárítö mechanizmusok tudatosítása és a tudatból tudatosan kiszorított tartalmak reintegrációja szolgálja
a személyiség fejl ődését.

követ" tudattalan identitástartalmakat tár fel, f őként elhárított és elfojtott
identitástartalmakat. A magyarországi német identitást ezen elhárított és
elfojtott tartalmak alapján definiálja, a „svábokat" elhárító mechanizmusaikkal azonosítja. 5
A „határjáró követ" álomfejt ő is egyben, a kiszorított tartalmakat az
álomfejtés, illetve az álom útján közelíti meg, mely a mélylélektan szerint
a tudattalan megnyilvánulásának tekinthet ő: a diskurzív identitáskonstruálás módozataként Balogh egy álmoskönyv lehet őségeit bontakoztatja ki,
a tartalmi és a formai-esztétikai lehet őségeket szoros egységként kezelve.
Az „álmoskönyv" megjelölés egyfel ől azáltal nyer legitimációt, hogy az
Arany Legendariom című fejezet „álmokat" re-konstruál, illetve, hogy a
benne re-konstruált álmok, ábrándok, fantáziák, víziók összefoglalhatók az
„álom" műfaji megjelölés alatt, ha Freud nyomán 6 abból indulunk ki, hogy
a re-konstruált álomszer ű képzetekben a tudatból kiszorított tartalmak mint az álomban - megnyilvánulnak, de egyben rejtve is maradnak. Az
álomszerű képzetek paradigmájába illeszkedik a legenda is, mely szintén
meghatározó szerephez juta m űfaji meghatározásban, hiszen benne a hétköznapi világ tárgyai és eseményei és a hétköznapi emberi cselekedetek
(különösen a csodás elemekhez kapcsolódva) önmagukon túlra, természetfeletti vagy „magasabb" er ők működésére utaló jelentéssel bírnak,
mint ahogy az álomban a tudattalan m űködésére utalnak az „éber" világ
tárgyai és eseményei és az „éber" emberi cselekedetek. Az Álmoskönyv a
műfaji megjelölés hagyományos értelmében is m űködik: az Angyal mondja álmok című fejezet álomértelmezéseket tartalmaz.' Az „angyal mondja"
álmok felhasználása az Arany Legendariomban re-konstruált álmok értelmezésében kézenfekv ő. Álmoskönyvként jelenik meg a mű, mint majd később kifejtem, nem utolsósorban műalkotás minőségében is, mely a figyelmet művészi megkonstruáltságára irányítja, ekképp tematizálva valóság és
fikció viszonyát.
Jelen értelmezés céljai nem követelik meg a tudatból tudatosan és nem tudatosan kiszorított tartalmak szigorú elkülönítését, mivel, mint hamarosan nyilvánvalóvá lesz, e tartalmaknak a tudatba való visszakerülésér ől lesz szó. A következ őkben tehát kiszorított
tartalmak alatt elhárított és elfojtott (a freudi terminológiában: nem tudatosan elhárított)
tartalmakat egyaránt értek.
Vö. Sigmund Freud: Der Dichter und das Phantasieren, Studienausgabe, eds. Alexander
Mitscherlich und Angela Richards und James Strachey (Frankfurt am Main: Fischer,
1969-75) Bd. X 169-179.
' A fejezet bevezetése: „Kivonata leggyakrabban el ő forduló álmokból. Angyal tanította értelmük, titkos jelentésük, melyre még öreganyám okított engem, s a magam tapasztalatával is megtoldottam. Az álmok hordozta szerencseszámokat is kiszámoltam, ha jól fohászkodsz, s imád meghallgattatik, akár lottón nyerhetsz vagyont (az álomhoz tartozó
számjegyet zárójelben írtam le)." (95)

61

.

62

A magyarországi német identitás eddig ismeretlen tartománya, melybe a „határjáró követ" bepillantást enged, „meggyilkoltak" tartózkodási helye. A szöveg „gyilkos" világot ábrázol, az Arany Legendariom majd minden elbeszélésében történik (legalább) egy „gyilkosság".
A [gyilkosság] jelentéssíkot állatok leölését ábrázoló jelenetek alapozzák meg. A Kenyeret hoz el ő a földből című elbeszélésben például egy kakast vág le a nagymama, az állat leölését naturalista részletesség rekonstruálja. Nemcsak állatok öletnek azonban meg, hanem emberek is - s a szemantikai különbség [emberi] és [állati] között megsz űnik. A Kicsit górbe
vagyok című elbeszélés arról tudósít, hogyan öltek meg egy kislányt pajtásai, a gyilkosság képeit egy disznóvágás képei fedik át: „A lány visított, tisztára mint egy malac. Nem is a lányt láttam, csak a malacot. Valaki rongyot
tömött a szájába [...1. A malac ronggyal a szájában visított, rúgott. [...]
A barátom ordított - Nem enged a büdös disznó! [...] Gyerünk, szúrjad le!" (59)
A [gyilkosság] jelentéssíkjába integrálódik az evés, illetve a gyilkos étvágy is, mely az ábrázolt világ sok szerepl őjét jellemzi. A Kicsit görbe
vagyokban ez olvasható: „Hernyó mászott egy k őre, a hangyák el ől. Azok
csipkedték, belemartak. A hernyó már alig védekezett. [...] A hangyák
nem tudják elég jól dolgukat. Buzgók, de nem együtt kínoznak, vagy hát,
nem is kínoznak, csak enni akarnak, de azt is csak úgy összevissza teszik.
Senki nem üvölt, csendben történik minden [...]." (56-57)
Itt megint csak megsz űnik a szemantikai határ [emberi] és [á.11ati] között. A [gyilkosság] jelentéssíkját alkotják a rontások is. A Füstölőből hat
rúd stifolder című elbeszélésben nem t űrik tovább a brutális, családját terrorizáló sógor gonoszságait, mikor hat rúd szalámit lop a füstöl őből, s ráadásul lekicsinyl ően nyilatkozik meglopott sógora hozzáértésér ől: lábnyomát a füstre akasztják, és harmadnapra eltemetik. A Lárvák című elbeszélésben a nagymama szeretne megszabadulni a rontástól, ezért szobáját,
ahol minden éjjel felkeresik a lárvák, felajánlja unokája családjának, akiknek korábban a kisebb szobában kellett meghúzódniuk. Az unoka azonban
már az első éjszaka megmutatja a lárváknak, hol találják a nagymamát, aki
aztán rövid idő múlva meghal. A [gyilkosság] jelentéssíkjába illeszkednek
a kirekesztések is, melyeket a közösség foganatosít. A Kenyeret hoz el ő a
földb ől című elbeszélésben egy fiatal férfi a katonai behívóparancs el ől az
erdőbe, egy földbe vájt üregbe rejt őzik. Éjszakánként a faluba lopózik,
hogy élelmet és ruhát szerezzen magának. A falubeliek azonban, még a rokonok is, bezárják előtte pincéiket, istállóikat, a ruhát is beszedik sötétedés
előtt a szárítókötélr ől, pedig tudják, ő a tolvaj - vagyis a közösség halálra
ítéli a fiatalembert. A Se égen, se földön című elbeszélésben annak a nagybácsinak a varázslatosan szép feleségét „ölik meg", akit elvitt a „fekete
autó": agyonhallgatják esetét.

A „manifeszt" gyilkosságok a „látensekre" irányítják a figyelmet, az érzelmek elfojtására, illetve „megölésére" - pontosabban: a „manifeszt" gyilkosságok igen sűrű szemantikai hálót hoznak létre a szövegben, melynek
hátterén az érzelmek elfojtása is gyilkosságként értelmezhet ő . A legszemléletesebb példa erre a Csendességcím ű elbeszélésben található: „Volt egy
fiú a háznál, csendes gyerek, az apja mégis a földre pofozta, ha úgy volt
kedve. Előfordult, hogy a sárba rugdosta, el is törött a gyerek keze. A gyerek mégsem sírt soha, ez is zavarhatta az apját, azért rúgta olyan sokáig.
Tényleg, miért nem sírt az a gyerek, ha fájt neki? Az apja, amikor a macska rántott húst lopott egy vasárnap, nem ordított senkivel. Másnap reggel
feltűrte az ingujját, megfogta a kandúrt, és bárhogy karmolta is, el nem
eresztette, fogta a kisbaltát, négyszer sújtotta t őkére, mind a négy mancsát lecsapta, aztán a szürke cirmost odahajította a szemétdombra, s bárhogy rimánkodott a gyerek, mégsem csapta agyon, ott nyöszörgött a véres
macskaroncs." (40)
Az ábrázolt helyzet tragikusan paradox: az apa kínozza a gyereket,
hogy érzelmeket csikarjon ki bel őle, hogy érzelmi kapcsolatba kerüljön vele, közben azonban „megöli" fia hozzá fűződő érzelmeit, mint ahogy azt a
következ ő részlet érzékelteti: „Láttam meghalni. Bottal járta szélütés óta,
akkor is így lépegetett ki a ház elé, es ő után rögtön, nézni, hogyan száll föl
a pára a kövekr ől. Kicsúszott a kezéb ől a bot, s egyenesen beled őlt az árokba, arccal el őre a mocskos vízbe. [...] A lábai kicsúsztak alóla. Görcsösen
csapkodott. Sehogy nem tudott felállni. Az arca süllyedt bele a mocsokba.
[...] A torkából tört el ő valami tompa, gurgulázó, panaszos búgás, kiáltani
akart, de sehogy se ment neki. [...] Negyedóra is eltelt, mikor a fia odaért
a ház elé. Nem ment le az árokba, bevárta az anyját." (41)
A párhuzamok a macska és az apa „kimúlása" között („lábnélküliség",
nyöszörgés) nyilvánvalóak. A párhuzamok jelent ősége abban áll, hogy a
[szétdarabolt] szemantikai jegy kapcsolatot teremt a szétdarabolt macska
(és a többi, a m űben előforduló szétdarabolt állat) és a „megcsonkított"
személyiség (és a többi, a m űben előforduló „megcsonkított” személyiség)
között, melyek szintén „szét lettek darabolva" abban az értelemben, hogy
lehasították róluk az érzelmeket, a személyiség részeit.
Fontos az is, hogy az idézett történetet egy öregember meséli el, aki
évekkel korábban visszahúzódott a padlásra - már maga sem tudja, miért -,
és azóta ott él, akit a közösség különcként, illetve bolondként kezel, aki mint látható volt - közönyösen mesél arról a szeretetlen világról, amelyre
letekint. Pozíciója akár a szeretetlen világ szeretetlen isteneként is rekonstruálható: a mindentudó elbeszél ő érzelmileg (és térbelileg is) eltávolodik, illetve elhatárolja magát az alakoktól, akiknek gyilkos szeretetlensé- 63

géről tudósít. A szeretetlenség gyilkos világában, amely következésképpen
a magány világa is, mindenki gyilkos és áldozat (s őt gyilkos és öngyilkos)
egyben, mint ahogy ez apa és fia idézett történetében megfigyelhet ő volt.
A „határjáró" elmeséli ennek a kollektívnak ábrázolt pszichikai diszpozíciónak, az érzelmek elhárításának, a szeretetlenségnek a kialakulását is.
Az okokat a kitelepítés traumájában állapítja meg, a teljes bizonytalanság
és kiszolgáltatottság megtapasztalásának élményében, mikor szerinte a
„svábok" világba vetett alapvet ő bizalma8 megrendült. Ennek a traumának
a kezelését jelentette az érzelmek elhárítása, lehasítása. A Ducigerezd fokhagyma című elbeszélésben a következ őket mondja a halott anya fiának,
aki a többi kitelepítettel együtt a vagonban ül: „Le kell vetk őzni. Mindent
le kell vetk őzni, fiam. Ne félj. Vedd le a szvettert. Úgy [...]. [..] Belül is
vetkőzz le. Túl akarod élni? Minden indulatot vessél le. Nem vagy egyedül,
mindenki fél. [...] Vessed le a félelmed, fiam." (71)
A vagon, amelyben megöletnek az érzelmek az „Igenis repülök" című
elbeszélésben szemantikailag egy koporsóval válik egyenl ővé: „Sötét és
nyirkosság volt ebben a túlméretezett koporsóban." (28)
Az elfojtott, lehasított érzelmek azonban csak tetszhalált halnak: a tudat határán túlról újra és újra felhívják magukra a figyelmet, és ezáltal lelki „határkonfliktusokat" okoznak.
Ilyen lelki „határhelyzetet" mutat be az Áldást mormoljon ajakam
című elbeszélés is. Annak a fiatal férfinak szerelmével való találkozását
meséli el, aki a háború elmúltával se jött el ő rejtekéből, a földbe vájt barlangból. A nő időközben férjhez ment, racionális döntést hozva („Azt
mondta, ősszel lesz a lakodalma, engem szeret, de az anyja azt mondta,
mit akar egy olyantól, mint a padláson lakó ember.” [20]), és elfojtotta a
férfihoz fűződő érzelmeit. A férfival való találkozás „határkonfliktusba"
sodorja, az elfojtás következtében paranoid reakciót mutat: a bels ő észlelet, a szeretet, melyet eredetileg a férfi iránt érzett - s melyet el kellett fojtania, mert intenzitása, döntése következtében, zavaró volt - kívülr ől jövő
ártó szándékként jelenik meg számára. 9 Nem képes szeretetet és ártó szándékot megkülönböztetni, pontosabban a férfi szeretetének megnyilvánu8
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A fogalmat Erik H. Eriksontól kölcsönzöm (Gyermekkor és társadalom [Budapest: Osiris,
2002]), aki az ember önmagára és a világra vonatkozó alapvet ő bizalmának kialakulását
(az alapvet ő bizalmatlansággal szemben) az emberi életciklus els ő szakaszába helyezi, és
az anya-gyermek kapcsolat függvényeként magyarázza (Erikson szerint ugyanis az állandóság, megbízhatóság élményét ebben az életszakaszban f őleg az anya biztosítja a gyermek életében). Az alapvet ő bizalom problémája végigkíséri az ember életét, hiszen az
alapvető bizalmat egy életen át fenn kell tartani a bels ő meghasonlottság, elhagyatottság
stb. érzésével szemben, mely a tudattalanul megélt biztonság „elvesztése" után jelenik
meg.
9 Freud szerint a paranoiát az jellemzi, hogy a bels ő észlelet elfojtás alá kerül, de tartalma,
mintegy pótlékként, eltorzítva, küls ő észleletként jut el a tudatba.

Iásait ártó szándékként, rontásként értelmezi. A hangosan megfogalmazott és ki nem mondott gondolatai közti feszültség, valamint a testbeszédében megnyilvánuló feszültség félelemr ől tanúskodnak: az asszony fél
szeretni, és szeretve lenni. „Határai" védelmére a menekülést választja:
„- Nagyon megijesztett maga, hallja! A semmib ől bukkan elő?
Zavaromban a hajam visszat űrtem a kendőm alá, a férfi bizonytalanul
rám nevetett, és úgy nézett, melegem lett egyb ől. A kabátja bels ő zsebébe
nyúlt, piszkos, aprócska skatulyát vett el ő, a kezembe nyomta [...].
[...] Mit akar ezzel a skatulyával? Tartsa meg a fülbevalóját [...J!
[...] Most meg mit akarhat a fél pár fülbevalóval? Mit mondanék, hogyan került hozzám? És hozzá? Talán az anyjáé lehetett, vagy azt is lopta?
Én is elég ostoba vagyok, leálltam ezzel a szerencsétlennel, kellett nekem
átvágnom ezen a bozóton, ha kiderül, ez az ostoba falu a szájára vesz...
nem akarom a szégyent.
Ostoba vagy! Ostoba vagy, érted! - tegezésbe váltottam. Féltem t őle.
- Nekem férjem van, két szép gyerekem. [...] Te meg itt magyarázol, nekem? Hogy ég és föld között lebegsz? Engem keresel? Áldást mormoljon
ajakam, ne átkokat? Zagyvaság.
Csak beszélt, de a szaga elviselhetetlen. Nem is hallottam, mit szaval itt
nekem. [...] Nehezemre esett megszólalni, hogy én asszony vagyok, hiszen
tudja.
- Hallja, amit mondok? Hagyjon engem nyugton! [...] Mit képzel maga?! Magára ereszteném a kutyákat, ha jönne, de maga még azokat is megbűvöli. Megmondtam már öt éve, nem vagyok az a buta menyecske, akit a
szemével megigéz. Ne hozzon a tornácra több mezei virágot. Vagy hozhat,
ha akar, eddig is a tehén elé vetettem minden csokrát. Maga úgyis csak félnótás. [...] Ne beszéljen itt nekem, engedjen! [...] Megyek.
Megfordultam, és ahogy csak bírtam, mentem a falu felé. Nem néztem
vissza. Ne is lássam ezt az alakot, ezeket a sötét lángú szemeket soha többé! Ne ártson nekem, sem a gyermekeimnek." (24-27)
Az érzelmek elhárítása a m ű más szerepl őinél még kevésbé sikeres,
mint ennél az asszonynál. A sikertelen hárítás f őleg a férfialakokat ösztönzi „határátkelésre". A „határjárás" esetükben szemantikailag [védettségkeresés]-ként, [az „anyához" való visszatérés]-ként konstruálódik. Így az
imént idézett jelenet férfialakjának „határjárása" is, aki a következ őkkel
szakítja meg az asszony monológját:
„- Ne harapdáljad az alsó ajkad. Honnan jössz? Napszámból? Fogadd el
szépen a függő t. Anyámé volt. Az egyik elveszett. Elhatároztam, ha még
egyszer találkozunk, neked adom. És elmondok mindent. Minta templomban, gyónáskor. Segítsél! Adjál tanácsot! Fáj belül, talán a szívem, nem tudom, de annyira fáj, elsötétül el őttem az égbolt néha. Alig bírok enni és
aludni..." (26)
[..]

[...]
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Az asszony alakja a férfi érzékelésében összefonódik anyjáéval (a kapcsolatot a fülbevaló van hivatva jelölni), és az „anyaszentegyházéval" is,
mely - a gyónás révén - a lelki, pszichológiai segítség lehet őségeként jelenik meg. A vágyott biztonság azonban nem adatik meg a férfinak, sem barlangjában, mely az anyaöl hagyományos szimbóluma, sem az asszony szívének „tornácán", ahonnan minden „virágát" kidobják.
Nem adatik meg a vágyott biztonsága Sz űz Máría és a kisded című
elbeszélés papjának sem, aki nem tudja lehasítani érzelmeit, jóllehet hivatása megkövetelné. Érzelmeihez a szexualitáson keresztül próbál viszsza(?)találni, következésképpen átlépi a katolikus egyház által felállított
határokat. Egy tizenkét éves kislánnyal létesít szexuális kapcsolatot, az érzelmekhez való útját a vallás útjaként szeretné - önmaga el őtt is - feltüntetni: a betlehemben a kislány játssza Sz űz Máriát, a papa Sz űzanyával él
meg „szerelmi" aktust. 101 A kislány teherbe esik, mire a papot elhelyezik.
Meg kell jegyezni, hogy a Pap is gyilkos és öngyilkos egyben: a kislány el ől
elveszi az egészséges személyiségfejl ődés lehetőségét, de lerombolja önbecsülését is, és a közösség számára is „meghal".
A védettség tartós állapotként csak a holtaknak jut osztályrészül az ábrázolt világban. A halál minden korábban fájdalmasnak megélt határt felszámol: „Angyalokat várunk. Vagy patás sereget. Fényt, sötétséget. Valamit. De nem történik semmi. [...J Forró és leírhatatlan az ébredés a koporsóban. Ahogyan magamhoz térek, és mindent érzek." (75)
A halálban tehát azoka határok is megsz űnnek, melyeket az elhárító
mechanizmusok vontak: a halálban újra érezhet ők az érzelmek, a holtak
képesek az életben fájdalmasan hiányolt érzelmi közösség kialakítására.
10

Vö. „Ő volta fiatal Sz űz Mária, festeni sem lehetett volna szebbet. [...] Játékos kislány és
nem tudtam gondolkodni
naiv, egyszer ű lélek. Csak úgy ragyogott a tekintete.
a közelében. Ha kérdezett, a tekintete égetett, olyan érzések kaptak lángra bennem, amiketten malyeneket senki más iránt nem éreztem. Tizenkét éves se volt talán.
radtunk. Ráadtam a stólát. Tényleg ő volt maga Szűz Mária. [...] Szép vagyok, Atya? kérdezte. [...] Alsó ajkamba haraptam, hogy fájjon, vérzett már, megeredtek a könnyeim. - Igen, gyönyör ű vagy, magad vagy Szűz Mária." (52-53)
A mélylélektan értelmében a m ű majdnem minden férfialakjánál anyakomplexus diagnosztizálható (vö. Verena Kast, Vater-Töchter Mutter-Söhne: Wege zur eigenen Identitát
aus Vater- und Mutterkomplexen [Stuttgart: Kreuz, 1994]), mely gátolja autonóm identitásuk kibontakozását, a legegyértelm űbben a papnál, aki az „anyával" létesít szexuális
kapcsolatot. Az „anya" mindent, ami „anyáskodóan" hat, képvisel, a védelmez őt (Szűz
Mária mint patrónusa Sz űz Mária és a kisdedben, az „anyaszentegyház" az Áldást mormoljon ajakamban), a befogadót és az elnyel őt (a skatulya szexuális vonatkozásai az Áldást mormoljon ajakamban, a barlangszimbolika ugyanott) stb. Ezek a komplexusok
azért fontosak értelmezésem szempontjából, mert olyan traumákra utalnak, melyek az
ábrázolt alakok személyiségfejl ődését visszavetették, és ezáltal a kitelepítés kollektív traumájának hatásait er ősítették - azaz további, egyéni adatokat szolgáltatnak az „alapvet ő
bizalom" megrendülésének magyarázataként, melyet fent a szeretetlenség okaként mutattam be.
[...] [...]

[...] [...]
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A Ducigerezd fokhagyma című elbeszélésben olvashatjuk: „Apámmal például soha nem jöttünk ki jól, amíg élt. Azóta? El sem lehet választani bennünket. Itt fekszik pár méterre. Csak átszólok hozzá, hogy hahó, Papus?
Mit szólnál egy kis emlékezéshez? S anélkül, hogy egymáshoz érnénk [...]
egyszerű en érezzük egymás érzéseit. Nem is értem, hogyan lehetséges ez.
Átérzem, milyen volt, amikor megbüntetett, s ő átérzi, milyen volt bűnhő dni. Kell ennél több? Anyámmal, mostohámmal ugyanezt többször is
megtapasztaltuk." (76)
A halállal bekövetkező változások a szemantika néz őpontjából pozitívnak értékelhetők, hiszen a halál a vágyott oltalomba, az „anyaföldbe" való
visszatérést jelenti. A változások megítélése azonban pragmatikai szemszögből nézve nem ilyen egyértelm ű, hiszen a változások pragmatikailag
életképtelenséget jeleznek.
Ezzel az életképtelenséggel szemben kínál az álmoskönyv - m űalkotás
minőségében - „mentális terápiát" olvasójának. E terápia re-konstruálásához szükséges az Arany Legendariom utolsó elbeszélésének értelmezése.
A látogató meséje egy kitelepített magyarországi látogatásáról tudósít.
Meg kell jegyezni, hogy a hazalátogatók érzelmi „határjárásáról" korábban
a magyarországi német irodalomban nem beszéltek olyan bátorsággal és
nyíltsággal, mint Balogh: „El őször tértem haza Németországból. Lehetett
volna már régebben is, de nem mertem, valami mindig visszatartott. [...]
Mindig elhessegettem a múltam, féltem a szembesülést ől [...]. Félek, ha
feltörnek az emlékek, sírnom kell. [...] Ötven éve nem énekeltem ilyesmit,
hogy »Édesalma, édesalma, érik a kertemben, / erre jönne szép leányka,
szólj, várjon meg engem«. Ötven évig tartott elfelejteni az egészet, s egy
pillanatig, amíg előjött valami érzés, és most fojtogat. [...] [...] én meg, nem
értem, miért, de arcon csókoltam mindenkit, aki az utamba esett, és sírtam. Nem a meghatódástól, nem tudom, miért." (86)
Azért sír, mert tudattalanjának zsilipét átszakítja a felhalmozódott nyomás.
A hazalátogató, akiben a hivatalos ünneplés visszatetszést kelt, elmegy,
és megkeresi régi házukat, ahol kábulat vesz rajta er őt. Ebben az állapotban különös dolgot él meg, megtapasztalja a mentális stabilitás élményét:
kábulatában feloldódik az a kínzónak megélt köztes állapot, mely a m ű
többi szereplőjét is gyötri, s melyben a térbeli megosztottság a személyiség
meghasonlottságát artikulálja 12, a kozmikusan hontalan látogató kozmikus
'Z

Szemléletes példa erre az „Igenis repülök"egy részlete, melyben az elbeszél ő a vagon valóságától próbál meg elmenekülni, „elrepülni": „Visszaszálltam végül. [..] Hogy együtt
legyünk megint. Mégsem vihetik magammal mindenkit a levegőbe. Akit szerettem, az a
földön jár, minden lépésére ügyel, hogy az a földön legyen. A vagon tetejét visszaigazgattam, a szálkákat elsimítottam, nehogy észrevegye valaki, mi is történt. Visszaer őltettem ingem alá mindkét szárnyam, kis koszt vettem a számba, szokjam a föld ízét. Kinyitottam a szemem." (32)
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fává változik, s kozmikus faként összeköti az eget és a földet, melyek a m űben egyébként mindig egymástól elválasztva jelennek meg 13 A cigarettát] A számba dugták, mélyen beleszippantottam, és ahogy átjárta füst,
úgy nőtt meg a férfi, úgy n őtt bennem a várakozás, csak hallgattam, a parazsat bámultam, nem hiányzott semmi. A házra gondoltam. Nem is igazán a házra. A kertre. Minden kiszáradt fára. Leginkább egy almára.
- Jól gondoltad, testvérem! Állj fel, lábujjaddal túrj le a földbe, hatolj a
göröngyök közé, íme a gyökered, szívjad magadba az éltet ő vizet, Karjaid
nyújtsad az ég felé, emeljed fel a fejed, ne csüggedj el, légy büszke, íme a
te dicső koronád, hét ágad nyúl az ég felé, rád az éltet ő nap itt ragyog. S
lábad, derekad tartsad egyenest, hogy ég és föld között megállj, hogy ég és
föld között legyen kapocs, ahhoz kelletik törzse a fának. Mert mostantól te
fa vagy, almafa. A Paradicsomkert els ő fája, tudója mindennek, jónak és
rossznak, ismer ője földnek, víznek, tűznek és levegőnek. Ismerője napnak,
ismerője szélnek, ismer ője örömnek s próbának. Ismer ője várakozásnak,
ismerője adakozásnak, elfogadásnak, ismer ője az örök tudásnak.
Csak álltam ott, még inkább lebegtem, tényleg almafaként, s a szavaktól éreztem, miként zsendülnek ujjaimból ágak, ágakból rügyek, miként
bomlik virágba minden rügy, halványszín, puha szirmaim csiklandták a
napsugarak, körbedönögtek a méhek." (92)
A látogató mára „paradicsomi" élmény el őtt is felismeri, hogy a hárítás hibás, illetve elégtelen lelki stratégia: „Mindig, mindenhol velem marad ez a ház, pedig igyekeztem elfelejteni. [...] Elrejthetem, takargathatom, el is feledkezhetem róla, akkor is velem marad." (90) Utolsó szavai,
melyekkel az élményre is reflektál: „Kiértünk a faluból, igen, megyünk, ha
nem is haza, de innen el. Nincs nekem itt már dolgom semmi." (93) Az
utolsó mondat két egymással szemben álló értelmezést is megenged. Az
egyik, hogy a látogató nem von le következtetéseket az élményb ől további
életére vonatkozólag, és elhárítja a „paradicsomi" élményt - függetlenül
attól, hogy tudja, a hárítás nem vezet eredményre. A másik, hogy „itt" már
azért nincs semmi dolga, mert felismerte, hogy a ház (és azzal az almafa)
mindig vele lesz, azaz mentális stabilitásának er ősítésére bármikor és bárhol felidézhető.
Megítélésem szerint az Álmoskönyv a látogató alakjában saját olvasóját teremti meg, azaz a látogató lehetséges magatartásmódjai az olvasó lehetséges magatartásmódjai, a befogadás lehetséges módozatai. A látogató
kábulata összefüggésbe hozható az olvasás „szelíd narkózisával 714, mind a
: „[
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Vö. Se égen, se földön; „Hogy ég és föld között lebegsz?" (25) stb.
Freud a Das Unbehagen in der Kultuљan az esztétikai tapasztalatot „szelíd narkózisként"
definiálja. (Vö. Sigmund Freud, Studienausgabe, eds. Alexander Mitscherlich und Angela
Richards und James Strachey, [Frankfurt am Main: Fischer,1969-75] Bd IX, 212.)

látogató, mind az olvasó „imaginációs játékban" vesznek részt, és mindkettejük számára szabad a döntés, hogy a „játékot" „kábulatnak" tekintik, és
elutasítják, vagy módszernek tekintik, és mentális terápiaként alkalmazzák15 mentális stabilitásuk erősítésére - hiszen a játékban folyó szimbólumképzés tudatos és tudattalan kiegyensúlyozására, a pszichén belül fellépő ellentétek összebékítésére és újraegyesítésére törekszik.
Az Álmoskönyv funkcióját tekintve ez azt jelenti, hogy a „határjáró követ" elvezeti az olvasót a fantáziához, a határ azonban elválasztja a m űben
megalkotott fantáziát a környez ő valóságtól - vagyis a m űalkotás-státus
nyitott határt jelent. Az olvasó, aki azzal a biztonságtudattal léphet a fantázia területére, hogy bármikor ki is léphet onnan, eldöntheti, hogy elhatárolja, megvédi saját realitását az olvasottaktól, vagy belevonja az olvasottakat saját realitásába, például úgy, hogy az olvasottak alapján tudatosít
magában eredetileg nem tudatos, de a szövegben „felismert" lelki problémákat, feszültségeket, vagy úgy, hogy (legalább id őlegesen) felszabadít
olyan lelki energiákat, amelyek ezeket a feszültségeket elnyomni, elfojtani
segítettek. Az olvasónak felkínáltatik az önmagára ismerés lehet ősége,
ugyanakkor az olvasottak egzisztenciálisan semmire sem kötelezik.
Mivel a „határjáró követ" folyamatosan kommunikálja fikcióalkotó tevékenységét, a határ mindvégig nyitva áll. A „valóság" és a „fantázia" közötti határjárást egy hosszabb idézettel szeretném szemléltetni, mely számomra azért is relevánsnak tűnik, mert akár a m ű keletkezéstörténeteként is értelmezhet ő volna. Az Első világháborús katonakabát című elbeszélés egy kabátról szól, melyt ől örököse sehogy sem tud megszabadulni,
mert a kabáthoz éjjelente visszajár rég meghalt tulajdonosa, a dédnagyapa, aki nem is visszajárásával ejti kétségbe a rokonságot, hanem azzal,
hogy éjszakáról éjszakára kiüríti a katonakabát aktuális őrzőjének éléskamráját. Az örökös, a dédunoka, keresi a megoldást: „Még egy ideig huzakodtunk, de végül sikerült megegyeznünk. Fel őlem jöhet ő éjszakánként, csak ne csináljon ribilliót, azt én is tudok, megint elhajtottam az aktuális barátn őm. Nyugalmat akarok, regényt írok, ne halljam meg minden
éjszaka, ahogy zabál. Ehet, ihat, ha akar, szép lassan nyeljen magába mindent, de hagyja békén aludnia dédunokát, mert másképpen a dédunoka
nem tud írni. És kössön bogot a farkára, vagy csendesebben vizeljen, és ne
énekelje azokat az özönvíz el őtti bakanótákat. Segítsen valahogy pénzt keríteni, nemigen fizetik ma az írókat, ösztöndíjat 51 kaphatok többet, mind
megnyertem, ami volt, nem tudom, hogy mib ől éljek, és aki három embernél is többet eszik egy ült ő helyében, annak nem elég a fél rúd szalámi, mi" Imaginációs játékokat gyakran alkalmaznak a drogfügg ők terápiájában. Általuk a betegek
olyan konfliktuskezel ő stratégiákat ismernek meg, melyek teret engednek a fantáziának,
de azáltal, hogy önismeretet közvetítenek, vissza is vezetnek a valósághoz.
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ből finanszírozzam magát, dédpapa? Se elásott kincsr ől, se lóversenyről
nemigen hallott az öreg, valami álmoskönyvr ő l beszélt, ami a Szerb utca
végében, egy kis szobában volta szalmazsákba rejtve, és hogy abban a lottószámok mind benne vannak, de az öregasszony, aki az utolsó Brauchfrá
volta faluba, meghalt valamelyik télen, és a fia elégette a szalmazsákot,
vele az álmoskönyvet, a lottószámokat... Mindent azért én se hiszek
el, öreg!
Megegyeztünk, eladhatom a katonakabátot, az Isonzót megjárta, ez az
értéke. Rájöttem, szereti az öreg, tudom, nappal ebben hál, ezért szakadt
le az akasztója, kétszer is. A papa hízik napról napra, vastag damillal er ősítettem meg azt a fránya akasztót, így annyit ehet a világban, amennyit
csak bír. Meghirdetjük újságban, megkérjük az árát, aztán bírják a vev ők,
amíg bírják, úgyis visszahozzák a kabátot, és a dédpapát is benne, mi meg
pénzt vissza nem adunk, elvégre jó állapotú ruhanem űt vásároltak. S ha
újra fogytán a kosztpénz, hirdetünk megint. Addig is hetente főzünk füstölt csülkös bablevest, meg kiflikoch is lesz, megígérem. Jó lesz így, papa?"
(84-85)
Azáltal, hogy a „valóságot" és a „fantáziát" egymásba játszatja, a „határjáró követ", mint egy jó álomfejt ő pszichológus, provokatívnak és nagyvonalúnak mutatkozik egyszerre. „Mit álmodban láttál, azt álmodban láttad,
álmodtad azt, hogy álmodsz. Mikor kinyílott a szemed, láttál mindent, b űnöd bűn álmodban, s ébren" (97) - áll az Angyal mondja álmokban az „alma" címszó alatt. Vagyis a „határnyitás" konfrontációt, szembesülést provokál. Ugyanakkora határ álomszer ű, köztes állapotban őrzi az elbeszélteket, tehát lehetővé teszi, hogy az olvasó, aki fél a szembesülést ől, tovább
aludjon, vagyis tovább halogassa a konfrontációt.
Az, hogy az Álmoskönyv az elbeszélteket álomszer ű köztes állapotban
rögzíti'6, nemcsak az individuális olvasási aktust illet ően lényeges, nemcsak az individuálpszichológia szempontjából, hanem a szociálpszichológiáéból is. Az Álmoskönyv szociális esemény jellegét ölti, ha figyelembe
veszzük, hogy ez az álomszer ű köztes állapot, mely - mint az eddig elmondottakból kiderül - a tudattalan megnyilatkozása és elfedése is egyben,
szociális kompromisszumot céloz. Az Álmoskönyv megtör ugyanis egy tabut, a „sváb" közösség némaságát.
'G
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Az álomszerű köztes állapot els ősorban az elbeszél ői pozíciókból adódik. A pozíciókat egy
táblázatban mutatom be, mely a pozíciók azon jegyeit veti össze, melyek az elbeszél ők
„határjárására", köztes állapotára vonatkoztathatók. A táblázatban els ősorban a következ ő
szimbólumszótárra támaszkodom: Pál József és Újvári Edit, eds., Szimbólumtár (Budapest:
Balassi, 1997). Mivel a táblázatban a „határátlépésekre" koncentrálok, nem tüntetem fel,
melyik jegy melyik kultúrkörben alakult ki. A táblázatot lásd a 73. és a 74. oldalon.

Paratextusként, metanarrációként (kicsit átalakított formában) annak
a férfinak a szavai szerepelnek a könyvborítón, aki gyermekként részt vett
a kislány megölésében, de a hárítás következtében nem tudja, hogy az eset
valóban megtörtént vagy csak visszatér ő álom: „Azok a képek talán nem is
igaziak. Csak látások. Ha látások, nem szabad elmondani senkinek, mert
azt nem szeretik az angyalok. A látás minket tanít. Nekünk pedig hallgatni kell az angyali látásokról."
A néma közösség számára a hallgatás, úgy t űnik, az elszenvedett, kimondhatatlan fájdalom adekvát kifejez ődése, mely egyben folytonos emlékezést is jelent a történtekre - igaz, érzelmek nélküli emlékezést. A közösség láthatólag ebben a hallgatásban lokalizálja identitását. Ezt a hallgatást töri meg Balogh, mikor megnyitja a „sváb" identitás tilalmas terét, mikor - ha rejtett, álomszer ű formában is - közzéteszi az elhallgatottat.
A tabutörés megítélésem szerint a traumatikus események feldolgozásában céloz új stratégiákat, a merev, néma gyászt elutasítva sürgeti az elhárított identitástartalmakkal való szembesülést.
A „határjárás" az ember önmagához vezet ő útját mutatja: a tudattalan
tartalmaival - mint a személyiség mozgatórugóival - való szembesülés, a
tudattalan tartalmainak tudatosodása, a bels ő feszültségek kiegyenlítése
nem könnyen járható út, az ember önmagára ismerésének folyamata meglehetősen fájdalmas. Az út azonban a tudatos személyiség kialakulásához
vezet, és az ember önmagával való megbékélése együtt jár környezetével
való megbékélésével, egy az embertársakhoz való toleráns viszony kialakulásával is. Az egyén és a közösség önképének alakítása csak ezen az úton
lehetséges.
Az eddig mondottakat összefoglalva elmondható, hogy Balogh a magyarországi német identitás eddig ismeretlen terének megnyitásával ezen
identitás radikális megújítására tesz kísérletet, illetve ajánlatot. Ebben, feltehetőleg, a kívülálló szívós, és talán reménytelen vonzalma motiválja, aki
meghagyja szeretete tárgyának - „svábjainak", akik, úgy t űnik, képtelenek
szeretni önmagukat - vélt szabadságát. Ajánlatát büntetést kockáztatva teszi, hiszen a mesékben a tabuzónák megsértése, a tiltott ajtó kinyitása
mindig büntetést von maga után, az ajtó feltárója mindig életét kockáztatja, mindazonáltal az adott probléma megoldása csak az ajtó kinyitásával
válik lehetővé, az ajtónyitó a „jobb jöv őt" készíti elő. Bízom benne, hogy
Balogh Robert „határnyitása" eredménnyel fog járni.

71

IRODALOM
Balogh, Robert: Schvab legendariom: Álmoskönyv. [Schwab legendariom: Traumbuch]
Budapest: Kortárs, 2004
Erikson, Erik I.: Gyermekkor és társadalom. Budapest: Osiris, 2002
Fohrmann, Jürgen und Harro Miller, eds. Diskurstheorien und Literaturwissenschaft.
Frankfurt am Main: Suhrkamp,1988
Freud, Sigmund: Studienausgabe. Mitscherlich, Alexander und Angela Richards und
James Strachey, eds. Frankfurt am Main: Fischer, 1969-75
Jung, Carl Gustav: Der Mensch und seine Symbole. Zürich: Buchclub Ex Libris, 1986
Kast, Verena: Vater-Töchter Mutter-Söhne: Wege zur eigenen Identitt aus Vater- und
Mutterkomplexen. Stuttgart: Kreuz, 1994
Link, Jürgen: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse. München: Fink, 1983
Link, Jürgen und Ursula Link-Heer: „Diskurs/Interdiskurs und Literaturanalyse."
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 77 (1990): 88-99
Molnár, Csaba: „A korai romantikához tartozom."
http://www.litera.hu/konyvhet2004/helyszint/interju/20862.htm1
Pál, József és Újvári Edit, eds. Szimbólumtár. Budapest: Balassi, 1997

72

BOLOND

F

N
0
b
0

~

F

látszatvilágot jelenít meg

leleplezi a látszatot

az irracionalitás
képviselője
értelmetlennek,
a káoszt képviseli, illetve
kaotikusnak tűnik
szimbolizája
a "valós" világ határain „Bolond-országban"él
kívüllétezik
az illúziót testesíti meg

irracionális, elmosódott

összeköt az régi"
hatalmakkal
az istenek üzeneteit
Istenkövete
közvetíti
egy "másik" valóságról egy „másik" valóságról
tudósít
tudósít
és ezaltal az „igazság" az "igazság"szabad, azaz
szabad, azaz a tudatnak a királyiés az egyházi
nem teljes egészében
hatalomnak nem
alávetett képviselőjeként alávetett képviselője
jelenik meg
az ártatlanság
megtestesítője
a tudattalanról tudósít, a „normális" rend megilletve annak egyik
fordítása a tudattalanba,
megjelenési formája
a hajdani ártatlanságba
való visszatérés
ironikus tudattalbír

ÁLOM

'0

73

I

GYERMEK

ártatlansága a tudatosság, az ismeret ellentéte

a paradicsomi ártatlanság
megtestesítője

az „igazság" szabad
képviselője

ártatlansága révén összeköt az "égi"hatalmakkal
Isten követe

ANGYAL
összeköt az "égi"
hatalmakkal
Isten követe

„álmodozó"

megszabadít az értelem
kontrolljától

a tudat kitágulásának
tűnik

egy "másik" valóságról
tudósít

"szemlélődés"

MÁMOR

f

KOPORSO
SÍR

BOLOND
megkettőzött
személyiség
álarcokat hord

GYERMEK

utazó

az öröklét szimbóluma

ANGYAL

gyermekként
is ábrázolják

~ .л
~

angyalként is ábrázolják

halál-szimbólum
(a görög Mitológiában
Hüpnosz és Thanatosz
ikertestvérek)

az újjászületés
az újjászületés
szimbóluma
szimbóluma
ártatlansága révén
elemzése, értelmezése "javulásra" ösztökél,
a tökéletesedő
elősegíti
azáltal, hogy rámutat a
a személyiségfejlődést hibákra, illetve a bűnökre személyiség szimbóluma

ALOM
megkettőzi
a sгemélyiséget
"álarcokat" kölcsönöz

MAMOR
megkettőzi
a személyiséget
"álarcokat"kölcsönöz

„jármű", melyen
a holtat a túlvilágra
szállítják

a védettség, a végső
nyugalom helye

az anyaöl/anyaméh
szimbóluma
halál-szimbólum
az anyaöl/anyaméh
szimbóluma
halál-szimbólum

a védettség, a végső
nyugalom helye

a feltámadás és az
újjászületés szimbóluma

aг újjászületés
szimbóluma

KOPORSÓ

Н IS

74
'0
N
fб

1

ni kб

igazi rózsa
és m ű fülemüle
A gyermeki Hans Christian Andersen meséiben és történeteiben
Csáth Géza azok közé az emberek közé sorolja Hans Christian Andersent, „akiknek van belsejük, van egy nehezen hozzáférhet ő varázsfiókjuk,
amelyben egyéniségük rejtezik, s amelybe nem mindenkinek adatik bepillantani".' Ha kezünkbe vesszük szövegeit, véli Csáth, érezzük a lelkével való kapcsolatot, mintha levelet olvasnánk, amely csak nekünk szól.
Meséinek első magyar fordításai óta, a szecesszión át egész kortársainkig (mondjuk, egy Hamvas Béláig) rengeteg szerz ő merített ihletet Andersen személyéb ől és opusából. A magyar irodalomban azonban még napjainkban sem született meg a m ű egy mélyebb, mindent átfogó elemzése.
A nagy dán író tehát még mindig „nem eléggé ismert, nem tanulmányozták át eléggé". 2
A szakirodalom a mindennapi beszédhez közel álló el őadásmódját, humorát, lirizmusát emeli ki legtöbbször, az író azon tehetségét, ahogyan a
közönségesről és látszatra jelentéktelenr ől is tud mesét mondani. Ellenben
van benne elég gyermeki és feminin vonás is, ahogyan azt már régen felismerte Babits Mihály. „Andersen akként gyermeteg, ahogy a n ők szoktak
gyermetegek lenni. Egész különösen feminin zseni.i 3 Művészete is n őies,
Csáth Géza: Friss könyvek, in: Ismeretlen házban II. Kritikák, tanulmányok, cikkek, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1977, 375.
z Petar Vuji čić: Slavni i nepoznati Andersen, in: Hans Kristijan Andersen: Bajke i priče.
Nolit, Beograd, 1992, 419.
Babits Mihály: Regény, mese és vers, in: Az európai irodalom története. Európa
Könyvkiadó-Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1957, 425.
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mondja Babits, „szeszélyes csapongása, érzelmessége, gyengéd stílfa, s kicsiségek szinte japános kedvelése. A n ő i kézimunkák és csecsebecsék m űvészetére emlékeztet ez". 4
Andersen egész írói univerzumát áthatja a dolgok egyfajta gyermeki
felfogása. Már fiatal költ őként „anticipálja szerz ő i világát és szemléletét",
szögezi le Mladen Bi čanić, jellegzetes vonásait pedig „a fantázia gazdagságában, az élénk képzeletben és a gyermekszemmel észlelt világ kirajzolódásában" 5 ismerhetjük fel.
Ez a „gyermeki" keresztülszövi meséinek több rétegét is (s őt egyes történeteiben is föllelhet ő - melyek nem mindig gyermeki olvasmányok).
Elsősorban a szerz ő gyermekhőseit kell megemlítenünk. Van, aki Hans
Christian Andersen meséinek alapvet ő értékét abban látja, „hogy többnyire maguknak a gyermekeknek az életét ábrázolja". б Mindenesetre az ő gyerekei igazi gyermekek a szó szoros értelmében. Kíváncsi, eleven, türelmetlen kis lények, olykor rosszalkodnak is - gondoljunk csak a kisfiúra a Bodza-anyóka'ból, akinek még száraz id őben is sikerül átáztatnia acip őjét -,
de a legeslegjobban mégis játszani szeretnek. Gyakorta ez a játék valamilyen kellemes és intim atmoszférájú szobában zajlik, ahol az apróságok
biztonságban érezhetik magukat. Az író enteri őrjeiben a cserépkályhában
halkan pattog a tűz, a falakon arcképek függnek, a padlón hatalmas, oroszlándíszes tetej ű kínai vázák pompáznak, hintaszékek, selyemhuzatú heverők állanak, a szoba közepén pedig kötelez ően Ott egy nagy asztal, tele képeskönyvekkel, játékszerekkel, „amelyek százszor száz tallérba kerültek"
(A fenyőfa). A kis Eliza is olyan könyvet lapoz, „aminek fél ország az ára"
(A vadhattyúk). Andersen tehát nagyon jól ismeri a gyerekeket és ezt a
gyermeki, mindent felnagyító, eltúlzó gondolkodásmódot. Az élénk gyermeki fantázia talán A pásztorlány meg a kéménysepr ő című mesében jut
leginkább kifejezésre. Az ódon, megfeketedett, cikornyás faragványokkal
ékesített almárium ormán „egy faragott alak állt, nevetséges formájú ember". Kecskelábú, hosszú szakállú, még szarvat is visel a homlokán. A szobabéli gyerekek elnevezik „Bakkecskelábú F ő- és Áltábornoki Őrmesterkapitánynak", mert ez a név mulatságos, és igen nehéz kimondani.' A gyermeki képzelőerő az egyszer ű botot is képes életre kelteni, amely „felnyerít
és igazi lóvá válik" (A jégszűг, Bodza-anyóka), a virágok pedig az éj beállUo.
Mladen Bičanić: Ludak, ljubavnik, pjesnik ili sve to pomalo, in:
http://www.walter.ba/arhiva/br132/KNJIZEVNOST.html
Slavica Pani ć: Čarobni svet Hansa Kristijana Anderseni, in: Hans Kristijan Andersen:
Devojčica sa šibicama i druge bajke. Izdavačka kuća „Dragan Lakovi ć", Saraorci,1996, 90.
' A dán eredetiben ez az elnevezés egyetlenegy hosszú szót tesz ki, a fordítások általában
nem tudják visszaadni. Vö.: Josip Tabak jegyzete, in: Hans Christian Andersen: Bajke i
priče. Mladost, Zagreb, 1981, 171.
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tóval ugrándozni kezdenek, bált rendeznek (Idácska virágai). Írónk is tudja, hogy a szárnyaló gyermeki képzeletnek nincsenek határai, és azt is,
hogy a gyermekkor tele van csodákkal: Rudi az állatokkal is tud kommunikálni, mert „az a kisgyerek, amelyik még nem tud beszélni, kit űnően
megérti a tyúkokat és a kacsákat is" (A jégszúz).
Szóval, Andersen gyermekei nevetséges szavakat találnak ki,
„vendégesdit" játszanak, meglovagolják nagyapó sétapálcáját, színes albumokat lapozgatnak („Kay és Gerda kinn ültek a csöppnyi kertjükben, és
állatokat meg madarakat nézegettek egy nagy képeskönyvben.” A hókirálynő), vagy éppen babáikkal és ólomkatonáikkal vannak elfoglalva. A takaros kis papírmasé kastély, melyet A rendíthetetlen ólomkatonában pillantottunk meg az asztalon, kedvenc játéka Hjalmarnak (01e Luköie) és
Vilmosnak is (Kártyafigurák).
De valódi játékszer híján megteszi egy zöld falevél is: Eliza „lyukat fúrt
a levél közepébe, a nap felé tartotta, keresztülnézett rajta" (A vadhattyúk).
A kislánynak ez a cselekedete az örökös gyermeki, a dán író számára is ismert, játékszükségletre mutat. A gyerekek bárhol és bármikor éljenek,
mindent játékká varázsolnak. Hasonló módon töltik idejüket korunk gyermekei is Nemes Nagy Ágnes két versében. A gesztenyefa levelében egy óriás tenyerét vélik fölfedezni, majd a levél „ujjait" meg is számlálják (Gesгtenyefalevél, Hány ujja van.
Andersennél mindamellett a vidám gyermeki szórakozás olykor igencsak nyugtalanító tevékenységgé változhat. Kay lapos, éles jégdarabokat
gyűjt, melyekb ől „mű vészi mintákat, alakokat rakosgatott ki", „az értelem
jeges játéka volt ez", „de sohasem sikerült neki azt a szót kirakni, amit szeretett volna: Örökkévalóság' (A hókirályn ő).
Az író a szabadba is kiviszi játszani gyermekh őseit. Például Ib és
Krisztinka „várat építettek, árkot ástak, mindenhová bekukkantottak" (Ib
és Krisztinka), a Bodza-anyóka'ban a kisfiú és a kislány kertet ültet, és
ugyanebben a történetben a vénséges vén matróz gyermekkorára emlékezve így szól feleségéhez: „- Emlékszel-e? [...J Aprócska gyerekek voltunk, és együtt szaladgáltunk, játszadoztunk ugyanebben az udvarban,
ahol most ülünk. Zsenge vessz őket dugdostunk a földbe: kertet ültettünk."
Az idő s tengerész gyermekként kis hajót is farigcsál magának, amelyet a
sarokban álló vizesdézsában úsztat. A csavargófiúk pedig újságpapirosból
hajtogatnak csónakot, abba ültetik az ólomkatonát, „s az már röpült is lefelé az utcacsatornán" (A rendíthetetlen ólomkatona). Csónakká változhat
az egyszer ű tojáshéj is; a csibészek, árboc gyanánt, beleszúrják Andersen
gőgös tűjét (A nagyravágyó tű). Az író szerencsétlen ganajtúróját is megúsztatják a tóban. A kertész kisfia meg a barátja egy b őreszakadt, ócska facipőbe ülteti, cérnaszállal egy pálcikához kötözi: „Matróz lett hát a boldogtalan, ha tetszett neki, ha nem." (A ganajtúró bogár)
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Látjuk, hogy a gyermeki játék Hans Christian Andersen meséiben nem
mindig ártatlan, igencsak kegyetlen is lehet. Az emberi (gyermeki) természet sötétebb, durvább oldalát egyes történeteiben és elbeszéléseiben is
bemutatja az író (például: Szomszédok). Az ötéves Máriának az okozza a
legnagyobb örömöt, amikor „korbáccsal veri a vadászkutyákat" (A baromólbeli Gréta őseí), Inge pedig már tipeg ő gyermek korában abban leli mulatságát, hogy az összefogdosott legyeknek kitépi a szárnyát, s csúszómászó férgeket csinál bel ő lük. „Cserebogarakat, ganajtúrókat is fogott, t űt
szúrta hátukba, aztán egy zöld levélkét vagy papírszeletet tartotta lábuk
alá", s tapsikolva figyeli a bogarak kínlódását (A lány, aki kenyérre hágott).
Inge alakja mintha azokat a gyermekfigurákat vetítené el őre, melyeket
majd csak a XX. század fedez fel a maga számára. A modern irodalomban
a gyerekek többé nem pusztán romlatlan, aranyos kis teremtmények. Kegyetlenségükben még a legszörnyűbbet is képesek elkövetni! Gondoljunk
csak Csáth némely novellájára (pl. Fekete csönd), ahol az állatok kínzása
és elpusztítása mintegy előjátéka a kés őbbi emberölésnek. Így A kis Emma'ban a gyerekek „akasztást" játszanak, el őbb macskákon gyakorolnak,
hogy azután barátn őjüket is kivégezzék. Vagy másutt (Anyagyilkosság) a
Witman fiúk élvezettel boncolnak eleven állatokat, hogy azután szemrebbenés nélkül leszúrják alvó anyjukat.
Azonban Andersen meséiben nemcsak a gyerekek játszanak, hanem
maguk a játékszerek is. Életre kelt tárgyairól már sokan szóltak, de úgy t űnik, ebből a szemszögb ől még nem vizsgálta őket senki. A legkülönfélébb
játékokat játsszák: „vendégesdit", „bált" (A rendíthetetlen ólomkatona),
„lakodalmast" (01e Luköie), vagy bábszínházban lépnek föl (A pásztorlány
meg a kéménysepr ő) - hol is másutt, hiszen ismerjük az író színház iránti
szenvedélyét, s ha hihetünk önéletrajzának, még tizenhat évesen is el őadásokat rendez bábszínházában, s babaruhákat varr bábjainak!
A Kártyafigurákban a szív alsótól megtudjuk, hogy a király és a dáma
kiskoruktól fogva pompásan éltek, „nem jártak iskolába, hanem egész nap
mulattak, kastélyokat építettek és romboltak, ólomkatonákat tördeltek és
babákkal játszottak. Ha egy karéj kenyeret kértek, olyat kaptak, mely
mindkét oldaláról meg volt vajazva és porcukorral volt meghintve". Íme, a
dán író a játékkártyák „édes" életét ecsetelve, ismét úgy gondolkodik, mint
a gyermek. A gyermeki kívánság jut kifejezésre a szerz ő hosszabb útleírásában, „omnibusz" novellájában is (Képek nélküli képeskönyv), amidőn a
kislány imádsgában a „mindennapi kenyerünket add meg nékünk má"-hoz
hozzáteszi: „és sok vajat a kenyérre!"
Andersen meséiben még a feln őtt hősök is játszanak. Azonban tevékenységük néha eltér a gyermekalakok játékától. Míg az utóbbiaknál gyer78 meki létük lényegér ől van szó, addig az el őbbieknél, mondjuk, puszta una-

lomból is történhet a játék. A disznópásztorban a hercegnő és udvarhölgyei „vendégfogadást" játszanak, „mert hát egyéb dolguk nemigen akadt".
A semmittevő hercegn ő, akárcsak egy elkényeztetett kölyök, mindenáron
meg szeretné kapnia szép kis kondért és a csörg őt is, melyeket az álruhás
királyfi készített. Még arra is hajlandó - igaz, nem valami szívesen -, hogy
megcsókolja a szutykos disznópásztort, csak hogy övéi lehessenek ezek a
játékszerek. A császár leánya, ahogyan dr. Moskovszky Éva megfigyelte,
„mintha csak napjaink gyermeke volna - többre becsüli a természet csodáinál az elmés kis szerkezeteket". 8
Olykora felnőttek azért játszanak, hogy felhívják magukra a figyelmet,
hogy kivívják mások csodálatát. A fülemülében az udvari dámák vizet
vesznek a szájukba, s csattogni próbálnak, hogy őket is fülemülének véljék.
A repül ő láda'ban a keresked ő fia elherdálja apjának teljes vagyonát, játéka tékozlásba vezet: „bálba járt minden éjjel, bankóból ragasztott papírsárkányt, s lapos kavicsok helyett aranypénzeket ugratott a víz színén".
Azután a meseíró megismertet bennünket egy bizonyos diákkal is
(meglehet, éppen saját alteregójával), aki több történetének is h őse, és a
legtöbb gyermeki vonást hordozza magában. Nemcsak szereti a gyerekeket
és játszik velük, hanem ő maga is jócskán élvezi a játékot: „igen sokat beszélgetett a kis Amáliával és annak babáival" („Táncolj, táncolj, babácska!', a kislányt egy dalocskára is megtanítja, melyet az majd a babáinak
fog előadni; Idának pedig különféle mulatságos és vidám képecskéket vág
ki papírból (Idácska virágai).
„- Most egy mesét! Egy mesét!” - követelik a gyerekek egy alacsony, kövér embert ől A feny őfában. A köpcös csupán egyetlen mesét hajlandó elmondani nekik. A gyerekek a Mákszem Matyi és az Együgy ű Jankó között
választhatnak. Mindkett ő - figyelmeztet bennünket Josip Tabak 9 -, tulajdonképpen Andersen meséje. Így jelenik meg tehát az író közvetlen módon, a háttérben -akárcsak Hitchcock a maga filmjeiben - saját meséiben
is. Ekként mesél a gyerekeknek a „mulatságos öregúr" az emeletr ől (Bodza-anyóka), az író Nagyanyója, aki „a legszebb meséket tudja elmondani",
azután Ole Luköie, hiszen „nincs a kerek világon senki, aki olyan gyönyörű meséket tudna", mint ő; itt van a diák is, aki „a legszebb meséket mesélte" (Idácska virágai), valamint keresztapa, mert ő is „ismeri az összes
mesét és történetet" (Mit mondott az egész család).
A mesemondás, illetve -hallgatás, vagyis a „mese a mesében" szituációja, gyakori Hans Christian Andersen mű veiben. „Előveszem a meséskönyvemet, és mesélek bel őle a gyerekeknek. Azok csöndben ülnek, hallgat8

Dr. Moskovszky Éva: Utószó, in:
http://kamjt.fw.hu/cikkek/moskovszky/andersenutoszo.html
Hans Christian Andersen: Bajke i priče. Mladost, Zagreb, 1981, 131.
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nak [...]" - így szól az öreg December anyóka (Tizenketten a postakocsin).
Ellenben, nemcsak a szerz ő gyermekhősei kedvelik a meséket, hanem a
felnőttek is. Az író ezúttal is eltörli a gyermek- és a feln őttkor közötti éles
határt. A szultánkisasszony szülei, például, nagyon szeretik őket, az anya
a tanulságosakat, az apa pedig a mulatságosakat. Az ifjú ezért nászajándékul nem hoz nekik semmi mást, mint egy mesét. (A repülő láda). Néha a
felnőttek sokkal nagyobb türelmetlenséggel várják a mesét, mint a gyerekszerepl ők. A lidércek a városban vannak című elbeszélés főhőse szüntelenül a mesére gondol, mintha más nem is létezne a földkerekségen. „Hát
nem volt még elég a meséb ől?" - förmed rá a láp asszonya.
Ellenkezőleg, magának Andersennek sem elég soha a meséb ől.
„Képzeljék el ezt a művészetet - mondja a Nobel-díj és az idei Andersen-díj birtokosa, Günter Grass - Vegyenek csak két mesét: A császár új ruháját és a Borsószem-hercegkisasszonyt. Ezek igen rövidek, még két és fél
gépelt oldalt sem tesznek ki, mégis éppen olyan ismertek, mint a Lear király és a Hamlet; a két mese nyomán egész színpadi m űvek születtek. Tudni kell ilyen kis helyen olyan hősöket teremteni, melyek ismertek az egész
világon.
Úgy gondoljuk, hogy A tűzszerszám katonája is besorolható a halhatatlan és általánosan ismert h ősök közé. A harmadik kutyánál, melynek „akkora volt egy-egy szeme, mint a Kerek-torony", aranyra lel. Ezért a temérdek pénzért, írja Andersen, megvehette volna „a kalácssüt ő asszonyok
minden marcipán malacát, a világ valamennyi ólomkatonáját, kisostorát
meg hintalovát". A szerz ő iménti megállapítása szintén az egész opusban
fellelhető gyermeki látásmódra utal, mely, ezek szerint, a szövegek mélyebb rétegeiben is föllelhet ő, csak talán a felszínes olvasáskor elkerüli figyelmünket.
Az örök „gyermekit" tetten érhetjük a párbeszédekben is. Hans
Christian Andersen meséiben és történeteiben sokszor a h ősök pont úgy
beszélnek, mint a gyerekek szoktak egymás közt: kicsúfolják, kinevetik, letorkolják a másikat, s űrűn hencegnek, foghegyr ől és pökhendin válaszolnak a föltett kérdésre. Példának okáért a tubákosszelence szemtelen ördögfiókja így támadja le az ólomkatonát: „Minek mereszted a szemed
olyanra, aki ügyet sem vet rád?" (A rendíthetetlen ólomkatona). A tűzszerszámban a katona a következ ő szavakkal fordul a malomkerékszem ű kutyához: „Mit bámulsz rám, mint borjú az új kapura? [...] Még kiesik a szemed!" Továbbá a patkányok elégedetlenségükben a szegény feny őfának
szemére vetik, hogy csak azt az egyetlen mesét ismeri, amelyet a kövért ől
" 10

10
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Astrid Pietrus: Grass dobitnik Andersenove nagrade, in:
http://www2.dw-world.de/croatian/kultur/1.131742.1.html

tanult: „Nyomorúságos mese ez! Nem tudsz olyat, ami faggyúról meg szalonnáról szól?" (A feny őfa). „Kövér vagy, buta és fertelmes ábrázatú!" - jellemzik a hányaveti, fiatal zöld békák a varangyot. - „A porontyaid pedig
valamennyien rád ütöttek." (A béka). A tyúk pedig ekként hallgattatja el a
rút kis kacsát: „Tudsz tojni?" - „Azt bizony nem!" - „Akkor fogd be a cs őrödet." (A rút kis kacsa)
A dán és a világirodalom nagy írója tehát sohasem „lépett át a gyermekkor küszöbén"." Ott maradt valahol egy gyerekszobában, ólomkatonái, babái és papírmasé kastélyai között, és mesél nekünk. Mi pedig, gyerekek és felnőttek, még mindig és újra hallgatjuk őt, mert mindaz a szépség és igazság, amit emberek a földi életben valaha megláthatnak 12, együtt
van ennek a gyermeklelk ű írónak a könyveiben.

Elhangzott Újvidéken a Zmaj Játékok keretében megrendezett, a Hans Christian Andersen
elbeszélő m űvészete, annak recepciója és irodalmi reflexiói című tudományos tanácskozáson Prava ruža i veštački slavuj (Dečje u bajkama i pričama Hansa Kristijana Anderseni)
címme12005. VI.7-én.

" A „Táncolj, táncolj, babácska!" című rövid történetben olvassuk: „A babák megértették a
dalt. És megértette a diák is. Ő maga költötte, és azt mondta, hogy gyönyör ű. Csak a néni nem értette meg, hiszen ő már nagyon régen átlépett a gyermekkor küszöbén. »Mindez
butaság« - mondta. Ellenben a kis Amália még a gyermekkorban id őzött, és énekelte ezt
a dalt."
'2 A vörös Esztiben írja Csáth: „Andersen bácsival mindvégig jó barátságban maradtam.
[...] Az algebrai leckék után ismét Andersen bácsit vettem el ő, úgy éreztem, hogy mindaz a szépség és igazság, amit emberek a földi életben valaha is megláthatnak, együtt van
a rongyos kis könyvben. És ha őszbe hajló nyári estéken kinn bolyongtam a kertben, sokszor vártam, hogy az út valamelyik kanyarulatánál Andersen bácsi jön majd velem szemközt." (In: Csáth Géza: Ismeretlen házban І. Novellák, drámák, jelenetek. Forum Könyvkiadó, Újvidék,1977,118.)
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ánay Іstván

ásotlik félszezon
Pesti színházi levél

Sokéves tapasztalatom, hogy a magyarországi színházi évadok második
fele szokott érdekesebb, színvonalasabb lenni. Idén ez az általánosító megállapításom csak megszorításokkal érvényes. Ez nem azt jelenti, hogy ne
születtek volna jó el őadások, s őt! Csak azt, hogy olyan átüt ő produkciók
sorát hiányolom, amelyekre több év után is visszagondolva a szezon meghatározó élményére emlékezhetnénk.
Hiszen Szervét Tibor IV. Henrik alakítása a Radnóti Színház Pirandello-bemutatójában parádés, de Stefano de Luca rendezése csak rá koncentrál, emiatt a dráma nem szólal meg; az Örkény Színházban Kovalik Balázs
Odüsszeusz Tours című profi módon megvalósított, tetszet ős és élvezetes
produkciója távolról sem Oly revelatív, mint két évvel ezel őtti itteni bemutatkozása, a Borisz Godunov volt, mert az antik mítosz és a számítógépes,
e-mailes, chatel ős nyelv vegyítése nem eredményezett új és érvényes minőséget; az Új Színház Vőlegény premierje első pillanatban olyannak tűnik, mintha Rudolf Péter radikálisan átértelmezné Szép Ern őt, de az újragondolás kimerül a bohózati elemek túlhangsúlyozásában, az állandó rohanásban.
Végül is a szezon második felét vizsgálva három társulatról és három
kiemelkedő produkcióról szeretnék szólni.

Az már szinte magától értet ődő, hogy ha Pintér Béla és társulata premiert tart, azt közfigyelem övezi. Legutóbbi bemutatójuk azonban alaposan megosztja a közönséget, ugyanis A sütemények királyn ője sokkolóan
nyomasztó látleletet ad a társadalom egy szeletér ől, máig élő és ható múl- 83

tunkról, azokról a gyermekkori traumákról, amelyeket a mai harmincasok
(az előadás létrehozóinak) generációja átélt, és lelkében most is hordoz.
Egy kislány szemszögéb ől látjuk a részeges rend őr apa brutalitását és álszentségét, a kett ős nevelés megnyilvánulásait és hatását, a tanár személyében megjelenő értelmiségi silányságát, a nagycsalád széthullását, a mai szóval -családi er őszak megannyi jelenségét. Mindezt persze a társulatra jellemző fanyar, groteszk, helyenként abszurd humorral, sok zenével
és tánccal, ugyanakkor a témát véresen komolyan véve. Pintér Béla egy
négy-öt méter átmér őjű korongon alakítja ki a játékteret, amit - mint régi
malmokat a ló - ő maga körbejárva forgat. A korong-színpadot sz űk arénanézőtér övezi, ahonnan sem fizikailag, sem lélekben nem lehet menekülni
a megrázó élmény el ől.
*

Ugyancsak fokozott szakmai figyelem övezi Balázs Zoltán rendezéseit,
aki legutóbb is olyan művet választott, amelyet Magyarországon nemigen
játszottak. Maurice Maeterlinck Pelléas és Mélisande-ja leginkább a Debussy-opera alapján ismert, prózai színház emberemlékezet óta nem vette
elő . A (Gyulai Várszínházzal közös) Bárka Színház-beli bemutatót - akárcsak a korábbi Balázs-rendezéseket - a látvány és zeneiség határozza meg,
amelyet a rendez ő állandó munkatársa, Gombár Judit tervez ő mellett Faragó Béla zeneszerz ő jegyzett. Ezúttal a játékot vertikálisan szervezték, a
díszlet többemeletes, szinte alig van mélysége, minden emelet az élet és az
érzelmek különböz ő szintjét jelenti. A két szerelmes tragikus sorsa végzetdrámaként bomlik ki, de szerelmük kiteljesedése és pusztulása rituális elemeket is hordoz. Mélisande két alakban létezik (feketében és sz őkében), s
az elő adás során Pelléas meg Golaud, a két testvér szerepe is felcserél ődik,
a történet újra kezd ődik, végtelenítődik. A szolgálók kórus-szerepét baszszus hangú operisták játsszák-éneklik, a színészek szövegmondásában is jelentő s funkciója van a zeneiségnek, a mozgásformák a keleti-színházak és
harcművészet elemeiből formálódik. Kicsit hideg, elvont, de funkcionális
szépség árad a produkcióból. Ez, akár az évad más el őadásai - Négerek,
A Helge élete, A Nyugat h őse, Fabula - egy formálódó profilt sejtetnek.
*
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A Nemzeti Színház viszont nehezen találja meg szerepét, jellegét. A tavalyi, első évad a magyar drámák jegyében zajlott, az ideinek ilyen kitüntetett karaktere nem volt, mondhatnánk: „csak" jó drámákat akartak bemutatni. Hogy a III. Richárd mellé miért épp Caragiale Farsangját, Bulgakov
A Mester és Margaritáját, a Penthesгileiát, Bíró Lajos Sárga líliomjának bőbeszédű átiratát vagy az ír Marina Carr A Macskalápon című , közepes darabját választották, az nem derül ki, sem a drámák, sem a rendezések nem
állnak össze koncepciót sugalló egésszé.

Pedig a rendező k színe-java dolgozott a Nemzetiben: Valló Péter, Mohácsi János, Zsótér Sándor, Jordán Tamás, Szász János és a Magyarországon is már többször feltű nt Radoslav Milenkovi ć.
Milenković nemigen talált kulcsot a jellegzetes és mostanság divatos ír
darabok egyik tipikus m űvéhez. Nem döntötte el, hogy ezt a fekete humorral megírt kegyetlen és modern Médeia-történetet naturális vagy elvont síkon játszatja-e, hogy nyomorúságos környezetben bonyolódó sorstragédiát vagy ennek paródiáját akarja-e megformálni. Nem segítik őt a tisztánlátásban munkatársai sem, mert Juraj Fábry díszlete csúf, jellegtelen, s
nem alakít ki használható játékteret, Sz űcs Edit ruhái és Márkos Albert
zenéje pedig más-más stílus felé billenti a látvány-, illetve akusztikus világot. Mégis Básti Juh a főszerepben az évad egyik emlékezetes alakítását
nyújtja.
Jordán Tamás rendezésében viszont épp a látvány fejezi ki legérzékletesebben azt a kett ősséget, amely a Caragiale kora és a mienk közötti összhangot hangsúlyozza. Horesnyi Balázs monumentális díszlete a gagyi ízlés
talmi termékeinek és régi tárgyaknak a zsúfoltságával egyszerre fejezi ki a
lepukkanást és a kivagyiságot, s ezt a látásmódot D őry Virág jelmezei is jól
tükrözik. Jordán azonban biztonságosan, karikírozó széls őségektől óvakodva egy jó ritmusú, kedélyes vígjátékot vezényel le, amelyben a színészek
(Udvaros Dorottya, Sinkó László, Csankó Zoltán, Кaszás Attila, Szarvas József, Gazsó György) sem kockáztatnak - inkább kissé karikaturisztikus Kisfaludyt, semmint Caragialét láttunk.
Előzetesen az évad talán leggrandiózusabb vállalkozásának Szász János
Bulgakov-rendezése t űnt. Szász a különböz ő adaptációk közül Jurij
Ljubimov Taganka színházi - majd a világ számos pontján színre állított verzióját választotta alapul. Ennek következtében az el őadás középpontjába a moszkvai jelenetek kerültek, ezt fejezi ki Khell Zsoltnak a moszkvai és
a Pesti metró látványelemeib ől összegyúrt alapdíszlete is, amely egy színpadsiéles rács vagy egy moszkvai metró-térkép leeresztésével, illetve a
hátsó színpad használatával úgy tágítható-sz űkíthető, hogy a mű további
rétegei - Mester és Margarita kapcsolata, Woland és társainak ügyködése,
valamint a bibliai betéttörténet - is eljátszhatók. A különböz ő rétegek közötti átjárást él ő videoképek is segítik: monitorokat nézve követhetjük,
amint a Mester a színpad alatt bolyongva közelít felénk, Hanocri és Pilátus jelenetét egy sz űk ajtón keresztül elölr ől, de a videokép totálja segítségével hátulról is látjuk stb.
Az előadásban lenyűgöző jelenetek és kevésbé er ős, illetve hatásos epizódok váltakoznak, amelynek els ődleges oka az említett dramaturgiai
egyenetlenség, az, hogy a Mester- és a Hanocri-szál háttérbe szorul. Hiába
nagyon intenzív alakítás László Zsolt Mesteri, olyan kés őn lép be a cselek-
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ménybe, hogy a monológként el őadott történetét alig lehet összekötni a
többi eseménysorral. Ugyanakkora báljelenet -amelyben Szabó Márta
mint Margarita fizikailag leny űgöző teljesítményt nyújt -, vagy a zárókép amelyben a hófehér bibliai helyszín az egész színpadot betölti, s magába
szívja a regény valamennyi értelmezési szintjét, illetve azok képvisel őit mutatja: megoldatlanságaival együtt is jelent ős előadás született.
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A Nemzeti Színház két éven át tartó kezdeményezése (Megyejárás), illetve a vidéki színházak fesztiváljának jóvoltából egy-egy vidéki társulatról
is a korábbiaknál összetettebb képet kaphatott az, aki rendszeresen látogatta ezeket a rendezvényeket, hiszen jó esetben csaknem egy teljes évad
repertoárját látni lehetett. Idén legegységesebbnek és dinamikusabbnak a
Csizmadia Tibor igazgatása alatt megújult és megfiatalodott egri Gárdonyi
Géza Színház együttese t űnt. Műsorának és tevékenységének sokszín űségét és igényességét három bemutatójuk felidézése érzékeltetheti.
Béres Attila stúdiószínpadi Oidipusz királya maximálisan számít a közönség aktív szellemi részvételére, arra, hogy a f őszereplővel együtt mindenki járja végig az általános, illetve kinek-kinek az életében konkrétan
megjelenő igazságkeresés stációit. A néz őteret a fekete m űanyag fóliával
borított játéktéren keresztül és vastag jégdararétegben gázolva lehet csak
közelíteni és elhagyni, a kórus tagjai a néz ők között foglalják el helyüket,
onnan szólalnak meg, s csak ritkán lépnek a tényleges játéktérbe. Fiatalok
játsszák a Szophoklész-tragédiát, a címszerepl ő, Görög László sem a magyar elő adás-hagyományok alapján elfogadott, meglett férfikorú színész.
Ettől megnő az igazságkeresés tétje, felfokozódik a nyomozás intenzitása,
zaklatottá válik a lebonyolítás aktusa. Az el őadás végére az elolvadt jég vize borítja el a színpadot, minden szerepl ő csatakos lesz, mindenki érintettje az elkövetett b űnnek. Az epilógus utolsó mondatánál a néz őtér minden
sora elé egy-egy fekete függöny hull alá: ebben az elzártságban magára
marad a néz ő gondolataival, miel őtt tapsolni kezdene.
Nem kevésbé hatásos és megrázó Máté Gábor Éjjeli menedékhely-rendezése. Horgas Péter hatalmas, metróállomási lejárót idéz ő vaslépcsőt
építtetett fel, ez alatt vackolják be magukat a hajléktalanoknak ábrázolt
szerepl ő k. Moresányi Géza új fordítása nyersebb és maibb, minta sokat
játszott régi, ugyanakkor elkerüli az aktualizálás csapdáit. Akárcsak a rendezés, amely direkt módon nem játszik rá a hajléktalan-problémára, de
Nagy Fruzsina jelmezei, a gondosan megválogatott tárgyi környezet és kelléktömeg egyértelm ű vé teszi: kortárs drámaként olvasható és játszható ma
Gorkij mű ve. A kaposváriakéhoz mérhet ő pontos, kidolgozott és er ős (helyenként szinte agresszív) együttes játék jellemzi a produkciót, amelyb ől

szépen formált egyéni alakítások is felfénylenek, mint Kaszás Gerg ő Bárója, Bozó Andrea Násztyája, Vajda Milán Szatyinja, Jordán Adél Natasája,
Mészáros Máté Színésze és Anger Zsolt Bubnovja.
Ténylegesen új magyar drámabemutatóra is sor került, méghozzá
nagyszínpadon, ami az utóbbi id őben igencsak ritkaságszámba megy.
Toepler Zoltán bohózatot írt: A látszat dzsal egy menedzseriskolában játszódik, s egy választási kampányra való felkészülés közben a kóklerség, a
hozzá nem értés, a felszínen lavírozás, a politikai stiklik számos megjelenési formája és variánsa leplez ődik le. Csizmadia Tibor egyfelől tovább
erősítette a mű bohózati jellegét, másfel ől elmélyítette a szatirikus vonásokat, s Csanádi Juditnak a tévéstúdiót, irodát, magánlakosztályt egyesít ő ,
szellemes díszletében a színház sokat foglalkoztatott fiataljaival -Bozó
Andrea, Jordán Adél, Kaszás Gerg ő, Mészáros Máté és Vajda Milán - fergeteges előadást produkált.

A legegyenletesebben teljesít ő műhely változatlanul a Katona József
Színház. E félévben három fontos bemutatója is volt: az angol restaurációs dráma reprezentáns szerz őjétől, Congreve-t ől az Így él a világ, egy kortárs cseh szerz ő, Peter Zelenka Hétköznapi őrületeke, valamint Bodó Viktor és Vinnai András Kafka-átirata, A perről készült Ledarálnakeltűntem,
amely a Pécsi Országos Színházi Találkozón csaknem minden díjat megkapott a zsűritől.
Ascher Tamás Congreve-rendezését stíljátékként is nézhetjük, de ha a
bemutatott úri kör nem is olyan kisded játszmáinak mélyére tekintünk,
döbbenetes és kísérteties hasonlóságokat fedezhetünk fel a mai és a háromszáz évvel ezel ő tti romlott társasági és társadalmi közállapotok között. Khell Zsolt és Szakács Györgyi elegáns, rafinált és kort idéz ő díszlete,
illetve ruhái megteremtik ennek a csalásokra, becsapásokra, átverésekre
épülő mű elő adásstílusát. Nem annyira a szövevényes történet követése
és kibogozása a lényeg, hanem a viselkedésmód, a szerepjátszás sokszín űsége és végtelen variációja, amelyet a kiváló színészgárda bemutat. A mesterség magasiskoláját látjuk és ismerjük el, közben mintha kívülállók maradnánk.
Egészen más közeget jelenít meg Gothár Péter Hétköznapi őrületek
színre állítása. Az író egyben filmrendez ő is, akinek e darabja 2001-ben a
legjobb új cseh dráma díját kapta a kritikusoktól. A m ű szemlélete letagadhatatlanul magán viseli a cseh filmiskola hatását: a kisemberek hétköznapjaiban fellelt, már-már az abszurditásig vitt groteszkség jelenik meg benne.
Harmincas fiatalemberekr ől szól a történet, akik nem tudnak mit kezdeni 87

magukkal, életükkel, kapcsolataikkal, szüleikkel, a körülöttük változó világgal. Gothár nemcsak a filmjeiben, hanem itt, a Katonában is szerit
ugyanazokkal a színészekkel dolgozni, akik értik és ráhangolódnak az ő
rendezői stílusára, hangjára. Ezt az el őadást egy bevált csapat (Kocsis Gergely, Nagy Ervin, Bertalan Ágnes, Szantner Anna, Lengyel Ferenc, Szirtes
Ági, Rezes Judit, valamint Máté Gábor, Mészáros Béla és Vajdai Vilmos) elsősorban a groteszk komikus elemeit feler ősítve viszi sikerre, de időnként
megteremtődik a mű lírai és komorabb rétege is, mindenekel őtt a Szirtes
Ági-Lengyel Ferenc játszotta házaspár epizódjaiban.
A Katona József Színház nyitottságának egyik kétségtelen jele, hogy a
legnevesebb magyar rendez őkkel együtt a legfiatalabb rendez őnemzedékek tagjai is dolgozhatnak a társulattal. Bodó Viktor eddigi el őadásai igencsak eltértek attól a standardtól, amelyet oly magas színvonalon képvisel
a Katona, de ez a stiláris nyitás a társulat életében éppen úgy fontos, mint
a közönség-összetétel alakulásában. Bodó ugyanis eddig anyaszínházában
csak olyan előadásokat hozott létre, amelynek szövegkönyvét ő és szerz őtársa, illetve a társulat sok-sok improvizációval, újrakezdéssel a próbák
alatt közösen alkotja meg. Így történt ez a Ledarálnakeltűntem esetében is,
amelynek fantasztikus, a kafkai világot tökéletesen leképez ő, a Kamra játékterét, el őcsarnokát egységes, egyre sz űkülő, egy tükör segítségével szinte végtelen hosszúságúvá növelt színpad-megoldása csak a próbák kései
szakaszában alakult ki (tervez ő: Bagossy Levente), ami értelemszer űen az
addig kialakult játékot tökéletesen új alapokra helyezte. Bodó egyfel ől
megvalósítja A Per nyomasztó világát, másfel ől ellenpontozásként egy kabaré-varieté réteget teremt, a színészek mindkét szint szerepeit játsszák,
tehát az egyikben például valaki K. szolgája vagy háziasszonya, a másikban
egy mulató kidobófiúja vagy énekesn ője. Összegabalyodik a két világ,
amely tulajdonképpen ugyanannak a valóságnak két megjelenési formája,
két arca. Ezt a világot a kisember kálváriáját végigjáró K. fogja össze, akit
Keresztes Tamás játszik. Végig a színen van, szerepe minden szempontból
igen nagy követelményeket támaszt, de ő fizikailag és színészileg egyaránt
győzi a feladatot - teljesítményét nem véletlenül díjazták a POSZT on.
*
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Bár Novák Eszter Szerelem- rendezése nem kapott díjözönt Pécsett
(csak Tóth Ildikónak ítéltek színészi különdíjat), az évad egyik legjobb produkciójának tartom. A tatabányai Jászai Mari Színház és a budapesti Vidám Színpad koprodukciójaként jött létre a Barta Lajos-darab bemutatója.
Gyönyörűség az elő adás. Sok tekintetben Harag György korszakváltó híres
marosvásárhelyi interpretációjához hasonlítható, amelyben Harag tükrök

és ajtók sora által határolt, szinte csupasz színpadon, els ődlegesen a színészi összjátékra alapozva, a m ű líraisága mellett annak expresszivitását is
hangsúlyozva vitte színre „a magyar Három n ővért".
A rendez ő és Kárpáti Péter dramaturg alig észrevehet ően, de alaposan
belenyúlt a szövegbe: tömörítettek, jelenetrészeket helyeztek át, finoman
igazítottak a helyenként nehézkes textusokon, de gondosan meg őrizték az
írói stílust oly híven jellemz ő fordulatokat.
Novák Eszternél már a díszlet kifejezi a realizmus és elemeltség kett ősségét: Zeke Edit elképzelése szerint csupasz fémvázak, üvegfalak keretezik
a színpadot, a szobák, a terek egymásba csúsznak, ugyanakkor a berendezési tárgyak, a kopott terít ővel takart asztal, a nyikorgó székek, az ősrégi
fotel, a sz őnyegek s legfőképp egy kanapé és tálalószekrényke, vagy a fémvázon fennmaradt stukkódarabkák pontosan kirajzolják a kort, amelyben
a mu jatszó i .
Ez a kettősség jellemzi a színészi alakításokat is, amelyekben a mikrorealizmus legjobb hagyománya ötvöz ődik az expresszív játékmóddal. Csomós Mari (Szalayné) egy-egy szünete, félt ő szemvillanása, rebbenő kézmozdulata vagy csodálkozó arckifejezése nemcsak egy asszonyról, hanem
egy korról, egy színházi formáról, egy stílusról ad mély és jellemz ő képet.
Másfelől a három lány - Тбth Ildikó (Nelli), Kovács Vanda (Lujza) és Gidró
Kati (Böske) - szerelmi hevülete és csalódása egyaránt vad széls őségek között váltakozva jelenik meg; kétségbeesett és verekedéssé fajuló összeszólalkozásuk, illetve kanapén folyó, a csak azért is hangulatban őrületté fokozódó táncuk elképeszt ő erej ű, fájdalmas, ugyanakkor reményt sugárzó,
katartikus pillanat. Az említett kett ősség legkomplexebben a Komoróczyt
alakító Varga Zoltán játékában születik meg. A színész tökéletesen egyensúlyoz a figura realitása és groteszksége között; megszólalásai, mozdulatai
egyszerre hitelesek és túlzottak, minden gesztusa precízen kidolgozott;
alakítása lélektanilag pontos, de megformálásában a kisrealista stíluson
túllépő, minden ízében korszer ű. Varga Komoróczyja fölényes és félszeg,
elviselhetetlen és szeretetre méltó, szeretetre vágyó és a gondoskodást nehezen visel ő, nagyon emberi lény.
A darab utolsó képe a temetkezési vállalkozó kabaré-betétszámra csábító jelenetével elüt a m ű egészét ől, ezt Novák Eszter nemcsak felvállalja,
de továbbépíti: Komoróczy és Nelli egymásra találását szürreális, ugyanakkor megkapóan lírai zárlattá komponálja.
*

Ez utóbbi két előadással némileg ellentmondok bevezet őmben körvonalazott kijelentésemnek, hisz, lám, ebben a fél szezonban is akadt igencsak emlékezetesnek számító produkció.
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Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
menta padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már kés ő,
most látom, milyen óriás ő szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

Danima o mami mislim samo,
zastanem li i1' po đem kari.
U krilu s korpom što stenje
na tavan se okretno penje.
Tad sam još iskren čovjek bio,
divlje sam bjesneo, cmizdrio.
Nek drugom preda mokro rubije,
na tavan neka re vodi dubije.
Išla je nijemo, sterala,
nije re grdila, ni gledala,
rublje je šuteći svjetlelo,
kružilo u zraku, lebdjelo.
Ne рlаčет, bilo bi već kasno,
div bijaše, tek sad kažem glasno siva joj kosa p0 svodu brodi,
modrilo topi u nebeskoj vodi.
Lazar Merković fordítása
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alóban: honnan hozta?
Nagy Zsuzsa: Szakítok éneket. Versek. Forum Könyvkiadó, UjvidékMagyar Nemzetiségi M űvelődési Intézet, Lendva, 2004
A kérdés Nagy Zsuzsa els ő verseskönyve kötetkezd ő versének címében,
valamint a vers elején és végén hangzik el: „honnan hozta / szavam / a
szél?" (Honnan hozta). Valóban: honnan hozta? - kérdezhetnénk hát, több
okból is, kérdésünket hol járatlanságunkra, hol épp jártasságunkra, olvasói
tapasztalatunkra alapozva. Járatlanságunkra, mert az utóbbi évtized során
olyan kevés jelzést, impulzust kaptunk, tudtunk kapnia szlovéniai magyar
irodalom, tágabban a szlovéniai magyar kultúra fel ől.
(Közel)múltunk írja jelenünket - a történelem (a politika?!) írja irodalmunkat. Annak, ami az alig lezárult 20. század utolsó évtizedének elejét ől
ebben és a körülöttünk lev ő tágabb térségben zajlott, igazából mostanában
érezhető (negatív) kisugárzása, mostanában „érett be" keser ű gyümölcse.
Az egykori tágasságot besz űkülés váltotta fel, akár területi, akár szellemi
értelemben, a nyelvi-kulturális sokszín űség spektrumából színek estek ki
(a horvát, a szlovén, a boszniai-muzulmán, a macedón s velük együtt a
horvátországi és szlovéniai magyar kultúra színei), s váltak sajátból idegenné, a szellemi tájékozódás országhatárokba és vízumkényszerekbe ütközik. Ami kifelé irányult, most befelé, önmagába fordul, legfeljebb az egykori multikulturalitás maradékaira hagyatkozhat. Ebben a keretben helyezhető el a szlovéniai magyar irodalom iránti érdekl ődés, információszerzés akadályoztatottsága, határokba ütközése is. A világháló persze valamennyit old és tágít ezen a kényszerzárlaton, ám a virtualitás sohasem 91

helyettesít(het)i az életszer ű, valószerű megtapasztalás gazdagságát - egy
élő irodalmi életet. Ilyen értelemben külön súlya van annak, ha például
Bence Lajos személyesen megjelenik a Kanizsai Írótáborban, Halász Alberttel össze lehet futni, például a Magyarságkutató Társaság valamely
„idegen" terepen szervezett kongresszusán, vagy például ha Nagy Zsuzsa
a Hídban vagy a Kilátóban publikál. A szlovéniai (horvátországi) (magyar
és nem magyar) és vajdasági magyar kultúra és irodalom közötti szellemi
kapcsolatok véletlen találkozások és gyér intézményes lehet őségek kereteire redukálódtak. Folyóirataik és folyóirataink, könyveik és könyveink nem
jutnak el onnan ide és innen oda, rendezvényeik és rendezvényeink nagyjából önköreikben zajlanak. Emiatt dicséretes az újvidéki Forum Könyvkiadó és a lendvai Magyar Nemzetiségi M űvelődési Intézet közös vállalkozása, melynek eredményeként a vajdasági születés ű, Skofja Lokán él ő Nagy
Zsuzsa verseskötete megjelenhetett.
Az előbbiekben említett okok miatt azonban úgy vagyunk kénytelenek
olvasni ennek a kötetnek a verseit, hogy édeskeveset tudunk, tudhatunk
arról, mi zajlik ma a szlovéniai magyar irodalomban. Járatlanok vagyunk
tehát ezen a terepen, nemigen ismerjük térképének rajzolatait, s azt sem
tudjuk, tudhatjuk, hogy ezen a virtuális szellemi térképen hol a helye e kötet verseinek.
Ezt az olvasói pozíciónkból ered ő, kényszerű járatlanságunkat ugyanakkor egy másfajta jártasság, olvasói tapasztalat ellensúlyozza: az egyetemes magyar irodalom mint tágabb kontextus ismerete. Ha ebben a tágabb
kontextusban helyezzük el, ha ennek líraanyagába olvassuk bele Nagy
Zsuzsa els ő verseskönyvének költeményeit, igencsak meghökkent ő következtetésre jutunk. A kortárs magyar líra jobb teljesítményei, vezet ő szólamai - kánonja - arról győ z meg bennünket, hogy a mai magyar versbeszéd
cseppet sem abba az irányba halad, amerre Nagy Zsuzsa verseinek felütései vezetnek bennünket. A népdalszer ű versbeszéd, egyáltalán a népies
regiszeterre alapozó költ ői megszólalás igencsak ritka a mai magyar irodalomban. S itt, ezen a ponton ütközik ki járatlanságunk, információhiányunk a mai szlovéniai magyar irodalmat illet ően. Kérdés ugyanis, hogy
vajon a(z eddigi ismereteink szerint) inkább szórtságában, legfeljebb néhány kulturális központ köré, mintsem egy átfogó intézményrendszer köré rendez ődő ) szlovéniai magyar irodalmon belül hogyan funkcionál egy
ilyen versbeszéd: ott is külön hangot, utat, megszólalásmódot képvisel-e?
Mindezt tetézi, hogy az a fajta népdalos-népies intonáció, amelyre
Nagy Zsuzsa verseskötetének költeményei hangolódnak, a valamivel el őbbi lírahagyomány, versbeszéd kontextusától is elüt. Például attól az eredetét tekintve hasonló hagyományvonulattól, amelyet Nagy László vagy Kis
92 Anna versei képviselnek. A Szakitok éneket költeményei sem a Nagy László-

féle líra babonás-archaikus attit űdjével, sem Kis Anna verseinek népi
szürrealizmusával, de például Ladik Katalin hasonló hagyományból építkező, merészebb ívű avantgárd verskísérleteivel sem tartanak szoros kapcsolatot. Az, amit Nagy Zsuzsa verseiben véghezvisz, egészen különös és
merész vállalkozás. Különös és merész, mert egyszerre játszik rá az egyedire (egyénire) és az ismer ősre (közösre). Biri Imre a kötet verseihez csatolt utószavában nyilvánvalóan az el őbbiek kapcsán beszél „egyéni hangú
és felfogású, valamint csak rá [a szerz őre] jellemző tematikájú" költeményekről. Bár úgy tűnik, a népiesség több évszázados hagyományát követ ően ezen a „versnyelven", e lírakódon belül nemigen lehet ma már újszer űen, figyelmetkelt ően megszólalni, sőt a századforduló líráján belüli álvagy epigon népiesség ellenpéldáival még külön óvatosságra is int, Nagy
Zsuzsa bátor és merész kiállással vállalja ezt a versbeszédet. Egy több évszázados kollektív hagyományra alapozva kísérel meg egyéni formát, hangot létrehozni, oly módon, hogy verseinek olvasása során minduntalan
úgy tűnik, mintha évszázadok során mindezt már megírták volna. Holott
alig-alig archaizál. Az a fajta stilizált archaizálás, amit például a Dallika szimultán fordítással című versében véghezvisz, inkább kuriózum, kivételszámba veend ő versmegoldás.
Elsősorban meghökkentő az a merészen vállalt nyerseség, ahogyan lírai énje az élet dolgairól és a halál tényér ől, szerelemről és vágyakozásról
szól. Nem általában, hanem saját életr ől, saját halálról, saját vágyakozásáról. Ahogyan spontánul, minden csomagolás nélkül kimondja, hogy „szívemben halál" meghalok" nem leszek", halálom" temetésemen" - s
ugyanakkor nem letargikusan és sötét, pesszimista all űrökkel teszi ezt, de
nem is babra megy a játék. Azért nem letargikus és pesszimista ez a versbeszéd, mert a halálösztönnel szemben ott áll egy er ős életösztön, de úgy,
hogy a halál tudásának és számontartásának ténye mindvégig megmarad.
Vagy ahogyan, ilyen egyszer ű en, kimondja: „itt-ott még jó". Nem véletlen,
hogy a kötetnek épp a halál- és az életet szimbolizáló nyár-versek (a Halálaim és a Nyár leszek ciklus költeményei) a legjobb szövegei. Közben pedig a nyerseség, a nyers, bátor szókimondás észrevétlenül vált át stilizációba. De így se jól értjük a verset, mert a stilizáción, ami ugyebár rejt őzködés, szerep, újra átüt az őszinteség hangja - oda és vissza. Ez az a keskeny sáv, amelyen Nagy Zsuzsa versei egyensúlyoznak, egyszerre az archaikus (népdal-)hagyományra alapozva és attól eloldódva. S ezen a keskeny
sávon belül meglehet ő sen soka változat, a változatosság. Van itt nyelv- és
rímjáték, szó- és nyelvvarázs, népdal-átköltések, amelyek a vers idézetszerű ségét hangsúlyozzák (Előveszem furulyámat, Még egyszer mindenek,
Szakítok éneket), falucsúfoló-, mondóka- és ráolvasásszer ű versek (Kecske
és Bukarest, Kín id őben, kérdéssel, Mérget), de változatosság fogalma alatt 93
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nem is a népköltészet mint preszöveg m űfaji sokfélesége értend ő, hanem
az a szemléleti sokszín ű ség, amely erre a hagyományra ráépül. Verstani
értelemben például a gyakran ismétl ődésen alapuló dalszer űséggel szemben merész, váratlan ritmikai megoldások íródnak a szövegbe (Újraírnám
kertjeidet, Ígéret, Nyaraknak hagyatékán). A népköltészeti hagyományalap gyakran ürügy arra, hogy a vers elkanyarodjon a humor, a játékosság,
a groteszk, a nonszensz irányába, hogy a tettetett, szándékos infantilizmus
álmítoszokat teremtsen. Ezeken a pontokon a költemények a Weöres Sándor-féle szerepverssel mutatnak rokon vonásokat. Különösen a tizenegy
púpú tevérő l írott versekben találkozik a humora tudatosan alkalmazott
infantilizmussal.
A kötetnek azoka legmeghökkent ő bb költeményei, amelyek úgy íródnak a hagyományra, hogy közben tabukat döntögetnek, deheroizálnak és
degradálnak. A síkság című vers alcíme szerint hazafias vers, de oly módon, hogy az otthont, a „hazát" jelent ő címbeli fogalom „semmiség. / Mint
egy éppen kisült sütemény tésztája." Sz űz Mária, „Kis Jézuska anyukája"
nem szeplő telen „amint kéne", s őt, archetípusa kapcsán a szerz ő A munkanélküli Mária énekét írja meg. Különösen az Istenkeres ő című versciklus versei játszanak rá a deheroizálásra, amikor a lírai én eldönti, Istennek
nem tetsző lesz, akarata ellenére élni vágyik vagy új Istent választ magának. Ez persze Ady óta, József Attila versein át nem ismeretlen attit űd a
magyar lírában, abban azonban van valami eredeti és jó értelemben mosolyt fakasztó, amikor Nagy Zsuzsa így szól Jézusról: „Volt egyszer egy J б...
harmadnapra / feltámadt / a Jö (Pogánymagamnak húsvétra). A tabudöntögetés gesztusa üzen abból a versb ől is, amely a népdalhagyomány intonációjának és szókimondásának emlékére épül: „Mellemben tej cseppen, /
elhagylak ma reggel" - a vers végpontja pedig: „Eljövök újra én / jöv őre
magzatér'." (Esőben csepp csillan. Dobbantós)
Ez a hagyományalap, amelyre Nagy Zsuzsa versei épülnek, a nyelv- és
rímjáték, a szó- és nyelvvarázs, a humor, a groteszk, a nonszensz s a hagyománnyal, valamint a nagy mélységekben gyökerez ő közösségi etikával való szándékolt szembefordulások nem mindig csiholnak akkora energiát,
amennyi egy vers zökken őmentes, töretlen végigírásához elegend ő, ám a
verseskötet versei között jó néhány emlékezetes költemény olvasható, s ez
nem kevés. S az sem mindennapi jelenség, olvasói gyakorlat, hogy a versek
olvasása közben egyszer csak arra eszmélünk, hogy egészen váratlan,
egyéni hangú versvilágban találjuk magunkat.
Bár a kötet szerz őjével módomban volt személyesen találkozni, s meg
is ismerkedtünk, nem tudnám megmondani, hanyadik életévében jár, n ők
esetében err ől állítólag nem is ildomos beszélni. Az általam hozzáférhet ő
irodalmi lexikonokban sem ellen őrizhető, hiszen Nagy Zsuzsának ez az el-

ső kötete, s a lexikonokba általában egy vagy két megjelent kötet a belép őjegy. Az viszont, hogy a szerz ő első kötetes, kissé gyanúsnak tűnik. Nyomban hatvan vers, s egy sor egyéni hangú, tiszta, dalszer ű, töretlen ívű költemény? A tény nyilvánvalóan annak a térségnek a következménye, ahol a
szerző él. Olyan kisebbségi irodalmakban, mint amilyen a szlovéniai magyar is, nem megfelelő módon kiépült intézményrendszer közepette nem
zökkenőmentes az írói-költ ői teljesítmény prezentálása. Jó lenne, ha az ebből a pozícióból ered ő körülmények nem hátráltatnák Nagy Zsuzsa lírájának további alakulását.
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ergely

egérteni és megnevezni
Harkai Vass Éva: Rések és korosztályok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2005
Harkai Vass Éva nagy műgonddal, tudatossággal megszerkesztett tanulmánykötetét elolvasva mindenekel őtt az jutott eszembe, hogy az ilyen
munka nem csupán a tájékozódni kívánó olvasók számára hasznos olvasmány. Egymást, vagyis az irodalomtörténészi-kritikusi szakmához tartozókat is erősítjük azzal, ha az övéhez hasonló komolysággal, az irodalom
iránti tisztelettel és zsigeri érdekl ődéssel, valamint - nem utolsósorban hozzáértéssel végezzük a munkánkat. Mert ne tagadjuk: az ember néha
elbizonytalanodik ennek a tevékenységnek az értelmét illet ően, s Nemes
Nagy Ágnessel szólva, felsóhajt: „Mentem volna inkább szódáskocsisnak."
Ha viszont tanúja lehet annak, hogy akad olyan pályatársa, aki túlzások és
prófétai gesztusok nélkül, ugyanakkor rendületlen lelkiismeretességgel
próbál rendet vizionálnia kortárs magyar irodalom bozótjában, kissé szégyelli is talán 'az átmeneti kishit űséget. Nem, nem fogjuk megváltani a világot, de vagyunk olyan hasznosak, minta kultúra egyéb területein, esetleg látványosabb körülmények között m űködő kollégáink. Vagyunk olyan
„hasznosak", mint az irodalom — vagy a kultúra maga.
A Rések és korosztályok című kötet alapvet ően két részre oszlik, egy
nagyobb és egy kisebb terjedelm űre. A goethei Wahlverwandtschaften
szóösszetételének híres, szétválasztó jelleg ű magyar fordítását használja
fel ehhez: az els ő részhez sorolódnak a „vonzások", a másodikhoz a „választások" eredményeként létrejött írások. Ezt a magam részér ől csak úgy
tudom érteni, hogy Az írói panoptikum, A m ű vészregény vonzáskörében, 95

96

valamint az Avantgárd diskurzus alfejezetekbe sorolt szövegek nem egyszerűen a szerző személyes ízlésének és tudományos érdekl ődésének termékei. Harkai Vass Évának nyilvánvalóan nagyon határozott és jól megalapozott értékrendje van, tudja, hogy melyek a legfontosabb jelenségek a
magyarországi és a vajdasági kortárs irodalomban. Irodalomtörténészként
és bírálóként tehát nem térhet ki ezeknek a szerz őknek és jelenségeknek
az értelmezése el ől. A második nagy egység írásai viszont hangsúlyozottan
választások eredményei: az értekez ő ilyenkor maga dönti el, hogy mi az,
ami fokozottan érdekli egy-egy vitathatatlanul jelent ős magyar író életm űvén belül. A két szempont persze nem állítandó szembe egymással; ilyenkor jó, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy Goethénél mindkett őt
egyetlen szó fejezi ki. Olyan affinitásról, lelki (és irodalomról lévén szó, érzéki) rokonságokról beszélünk, amelyek esetében nagyon finom, alig
érzékelhet ő határ húzódik a személyes választás és az elkerülhetetlen
szakmai feladat között.
Talán nem indiszkréció, ha utalok arra, hogy ezeknek a tanulmányoknak jelentős hányada azokra a konferenciákra készült, amelyeken Harkai
Vass Évával együtt vettünk részt - hol Újvidéken, hol Budapesten. Ezeknek a tanácskozásoknak a résztvev ői (vajdasági és budapesti irodalomtörténészek) az elmúlt majd másfél évtizedben közösen döntötték el tehát,
hogy mi (vagy ki) lesz a megbeszélésre választott téma vagy író; ezután Pedig mindenki eltöprenghetett azon, hogy mi vonzza a legjobban az adott
életműben vagy írói személyiségben. A Rések és korosztál yok esszéi azonban arról is tanúskodnak, hogy szerz őjük a tanácskozások jelentette kihívásokon messze túlmen ő alapossággal, több írásban is körüljárta a tárgyalt
alkotók életm űvét. Minden témaválasztása fontos kérdéseket érint.
Mándyról gondolkodva például mű fajelméleti eszmefuttatásokkal indít
(hogyan min ősítsük ennek az írónak a novelláit: novellafüzérr ől,
kisregényekr ől, vagy éppen laza szerkezet ű regényekr ől van szó?). Majd a
beszédhelyzetek, a rétegnyelvek ütköztetésének jellegzetesen mándys
technikáit elemezve segít nekünk annak megértésében, hogy mi okozza az
irodalomtörténészek által emlegetett „Mándy-talányt", a látszólagos
elő zmény-nélküliséget, a besorolhatatlanságot. S nem hagyhatom említetlen, hogy a Mándyt búcsúztató szöveg legvégén, mintegy szemérmesen,
hírt ad magáról az irodalomtörténészben rejt őző szépíró. „Nincs veteránmúlt. Semmi éljenzés. Most már örök id őkre benne a novellában. A huzat
légtölcsérében cetlik szállonganak."
Általában is elmondható, hogy Harkai Vass Évát az ambivalenciák, az
egyértelm űen nem eldönthet ő kérdések foglalkoztatják a legjobban. Ezért
van, hogy Mészöly Miklósnál az összetettség, a parabolaforma sajátos alkalmazása, az intertextuális kapcsolódások, az implicit „idézések" bonyo-

lult összjátéka ragadja meg. (Thomka Beáta monográfiáját például a m űfaji-poétikai átjárások feltérképezésének szándékával olvassa. Egyébként is
megállapítható, hogy szinte megható alapossággal dolgozza fel egy-egy témakör szakirodalmát, és a legkisebb alkalmat is megragadja arra, hogy hivatkozzon a szakmában felmutatható korábbi eredményekre.) Orbán Ottónál az „önarckép-poétikát" bontja ki több verseskötetet elemezve, s arra a
fontos megállapításra jut, hogy ez a poétika a látszatok ellenére az életm ű
későbbi szakaszaiban is meghatározó, Meghatározó, csak éppen átalakul a
más szerz ők hangját kölcsönz ő „utolírások" tükörszer ű sokszorozódása révén. Bevallom: meghökkentem, megértvén, hogy az önarckép-poétikának
ezt a metamorfózisát a posztmodernitással hozza rokonságba, hiszen Orbán elégszer tiltakozott az ellen, hogy életm űvét bármiféle kapcsolatba
hozzák ezzel a fogalommal. Némi morfondírozás után azonban már hajlottam arra a véleményre, hogy mégiscsak van igazsága Harkai Vass Évának.
A szerz ő személyes tiltakozása ilyen esetekben nem feltétlenül perdönt ő .
Orbán Ottó kifejezte ellenszenvét az önmaga alkotta posztmodern-kép
iránt; ám ez nem gátolhat minket abban, hogy egy másik posztmodern-felfogás alapján összekapcsoljuk írói gyakorlatát ezzel a kategóriával. Máshol
viszont a népszer ű, de - ha szabad megjegyeznem - általam kevésbé kedvelt „későmodern" paradigmába illeszti be Orbán költészetét. Ez természetesen jól indokolható, és a szakirodalomban eléggé elfogadott álláspont;
másutt azonban Dérczy Péter nyomán „klasszikus modernségr ől" beszél,
és láthatóan nem tesz különbséget a két terminus között. A magam
részér ől azért vagyok engedékenyebb az utóbbi kifejezés iránt, mert a szóösszetétel „kés ő" tagja valamiféle gy őzedelmesen el őrehaladó fejl ődésvonalra látszik utalni. (Vagyis arra, hogy a modernség mint olyan elmúlásra
van ítélve.)
Szakmai szempontból Harkai Vass Éva leger ősebb oldala (mindenkinek
van ilyen) a nyelvészeti-stilis гtikai-verstani érzékenység és tájékozottság.
Bodor Ádám műveiről, s mindenekelőtt a sokszor elemzett Sinistra
körzetről írva persze fontos megállapításokat tesz akkor is, amikor a groteszk és az irónia szövegszervez ő alakzatait boncolgatja. Elemzéseinek igazi eredetisége azonban akkor válik nyilvánvalóvá, amikor ezt a megközelítésmódot szakszer ű nyelvi-szemantikai megfigyelésekkel támasztja alá.
„A példák egyértelm űen utalnak az irónia azon nyelvi bravúrjára, kett ősséget
felszikráztató nyelvi erejére, miszerint az állítmány épp az ellenkez ő poláris terminus, mint amit a kontextus megkövetelne. A kikerekedni, fegyelme=ni, melegedni kezdett, tetszett igenevek és igék ha mondattani funkciójukat tekintve nem is állítmányok, de szemantikai súlyú állítások, s bennük foglaltatik, egyetlen szempillantás alatt fagy beléjük az elbukás ténye,
e torz világba való bealakulás, belesimulás vállalásának gesztusa, melyhez
majd a regény kés őbbi szöveghelyein (Andrej Bodor részér ől) a rendszer 97

kiszolgálásának alamuszi vállalása járul." Látjuk: a részletekre összpontosító, mindazonáltal korántsem iskolás grammatikai-stilisztikai elemzést jóformán közvetlenül, de minden er őltetettség nélkül képes világképi értelmezéssé alakítani.
Ugyanez mondható el azokról az analízisekr ől is, amelyekben a lírapoétika és a verstechnika kreatív alkalmazása kerül el őtérbe, mindenekel őtt
a Böndör Pál költészetét taglaló szövegekben. Az is kiderül itt, hogy Harkai Vass Éva számára a költ ői praxis nagyon nagy mértékben őrzi a mesterségbeli tudás ismérveit. Nála a lírikus úgy bánik a nyelvvel, minta kézműves az anyaggal, amely Persze nem egyszer űen „anyag", hanem a líraszámára-való-nyelvnek az évszázados szakmai tradíció által kialakított jelentése is egyúttal. Amikor azt a tételét igyekszik alátámasztani, hogy
Böndör „már-már antipoétikus anyag versbe emelésével teremtett klasszikus orkesztrációjú lírát", a különféle „eljárások", szakmai fogások felsorolását és méltatását tartja indokoltnak. Szóba kerülnek itta „vágások, áthajlások, a rövidítés, a metszés", valamint a „közbevetések, beékelések, kérdések, megkérdőjelezések", amelyek ellenpontozzák „az állandósult szókapcsolatok, frázisok biztosnak hitt bölcsességét". Költ ői szövegek értelmezésekor is képes tehát arra, hogy a m űfaji különböz őséget figyelembe véve
„átkötéseket" hozzon létre az alkotónak a nyelvhez való viszonya és világlátásának néha alig észrevehet ő alakulása között. Kukorelly-tanulmányának például mára címe is utal erre a konstans törekvésére: „Lefokozott líra- és prózanyelv, lefokozott lírai én." Rendkívül tömör jellemzése ez
Kukorelly költői világának, akárcsak a következ ő: „Klasszicizált nonszensz." Az olvasót azonnal útba igazítják ezek a lényegre tör ő megfogalmazások, s egyben kíváncsivá is teszik az argumentációra, a kifejtésre.
Harkai Vass Éva vajdasági irodalomtörténészként abból a szempontból
is komolyan veszi a hivatását, hogy állandóan szem el őtt tartja régiójának
irodalomfejlődését. Folyamatosan tudatosítja azokat a jelenségeket, amelyek ezt az irodalmat megkülönböztetik a magyarországi „trendekt ől", de
figyel a konvergencia-jelenségekre is. Higgadtan utasítja el az anyaországi
kulturális sajtóban id őnként felbukkanó, felületesen és megalapozatlanul
bennfentesked ő közleményeket ugyanúgy, minta szakmailag színvonaltalan „populista irányú lelkesedést", amely a regionális provincializmus
gyermekbetegsége. Nem akar mindent és mindenáron „összehasonlítani"
vagy összemérni; tudja, hogy az igazi feladata magyar irodalom egészének
elhelyezése a nagy európai és világirodalmi folyamatokban. De tisztában
van azzal is, hogy ha mi magunk nem figyelünk oda a magunk sajátos
gondjaira, akkor ezt a feladatot senki sem fogja elvégezni helyettünk. Rajtunk áll, hogy ezeknek a gondoknak a mérlegelése ne váljék belterjessé.
A Rések és korosztályok szerzőjének irodalomtörténészi munkáját egy pil98 lanatig sem fenyegeti ez a veszély.

xzІѓgу І

- arton

zenttamástól ..,.F: udapestig
Gion Nándor: Mit jelent a tök alsó? Novellák a hagyatékból.
Szerk. Valcsicsák Dóra. Noran, Budapest, 2004
Aligha túlzás olyan igénnyel hozzányúlnunk ehhez az új, sajnos immár
posztumusz kötethez, hogy most végre Gion Nándor néhány éve véglegesen lezárult írói pályájának olyan darabjait vehetjük kézbe, amelyek nélkül nem lehet valóban helytállóan leírni ennek a jelent ős epikus életm űnek a poétikai változatait. S ez többé-kevésbé valóban így is van, mert hisz
a könyv valóban szemre tetszet ős, nyomdatechnikailag és tipográfiailag is
gondos, s a tartalma is igen sok újdonságot tartogat, még a Gion pályájával többnyire tisztában lév ő olvasónak is. Mégsem lehet tökéletes az örömünk. A kötet ugyanis igencsak megnehezíti annak a dolgát, aki arra lenne kíváncsi, milyen új prózapoétikai fejlemények mutatkoztak meg Gion
utolsó pályaszakaszában. Most nagyvonalúan tekintsünk el annak hosszasabb felemlegetését ől, hogy mennyire fantáziátlan a borító, a kötetcímmé
emelt novellacímnél talán keresve se lehetett volna rosszabbat és jellegtelenebbet találni, s még csak egy tisztességes és Gion írói rangjához méltó
fülszöveggel sem orientálták a reménybeli olvasót: az igazi gondok Ott kezdődnek, hogy a kötet szerkeszt őjében aligha tudatosult igazi feladatának
felelőssége. Az alcím ugyanis mindössze annyit árul el: „novellák a hagyatékból". A nyúlfarknyi utószó pedig ezt csak annyiban árnyalja, hogy hozzáfűzi: „Ebben a gyűjteményben Gion Nándor azon novelláit adjuk közre,
amelyek döntő hányada korábban sohasem jelent meg kötetben; f őként
irodalmi folyóiratok, napilapok közölték őket." (403) A hagyatékban maradás fogalma azonban - legalább az én irodalomtörténészi logikám szerint - eleve nem azonosa folyóirat-publikációkig eljutott szövegekével: ha
valami hagyaték, akkor az hátramaradt, publikálatlan m ű. Hogy van-e
ilyen ebben a kötetben, s ha igen, mennyi, azt csak akkor lehetne megmondani, ha a kiadó nem spórolja meg azt a maximum két oldalt, amelyre ráfértek volna a fontosabb információk, mondjuk, a szövegek korábbi megjelenésének adatai. Ezek ismeretében ugyanis tudni lehetne, legalább úgy
nagyjából, hogy a kötetbe foglalt írások valóban az utolsó pályaszakaszt
dokumentálják-e, vagy éppen korábbi alkotói periódusokból valók, valamint, hogy a kötet belső ciklusainak kialakítása Gion intencióira megy-e
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vissza. Nem mellékes kérdésekr ől van ugyanis szó. A kötetbe foglalt írások
belső csoportosítása ugyanis több, lazább összefüggés ű, de tematikailag jól
megragadható novellafüzért látszik hangsúlyozni: ez pedig azt sejteti persze csak akkor, ha az írások mindegyike valamiféleképpen az eddig
megjelent Gion-kötetek utáni törekvéseket dokumentálja - hogy az író továbbra is a novella és a regény közti poétikai lehet őségek kiaknázására törekedett. Ez Gionnál persze folyamatosan jelen lév ő írói formaprobléma
volt - s ezért lett volna jó teljesen világossá tenni, hogy mi volt ebb ől az új
fejlemény, s mi a korábbi kötetek mellékterméke. Zavarba ejt ő ugyanis,
hogy felbukkan itt két novella h őseként is Burai J. (Egy regény vége; Szálkás oszlopok) - márpedig ő Az angyali magasság című novelláskötet (Forum, Újvidék, 1985) egyik hőse; valamint az egyik írásban (Átlósan az utcán) az az M. 10116 Jánosa főszereplő, aki pedig a Minta felszabadítók
című kötet (Osiris, Budapest, 1996) központi figurája volt. Eldönthetetlen - és
sajnos, ehhez a kötet szerkeszt ője semmiféle támpontot nem is ad -, hogy
vajon ezek a novellák valamilyen okból kimaradtak a korábbi kötetciklusokból, vagy inkább arról van szó, hogy Gion a két korábbi kötet lezárása
után is továbbírta ottani h őseinek kalandjait.
Jelen kötet - mindezen eldöntetlenségek ellenére - annyit kétségtelenül láthatóvá tesz, hogy Gion többféle, bár, sajnos, befejezetlenül maradt
ciklus kiépítésére törekedett; hogy aztán ezek párhuzamos vagy éppen
egymást követ ő vállalkozásnak bizonyulnak-e, azt majdan az életm ű filológiai alapozású fölmérése döntheti el. Az egyik ilyen ív egy önéletrajz körvonalait látszik kirajzolni; ezek a Mi történhet? cím alá sorolt szövegek.
Bár erő sen kérdéses, hogy az ideillesztett hat elbeszélés közül a két utolsó
milyen jogon van benne ebben a kis ciklusban, hiszen míg ez els ő négy
szöveget összeköti a címbe emelt közös m űfaji előkép (Naplórészlet), s az
erőteljes eszközökkel, például a genealógiának az elbeszél őig való elvezetésével, fölkínált életrajzi paktum, addig a két utolsó szöveg mindezt nélkülözi. Ez persze csak még inkább láthatóvá teszi azt, hogy poétikai értelemben voltaképp nincs különbség a kifejezetten önéletrajzinak szánt vagy
sugallt Gion-szövegek és - mondjuk - az életm ű legnagyobb sikerű vállalkozásának számító regény-tetralógia között. S ez, ebben az esetben, azaz
innen, a posztumusz kötetb ől nézve, nem azt jelenti els ősorban, hogy Gion
Nándor regényei önéletrajzként olvasandók, hanem inkább azt, hogy az
önéletrajznak készített szövegek rögtön poétikailag megformált, novellisztikus és anekdotikus elemekből építkez ő, néhol kifejezetten vallomásos
prózává lényegülnek át - ez a jelenség pedig igen nagy mértékben emlékeztet arra, a szükségszer ű módosulásokat nem feledve persze, ahogyan
Gion nemzedéktársa, Tolnai Ottó átlényegíti a voltaképpen visszaemlékezésnek induló életút-interjú poétikai kereteit (Tolnai Ottó: Költő disznó-

zsírból. Egy rádióinterjú regénye. Kérdez ő: Parti Nagy Lajos. Kalligram,
Pozsony, 2004); csakhogy Gionnál er ősebben epikus a kiindulópont, míg
Tolnainál inkább egy metaforizált asszociációs technika bontakozik ki. Ennek a néhány Gion-írásnak az alapján tehát nem látszik társtalannak Tolnai Ottó legutóbbi, talán eddigi legnagyobb visszhangot kiváltó kötete
sem, sőt, a nemzedékileg és biográfiailag is olyannyira egymás mellé rendelhető két alkotó szinte párhuzamos múltidézése alapján akár egy térség? irodalmiság jegyeit is beleláthatnánk a személyes múlt felidézésének
imaginatív írói gesztusaiba, mintegy a vajdasági magyar irodalom sajátos
differentia specificáját fedezvén fel az emlékezet, a múlt és az epikus alakítás ilyetén összefüggéseibe. Persze egy ilyen nagyságrend ű általánosítással nyilván csínján kell bánni - de az mindenesetre felt űnő, hogy továbbgondolható írói tradícióként immár két, egymástól különben sok mindenben
eltérő, de egyaránt kivételes esztétikai min őségű életmű létezik a vajdasági
magyar irodalomban, pontosabban ez a két életm ű, alakulását tekintve,
egyaránt ide látszik eljutni.
Mind poétikailag, mind tematikailag rendkívül érdekesek azonban a
kötet egyéb ciklusai is. Igaz, a sajtó alá rendez ő mintha itt sem lett volna
teljesen formában, hiszen a Borsszóró (pepperbox) revolver címen összefogott novellafüzér esetében minden bizonnyal elvétette a sorrendet: a
címadó novellában szerepel egy utalás arra, hogy a narrátor egyszer már
elintézett egy besurranó tolvajt („A bölcs öregúr el ővigyázatossága nem
indokolatlan, egyszer már megvédtem egy besurranó tolvajtól, eltörtem az
illető orrát, kificamítottam a könyökét, aztán az utcára tuszkoltam, amiből, mint ön is tudja, később bajom lett, a tolvaj beperelt súlyos testi sértésért, majdnem kiutasítottak az anyaországomból, amiért túlléptem a jogos önvédelem határát, de a Fehérhajú Szabadk őműves kapcsolatainak köszönhetően mégis megúsztam a dolgot” - 72), ám az éppen ezt kibontó novellát (Virágot vinnék...) csak az el őző után olvashatjuk (82-86). Ezt a
megoldást semmiféle poétikai alapelvvel nem lehet megmagyarázni - nekem legalábbis nem sikerült -, hiszen az egész ciklus egy lineáris történetszövésre épített, monológként beállított kalandsorozat szerkezetét mutatja.
A korábbi Gion-próza számos jellegzetessége jelen van itt: például a f őhős
művész-alteregó mivolta - bár itt is, mint ahogy alkalmanként korábban
ez már megfigyelhet ő volt, nem íróról, hanem fest őről van szó -, valamint
a mesélés révén birtokba vehet ő és megszelídíthet ő világ rendjének érzékeltetése. Ez annál is inkább egybeépül itt, hiszen a f őhős képei megrendelésre születnek, s a megfestend ő témák rendre valamiféle, inkább verbálisan s nem képileg megragadható propozíciót követnek (például Örök
élet, Ünnep stb.) - ráadásul a megrendel ő majdnem teljesen vak is, számára tehát a látvány leginkább a róla szóló történetekben létezik. Szónak és 101
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képnek ez az egymásbajátszása Gion életm ű vének egyik nagy és örök témáját variálja: a befogadás szeretetteljes hermeneutikájában él ő művek bármennyire is felismerhet ően giccselemek parafrázisai - ezáltal tölthetik
be a művészet közösségteremt ő és katartikus feladatát.
A kötet talán leginkább elemzésre méltó egysége azonban az utolsó
ciklus (Mit jelent a tök alsó?). Els ő pillantásra úgy tű nhetik, itt szintén sikerült a sajtó alá rendezés során egy szükségtelen sorrendi zökken őt előidézni: az Ámuldozó szemek cím ű novella írja le, miféleképpen próbálja
meg Zavarkő András egy ál-autólopás segítségével hozzájuttatnia narrátort kocsija biztosítása díjáhóz (256-262), csakhogy erre az eseményre mint korábban megtörtént és ismertnek tételezett epizódra - mára ciklus
elsőnek közölt darabja, a Fehér keszty űben című visszautal (215-231).
Igaz, ez esetben mintha mégis másról lenne szó, minta korábban emlegetett esetben, azaz nem feltétlenül hibát kell feltételeznünk: hiszen a szövegek között máskor is találunk hasonló átfedést - néhány kulcsfontosságúnak bizonyuló esemény (pl. a Dominikával, a prostituáltként dolgozó
egyetemista lánnyal való megismerkedés) a kés őbbi szövegekben úgy jelenik meg, hogy az nem annyira visszautalásnak, hanem új, rématikus elemnek minősül. Nehéz eldönteni, hogy ez egyszer űen annak köszönhet ő-e,
hogy Gion külön, novellákként kívánta publikálni ezeket a m űveit, s így újra el kellett mondania rekapitulációszer űen olyasmiket is, amelyek más
szövegekben részletesen ki voltak fejtve; s ugyanilyen fogas kérdés az is, a
végső kidolgozás során sértetlenül hagyta volna-e ezeket a részeket, vagy
éppen megpróbált volna egy zártabb, egységesebb, az ismétléseket és átfedéseket kiküszöböl ő struktúrát létrehozni. Kétségtelennek látszik azonban, hogy ez a ciklus - ahogyan ezt nyomon lehetett követni a különböz ő
irodalmi folyóiratokban - valóban Gion egyik utolsó, formálódó epikai vállalkozása volt. A fönnmaradt novellaszövegek egymás mellé illesztéséb ől
pedig az is világosan kitűnik, hogy mennyire rászorultak ezek az írások az
egymásnak megteremtett kontextusra: a banálisnak és túlságosan áttetsz őnek tűnő narratív szerkezet éppen ezáltal bizonyulhat - még ebben a sajnálatos befejezetlenségben is - a gioni epikai alakítás eddig ismert változataihoz képest is újszer űnek. A ciklusba foglalás itt éppen azt a köztes helyzetet mutatja meg, amelynek poétikai lehet őségeit Gion már többször kiaknázta: a nagyepikai szerkezet körvonalait mutató szüzsé olyan, apróbb,
kisebb egységekre bontott fabuláris elemekb ől épül ki, amelyek olykor kifejezetten az anekdoták formai elemeinek felelnek meg, miközben az
egyes novellák között olyan motivikus, metaforikus és metonimikus kapcsolatok fedezhet ők fel, amelyek lehetetlenné teszik, hogy egyszer űen különálló elbeszélések egymásutánjaként fogjuk fel a m űvet. Ebben az értelemben pedig az ismétlések, bizonyos történetelemek újbóli felidézései ko-

héziós erő nek bizonyulnak, vagyis poétikai jelentőség tulajdonítható nekik. Mindezt Gion eddigi pályáján is meg lehetett figyelni, születtek is
róla figyelemre méltó elemz ő leírások (a legutóbb például Szilágyi Zsófia:
A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák. Kalligram, Pozsony, 2005.
199-205, 254-260). Mindehhez képest azonban itt több olyan változás is
megmutatkozik, amely Gion prózaírói pályáját egészen annak utolsó pillanatáig dinamikusnak és megújulásra képesnek mutatja.
Ezek a novellák ugyanis megtartják a központi f őhős-narrátor történetmondásának alapszerkezetét; azaz ha Szilágyi Zsófiának a Minta felszabadítók című kötet kapcsán feltett kérdésére akarnánk választ keresni („Kérdés tehát, hogy a következ ő Gion-műben egy M. H. J.-hez hasonló, az írás
lehetetlenségér ől író művész lesz-e az elbeszél ő, vagy egy könnyedén és
szívesen mesélő narrátor” - Szilágyi Zsófia i. m. 205), igen könnyen lehetne felelni. Csakhogy mára ciklus tematikája és környezetrajza is figyelemre méltó módosulásokat mutat. Gion ugyanis egyértelm űen a délszláv háború elől Budapestre menekült embereket választott h ősnek - maga a narrátor figura is, aki különben író-alteregó, ilyen -, azaz miközben a gioni
epika továbbra is elliptikusan kihagyja a megírhatatlan háborús borzalmakat, lépten-nyomon ennek a traumatikus élménynek a - mind id őben,
mind térbelileg megmutatkozó - lezárhatatlanságába ütközünk. Ez a tematikus bővülés arra mutat, hogy az emlékezet-technikák révén összerakható és megkonstruálható, múltbeli világ mellett - amelynek eleven írói
feladatát ebben a kötetben is több írás képviseli még - fölbukkant immár
egy új lokális környezet irodalmi rögzítésének az igénye. A Gionnál felbukkanó Budapest, ez a lepusztult, siralmas állapotban lév ő és a bűnözés, az
erőszak különböz ő változataiba belerokkanó város azonban ugyanolyan
elemekből áll össze, minta gyermekkori Szenttamás világa: a szinte varázslatos hatalmúnak ábrázolt dialogizálás, azaz, a szó, a beszéd révén kiépülő interperszonális kapcsolatok révén jeleníttetik meg, s ezáltal válhatik mégiscsak harmonikusan a f őhős-narrátor köré épül ő közeggé. Ezekben a novellákban a szó megértésének folyamatát jelzetten terhelik ugyan
a különböző nyelvű kommunikációk eltérő kódjai, azaz előtérbe kerül a
fordítás művelete: csakhogy egyrészt ez a fordítás néhol kifejezetten ferdítés lesz, annak érdekében, hogy mindkét fél azt hallja, amit szeretne, máshol pedig a harmónia éppen az er őszak közös nyelve miatt jön létre, mint
például Lennyid, az ukrán bérgyilkos és esküdt ellensége, a bosnyák Szelim Ferhátovics között. Gion novellaciklusában az egyik legfőbb újdonság
éppen az lesz, hogy a véget nem ér ő háború meghosszabbításaként is felfogható permanens borzalmak - mert hát van itt minden: prostitúció,
csempészés, több gyilkosság, késsel, teherautóval, s még más módokon
végrehajtva - az emberi létezés méltóságát és der űjét sugalló dialóguskész- 103
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ség irizáló szűrőjén keresztül vannak szemlélve; mindezt pedig az teszi lehetővé, hogy az összes borzalmas cselekedet a morális igazságtétel többletével ruháztatik föl, tragikumot ezért nem hordoz a narrátor szólama és
szemlélete számára. Legyen szó akár a Böllérnek nevezett, egykor Boszniában kegyetlenked ő gyilkosról (Disznóvér és Dugóhídi Anita), vagy a feleségével csúnyán bánó, alvilági kapcsolatokkal rendelkez ő vállalkozóról,
Bartalos Pálról (Önhibámon kívül), ezek a halálesetek mint az erkölcsi világrend helyreállítására tett kísérletek t űnnek föl - mindez azonban nem
semmisíti meg a háttérben fölsejl ő morális káoszra tett egyértelm ű utalásokat. Ez a beállítódás, amely tekintettel a kizárólagossá tett elbeszél ői szólamra, egyértelm űen vissza van vezetve a délvidéki háború borzalmait átélő, de arról konkrétan soha nem beszél ő narrátor tapasztalataira, így
árulkodhat egyidej űleg egy egykori, emberlépték ű és humánus, mesélésbe
menthető világ megtapasztalásáról és egy erre ráteleped ő, ezt felülíró háborús logika felülkerekedésér ől: a kettő éppen elválaszthatatlansága miatt
lesz mellbevágó.
Gion narratív technikája mindehhez még azt az újdonságot is hozzá
tudja tenni, hogy - miközben látszólag egy szóbeli kommunikáció, az orális történetmondás kereteit teremti meg - hangsúlyozottan a szöveg megcsináltságára és fiktivitására helyezi át a súlypontot. Az írónak ábrázolt f őhős-narrátorra a Palotás Ferenc nev ű rendőrszázados azért figyel föl, mert
írásai, azaz novellái alapján alvilági kapcsolatokat feltételez róla: csakhogy
ezek a kapcsolatok éppen a ciklus írásaiban válnak nyilvánvalóvá - azaz
egyrészt a ciklus egésze éppen ezáltal önreferenciálissá válik, másrészt Pedig a novellák egymásra következése szétbogozhatatlanná teszi fikció és
valóság határait. A szövegben megmutatkozó Leonyidról a narrátor egy
helyütt azt állíthatja, hogy csupán a képzelet szüleménye, miközben más
novellákban a fikcionáltságnak ugyanazon a fokán jelenik meg, mint Palotás százados vagy éppen maga a narrátor. Ez a sajnálatos módon kissé
csonkán megvalósított elbeszél ői technika arra mutat, hogy Gion nem egyszerű en a tematikai gazdagodás jeleit mutatta kései írói korszakában, hanem komoly lépéseket tett annak érdekében, hogy narratológiailag is megpróbálja újragondolni addigi novellaciklusainak poétikai lehet őségeit. Természetesen nagy veszteség, hogy ennek a kísérletnek a kiérlelt megvalósulását nem tudjuk megítélni; de annyi így is bizonyosan kijelenthet ő, hogy
nemcsak Gion egész életm űve az utóbbi évtizedek egyik igen markáns, a
legjobbak közé sorolható prózaírói teljesítménye, hanem lezárása is méltó
a korábbiakhoz. S ez a kötet - bármennyire is átgondolatlan filológiai és
irodalomtörténészi szempontból - mégiscsak hozzásegíthet ehhez a felismeréshez. Ideje lenne tehát most már az egész Gion-életm ű fölmérésének
és újrakiadásának is.
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Burány Nándor-Dudás Károly-Németh István-Tari István: Szórványban.
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2004
Minta neves német történész, Reinhart Koselleck írja, a történeti id őknek megvan a maguk szemantikájuk. Ezt mi igazán jól tudhatnánk, hiszen
naponta megtapasztalhatjuk: miképpen változik a helységnév(használat),
az utcanevek, a régió neve (Vajdaság/Délvidék), miképpen változik egyes
események megítélése (Trianon, fölszabadulás, határmódosítás stb.), mi
módon és miért értünk mást jobb- és baloldalon, forradalmiságon, szocialistán vagy liberálison, nemzeten/nemzetiségen, s íme: szórványon is. Tudhatnánk, mert tapasztaljuk, aztán mégsem tudjuk.
Azt hiszem, a Szórványban című kötet négy szerz ője, illetve szerkesztője igen rossz módon tette mindezt, már ha jól sejtem alapvet ő intenciójukat, miszerint is a zömében a hatvanas-nyolcvanas években keletkezett
riportokkal azt akarták sugallni, hogy egyrészt ők mindig is foglalkoztak a
szórványban él őkkel (ez így igaz is), másrészt már akkora magyarságért
aggódtak. Mivel a riportokból mégiscsak az derül ki, hogy nem a magyarságért, a szórványban él ő magyarokért aggódtak alapvet ően, hanem inkább a szegényekért (és ezt én igen dicséretesnek tartom), ám felvillantották a szocializmusban rejl ő lehetőségeket is.
Kultúránk, könyvkiadásunk állapotát nézve és értékelve nem értem,
miért kell újságcikkek összegyűjtésére és kiadására magyarországi állami
és tartományi támogatásból pénzt kidobni, amikor az intézmények, kiadók
akut forráshiánnyal küzdenek. Arról nem is beszélve, hogy életükben a
legnagyobb újságírók sem tehették/tették meg, hogy effajta cikkeiket újrapublikálják egy kötetben, ez az utókor feladatává vált jó esetben (Adyra,
Kosztolányira, Krúdyra és hasonlókra gondolok!). E négy szerz ő írásai
akárki számára hozzáférhet őek. Hovatovább semmiféle (láb)jegyzet, magyarázat, kritikai el ő- vagy utószó sincs (bár egy kritikai kiadásnak sem
lenne sok értelme), ezért még kevésbé világosak a válogatás szempontjai,
talán csak annyi, hogy a riport játszódjon a szórványban.
A probléma lényege abban van, hogy a témával ma más szinten kellene törődni. A mai helyzetet tudományos igénnyel, társadalomtudományi,
azaz szociológiai, demográfiai, néprajzi, illetve nyelvtudományi (stb.)
szempontból kellene kutatni. Egy-két próbálkozásról tudunk, de erre sincs 105

pénz és szakember. A korábbi helyzetet - s maradjunk 1960 és 1990 között már inkább történettudományi úton. De erre sincs se kutató, se pénz. Marad az ilyen alibi munka, minta Szórványban.
A kötet két alkotója tett hozzá valamit korábbi írásaihoz. Dudás Károly
jegyzetekben idézte fel a régi id ő k újságírását, de a végén annyira patetikus lesz, hogy mára politikus beszél bel őle: „ Uvöltsük velük teli torokkal,
hogy Matyora! Matyora! Matyora! Kórógy! Szentlászló! Kopács! HЕrkóca!
Maradék!, elárasztott, elrabolt hazánk, szülőföldünk, üvöltsünk, hogy
beleremegjen ez a süket világ?!" Üvöltés helyett inkább felmérni kéne, elmúlt mára hippi-korszak, ráadásul ez a hangnem a Szakadóétól is markánsan elüt. S ennek már végképp semmi köze nincs ahhoz, amikor írásait
szociográfiának nevezi - emlékezzünk vissza, hogy tíz évvel ezel őtt szociográfiai mozgalom indult mifelénk, és mivé lett. Semmivé, mert a szociográfia mára már avítt m űfajjá vált, mert akkor m űvelték (legalábbis Magyarországon), amikor másra nem volt lehet ő ség. De akkor, a harmincas években
sem régi írásokat publikáltak újra, hanem bejárták a terepet, és aktuálisakat írtak. Itt viszont a teljes káosz.
Burány Nándor el őszavában azt írja, hogy remélik, „talán mégsem
puszta síremlék lesz ez a válogatás". Bizony, az lett. Ha jól értem, kötetükkel valami olyasmit akartak, ami hozzájárul egy „egységes, modern európai] nemzetstratégia" megszületéséhez, s ebb ől következne „az áldozat,
amit a nemzet pl. a szerémségi szórványmagyarok érdekében hozna". Ámde, így tovább Burány, a nemzet nagyjait ez nem érdekli, sokkal fontosabb
gondjaik vannak, „a végek pusztulásának megállítása még nem került a
prioritások közé', noha érkezik némi anyagi és erkölcsi segély. E segély egy
része azonban éppen arra fordítódik, hogy többek közt az ő egykori cikkeiben is megtalálható megoldásjavaslatok kerüljönek újrapublikálásra („szocializmus nélkül nincs egyenjogúság, s fordítva, nemzeti egyenjogúság nélkül nincs szocializmus").
A válogatás során az egyik szempont alighanem az volt, hogy a riportokban szó essék a szórványban él ő magyarok anyanyelvi iskoláztatásáról,
a magyar nyelv sorvadásáról, arról a stratégiáról, hogy a magyarok miért
tanulnak inkább szerbül. Fontos szempont lehet ez, ám egyoldalú ebben a
retro-kötetben. Csak vissza kell emlékezni a szóban forgó korszak vitáira,
amikor egyes szakért ők - mint pl. Ágoston Mihály' - még a tömbben él ők
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„A nyelvi tudat formálásában alkotó tényez ő lehet az anyanyelv megválasztásának a lehetősége. Én ugyanis fenntartással tudom elfogadni azt az elhangzott véleményt, hogy »a
magyar gyereknek magyar iskolában van a helye«. [...] Nem az a lényeges, hogy minden
magyar gyerek magyarul tanuljon, hanem az, hogy közoktatásunkban életpályájának
nyelvileg is megfelelő előkészítést kaphasson minden gyerek és minden egyetemi hallgató, akármilyen ajkú is.” Ágoston Mihály: Nyelvi egyenjogúság: többnyelv űség. Új
Symposion, 50. sz., 1969. június, 21-23. o.

kapcsán is azt mondták, hogy nem kell mindent magyarul tanulni. Azóta
már megváltozott ezen szakemberek véleménye, természetesen száznyolcvan fokban, hogy még konfúzabb legyen a helyzet. Mivel ezt a témát részletesebben elemzem Vajdasági lakoma - Az Új Symposion történetér ől
szóló könyvem Nemzetlenségcím ű fejezetében, itt most eltekintenék a további visszatekintést ől.
Az effajta gyakorlatinak nevezhet ő kérdéseken túl azonban lényegesebbek a koncepcionálisak: az, hogy amikor társadalmi kérdésekr ől gondolkodunk, amikor egy közösségr ől - ez esetben a szórványban él ő magyarokról - elmélkedünk, mib ől indulunk ki, és hová akarunk eljutni. Paradox
módon az a roppant érdekes az egész gy űjteményben, hogy a ki nem mondott, ám sugallt kérdésekre egészen más választ ad, mint ami eredeti intenciójuk lehetett. Noha akkoriban még nem éltem, illetve nemigen emlékszem a szóban forgó id őszakra, mindig érdekl ődéssel olvastam Németh
István riportjait, illetve köteteit, illetve Dudás Károly Szakadóját, mivel
egy kor és egy sajátos helyzet specifikus lenyomatát adták, még ha a kötelező vörös farokkal is. Azon id ő és hely reménybeli kutatói számára jó kiindulópontul szolgálhatnak még ma is. A Szórványban című kötet riportjait olvasva els ősorban a szegények, a nem csak földrajzi értelemben peremre szorultak munkavilágáról, mindennapi életér ől, szokásairól és életvezetési stratégiáiról, terveikr ől, vágyaikról tudhatunk meg sokat. Arról,
hogyan akartak boldogulni, egyáltalában mit értettek boldogulás alatt;
hogy milyen vagyontárgyak megszerzése jelentette a célt (föld, traktor,
mosógép, tévé); milyen szórakozási lehet őségek álltak rendelkezésre; milyen sorsot szántak gyermekeiknek. Arról, hogyan (nem) tudtak magyarul
tanulni az isten háta mögötti, elnéptelened ő, zömében vegyes etnikai és
vallási összetételű falvakban. Arról, hogy a magyar nyelv részbeni feladása nem a más életutat választó fiatalok leleménye volt, ezt gyakran az id ősebbek minden ellenérzés nélkül támogatták, hiszen józan eszük szerint ez
logikus és normális út volt. Hozzá kell tennem, akkortájt az etnikai feszültségek más szinten álltak. De éppen arról van szó, hogy a bárhol/bármikor
szórványban (elszigetelten, jelent ős mértékben kisebbségben) él ők számára mindig is legitim volt az asszimiláció, ha a boldoguláshoz ez kellett. És
ezért senki sem szólta meg őket alapjáraton.
Ha történelmi narratívákról van szó, a 20. századi modernizációs kísérletek kapcsán elkerülhetetlen kérdés, kik mit értettek társadalmi fejl ődésen, és hogy az egyéni életstratégiák miképpen illeszkedhettek bele. A modern társadalomban - hacsak nem totalitárius jelleg ű modernizációról van
szó - szórványba kerülni nem feltétlenül csak hátrányokkal jár. In concreto: e kötet szerz ői a jugoszláviai szocialista modernizációs kísérlet során
Újvidékre kerültek. Mondhatnánk, otthagyták a tömbmagyar területet, el- 107

hagyták szülőhelyüket, a falut, a vidéket, és a lehet ő ségek sorát kínáló várost választották. Tömbb ől kerültek szórványba, fogalmilag ez egyszer űen
így van. Nyilván más az újvidéki szórvány tagjává válni, mint mondjuk a
kórógyiévá; más egy modernizálódó városba kerülni, mint egy alig is fejl ődő faluba. De azt hiszem, akkor a szerz ők a maguk szempontjából jól választottak, és ezt a választást senki sem kényszerítette rájuk (tudtommal).
Újvidéket választották, az újságírói állást, ami írói pályával párosult. Ha
otthon, falujukban, kisvárosukban maradnak, legfeljebb a tanári, könyvtárosi vagy művelődésszervez ői állást választhatták volna, esetleg marginális politikai vagy hivatalnoki tisztség várta volna őket, hacsak nem egy gyár
fogalmazójaként koptatták volna az íróasztalt. S ebben az id őszakban az
anyagi gyarapodásnak hála, az újságírók egy része nyaranta a dupla szórván y létmódot is „vállalta": a tengerpartra mentek akár több hónapra is,
Ott nyaralót vásárolhattak. Eközben szórványban - ám falun, alig lélegz ő
vidéken - élő kor- és nemzettársaik is stratégiát választottak-váltottak: ki a
beolvadást, ki gyermekeit irányította más pályára stb. Minden stratégiához ugyanolyan joguk volt, mint az Újvidékre kerül őknek. Erről, azaz saját magukról viszont a Szórványban szóló riportok nem szólnak. Nem,
mert szórványban élni nem eleve istenverés, acél viszont inkább ennek illusztrálása volt.
A ma szórványban él ők helyzetének megértéséhez ez a kötet csipetnyit
sem járul hozzá. Nem, mert nem veszi figyelembe azt, miképpen értelmezhető a szórványkérdés. A feladat viszont ez lenne, nem a múzeumépítés.
A szórványkutatók egyetértenek abban, hogy ma nem siránkozó szórványleírásra van szükség, hanem a más és más helyzetben lév ő, más és
más módon hanyatló/stagnáló/fejl ődő szórványközösségek interdiszciplináris vizsgálatára a kisebbségkutatás keretein belül. Nálunk Persze a kisebbségkutatás is botladozik, nemhogy még az interdiszciplináris szórványkutatásról álmodoznánk. Figyelembe kell vinni, hogy új szórványok
is kialakulnak (pl. a ma még az ún. tömbmagyarságban lév ő települések
ki/leszakadnak), de a legújabb információs technikáknak hála elzárkózottságuk mértéke változik/változhat.
Ám az összmagyar diskurzusban ha valaki már földrajzi értelemben
nem tartozik a tömbhöz, hanem keveredik, arról úgy tartják, hogy az magára van hagyatva, mindenképpen asszimilálódni fog, elpusztul stb. Nos,
ez így biztosan nem igaz. Az értelmezésben teljes a káosz, mert nem
ugyanaz egy autochton szórványközösségr ől beszélni (pl. egy bánáti falu),
vagy egy allochton szórványról beszélni (mint az Újvidékre kerül ő értelmiségiek, akik feldúsították az autochton újvidéki magyar szórványt, vagy
éppen a belgrádi magyarok). Nem mindegy, hogy valaki hagyományápoló108 ként marad meg, vagy éppen újítás révén, új formákat, létmódokat létre-

hozva. Nem mindegy, hogy a közösség mennyire nyitott vagy zárt, menynyire kötik a hagyományok (ami nem feltétlenül hátrány, ellenpélda is
akad), milyenek a mobilitási lehetőségek stb. Az urbánus szórványok ráadásul mindig rendelkeznek egy ún. újratölt ődési potenciállal, aminek
egyik lényeges bázisa éppen a rurális szórvány. Az már megint egy másik
probléma, hogy a falun él ő szórványt könnyebb megnézni, kutatni, leírni,
hisz homogénebb, míg a városon él ők kultúrája heterogénebb, miképpen
értelmisége is: falun ott a pap, a tanító, esetleg a m űvelődési egyesület,
míg városon (Újvidéken) ott az egyetem, a média és más intézmények. És
újabb, de lényeges kérdés, hogy a szórványban él ők mikor és hol alkalmaznak mimikri-stratégiát, azaz hogyan rejt őzködnek el a többség el ől. Csak
egy klasszikus példa: a falu magyar kocsmájában el lehet magyarosan dáridózni, míg az újvidéki városi buszon jobb nem megszólalni magyarul.
Mikor ki a vesztes? A szórványról addig nem beszélhetünk érdemben,
míg csak egy veszteséglistát könyvelünk el, merthogy fogy a magyar. Fogy
az őslakos szerb is, elt űntek térségünkb ől a németek és a zsidók, miközben
szerb menekültek egy része is szórványba került - az ő helyzetük sem egyértelmű. Azt se feledjük el, hogy a szórványban él ők, illetve az oda kerülők generációi közt mekkorák és milyenek a különbségek. És az egyik legfontosabb szempont, hogy megkérdezzük a szórványban él őket is, mit
gondolnak az elvárt nemzetstratégiáról. Mert jó okkal föltételezhetjük,
hogy legtöbbjük az égvilágon semmit. Egyrészt mert már saját (és őseitől
öröklött) tapasztalataik vannak az effajta gondolkodásról/gondoskodásról,
amelyekkel általában rosszul jártak (utaljunk csak a többször továbbtelepített székelyekre), másrészt mert a modern ember egyik sajátossága az
egyéni érdekérvényesítés, az egyéni életút megtervezése, a stratégia kialakítása, és még ha „közösségben, nemzetben gondolkodik" is, ett ől függetlenül magáról/utódairól is gondolkodik, s őt.
Szóval, ha a szórványról akarunk beszélni, alapvet ő hangnemváltásra
lenne szükség, amelynek alfa és ómegája nem a veszteség élményének kiemelése, mint arra a szakért ők rámutatnak. A depravációs modellel nem
megyünk semmire, miképpen a Szórványban című kötetet is csak a polcra tehetjük fel porfogónak. Az etnocentrikus gondolkodás az asszimilációt
tragédiának tartja, de be kell látni, hogy globálisabb kontextusban ez természetes folyamat, nemcsak itt, nálunk figyelhet ő meg, s őt, az identitásés mentalitásváltás mára természetes, akárhogy is ítéljük meg mi itt és
most. De addig ne ítéljünk, amíg el őbb a tárgyat magát nem nézzük meg.
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Burány Nándor-Dudás Károly-Németh István-Tari István: Szórványban.
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2004
Az elmúlt másfél évtizedben a Kárpát-medencei és nyugati magyarsággal foglalkozó társadalomtudósok el őszeretettel fordultak a szórványközösségek „problematikája" felé. A témával találkozva azonban tudományos
közmegegyezést nem tudtak kialakítani. Vajon számszer ű, rideg statisztikai adatok tesznek egy közösséget szórvánnyá, vagy inkábba kulturális állapot, az identitás, a nyelvhasználat, az életmód?
A tengerentúli magyar közösségekre végül a diaszpóra, a Kárpát-medencében él ő kis lélekszámú közösségek esetében pedig a szórvány megnevezés vált elterjedtté. Az említett tartalmi bizonytalanságok azonban
megmaradtak. Mindezek gyökerét abban kereshetjük, hogy a tudományos
megközelítések többsége közömbös maradt azokkal a szubjektív leírásokkal, gondolatokkal szemben, amelyeket az adott szórványközösségnek definiált csoportok tagjai vagy a hozzájuk közel álló, sorsukban közvetlenebbül osztozó „tömbmagyarság" tagjai fogalmaztak meg. A másik hiányosság
is szorosan ehhez kapcsolódik, a helyismeret s az ennek köszönhet ő hiteles diagnózis hiánya azokról a közösségekr ől és emberekről, akikről szólunk, akiket általános fogalmak mentén elnevezhetünk, és élethelyzetüket
tipizálhatjuk, de akiket így sohasem ismerhetünk meg. A szórványlét
ugyanis nem csupán szociológiai tény, hanem megélt érzelmekkel, sorsfordulókkal átitatott létállapot, összetett hús-vér valóság.
A Szórványban című könyv azért egyedi és jelent ős mű tehát a szórványról szóló diskurzus számára, mert az említett hiányosságok mindegyikére rámutat úgy, hogy be is tölti ezeket a hézagokat. A kötet négy szerz őjének, Burány Nándornak, Dudás Károlynak, Németh Istvánnak és Tari
Istvánnak húsz-harminc évvel ezel őtti riportjaiból nyújt ízelít őt, melyeknek témája a Szerémségben, a Dél-Bánságban, a Dél-Bácskában, a Baranyában, a Szlavóniában és a Szlovéniában él ő szórványközösségek helyze110 tének bemutatása. Az el őszóból ugyanakkor azt is megtudhatjuk, hogy az

egykori újságírói „segélykiáltások" „visszhangtalanok" maradtak, amelyeknek épp ezért mindaddig hangzaniuk kell, amíg meg nem születik a máig
oly nagyon hiányzó „egységes, modern (európai) nemzetstratégia".
Egy nemzetstratégia pedig csak úgy lehet valóban hatékony, ha nemzete sokszínű kultúrájának minden részletére odafigyel. Mint említettük,
a könyv egyik legnagyobb erénye, hogy ezekre a részletekre hívja fel a figyelmet úgy, hogy az olvasó is személyes megél ője lehet a feltárt mindennapok életének.
Barátai, ismer ősei lehetünk tájaknak: „Emberkerülte, furcsa néma tájék" - tudhatjuk meg Dudás Károly írásából a Vörösmart-Kisk őszeg kocsiút menti gádorlakások világáról. Ugyanígy ismer ősei lehetünk a Tari István által bejárt dél-bánsági homokpusztának, és a mindegyik szerz ő által
végigjárt szül őföldnek, amelyet a riportalanyok az írásokban mindig különös jelentőséggel említenek meg.
A tájaknál azonban még fontosabbak az emberek, akiknek ugyancsak
ismerőseivé válhatunk, beleláthatunk személyes és családi életükbe, s ezzel együtt mindett ől elválaszthatatlanul magyarságuk sorsába. A szórványban élő magyarság állapota legközvetlenebbül e személyes életsorsokon át szólít meg bennünket.
A kötetben többek között így ismerkedhetünk meg Németh István riportjából a nagyszeredi emberrel, aki már ötödször olvassa végiga Képes
Bibliát; a dalolni, muzsikálni szeret ő Oláh Pali bácsival, akinek kedvenc nótája igen beszédesen a Hadd menjek én feled őbe... kezdetű dal, vagy a sajátos módon egyes szám els ő személyben megszólaltatott Losonc Illéssel.
Az életsorsokban azonban csakúgy, mint a többi közvetlenül bemutatott léthelyzetekben, újra és újra felmerülnek a gondok, a nehézségek,
amelyek a bejárt terület magyarjainak osztályrészéül jutott.
Burány Nándor már 1967-ben felhívta a figyelmet, hogy Doroszlóról
egyre több fiatal költözik a városba, ami az egykézéssel karöltve a falu elöregedésével jár. Ugyan ő hívja fel a figyelmet els őként a kötetbe szerkesztett írásokban az anyanyelv elvesztésének drámai folyamatára. A problémapersze magában foglalja az iskolai rendszer hibáit is, azonban még mélyebb és fájdalmasabb okról, a magyarság „leértékel ődéséről" is hallhatunk: „Mikor az iskolában is a gyerek azt mondja, ő nem magyar, nem akar
még magyarórákra se járni."
A környezet is alaposan „rásegít" erre a folyamatra, megdöbbent ő, de
nem ismeretlen példát láthatunk erre szintén Burány Nándor tollából: „Az
idén már a »proslava« is csak szerbül. Az egyik szomszéd, horvát nemzetiségű, azt mondta: Lepi je bilo, ali ni re či na mađarskom."
Németh István is a probléma több oldalát mutatja be: az anyanyelvi iskola messze van, így nincs rá igény és lehet őség, hogy a gyerekek magya-
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rul tanuljanak. Szerémségi útjain a gyerekek már nem is értik a betlehemi
jászol történetét, illetve a kapun belül, ha még egyesek magyarul is beszélnek, a kapun kívül már „átkapcsolnak" a szerb nyelvre. Ismét az anyanyelv
megbecsülésének, presztízsének leértékel ődésével találkozhatunk.
Az írásokból a periférikusság, a szegénység, a mell őzöttség problémái
lesnek a háttérben, miközben mind pontosabban körvonalazódnak a szórványlét visszatér ő motívumai. S ahogyan a probléma rajzolja az embert, az
olvasóban az együttérzés a kötet egyik szerz őjével, Dudás Károllyal a Búcsú Matyorától című orosz film kiáltását visszhangozza, valahogy így:
„Üvöltsük velük teli torokkal, hogy Matyora! Matyora! Matyora! Kórógy!
Szentlászló! Kopács! Herkóca! Maradék!, elárasztott, elrabolt hazánk, szülőföldünk, üvöltsünk, hogy beleremegjen ez a süket világ?!"
Nehéz ezek után higgadtan átgondolni a jöv ő szórványmagyarságára
vonatkozó nemzetstratégiát. A kötet írásai azonban arra mindenképp rávilágítanak, hogy nagyon nagy szükség van rá, s őt segíthetik megalapozásának fáradtságos munkáját is.
Németh István már 1966-ban keletkezett írásában rámutat ugyanis arra a visszásságra, hogy a barlanglakásokban él ő emberek csoportjára mint
kiállítási tárgyakra tekintenek: „Nyaranta diákcsoportok szállnak ide ki tanulmányozni őket, mint afféle régészeti kuriózumot."
A lényeg tehát a figyelemfelkeltés, majd a szórványközösségek alapos
megismerése, ahogy azt Németh István megfogalmazza: „Ha Csókán,
Kupuszinán vagy Magyaresernyén járunk, nem szükséges a nyájas olvasónak külön megmagyarázni, hol találhatók ezek a falvak, megszokta a nevüket, ezekkel sokszor találkozott, s tudja, körülbelül tudja, hogy itt vannak valahol sz űkebb pátriánkban, Bácskában vagy Bánátban. Plati čevo neve már aligha cseng ilyen ismer ősen, pedig ez is a tartományunkban van,
Szerémségben, a rumai községhez tartozik, de közelebb fekszik Šabachoz,
mint Rumához."
A megismerés azonban nem állhat meg a felszínes ismeretség szintjén,
legalább olyan mélynek kell lennie, mint Dudás Károly kapcsolata Csóti
Imrével, egyik dél-bánsági riportalanyával, akinek nevét huszonöt évvel
korábban a faházikó tábláján olvashatjuk a bet űvetés mesterségét tanuló
kisdiák keze nyomaként el őször mint Csoti, majd pedig mint Csóti, hogy
azután huszonöt évvel kés őbb személyében írónk riportalanyára ismerhessünk.
Nemzedékeken átível ő, sorsukban osztozó, hiteles tudásra van szükségünk ahhoz, hogy ne csupán róluk, hanem ítéletek nélkül velük együtt
gondolkozzunk el életükr ől, körülményeikr ől és magyarságukról. A riportokból többször - teljesen érthet ően - elő tör az indulat, hiszen a szórványsors a tömbben él ő k sorsa is, fontos ezért mindezeket kiegészíteni tárgyilagosabb, módszeresebb kutatásokkal is. A vizsgálódások azonban soha-

sem szakadhatnak el teljesen attól az élményvilágtól, elmesélt életsorsoktól, amelyeket évtizedek óta ezek a riportok magukban hordoznak, mert
alapvető szükségünk van ezekre a történetekre, ahogy azt Tari István a kötetben megfogalmazta:
„Mert a mesék biztos utat, fogódzót jelentenek az összevisszaságban.

{...1
Mert hiányoznak nekünk a mesék nagyon. A képzeletünket megmozgató, a vágyainkat magukba foglaló mesék.
A jövőnkre utaló, tehát a jelenünket is meghatározó mesék.
Nélkülük nem mesélhetjük el azt a temérdek szépséget, mely öregapót
is átsegítette a megpróbáltatásokon.
Azt a temérdek szépséget, mely áttöri a hangfalat. Mely végül is egy
madárra mutat. Igen, a pelikánra.
Saját vérével táplálja ő a kicsinyeit."
Első lépés a megértés felé a bizalom megszületése közöttünk, ahogy azt
Virág József Káptalanfalván Tarinak a legtisztábban megfogalmazta: „Mi
nagyon szépen köszönjük, ha tényleg abban a járatban vannak, hogy ezt a
kis falut megnézzék."
A lényeg pedig nem más, minta nemzet bizalomban összekapcsolódó,
egymásra találó nagy családja. Ennek elengedhetetlen láncszeme a „terepet", az embereket ismerő riporterek munkája, csak legyen, aki figyel rájuk, és folytatja hagyományukat.
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egyzet
i a ere-fere rovat felfedez ője?
(Ön)hetyesbítés
A Híd 2005. májusi számában megjelent A halála után is alkotó Kosztolányi új kötete című írásomban a Botka Ferenc szerkesztette Tere-fenéről szóltam. Sajnálatos módon munkámba egy akaratlan szarvashiba csúszott - meglehet, az én figyelmetlenségemb ől, de nem az én hibámból.
A kötet keletkezéstörténetével kapcsolatban azt állítottam: „A csodás
felfedezés - paradox módon - nem volt meglepetés. Az írások létének tényét ismerte az irodalomtörténet, a felfedezés várható volt. Urbán László
is felhívta rá a figyelmet a Gyémántgóröngyók szerkesztői utószavában:
»Joggal vetődik fel a kérdés, vajon elképzelhet ő-e, hogy a jövőben még kallódó Kosztolányi-írásra bukkanunk. A Bácsmegyei Napló 1924. szept. 21-i
számában a következ ő Szerkeszt ői üzenet található: ÉRDEKL ŐDŐ,
VRSEC. A'Tere-fere'-rovatunkat Kosztolányi Dezs ő írja. Ez újabb bizonyíték arra, amire egyébként már több kutató is felfigyelt, hogy az említett újság irdatlan hosszúságú folytatásos rovatához köze van Kosztolányinak.«"
Állításom téves volt. Ugyanis a szerkeszt ői üzenet első közreadása
azonban jóval korábbi: tizenkét évvel a Gyémántgöröngyök (2001) megjelenése előtt maga a Tere-fere szerkesztője, Botka Ferenc írt Ismeretlen
Kosztolányi-írások a Bácsmegyei Naplóban? címmel a felfedezésről (Magyar Nemzet, 1989. szeptember 23.). „A véletlen úgy hozta, hogy a
Bácsmegyei Napló 1924. évfolyamát lapozgatva megakadta szemünk a
szeptember 21-i szám egyik szerkeszt ő i üzenetén: »Érdekl ő dő , Vrsac:
A 'Tere-fere' rovatunkat Kosztolányi Dezs ő írja«. Elképzelhet ő, milyen izgalomba jöttünk" - számol be a felfedezés örömér ől a cikk, majd tényszerű en leírja a felfedezés módszerét is: „a napilapjaink szövegfeltárását szolgáló bibliográfiai feltáró munka a Pet őfi Irodalmi Múzeumban egy egész
kötetnyi ál- (?) vagy igazi (?) Kosztolányi publicisztikát hozott a felszínre."
(A kutatómunkát a Tere-fere előszavában részletesebben is bemutatja.)
Ezt a közleményt nem ismertem, ezért tulajdoníthattam a szerkeszt ői
114 üzenet megtalálását másnak. Történhetett ez amiatt, hogy Botka Ferenc

felfedezésr ő l szóló beszámolója ma már „csak" könyvtári raktárak polcain
sorakozó bekötött napilap-kötetek lapjain megbúvó cikk, Urbán László
közlése pedig egy nagy példányszámú, sokak által forgatott Kosztolányiírásokat közreadó kötet utószava. Az el őbbit kevesen (lapkivágat-gyűjtők),
az utóbbit sokan (Kosztolányi-kedvel ők) ismerik.
Saját példám támasztja alá Botka Ferenc egy nemrég adott interjújának
igazát, melyben arról (is) szól, hogy a bibliográfiák készítésének fokozatos
elsorvadása, majd 1989-es megszün(tet)ése után keletkezett „bibliográfianélküliség olyan, mintha egy erd őben térkép és irányt ű nélkül próbálnánk
tájékozódni. Utódaink súlyos szemrehányásokkal fognak illetni minket
emiatt, hiszen a megszaporodott folyóirat-közlemények közt sem tudnak
majd eligazodni és számos alapmunka merül feledésbe." (Írófaggató. Nádra Valéria megkérdezte Botka Ferencet. Kön)Тvhét, 2003. november 27.)
Igazolhatom, hogy valóban el lehet tévedni az erd őben térkép nélkül. Útbaigazítást kaptam ugyan - Lengyel András hívta fel figyelmem Botka Ferenc 1989-es cikkére -, de sajnos már csak utólag.
Tévedésem másik összetev ője, hogy a közlemény, melyet ismertem, téves volt. Urbán László amellett, hogy pongyolán (idéz őjelek nélkül) és
pontatlanul (nála a Vrsac-ból Vrsec lett) másolt, bármiféle forrásmegjelölés vagy egyéb hivatkozás nélkül másolt, azaz Botka Ferenc nevének megemlítése nélkül magáévá tette a szerkeszt ői üzenet megtalálását. Így közvetlenül is, közvetve is - például sajnos épp általam - többeket vezetett félre; korántsem akaratlanul. Szomorú tény, hogy ez a konkrét eset el őfordult, még szomorúbb, hogy az eset nem egyedi, hanem sajnálatos gyakorlattá is vált az utóbbi id őben.
Éppen ezért tehát a nem-megosztott dicséret és a köszönet maradéktalanul Botka Ferencet illeti, aki természetesen teljes joggal jogosult az el őszó aláírásának használatára: ő „a Kosztolányi-birodalom e Kincses Szigetének boldog felfedez ője".
BALOGH Tamás
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nika

HÍD IRODALMI DÍJ - 2004
LAUDACIO
Hölgyeim és Uraim!
Azzal kezdem, amivel már egy ideje,
egészen Pontosan immár másfél éve, a
rádióban hétről hétre „láthatatlan"
könyvkritikáimat kezdem, azzal tehát,
hogy
Olvastam egy könyvet,
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Jung Károly Elbeszélés és éneklés alcíme szerint: „Újabb magyar és egybevető magyar folklorisztikai tanulmányok"-at tartalmazó - Híd Irodalmi Díjjal kitüntetett könyvét az újvidéki Forum Kiadó gondozásában. Az Elbeszélés és éneklés sorrendben Jung Károlynak tizedik folklorisztikai munkáit tartalmazó könyve, sz űkebben hatodik
népköltészeti, főként összehasonlító
folklorisztikai tanulmányokat, esszéket
tartalmazó kötete. A cím -Elbeszélés
és éneklés - pontosan jelzi a kötetbe sorolt írások tartalmi irányultságát. A tanulmányoknak majd a fele olvasóját a
népi elbeszélés, pontosabban a mondák, vagy mondaszerű szövegek világába vezeti el, míg második fele az írott
verses nép- és közköltészet kevésbé ismert területén kalauzolja. Mind a pró-

zaj, mind a verses népi szövegekre irányuló kutatásainak és vizsgálódásainak
módszere és irányultsága az összehasonlítás, leginkábba magyar és délszláv, főként a magyar és a szerb meg a
horvát néprajzi hagyomány összevetése és az ebb ől adódó tapasztalatok közlése, amely tapasztalatok eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert, vagy éppen
így nem ismert tudományos felismerések felé vezetik a tudóst, vele együtt a
szövegek olvasóját is. Jung Károly egyformán jól ismeri mind a magyar, mind
a délszláv folklórt, valamint tiszteletet
parancsoló alapossággal mindkét folklorisztikai szakirodalmat, ezért vizsgálódásainak eredményei megbízhatóak
és hitelesek, amib ől közvetlenül következik, hogy mind a magyar, mind a délszláv néprajztudomány számára mostantól megkerülhetetlenek. Még az
olyan alaposan feltárt és sokfel ől megközelített jelenségek esetében is, amilyen - legalábbis a magyar tudományban - a Zrínyi- vagy a Rákóczi-tradíció.
Az elbeszélés tárgykörébe Jung
Károly könyvének a világ teremtését leíró magyar és délszláv néphagyomány
szövegeinek összehasonlító elemzése,
az öregek megölésének megsz űnéséről
szóló népi elbeszélések interpretációja,
majd a ballangó kóró típuscsalád eddig
ismert szövegeit eggyel szaporító és
egy, ahogyan a szerz ő mondja, „várat-

lan ajándékként el őkerült" szerb változatot is feltáró tanulmány felfedezése,
aztán a magyar szint korona ferde keresztjéről szóló néphagyomány szövegeinek áttekintése, а М ttуѕ-mоП dа
délszláv elterjedésének és regressziójának adatolása, végül Kossuth és
Kossuthné menekülése szerb mondaszerű hagyományának els ő magyar
nyelvű összefoglalása sorolható. Eltér ő
témák, változatos el őadásmód, rendkívül sok hivatkozás és utalás, ez ideig ismeretlen vagy kevésbé ismert adatok
meg szövegek közlése és teljességre törekvő értelmezése jellemzi ezeket a tanulmányokat, Jung Károly széles kör ű
néprajzi érdekl ődése és kivételesen körültekintő tájékozottsága bizonyságaként. Holott, minta kötetnek szinte
minden tanulmányában, itt is jelzi,
hogy lehetségesek a további kutatások,
hogy sok lehet még lappangó adatokból, újabb szövegváltozatokból is, mintegy önmagát is, másokat is további kutatásokra és búvárkodásokra ösztönözve. Az a sokat tapasztalt tudósokra tartozó felismerés lappang ebben, miszerint a tudós, a folklór-tudomány kiváló
művelője is, minél többet tud, annál bizonyosabb benne, hogy nem tud(hat)
mindent. Már az elbeszélés tárgykörébe tartozó tanulmányok ismertetésekor jelezni kell, hogy Jung Károly tanulmányait a pontos tény- és adatközlés, a tudós fogalomhasználat mellett
sajátos retorika különbözteti meg. Ez
akár egyéni nyelvhasználatnak is vehető. Jung Károly ugyanis nem törli ki írásaiból a személyes szó- és kifejezéshasználatot, sokszor él ironikus alakzatokkal, nemegyszer a nyílt vagy bújtatott polémia eszközeivel. Tanulmányait
éppen e különös elszínez ődés teszi emlékezetessé és változatossá.
Tanulmányainak sajátos retorizáltsága éppen az éneklés tárgykörébe tartozó írásokban mutatkozik meg. Nyil-

ván nem véletlenül, hiszen az Elbeszélés és éneklés szerzője tanár és tudós,
de költő is egyben, aki a nyelvben munkálkodik, tehát a nyelvhez különleges
érzékenységgel nyúl, a nyelvt ől várja el
és a nyelvtől kapja meg az alapítás, a teremtés és formálás poétikai képességét.
Amikor verses népi hagyományokról
beszél és ír, a tudós néz őpontját - közvetve, sokszor lappangva - versírói gyakorlatának tapasztalatai is áthatják.
Aminthogy, err ől sem lehet megfeledkezni, verseinek képi (és nyelvi) világát
folklorisztikai tapasztalatai is táplálják.
A tudomány és a költészete kölcsönössége teszi Jung Károlyt a népi verses
hagyományok avatott értelmez őjévé.
Akkor, amikor a harangok magyar,
szerb és német nyelvű ritmikus, azaz
„verses" beszédét hallgatja, b ővíti új
adatokkal és hasonlítja össze, amikor a
nép- meg a közköltészet szimbolikus
alakzatait vizsgálja, a kert, a kiskert, a
tulipán vonatkozásában, majd arra a
kérdésre keres választ, „döglött kutya-e
a »holt eb»?" Mindkét most említett tanulmányban, az „... az tulipán körül
szorgalmatoskottam ..." meg a Hol is
van az „eb hele", avagy döglött kutya-e
a „holt eb?" cím űekben a népköltészeti
jelképformálás újszer ű kódolására tesz
javaslatot, arra nevezetesen, hogy a
kert, a tulipán, a „holt eb" szóhasználatában felismerhet ővé váljék az erotikus
tartalom, s őt a nemiség szimbolizálása.
Az első a kopácsi Csöbrös István „versezeteinek" erotikus képiségét, a másik az
ismert „Zrínyi-locus", a „holt eb" képnek a népköltésгet felőli értelmezését
nyújtja, bizonyítván, hogy a „holt eb"
nem döglött kutya, hanem a férfi használatra alkalmatlan nemi szervének
(jel)képe. Ennek alapján Jung arra a következtetésre jut, hogy „nem tudom elképzelni cáfoló adatát annak, hogy a
magyar népi kultúra jelképrendszerében és a magyar népköltészetben a kert
(és változatai) mást jelentenének,
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mint: a nő ölét (ez az egyik virtuális tágabb jelentés); a n ő szemérmét (ez is a
tágabb értelmezés lehet őségeit rejti);
illetve: a vulvát (ahogy Bernáth pontosította), ami magyarul a n ői szeméremtestet, vagyis a külső női nemi szerveket jelenti". Jung Károlynak azon megfigyelése, hogy a népi kultúra képalkotásának értelmezése létez ő jelrendszerek irányából a szövegértés, a dekódolás műveleteit alapvet ően befolyásolja,
azt a következtetést is indokolttá teszi,
hogy a jelrendszerek változásával és átalakulásával az értelmezés távlatai is
változnak, ebben a változásban pedig a
népi meg a magas kultúra érintkezéseit
lehet felismerni. Ahogyan azt a népi kultúra jelrendszerével értelmezett Zrínyilocus egészen nyilvánvalóvá teszi.
Az éneklés tárgykörében még két
fontos írás olvasható Jung Károly könyvében. Az egyik a Zrínyi-hagyományokat vizsgálja a Balkánon, a másik Rákóczi fogságáról és szökésér ől szóló epikus énekeket tekinti át. Mindkét írás
azért érdemel külön figyelmet, mert
két, a magyar folklorisztikában nem
vagy kevésbé ismert horvát epikus éneket közöl, mégpedig a szerz ő által készített meggyőzően szép fordításban.
Mind a Zrínyi-, mind a Rákóczi-hagyomány e két fordítással gazdagabb lett,
ám azt is bizonyítja, hogy a Jung Károly
tanulmányaiban művelt összehasonlító
folklórkutatás éppen a nemzeti, a magyar népi kultúra teljesebb megismerése számára tár fel új lehet őségeket.
Nemcsak a horvát epikus énekek
nyelvi, nyelvtörténeti és verstani szakavatottságról árulkodó fordításain és a
könyvben közölt más fordításokon, hanem Jung Károly tanulmányainak
„hangszerelésén" is jól látszik, hogy hadd éljek e régies fordulattal - írás
közben költő kezében a toll, ám olyan
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költő kezében, aki tanulmányírás közben nem él a költ ői szabadsággal. Ami
azt jelenti, nem idegen t őle, sőt a szakmai tisztesség erkölcsi követelményének tartja a filológiai pontosságot. Idézeteiről mindig pontosan lehet tudni,
honnan és kitől származnak, hivatkozásai, de polémiái is mindig hitelt érdemelnek. Egy-egy megállapítása és következtetése mögött rendkívüli alapossággal feldolgozott forrásszövegek állnak, adatait sokfel ől ellenőrzi és nem
hagy kétséget afel ől, hogy munka közben minden számára elérhet ő forrást
felhasznált és hasznosított.
Van valami azonban, ami ezen túlmenően is megkülönböztető jegye az
Elbeszélés és éneklés írásainak. Jung
Károly egy ideje már nem gyűjti a még
(talán) gyűjthető néprajzi anyagot, ő
szövegekben búvárkodik, régi és újabb
könyvekben, ismert vagy kevésbé ismert kéziratokban, nemegyszer elfelejtett szerz ők munkáiban, vagyis a szövegfolklör cseppet sem egyszer ű, nagyon is fáradtságos tudományágában
dolgozik. A szövegfolklór els ősorban a
kritikus értelmezés m űvelése, amiben
jól felismerhető az a tudománytörténeti tapasztalat, miszerint az új felfedezések nem mindig és nem is kötelez ően
következnek új eszmékb ől és szavakból,
hanem leginkábba már ismertek, a régi szavak újszerű elrendezéséb ől. A
már lejegyzett néprajzi szövegek újraolvasása és a korábbiaktól eltér ő értelmezése azonban nem lehet meg filológiai pontosság és kritikai aspektusok
nélkül. Ezért nem élhet a költ ő írta Elbeszélés és éneklés kötet tanulmányainak szerz ője a költői szabadsággal.
Meggyőződésem, hogy jó kezekbe
került a 2004. évi Híd Irodalmi Díj.
BÁNYAI János

KÖSZÖNŐBESZÉD
Tisztelt Bírálóbizottság!
Kedves Barátaim, nagyra becsült
Ellenségeim!
Hölgyeim és Uraim!
Abból a tényb ől kiindulva, hogy a
bírálóbizottság olyan tavalyi könyvet
talált alkalmasnak a szívemnek oly kedves kitüntetésre, amely a népi kultúra
néhány szeletével foglalkozik, szabadjon ebből az alkalomból néhány gondolatot elmondanom.
A folklór kifejezés, annak dacára,
hogy nem minden fülben cseng angyali zeneként, hisz némelyek mucsai fesztiválok színpadi valagrázásával vélik
azonosnak, igen komoly dolog, nem is
beszélve a tudományszakról, mely vele
foglalkozik, a folklorisztikáról. A folklór
továbbá az említett népi kultúra része,
s nem is e leglényegtelenebb. Nevezik
szellemi kultúrának is, s ezen belül
szokták tárgyalni a népköltészetet,
amely a kitüntetett Elbeszélés és éneklés című könyv tárgyát képezi. Szabadjon továbbá arra emlékeztetnem a tisztelt jelenlévőket, hogy a népköltészet
terminus más népek nyelvén, illet őleg
közkeletű szóhasználatával: népi irodalom. Ezzel, egy id őben, a magyar terminológia is kísérletezett, amikor még
népirodalmat mondott, de ma már az
előbbi az igazán járatos. Nos, a népköltészet néhány kérdését és témáját járja
körül ez a kötet, általában olyanokat,
amelyek ez idáig kevéssé vagy egyáltalán nem kerültek a kutatás érdekl ődési
körébe.
A népköltészet a kollektív emlékezet egyik formája. Ily módon aki hallgatja, illetőleg mostanában: inkább olvassa, olyan folklór tényekr ől értesülhet, amelyek az alkotó-b ővítő-szűkítőtovábbadó-elfelejt ő közösség történel-

méről, életéről, vágyairól, világlátásáról, erkölcsi normáiról, ízlésvilágáról,
szóbeli m űvészetének számos jellemzőjéről szerezhet tudomást. Persze
mindez az id ő függvényében értelmezendő. A szóbeliség sokszor tagolatlan
világa - sántító hasonlattal élve - úgy
működik, alakul, formálódik, akár egy
tektonikus folyamat. Az id őtlen idők
óta egymást ölel ő népi műveltségi rétegek egymás mellé, alá, fölé, elé és mögé csúszva hoznak létre újabbnál újabb
szerkezeteket, melyekben aztán új jelentést kaphatnak a korábbi sorok,
mondatok, történetek, h ősök, vers- és
prózai formák. Így lesz a szegedi tanyákon Achillesb ől Ag Illés, így lesz a
Nagy Lajos király zászlaja alatt virágzó
Raguzóban Rolandból Orlando, így kopog következetesen tíz szótagos sorokban Mátyás király szabácsi győztes várostroma, máig megfejtetlen talányaként a magyar verstannak. Pedig nem
lehetetlen, hogy a népköltészet el őbb
emlegetett, helyüket változtató, rétegei néhány évszázad során a boldog
emlékezetű ibériai mórok és a velük
hadakozó karoling vitézek kora középkori világából közvetítették felénk azt a
kopogó versmértéket, közben Persze
el-elidőzve az olasz nyelvjárásokban és
tájakon, a mediterráneum kabócazenés, leánderillatú világában, megállva
egy-két évszázadig az említett Raguzóban, onnan tovább szivárogva a Balkánra, majd a kalmárok jól kitaposott
karavánösvényein át eljutva a pompás
ború Szerémségbe, hogy aztán végül
magyar énekmondók verseiben is felhangozzanak - koboz kíséretében.
S hogy ebből mi maradt ránk, kései
maradékra? Igen kevés, bár szabadjon
arra is emlékeztetnem a megjelenteket,
hogy amit anyanyelvünkön nem hagyományoztak ránk a sanyarú évszázadok, annak egy része, s talán nem is
olyan jelentéktelen része, a szomszédban lappang, szomszédok nyelvén meg- 119

,
fogalmazva. Ugy vélem: a szomszédok
népköltészetének olvasásával, faggatásával válhat gazdagabbá a magyar folklór is, hisz gondoljunk csak a balkáni
török, albán, szerb, macedón Gül Babahagyományra, amely például a hódoltság kori Buda keleti zamatú mondavilágát kínálja az érdekl ődőnek.
De említhetném a harangok beszéde költészetét is, amely, sokszor párhuzamosan, több itteni nyelven fogalmazza meg ugyanazt: e tájak örök nyomorát, ágrólszakadtságát, a népekre évszázadok óta rákozmásodott, levakarhatatlanul rákövesedett nyomorúságot. Szabadjon ebb ől az ünnepi alkalomból,
immáron átemelve a szóhagyományból
az írásbeliségbe, két példáját említenem a haranghang-költészetnek. Nem
a magam vétke, hogy ezeknek hallatán
a tisztelt megjelentek nyilván nem fognak hangos kacajra fakadni.
Egy börtönviselt író mondta el kései öregkorában, hogy a váci fegyház
ötvenhatos foglyai, miközben a közeli
templom nagyharangjának beszédét
hallgatták naponta, nem is gondolva
arra, hogy ezzel a magyar népköltészet
eltaposhatatlan folytonosságát élik át,
magyarra fordították le a harangszót,
ilyképpen: Lető töd, lető töd, lető töd!
De mondhatnék közeli példát is, szinte
napjainkból, olyant, ami ugyancsak a
történelem folklórba szublimált, máig
csontjainkba hasító utójátéka: a trianoni harangok Kárpát-medence-szerte
azt kongatták és harsogták: Elve szett,
elve szia, elve szett! A magyar népköltészet, a maga módján és eszközeivel,
ugyancsak megírta történelmünket. Ez
nem a tudomány eszközeivel írt tárgyilagos történetírás. De nélküle sokkal
szegényebbek lennénk.
A népköltészet, s az egész népi kultúra, nemcsak ezt jelentheti számunkra, amiről az előbbiekben néhány szót
szóltam. A népi kultúra ismerete, a népi kultúra rendszere tartásra is taníthat
-

-
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bennünket. A népi kultúra világában
született, az azt él ő, az abban e világról
távozó ember a világot nemcsak a maga hasznára teremtett birtoknak tekintette: azt gyarapítani is kívánta, gazdagítani is az utána jöv ők boldogulására.
Mily távol állt tőle a világot lelegelő, lezabáló, leszopó, lelakó, utánam a vízözön attitűd. S mily távol állt tőle a délig döglő, munkakerülő, seggteker ő világszemlélet, az önz ő egyedül élés, az
utódnemzés és -vállalás kerülése. A népi kultúrában élő ember tudta, hogy
mindazt, amit önmagáról, nemzetér ől,
történelmér ől, világról alkotott ismereteiről a szóbeliségben örökölt, az utódok nélkül elveszett. Tudta, hogy a test
nemcsak gyönyörök szelencéje, de évek
múltán a nyomorúság edénye is, ha a
nő, a férfi magára marad önmagával, s
nincs, aki pohár vizet adjon neki. S
nincs fia, lánya, aki kezét megfogja.
Az elmondottak nevében köszönöm meg a Híd Díjat. Szeretett mesterségem itteni művelői nevében is.

LAUDÁCIÓ
Csernik Attila grafikus 1941. február 8-án született Topolyán; 1959: közgazdasági középiskola, Szabadka; 1963:
Tanárképz ő Főiskola, Újvidék, képzőművészeti szak; 1965-67: Montrealban
festészetet tanul; 1969-t ől grafikai szerkesztő a vajdasági lapoknál; a 70-es
években tagja a Bosch+Bosch csoportnak; a 70-es évek elején t űnt fel grafoés tipovizuális műveivel.
Az irodalmi szövegtő l függetlenített betű- és szótagfoszlányok grafikai
átértékelésével foglalkozik. Kis- és videofilmjeiben, grafikai és képverseiben a
szövegtöredékek vizuális értékeit, a vi-

zuális kommunikáció problémáit kutatja és dolgozza fel.
Vizuális költeményeivel nemzetközi sikert ért el.
1980: Nagyapáti Kukac Péter-díj.
1990: Acs József-díj.
Ennyi álla lexikonban. Ennyi lenne
Csernik Attila? Nem!
Egy túlhaladott művészetelmélet
szerint az is ide tartozna, hogy Csernik
Attila jó ember.
A másik, korszerűbb elmélet szerint
Csernik nem is létezik, csak a munkái.
Csernik annyi mint egy a bet ű a
kedves testén, vagy szövegtöredék a betűnyalábokból ácsolt kereszten.
Művészetelméletekt ől függetlenül
művészetről beszélni hálátlan, és nem
utolsósorban fárasztó dolog.
A kép fogalmának kitágítása, a szövegfoszlányokból épült néma bels ő tájak megnyitása, a hagyományos képz őművészeti formákkal folytatott párbeszéd szorgalmazása ... mindez csupán
fordulatos, szép madárnyelv, amelynek
akkor van értelme, ha a papírból fehéren kitüremlő Csernik betűnyaláb megindul, és karunkat, lábunkat megérintve egy pillanatra a kép síkjához köt
bennünket. Ekkor szöveglatrokként
hullunk ki saját néma könyveinkb ől. Az
INRI vagy ÍRNI közötti különbség megválaszolatlan marad. És ez így van rendjén. A művészet nem válaszokat ad, csak
a kételyt növeli. Nem tükröz. A kép mi
magunk vagyunk. Testünkön bet űanyajegyek, és a hajlatoknál semmi.
Csernik akaratlanul is b őrünkre feszíti
azt a létélményt, amely már nem t űri a
hosszú és súlyos mondatokat. A mi horizontunk szófoszlányokból és szövegtöredékekből van kirakva. Nyelvünk
dadogás. Csak a test az, amely még beszélni tud. Hallgassunk.
LÉPHAFT Pál

IN MEMORIAM
2005. július 5-én életének 66. évében Szegeden elhunyt Koliger Károly
író, költő, grafikus. Pályáját pedagógusként kezdte, majd az Újvidéki RTV m űsorvezet ő-bemondója lett. 1989 óta élt
Szegeden. Versei, novellái, grafikái számos vajdasági és magyarországi lapban
jelentek meg. Önálló kötetének címe:
Az élet a kalap -Bölcsességek és okosságok, magasságok és lapályok.
DÍJAK
NAGYAPÁTI KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ PENOVÁC ENDRENEK - A 2005. évi Nagyapáti Kukac
Péter Képz őművészeti Díjat Penovác
Endrének ítélték oda.
KISVÁRDAI DÍJAK - A vajdasági
magyar színházak is szerepeltek Kisvárdán a XVII. Határon Túli Magyar
Színházak Fesztiválján. A szakmai zs űri
döntése alapján a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma fődíját a szabadkai Népszínház magyar társulata
nyerte el Nyikolaj Koljada Murlin
Murlo című darabjának el őadásáért. A
Magyar Hivatalos Közlönykiadó díját
Pesitz Mónika és Vicei Natália osztja. A
darab díszlettervéért Szilágyi Nándor
kapott különdíjat. - A kisvárdai fesztiválon a Kosztolányi Színház Bornemisza Tragoedia magyar nyelven, az
Sophokles Elektrájából, a szabadkai
Népszínház David Harrower Kés a
tyúkban és Nyikolaj Koljada Murlin
Murlo, az Újvidéki Színház Euripidész
Medeia-körök, Csehov-Kiss Csaba De
mi lett a nővel? és Dés László-Geszti
Péter-Békés Pál A dzsungel könyve című előadást vitték színre, az újvidéki
fő iskolások pedig Shakespeare Viharja
alapján készült Wyhar cím ű produkcióval mutatkoztak be. A felolvasószínházban Brestyánszki Boros Rozália
Moebius című drámáját hallgathatták
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meg. A fesztivál kísérőprogramjának
keretében Mezei Szilárd-Bakos ÁrpádMezei Kinga Fellegajtó nyitogató cím ű
CD-jét is bemutatták.
DÍJAZOTT GYERMEKSZÍNHÁZ A szabadkai Gyermekszínház A szegény csizmadia és a szélkirály cím ű előadását három díjjal jutalmazták a 13.
Kotori Nemzetközi Gyermekszínházak
Fesztiválján. A darab megkapta a zs űri
különdíját, a legjobb zenéért Bakos Árpádot, a legjobb koreográfiáért, színpadi mozgásért pedig Brezovszki Rolandot és Brezovszki Tamarát díjazták.

tek 32-33.) - Forum, Újvidék-BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, 2005
Jódal Rózsa: Stigma. Novellák. - Forum, Újvidék, 2005
Kiss Gusztáv-Farkas Attila: A Híd
repertóriuma 1976-2001. - Forum, új
vidék, 2005
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MEGJELENT
Imre Kertes: Kadiš za nero đeno
dete (Kaddis a meg nem született gyermekért). Ford.: Vickó Árpád. - Vega
media (Edicija Nobelovci) Novi Sad,
2005
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Virág Gábor: A feketicsi református
iskola története. - Forum, Újvidék,
2005
Lajber György: Der űs hordalék.
Humoreszkek. - Magyar Szó, Újvidék,
2005
Magyar László: Középkori olvasókönyv. (Eletjel Könyvek 111.) Dokumentumok, tanulmányok. - Életjel,
Szabadka, 2005
Vida János: Szakrális építmények és
emlékművek Zentán. - Dudás Gyula
Múzeum- és Levéltárbarátok Köre
(Zentai Monográfia Füzetek 56.).
Zenta, 2005
Burány Béla: A juhászok így élnek,
úgy élnek II. - Forum, Újvidék, 2005
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Ispánovics Csapó Julianna: A jugoszláviai magyar irodalom 1998/1999.
évi bibliográfiája. (Bibliográfiai Füze-

Életje11999-2003. Évkönyv. - Életjel, Szabadka, 2005
RENDEZVÉNYEK
DOMBOS FEST 2005 - Július 7-e és
24-e között rendezték meg a már hagyományos Dombos Festet Kishegyesen. A fesztivált Tolnai Ottó nyitotta
meg. A rendezvény során irodalmi beszélgetéseket is tartottak, melyeken
részt vett Mesterházi Mónika, Szilágyi
Zsófia, Balogh Robert, Balázs Attila,

Solymosi Bálint, Gazdag József,
Grendel Lajos, Kukorelly Endre, Lovas
Ildikó, Bozsik Péter, Németh Gábor,
Szerbhorváth György, Szigeti László,
Karafiáth Orsolya, Nagy Gabriella,
Jánossy Lajos és Zeke Gyula.

KÖNYVBEMUTATÓ ZENTÁN - Június 15-én a zentai Alkotóházban
Raffay Endre m űvészettörténész Az
aracsi templomrom cím ű könyvét Bordás Győző és Kalapis Zoltán mutatta
be.

VAJDASÁGIAK A MŰVÉSZETEK
VÖLGYEKEN - Az idei Művészetek
Völgye fesztiválon, amelyet július 29-e
és augusztus 7-e között rendeztek meg,
a határon túli kultúra került középpontba. Vajdaságot a Bárkakiköt ő látta
vendégül. Kapolcson bemutatkozott
Mezei Kinga, Szoresik Kriszta, Mezei
Szilárd. Fellépett Urbán András társulata a 0,1 mg cím ű el őadással és
Vukosavljev Iván-Bakos Arpád zentai
gyermekszínháza, a Mezei Szilárd-trió,
Boris Kova č zenekara, valamint Tolnai
Ottó, Balázs Attila, Baráth Ferenc és
Révész Róbert.

KÖNYVBEMUTATÓ SZABADKÁN
- Június 28-án a szabadkai könyvtárban
Hózsa Eva és Bordás Győző mutatta be
Lovas Ildikó Kijárat az Adriára - James
Bond Bácskában cím ű kötetét.

THEALTER INTERNATIONAL Július 18-a és 24-e között rendezték
meg Szegeden a Thealter International
fesztivált, amely két részb ől állt: a Szabad Színházak XV. Nemzetközi Találkozójából és a XI. Alternatív Színházi
Szemléből. A fesztiválon Vajdaságot
Urbán András három rendezése képviselte. A szabadkai Kosztolányi Dezs ő
Színház Samuel Beckett Godot-ra várva, Urbán András társulata a 0,1 mg és
A lány, aki ugatott a Holdra cím ű előadással szerepelt a m űsorban.
KÁRPÁT-MEDENCEI KULTURÁLIS NAPOK - Augusztus 5-e és 7-e között tartották meg a Kárpát-medencei
Kulturális Napokat. A háromnapos
rendezvénysorozat öt vajdasági helységben zajlott, Zomborban, Topolyán,
Zentán, Óbecsén és Szabadkán.
EMLÉKTÁBLA THURZÓ LAJOS
SZÜLŐHÁZÁN -Július 19-én Zentán
ünnepi műsorral egybekötve emléktáblát lepleztek le Thurzó Lajos szül őházán a költő születésének 90. évfordulója alkalmából.

DNS-BEMUTATÓ - A 11. INFANT
- Alternatív Színházak Fesztiválja - keretében június 29-én az Újvidéki M űvelődési Központban Samu János Vilmos,
Beke Ottó, Török Arnold és Szakmány
Piroska mutatta be a DNS folyóiratot.
A bemutatkozás végén Sutus Áron performance-át tekinthették meg az érdeklődők.
KÉPZŐMŰVÉSZET
9+1 MŰVÉSZTELEP - A július 9-e
és 16-a között Bácskossuthfalván megrendezett 9+1 M űvésztelep ÁL ARC elnevezésű tematikus alkotótáboron
részt vett: Léphaft Pál, Szajkó István,
Torok Melinda, Szalai Attila, Simonida
Đorđević, Szarapka Tibor, ifj. Novák
Mihály, Nemes István, Farkas Zsuzsa,
Németh László, Penovác Endre, Dudás
Sándor, Veselin Drašković és Fődi Éva.
A díszvendég Németh István volt. A táborbontási napon a művészek eladással
egybekötött kiállítást nyitottak.
ANDRUSKÓ KÁROLY KIÁLLÍTÁSA - Június 23-án a zentai M űvelődési
Házban nyílt meg Andruskó Károly
önálló tárlata, a neves alkotó 90. születésnapja alkalmából. Ugyancsak ennek
tiszteletére hoztak létre mini Andruskó-kiállítást a magyarkanizsai József
Attila Könyvtárban a fest ő és grafikusművész minikönyveib ől, linómetszetlevonataiból.
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KISFERENC ÉVA TÁRLATA - Szabadkán június 30-án nyitották meg
Kisferenc Eva fest őművész és keramikus képeinek és rajzainak kiállítását.
BARANYI-MARKÖV-KIÁLLÍTÁS Július 16-án nyitották meg Temerinben
a Baranyi Károly-Markov Zlata emlékgyűjtemény-kiállítást.
CSERNIK ATTILA RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA - Július 18-án nyitották meg a Topolyai Múzeum képtárában
Csernik Attila retrospektív kiállítását.
EMLÉKTÁBOR NAGY LÁSZLÓCIMBA TISZTELETÉRE - Augusztus
első hetében Bácskossuthfalván a Nagy
László-fimba tiszteletére létrehozott
emléktáborban együtt alkottak a fiatalon elhunyt művész barátai és tisztel ői:
Barna Valéria, Csernik Attila, Zsáki István, Penovác Endre, Dudás Sándor,
Szarapka Tibor, Mladen Marinkov,
Burján Mihály és Florian Ian Aigner. A
találkozó témája a fennállásának 60.
évfordulóját ünnepl ő topolyai Népkönyvtárhoz köt ődik; az alkotások
nyersanyagát ugyanis a könyvtár kiselejtezett könyvei alkották.
SZÍNHÁZ
VÉGZŐSÖK VIZSGAELŐADÁSA Június 15-én mutatták be az újvidéki
Mű vészeti Akadémia negyedéves hallgatói vizsgael őadásukat, Paul Portner
Hajmeresztő című darabját.
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NAGY JÓZSEF-PRODUKCIÓ - Július 11-én az Avignoni Fesztiválon volt
Nagy József az Utolsó tájkép cím ű darabjának ősbemutatója. A produkciót
mind a nézők, mind a kritikusok nagy
elismeréssel fogadták.
TANYASZÍNHÁZ - A Tanyaszínház idén Fazekas Mihály Lúdas
Matyijét vitte színre Góli Kornélia dramatizálásában és László Sándor rendezésében. Díszlet- és jelmeztervez ő Csík
György. Szereplők: Béres Márta, Elor
Emina, Erdély Andrea, Ferenc Ágota,
Gombos Kornél, Huszta Dániel, Kardos
Krisztián, Mácsai Endre, Mészáros Árpád, Mikes Imre, Pongó Gábor, Sirmer
Zoltán, Táborosi Margaréta, Varga Tamás, Vágó Krisztina, az újvidéki M űvészeti Akadémia másod- és negyedéves
hallgatói, illetve középiskolások. A Tanyaszínház Tornyoson, Zentagunarason, Kavillón, Péterrévén, Moholon,
Zentán, Padén, Magyaresernyén, Tordán, Muzslyán, Szentmihályon, Temerinben, Kishegyesen, Feketicsen, Bajsán, Pacséron, Nemesmiliticsen, Bajorokon, Kelebián, Nagyradanovácon,
Martonoson, Oromhegyesen és Csantavéren lépett fel.
NOVÁKAnikó összeállítása

SZÁMAINK 2005-BEN
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A szám munkatársai:
Angyalosi Gergely
Balogh Tamás
Bányai János
Bartha György
Milica Mi ći ć Dimovska
Gerold László
Hajnal Virág
Harkai Vass Éva
Jung Károly
Léphaft Pál
Lazar Merkovi ć
Nagy Zsuzsa
Nánay István
Novák Anikó
Orovec Krisztina
Papp Richárd
Propszt Eszter
Szerbhorváth György
Szilágyi Márton
Tolnai Ottó
Utasi Anikó
Tomislav Žigmanov
A fed őlapon:
Karl Anton Fleck
Ön rc(kép) pásztázó szemüveggel

A szám megjelenését

аТartományi Oktatási és M űvelődési Titkárság,
a Magyar Köztársaság Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumának
Kulturális Alapprogramja
és az Illyés Közalapítvány támogatta.

