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ftarvasi László

Virágzabálók

omnakaj meséje 

allagi Adámról
A kicsiny szoba falát, mely a társalgóból nyílt a belső udvar felé, s ahol 

Szép Imre leginkább időzött, csaknem teljesen elfoglalták, benőtték a virá
gok, a tekervényes indák és folyondárok. Csak a dolgozóasztalon nem ju
tott már hely egyetlen cserépnek, icipici mázas kaspónak sem, mert az asz
tal púposra volt rakva aranyos gerincű, vaskos könyvekkel, füzetekkel, kap
csos kéziratokkal és apró betűkkel telerótt feljegyzések papírlapjaival. A 
sárkányfejekkel díszített asztali naptár 1851 januárját mutatta, a hónap 
utolsó napjait számolták, s kint az utcán a havazás éppen alábbhagyott. 
Délelőtt volt, egészen hideg, de a szoba kályhájába alaposan befűtöttek, lo
bogott a láng, nagyokat roppanva égett a fa, s vörösen izzott a kályhafedél. 
Pici talpak csattogása hallatszott, Szirom futott be a dolgozószobába, egye
dül maradhatott néhány pillanatra, s azonnal kihasználta a szabadságot, 
hát megszökött. A gyermek nézelődött kis ideig, majd megállt egy dager- 
rotípia előtt. A kép idős, ábrándos tekintetű férfiút ábrázolt. Ő volt a Szép 
nagypapa, Szép Antal, aki fiatalon Pestről költözött le Szegedre, tanár volt, 
a piaristáknál tanított, és a házasságából, melyet a családja erélyes, ám 
mégis hiábavaló neheztelése ellenére kötött, két gyermek született, a már 
apró emberként is kezelhetetlen és szokatlanul nagy erejű Péter és a szó
rakozott, magába forduló Imre, majd egy kislány, ki nem sokkal a világra 
jötte után meghalt. A Szép család fejének, Szép Endrének, a hirtelen hara
gú táblabírónak igaza volt, amikor sehogyan sem bízott a Szabics lányban, 
aki hegyes kis állát öntudatosan fölszegve gúnyosan állta a tekintetét a ta
lálkozásuk első alkalmával, amikor Antal egy bálon megismertette vele. A 
gőgös lány nem mutatott csöppnyi tiszteletet sem, nem mutatott leányi



alázatot, s aztán később is úgy bánt Antallal, mint valami ölebbel, irányí
totta, olykor lenézően terelgette, de leginkább kihasználta. A gyermekál
dást ellene elkövetett merényletként fogta fel, bár azt nem lehet állítani, 
hogy rossz anya lett volna, ameddig anya volt. Mert Szabics Annát nem 
anyának teremtette a világ. Nem csoda hát, hogy Szép Antal csakhamar el
vesztette a feleségét, aki egy fagyos, szikrázóan tiszta téli reggel minden 
különösebb bonyodalom nélkül ment el, a hírek szerint Prágába utazott 
egy fess, bár magyarul nem is beszélő lovaskapitánnyal, mások meg Bécset 
emlegették, hogy a császárvárosba csalta volna egy minden hájjal meg; 
kent, szép szavú színházigazgató. Katona vagy színész, egyre megy. Hiszen 
csak szolgálnak, otthontalanok, legyintett Szép Endre, és olyan vörös lett 
a feje, hogy attól lehetett félni, menten megüti a guta. Schütz doktor sze
rint egyáltalán nem szökött el az asszony, szökni ugyanis titokban, a ker
tek alatt lopódzva szoktak, ezzel szemben Szirom nyughatatlan vérű nagy
anyja, kinek a szépségéről ódákat zengtek az ismerősök még évek múltán 
is, a férje tudtával és beleegyezésével távozott egy hosszú, gyötrelmesen 
átbeszélt éjszaka után, emelt fővel ment, felszegett állal, könnyű, felléleg
ző bánattal a szívében, utoljára még a gyermek Imre arcához hajolva, és 
lágyan megsimogatva a gyermeket. Nem szökött, hiszen látták, hogyan lép 
ki az életükből örökre, egyetlen pici, kapcsos utazóbőrönddel kezében, tes
tét bundába takarózva, arca elé kötött selyentsállal. Péter bambán állt a 
szobában, majd amikor becsukódott a kapu, csak annyit mondott már ak
kor is valószerűtlenül mély hangján, hogy anyuka.

Anyuka, mondta Péter, és lebiggyedt a szája.
Szép Antal aznap este lefekvés előtt magához vonta a két gyereket.
Anyátok elment, szólt halkan.
Mikor jön vissza?, kérdezte Péter. Imre hallgatott.
Soha, mondta az apa, és egy pici pohár után nyúlt, szúrós szagú vizet 

ivott belőle.
Nem látjuk többé?
Nem, mondta.
Miért nem?, kérdezte Péter.
Nem tudom, mondta a tanár.
Mert anya nem szeretett bennünket?, kérdezte Imre.
Engem szeret, engem szeret, bömbölte Péter.
Nem tudom, mondta Szép Antal, és a szeme megtelt könnyel. Nem tu

dom, mit szeretett. Lehet, hogy ő csak úgy van, mint egy virág, és senkit 
sem szeret. Vártam, nem akartam letépni. Hát letépte más.

Az apa elfordult, rázkódtak a vállai. Aztán soha nem beszélt többet a 
feleségéről, s a gyerekek sem kérdeztek felőle, mintha ugyan érezték vol
na, hogy az anyjuk felemlegetésével fájó, soha nem gyógyuló sebek bori-



totta területre tévednének. A szökés után egy nyári reggelen, a kicsi Imre 
azt vette észre, hogy az apja begyújt a konyha kicsi kályhájába. A férfi ké
peket és rajzokat tüzelt el, az összes Szabics Annát ábrázoló ceruzarajzot, 
dagerrotípiát és rézmetszetet. Egyetlen arckép sem maradt a szépséges 
Szabics Anna után, s az arcát, alakját lassan elnyelte a felejtés köde, s ha a 
gyermekek az anyjukra gondoltak mégis, titokban, szinte már-már bűntudat
tal, egy üres, lakatlan szóban kerestek mozdulatot, tekintetet, emberi me
leget, de már nemigen találtak ott semmit a megcsalatás fájdalmán kívül.

Szép Antal piarista tanár legjobb barátja Pallagi bíró volt, aki kiválóan 
tudott adomázni, s nagy tekintélye, komoly befolyása volt a városban. S az
tán a barátságnak az egyik napról a másikra hirtelen vége szakadt, miköz
ben semmi, egyetlen látható jel sem utalt arra, hogy a két férfi végleg el
fordult volna egymástól. Pallagi bíró nem beszélt többé Szép Antallal, aki 
ugyancsak nem erőltette a kapcsolatot. Schütz doktor, ki már mindkettő
jük vérnyomására, bélműködésére és kedélyállapotára egyaránt gondosan 
felügyelt, úgy mesélte, hogy a két ember ugyan valóban nem beszélt töb
bé egymással, de elszakadni mégsem tudtak a másiktól. Klára nevetett 
ezen, mennyire férfias viselkedés az ilyen, nagyon férfias, vagyis gyerekes. 
Mert ha a férfi megharagszik valami oknál fogva, egyszeriben olyan lesz, 
mint egy gyerek, irigy és haragos. A külvilág a barátság megszakadásából 
mit sem tapasztalhatott. Ha a két férfi ugyanazon társaságba került, nem 
tűnt fel senkinek, hogy nem szólnak egymáshoz, nem kérdeznek sem ba
rátságosan, sem ingerülten, sem önfeledten vagy szenvedélyesen, mert rá
erőltettek, mint egy rossz szerepet, a kapcsolatukra valami fortélyosan 
ügyes dramaturgiát, hiszen olykor még azt is megtették, hogy együtt jöt
tek el a kaszinóból egy áriaestet követő társasági összejövetelről, vagy más
kor egy politikai természetű vitaestről, s az ismerősök és a barátok, a min
denre figyelő vénkisasszonyok, vagy a pletykafelelős borisszák csak azt lát
hatták, hogy a két férfi közösen lép ki a kivilágított épület kapuján, együtt 
indulnak el, ám azt már nem tapasztalhatták, hogy hamar elválik az útjuk, 
köszönés, a legkisebb fejbiccentés nélkül lép az egyik balra, a másik halad 
egyenesen, mozdulatlan nyakkal, mereven, barátságtalan hidegséggel. 
Hogy miért volt szükség e felesleges színjátékra, nem tudni. De a társasá
gi szófecsérlők már ekkoriban is úgy beszélték, hogy a férfiak barátságát 
két dolog mérgezi leginkább. Az egyik ilyen dolog a politika ármányos vi
lága, a másik ilyen csapda pedig a nő, magyarázta tudálékosan Schütz dok
tor is, jelentőségteljesen nézett Szép Imre arcába.

Szép Imre Drezdában és Bécsben tanult növénytant, aztán éveken át 
barangolt Európában, híres botanikus kertekben bámészkodott, Veroná
ban, Barcelonában, Páduában vagy Franciaországban. Egyszer felutazott a 
Rajna felső folyásához, hogy a folyó híres téli magyalját tanulmányozhas



sa. Olykor eldugott kisvárosok vendégfogadóiban foglalt hideg, szélfútta 
szobát, hol a vendéglős sokáig bizalmatlanul méregette, mint a szász 
Krombachban például, mert sehogyan se ment a fejébe, hogy a furcsa fia
talember napokon át a környék hírességéhez, egy hatalmasra nőtt, párja 
nincs tiszafához jár, s más egyebet sem tesz, minthogy a gyökérzetet, a kér
get, a hajtásokat, a föld ízét és összetételét vizsgálja, így ejtve mind na
gyobb kétségbe a nyomában szimatoló titkos ügynököt.

Mígnem egy nap Imre visszaérkezett Szegedre, letelepedett, már nem
igen utazgatott, egy ünnepi napon csakhamar beválasztották az Akadémia 
testületébe, aztán eltemette az apját, ki végül már csak ült, és nézett ma
ga elé. Szép Imre pedig csakhamar hírhedt lett a városban, s már az első 
nagy, természettudományos előadáson csalódást okozott a helybeli tudós 
potentátoknak. S talán nem is csalódás volt ez. Dühöt és haragot váltott ki 
Szép Imre előadása, igazi botrány volt, mert azokban az években, amikor 
az ország bajain s megreformálásán gondolkodott minden igazi hazafi, ő 
holmi Mama Gyökérről, Levél úrról és Féreg úrról tartott előadást.

Szép Péter tiszti pályára készült, ám néhány hét alatt kiderült, hogy a 
fiatalembert nem lehet regulák alá vetni. Szarajevóba is már büntetésből 
helyezték. De amikor egy idősebb, arrogáns tisztnek, ki éppen csak egyszer 
ordítani merészelt vele, egyszerűen megfogta a száját, két húsos ujjával 
összeszorította az ajkakat, és többször csavart rajtuk, csak hosszas utánajá
rás után sikerült a katonai börtönt elkerülnie, bár néhány napra így is zár
kába dugták. A tiszt attól kezdve selypített, nevetség tárgya lett, végül ő 
maga kérte a leszerelését. Szép Péter alkalmatlan volt a legegyszerűbb 
életszabályok és hétköznapi törvények tekintetbe vételére, alkalmazkodás
ra és kompromisszumra, s Szép Antal csakhamar belátta, hogy lehetetlen 
mederben tartani ezt a zabolátlan, se istennel, se emberrel nem törődő 
szenvedélyt. Nem küzdött hát a fia természete ellen, pénzt adott neki, 
nem sokat, de annyira elegendőt, hogy valamennyi földet vagy üzletet ve
gyen. Azt beszélték, megmozdul a földpiac hamarosan, s még a jobbágyok 
is vehetnek birtokot, ha ugyan van nekik miből. S persze Péter nyomban a 
nyakára hágott az egész összegnek, késő délután vette át az apja kezéből 
az értékpapírokat, hajlongott és dörmögött, nyálasra csókolgatta az akkor 
már többnyire karosszékbe kényszerülő öregember arcát, ám a hajnal már 
egy kócos, félig betakart lány ágyában találta. Szép Péter kissé ittasan ült 
a szuszogó, kifordult szemű lány mellett, és egy gyűszűnyi pohárkába bort 
töltött, amit aztán nyomban fölhajtott, majd töltött újra. És tele szájjal ne
vetett, mint egy hatalmas gyerek, aki végre-valahára izgalmas játékot lelt. 
És aztán a következő éjszaka visszanyerte a pénzt, tán még többet is az el
vesztegetett összegnél, mert Péter ilyen volt, ami gazdagságot elpazarolt, 
az utóbb szinte szégyenkezve, alázatosan sompolygott vissza hozzá. Apja



temetéséről elkésett, imbolyogva, a másnaposság sűrű felhőjében, ökölbe 
szorított kezekkel haladt el a temetőből kifelé vonuló gyászolók mellett, 
akik nem mertek ránézni, nehogy beléjük kössön. Péter egy álló napon át 
bömbölt a frissen ásott sír mellett, éji szél szaggatta a kabátját, eláztatta a 
hideg, reggeli eső, s csak akkor volt hajlandó a városba jönni, amikor a test
vére kiballagott hozzá, megfogta a karját, és halkan azt mondta neki, tud 
a közelben egy helyet, ahol igazán kitűnő tokányt lehet kapni.

Meghívsz, testvér?, kérdezte Péter elcsöndesedve, tudod, ellopták az 
összes pénzemet.

A vendégem vagy, testvér, bólintott Imre.
Te tudod, Imre, hogy nem jöhettem hamarabb.
Tudom, bólintott amaz.
Ha egy lovat be akarsz tanítani, nem hagyhatod félbe a metódust, 

dünnyögte Péter, miközben a sírhoz hajolt, és az átázott földre csókolt. Sá
ros lett a szája. Elfelejt mindent, magyarázta, te meg kezdheted elölről. A 
ló nem úgy tanul, mint az ember. És persze ott volt a Marsakovszky lány 
is. A Marsakovszy lányt ez a buta, zabolátlan csődör levetette magáról, 
hogy szegény már soha nem járhat rendesen.

A Marsakovszy lány, bólintott Imre, most már bicegni fog.
Nem biceg, tűnődött el Péter, csak egy kicsit húzza. Szeretem a bicegő 

nőket, tűnődött el aztán, nagyobb bennük a szenvedély, mint azokban, 
akik kitáncolhatják magukból, s a testvérébe karolva indult is, majd még a 
sírra visszapillantva megkérdezte, és mondd csak, drága Imrém, mitől 
olyan kiváló az a tokány?

Persze Szép Antal még a halála előtt rájött a természet rafinériájára, 
hogy miként lehet ugyanazt a jellemet és ugyanazt a lelki beállítottságot 
egészen különböző formákba is beletölteni. Péter nagy volt, nyers és érzel
gős. Péter sok volt, mindig több annál, amennyi kellhetett a másiknak. Im
re vékony volt, fanyar és csöndes, és soha nem töltötte tele a poharakat, de 
az utolsó cseppig képes volt kiinni a tartalmukat. Szép Antal rájött, hogy 
voltaképpen a szótlan, szórakozott Imre is kezelhetetlen ember a maga 
szelíd módján. Imre nem tesz engedetlen lépéseket, nem száll szembe fe
gyelmezésekkel, egyszerűen mást tesz, mint amit elvárnak tőle. Imre nem 
keveredik botrányba, éppen csak elkerüli a parancsok kijelölte gyaloguta- 
kat és ösvényeket, s szórakozottan, mint akit nem érint a fajdalom, a tüs
kés bozótoson halad keresztül önfeledt, magába mélyedő szórakozottság
gal. Imrét is hagyni kell, nem érdemes szorongatni a kezét, nem érdemes 
célokat tűzni elé, irányítani vagy terelgetni, mert Imre ugyanazt a szenve
délyes szabadságot igényli, mint a harsány és bűnbánó Péter.

Nem, ennyi minden semmiképpen sem volt arra a képre rajzolva, me
lyet a gyermek bámult még mindig, száját kissé eltátva, s egy igazi kukori



cababát lógatva azon a téli délelőttön, 1851 januárjában. Talán a nagyapja 
szomorú tekintete igézte meg. Talán csak a kép folyondárszárral mintázott 
keretén mászkáló bogárka keltette fel a figyelmét, mely most Szép Antal 
tekintélyes bajusza felé vette az irányt. A gyermek tett néhány bizonyta
lan lépést, majd az ülepére huppant. Felkapta kicsi, fürtös fejét, hangokat 
hallott. Valaki énekelt kint. A hangok a fagyos, fehérbe bugyolált utcáról 
jöttek. Egyszerre volt ez beszéd és ének, jajgató nyögdécselés és önfeledt 
dúdolás. Kiáltottak, majd a következő pillanatban nyúlánk cigánylány sza
ladt a szobába, megtorpant, hallgatózott néhány pillanatig a dallam után, 
majd fölkapta a kicsit, megforgatta maga körül.

Szirom, Szirom, kiabálta.
Somnakaj, aki egyik napról a másikra váratlanul azután dőlt ágynak, 

hogy Szép Imre és Gilagóg Léni néni kocsmájában találkoztak, s a tudós 
megmutatta a Schütz doktor készítette fotográfiát, melyen a lánya helyett 
valami furcsa növényt, valami virágot látott a vajda, a gyógyulás után itt 
maradt a Szép házban. A kislány eszméletlen volt, mire a kocsmából a vaj
da hazafutott. Azonnal a német doktorért küldetett, ráparancsolt a gye
rekre, addig üvöltsön a doktor háza előtt, míg az nem hajlandó hozzájuk 
jönni. És Schütz bácsi végül jött is, körbenézett a cigányok szegényes ott
honán, s nyomban Szép Imréhez vitette a gyermeket. így aztán minden ta
pasztalatát és fantáziáját latba vetve ő kúrálta a kis Somnakajt. Hosszas és 
szigorú kúra volt ez, de a doktor a legválságosabb pillanatokban sem enge
dett arra gondolni, hogy Somnakajt akár el is veszthetik. Holott a kislány 
valóban valószerűtlenül sokáig lebegett élet és halál között. Miközben a 
városban tisztogattak, házról házra járva hurcolták el a forradalom tüzé- 
ben megperzselődött polgárokat, tisztviselőket és bizottsági tagokat, addig 
Somnakaj éppenséggel levegőért kapkodott, kipirult arccal fuldoklott. Né
hány nap alatt úgy lefogyott, mint akiben féreg rág. Aztán felpuffadt a tes
te, vizes lett a karja és a lába, s mintha viselős lenne, megnőtt a hasa is. 
Félrebeszélt, jajgatott, vagy csak halkan, mint aki mindjárt meghal, lázas 

‘ önkívületben dudorászott. Gilagóg a hatalmas kutyával a lába mellett 
gyakran ott ült a Szép ház előtt, vagy gyógyfüveket keresgélve járta a kör
nyéket, és aztán bosszús ábrázattal vitatkozott Schütz doktorral, aki kegye
sen hol engedélyezte a fű használatát, hol meg olyan eréllyel tiltotta, mint
ha ugyan a cigány mérget hozott volna. Gilagóg többször el akarta vinni a 
gyermeket a Szép házból, de nem adták oda neki. Fenyegetőzni láthatóan 
nem akart a rettentő szavú némettel, de többször próbálkozott.

És ha meghal?, nyugtatta Szép Imre.
És ha itt hal meg?, dünnyögte a vajda idegesen.
Nálad lett beteg, nálajn fog meggyógyulni, zárta le a vitát Szép Imre, 

és aztán a sápadt Klárára pillantott, aki éppen kilépett a kislány szobájá



ból. Herr Schütz szelíd, de bántó gúnnyal bámulta a kislányért könyörgő, 
egészen elgyengült vajdát, vagy a lassan magára találó, s talán éppen e be
tegségből erőt merítő Klárát, akik sokat kérdezősködtek, aggodalmaskod
tak, és mindig újabb és újabb gyógymódra akarták rávenni. Az orvos azon
ban kérlelhetetlenül haladt a maga útján, vagyis gyakorlatilag alig avatko
zott közbe a betegség legkomolyabb fázisaiba. Amikor fuldoklott a lány, a 
nyakát simogatta, s közben bántóan együgyű német gyerekdalokat dudo- 
rászott. Amikor forró verejtékben fürdött Somnakaj vékony kis teste, a ha
sára jégkockákból piramist épített, majd néhány perc múlva átrendezte az 
olvadó kockák adta formát, s a lány diónyi melle köré épített falat. Amikor 
nagy fájdalmai voltak, talpra segítette Somnakajt, és kegyetlen eréllyel sé
táltatta, fárasztotta, gyötörte. Herr Schütz azt a különös orvosfilozófiai fel
fogást képviselte már-már szélsőséges elhivatottsággal, mely szerint a test 
legfőbb ellensége maga a test, amiképpen a legfőbb barátja is, következés
képpen a jó orvos nem egyéb, mint egy bölcs és ravasz manipulátor, ki a 
szenvedő, öngyűlölő testet magával újra megbarátkoztatja, a test tehát 
szokja és szeresse meg újra a saját illatát, gőzeit és nedveit, párolgását és 
mozdulatait, mert ez a gyógyuláshoz vezető legelső, soha el nem hagyha
tó lépés. S a lélek?, kérdezte mosolyogva, a fejét megbillentve Szép Imre, 
mi van a lélekkel?, kedves Henrik. Az orvos, mint akit megbántottak, fehér 
szakállába dörmögött, a lélek nem barátkozik, kérem. Somnakaj valóban 
meggyógyult. Schütz doktor jogosan gondolhatta, hogy az ő eljárásai tar
tották életben a gyermeket. Ám mindeközben azért történt néhány olyan 
esemény is, melyek kívül estek a doktor gyógyító természetű hatáskörén, 
mondhatni, éppenséggel a doktor eljárásai ellenében, illetve azokat kiegé
szítve történtek.

Imre és Klára felváltva ápolták a gyermeket. Ha az egyikük a kislánnyal 
volt, a másik Sziromra felügyelt. S közben tél lett, és egy ideje nem hallat
szott a zümmögő fűmuzsika, amely pedig oly gyakran szűrődött be a haj
nali vagy éji utcáról, s amely oly jót tett a kislánynak. Herr Schütz egy es
te azzal búcsúzott, hogy azon az elkövetkezendő éjszakán, mely most áll 
előttük, minden eldől. Szép Imre nemigen értette, minek kell eldőlnie, ha 
egyszer biztos, hogy a gyerek meggyógyul, de nem vitatkozott, a doktor 
igen törődött volt, és hetek óta erőn felül teljesített. Aztán Somnakaj az éj
szakát végigköhögte és öklendezte, majd hajnalra elcsitult, s olyan mozdu
latlanul feküdt, mint aki meghalt. De Szép Imre látta, hogy ha gyengén is, 
de lélegzik. Lassan szürkült odakint. A didergő árnyak kibontották magu
kat a sötétség takarójából, fák és házak, virágok, tárgyak és emberek lettek. 
Szép Imre, aki az ajtófélfának támaszkodva állt már régen, mert Klárát vál
totta néhány órával ezelőtt, fáradtan bólintott. Nyákos masszában az ágy 
mellett hevert a fekete tulipánhal. A férfi tudta, miféle fenyegetés, mifé



le méreg ez. A kislány hunyt szemmel, tátott szájjal lélegzett. Alvadt vér
től sötétlettek az ajkai, az ínye s az álla is. Már nem öklendezett. A férfi 
megtörölte a gyermek arcát, majd a meg-megremegő, a farkával olykor 
csapkodó tulipánhal után nyúlt, mely lent verdesett a földön. Kicsiny volt 
a hal, hideg és nyirkos, de borzasztó teremtmény. Leginkább a szeme volt 
félelmetes, ez a titokzatos, mégis egészen nyílt nézés, melyben egy közeli, 
rettenetes világ tárta fel magát. Mintha az ember egyenesen a halálba pil
lantana bele. Szép Imre tenyere, melyben a hal feküdt, hirtelen fázni kez
dett. Gyorsan a bejárat felé indult.

Mama Gyökér már a ház előtt várakozott, s az asszonyság olyan volt, 
akár egy bebugyolált, hatalmas szobor. Súlyos, vastag ruhákba takarta ma
gát, s vaskos nemezcsizmával taposta le a havat. S ahogy lélegzett, hatal
mas, kékes gőzöket eregetett.

Annyit azért elárulhatok, hogy eltűnt Koszta Nyikiforov, dünnyögte, 
miután átvette a halat, dühösen megnézte, majd ruhájának redői közé rej
tette.

Nocsak, ingatta a fejét Szép Imre. Hogyan tűnhet el, aki ötszáz éve van, 
és úgy képes zenélni, mint ő?!

Hát úgy, hogy megházasodott, dünnyögte zavartan Mama Gyökér. Va
lahogy nem ígért jót a tekintete. Mintha fáradt lett volna, kedvtelen. Gon
dok gyötörhették. Olyan volt az arca, mint a föld, amit megtaposnak, meg
gyaláznak.

S ki a szerencsés ara, a boldog feleség?, kérdezte Imre nyugtalanul.
Az a nőszemély ugyan egyáltalán nem boldog, és már nem is lesz az. 

Ráadásul az, aki Koszta Nyikiforowal tűnik el, sok jóra nem számíthat, vá
laszolt kitérően Mama Gyökér.

Meg kellett házasítani, dugta elő a fejét Féreg úr Mama Gyökér háta 
mögül, mert mindenkit le akar teperni. A múltkor egy kislányt is elcsábí
tott, szörnyülködött Féreg úr, a szemeit forgatva.

Nana, kislányt nem, szólt közbe Levél úr, aki már szintén ott állt mel
lettük, kislányokat soha nem bántott a Koszta Nyikiforov, legfeljebb talán 
zümmögött nekik kicsit.

Persze, zümmögött, vihogott Féreg úr, azoknak meg fennakadt a sze
mük a zümmögéstől.

Persze azért mégsem tűnt el egészen, mosolygott Szép Imre, hiszen, 
Mama, te azért tudod, hol van a fűmuzsikus.

Tudom, bólintott Mama Gyökér, a földben van. A feleségével együtt. Jó 
mélyen vannak odalent. De a nevelt lányát itt hagyta ránk, Kócmadonná- 
nak hívják, és csak énekelni tud. Soha ne feledd, ha beszélni kezd, ahogy 
te vagy én beszélek, az liagyon rossz jel.

A férfi most közelebb hajolt az asszony arcához..



Téged más is bánt, Mama Gyökér, nem csak Koszta Nyikiforov eltűnése.
Nem is tudom, töprengett az asszony, valahogy nem tetszik nekem ez 

a világ. Túl sok az újdonság, és minden egyre keményebb, nagyobb és han
gosabb.

Majd lemondóan legyintett, megfordult, és elbillegett a hajnali utcán. 
Szép Imre visszasietett a házba, s a gyermeket már az ágy szélén ülve ta
lálta, Somnakaj hunyorgott, ébredezett, és aztán hosszú idő után először 
enni kért. Azt mondta halkan, kissé furcsa, esetlenül ejtett szavakkal, hogy 
fánkot enne.

Aztán persze itt maradt Szép Imre házában, mert Klára ragaszkodott 
hozzá, és Szép Imre, aki megérezte, hogy az asszony nem csak anyáskodni 
akar, s nem csak segítséget óhajt a már járó, s lassan beszélni kezdő Szirom 
mellé, ahogy Klára a gyermeket a múlt év nyarán elnevezte, hanem mert 
valami különös oknál fogva fontos neki a cigánylány. Mintha titkos kapcso
lat fűzné hozzá. Somnakaj szép volt és okos s alkalmazkodó. S Gilagóg, 
vagy pedig valamelyik embere gyakran eljött a házhoz, és ilyenkor Klára 
süteményt, húst csomagolt nekik. A vajda halkan faggatta a lányát, hogy 
érzi magát, mi történt vele, aztán ahogy jött, elment, mert volt dolga bő
ven. Házakat és viskókat építettek ekkoriban, mert a hatóság rájuk paran
csolt, hogy nem élhetnek többé ama rendezetlen körülmények között, 
ahogy eddig tették.

A kislány egyszer reggel rányitott Szép Imrére, amint a férfi mezítele
nül mosakodott a dézsa fölött. Szép Imre háttal állt, a lány a hátát, vékony 
tomporát látta, s mert megérezte a huzat hidegét, a férfi visszapillantott. 
Somnakaj egyáltalán nem jött zavarba. Mosolygott, nem kapta el a tekin
tetét, s csak lassan csukta be az ajtót. A kislány látott mezítelen testeket 
már sokszor, erős férfiakat, szépségük teljében ragyogó nőket és petyhüdt 
bőrű, ráncos öregeket. Ha vándorlásuk alatt tiszta vizű folyó kanyarodott 
eléjük, csakhamar lehányták magukról a ruhát, és együtt fürödtek, a férfi
ak lefröcskölték a visongva menekülő nőket. Néhány pár* aztán gyorsan el
tűnt a közeli bokrosban. Az öregebbek pedig ültek a parti köveken, és a lá
bukat lógatták a hideg vízbe. Somnakaj tudott gyereklányokról, akiket az 
apjuk avatott a szerelembe, de az ő apja hozzá úgy sohasem nyúlt. Nem 
nyúlt a szájába, nem tapogatta a mellét vagy az ölét. Aludtak persze 
együtt, hogy Gilagóg egész éjszaka ölelte a gyermeket, de ez már régen 
volt. Somnakaj tudott olyan cigánylányokról, akiket a saját szüleik vagy 
testvéreik is használtak. Voltak ilyenek a törzsükben is. S ha a kislányok 
eleinte pityeregtek, ha vonakodtak combtőig sodorni a szoknyát, később 
beletörődtek a dologba. Aztán hamarosan kiválasztotta őket egy férfi, és 
ők feleségek lettek, szültek, szoptattak, megnövesztették a hajukat, és ara
nyozott karikákkal és hamis, de hangosan csörgő nyakláncokkal díszítették



magukat, és nagyon hamar megöregedtek. Úgy egy esztendeje, még vala
hol egy ködös boszniai völgykatlan peremén, hol tábort vertek előző nap, 
Gilagóg reggel magához intette a kislányt, aki a sűrű, fehér párában ful
dokló vidéket bámulta.

Nem alszol többé velem, mondta mogorván.
Miért?, kérdezte a kislány.
Felébredtem éjszaka, dörmögött a férfi, és túl közel volt az ég. Közel 

voltak a csillagok.
Én is felébredtem, apám, árulta el Somnakaj.
Fáj valamid?, kérdezte nyugtalanul Gilagóg.
Nem fáj, csak vérzek, suttogta a kislány.
Hát ezért nem alszol többé velem, bólintott megnyugodva Gilagóg, és 

intett egy asszonynak, aki száraz gallyakat gyűjtött éppen.
Somnakaj nem tudta, hogy a különös Szép házban, melynek szobáit vi

rágok, indák és kacsok, hosszan nyújtózó, lélegező fehér gyökerek hálózták 
be, hol minden mozdulatra és lépésre ügyelni kellett, nehogy odavesszen 
egy hajtás vagy egy levélke, s ahol édeskés földszag terjengett, s a falakat 
préselt szirmok, virágszárak képei borították, ő volt a hírhozó. Pontosab
ban a hír megerősítője volt Somnakaj, mert amit a világ a maga nyelvén, s 
persze már akkor is lányka révén kinyilvánított ama augusztusi szirommal, 
a gyepürózsa összevérzett, halványpiros szirmával, végül emberi nyelven, 
emberi szavak által ő tett végérvényessé és visszavonhatatlanná. Honnan 
is tudta volna a kislány, hogy a Pallagi Ádám nevű férfi haláláról ad hírt, 
fogalma sem volt arról/hogy egy szerencsétlen sorsú fiatalember életének 
utolsó pillanatairól számol be az ő rekedt, füstös kis hangján azon a dél
utánon, amikor a könnyű, délutáni alvásba merülő Klárát a társalkodó 
pamlagán heverve találta, s addig bámulta a fiatalasszonyt, míg Klára ki 
nem nyitotta a szemét. S azt sem tudta a kis cigánylány, hogy Klára vissza
fojtott, várakozó nyugalma nemcsak az ő gyógyulására, hanem erre a vég
ső történetre is várt. Somnakaj született érzékenységével megérezte, hogy 
a személye fontos ebben a furcsa házban, ezek között a különös emberek 
között, akik mindent másképpen csinálnak, ahogy ők, a cigányok, máskép
pen boldogok, szenvedélyesek és szomorúak vagy haragosak. Megérezte, 
hogy többet várnak őtőle, minthogy takarítson, vagy a kisgyerekekkel fog
lalkozzon. Somnakaj egyszerre félt a ház fiatalasszonyától, és kívánkozott 
utána. De nem is igazán a félelem pókhálójából szőtt érzés volt ez, hanem 
inkább olyasféle izgalom, mely a test élményeiből fakad, és gyakran kép
telen szavakká válni. Nem sokkal az érkezésük után, amikor a kétség- 
beesett Klára beszökött a táborukba, és aztán eszméletlenül hevert éppen 
a vajda szekerének mélyében, a gyermek sokáig ölelhette a meleg és puha, 
jó szagú testet. S azóta is minduntalan melegség öntötte el, ha a fiatalasz-



szony közelébe került. Mint akire láz tört rá, két orcája kipirult, szaporáb
ban lélegzett, s nehezére esett kimondani a legegyszerűbb szavakat is. In
kább bólintott, ráncolta a homlokát, grimaszolt, ha kérdeztek tőle valamit, 
vagy még annyit sem, lehajtott fejjel, az ajkait összeszorítva hozta a fésűt 
vagy a púderestálkát, a bevásárlókosarat. Remegő kézzel fésülte Klára ra
koncátlan tincseit, s ha az asszony öltözött, szégyenkező mosollyal adogat
ta Klára kezébe az ingecskéket, selymes ruhákat. A kislány olyan testet 
akart magának, mint amilyen az asszonyé volt. Somnakaj vékonynak és 
szögletesnek tartotta magát. Ezért aztán gyakran sokat evett. Valósággal 
habzsolt, hogy hízzon, ám a torkosságnak csak az lett a vége, hogy éjszaka 
kilopódzott a házból, s hogy ne hallják, óvatosan kiöklendezett magából 
mindent. A kislány olyan gömbölyű vállakat akart, mint amilyenek Klárá
nak voltak, olyan fehér, telten gömbölyödő mellekre vágyott, és olyan pu
ha hasat szeretett volna. Szerette volna ezt a testet megérinteni, jó lett vol
na igazán hozzábújni, vele pihenni és vele fürdeni, tisztálkodni, vagy csak 
együtt heverészni. Somnakaj nem tudta magáról, hogy szép. Hogy diónyi 
mellei, melyek mindig is kicsik és kemények maradnak, hogy vékony de
reka és csontjai, szeplős arca és a gyermeki nyíltságot, mint asszonyos ko
molyságot mutató tekintete, bőre csillogó barnasága, bőven zuhogó fekete 
haja a női szépségnek olyasfajta változatát képviseli, mely mindig zavart 
és nyugtalanságot kelt, hol feltűnik éppen, ezért aztán a tulajdonosa folya
matosan veszélyben van.

A kislány lassan megszokott a Szép házban, hová gyakran érkeztek 
mindenféle vendégek, atillás urak, nagykabátos, illatos hölgyek, rózsás ar
cú fiatalasszonyok, nemzeti viseletbe öltözött komor ábrázatú, keveset 
szóló férfiak. A ház rendszeres látogatója volt a folyvást berzenkedő német 
doktor, aki egyszer valamilyen fura szerkezettel kivarázsolta őket a világ
ból. Klára megmutatta Somnakajnak a képet, s ott, ahol neki kellett volna 
állnia, egy furcsa növény elnagyolt kontúrját látta a kislány. A doktor foly
ton csipkedte az arca húsát, és bár ez fájt neki, Somnakaj mégis szerette az 
öregembert, és csodálkozott azon, hogy az apja, a nagy és hatalmas 
Gilagóg vajda, ki még az Aranycigányt is legyőzte, szinte remegő, hálás alá
zattal tiszteli Schütz bácsit.

Somnakaj meggyógyult, és aztán újra beköszöntött a tél is. A gyermek 
sokszor hallotta, hogy a férfi és az asszony fojtott hangon arról beszél, 
hogy ki mindenkit zártak börtönbe, ilyenkor messzi tájak neveit sorolták, 
Kufsteint, Teresienstadtot, Josefstadtot vagy Bécset emlegették, és hóval 
borított, rideg hegyekről, sötét várbörtönökről, kazamatákról folyt a szó. 
Hetente egyszer takarított is Somnakaj, port törölgetett, elhullott leveleket 
szedegetett, az ablakokat fényesítette, és lassan kitanulta a növények öntö
zését, melyet nagy gonddal és.odafigyeléssel kellett végezni, ebben Szép



Imre nem ismert tréfát. Vagy a gyermekkel foglalkozott, aki már járt, gü
gyögött és dadogott. Néha a kislány szemben találta magát Klára fürkésző, 
gyengéden kutakodó pillantásával, ilyenkor leszegte a fejét, és bátortala
nul csak akkor emelte fel, ha már tudta, Klára mosolyog, s nem akar belé
je látni, hanem megelégszik avval, hogy örülhet neki. És persze megtanult 
magyarul. Nem értett mindent, de csaknem minden szót megjegyzett, 
amit hallott, még az ilyen kellemetlenül csengő, idegenül hangzó neveket 
is, hogy Haynau és Kempen báró, s az ilyen szavakat is, hogy zsandárok és 
policájok, spionok és politikai perek, titkosrendőrség és kivégzések, provo
kációk és börtönök. Nem tudta, mit jelentenek ezek a baljós kifejezések. 
De érzékelte a szavak nyomában fakadó félelmet és keserűséget, a tehetet
len dühöt és a kiszolgáltatottságot. Somnakaj már nem ismerhette a köny- 
nyed, olykor játékos gúnyra is hajló, sokat viccelődő Szép Imrét. Nem is
merte már a szórakozottan mosolygó, egész délelőttöket furcsa, könnyed, 
szinte mámoros állapotban végigsétáló, a világ teremtményei fölött folya
matosan csodálkozó férfit, aki képes volt egyetlen rügyecske előtt egész 
napokat eltölteni. Ő már csak az elkomolyodó, sokat töprengő, vívódó fér
fit látta. Ha a kislánynak lettek volna szavai egy bonyolultabb lelkiállapot 
leírására, Somnakaj talán azt mondta volna, nagy gondban van ez az em
ber, az ő különös gazdája, ura és pártfogója, mert valaki vagy valami ko
molyan megfenyegette, és most Szép úr azon töri a fejét, azon gondolko
dik, hogyan és miképpen szálljon szembe ezzel a gonosz hatalommal.

Azon a hideg, januári délutánon, miután Somnakaj lefektette a gyer
meket, a heverőn találta Klárát. A fiatalasszony olvasás közben, ahogy ez 
gyakran megesett vele, elaludt. De nem hunyta le egészen a szemét, a pil
lák alól kiviláglott a szemének fehérsége. De egyenletesen és nyugodtan 
lélegzett. Fehér volt a bőre, mint odakint a hó. Jó lett volna megérinteni. 
Vagy az a kéz, az a finom, ápolt kéz, mely olyan puha volt, őt érintse meg. 
A kislány addig állt az asszony előtt, míg Klára íd nem nyitotta a szemét. 
Klára jólesően, mint aki hirtelen feltámadó jóságra ébred, elmosolyodott, 
majd kissé beljebb húzódva intett Somnakajnak, üljön csak le mellé. S a 
gyerek óvatosan odaereszkedett, és megérezte az asszony testmelegét.

Elmondod végre?, kérdezte Klára, s egyszeriben várakozó és éber lett a 
tekintete. Nem volt ez parancs, de Somnakaj megértette, hogy mesélnie 
kell, és ez a váratlan lehetőség még inkább felizgatta, mert nem akart csa
lódást okozni, és maga is kíváncsi lett egyszeriben, mi kerekedik ki a dologból.

Persze, elmondom, bólintott a kislány. De csak, ha az asszonyom is el
mondja, hogy lehetek olyan, mint maga. Hirtelen pimasz lett a pillantása, 
már-már szemtelenül kihívó, mint aki nem várt előnyhöz jut egy olyan já
tékban, mely bármikor kegyetlen harccá is fajulhat akár. A szája gúnyosan 
lefelé görbült, s az orrára szórt szeplők ragyogni kezdtek. Klára mosolyog
va bólintott, hát persze, Somnakaj, elmondom.



Mikor mondja el az asszonyom?
Most még nem tudom elmondani, de nemsokára megteszem. ígérem, 

Somnakaj.
Nem csap be az asszonyom?, Somnakaj hirtelen könyörögni kezdett.
Nem csaplak be. Ha soha nem lehetsz olyan, mint én, azt is elmondom.
A kislány kétségbeesett.
És ha én akarok olyan lenni, mint te?, kérdezte Klára.
A kislány komoly képet vágott, s hozzákezdett a meséhez, akadozva és 

bizonytalanul, s ha egy-egy szót nem talált, hát eljátszotta.
Nem sokkal azelőtt, hogy ideérkeztünk, erre a vidékre, találkoztam vele. 

Én persze nyomban tudtam, hogy ő egy tündérvarázsló. Olyan fehér volt 
a bőre, amilyen az embernek nem lehet. Láttam a bőrén át a kanyargó ere
it. És a szívét! Láttam, hogy dobog! És folyton néznem kellett az arcát, 
hogy ne felejtsem el. Ha elfordítottam a fejem, már nem is tudtam, hogy 
miféle lény ő.

Aztán honnan tudtad, hogy ő egy varázsló, kérdezte Klára.
Onnan tudtam, hogy még apám is félt tőle, hajlongott előtte, mintha 

török katonatiszt lenne, a kedvét kereste. Bejött a táborba, leült közénk. És 
azt mondta, nem bántja a cigányokat, pedig kövekké vagy esővé is vará
zsolhatná őket.

Na, és aztán mi történt, kérdezte Klára kissé kedvetlenül.
Aztán a varázsló megmutatta nekem a sebeit. Mert nagyon sok seb volt 

a testén, karcolások és vágások, mindenféle horzsolások! Olyan volt az a 
sok seb, mint Szép úr könyveiben a betűk. Mintha ráírták volna őket a bő
rére. Én olyan gyönyörű sebeket még nem láttam! És hogy elmutogatta 
őket, elmondta, hogy mindegyik sebnek virágneve van, az egyik fehér ró
zsa sebe, a másik ibolya, vagy pipacs sebe, és volt a hátán több tulipánseb, 
a karjain meg liliomsebek, nefelejcssebek. És aztán elment, de azt mond
ta, nemsokára újra találkozunk. És aztán, folytatta már félig hunyt szem
mel, szinte mámorosán Somnakaj, valóban újra találkoztam vele, és mi
lyen hamar! Mert akár egy égiháború, kitört egy nagy csata, ahol az ördö
gök, a bűbájosok és a démonok is megküzdöttek, és egy hatalmas ördög a 
tündérvarázsló szívébe szúrta a kardját. Hevert a földön, haldoklott sze
gény, nagyokat nyögött, sóhajtozott. De még megígérte, hogy vigyázni fog 
rám. És arra is vigyáz, akit én szeretek.

S a kislány közelebb bújt Klárához, szinte ölelte a puha, meleg testet.
És ez a mese, Somnakaj, mit jelent, kérdezte kalapáló szívvel Klára.
Nem tudom, suttogta a kislány tágra nyílt szemmel, s mint aki megré

mült a saját meséjétől, még közelebb fúrta magát Klárához.
Talán azt, hogy meg kellett halnia, hogy az arca mindig velünk lehes

sen, suttogta aztán, hirtelen felült, s mint aki ebben a pillanatban döbben



rá valami égbekiáltó egyszerűségre, a ceruzarajzra bámult, mely a szem
közti falon lógott. Az egyszerű rajzocska néhány könnyű, nem ügyetlen, 
bár mégsem túl művészi vonal, egy fiatalembert ábrázolt.

Éppen az a kép volt, melyet Schütz doktor ajándékozott Klárának még 
a szabadságharc utolsó heteiben, s a fiatalasszony csodálkozva kérdezte 
meg az öreget, miért van füstszaga a képnek. Herr Schütz megvonta a vál
lát. Egy kolerás házban találtam, de gondoltam, magának adom, kedves 
Klára. Csak előtte, a biztonság kedvéért, megfüstöltem kicsit.

Koszta Nyikiforov eltűnése

Nem volt abban semmi célzatosság, hogy Koszta Nyikiforov éppen ak
kor nősült, amikor a magyarok szabadságharca elbukott. 1849 ősze volt ez 
a boldogtalan időpont. S ha lett volna is, mit kezdjen az ember olyasféle 
kikényszerített párhuzamokkal, hogy egy bolond fűmuzsikus és egy bo
lond magyar asszony, akinek gyermeke bár kócból van, mégis beszél, még
is jár már, akkor örömködnek, akkor kóstolgatják egymás keserű húsát a 
Boszorkánysziget tüskés bokrai között, akkor vetnek csalánágyat, és akkor 
varrnak laputakarót, amikor más szerencsétlenek bitó vagy sortűz elé, 
jobb híján börtönbe vagy örökös száműzetésbe készülnek?! Szegedet he
tekkel korábban elfoglalták Haynau tábori szertárnagy bosszúszomjas csa
patai, hogy aztán a kegyetlen báró Világos felé továbbvonulván néhány 
nap múltán szűkszavú, ám annál elégedettebb telegramon jelentse a csá
szárnak, hogy az insurgens magyarok feltétel nélkül kapituláltak. Zászlójuk, 
fegyverük a földön, a sárban hevernek, s fel nem emelhetik többé őket.

Az elmeháborodott asszony, aki július végén, a lőporraktár robbanása 
után ama piros szárnyú halacskával is játszott sokáig, abban az eget sértő 
döndülésben kicsi gyermekét vesztette el. Vitte a karjaiban a kicsit, napo
kig ringatta, lágy szavakkal becézte, a kék hátú döglegyeket fújogatta az ar
cáról, és szájacskájáról, míg erős kezek el nem vették tőle, ő meg rúgott, 
harapott, gyilkosok, gyilkosok, sikongattat, aztán csak hörgött a földön, és 
fehér nyálat köpködött. Az ispotályból, hová elvitték aztán, a következő éj
jelen kimászott az ablakon. Nem volt nehéz dolga, akkor már alig őrköd
tek, mert minden romlott, lazult, közel volt a vereség, a teljes összeomlás. 
A bolond asszony aztán talált egy kócbabát, s mert már az értelme nem 
volt ép, az élettelen kócbabába igazi életet lehelhetett. Elveszik a boldog
ságot, de vissza is kaphatod. Kócbaba, fűből szőtt emberbaba, a neve Kóc- 
madonna, az arca kerek és piros, vékony lábait szőke pihék borítják, a ha
sát szőke pihék borítják, a nyakát szőke pihék borítják, a melle, mint apró 
cigányalma, és nem beszél, szavakkal nem szól, csak énekel.

Tulajdonképpen tetszett a bolond asszony Koszta Nyikiforovnak. Ki
nézte ő már a némbert korábban magának, csak éppen udvarolni nem aka-



ródzott neki. Nem félt ő semmitől, ám éppen ezekben a napokban egy 
szemtelen légy rendre az orrára szállt, zümmögött, viszketést okozott, és 
ez nem jelentett jót. Egyszer egy vak török lány, aki a fogaival tüskéket hú
zott ki Koszta Nyikiforov hatalmas talpából, arra figyelmeztette a fűmuzsi
kust, hogy óvakodjon a legyektől. Különösen a döglegyekkel vigyázzon. 
Koszta Nyikiforov elgondolkodott aztán, hogy a lány nem köpködte ki a 
szájából a tüskéket, úgy figyelmezette, vagyis komolyan gondolta a dolgot. 
Hessegette, űzte hát a szemtelen legyet a férfi, de az visszaszállt, csiklan
dozta tovább. Koszta Nyikiforov végül mézzel kente be az orrát, és várt. 
Behunyta a szemét, nem mozdult, hevert egy jókora orgonabokor tövében. 
Hirtelen árnyék hullt az arcára. Nem mozdult a fűmuzsikus, s bizony he
lyesen tette. Meleg, nyálas nyelv nyalintott végig a bőrén, sercegett a bo
rostája. S ahogy Koszta Nyikiforov felnyitotta a szemét, a bolond magyar 
asszonyt látta maga fölött, ő nyalogatta orráról a mézet, hogy a nyálát 
mindeközben visszacsorgatta rá. A fűmuzsikus megragadta az asszonyt, 
és ezzel aztán persze el is dőlt minden.

Annak a belátásához sem kell túlzottan sok bölcsesség, hogy ha a ma
gyarok bolondok, akkor a szerbek is azok. Hiszen a karlócai Ljubica Mala 
is bosszúszomjas keserűségében addig növesztette a haját, míg az elérte 
hűtlen kedvesét, egy hazugkék szájú bojárfiút, ki egészen a szentendrei 
rév melletti fogadóig lopta el magát tőle, megcsalta, becsapta, más riban- 
cokkal gúnyolta. A fiú óvatlanul megsimogatta a talpát csiklandozó fürtöt, 
és aztán úgy gabalyodott bele Ljubica Mala hajának sűrű folyondárjába, 
mint a gyilkos rózsabokorba tévedő őzsuta, s néhány kétségbeesett rángás 
után kidugta a nyelvét is, és már soha nem húzta vissza. S persze az is igaz, 
hogy a szegedi Váradi Piroska egy éjszaka csak forgott, csak dobálta magát 
a puha nyoszolyáján, aztán még a pirkadat előtt papucsokat varrt magá
nak, melyek nem engedték továbbhaladni az olyan háznak kapuja előtt, 
ahol a jegyese, Szenttamási János megcsalta őt szavakkal vagy szivárvá- 
nyos széptevésekkel. így lett tudomása Váradi Piroskának arról, hogy leg
alább tizenkét napsugaras ház kapuja előtt csalta őt Szenttamási János, a 
tizenharmadikban aztán rátaláltak a fiú tetemére, a fejét verték szét pa
pucssarokkal, hogy szerteloccsant az agyveleje is, mint egykor Szeged ret
tegett urának, a nőcsábász Hóbiárt basának, Váradi Piroska pedig csak bi
cegett, bicegett az akácfás vásárhelyi úton, énekelt, dúdolt és bicegett, 
mert csak az egyik papucsa volt a lábán, a másik hiányzott, a másik nem, 
nem hiányzott. Mert úgy jár a bolondság az idő létráján fel és alá, hogy az 
ember szíve meg is szakadhat. Nagyon bolond a szerb, mert amit elveszít, 
mindig csak azt gyászolja. Nagyon bolond a magyar, mert amit megnyer, 
nem képes örülni annak sehogyan sem. S ha Koszta Nyikiforov a levegőbe 
beszélt is gyakran, ha nagy hangon hencegett, és olyan képtelenségeket ál



lított, amelyekbe más talán bele is pirult volna, ha olyan hőstettekkel di
csekedett, melyekhez köze csak annyi volt, hogy hosszú és időtlen vándor
lása során ebben a nyomorgó, szélfútta, kórózizegéstől hangos faluban 
vagy amabban az út mellé emelt, díszes vendégfogadóban hallotta, és 
megjegyezte őket, volt valamennyi igazsága mégis. Hát persze, a bolond
ság! Mert hiszen ki hihetné, hogy Koszta Nyikiforov volt az a hős, aki 1805- 
ben megküzdött a gyilkos oszmán felhővel Mišar mezején, hogy az ő fur- 
fangja csalta lápba Szulef aga tizenötezer emberét, akik száz évvel koráb
ban egy rózsás hajnalon menyegzőre siettek, és hogy még korábban ő itat
ta le Szulejmán császár ötven hodzsáját és ötven tudós hadzsikját, hogy 
azok végül kólót táncoltak a császár udvarában, és táncoltak még ima he
lyett is, és hogy ő kefélte és simogatta aztán az aranyszőrű Šaracot, 
Kraljević Marko csodaparipáját százötven éves korában, nem, ez így igaz 
semmiképpen sem lehetett, azt azonban már senki sem vitathatta, hogy 
Koszta Nyikiforov ott harcolhatott 1809-ben a vérben ázó čegari sáncon, s 
aztán később, amikor az elhullott szerb felkelők levágott fejéből a niši pa
sa megépítette a hírhedt koponyatornyot, mely messziről vakított, mintha 
a navarrai márványból lenne, mert a homlokcsontokat a szél s a Nap ha
mar kifehérítette, ő, Koszta Nyikiforv hallgatta sokáig, és tanulta meg azt 
a zenét, mely a koponyák belsejébe tévedő, majd a szemüregen kilebbenő, 
s a fogak kerítésén át újra besurranó szél játszott, sírt, zümmögött neki so
káig, egy évig, harminc esztendőig, miközben, mintegy ráadásképpen, a 
csontokon megtapadt maradék hajfürtök zizegése is kísérte ezt a hátbor
zongatóan szépséges muzsikát. És azt sem lehetett semmiféle vita tárgyá
vá tenni, hogy Koszta Nyikiforov, ez a nagy termetű, bekecses fűmuzsikus 
kiválóan üzekedett. Udvarolni nemigen tudott, a széptevéshez, a beszéd 
földíszítéséhez nemigen értett, de ha már ölelte az asszonyt, nem okozott 
csalódást sohasem. Tudták ezt ötszáz éve Kosovo Poljéban, tudták a meg
gyalázott Belgrádban, amikor felhangzott a dzsumaj, mert már a török 
uralta a várost, vagy tudták Nišben, és tudták Kragujevacon is, ahol egy
szer maga a kétméteres, az ártatlanságát Jézusnak felajánló Panka Sević, 
egy kelmefestő szent életű lánya, engedte elgyengülő pillanatában a comb
jai közé a fűmuzsikust, aki aztán addig csiklandoztatta a hatalmas, tulipá
nos ölet egyetlen semmi kis fűszállal, míg Panka Sevićnek valóban meg 
nem jelent a töviskoszorús Jézus, és sírva könyörgött, hagyja abba a lány 
végre ezt a rettenetes szerelmeskedést. Fél óra múlva Panka Sević abba is 
hagyta a malackodást, letérdelt, és a haját megtépve, az arcát véresre kar
molva imádkozni kezdett, és aztán, míg élt, nem szólt többet, mert minek 
a beszéd, ha csak kérni lehet vele. Akkor sem szólt egy szót sem a lány, 
amikor kilenc hónap múlVa ikreket szült, egy fehér gyermeket és egy feketét. 
A fehér gyermek bolond volt, mert fehér volt, és igazi szerb hazafi lett be



lőle. A fekete gyermek bolond volt, mert fekete volt, és egy nap Magyaror
szágba indult, és elveszett, magyar lett, bolondból bolonddá lett.

Az a vidék, melyen Koszta Nyikiforov feleségre lelt végül, szintén nem 
volt híján szívszorító vagy borzongató legendáknak, aranyos füstű, kéken 
derengő történeteknek, és olyan meséknek, melyek hallatán az ember 
nem tudta, sírjon, vagy nevessen, s melyek nyomában nyugtalanság és jól
eső bánat született. Ám ez már a legkevésbé sem volt érdekes ezekben az 
elromlott, meggyalázott napokban. Csöndes volt Szeged városa, az utcák 
kietlenek, a házak vakok, mert Szeged meghalt, ahogy meghalt az ország, 
ahogy meghalt a szabadság, mert eltiporták. De még az oroszok is megle
pődtek, majd módfelett csodálkoztak az osztrákok megtorlásának a mérté
kén, ama dühödten habzó, az ártatlanokat is sújtó kegyetlenségen és az 
érthetetlenül súlyos ítéleteken, melyet a haditörvényszékek szenilis kato
natisztjei osztogattak nyakra-főre, s persze pénzért, jókora napidíjért cse
rébe. A városra komor felhőként telepedett a félelem, s ha vakkantott a ka
pu mellé láncolt házőrző, a véknyába rúgtak nyomban, kussoljon, marad
jon csöndben. A hegedűt, dudát a lóca alá rakták. Gyermek nem tévedt az 
árokpartra játszani, s ha egy asszony mégis kimerészkedett, hogy az ágyat 
nyomó öregapjának tejet, szalonnás kenyeret vigyen, ide-oda cikkanó te
kintettel úgy szaporázott végig az úton, mintha valóban kergették volna. A 
piac, holott sárga fényű, kora ősz volt, s ilyenkor rendesen árusokkal és 
nagyhangú szekeresekkel telt meg a tér, most üresen kongott. Egy-két el- 
tökéltebb, vagy igazán szegény ember lézengett a városháza szomszédsá
gában, almát és szőlőt, tököt, zöldséget kínálgatva bátortalanul, halkan, 
szinte szégyenkezve. Az osztrákok által felállított hivatal emberei nevetsé
ges köcsögkalapban, úgynevezett cilinderben és pantallóban haladtak el 
mellettük, rezzenéstelen arcuk nem sok jóról árulkodott. Egymást követ
ték a házkutatások, melyek után felborogatott szennyes kasok, széthányt 
és megtaposott ruhák, lógó ajtajú szekrények, az utolsó gombostűig átvizs
gált íróasztalok, padlóra szórt papirosok, megtépett könyvek és könnyes 
szemű, árva nők maradtak, kiknek olykor még annyi időt sem hagytak a 
poroszlók, hogy a legszükségesebb apróságot becsomagolják az elhurcolt 
férfinak.

Koszta Nyikiforov a szerelmeskedés után rendre zenélt egy-két órát, és 
aztán a gyermekkel foglalkozott, aki már nem csak járt, de ahogy a fűmu- 
zsikus meg is jósolta néhány hete, a fájdalom gyönyörével is megismerke
dett, és már sírni is tudott. Fájt neki, ha elesett, fájt neki, ha durván szól
tak hozzá, és még az is sajgott neki, ha becézték, simogatták. Ej, ej, Kócma- 
donna, ne sírj, ne mutasd, hogy fáj, mert nem szabad! Mert ha meglátják, 
hogy milyen szépséges a te fájdalmad, elveszik, elrabolják tetőled! Koszta 
Nyikiforov megfogta a Kócmadonna karját, alaposan megszorította. Fáj-e,



gyermek? Bólintott a kislány, hogy fáj nagyon, a szeme megtelt könnyel. 
Jól van, Kócmadonna, ne szólj, csak énekelj. Mert a szavakat is ellopják, 
mint a rossz pénzt, de az éneket nem tudják ellopni. A szó csak virág a szá
jon, letéphetik, kitéphetik. De az ének maga a száj. így hát beszélni nem 
akarhatott Kócmadonna, nem volt szabad neki. Csak énekelni tudott a ki
csi Kócmadonna, akinek dalból volt az élete és szóból a halála.

Koszta Nyikiforov újra átölelte a feleségét, a bolond asszonyt, akinek 
nem volt neve, és nem volt múltja se már, mert mindene elveszett abban 
a hatalmas robbanásban, 1849 júliusának végén, mely a Zsótér-raktárt, s 
benne a szabadságharc utolsó lőportartalékát röpítette levegőbe majd ezer 
emberi élettel egyetemben. Erős karokkal átölelte a fűmuzsikus, majd le
vetkőztette az asszonyt, s nagy, busa fejét az öle közé dugta, a hasát harap- 
dálta, a talpát nyalogatta. Pirkadt már, ők meg csillogó harmatban füröd- 
tek, kutyatej virágok, kankalinok közt dideregtek. Este lett, komor, csillag- 
talan éjszaka, és Koszta Nyikiforov még mindig szerelmeskedett. Sötét, 
kellemetlen szél támadt, majd elült, mintha pokróccal takarták volna be az 
egész világot, a város házai között osztrák csizmák és vezényszavak csattog
tak, néma, lehajtott fejű foglyokat vezettek át a fáklyafényes téren, kiknek 
kezén s lábán csörgött a bilincs. A ladikok halkan kotyogtak a Tisza part
ján, egy halász a folyó közepére evezett, s csak ült görbe háttal, csak pipá
zott, fújta a füstöt a sötét víz felett, és Koszta Nyikiforov még mindig sze
relmeskedett. Kigl lapszerkesztő éppen meghajolt egy öltönyös, cilinderes, 
puha arcú úr előtt, ki könnyedén intett neki, kövesse őt, ne kérdezze sem
miről, csak kövesse, és Koszta Nyikiforov még mindig szerelmeskedett. 
Állt Gilagóg a holdfényben, mint valami szobor, árnya messzire nyúlt, és 
míg a telep aludt, míg a félig vont sárfalak és a sátrak között nyugtalanul, 
fel-felkiáltva álmodtak a cigányok, ő azon törte a fejét a legnagyobb két
ségbeesésben, hogyan lesz képes elmondani a népe világtörténetét, ami
kor mesélni sem tud igazán, sem pedig szépeket hazudni, ahogyan pedig, 
legalábbis Gilagóg érzése szerint, mindenképpen kell ilyesmi csalafinta
ság, ha népéről akar szólni az ember. Nemde a menyasszonyt is megmos
datják alulról és felülről, jól kipirosítják, földíszítik, fésülgetik, ha jön a le
ánykérő, gondolta Gilagóg vajda pipáját kiütögetve, a vállát megvonva, s a 
sátrába indulva, miközben Koszta Nyikiforov még mindig szerelmeske
dett. íróasztalánál, egy gyertya imbolygó fényében, sebesen jegyzetelt 
Szép Imre, néha fölnézett, töprengett, majd kissé gúnyosan elmosolyodott, 
s ezzel az enyhe, fájdalmas gúnnyal az arcán rótta a betűket tovább, és 
Koszta Nyikiforov még mindig szerelmeskedett.

Lassan olyanok lettek ők ketten, bolond szerb és bolond magyar, mint 
a puszta föld, édes és fekete földből volt a hátuk és a hasuk, olyanok let
tek, mint a város alatt szunnyadó időtlen kövek, ki tudja honnan, miféle



hegyekből odasodródott sziklák, olyanok lettek, mint a folyóvíz száraz, re
pedezett partja, olyanok lettek, mint a határban nyújtózkodó öreg fák kér
ge, olyan lett az asszony arca a sok szerelmeskedéstől, mint az ég, melyen 
egykor tán rohantak, de már régen megálltak a felhők. Olyanok lettek, 
mint a téli fagy, az a mozdulatlan végtelenség a város határában, olyanok 
lettek, mint maga a világ, így hát végre beleveszhettek ebbe a világba, vég- 
re-valahára eggyé válhattak vele minden bolondságukkal és nyughatatlan- 
ságukkal.

Reggel lett, fényes, kora őszi reggel, és ők már nem voltak. Úgy voltak, 
hogy a világban mélyen benne voltak. Beköltözött a föld mélyébe bolond 
kedvesével Koszta Nyikiforov, aki Szegedig hozta Kosovo Polje mezejének 
utolsó fűszálát, és akit nem sikerült megnyúzni, elégetni, kerékbe betörni 
vagy éppen csak felakasztani, ahogy pedig a fűmuzsikusok oly gyakran el
szenvednek effajta tortúrákat. A földben szerelmeskedik most már a 
szerb, döfködi lankadatlan a magyar asszony ölét, aki nem volt már senki 
és semmi, csak bolondság, jóllehet semmivel sem volt nagyobb bolondság, 
mint szerelmetes urának vágyakozó, csillapíthatatlan éhségű bolondsága.



B  Lovas Ildikó

Almácska

Négybe osztotta a léc az ablakot. Négy pici ablak izzadt a télben a szo
ba melegétől. Izzadságfoltjaik alakja különböző volt, aprócska alakok for
málódtak bennük, mesékkel. Meséket izzadt az ablak a télben. Almácska 
ott térdelt egy hokedlin, nézte őket. Mesekockákká vált a négybe osztott 
ablak, így mesélte később, teljes megértéssel a fia iránt, aki az üzletben vá
sárolt tizenkét elemből álló, tehát hat mesét tartalmazó kockákat dühösen 
sírva lökte le a konyhaasztalról, nem tudva összeállítani egyetlen történe
tet sem. Mert a mesék akkor szépek, ha mozdulatlanságba merednek előt
tünk, például egy ablaktáblára izzadva. És titkosak, mások számára elérhe
tetlenek, senki nem lehet tanúja sikertelenségünknek, ha nem tudjuk ösz- 
szeállítani őket: ha az ablak izzadságába beleformálódott alakokat nem 
tudjuk felismerni - magyarázta.

De lehet, hogy nem is alakok, csak pontok, lecsorgások, a kilátást ho- 
mályosító akadály részei, ellenkeztem. Nagyon értetlenül nézett rám, saj
nálkozva is. A fejedben, hát ott vannak, gyönyörű mozdulatlanságban. Egy 
kondásfiú, aki kezében tartja a királylány haját. És? - kérdeztem. Semmi 
más -  mondta -, semmi más. Talán a négybe osztott ablak másik három ré
szében folytatódott? Minek kellett volna folytatódnia? Hát, nem érted, va
lóban nem, hogy ebben az egy képben már benne volt a három próba, 
amit kiállt a kondásfiú? Az ablakra izzadt mesék csak a lényeget közölték. 
Ennek ellentéte a kéményből felszálló füst, állandóan változó történetei
vel. A füst meséi zajosak, kéken vibrálók. Igen - ráncolta homlokát Al
mácska -, talán ha rögtön megemlítem neked az ellenpontot, a kémény 

22 meséit, akkor könnyebben megérted emezt. És a csukott gang - talán a két



háború között üvegezték be - ablakainak egyértelmű jégvirágait sem hagy
hatjuk ki, hogy kibontakozhassanak előtted a négy pici ablak mozdulatlan 
történetei. (De nem állóképek! Nehogy ilyen butaságra gondolj.) A jégvi
rágok olyan közönségesek. Nem a szépségükben van a hiba, hanem titok- 
talanságukban, kitárulkozó fehér formáikban. Mozgalmasságukban, ahogyan 
át- meg átindáznak egymáson. A kémény meséi is mozgalmasak, de nem 
kitárulkozók. És gyorsan illanok. A jégvirágos ablakok, mert kitárulkozóak, 
a közönségességet sugallják, mozgalmasságuk hétköznapi, varázstalan.

Azért nem a kémény meséit választottam, mert nagy zajgást éreztem 
magamban. Az elég volt. Nézni a mozdulatlant vágytam. A biztosat. Egy 
teljes napig ugyanazt. Ami nem gyorsan illan, kékes gomolygásban, mint 
a kémény füstje, mint a jókedvem. Ritkán becéztek engem; nem volt divat 
a faluban az ilyesmi. Anyám nem is szerette a nevemet, ha kicsúfoltak mi
atta, csak vonogatta a vállát, apád az oka, ő ragaszkodott hozzá, neki pa
naszkodj, mindig ezt mondta, és a hátát fordította felém.

Nem tudta megbocsátani apámnak, hogy belészeretett. A háború után, 
amikor pödrődni kezdett a határ összefelé, mint a diófa levele, akkor érke
zett az apám a faluba. Beszélte a nyelvünket, a nagyapjától tanulta. Az ott 
volt katonatiszt, odavezényelték, a hegyek közé ékelt városba, oda is nő
sült. Élete végéig odaadó megértéssel kerülgette az imaszőnyeget, amely
re a felesége naponta ötször letérdelt. Az apámnak ő mesélt a lágy hegyek
ről, azokról, amelyeken másként nőnek a fák, a városról, amelyet beékel
tek a hegybe, és nem a mélyébe süllyesztettek, mint amelyben apám világ
ra jött. A királynék városáról úgy hallgatta apám a meséket, mint más a Pi
roskáról és a farkasról szólóakat. Amikor aztán lelőtték a trónörököst, 
apámban - de hiszen ez természetes - útjára indult a vágy, hogy megke
resse azt, amit a pisztolylövés ellopott tőle: gyerekkora meséit. És hiába 
tartották vissza, hiába magyarázták a szülei, hogy anyai nagyapja más ki
rálynékról mesélt, hogy annak semmi köze ahhoz, akit lelőttek, hiába fe
nyegették olyan szavakkal, mint „kiegyezés”, „elnyomás”, hiába húzták fe
jét a dzsámik felé, ő menni akart, megkeresni a puha hegyeket, lágy és 
nem szúrós ölű asszonyokat, a másként növő fákat, amelyek közé úgy éke
lődnek a fenyvesek, mint a mássalhangzók közé a magánhangzók. Azt 
mondta, elege van a haragosan ég felé meredő fenyőerdőkből, amelyek 
úgy torlódnak, mint a mássalhangzók a szavakban. És amikor vége lett a 
háborúnak, elindult, gyalog jött ide, ebbe a faluba, bekecse alatt az anyja 
kötötte pulóverben, nadrágját ugyanolyan kötött zokniba tűrte, zsákjában 
meg két tyilimet rejtegetett, nagyszülei szobájából valót. Azt gondolhatta, 
ha már a nagyapja nem érte meg, hogy viszontláthassa városát, legalább 
a szőnyeg, amibe naponta többször belerévedt a tekintete, legalább az ke
rüljön el a puha hegybe ékelt városba.



De nem tudott ott maradni, idegenül érezte magát. Vagy idegennek? 
Csuda magassága, fekete haja és éles orra elegendő ok lett volna. Meg a 
nadrág szárán felcsúszó zokni. Bámulták, gondolom, de ő fel se vette, bol
dog volt, megtalálta nagyapja meséit. De idegenül érezte magát - legyen 
így, aki boldog, nem lehet idegen -, mert munkát nem talált, ő a fához ér
tett, azt tudta simogatva alakítani. így került a falunkba. Közel mindkét 
városhoz, így mesélte nekem. Mert mindkettőhöz közel akart lenni; ebben 
a faluban megtehette, mert ez éppen úgy van a hegyek közé ékelve, mint 
amelyikből eljött, ha felgyalogolt az útra, nem is láthatta a falu egyetlen 
utcáját, csak sejthette, hogy ott van. Akár otthon. És a másik is közel volt, 
a mesés.

Anyámat egyetlen mondattal hódította meg: azt mondta neki, hogy so
ha nem lesz ráncos a szája környéke, mert nem szürcsöli a feketekávéba 
mártott cukrot. Árva lány volt, senki nem ellenezte, hogy ez a messziről 
jött fekete ember elvegye. Neki meg hízelgett az ereje, a sudár fenyőkhöz 
szokott izmos keze, hosszú teste és az a hódolat, amellyel lágy öléhez kö
zeledett a tyilimen. Gondolom, így lehetett. És ezért lettem én Alma, az ő 
vezeklése volt ez, hogy elárulta anyját, nagyanyját, talán még a nagyapját 
is, aki éppen azokat az asszonyokat szerette. A nevüket adta nekem.

Én meg olyan lettem, mint ők lehettek, a kemény hegyek között. Feke
te hajam, akár a gyapjú, járásom büszkén sodródó, akárha bő nadrágba te
kerték volna a csípőmet. Rajtam keresztül távolodtak el egymástól. Anyám 
féltékenyen figyelt, minden ottani nőt látott bennem, és őket képzelte a 
tyilimre. Apám meg hallgatag lett, talán mert nem tudta, nem hitte, hogy 
a lágy hegyekhez hasonló nyelv olyan hegyesen szúrhat, mint a fenyőer
dők, amelyek közül elmenekült. Vagy már előbb lett hallgatag, és anyám 
ezért féltékeny? Nem tudom. De ahogyan múlatták egymás mellett az 
időt, az megszüntette bennük az irántam való szeretetet. Nem hibáztat
tam őket, nem is tudtam, hogy ez történt. Én csak azt éreztem, hogy ne
kem háttal jó élni, háttal nekik, az ablakhoz nyomva a fejem, az izzadt ab
laktábla mozdulatlan meséit figyelve. Az olyan biztonságos volt. És titkos; 
senki nem tudta, ha nem sikerült összeállítanom, az ablak izzadságcsepp- 
jeiből kiraknom a beteljesült mesét. Tudod, ez nagyon fontos, hogy senki 
ne tudja rólad, ha nem sikerül, mert akkor azt sem sejtik, hogy a betelje- 
sültre vágysz, arra, hogy megjelenjen előtted a lényeg, és csakis az.

Csak a telekre emlékszem. A kondásfiúra, aki kezében tartja a király
lány hosszú haját. Szépségük izzadságban gyöngyözik.

A faluban nem volt szokás leszedni az almát. Ahogyan lehullottak, úgy 
maradtak a fűben tavaszig, lassan rohadva el. Gondolom, azért dobáltak 
tavaszonként a fiúk ezekkel a rothadt almákkal, mert másmilyen voltam, 
mint a falubeli lányok. Talán zavarba ejtettem őket. Ez jó is lehetett volna,



de én átoknak éreztem. Alma, figyelj csak, Alma, kiabálták, és repítették a 
testemnek az almákat, most riszáld a csípődet, suhantották felém a mon
datot, mindig ugyanezt, nem értettem, mert nem tudtam, hogy azt te
szem; én csak így tudtam járni. Kellemesnek éreztem azt, hogy járhatok. 
Mintha selyem simogatná a combom, tekeredne körém. És néha egészen 
gyönyörű volt ez az érzés, szinte megizzadtam belé.

Nem tudtam másként tenni, hát a kertek alatt jártam, benne a hegyol
dalban. Már elkezdődött a háború, rongyos volt a tyilim, és én nem tud
tam, miért vagyok Alma, mivégre dobálták utánam az avarból előkotort, 
megbámult gyümölcsöket, mi a hiba bennem. Ott ültem az ablak előtt a 
hokedlin, de már nem izzadt nekem meséket, inkább a testem tette, a ha
jam, mintha valaki a karjára tekerné, izmos kézzel zabolázná, azt mesélte, 
és szép volt, mozdulatlanságba merevült ez is. Anyám egyszer azt mond
ta, úgy parázslik, mint azok, apám meg hallgatott, nem is nézett rám, de 
mintha egyetértett volna anyámmal. És ez megint csak árulás volt, de 
most anyámat árulta el, beismerve, hogy azok a nők valóban parázslanak 
a kemény hegyek között. És nem tudta megmagyarázni neki, hogy ő nem 
bánja - gondolom -, hogy neki nem kellettek, hogy nem tehet arról, hogy 
a véréből lettem, és azokhoz hasonlítok.

Akkor döntöttem el, hogy beköltözők a királynék városába - apám min
dig csak így emlegette -, amikor (vége lett már a háborúnak) egyik fagyos 
reggelen, az ablak mellett ülve a hegynek futó kertünk almafáján meglát
tam két mosolygó almát, ott piroslottak a megbámult, vékony zúzmarával 
borított levelek között. Mert először láttam, hogy ilyen is lehet az alma. Ér
ted talán. Biztosan sokszor bámultam már az almafánkat és a termését, de 
nem láttam, ahogyan magam elé se tudtam volna képzelni, mindig csak 
azokat a megpuhult, barna, rothadt, avarban áttelelt almákat, amiképpen 
magamat is ilyennek; de akkor reggel az jutott eszembe, hogy talán még
sem úgy van, talán olyan vagyok, mint az a két pirosán mosolygó a novem
beri fán, ami valahogy ott ragadt fenn, nem zuhant bele avarral borított 
sírjába. Azt mondtam akkor, hogy beköltözöm a városba, mielőtt késő vol
na. Mielőtt ottragadok, rothadok meg az ablak előtt a hokedlin.

És tudom, hogy jól tettem. Bár ami történt, ha nem is rögtön, de az el
lenkezőjéről kezdett szólni. Eleinte jó volt, dolgoztam, a vásárcsarnokban 
árultam, főképpen almát, piros és sárga almahegyek mögül figyeltem az 
embereket, de nem furcsállottak engem, nem éreztem, hogy egyszer csak 
a testem felé irányítják éles röpítéssel az almákat, inkább becéztek, Al- 
mácskának hívtak és kedvesek voltak, a város jó, elfér benne mindenki, 
még én is. Ott ismertem meg a férjemet. Jó volt vele élnem. Mozdulatlan
ságba meredtek az éjszakák, mesét izzadt a testünk, úgy éreztem magam, 
mint a hokedlin guggolva, míg a négybe osztott ablakot néztem, de nem



voltam egyedül. És ez szép volt. Neki meg a szétterülő, keze alá csúszó ha
jam; azt mondta, szép neki.

Nem tudom, hogyan történt és mikor. Furcsán nézett. Aztán megkér
dezte, miért Alma a nevem, és tetszik-e nekem valaki, hogy olyan magam 
kelletve járok-kelek. Nem értettem. Kihűltek az éjszakák, ahogy a szoba is 
a téli reggelekre, amikorra eltűnnek a mesék. Minden mozgásba lendült, 
zavaros lett, én meg csak vártam, hogy újra mozdulatlanságba merevül- 
jünk. Nem szokott az italhoz, biztosan azért történhetett meg, hogy meg
fagyott, a falu közepén, az én falum közepén, a kocsma előtt. Azt mondják, 
egészen barna volt a feje. Arra gondoltam, mint egy rothadt alma, olyan 
lehetett.

De nem tudom elhinni, hogy mindez belőlem jött. Azoknak a kemény 
hegyeknek a másmilyen asszonyaiból. Én csak a szépséget akartam, hosz- 
szan tartón, mozdulatlanságba merevülten. Mindenki így van ezzel, nem? 
Látod, még a gyerekek is. Azért söprik le az asztalról a készen kapott és 
összerakhatatlan mesekockákat. Vagy nem?



I t  Prago Jančar

.atarina, 
a páva és a jezsuita

Regényrészlet

Katarina még sohasem látott ilyet: a zarándokok tüzei égtek a karinti- 
ai síkságon, fölöttük izzott az ég. Nem lett volna csoda, ha ennyi izzáson 
túl odafönt ott úszott volna az Aranyláda. Szólt az estharang, imádkozták 
az esti imát, mindegyik elmorzsolta a maga kérését, és kis időre megszaba
dult a félelmeitől, újra meg újra rövid fohászt mondtak a szerencsés uta
zásért és a szerencsés hazatérésért, a szép időért az úton, a hegyomlások, 
a viharok, az útonállók, a betegség és baleset elhárítására. A templomból 
énekszó szűrődött ki, az egyik tűznél is énekeltek. Ez volt a fáradtság éjsza
kája, a nyugovásé, a csodálatos éjszaka, az égbe felcsapó tűz fényének és 
szikráinak az éjszakája. A szikráké, melyek a tűzből pattantak és fölfelé 
úsztak az éjszakán át, előbb erősen izzón, aztán magasan fent az égbolt 
alatt elenyészőn. Katarina most könnyedén elképzelte az angyalokat, akik 
láthatatlanul úsznak e tüzes szentjánosbogarak között, megnézik maguk
nak a búcsúsokat, és kiválasztják maguknak azokat, akikre vigyázni fognak 
a hosszú úton. Az esti Ave Mariánál érezte, hogy az égből, az angyalokkal 
együtt az anyja is figyeli őt aggódó arccal, nemcsak őmiatta aggódik, ha
nem az apja miatt is, aki otthon maradt a majorban a cselédekkel, a jószág
gal és a kutyával, az apja, aki majdnem sírva fakadt, amikor Katarina el
ment reggel, mégis beszélt Janez plébánossal, tudvalevő, hogy miért: vi
gyázzanak Katarinára, ő az apja egyetlen kincse, ő, Katarina, és amikor az 
apát megnyugtatták, az mégis majdnem sírva fakadt, Áron kutya úgy vo
nított, mint amikor Katarina anyját temették, a nőcselédek keresztet vetet
tek: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen fiatal nő ilyen messzire menjen és 
ilyen hosszú időre. De anyja és ő, ő és az anyja jól tudták, hogy győzni fog- 27
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ja, hogy eljut az Aranyládához, és hogy valamivel, valamivel a lelkében fog 
visszatérni, maga sem tudta, hogy mivel, de biztosan valamivel, ami már 
száz és talán még sokkal több éve minden hetedik évben sok embert indít 
útnak a falujából és más falvakból, hogy minden hetedik tavaszon nekivág
janak, mint egy pihenő és tespedő csorda az ismeretlen parancsra, hogy 
nyugtalanul fölkeljenek és elmenjenek az ismeretlenbe, ismeretlen vidékeken 
át, a távoli célba, melyet úgy hívtak, Köln am Rhein, vagy ahogy a szlo
vén zarándokok mondják, Kelmorajn. Ment a tábortüzek között, Amalija 
meg-megállt és az asszonyokkal trécselt, Katarina odalépett az egyik tűz
höz, amelynél hangosan beszélt valaki, egy ősz hajú, ősz szakállú öregem
ber. Odalépett merő kíváncsiságból, hiszen éjszaka volt, s ő szabad volt, az 
első napi gyaloglást maga mögött tudta, könnyedén mehetett, ahová akart, 
egyszerre biztonságban volt a zarándokok tömegében, odalépett a tűzhöz, 
vigyáztak rá az angyalok és az anyja égi pillantása. És akkor megpillantott 
egy tekintetet, amely figyelte a jövetelét, amely mozdulatlanul figyelte, 
amint megállt a tűznél, a lángoktól megvilágított arccal. Egy férfi volt az, 
nála idősebb, a tűznél állt feltűrt ujjú ingben, úti csizmával a lábán, 
Katarina jó megfigyelő volt, egy pillantással fölmért mindent, remegő lán
gok visszfénye váltakozott az arcán, egyszer megvilágították, egészen fé
nyes volt, egy pillanat múlva árnyékba borult, és egészen sötét lett. Egy 
pillanattal hosszabban figyelte, bele kellett néznie abba a szembe, mely 
nézte őt, egy pillanatig túl hosszan nézett bele.

Minél távolabb utazott Katarina ezen az éjszakán is a múltba, minél in
kább közeledett a jövőből a reggel, annál többen hagyták ott a vigíliát a 
templomban, és gyűltek a tábortüzek köré. Rekedt férfiak, rikoltó nők is
mételgették egyszerű éneküket, újra meg újra, annak a tartománynak a 
nyelvén, melyet Simon Lovrenc rég elhagyott, ahová hosszú utazás után 
visszatért, hogy újra hallja:

Mária elindul Magyarországról, 
fájdalmas szívvel vándorol;
Mária legott a tengerhez ér,
Szép szóval ott egy révészt megkér:
Vigyél át, révész, Isten megáld,
Vigyél át, ezért égi trón vár!

És kántáltak és nyugtatták magukat az énekkel az éjszaka kísértetei el
len, az idegen és új világ kísértetei ellen, egészen a következő óráig. Ó, mi
lyen melengető volt egyszerre ez a kedves, szent együgyűség az énekkel, 
az Aranyláda képével, melyhez elindultak, mely az ének melegével és a 
messzi láda fényével köímyít a félelmen, és tölti el reménnyel az embere
ket, mely felszabadítja kegyetlen és nehéz életüket, ahogyan ismerte Si



mon a szív együgyűségét a világ másik felén is, ahol az emberek együtt él
nek a földdel, a föld emberei, ahol félelemből énekelnek, és szemüket az 
ég felé fordítják végtelen reménykedéssel. És útnak indulnak az egészsé
gért, a jószágért, hogy oltalmat nyerjenek betegségtől, tűztől, villámcsa
pástól, jégveréstől, háborútól, kísértéstől, gyilkosságtól, tolvajlástól és pa- 
ráznaságtól; hosszú útra kelnek azért is, hogy hálát adjanak, már az első 
zarándoktemplomban Mária lábainál, arany palástja elé tárják fogadalmi 
képeiket, egy fölborult szekér és megriadt lovak ügyetlen rajzát, valaki a 
patáik alá került, de Mária megmentette; ágyban fekvő beteg képét, ez is 
neki köszönheti gyógyulását; egy létradarabot, melyről leesett valaki, de 
életben maradt; falusi verekedés képét, az egyik legény kést ránt - annak, 
aki hálát ad, a kés nem szúrta át a szívét; vannak itt mankók és botok, fá
ból kivágott szívek, sok szív van, májak, tüdők, karok, lábak, fejek, vállak, 
haj is van, hajfürtök, melyeket fiatal lány hozott, csak a Mennyei Szűzanya 
tudja, milyen fogadalomból; a templom falára lánc van függesztve, EX 
VOTO, erre a láncra verték a keresztényeket a török rabszolgaságban. Má
ria tudja, minden titkot.ismer, mindenkit, aki félve vesz búcsút otthonától, 
a szeretteitől, mindentől, Simon jól ismeri mindezt, gyermekkora óta nem 
ismeretlen számára mindez, ismeri ezt a bizodalmat, amely ugyanolyan 
erős ezekben a paraszt- és polgáremberekben, akár az indiánokban, akik 
tegnap még bálványokat imádtak, ma pedig Neki ajánlják az életüket, is
meri ezt a bizodalmat, mely el fogja őket vezetni az Aranyládához és to
vább, és általa és segítségével a mennyekbe. Része akart lenni ennek, még 
egyszer, mint ahogy része volt ennek a missziókban, az éjszakában, a reg
geli homályban, a lélegzetével, fülelve mindenre, erre az ezernyi és egy- 
egy kívánságra, mely megtöltötte az éjszakát és kiáradt az érkező, bizony
talansággal teli napba.

Nem viszlek Isten nevében, 
sem az égi trón reményében, 
de viszlek csengő krajcárért, 
meg egy pár ezüst hatosért.

Az álmatlan Simon Lovrenc, a szökevény, aki megvált a testvérektől, 
megvált a Társaságtól, a magányos és elhagyatott Simon Lovrenc, álmat
lanságában bámult kifelé az ablakon erre az egyszerű és titokzatos népre, 
mely elindult valami cél felé, és azt kívánta, bárcsak paraszt volna a pa
rasztok között, polgár a polgárok között, beleveszve a kívánságok és remé
nyek gomolyába, a teli éjszakába, hogy kint volna közöttük és a tüzek kö
zött, és énekelne, szívéből, egész tétova valójából a második órájában en
nek az éjszakának.



A révész viszi már a hajót, 
mikor az süllyedni kezd legott.
A révész fölkiált fennhangon,
Máriát hívja a habokon: 
te segíts mirajtunk, Mária, 
te, hétfájdalmas Szűzanya.

Énekelték megállás nélkül, mély férfi- és magas női hangokon, maga is 
énekelt volna, nem latinul, hanem szlovénul, mint a többiek, a parasztok, 
azzal a hévvel és reménnyel a szívében, ahogyan azok, ugyanazzal a magá
tól értetődő tudással a titokról, melyet ők birtokolnak, és amelynek Simon 
nem volt a birtokában. Az összes elolvasott könyv, az összes tudós beszél
getés, az összes bolyongása, a noviciátus nehéz ideje, a magányos elmélke
dések után, egész idő alatt és most sem birtokolta azt, amit ezek az embe
rek önkéntelenül, félelemmel a szívükben, a tűz mellett az alacsony csilla
gok alatt, a rekedt és visító hangokon gajdolt egyszerű énekükkel. Azért 
jött, azért megy velük, a népi vallásosság és istenfélelem nyomában, nyug
talanságból és annak tudatában, hogy az egyszerű zarándoklatban ott a 
felismerés, mely őbelőle hiányzik, amit egykor birtokolt a guaranik között, 
de most ez hiányzik, mint ahogy az álma is odalett. A remény, amely már- 
már felismerés, és ami csak úgy egyszerűen bennük van, maguktól, maguk 
szerint. Ezen az úton ők névtelenek, névtelenek az értelemtől a titokig, 
egyszerű énekükkel, mely áthullámzik rajtuk, a tüzek között az erdő sötét 
rengetegébe; az énekkel, mely a vadállatokat is megszelídíti éjszakai való
jukban, és visszatér a szívbe, ahogy mondani szokták, igen, a szívbe. Ment 
egyik tábortűztől a másikig, és nézte az emberek arcát, akiket nem ismert, 
elmélázóak voltak és fáradtak, csontosak és gömbölydedek, kendő keretez
te női arcokat, foghíjas, röhögő férfiakat.

Hogy tudnék én neked segíteni, 
hajódat hogy tudnám megmenteni?
Segítsenek a csengő krajcárok 
Meg a sok szép ezüst hatosok!

A nagy tűz mellett, ahol egyre több ember gyűlt össze, ősz hajú öreg 
hadonászott a botjával, afféle bibliai próféta, és a bölcsességeit hajtogatta. 
És Simon ott egyszerre beleütközött egy pillantásba, az egymáshoz hason
ló, az éjszakába süllyedt, a tűz fényétől megvilágított arcok közül, az arcok 
éjszakai tömkelegéből váratlanul kibontakozott egy arc, egy fájdalmasan 
fiatal, fájdalmasan elgondolkodó arc, elrévedő szeme a tűzbe nézett és 
ugyanakkor önmagába, egy fájdalmasan szép arc. A kései zarándoktűztől



megvilágított összes többi arc egyszerre beleolvadt a határozatlan tömeg
be, csak egy ragyogott ki közülük, a tűz túloldalán, a lángok között, egy női 
arc, egy tekintet, amely eltalálta Simont, egyedül efölött az egyetlen arc 
fölött izzott a fény kicsiny kupolája.

Ott, a tűz mellett állt Katarina Poljanec, látta, hogy valaki nézi őt, egy 
sötét arc a tűz túloldaláról, érezte magán ezt a tekintetet, végre valaki nem 
néz keresztül rajta, mint ahogy keresztülnézett a páva a dobravai udvaron, 
a dobravai ebédlőben... Ez nem nézett keresztül rajta, hanem belenézett, 
beléhatolt, oda, ahol az emberi közelségre vágyott, még inkább a bátorság 
szavára, mivel Katarina ezt igényelte, bár egyszerre szabadnak érezte ma
gát, jobban mint valaha, habár teljesen elbűvölve nézte az éjszaka ezen iz
zó szemeit, e lángnyelveket, melyek ott lobogtak mindenütt Katarina első 
zarándok-éjszakáján.

Az őt bámuló szem szomorú volt. Egy férfi sötét arca, ott állt a remegő 
lángnyelvek, a fénylő lángok túloldalán, az éjszakai, már csaknem hajnali 
zarándoktűzzel megvilágított arc, egy szomorú ember szeme, keserűséggel 
az orra mellett lefutó éles vonásokban és kissé lebiggyedt szájjal, Katarina 
jó megfigyelő volt, sok nap és éjszaka tanulta szemügyre venni egy férfi
arc minden vonását. Csak annak a férfinak a szeme, akit a legtöbbször fi- 
gyelgetett, kinek az arcán ismert minden harmonikus vonást, az a szem so
ha nem nézte meg őt, vagy ha mégis, akkor keresztülnézett rajta. Ez nem 
nézett keresztül rajta, hanem belemélyedt, hosszan, Katarina a tűzbe né
zett, hogy belesajdult a szeme, arra gondolt, inkább a másik cipőt kellett 
volna fölvennie, amelyik a táskájában maradt, ez nagyon ormótlan, ami 
most van a lábán. Zavarában téblábolt ide-oda. Miközben a zarándok kön
töst viselő prédikátor beszélt tovább a hamvadó tűz mellett gyülekező em
bereknek, annak az embernek a pillantása megállt Katarinán, és többet 
nem mozdult. Valami végigfutott Katarinán. Olyan volt, mint éjszakai lá
togatójának a tekintete, akinek nem volt arca, csak tekintete, keze és teste, 
egy pillanatra átfutott rajta, hogy ez ő és senki más. Az, aki nem tud alud
ni, aki eljön hozzá a kóbor éjszakában, amikor egyedül van a házban, ami
kor apja fent ül a parasztokkal a pálinka mellett, és a jószágra törő vészről 
beszélget. Érezte, ahogyan nézi őt, egy pillanatra beleolvadt a férfi pillan
tásába, akaratlanul végigfutott a kihamvadó zarándoktűz alacsony lángjai
tól megvilágított arcán. Aztán a mellében nyugtalansággal, amely hasonló 
ahhoz az éjszakában, belerévedt a tűzbe, és felriadt, amikor a prédikátor 
erős hangon így kiáltott: Adjatok számot bűneitekről!

- Nekem már van egy, csicseregte mellette Amalija, egy bűn már 
nyomja a lelkemet, mondta, és kacagott. Az előbb a mosakodó férfiakat 
nézte, mesélte, az egyik levette az ingjét, olyan szőrös volt a nyakától a köl
dökéig, és a hátán is, ilyet még sose látott, olyan szőrös, hogy majdnem el



törte miatta a lábujját, ezt, mert belebotlott valami kiálló gyökérbe. 
Katarina nem hallgatott rá, el volt telve ezzel az éjszakával, nem érdekel
te, ki volt szőrös, és melyik ujját törte kis híján Amalija. A szíve kalapált, 
egy pillanattal tovább nézett egy szembe, hagyta, hogy beléhatoljon az a 
pillantás, ezért kalapál a szíve.

- Adjatok számot bűneitekről! - kiáltotta az éjszakai prédikátor erős 
hangon, és az álmos emberek között tovább hullámzott és felmorajlott: - 
Hallgassátok, hallgassátok, Tóbiás fog beszélni. A szónok krákogott egyet, 
megvárta, hogy elcsendesedjenek. Lelökte fejéről a csuhát, és a tűz fényé
ben felfénylett hosszú, már kócos és elhanyagolt szakálla. Az ének elhall
gatott, a hallgatóság elnyugodott, akik a tűzhöz jöttek, azoknak suttogva el
mondták, hogy itt van köztük a ptuji atya, aki nem tudta, ki az a ptuji atya, 
annak elmondták: Ptujból való, ismerik a környékben és az összes zarán
dokú in , a ptuji atya, Tóbiás atya, aki legalább százharminc esztendős, de 
inkább több. Adjatok számot bűneitekről! - kiáltotta tehát Tóbiás:

-  Meg fogtok döbbenni, elborzadtok azok sokaságán! És föl fogtok kiál
tani, mint Dávid, hogy bűneitek a fejeteket borító hajszálaknál is számo
sabbak! A bűnök, melyeket ismertek és azok, amelyek csak megkísértenek 
benneteket, de ti némán elfogadjátok őket, anélkül, hogy bármit is gondol
nátok eközben. A nappal bűnei, az éjszaka bűnei, az ébrenlét bűnei és az 
álom bűnei. Igen, hacsak egy kicsit is megvizsgáljátok a lelkiismereteteket, 
meglátjátok, hogy tágas ez a szakadék, tengernyi, tele csúszómászókkal és 
rovarokkal, melyeknek se szeri, se száma.

Katarina éjszakai látogatójára gondolt. Iszonyattal gondolta el, hogy 
szakadéka tágas, bűne tengernyi. Ennél is tágasabb és mélyebb volt a te
kintet, amely rajta nyugodott. Érezte, hogy ebből a pillantásból valahová a 
mellébe hatol valami, mint a csúszómászók, és hogy a számuk mérhetet
len. Néhányszor akaratlanul is visszapillantott rá. A tekintet és a kéz, a kis
sé zömök termet, valahonnan mindez ismerős volt, ezt mondta egy meleg 
és odaadó érzés egész testében. Fáradt vagyok, gondolta, sokat gyalogol
tam. Lehetséges-e, hogy az álombéli férfi most egy arc, egy ismeretlen za
rándok arca a hajnali tűz mellett, elgondolkodón, fáradtan, kissé szomorú 
szemmel, kissé borostás arccal? Minél inkább elhessegette ezt az előtola
kodó gondolatot, annál jobban belérögződött.

Tóbiás, a prédikátor egy fahasábot dobott a tűzbe, hogy a fák koroná
jáig felszikrázott. Fölemelte a kezét, és széttárta az öt ujját.

- Idenézzetek! Nézzétek ezt a kezet!
A kéz magasan a fejük fölé emelkedett, vörösen megvilágítva, a szikrák 

körberöpdösték.
-  Ez az öt ujj, kiáltotta, ez a bujaság, az erkölcstelenség, a tobzódás bű

nének, az ördög minden kísértésének öt ujja. Óvakodjatok ettől az öttől, a



hosszú úton mindenütt leselkedni fog rátok. Az első ujj a buja pillantás, a 
másik a hamis érintés, az asszony, a kígyó érintése, mely beléd mar, a har
madik a tűzhöz hasonlatos mocsok, mely kiégeti a szívet, a negyedik a 
csók. A csók már maga a tűz.

Kihúzta a tűzből az izzó fahasábot.
- Ki olyan ostoba, hogy ajkával illesse a parazsat? Mégis sokan megte

szik ezt az ostobaságot, mely oda vezet, ahol az ötödik ujj áll, az erkölcste
lenség bűzhödt bűne az ötödik ujj.

A prédikátor visszahajította a tuskót a tűzbe. Megint felizzott, egy pil
lanatra fellángolt, és szikrákat hányt a fák vörösen megvilágított koronáiba.

Katarina észrevette, hogy a férfi, aki még mindig őt nézte, most elmo
solyodott. Nem tudta, hogy őrá vagy a tüzes szónokra. Elmosolyodott, és 
Katarina azt gondolta, hogy ez valahogy mégis más, nem ő, nem az, aki 
éjente látogatja, az sohasem mosolygott.

Nem tudta, Simon nem tudta elvonni a tekintetét, először azt gondol
ta, hogy ott a tűznél pillanatnyi elrévedése, szétszórtsága, önkéntelen kí
váncsisága miatt nem tudta elvonni a tekintetét. A csók már maga a tűz! 
Mikor hallott utoljára ilyen izzó és tüzes prédikációt, elmosolyodott, úgy 
érezte, hogy ő is, a lángok között, a túloldalon. Kettejük között volt a tűz, 
körülöttük pedig az egyre hallgatagabb emberek, végéhez ért az éjszaka, 
közeledett az erdő párás ébredése. A reggeli fű nedves lélegzése, a napsü
tés, mely elvágta az elfúló, távolodó éjszakát a pengeként közeledő nappal
tól, minden, Isten teremtett világának az egyes élőlények végtelen sokasá
gának minden lélegzete, minden szétfoszlott a háttérben, abban a pillanat
ban, amikor többé nem tudta elvonni onnan a tekintetét. A nő, akit még 
sohasem látott, ott állt a tűz túloldalán, a fáradt reggeli órában, kendőjét a 
homlokába húzta, egészen a szeme fölé, a szeme fölé, mely egyszerre tel
jes erővel vonzotta őt magához és magába. Olyan tekintettel, mely beléha- 
tolt, Simon szemén keresztül, azon a nyíláson keresztül, amelyen át, ahogy 
az egyházatyák tanították, a világ hatol belénk, a világ megismerése, a jóé 
és a rosszé, a szépé és a rúté, Isten igazi szépségével és a váratlan kísértés 
hazug szépségével. Látta őt közelegni a képből, jött a zarándokok csoport
jában, megvilágítva kilépett a csoportképből. És a tűznél állt, és már eltűnt 
a látóteréből és egy pillanatra a tudatából is. Mielőtt eltűnt volna, fájdal
masan szép volt, fájdalmasan világos jelenés a hajnal és ugyanakkor még 
az éjszaka világából, a hosszú zarándoklat kezdete előtt, a reggeli ocsúdás- 
ban, egy kép, akár a harmatos erdő vagy a vizes és ébredő fű, egy világ ké
pe, mely jön és eltűnik. Ahogy ott állt, ahogy nem sütötte le a szemét, 
ahogy a tekintetük találkozott, ahogy különösen nyugodt arcát alulról 
megvilágította a kihamvadó tűz vörös fénye, s ugyanakkor egyszerre fönt
ről, a hegyről, a fák koronájából és azokon keresztül elöntötte az áldott



napfény, eleven kép volt, mely egykor egy más alakzatban fog rögzülni, a 
haragvó, bosszúálló, öldöklő' angyal alakjában. így áradt a földi tűzből a 
női arcra egy pillanatig izzása a lenti világnak, a földről, belőle, a föld üre
geinek tüzes lüktetéséből, így ömlött a reggeli égi fény odafentről, elmos
ta a határokat, fölolvasztotta a világokat. Középen, kettejük között nyugodt 
izzással kihamvadt a tűz, a füst felkúszott a fényes hajnali égre, kettejük 
között tűz gyulladt.

A fák koronái között elhalványodtak a piros szentjánosbogarak, elhus- 
santak az angyalok, a fuvarosok elindították a szekereket, a sarkalt cipők 
az út porába süppedtek, valaki kiáltott a hegyoldalban, az alvókat feléb
resztette a magányos kiáltás, akár a távoli dobszó, mintha a harangokat 
szólította volna, hogy ébredjenek és szólaljanak meg, és valóban megszó
laltak.

*

Salzburg közelében egy különös ember csatlakozott a kelmorajni za
rándokokhoz, mint megtudták, egy remete. A remetéről, aki életét a túlvi- 
lági dolgoknak szentelte, az evilágiakat pedig mélyen megvetette, már 
egész úton sokat hallottak. Egy sziklaodúban lakott magasan a hegyekben. 
Úgyszólván befalazta magát a sziklába. Egy barlangba, melyhez olyan kes
keny út vitt föl, hogy az ember szédült, és könnyen a mélybe zuhant, ha 
nem rendelkezett egy zerge képességeivel vagy isten segítségével. A reme
te, név szerint Jeromos, mindkét képességgel rendelkezett. Nemcsak hogy 
sokszor megtette a veszélyes utat remete-, vagyis alpesi lakához, hanem a 
fagyhalál is elkerülte, amelynek pedig a természet összes törvényei szerint 
be kellett volna következnie. Barlangja ugyanis olyan parányi volt, hogy 
sem fűteni, sem főzni nem tudott benne. Még felállni és mozogni sem, 
hogy kezét-lábát felmelegítse. Ideje nagy részét fekve töltötte, állatbőrök
be burkolózott, és imádság előtt minden reggel és minden este meghúzta 
kis harangját. Nyaranta a vecsernye idején hallották a pásztorok a hegyi le
gelőkön, mélyen a szikla alatt. És látták, hogyan mentek föl hozzá azon a 
keskeny ösvényen a kecskék, amelyek megszokták a szelíd esti harangszót, 
és a szúrós hegyi fű ritkás csomóit legelték a remete barlangja körül. Télen 
sem szűnt meg harangozni Isten dicsőségére. A harangot egy zsineggel a 
lábához, a nagyujjához kötötte, egyedül ez a testrésze kandikált ki az állat
bőrök alól, melyekkel jól betakarózott. Agyonsanyargatott, csekély készle
teiből táplált teste nem is volt képes nagyobb erőfeszítésre. Tehát a nagy- 
ujját mozgatta, és minden este jelezte imádságának a kezdetét és a végét. 
Habár senki sem hallotta, sem a pásztorok, sem a kőszáli kecskék.



Tavasszal lejött a völgybe, hogy élelmet és ruhát adjanak neki a plébá
nián, és a kíváncsiskodók ilyenkor még Salzburgból is eljöttek a látására. 
Sokan meg is akarták érinteni a szent férfiút. Azt mondták, súlyosak a bű
nei, hogy ilyen szörnyű vezeklésre ítélte magát. Azt mondták, valaha her
ceg volt, aki verseket írt, hercegnők ablaka alatt énekelt. Boldogtalan sze
relmes volt, és boldogtalanságában, boldogtalan szerelmi ölelés közben 
fojtotta meg a szerelmesét. Mindenesetre olyan különös mondatokat mon
dott, hogy bizonyosan verseket írt, mielőtt remete lett. A mondatok, me
lyeket mondott, erről tanúskodtak.

Amikor a plébánián, ahová Jeromos remete aznap érkezett eleségért a 
hosszú télre, amikor a hegyi faluba megérkeztek a zarándokok, a kilétét 
firtató kérdésre így felelt:

-  Téli erdő vagyok novemberben.
A parasztok ezt nem értették, valaki azt mondta, biztosan azt akarja ki

fejezni, hogy sokat fázik odafent. De Janez plébános elmagyarázta nekik, 
hogy ez szomorúságot jelent. Hogy ez a híres tristia jele, amit a mélyen 
vallásos emberekhez hasonlóan csak a szerelmesek éreznek. A szerelmes 
számára ez a hideg lélek, a sóvárgás az után, aki nincs többé, vagy messze 
van, a hívő számára ez isten kegyelmének a távolléte az emberi hidegség 
közepette.

- Búvópatak vagyok, mondta a remete.
Ezt úgy magyarázták, mint isten jelenvalóságának bizonyítékát. A pa

tak, mely a lábunk alatt folyik, az élet patakja, nem látjuk a folyamát, nem 
tudjuk, honnan jön, és hová tart.

- Mi a földrajz? kérdezte, a földrajz a madarak röpülése, válaszolta. A 
nyelv szakadéka, mondta, az emlékezés néma nyelve.

- Vak vagyok, mondta, aki a nyelv útját kutatja mindenkihez.
Mivel létezésének még nagyon sok ilyen definíciója létezett, nem tö

rődtek többé a magyarázattal, hanem meghívták, csatlakozzék hozzájuk, a 
szent ereklyékhez, Kölnbe és a szent leplekhez, Aachenba vezető útjuk
hoz. Nagy ámulatukra készséggel odahagyta sziklaotthonát és a körülötte 
legelésző kecskéket. Csak a harangot akarta magával hozni.

- Lánca a szív körül fog harangozni, mondta.
A zarándokok jó jelnek vették a döntését. A szent férfiú elindult a 

hegyre a harangjáért, ők pedig imát mondtak a különös emberért és a tu
lajdon lelki békéjükért, majd a borsóért is, amit a plébánia udvarán főztek 
nekik, és amely már vígan gőzölgött.

Még hosszan beszélgettek Jeromos remetéről az éjszakában, arról, mi 
hajtotta a remeteségbe, és arról, hogy nem veszi meg az isten hidege. Csak 
a ptuji Tóbiás atya fanyalgott, mert dicsőségét kissé elhalványított a hegyi 
férfiú megjelenése. Még az is kiderülhetett, hogy a remete idősebb nála.



Nem látszott, hogy százötven vagy több éves volna, mint Tóbiás, hiszen 
ügyesen kapaszkodott föl a sziklákon. De az ilyen embernél sose tudni, há
nyadán állunk, mióta van és meddig lesz még a világon.

Amikor nehéz volt Simon szíve, és mindennap az volt, eszébe jutott Je
romos. Ilyen remete akart lenni, akit nyaranta a vecsernyék idején csak a 
havasi legelők pásztorai hallottak mélyen a szikla alatt, és csak a kecskék 
látták, akik hozzászoktak a szelíd esti harangszóhoz, ott tépdesték a szúrós 
hegyi fű ritkás csomóit a remetecella körül, ő meg telente zsineggel a lá
bára kötötte a harangot, a nagyujjára, az egyetlen testrészére, amely kilát
szott a prémek közül, amelyekkel keresztül-kasul beburkolózott, hogy ha
rangozhasson isten dicsőségére. Én is, mondta Simon Lovrenc, én is téli er
dő vagyok novemberben, búvópatak, vak, aki utat keres mindenhez, én is 
tudom, hogy a földrajz a madarak röpte, az én nyelvem is a nyelv szakadé- 
ka, az emlékezés néma nyelve.



barokk él

A fordító jegyzetei

Barock lebt - A barokk él - hirdették Bécsben a tavasz nagy képzőmű
vészeti kiállítását, nem sokkal a Rubens-kiállítás után. A plakáton göm- 
bölyded idomok, rózsás arcú puttók, kavargás, felhők, fények és sötétek. 
Elmúlt már az idő, amikor a szlovénok náthát kaptak attól, ha Bécsben va
laki eltüsszentette magát, a barokkot azonban az egyik legkiválóbb szlovén 
elme mindentől függetlenül időszerűnek érezte már jó ideje.

Drago Jančar (1948) nagyregényben gondolkodott, olyan tabló megraj
zolásában, amelyen fellépnek egy bizonyos kor jellegzetes alakjai, megele
venednek a történelmi események, és uralkodók lépnek színre. Velük 
együtt a régi szlovénok jellegzetes alakjai, a hiedelmeik, szokásaik, a szűk, 
alpesi völgyeikből való örök elvágyódásuk.

Jancart régóta, tulajdonképpen első nagy áttörést jelentő könyvétől, 
A gályarab (Galjot, 1978) megírásától izgatják azok a századok, amelyek a 
török fenyegetés elmúltától a nagy francia forradalom időszakáig, I. Lipót 
és Mária Terézia uralkodásának időszakára esnek.

A gályarab a fiatal Drago Jančar börtönélményének a lenyomata, a 
könyvet a börtönben kezdte írni, ahová tiltott irodalom behozatala miatt 
került 1974-beri. A kor terrorjának kiszolgáltatott, a történelem sodrásába 
vetett emberről beszél, aki mindhiába menekül a sorsa elől „az üres égbolt 
alatt”. A földi üdvöt vagy inkább a túlélést hajszolja a XVII. század eret
neküldözései, inkvizíciós tortúrái, lobogó máglyái közepette, a megmene
külés halvány reményével. A könyv 1985-ben magyarul is megjelent az 
Európa Könyvkiadónál.



Katarina, a páva és a jezsuita (Katarina, pav in jezuit, 2000) című regé
nyéről elemzői csúcsműként szólnak. Drago Jančar a kilencvenes évek kö
zepétől dolgozott könyvén, s annyit árult el, hogy nagyregényt tervez a 
krajnai, karintiai és stájeri szlovénok hétévenkénti kölni zarándoklatairól. 
Vagyis ahogy Köln am Rhein neve a szlovén vallásos folklórban él, 
Kelmorajn búcsúsairól.

A nagy könyv ambíciója, mely a világ (itt a szlovén kozmosz) totális ké
pét mutatná fel, szándékában és a megírás idejében, egyéb körülményei
ben is emlékeztet egy hasonló korú másik szerző vállalkozására. Nevezete
sen arra, ahogyan Esterházy Péter Harmónia caelestise készült el, mint a 
múltat (s benne a barokkot is) megjelenítő nagy mű, bizonyos előképek 
után, az 1990-es években. Mindketten az ezredforduló évében, a 2000. év 
tavaszán léptek könyvükkel a nyilvánosság elé.

Az 1756-1773 közötti években a nagy búcsújárás kalandok sorozatát 
jelentette: az Alpokon való átkelés után, a Dunához érve csatlakoztak hoz
zájuk a Habsburg Birodalom más részeiből, többnyire Magyarországról 
érkező búcsújárók. Érdekes adalék, hogy az utóbbiak nagy száma miatt 
német földön magyar zarándokoknak nevezték a sok száz főből álló, kü
lönféle nemzetiségű tömeget, mely dél felől érkezvén, a Rajnán felhajózva 
jutott el a kölni dómba, a három királyok csontereklyéihez. Ezekben az 
években zajlott az osztrák-porosz háború is Szilézia birtoklásáért. Ilyen 
háttérrel járják végig Jančar hősei kegyes útjukat. Ekkoriban tiltják be 
egyébként a kelmorajni zarándoklatokat, mivel e „vallásos turizmus” kez
dett botrányos jelleget ölteni, és eltávolodott jámbor indíttatásától.

Jančar terveiben az is szerepelt, hogy sokágú, gazdagon burjánzó törté
netet ír, és azt barokkos formai elemekkel formálja meg. A leány, a katona 
és a szerzetes útjai e búcsújáráson keresztezik egymást. A vőlegényre 
mindhiába várakozó Katarina a nagy zarándokúton akar választ találni a 
tulajdon életére. Az úton találkozik a jezsuita szerzetessel, Simon 
Lovrenccel, aki elhagyta rendjét, és a jámbor krajnaiak naiv vallásosságá
ban akarja visszanyerni lelki békéjét. A páva nem más, mint egy hetvenke- 
dő katona, a kalpagjaival, szalagjaival ékes nyalka tüzértiszt, Franc 
Windisch, aki dicsőségre vágyik, és hadba indul Mária Teréziáért a porosz 
örökösödési háborúban.

Gazdagon ívelő körmondatokkal, sokágú, mégis egy törzsben egyesülő 
történettel íródik Jančar „barokk regénye” a XVIII. századi szlovénokról és 
nem utolsósorban egy nagy szerelemről. Meg az élet értelmének örök ke
reséséről, hiszen a főszereplők annak az ígéretnek jegyében járják végig vi
szontagságos útjukat, hogy találkozhatnak a kölni ereklyékkel, azaz isten 
földi jelenvalóságának és kegyelmének látható bizonyítékaival. Hogy még 
itt a földön üdvözülhetnek.



Drago Jančar, a talán legismertebb mai szlovén szerző húsz éve olvas
ható magyarul. Három regénye jelent meg, A gályarab, Kaján vágyak, Zaj- 
gás a fejben, egy novelláskötete Az angyal pillantása, továbbá esszéi Az el
tört korsó kötetében és különböző folyóiratokban.

A Híd 1989-ben közölte Godot-ra lesve című groteszk játékát, melyet 
Újvidéken mutattak be 1990-ben. Paál István állította színpadra 1989-ben 
Veszprémben A nagy briliáns valcer című darabját. Az az évi, a háború 
előtti egyik utolsó Sterija Játékokon ez a produkció képviselte Szlovéniát. 
Halstatt című darabját ugyancsak Veszprémben vitték színre, Sashalmi Jó
zsef rendezésében 2001-ben.

Katarina, a páva és a jezsuita című regényét több nyelvre lefordították, 
magyarul 2006-ban a pécsi Jelenkor Kiadónál vár megjelenésre.

Gállos Orsolya



ersenyfutás az üregi nyúllal

Balázs Attilával beszélget Virág Zoltán*

Cuniculus vitae című írásodban (Magyar Narancs, 2001. június 28.) olvas
ható, hogy mindig ijedelemmel tölt el, ha a nyúlról kell beszélned.

Mond az ember mindenfélét... Nos, én nagy lendülettel kezdtem el írni 
azokat a Narancs-béli nyúlfarok-egotripeket, de aztán lett valamiféle válto
zás, számomra jó is. Németh Gábor kolléga szerkesztett ott akkor, ő szer
vezett be, hogy a Mediawave-ről is írjak, meg amerre megfordulok a világ
ban, erről-arról. Például Joseph Beuys kiállításáról itt Pesten, az ezt köve
tő makkfa-ültetésről és a többiről, mert mellesleg egy aprócska Beuys 
makkfát ültettünk, amelyik sajnos satnya maradt, kiszáradt. Mindennap 
mentem, öntöztem így jó darabig, aztán hiába, úgy látszik, nem honoso
dott meg. Nincs itt igazából talaja. Ja, de a nyúl, a nyúllal mit akartam? 
Könnyű megtalálni az elődöket. Nagy szeretettel olvastam volt John 
Updike-ot, s tény, az ő nyula megragadott, az a motívumféle, miszerint van 
egy többé-kevésbé renegát illető, aki nagyon elégedetlen az életével, s egy
szer csak úgy erőt vesz rajta a nyúlreflex, simán megpattan. Segíti az ügy
ben, hogy egyébként kiváló kosarazó, fizikumának köszönhetően az óriási 
ugrás sikerül, azaz tulajdonképpen nem sikerül neki se teljesen. Ám én 
nem az Updike nyulát akartam megírni. Közel állt hozzám, és tetszett Tol
nai Ottó Iktatott nyuh. Tolnai művében szerepel egy kis nyuszika, melyet 
az erkélyen tartanak, s ez a kis nyuszi, ez a Tolnai-birodalomba beiktatott 
nyúl egy szép napon eltűnik, a korlátra ráragadt szőrszálakból azonban ki
következtetik, hogy az állatka voltaképpen leesett az erkélyről, aztán vagy

‘ Elhangzott Szegeden, a Móra Ferenc Kollégiumban, 2004. május 4-én



elvitte valami eb, vagy a fene tudja, mi lett vele. De én a Tolnai iktatott 
nyulát sem akartam megírni. Tetszett bizonyos Richard Adams Watership 
Down című regénye a nyulakról. Méretes prózai mű, finom meseszerűség 
a nyulakról, nagyon-nagyon szép, a tapsifülesek életéről, áttanulmányozta 
az ember a nyulakat, látszott, mennyire komoly munka fekszik benne. Ha
talmas lendülettel és odaadással olvastam a szöveget, de még ennek az 
Adamsnek a nyulaival sem akartam különösebben foglalkozni. Rájöttem, 
megalkotom a saját nyulamat, amelyiknek a hátán évszázadokat, netán év
ezredeket lehet pillanatok alatt bejárni. Michel Foucault szempontrend
szeréből indultam ki, aki azt állította, hogy tulajdonképpen több történe
lem létezik.

Abban a bizonyos jugoszláviai, ugyancsak monolitizmusra törekvő 
rendszerben, akármennyire szabadabb volt, akármennyire lazább volt a 
magyar egypárti rendszernél, az olyasféle kijelentések, hogy több történe
lem létezik, a történelemnek többféle interpretációja lehetséges, igen eret
nek dolgoknak számítottak, ugyanakkor számomra kellemesen vonzónak 
tűntek. Arra gondoltam, hát a fene egye meg, ha az embereknek több tör
ténelmük létezhet, akkor miért ne rendelkezhetnének a nyulak legalább 
egy darab történelemmel. így született a nyúl-történet, tehát a nyúl-törté- 
nelem, azáltal, hogy megírtam, legalábbis egy részét, szóval a történelem 
részévé avanzsált. Ez nyilván annak az igyekezetnek a része, amit zeug- 
mának neveznek, bizonyos fajta mellérendelés, amellyel szabadon élve 
egészen furcsa dolgok érhetők el. Veszünk egy kis darabkát a történelem
ből, az emberek írta, hivatalosan verifikált történelemből, s aprókat jutta
tunk belőle, mondjuk a nyulaknak. Ilyen formában játszadozva teljesen új 
lehetőség nyílik meg előttünk, tökéletesen új világkép, valami, amiben az 
ember nagyon remekül elboldogulhat, amennyiben játszani van kedve. 
Azaz ha képes úgy viselkedni, mint egy eredeti, vérbeli homo ludens, ak
kor ebben óriási élvezetét lelheti.

A történelemnek, mint kereszteződések, metszésvonalak, átirányulások 
nyitott rendszerének a felfogása különleges eljárások kezdeményezője le
het. A historizmus és a historiográfia lucidus nyelvjátékaiban nálad külön
leges tárháza képződött meg a múlt jelenségeinek és figuráinak. Rangos 
történelmi események, döntő pillanatok, fordulópontok, kulturális meta
forák, művészetfilozófiai utalások, mitikus ősök, felmenők, zoo-antropo- 
m orf lények, markáns személyiségek bukkannak fel műveidben úgy, hogy 
a legkiemeltebb vonalak reprezentánsai, a középszint átlagos képviselői és 
az önmagukban nem túl nagy jelentőséggel bírók egyszerre válnak teljes 
jogú szereplőivé minden eseménymozzanatnak.

Jóleső érzés először is, mondom, megfircangolni a történelmet, amelyet 
sokan szentnek tekintenek. Főleg szentnek tekintették valamikor a népfel



szabadító háborút. Távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, nem folyt ren
geteg vér a helyes oldalon, nem folyt vér a helyes ügyért stb., de mindig is, 
és leginkább ifjúkoromban, nagyon idegesítettek a nagy, szent és patetikus 
összefüggések. Bármely kanonizált ügy arra csábított, hogy egy hatalmas, 
ízléstelen graffitit vagy valami hasonlót helyezzek el rajta a magam mód
ján. Másrészt úgy képzeltem, nagyon-nagyon jó, kapóra jöhet a nyúl, ame
lyikről különféle biológiai lexikonok, könyvek, mindenféle kiadványok 
szólnak, ráadásul kis szerencsével a város peremén is lehet látni (magam 
számtalanszor láttam nagyapám tanyáján), s ha ezt a nyulat kicsit a törté
nelem színpadán billegtetem és megugratom, megfuttatom - számba véve 
a különféle kidolgozásokat és feldolgozásokat az eredeti állatkától, egészen 
Beuys nyuláig -, akkor ez valamiféle vastag, mégis elasztikus, mindkettő
vel együtt nagy teherbírású, eleve színes vázát alkothatja egy olyan törté
netnek, amilyet mindig is szerettem volna olvasni. Úgy vettem észre, még 
akkor, ilyet nem írt senki, ezért saját szórakoztatásomra megalkottam az 
üregi nyúl (az oryctolagus cuniculus) történetét, amelyik az imént elmon
dottak fényében bontakozik ki. Ezzel bizonyos értelemben olyan szerkeze
tet hoztam létre akkori meglátásom szerint, amelyik a maga módján elég
gé egyedi. Időnként még mindig szeretem olvasni. Sokan azt állítják, hogy 
ez az én legjobb művem. Miként az első gyermek, talán a legkedvesebb. De 
nem biztos, hogy a legjobb. Új minőségtesztet kellene végezni? Sokat ol
vastam különben, és sokat tanítottak egyetemen a szövegelemzés lehető
ségeiről, úgyhogy Bányai Jánosnál és Thomka Beátánál rengeteget mérics
kéltem, amikor a strukturalizmus dívott, emlékszem pontosan, jól lemértem, 
legalább harmincszor William Faulkner Hang és téboly című munkáját.

Nemcsak lemérted, hanem kitűnő tanulmányt is szenteltél neki, s mun
kásságodnak bizony létezik egy olyan vetülete, amelyet kevéssé szokás 
emlegetni, noha legalább annyira kiemelendő, mint az eddig érintettek. 
William Faulknerről, Allén Ginsbergről, Sylvia Plathról, Gregory Corsóról 
és másokról nemcsak tanulmányokat írtál, hanem értő és komoly műfor
dítások sokaságát hoztad és hozod létre folyamatosan. A skála igen széles, 
lenyűgözően sokszínű, a Sex Pistols-, a Talking Heads- vagy Richard Hell- 
dalszövegektől Danilo Kiš Lant és sebhelyek című kötetéig, az Anatómiai 
lecke legnehezebb részletéig terjed, nem is beszélve Charles Bukowski Egy 
vén kujon jegyzetei című alkotásáról, melynek remek fordítása szintén a 
nevedhez fűződik. Impozáns anyagmennyiség.

Valamelyik este, kissé részegen, arra a következtetésre jutottam, hogy 
azért az én életművem nem olyan nagyon széles a polcon, és akkor a lá
nyom megnyugtatott, hogy de igen. Csak álltunk és néztük, hány centi 
meg hány év múlt el, ezt számolgattuk. Tegyük fel, az ember író, nyilván 
megír valamit, egy kicsit félreteszi. Bizonyos időnek el kell telnie, hogy



ugyanő a saját szövegétől némelyest elidegenüljön, ami nagyon hasznos 
folyamat. Ugyanakkor akár egy ilyen szerényebb rakás műre rápillantva is 
hosszabb idő távlatából, nyúlszívű szerző megrémül, mennyi minden le
het abban a halomban, amiről már megfeledkezett. Mennyi pocsékolás 
anyagban, időben, mekkora szerénytelenség mások idejének és figyelmé
nek a toporzékoló megkövetelésében! Anyaggyártás, dömpingelés fejlődő 
technológiával... Eleinte szebb volt. Eleinte úgy volt, hogy kézzel írtam, te
hát az egész Cuniculusí kézzel hoztam össze. Másoltam is, mint Ráskai Lea 
a Nyulak szigetén, firkáltam is bele s. k., firkáltam is rá, bár a piros-fehér- 
zöld borító nem az én művem, nem az én tésztám. Na, na... Tehát kézzel 
írtam az egész könyvet, belerajzolgattam akkurátusán, mit hová szeretnék, 
majd szépen félretettem, mert úgy nem lehetett odaadni a kiadónak, gon
doltam. Ugyanakkor viszont nem volt kedvem az egészet begépelni, mivel 
ijesztő rakásnak tűnt. Borzasztóan rosszul gépeltem, két ujjal, és nagyon 
megfájdultak az ujjaim, akkor pihentem kicsit, mászkáltam, közben ked
vem lett megint, nekiláttam hát újra. Elutaztam, visszajöttem, ráébred
tem, mennyire jó volt az a kis szünet. Dolgoztam új lendülettel. Tulajdon
képpen átírtam azokat a részeket, amelyekkel nem voltam megelégedve, 
sok mindent kihagytam, húztam belőle, tehát elvégeztem azt a dramatur
giai munkát, amit egyébként az ember nehezen végez el, vagy nem tudja 
elvégezni azon a szövegen, amelyik frissen él benne. Mikor a regény meg
jelenése után ezt a technikát folytattam, hogy szépen lekörmölök min
dent, akkor odajött a feleségem, és azt mondta, ez időpocsékolás, helló, ez 
itt a huszadik század (akkor még a huszadik században voltunk), ezt így 
nem lehet! Hanem egyenest az Erikába. Van ennek egy kis erotikus kon- 
notációja, valaki már direkte ki is lőtte ezt a savanykás, süket poént a ma
ga prózájában, oké, tehát nyomtam a magamét, direkte bele az Erikába. 
Egyenest belepüföltem mindent a gépbe.

Megkönnyítette a dolgom, hogy végül, mármint a huszadik század vé
gén nekem is sikerült rászoknom a számítógépre (ha már Updike is rég 
megtette..., ő meg mennyit írt, tényleg!). Itt Pesten történt, immár annak 
is sok éve. A számítógépemre akkor tüstént ráraktam egy kis cső kukori
cát. Csupán az egyensúly kedvéért, mert a számítógép túlságosan mester
séges, és úgy gondoltam, a természetes anyaggal organikus egységet ké
pez, kibalanszírozódik, ráadásul a nyulakhoz is hű maradok. Maradtam is, 
nem is, hű a nyulakhoz, a számítógép ma is - leghosszabb, legszenvedélye
sebb együttléteink után is -  olyan idegen, amilyen a ceruza, a toll, de az 
írógép se volt soha. Ellenben tényleg: sokat lehet írni vele, gyorsan lehet 
javítani bele, számtalan változatot létrehozni, és el is lehet veszni. Mind
egy. De hogy impozáns anyagmennyiség? Relatív dolog. Agyam természe
tes lassulásával ki bír? Mi bír?



Mindig aláveted szövegeidet a családi emlékezet próbájának? Cédulázol, 
jegyzetelsz, újraolvasol, reprodukálsz, vagy éppen igazodni próbálsz a 
szerkesztőségek ilyen-olyan elvárásához, hiszen (ez a témacsoport több 
művedben ironikusan megjelenik) a szövegek könyvvé válási útja a kezdő 
pillanattól a végső állomásig eléggé göröngyös tud lenni.

Ha ér engem egy komolyabb felkérés, rendelés akár saját magamtól, akkor 
átgondolom, vajon érdekel-e tényleg, utána elkezdem cédulázni a számító
gépbe, azaz afféle kis nyavalyákat írok bele, amiken sokszor nem tudok el
igazodni, de azért többé-kevésbé igen. Megcsinálom azt a valamit, aztán 
lehetőség szerint persze mostanság is félreteszem. Nem nagyon, mert az
zal ijesztgetnek, a flopinak véges az ideje, a CD sem olyan tökéletes, meg 
hát én sem tartok olyan sokáig mint integrált szerkezet. Ha mindent meg
jelentetek, akkor azt nem azért jelentetem meg, mert arra számítok, ettől 
majd borzasztóan gazdag leszek, ezt elég nehéz elérni ebben a műfajban. 
Egyszerűen másféleképpen olvassa az ember, ha kikerül a számítógépéből 
az írás, aztán megjelenik, mondjuk, a Fosszíliábán, az Ex Symposionban, 
vagy valahol. A rádiós munkában is azt tapasztaltam, ha az ember mikro
fonba beszél, később nem azt érzékeli, nem egészen azt hallja felvételről, 
amit korábban a mikrofonnál mondani vélt. S akkor akár helyben, vagy ha 
már helyben nem is, de a következő műsorban, a műsorfolyamban valami
ken igazítani lehet. A saját szövegeimmel is így vagyok: amikor megjelen
nek valamilyen folyóiratban, akkor már jobban látom, miként strukturá
lódnának szöveggé végérvényesen, hogyan illeszkednének egy nagyobb 
szerkezetbe. Megjegyzem, azért az írottak többségével úgy vagyok, hogy 
előre elképzelem, milyen szerkezetbe illeszkednének. Könyvek úgy lesz
nek ebből, hogy az előre kigondolt szerkezetek összehozzák, kiadják a tel
jes formát. Valamikor régebben képzeltem el például azt, hogy lesz majd 
egy ilyen meztelenfolyó-szerű kötetem, s hozzá, ebbe az íródó folyóprózá
ba vettem aztán ki még a különféle folyóiratokból nagyobb, itt-ott megka
lapálandó, megtisztítandó, rálátásból már jobban illeszthető darabokat. 
Átnéztem és amennyire, de egységessé szerkesztettem, szerveztem a szö
veget. A családi emlékezet ebben úgy működik, hogy egyrészt hozza az 
anyagot, másrészt ellenőrzi a terméket. Sajnos az van, hogy a család legna
gyobb emlékezői már odaát vannak, valahol a boldog vadászmezőkön, de 
azért még ott is dolgoznak: visszabeszélnek, visszajavítanak, vagy ihjetnek épp.

Az imént mondottak fényében lehet izgalmas bizonyos Balázs Attila-szö- 
vegek eltűnésének története> A meztelen folyóban olvashatunk a Pusztám 
népe ciklusról, ami elfuserált regényként említődik, szó esik továbbá egy 
szőrén-szálán nyoma veszett, különlegesen érdekes drámai próbálkozás
ról, amelynek viszont már nem is olyan fájdalmas az elillanása. Mi lenne 
a rejtély kulcsa?



Voltak a számítógépeimnek drámai összeomlásai, főleg az elején, tragikus 
anyag-elröppenések, amikor még részben szórakoztam, tanultam a számí
tógép használatát. Ebben a nagyon is vírusos, rozoga világunkban számta
lanszor megeshet, hogy ez vagy az összehuppan. Bonyolult, öröklétűnek 
tűnő rendszerek, megaszerkezetek vesznek be valamiféle fatális vírust, az
tán recsegve, nagyokat durranva, füstölve omlanak össze. Ennek a tágabb 
balkáni változata vetett engem ide. 1991-ben jöttem át, mert katonai be
osztásom alapján úgy láttam, igen erősen el kell döntenem, elmenjek-e há
borúzni, vagy valami mást... A valami mást választottam, átjöttem Magyar- 
országra.

Ha már ennél az üzemzavarnál tartunk, akkor mesélek egy kicsit róla, 
mert nehéz lenne megkerülni. Szóval, nem volt mire áthozni a családom, 
bár megjegyzem, Trianon óta a család, a szélesebb értelemben vett család' 
egy része mindig Magyarországon élt, a másik része amott, tehát nem vol
tam teljesen árva itt. Meg azelőtt is közölték errefelé a szövegeimet, már 
könyvem is jelent meg a híres Magvetőnél, jóllehet az Artisjus belgrádi 
megfelelője konok kitartással Magverő névvel küldözgette nekem a külön
féle értesítéseket. Az átjövetel helyes döntésnek bizonyult, úgy is éreztem, 
ám valahogy túl gyorsan elmentem én ettől a háborútól, kíváncsi voltam 
rá, persze a kíváncsi furcsa kifejezés, de nagyjából így. Mellesleg a nyulak 
néha szintén ráfáznak, kíváncsi lények, aztán csak egy véres kupac lesz be
lőlük. Elmentem a Panorámának tudósítani a horvát frontszakaszról, ké
szítettem ott egy-két filmet, visszajöttem, láttam, ebből se fogok meggaz
dagodni. Sőt azt is láttam, éreztem, valójában dögkeselyű-munka, ha az 
ember ott bóklászik a fronton, ahol nagyon sok hulla van, gyermekhullák 
is stb., romok, az ész megáll. Egyrészt hasznos munkát végzel, tehát elvben 
a világ ebből megtudhatja, mi történik, ugyanakkor erősen úgy éreztem, 
egyfajta hullarablás, amikor az élettelen arcra rázoomolnak, végül ott
hagytam. (Megjegyzem, a világban is csalódtam némelyest...)

Míg ez történt velem, addig a feleségem otthon lassan pakolászott. Igen 
nehezen szánta rá magát. A dolog annyira meglepett mindannyiunkat, 
annyira nem számítottunk háborúra. Szerintem hazudik is, aki azt mond
ja, tudta biztosan, mi lesz, mert bizton nem tudta senki. Nos, pakolászott 
réveteg, de hirtelen az egészet gyorsabbra kellett kapcsolnia, fölcipelnie 
szegénynek azt is, ami a pincében állt. így aztán valamiket sikerült elhoz
nia, valamiket nem. Volt, ami nem fért föl a teherautóra. Kisebb rakás szö
veg ott maradt a pincében, talán a Cuniculus kézirata is. Azután elöntötte 
a víz a pincét, az anyag összeragadt, összekártolódott, tömbökbe tapadt, 
szóval szépen eltűntek bizonyos írások. Az esemény súlyos visszafordítha
tatlanságát segítette, hogy az esetleges háborúra készülve valamivel régeb
ben apósom elképesztő mennyiségű cukrot halmozott föl, amelyet egyszer



szétolvasztott a talajvíz, s azóta nálunk mindig ilyen szirupos levek kering
tek odalenn. (No, lám, valaki mégiscsak tudott valamit az elkövetkező 
időkről, csak nem figyeltünk rá?)

Elveszített drámámat itt írtam egy színházi Latinovits-pályázatra, de 
elhagytam a táskát, amelyben összes példánya benne volt, és sose lett meg. 
Ez még a számítógép-éra előtt történt. Megpróbáltam újra írni, de a sze
replők soha többé nem akartak szóba állni egymással, letettem hát róla. 
Aztán voltak afféle fals nekilendülések. Például elképzeltem egy regény
szerkezetet, gondolván, hogy majd könyvvé válik, a Pusztám népéi. Bor
zasztóan tetszett nekem, micsoda truváj, Pusztám népe, fantasztikus lesz! 
Elkezdtem odahelyezgetni, odaalakítgatni a kézirataimat, azonban menet 
közben valahogy lelohadtam. Kiadóban dolgozó jóakaróm figyelmeztetett, 
hogy mindenütt azt gondolják majd, ez a Puszták népe, összekeveri az a 
néhány olvasó is, ezt így nem lehet. Mindegy, erősködtem egy darabig, vé
gül nem a kiadó, hanem a saját ellenérzésem győzött. Azzal vigasztaltam 
magam, hogy a Pusztám népe jó, remek szójáték, én mégis nagyon távol 
alkotom a dolgaimat Illyés Gyulától, úgyhogy még csak úgy sem izgalmas, 
hogy ez valamiféle kontrája legyen, akár így címben is.

Az újvidéki Híd bán olvasható 1980-as útinaplódnak szerencsére nem ve
szett nyoma, ráadásul ez a munkád a Cuniculushoz kapcsolódóan viszi to
vább a nyúl-témát, a Jackalope és más jelentős összefüggések vonalán, 
szerkezete, felépítése pedig szorosan azokhoz a műfaji játékokhoz kötődik, 
amelyeknek eredményeit a régi Jugoszláviában és Magyarországon megje
lent könyveid önmegnevezései (kronologikus füzér Oszinak, infantil- és 
-ventilizmusok, prózák nosztalgiára és lőporfüstre, történetek könyve, nép
regény, folyópróza) termékenyen mutatják. Ugyanez mondható el a pub
licisztikai írásaidról, amelyek poétikai eljárásaikban, nyelvi megalkotottsá- 
gukban alig különböznek a felsoroltaktól. Az olvasmányélmények és a 
topografikus színezet előtérbe kerülésével az átjárható térségek, nyelvei, 
kultúrák kaleidoszkópjának különleges formációi válnak hangsúlyossá.

Valóban, mindenhol láthatók bizonyos variációban, ám korántsem egyfor
ma szövegek. Beszélhetnénk variálhatóságról, irodalom és újságírás inter
akciójáról, naplószerű útleírásról valahol a kettő között, játékos rögtönzés
ről és egyebekről, de azzal együtt messzire kanyarodnánk. Interakció? Jó 
kis szó. Ami az én délszláv interaktív olvasmányélményeimet illeti, hát, 
nagyon nagyra becsülöm például Milorad Pavić munkásságát. Szeretem 
olvasni a Kazár szótárt, amelyről azt gondolom, a világ egyik leghumoro
sabb műve. Örökké lehet rajta röhögni, intelligensen röhejes. Az, hogy van 
férfi meg női példánya, remek truváj. Nyilvánvaló affinitás létezik ben
nem iránta, úgyhogy valamiféle kölcsönhatásba kerültünk. Vagyis ez kissé



erős, mert ugye: én nem voltam hatással Pavićra, de ő rám igen. Egyébként 
meg kell említenem, találkoztam Pavictyal, és meglehetősen furcsa volt 
ezekben a posztmodern időkben azt tapasztalni (akkoriban azt gondoltam, 
a posztmodern még rendesen létezik, s természeténél fogva a nacionaliz
must kizárja), Milorad Pavić olyannyira nacionalista, hogy egyszerűen 
nem szeretnék vele egy szobában tartózkodni. És nagyon pökhendi. Inter
jú reményében arra kértem, találkozzunk bizonyos időpontban, amire ő 
mondott valamit, erre én meg elnézést kértem, ne haragudjon, nekem 
meg éppen akkor van felolvasásom, ettől nyomban összeszűkült a szája, 
teljesen vértelen lett, szikrázott a szeme, és azt sziszegte: nem. Akkorát 
rántott a fején, hogy majdnem kibicsaklott a nyaka. Hát, gondoltam, ezzel 
az emberrel aztán nincs mit tovább. A műveit lehet olvasni.

Danilo Kis az, akivel életem jó részében foglalkoztam, és akinél elolvas
hattam az Anatómiai iecicében szebben megfogalmazva nagyjából azokat 
a célokat, amelyekhez hasonlókat önmagam számára alkottam, amikor 
még nem ismertem őt: irodalmi módszereket, eljárásokat, akár délibábo
kat, egyebeket. A világ egyik legjobb regénye tett rám ugyancsak nagy ha
tást. Óriási élményem volt Ivó Andrié Híd a Drinán című regénye. A jugó 
helyzetre gondolva, mármint erre az egészen furcsa és egészen soha meg 
nem értett véres szétesésre, akkor ennek fényében most látom igazán, 
mennyire benne foglaltatik majdnem minden, ami magyarázatul szolgál 
arra, mi is történt ott. Kezdődik azzal a mottóval, hogy senki nem értheti 
meg, aki nem élt multikulturális közegben, mit jelent több kultúra, vagy 
nevezzem így, több civilizáció határmezsgyéjén létezni. Magyarázni nem 
lehet, magyarázni nagyon nehéz. Sőt, nemcsak nehéz, hanem gyakran azt 
is tapasztaltam, teljesen céltalan. Aki nem élte át valamilyen formában ezt 
a bizonyos multikulturális létet, annak valahogy hiába magyarázza az em
ber. Érzékeltetni kell. Bár gyakorta az is hiábavaló.

Azok a szerencsétlen emberek például, akik a szerb Krajinában éltek, 
horvát területen, nagyon archaikus, homogén módon, jórészt önmagába 
zárt közösségben-közösségekben pengették napjaikat. Önmaguk szegény
ségébe zárkózva nem is utaztak sehová. Nem voltak nekik igazi multikul
turális tapasztalataik. Amikor kiűzték őket onnan, a maguk kőparadicso
mából - nagyon tragikus módon persze, mert nyilvánvaló, hogy nincs lágy 
exodus, még utánuk is lőttek, helikopterből, akárhonnan, pontosan azért, 
nehogy eszükbe jusson visszamenni -, ezek az emberek, akik ezt kénysze
rűen átélték, aztán zömmel ott rekedtek a Vajdaságban, most is ott van
nak, s nem értik, hogy a másokkal való együttélésnek vannak hagyomá
nyai, módszerei, játékszabályai. Súlyosan nem értik, és hiába magyarázza 
nekik az ember, képtelenek felfogni. Valószínűleg nem is akarják. Nekem 
van alkalmam nap mint nap találkozni egy ilyen férfiúval, aki Pesten üz



letel, a kedves feleségemnek egyik főnöke. Rettentő ember meg aranyszí
vű is, mindent megtenne a saját gyermekeiért, a barátaiért, az ismerősei
ért, viszont állandóan azt hajtogatja, s nem lehet ezt a szöveget kiverni a 
fejéből, hogy végül is a legboldogabb lenne az a szituáció (persze nem 
mondja konkrétan, hogy a Vajdaságra gondol), ahol a vegyes közegből ki
ki elmenne a sajátjaihoz, és akkor így végül megoldódna az egész kérdés. 
Engem ez kísértetiesen emlékeztet a vagonokra, és az egyéb, mint tudjuk, 
nagyon kevéssé szerencsés, jobban mondva borzasztó megoldásokra. Ő 
azonban képtelen megérteni a saját álláspontja szörnyűségét, tehát még 
ezt a kibontott, vagonírozásra való célzást sem tudja fölfogni a maga sze
mélyes tragédiájában. Benne ehhez a felismeréshez nem párosulnak tragi
kus képek. Következésképp még annak a képe sem társul az ő agyában 
analóg szinten ezzel, ahogyan az övéit kiűzték Horvátországból. Azért ez 
csak az egyik típus, nem felejteném hozzátenni.

A multietnikus, soknyelvű közegbe átlépve fel tudnál-e idézni olyan pilla
natokat, eseményeket, iskolai élményeket, alapvető filmes, zenei hatáso
kat, amelyek segítségével meghatározható a gyermekkorod, esetleg a befe
jeződésének a döbbenete? Pontosan emlékszel arra, mikor kezdtél el írni?

Azért is van jugó-nosztalgiám, mert ott zajlott a gyermekkorom, s szerin
tem még a legrosszabbra sikeredett gyermekkorhoz is - évek távlatából - 
szépítően lehet visszanyúlni, voltaképpen lágyító nosztalgiával. Bár én sú
lyosan nem értek egyet azzal, amit ezen a kifejezésen értünk általában. A 
nosztalgiának egy szélesebb értelmezőjét szerkesztettem meg részben há
zi használatra, természetesen Andrej Tarkovszkij segítségével. Egészen le
egyszerűsítve: a nosztalgia nyilván amolyan vizenyős, cuppogós, eléggé 
cseppfolyós közeg, az értelmező szótár szerint inkább olyan édeskés, sziru
pos valami, limonádé. Na most, ha megnézed a Tarkovszkij-nosztalgiafil- 
met, ott ugyanúgy minden csöpög, minden ilyen nedves, ám nem cukros 
a víz, egyáltalán nem cukros. Inkább piszkos. Filmekről gondolkodva Akira 
Kuroszava szeméthegyei idéződnek fel bennem, a szennynek az érzése, a 
végtelen hulladék látványa, a fölötte károgó madaraké, fekete varjaké, ami 
visszatérő motívum nála, halál asszociációjú dolog. Annyira jó, hogy az 
ember még a szeméttelepek iránt is nosztalgiát érezhet. Vagy maga a sze
mét halál iránt? A japán filmet szerettem mindig a szamurájok kultúrája 
és a gésák élménye miatt, mindezek komoly helyet foglalnak el a lelkivilá
gomban. A vihar kapujában akkoriban, zsenge koromban jelentette szá
momra a filmek filmjét, s mint ahogy egy nagyon kedves és nagyon rég 
meghalt, nagyon jó író, Bruno Schultz gondolta, megalkotja a könyvek 
könyvét, magam úgy gondoltam, a filmek filmje az A vihar kapujában, s 
akkor ezzel valaki meg is alkotta tényleg a filmek filmjét. Soha életemben



(vagy amíg memóriám van) nem felejtem el. Ebben a filmben találkoztam 
töményen azzal, hogy ugyanaz a történet több szemszögből, tehát másfé
leképp játszódhat le, ami nekem nagy írói kedvet adott, egyben amolyan 
alkotói megkönnyebbülést nyújtott, mintegy szabad kezet.

Amúgy hajdanán nem túl szorgalmasan olvasgattam a kötelező olvas
mányokat az iskolában, egyébként nem rossz gyermek- és ifjúkoromban, 
nem érdekelt különösebben az írás, de egy alkalommal olyan szépen nyúl
tam hozzá valamelyik Fekete István-szöveghez önálló fogalmazás gyanánt, 
hogy a tanár észre sem akarta venni a kölcsönvevést, nagyon megdicsért, 
ami nekem jólesett, úgyhogy ezzel elkezdtem haladni a posztmoderniz
mus felé. A vér nem válik vízzé, tehát ott ültem én akkor az ötödikben, 
mint egy kis leendő posztmodern, elhagytam az idézőjeleket, szegény né
hai tanárom nem vette észre, vagy tényleg nem akarta, s ezzel óriási len
dületet adott. Valahogy így kezdődött a pályám. Nem sok magyar irodal
mat olvastam, ez igaz, pedig édesapám magyartanár volt. Az ő rövid tör
ténete az, hogy egy éjszaka megpattant benne valami, s másnap már úgy 
gondolta, inkább bohóc lesz, elindul más, a magyartanárságtól lényegesen 
különböző irányba. Konkrétan nem változott olyan bohóccá, aki paprika
orrot ragaszt és foltozott feneket mutogat, hanem az Újvidéki Rádió kaba
réműsorának lett a főszerkesztője, ma sem tudom, miért. Akkor aztán en
gem egészen új élmény ért. Egy félig lerobbant autóbusszal tájolt a kaba- 
rés társaság, olyan nagy sztárok járták akkoriban a Vajdaságot, mint 
Rátonyi Róbert, Honty Hanna, és ezekkel az emberekkel, pl. a Rátonyi gye
rekekkel barátkoztam. Móricz Zsigmond nem érdekelt annyira. Úgy tűnt, 
a kabaré a plafon. A Vajdaságot járó kis cirkusz szüneteiben modellként 
konfekciós árut reklámoztam többedmagammal a kifutón. Plafon? Jó, túl
zók, mert Móricz Barbárok című művét a világirodalom remekének tar
tom, nagy hatást tett rám, azonban inkább világirodaimat olvastam, a re
alista irodalommal szórakoztattam magam valamiért, mígnem egyszer, 
nem is tudom, mondhatnám banálisan, begurult a labda édesapám ágya 
alá. Benéztem utána, megláttam különféle stószokban heverve mindenféle 
kiadványt, az egyiket föllapoztam, kemény pornográfia, Dániában nyom
tatták, minden művelet látható volt rajta, ami ma, mondjuk, a tárt lábú 
Gold vagy Hustler tévécsatornán. A következő kupacban a Jugoszlávia te
rületén kiadott szatirikus vagy szatirikusnak nevezett kiadványok sorakoz
tak, tele viccel meg minden olyasmivel, amit apám nyersanyagnak tekint
hetett a saját munkájában. Nos, ő onnan koppintott, én meg Fekete Istvántól.

A korabeli szatirikus lapokban softabb változata jelent meg a mezte
lenségnek, a szexnek, és ma sem tudom megválaszolni azt a kérdést, miért 
párosult egykor az a szatírának nevezett valami, a társadalombírálat a fe
detlen női kebellel. A harmadik kupac, itt a lényeg, viszont az Új



Symposion folyóirat számainak apai gyűjteménye volt az ágy alatt. Ami
kor kinyitottam őket, furcsán azt kellett tapasztalnom, bizonyos részeket 
vastagon aláhúztak. így hát fater segített valójában, hogy egyből megtalál
jam például Ladik Kati verseiben a kifejezetten pikáns részeket, vagy ne
tán más, egészen jellegzetes képekre, költői képekre, groteszkekre, blőd- 
likre hívta fel önkéntelenül a figyelmem. így kezdtem el hát apunak kö
szönhetően olvasni az Új Symposiont. Én még nem írtam bele, ő már igen. 
Olvasván apám gúnyos bejegyzéseit, közeledtem az avantgárd költészet
hez. Emlékszem, borzasztóan dühítettek az olvasottak, mérgelődtem azon, 
hogy tényleg, ez a rengeteg ember miért irkái így, amikor lehet szépen is 
írni. Verset rímekben. Érthetően mindent természetesen, téma-réma egybe, 
eleje-közepe-vége, de hát nem. Ugyanakkor próbáltam kifürkészni, apám 
miért cselekedte ezt, amit, még tovább bonyolódtam a dologba, s hamaro
san azt vettem észre, mire az egészet elolvastam, elkezdtem nagyon csíp
ni a kifordított világtükrözést (akkor így egyszerűsítettem le magamnak, 
hogy ezek valamiféle görbetükrök), a szövegek egyre jobban tetszettek.

Mikor leérettségiztem, befejeztem a gimnáziumot, nem azért mentem 
a bölcsészkarra, magyar nyelv és irodalom szakra, mert azt gondoltam, 
majd író leszek, most mondhatnám persze, de nem így van. Azért mentem 
oda, mert ott majdnem mindenkit fölvettek, én meg egyszerűen nem tud
tam, mit akarok, mi legyek. Az egyetem aztán még közelebb hozott az iro
dalomhoz. Ugyanakkor ahhoz a típusú irodalomhoz, amivel apám ágya 
alatt találkoztam, Sziveri János és bandája révén kerültem közel. Ember
ben ők jelentettek valamiféle összekötő kapcsot a magyar tanszék és az ak
kor még az egyetemhez közelebb eső Új Symposion szerkesztősége között. 
A kettő között volt egy kocsma, ők ezt a harmat szépen összefűzték, én 
meg azon kaptam magam, hogy egyre jobban vonzódom, ha nem is feltét
lenül a kocsmához, hanem ahhoz, hogy egy irodalmi lap szerkesztőségébe 
fölmenjek. Akkor hát fölmentem oda, ha még nem is tudtam, mit jelent, 
milyen aranyat jelent a szerkesztőségi élet. Nagyjából hasonmód, de vélet
lenül sem ugyanúgy, uniformizáltan gondolkodó emberek gyülekeznek 
ott, akikkel szót tudsz érteni, akikkel tisztázhatod, mondjuk így, irodalmi 
problémáidat, művészeti problémáidat, gondolataidat továbbíthatod, mi
előtt leírnád, egyebek. Ki is veszekedheted magad. Tehát ez a szerkesztő
ség tanította meg velem, hogy a folyóirat-szerkesztés igazából csak ilyesfaj
ta szerkesztőségi létre, zsongásra, jó értelemben vett olvasztótégelyre, tur
mixolásra támaszkodhat. Ennek köszönhetően kezdtem el igazából írni.

A hihetetlenül inspiratív közegben az eltérő gondolkodásmódú emberek 
sorsa is szorosan összekapcsolódott. A  Cuniculusuaí: járó díj átadását rövi
desen követte a pornográfia-vád a Közjáték Irmával című részletedért,



nemzedéktársaidat, szerkesztőtársaidat, hasonlóan a korábbi évtizedek 
Sympo-botrányaiban meghurcoltakhoz, ugyancsak súlyos vádak, letiltások 
érték. A „tökös symposionista” általad idézett pozíciójához talán nem vé
letlenül térsz olyan gyakran vissza számos alkotásodban. A Yugo- 
Szindbád, aki például A meztelen folyó fabulátora, sem függetlenítheti 
magát ezektől az ellentmondásos eseményektől, s az elmenés, a maradás 
dilemmáját, az érvek, ellenérvek közelharcát, a kölcsönös vádaskodások 
drámáját a publicisztikai szférában szintén gyakran feleleveníted.

Pontosan azért keveredtem a publicisztikába bele, szűkítsük erre a kérdés
re, mert 1983-ban (a Mozgó Világnagy boomjával egy időben) kirúgtak a 
szerkesztőségből, ahol fizetett olvasószerkesztővé avanzsáltam, szélnek 
eresztettek bennünket, s aztán majd fél évtizedig nem voltam státusban 
sehol, semmilyen melót nem tudtak nekem, illetve nekem nem sikerült ke
rítenem, megélhetést biztosító szeleteket kanyarítanom. Mellesleg róka
ravaszságomat, vagy éppen jellemtelenségemet dicséri, karakánságom ro
vására állapítom meg, hogy mégiscsak az állam csecsét szívtam, hiszen fe
leségem segítségével, aki tolmács volt, s magas politikai régiókban tolmá
csolt, az ő állami fizetéséből éldegéltünk, miközben szépirodalmi szövegei
met világra írtam. Teljes svunggal firkáltam, sok mindent. Muszáj volt 
publicisztikát is. Lassan az én párom helyzetében is változás állt be, úgy
hogy nekem egzisztenciális szempontból egyre égetőbb módon kellett va
lamiféle tartós munka után néznem. Ez az a korszak, amikor Sziveri Jan
csi a szabadkai színháznál van, a Temerinen keresztül vezető kálváriája 
már nagyjából megvolt, ott egy picit lenyugszik. Én meg Fenyvesi Ottóval, 
Sebők Zoltánnal az Újvidéki Rádióhoz kerülök. Megboldogult Gion Nándor 
mindig mondta, mert hát volt valamiféle lelkiismeret-furdalása a ’83-as 
eseményekkel kapcsolatban, hogy igen, ő valamit jóvátett az életében, leg
alább hármunkat, deviánsokat, szimpós bűnösöket odavett a rádióhoz. Na, 
ez tényleg szép volt, annyiban igaz is, hogy ha ő nemet int, akkor bizony 
nem kerülünk oda. Ezzel együtt is kemény meló volt bekerülni, akárcsak 
bennmaradni. S akkor jöhettek a színes riportok dögunalmas értekezletek
ről, amelyek között valóságos felüdülést hozott egy-egy kalandos piaci to- 
jásár-jelentés. Kérem, az életközeli újságírást valahol el kell kezdeni.

A symposionistákat amolyan irodalmi huligánoknak, művészkedő ban
ditáknak tekintették sokan, tisztességtelen frátereknek, némelyek egye
nest terroristáknak. Mikor odakerültem a rádióhoz, apám rég ott dolgozott 
már helyettes vezetői beosztásban, de nem akart beleszólni semmibe en
gem illetően, valakik pediglen úgy képzelték, főleg pár párthuszár, hogy 
akkor jól megtanítják ezt a dilettáns, beképzelt kis szart, ezt a „bitlisz” se
lyemfiút az életre, úgyhogy több kötettel rendelkező íróként tényleg ki



küldtek a piacra. A francba, író, kit érdekelt, tehát nagyon kemény tojás
riportokat készítettem az újvidéki halpiacon, ködben-szélben. Kiemelten 
fontos melókat végeztem, ugye, ott üldögéltem a nem tudom milyen kerü
leti megbeszéléseken a kátyúzást illetően meg a többi. A témákat magam
ba szívtam, aztán rájöttem egy idő múlva, ez ugyan untató és bosszantó 
slamasztika, más szempontból viszont hasznos lehet, ezért íráskor a szö
vegmanipulációból indultam ki (harcba küldve friss újságírói tapasztalatai
mat is), majd meg is maradtam nagyjából ennél a „stratégiánál”. Ahogy a 
rádiós jelentéseimbe, úgy a szépirodalmi szövegekbe is egyre több min
denféle kakukktojást loptam be, aztán csak ültem mulyán, s belül jót mu
lattam. Valóságdarabkáimat belekavartam az olvasottakba, ilyesmi, sajátot 
ragasztottam máséra, vagy abból növesztettem ki, de hát én Ezra Pound 
költészetéből indultam ki anno, amit a kritika úgy jellemzett, hogy Pound 
és az eruditív poggyász hatása, tehát a szövegből kiinduló szöveg módsze
réé. Ilyesmiből (is) lett később á teória szerint a posztmodernnek nevezett 
valami. De én magamat sose tartottam igazából posztmodernnek, s ezek
kel az eljárásokkal ma már jóval óvatosabban élek.

A Sympón belül is létezett az irodalomnak az a „világkönyvtáros” Jorge 
Luis Borges-i iránya, amelyik a valóságnak az (eruditív) álfaktumok felé 
való kiszélesítését célozza meg, ezzel a módszerrel él, valamint az úgyne
vezett valóságirodalom, ami nem az én legszűkebb társaságomé volt, nem 
mi képviseltük vehemensen. Ilyen neveket tudnék mondani, mint Dudás 
Károly, Podolszki József, néhai príma publicista, Tari István. A valóságiro
dalmat vegytiszta elképzelésében szűknek találtam, inkább a borgesi isko
lában nyomultam, ha egyáltalán, amelynek továbbfejlesztett változatát az
tán később, mint említettem, Danilo Kisnél fedeztem föl. Ő állapítja meg, 
hogy az a bizonyos Maupassant-Csehov vonal kifújt, nem is érdekes, lé
nyeg, hogy van egy Borges előtti, és van egy Borges utáni irodalom, s pon
tosan arra utal, Borges hogyan szélesíti ki a valóság fogalmát, hogyan te
remti meg az egész-világ-könyvtár című ábrát. Ebbe a végül is számomra 
„posztszimpozionista” írói játékba valahogy pozitívan szólt bele az én 
nagy, egyre felszabadítóbb újságírói tojáskalandom. Óhatatlanul elkezdtek 
még inkább beszűrődni, átmosódni bizonyos, akár közönséges, addig szin
te irodalomidegen motívumok, elemek. A magam zeugmatikájával nagy 
szeretettel állítottam a saját családom kis történetét mindig a nagy szent 
történelem mellé. Pici, görbe, anonim tojáskánk a nagy és dicső mellett. 
Remek kép! Ki-be gyűrűztek a motívumok, gyümölcsözővé tették a játé
kot, született egy rakás élmény, egy rakás keserűség, egy rakás lendület. 
Egy rakás arany, egy rakás szar. Végül elunván a tojásügyeket a rádióban, 
jól berúgtam, s kivertem a balhét, én tovább nem piacolok, nem érdekel
nek a tojásaitok. Akkor, midőn egészen ellilult a fejem s nem kaptam leve



gőt, akkor úgy gondolták, na jól van, rendben, most már megtanulta, kijár
ta az élet iskoláját, elérhet a nirvánába, dolgozhat a kultúrán a Szempont 
című műsorban. Megjegyzem, Tolnai Ottó mellett, az egykori, vagy tán in
kább így: mindenkori szimpós mellett, aki régebben kötött ki - hasonló ke
resztjével - ugyanott: az Újvidéki Rádió kulturális mikrofonjánál.

A magánmitológia és az eruditív referenciák kapcsán hadd kérdezzek rá az 
áttelepült, a vándor aktuális pozíciójára, a fékezhetetlen mesélőkedvű fe
kete bárányéra, akit nem olyan könnyedén választanak be a honi nagycsa
patba. Mi a helyzet most a mesemondó sziklával?

Nem vesznek be a honi nagycsapatba? Hohó! Frankfurtban én voltam a 
magyar íróválogatott kapusa, ez volt a nagy élményem, ami még inspirál
ta is egyik szövegemet. Amúgy mindig ott kell lennie a mesemondó szik
lának, mert nélküle nem működik a kapus sem. Szkülla és Kharübdisz ref
lexe, ugye, no pasaran? A mesélőkedv tart, vannak, lesznek tovább is tör
ténetek, noha ezek a történetek bizonyos értelemben súlyosabbak, nem 
mindig szerencsésebbek és nem mindig jobbak, de úgy érzem, anyagsze- 
rűbbek, nyersebbek, végül is bluesosabbak - ez az észak-balkáni gyökerű 
blues-feeling, vélem, érthető. A történetmondás (mindig létezett bennem 
a történetelvűség) nélkül nem tudtam elképzelni a prózaírást, s még va
lami nélkül, ami ugye legfőbb támasztéka ennek: az emlékezés, az emléke
zet. Ezért játszom gyakran azzal, ki a széles család legnagyobb emlékező- 
je, s aki a legnagyobb emlékező, az méretesebb-jelentősebb virtuális díjat 
kap, a kisebb emlékező kisebbet, s ott ülnek a nagyapák, nagybátyák, déd
apák, összes anyák, gyerekek és leszármazottak, élők és holtak, ott sorakoz
nak, részt vesznek a versenyben. Történetközpontúság és emlékezés talál
koznak, viszik előre a prózámat. Még remélem. A mára ténylegesen szét
írt, szétfirkált, széttechnikázott, jobb sorsra érdemes irodalom e parttalan, 
manierista szövegtengerében. Próbálnék egyszerűsödni.

Még amikor elkezdtem írni, úgy képzeltem, ezzel együtt megpróbálom 
széttörni darabjaira a Nagy Elbeszélést. Tehát ami Lyotard-nál fogalmazó
dott meg, az ő Nagy Elbeszélését konkrétan úgy értettem, nem mint ideo
lógiát akár, hanem mint prózai, regénybeli Nagy Elbeszélést. Zsigerből is 
úgy éreztem, azt bizony szét kell robbantani. De a történetelvűséget meg
tartottam mégis, olyan formában, hogy inkább rövidebb történeteket, da
rabkákat, cserepeket rakosgattam össze, s ebből a képzőművészeti affini
tásomnak megfelelően valami kollázsszerű próza keletkezett, valamiféle 
kollázs-regényművek sora. Mert azt hiszem, valahogy sikerült ugyanezt 
több könyv esetében megvalósítanom. Relatíve, mégis fixül.

Jóllehet nemcsak művek, magántervek, magánbűnök és közerkölcsök 
tűnhetnek el az évek folyamán, hanem egész országok is, közbűnökkel



együtt, mint egy fekete cilinderben, lyukban, a történelem cirkuszában, 
mégis hogy lehet ez, hová lett általunk is az egykor nagyra becsült min
den? - kérdi a megszeppent terrorista, az egykori symposionista robbantó. 
Álljunk meg egy szóra! Mi is van?! Nos, itt eljutottam az esszéhez.

A haza, a hazaérés, a hazatérés problémája mennyiben geográfia kérdése?

Nem csak geográfia, de tulajdonképpen mindig is kitérő válaszokat igyek
szünk adni mi, szökevények, Harry Angstromok és mások, mert nincsen 
igazi válasz arra, melyik és hol a haza. Megfogtál. Nincs rá válaszom. Nem 
tudom, hogy melyik, hogy hol a haza. Nekem is gyakorlatilag az lenne a 
haza, ugye, ahol születtem, a szülőhaza, mint egység azonban már nem lé
tezik. Magyarországra pediglen, az ún. anyaországba, soha nem tudom el
felejteni, így lehet megfogalmazni, úgy jöttem, hogy emigráltam ide. 
Emigrálni viszont bizonyos kényszerítő körülmények közt szokás, nyomás 
alatt végzik az emberek. Esetemben ekképpen volt. Teljesen más elmenni 
bárhová, akár az anyaországba (belülről rengetegen nem is értik ezt a ki
fejezést), hogyha a külsőségekhez tartozol, adott-kapott ösztöndíjjal meg 
azzal a tudattal, hogy bármikor visszamehetsz oda, ahonnan jöttél, nagy
jából ugyanarra a valamire, azok közé az emberek közé, s folytathatod, 
amit abbahagytál.

Akármennyire kozmopolita az ember, akármennyire európai vagy va
lami adott esetben, a haza olyan mechanizmus, amelyik állandóan mun
kál benne, amennyiben sikerült megismernie ilyet. Ha ezt a hazát, testi-lel
ki fogalomkört kényszerítő körülmények hatására hagyja el, gyakorlatilag 
elveszíti, akkor az örökké ott dolgozik benne, az emlékezetében, örökkön 
valamiféle fájdalomként létezik, akár a testében, s meggátolja abban, hogy 
teljes mértékben azonosulni tudjon azzal a környezettel, azokkal az embe
rekkel, országgal, valamivel, amelyikben éppen van: él/virul/tengődik. Te
hát valamiféle defekt jön létre, valami áthidalhatatlan defekt. S ez a defekt 
ott van az emberben. Csak hát úgy van, hogy néha jobban zavarja, néha 
jobban érzékeli, hogy ez az olthatatlan pokol létezik, néha pedig kevésbé; 
elterelődik a figyelme, egy darabig erre nem gondol, de aztán felbukkan
hat megint. Ez a haza lelki mechanizmusának működése, ahogy Vilém 
Flusser, a filozófus is megfogalmazta. A haza mint sajátos technika műkö
dése. Filozófiailag is. Mondja ezt egy bácskai író.
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** **irág Cyábor

A folyó-én

A meztelen folyó önéletrajzi olvashatóságáról

„Én az én történetemet mondom, te 
mondd másoknak a tiédet ”

(Balázs Attila)

Lejeune az egyének templomainak nevezte az önéletírást: az egyének 
közötti kommunikáció társadalmi eszközeinek, melyek azért „épülnek”, 
hogy a szerző emlékeinek felidézésével átadjon egy értékvilágot, a világ 
iránti nyitottságát, tapasztalatait. Lejeune azáltal, hogy mimézis-koncepció
ja előzetesen feltételez egy hiteles és valóságos elbeszélőt, egy olyan auto- 
biográfia-képet eredményezett, amely poétikai teljesítményét tekintve jó
val szűkösebb az eredetileg fölvetett, a definíció alapjául szolgáló kor
puszénál.1 A nevéhez fűződő autobiográfiai paktum elmélete által megha
tározott önéletírás-műfaj fogalma mára - elsősorban a regényműfajban 
végbement sokrétű narratív-strukturális változások következtében - poéti- 
kailag konzerválódott, ezért az újabb önéletírással foglalkozó elméletek 
szélesebb teret engednek a lejeune-i definíció alapjául szolgáló korpusz 
elemeinek, elsősorban azáltal, hogy Paul de Mán nyomán sokkal inkább 
olvasási alakzatként, mintsem műfajilag meghatározhatóként értelmezik 
az autográfiát.

A (poszt)strukturalizmusnak köszönhetően a szerző fogalmának ahis- 
torikus használatától megszabadulhattunk, és a sztereotip életrajzra redu
káló értelmezői magatartás is a múlté. A szerző halott, a szerző neve ek
ként csak mintegy a sírkövön szereplő névként olvasható. így Bettine 
Menkét parafrazálva a címlapon szereplő néma, megszólalni képtelen név, 
annak a szerzőnek a jelentés nélküli figurája, akinek a hangjaként a szöve
get olvassuk.

1 Vö.: Mekis D. János: Az önéletrajz mintázatai. Fiatal írók Szövetsége, Budapest, 2002.53. 55



Az emlékezés folyamata sem jelent ma már azonosságot, sokkal inkább 
azonosulást, mint arra Derrida felhívta a figyelmünket: „egy azonosság so
ha nem adott, kapott vagy megszerzett... egyedül csak az azonosulás vége
érhetetlen, meghatározatlanul agyrémszerű folyamata tart”.2 Az azonosu
ló modalitásnak, ahogyan Derrida az önnön történetét elmesélő ént neve
zi, a nyelvében biztosítottnak és a nyelvében biztosnak kell lennie. Ez az 
„én” azonban ma már nem tekinthető evidens fogalomnak a vers, a regény 
vagy éppen az önéletrajzi jellegű írások esetében.

Az egyén változatlan önazonosságának tételezése a kontextusok szük
ségszerű változékonysága miatt meglehetősen tarthatatlan álláspont a 
microstoria olvasatában is, ezért alapvető egységként több szempontból a 
„nevet” tartják vezérfonalnak, bár Bourdieu már a név, mint azonosító ins- 
tancia kritikátlan használatát is kétségbe vonja, jóllehet a név az identitás 
egyetlen látható jele, ám a személyiség, mint a társadalmilag létrehozott 
individualitás azonosságának érzékelésére csak egy lenyűgöző absztrakció 
révén képes. Derrida véleménye, hogy a tulajdonnevet nem egy egyén ne
vének vagy aláírásának, hanem valamely gondolat nevének tekintjük, 
olyan gondolaténak, melynek egysége viszonzásképpen értelmet és vonat
kozási pontot ad a tulajdonnévnek. Foucault szerint „a szerzői név sem a 
személy polgári állapotának, sem a műbeli fikciónak nem képezi részét; 
azon a törésvonalon helyezkedik el, amely a diskurzus új csoportjait és sa
játos létezésmódját hozza létre”.3

Foucault-val ellentétben Lejeune szerint egy könyv címlapján szereplő 
tulajdonnév szövegbe íródása hitelesíti az olvasó és a szerző között létrejö
vő önéletírói4 szerződést, melyben a szerző önmagáról szóló beszédet kí
nál az olvasónak, s ezzel kiváltja azokat a szövegnek tulajdonított hatáso
kat, melyek az olvasó számára önéletírásként definiálnak egy művet. A 
szintén Lejeune által használt intencionalitás fogalma szerint ezekben az 
esetekben a szerző tudatosan játszik rá a szerzői funkcióval szemben tá
masztott olvasói elvárásokra, bevonva azt a mű jelentésszervező hálójába. 
A szerző és az olvasó között létrejövő szerződés már az olvasás elkezdése
kor megköttetik, azonban a szöveg tapasztalata visszamenőleg módosíthat
ja azt. Az önéletrajzot Lejeune referenciális műfajként értelmezi: befoga
dásának alapja a referenciális paktum, a produkció oldaláról (is) tekintett 
„hitelesség” és „hűség” kritériumaival.

2 Jacques Derrida: A másik egynyelvűsége. Jelenkor, Pécs, 1997. 45.
3 Michel Foucault: Mi a szerző? In: Világosság, 1981. július, melléklet 26. 30. Idézi: Mekis 

D. János: i. m. 13.
4 Itt kell megjegyeznem, hogy pl. H. Porter Abbott az önéletírás (autobiográfia) elnevezést 

nem tartja megfelelőnek, hiszen gyakorta nem számolhatunk voltaképpeni életelbeszé
léssel, s mégis ön-írásként olvasunk egy adott szöveget. Helyette az autográfia megjelö
lést használja.



James Olney az autobiográfiai jelleget minden olyan megnyilatkozás
ban felfedezhetőnek véli, amely a jelenségek megértésével kísérletezik. A 
kultúrának szükségszerű előfeltétele az állandó önértelmezés, ezért van 
szükség a múlt szüntelen átrendezésére, újraértelmezésére. „Egy könyvet 
írok egész életemben -  mondja A meztelen folyó szerzője -  legalábbis úgy 
látom, az én életem és fantáziám regényét, vagy mit. Amikor régebben írtam, 
valamiféle játékos lendülettel kezdtem, most pediglen előbb valamiféle ki
mondottan sírási kényszert kell leküzdenem, csak aztán csapok bele.”5

Mint arra Mekis D. János rámutat, az önéletrajzírás hagyományos mű
fajelvű megközelítései gyakorta az ön-elbeszélés ideális szekvenciali- 
tásából indulnak ki, s voltaképpen egy kialakult, érett személyiség néző
pontjából előadott retrospektív elbeszélésként definiálják azt. A Lejeune 
által ideálisnak tartott önéletírás az önfelfedezés útját írja le, az egész éle
ten át tartó utazást, annak fontosabb állomásait, úttévesztéseit, válságait, 
ami végül egy egységes perspektívájú szubjektum tudatához vezet. Az ön
életírását az életmű által alkotta térbe bevonó szerző azonban már nem a 
saját szubjektivitását teljes mértékben uraló szerző, hanem az a szerző, 
akinek szövegei egyedi módon osztják fel az írás terét, s az önéletírás jelen
tősége, helye csak ebben a térben mérhető fel.

A posztmodernség epikájában, melynek vitathatatlanul Balázs Attila is 
egyik képviselője, a történet elemei nem feltétlen időrendi sorrendben 
rendeződnek el. „Ha korszerű retorikai eljárásoknak tekintjük ezeket... a 
performatív elemzés szempontjait alkalmazva esetleg újraértelmezhető az 
önéletrajziság, egy, az irodalmi formák: nyelvhasználat, poétikai alakítás 
történeti specifikumára koncentráló szemszögből.”6 Vincent Crapanzano 
„árnyékdialógusnak” nevezi a szerző és az olvasó között létrejövő kommu
nikációt. Az olvasói elvárások beleíródnak a szövegekbe, befolyásolják a ki
induló kérdésfeltevéseket, az írásmódot, a trópusok, a műfaj kiválasztását, 
továbbá meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy szö
veget objektívnek, hitelesnek tartunk. A múlt személyes megkonstruálásá
val módosulhatnak az életrajz tényei, az emlékezet maga is csupáncsak 
egy konstrukció megalkotására képes. Bettine Menke az önéletrajzot egy 
olyan alakzatnak tekinti, amely létrehozza a referencia illúzióját, azonban 
nem egy referens korrelál vele, hanem egy fikció, amely „referenciális pro
duktivitást” fejt ki.

Az önéletírás kutatói egyetértenek abban, hogy az önéletírás folyama
tosan ellenáll a definiálás lehetőségének, és sem narratológiai, sem műfa
ji jegyek alapján nem különíthető el, ezért szövegen kívüli tényezőkkel

5 Károlyi Csaba: Non fínito. Palatínus, 2003. 44.
6 Mekis D. János: i. m. 27. 57



próbálják meg annak meghatározását. Lejeune arra is figyelmeztet ben
nünket, hogy a fikciós és az önéletrajzi írásmódok közötti műfaji különb
séget nem ragadhatjuk meg pusztán a főszöveg belső vizsgálata alapján, az 
azt értelmező segítségére többek között a címlap és paratextusok is rendel
kezésre állnak. A meztelen folyó szövegéhez efféle paratextusként kapcso
lódik többek között egy a szerzővel készült interjú7, melyben több olyan 
magában a mű szövegében is előforduló részlet megjelenik, melyek lehe
tőséget adnak a (pszeudo)-referenciális olvasásra. A meztelen folyó szö
vegtestének paratextuális elemei, mintha arra ösztönöznének bennünket, 
hogy elfogadjuk a szerző által felkínált önéletírói paktumot, s a szöveget 
önéletírásként olvassuk. Az önéletírás cselekvése az író és tárgya azonos
ságát kezdeményezi. Kérdésként azonban felvetődik, milyen hozadékai 
vannak annak, ha egy szöveg ellenáll a szerző és olvasó, szerző és mű, il
letve az olvasó és mű között megteremtődő viszony egyértelmű meghatá
rozásának. Ha a szerző felváltva váltogat a fiktív és az önéletírói regiszte
rek között, arra kényszeríti a befogadót, hogy menet közben szembesüljön 
az újabb és újabb narratív keretek megnyitásával, s egyúttal újra és újra át
értékelje és átformálja olvasási stratégiáját. Az egymást követő szövegek 
fokozatosan egymás helyébe, az egyedi történetek és reflexiók helyébe 
lépnek. A kérdés eldöntéséhez hasznosíthatjuk Lejeune azon meglátását, 
mely szerint a beszéd különböző műfajaiban más és másféle módokon ak
tivizálódik az autobiografikusság, illetve bizonyos szövegek esetében indo
koltabban és adekvátabban lép fel az autobiografikus olvasási mód.

Az első olvasmányélmények, a szülők alakjainak toposzai, melyek 
A meztelen folyó szövegtestében is megjelennek, leellenőrizhető tényékként 
kényszerítenek rá bennünket arra, hogy a tételezés üres szubjektuma a 
szövegben olyan arcot kapjon, amelynek a szöveg előtti énért is helyt kell 
állnia. A kérdés azonban nem az, hogy például részt vett-e a szerző, akit a 
szövegben Victor Bahiaként jelöl Esztergomban a magyar íróválogatott 
futballmérkőzésén, sokkal inkább az, hogy a referencialitás logikáját követ
ve kiegyenlítődik-e az életrajzi én-nel, s hogy ezt miként fogadja el a fiktív 
szerződés szerint működő befogadó olvasási módja. A szerző önnön indi
viduuma teljes mentális térképének rekonstruálási lehetetlenségét szem 
előtt tartva, anélkül, hogy táplálná bennünk a reményt, mintha ránk bíz
ná, azonosítjuk-e változatlan, állandó én-ként a szövegben különböző jelö
lőkkel jelölt önéletrajzi ént. A meztelen folyó szövegteste egy hagyomá
nyos önéletírói toposszal kezdődik, a születés aktusának körülményeit me
séli el egyes szám első személyben, a szöveg azonban a következő fejezet
ben egy új hős történeteként folytatódik. A szövegben főszereplőként 
megkonstruált én, aki esetünkben nevében explicit is („Én pedig Balázs

58 7 Károlyi Csaba: i. m. 45.



Attila vagyok ”) kiegyenlítődik a szerzői énnel (s ezáltal hitelesítődik az 
önéletrajzi szerződés), fiktív hősöknek adja át helyét, elbizonytalanítva így 
az önéletrajzi értelmezés helyességét. Az én maga ugyan hozzáférhetetlen 
a számunkra, az én metaforái, a fiktív hősök azonban nem, így már nem 
is olyan helyénvaló az elbizonytalanodásunk.

Mekis D. János arra is felhívja figyelmünket, hogy a nyelvtani személy 
és a szövegben fellépő szereplő viszonyát minden bizonnyal valamennyi 
autobiográfia értelmezésekor célszerű figyelembe venni, hiszen ez befo
lyásolja a szöveg „referenciális” olvasatát is. „Az alanyt poétikailag megfor
máló trópusok is e mezőben helyezkednek el, persze kérdéses, hogy az én 
»metaforáiként« vagy a de Man-i értelemben vett prozopopeiákként ”8

Az autografikus olvasási mód nem a szerző eltörlésére, hanem szem
mel tartására törekszik. Ehhez nyújthat segítséget az önéletrajzi szöveg fo
lyamatos önreflexivitása, az írás aktusára való folyamatos emlékeztetés 
(„Látom, itt is sikerült jól összekevernem m indent”, „írjak, ne írjak?, „Ez 
sem szép dolog; amit én csinálok.”).

Az önreflexiós alakzatok annyiban tekinthetők önéletrajzi karakterű- 
eknek, hogy az önértelmezést, a múlt megértését szolgálják. A megírtság 
kihangsúlyozódása a szöveg mimetikus karakterétől távolít el bennünket, 
leleplezi az írás megalkotottságát, a fikció demisztifikálódik általa.

Az olvasó szerzővel szembeni elvárásának tekinthető a szerző alakjá
nak tropikus felidéződése, mely az önéletrajz alapító szövegeinek hatására 
behívódik a befogadói tudatba. Minden autográfia befogadásakor megjele
nik előttünk az asztalnál ülő, kezében tollat tartó (esetünkben szövegszer
kesztővel bíbelődő) szövegalkotó képe. Ez a kép azonban korántsem ren
delkezik a jelentés egyediségével, sokkal inkább egyfajta sztereotípia, 
amely bizonyos típusú szövegek olvasásakor nagyobb eséllyel idéződik fel 
az értelmezői tudatban.9

Kérdés azonban az is, hogy amennyiben egy szöveg módot ad arra, 
hogy önéletírásként (is) olvassuk, a szerzőnek ragaszkodnia kell-e a realista 
elemekhez, s azokhoz a kifejezésformákhoz, melyeket elvárásaink szerint 
a szerző használhat, ha nem akarja lerombolni a tőle elvárt hitelességet, 
valószerűséget, tényszerűséget. Dekonstruálódik-e a nem realista, illetve 
nem tényszerű elemek használatával a szerzői őszinteség, vagy csupán 
újabb lehetősége nyílik meg az értelmezési játék terének a szöveg olvasása 
közben? A szürrealisztikus elemek, például a láp tündérének szövegbe vo
nása hiteltelenné teszi-e az önéletírást?

Ismeretes, hogy több szerző is észrevételezte már, hogy a fikció időn
ként alkalmasabb az igazság elmondására, mint az önéletrajz. Edward Said 
egyébként is figyelmeztet bennünket arra, hogy a kulturális diskurzusok

8 Mekis D. János: i. m. 39.
91. m. 24. 59



nem az „igazat” közvetítik, hanem egy meghatározott megjelenítést, azaz 
valós üzenetük nem a megfogalmazás tartalmában, sokkal inkább azok mi
értjében rejlik. 10 Önéletírások esetében a megírás, illetve a közzététel mi
értje válik a szöveg jelentésének meghatározó gesztusává.

Lejeune felismerve az autobiográfiai paktumról szóló elméletének 
ellentmondásait, fölvetette a fikciós művek referenciális olvasásának lehe
tőségét is, s bevezette az „önéletírói tér” fogalmát, amit azon életművek 
értelmezésekor tart hasznosnak, melyekben egyaránt megtalálhatóak a 
fiktív és az önéletírói paktum jegyében íródott szövegek. 11 Paul J. Eakin né
zete szerint „az olvasói választ, amely igazságértéket tulajdonít az autobi- 
ográfia kijelentéseinek, nem csupán egy külsődleges önéletrajzi paktum 
irányítja. Az »életrajzi igazság« követése nem zárja ki a fikciós elbeszélést, 
s a kitalálás művészi szabadsága még nem függetlenít szükségképpen a té
nyéktől. Ezek helyi értékei az elbeszélés során módosulhatnak, utat enged
ve egyfajta - nem naiv - »referenciális« olvasatnak. ” 12

A fentiekben már hivatkoztam Paul de Mannak arra a felfogására, 
mely szerint az önéletírás nem alkot önálló és elkülönült beszédmódot, s 
az autobiográfiát sokkal inkább olvasási alakzatnak tekinti. Paul de Mán 
azt is megkockáztatja, hogy „minden olvasható címoldallal rendelkező 
könyv” 13 önéletírásnak számíthat, hiszen a címlapon valahol a szerző ön
magát avatja a megértés tárgyává.

Az önéletírás szükségképpen saját megírásának elbeszélésével kell 
hogy végződjék; az önéletrajz voltaképpen önnön konklúziója. A történet 
elbeszélése az alkotás jelenében kezdődik és végződik. Amíg egy kitalált 
szereplő sorsa lezárul az adott irodalmi műben elbeszélt utolsó esemény
nyel, az önéletírás illokuciós aktusa áttöri a narráció határvonalait. A fik- 
cionális narratíva a történet utolsó eseményével végződik, az autografikus 
narratíva befejezése maga az írás. 14 A fikciós szerződés elfogadásával a 
bennünk megfogalmazódó „hogyan fejeződik be?” kérdést, az önéletírói 
paktum esetében a „mi mindent tudhatunk meg mindebből a szerzőről?” 
kérdése váltja fel. A „ki vagyok én?” kérdésére „a hogyan váltam azzá?” el
beszélése válaszol.

A meztelen folyó esetében a szöveg lezárása mintha a fikciós olvasás
módot érvényesítené. A vízbe zuhanó író szétloccsanó agya azonban, mi
előtt örökre eltűnne, előbb pár fenyegető, írógépkattogásra emlékeztető 
hangot hallat. Ezzel ismét felidéződik az írás aktusa, az író személyé, s az 
írás során lejátszódó dráma: az önéletírás szerzőjének meg kell birkóznia 
azzal, hogy önmagáról próbál írni. A fikcionális teljesség helyett ismét 
csak a fikcionális teljesség kinyilatkoztatásával szembesülünk.

10 Vö.: Szamosi Gertrúd: A posztkolonialitás. In: Helikon, 1996. 4. 422.
11 Erről 1. Mekis D. János: Referencialitás és végtelen szemiózis. In: Helikon, 2002. 3. 262.
12 Idézi: Mekis D. János: Az önéletrajz mintázatai. 35.
13 Vö.: H. Porter Abbott: Öhéletírás, autográfia, fikció. In: Helikon, 2002. 3. 289.
14 Uo. 286.



■  Molnár Zsuzsa

A tükröt akár tárgyként (funkcionális berendezési tárgy vagy dekorá
ció), akár képként szemléljük, belenézve, ránézve egy új tér nyílik meg. A 
tükör a régi magyar irodalomban az autobiográfia egyik lehetséges szino
nimája. Tér és önéletrajz, önéletrajzi tér, ezzel Philippe Lejeune (Önélet
írás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok. UHarmattan Kiadó, Bu
dapest, 2003) egyik kulcsfogalma bukkan elő, amely az önéletrajzi paktum 
mellett az egyik leginkább ismert, hivatkozott kifejezés az úgynevezett sze
mélyes (jellegű) irodalmakat művelők és elemzők körében. A francia szer
ző válogatott tanulmánykötetének címét azonban nem ezek a szavak, ha
nem az „Önéletrajz-élettörténet-napló” műfajhármas alkotja, amelyek 
nem csupán jellemzik és esetleg azonosítják a szerzőt, hanem segítenek fó
kuszálni Lejeune már több mint három évtizedes és mára igen nagy teret 
átfogó irodalomelméleti tevékenységét. Nemcsak egymás mellé állításuk, 
hanem elkülönítésük is fontos: 1975 óta ehhez Az önéletírói paktumban 
közölt táblázat is használható. A kiadvány fejezetbeosztásával is ügyelt a 
mai napig is sokszor összemosott vagy legalábbis együtt kezelt „jelensé
gek” szeparációjára. (A fejezetek egyben nagyon finoman vezetik az olva
sót azokon a diszciplínákon keresztül, amelyek szintén vizsgálják a perszo
nális irodalmi jelenségeket: a néprajz, a képzőművészet, a pszichológia és 
a történettudomány.)

A tudatos szerkesztési logika a nyitó és záró tanulmány(ok) által kiala
kított keret-konstrukcióban is megnyilvánul, a kötet kezdő és végpontján 
olvasható a „karriert” elindító, majd az eredetit kétszeresen is felülvizsgá
ló, a tudományos stílustól is részben eltávolodó, a 80-as években, majd pe
dig a 25 (30) év után megírt szöveg.



A téma talán legjelentősebb francia szakértőjének a neve, egy-egy írá
sa természetesen eljutott a magyar szakmai közönséghez (az 1999 őszén 
megrendezett VII. JAK Tanulmányi Napokon Önéletrajz/fikció előadóinak 
majd mindegyike hivatkozott rá), ez a tíz lefordított és kiválasztott elméle
ti írás együtt végigolvasva azonban még valami rejtett többlettel is rendel
kezik: kibontakozik egy sajátos kutatásmódszertan. Egy korábban teljesen 
marginális kérdés, témakör területén éri el, hogy divatossá váljon, hogy vi
tatkozzanak róla. Nem kis szerepe volt ebben a merev, általa adott önélet
rajz-definíciónak, amely szinte kötelezően citált részletté vált a témában 
megjelenő írásokban. Köztudott, hogy a hivatkozások labirintusában ho
gyan tud torzulni nem is mindig az idézett mondat, inkább eredeti kontex
tusa, és belátható az önkényes felhasználó szándék negatív hatása. Struk
turalista maradványként tekintenek a definícióra, szükséges rosszként, 
amely a pontosítást úgy éri el, hogy redukálja a szertefutó jelentések szá
mát. Tankönyvekben megvan a maga helye és szerepe, de „trendet köve
tő” „korszerű” irodalmi tanulmányban nem. Sok esetben azonban elkerül
hetetlen, ilyenkor lépnek életbe az automatikus védekező reakciók, a kö
rülményes, „szükségességért” fellépő indoklások. E tünetek ismerhetők fel 
a francia szerző esetében is. így talán külső kényszer, kritikák hatására is 
felülvizsgálta volna Lejeune mind a definícióját, mind a megszerkesztett 
táblázatot, de erre nem is volt szükség, hiszen a témában való elmélyedés 
folytatódott, az elmélet kitermelte az alkotó számára is szembeötlő és el
fogadhatatlan anomáliáit.

Felesleges volt ez a szabadkozás, mert részben Az önéletrajzi paktum 
megjelenése óta datálható egy olyan eszköz, egy teszt vagy egyszerű pró
ba megjelenése, amely megszüntette időlegesen azt a szokást, hogy min
denki azt ért az önéletrajz kifejezés alatt, amit akar - szerzőtől, kortól és 
fikció/valóság intenciójától függetlenül. Nem a praktikussága tette fontos
sá, hanem az, ahogyan rávilágít egy olyan problémára, amelyről ezelőtt 
nem gondolkodtak: az antik idők óta használt fogalom pontos tartalma 
volt eddig tisztázatlan. A kritikákra Lejeune-től függetlenül érkezett egy 
válasz, a definícióhoz mellékelt, azonban kissé hibásnak, hiányosnak bizo
nyult táblázat inspirálta a szépirodalmat. (Az „üres rubrika” kitöltésével, 
azaz egy önfikció megalkotásával.)

A felülvizsgálat ellenére nyitott maradt néhány kérdés. Több ízben ér
te Lejeune-t az a kritika, hogy szinte kizárólag a francia nyelvű szépirodai
mat használja fel nyersanyagként. Ha ennél szélesebb spektrumot vizsgá
lunk, már értetlenkedhetünk olyan kijelentésein, hogy ritka az az eset 
(„hirtelen egy példa sem ugrik be” - vallja be) (31), amikor a könyv fikci
ós volta fel van tüntetve a borítón, azaz megköttetett a regényírói paktum, 
és az egyes szám első személyű elbeszélőnek nincs neve. A Proust-regény-



folyamot találná megfelelő példának, de végül elveti, mert bizonytalannak 
tartja az elbeszélő névtelenségét és magát a regénypaktum érvényességét 
is. Az eltűnt idő nyomában szövegéhez több szempontból is hasonlított 
Emlékiratok könyve még inkább kifejezi a fenti problémát. A narrátor itt 
valóban és következetesen névtelen, de mi a helyzet a paktummal? Egy
másba játszik az egymást kioltó kétféle egyezség: a regényíróit felülírja a 
választott cím, az önéletrajzit az emlékiratok megtöbbszörözése, az újabb 
regényírói paktumot pedig akkor veti el végleg az olvasó, amikor a névte
len emlékiratíró által teremtett regényhős életeseményei megkezdik a 
névtelen regényíró életkeretei közötti működésüket.

A névnek, a biológiai szerző tulajdonnevének is sokszor meggondolat
lanul nagy jelentőséget, hatalmat tulajdonít: „... kevés szerző lenne képes 
lemondani a saját nevéről” (30) - ezek szerint nincs értelme nem valós né
ven (a borítón, a címlapon feltüntetett névről van szó!) önéletrajzot írni. 
Valóban, Csokonai Lili is lelepleződik a második kiadásban, de mely pak
tumba fér bele ez a szerzői vallomás: „Arra kérném ezért az olvasót [...] te
kintsünk el tőlem [...] borítsunk rám fátylat, és vegyük úgy, hogy ezt a Ti
zenhét hattyúkat Csokonai Lili írta”? És ha hozzátesszük még a megdöb
bentő indoklást, szintén Esterházy Pétertől: „...nem volt hova írni a 
nevem”?!

A névjátékot bonyolítja, ha mint Paul Auster a New York trilógiában, a 
szerző egyes szám első személyű (mellesleg névtelen) elbeszélője barátjá
nak, tehát egy mellékszereplőnek adományozza a saját nevét; vagy ha a re
génypaktumot kötött szerző valós, kiadott műveit és azok címét ajándékoz
za elbeszélőjének.

Lejeune tehát a pályája elején kialakított merev fogalmaival és „szabá
lyaival” azok hibáival együtt is inspirál olvasót és elemzőt egyaránt, főként 
abban, hogy a szöveg egyre mélyebb struktúrájában keresse a válaszokat, 
melyek túlmutatnak a műfajelméleti problematikán.

Különbség tapasztalható a revideációk két változatának a stílusában. 
Egyre szellemesebbé válik, egyre távolságtartóbb a tudományos keretekkel 
szemben, egyre inkább a szerző maga kerül előtérbe, játszik a vizsgálati 
tárgyakkal. Hatással lehetett e váltásra az is, hogy ismét a kanonizált iro
dalom számára kérdéses, már-már elfogadhatatlan ötlettel állt elő: amatőr 
szerzők műveit katalogizálta, rendszerezte és elemezte. Itt ismét a régi 
(még a 70-es évekbeli) akadályba ütközünk: szempont lehet-e egyáltalán, 
hogy valaki bejegyzett író legyen. Természetesen nem, mégis mindig ez az 
első pont, ahol rögtön magyarázkodnia kell a kutatónak. Nem tudni, prak
tikus, pragmatikus okokra vezethető-e vissza, sok esetben a „komolyság
komolytalanság” oppozícó is előkerül.



2002-ben teszi Lejeune azt a meglepő kijelentést, hogy ő valójában ön- 
életírónak tartja magát. A kötet már emlegetett kerete alátámasztja azt a 
fejlődési vonalat, ahogy a száraz tudományosság maszkja alól mind sűrűb
ben kitekintő kutatóból művész válik. Érdekes lesz megfigyelni, hogy ez 
mely irányba tolja az önéletrajz értékelését. Mindenesetre bátran és pro
vokatívan alkalmazza az önéletrajz vagy napló szerkezetét, például a spe
ciális harmadik személyű önéletírásét zárószóként: „Újraolvasta magát. 
[...] Egy darabig habozott, majd úgy döntött, egy másik, ugyanolyan kes
keny határt fog megvizsgálni: azt, amely az életrajz és az önéletírás között 
húzódik. Visszaült az asztalához, hogy írjon.” (129) Újraír és újraolvas, 
akárcsak Anna Frank, az ő naplójának sorsát veti genetikai kritikai vizsgá
lat alá, miközben nagyszerűen modellálja módszerét. Amikor internetes 
naplókat elemez, saját blogját helyezi a szöveg elejére és végére, miközben 
legitimálja a legintimebb műfaj publikussá válását: „... a XVIII. század má
sodik fele előtt senkinek nem jutott volna eszébe, hogy egy füzetkét rejte
gessen - ami valóban bizarr viselkedésnek tekinthető: miért írnánk olyan 
dolgokat, amit senki sem fog elolvasni, ahelyett, hogy embertársainkhoz 
szólnánk? Az internetes napló szakít ezzel a perverzióval, és egy társadal
milag »normális« viselkedéshez tér vissza (vagyis az embertársainkhoz va
ló forduláshoz)” (Fosszilis, 2002/1-4.130-131). A blogok nemcsak abban 
speciálisak, hogy az interakcióra alapoznak, de szövegmontázsokat hoznak 
létre idézetekkel, vagy kollázsokat alakítanak ki: képpel és zenével díszít
ve írásaikat.

Még kihívóbb az értelmező feladata, ha önarcképről van szó. Ahogy a 
címben is kiemelt ’tükör’ az önéletírás lehetséges rokon értelmű szava, úgy 
az önéletRAJZ, sőt az önARCKÉP is helyettesíthető vele. (Mellékes meg
jegyzés, hogy az Egy önarckép előtt esszé is naplóformában megírt.) Több 
képzőművész fogott már vizuális - használjuk most ezt a szót - egográfiá- 
ja elkészítésébe. Az idő, a kronológia elve mindig nagy szerepet kap a szer
kesztésnél, akkor is, ha klasszikus portrékról van szó, amelyek az arc vagy 
a test változásainak nyomon követését célozzák meg (például a Taschen ki
adó legutóbbi Digital Diaries vállalkozása), vagy ha magán a fényképen is 
metaforát alkalmazva (pl. egy óriás körtefa fotói egy esztendő majd min
den napjáról) tágítják az önéletrajzi teret. Felmerül a nagyon evidens, de 
kimondásakor sokkölóan ható kérdés: honnan tudjuk: önarckép vagy arc
kép, ami előtt állunk. Nincs paktum, nincs aláírás. Ha van dokumentálva 
mellette fotó, akkor már nehezebb az inkognitó palástját felöltem, mint ál
név mögé bújni. Látjuk, itt a szerző neve, amely mindig hiteles aláírás for
májában van jelen, nem elég. A név nem garantálja az auto-referencialitást, 
nincs mire hivatkozzon, mivel összevétessen, csak egy kép áll mellette.



„Minden a képaláíráson múlik. [...] Ha nem önarcképről van szó, más
ként kell rátekintenem. [...] De valóban, miként lehetséges, hogy nincs bel
ső jel, mely lehetővé tenné, hogy az arcképet megkülönböztessük az ön
arcképtől? Lehet, hogy a festészet nem ismeri az »első személyt«... (167) A 
tipográfiát dicsérendő, a fedőlap-illusztráció pont a legizgalmasabb (Nor
man Rockwell: Hármas önarckép) képi jelenetet ábrázolja, amelyet ez a 
kérdéskör felvethet - említés szinten behozva a hypotextus és intertextus 
genette-i fogalmait(l).

Philippe Lejeune két gesztust is tett magyar olvasóinak: rendelkezésre 
bocsátott egy kéziratos szöveget, amely a Helikon tematikus számában je
lent meg először (Helikon: Autobiográfía-kutatás, 2002/3. 272-285), illet
ve az egyik szegedi irodalmi lapnak, a Fosszíliának adott interjút 
(2002/1-4.125-131), beszélgetőtársa az a Varga Róbert, aki volt tanítvány
ként és aktív fordítóként is jól ismeri a mestert. Itt árulja el, mi az, amit 
szemináriumi hallgatói és talán olvasói kezébe kívánt adni: „stratégiát, ami 
az olvasó elcsábítását célozza, ugyanakkor önvédelmi stratégia is vele 
szemben” (Fosszília, 2002/1-4.125).

Tükörkép, nem teljes, mint a németalföldi festők képein az elhúzott 
függöny által megmutatott, de egyben takart tér, épp ezért kicsit homá
lyos. Ahogy Lejeune is mondta: „... ha azt mondjuk, hogy minden önélet
írás a legmélyén; azzal oda jutunk, hogy semmi sem az...” (Fosszília, 
2002/4.128). Bár ő az önéletrajzi tér fogalmát egészen másra használta, de 
e könyv segítségével bepillanthatunk egy olyan térbe, amely talán önélet
rajzi is.



8  Urbanik Tímea

Alomsorok, -változatok

Az álom realizmusa Mészöly Miklós prózájában

„Különös -  szüntelenül úgy érzem , hogy már 
mindig éltem és merészen új mégis m inden, 
úgy hat rám , mintha először történne velem. 
Igen -  ez egy befejezhetetlen kezdet álma. 
Ilyen egyszerű és megnyugtatóan felfoghatat
la n ”1

Az álomelbeszélés a fikción belüli kiemelt prózatér, mely a közérzet 
megjelenítésének és hitelesítésének terepe is egyben Mészöly prózájában. 
Az álomelbeszélés a fikción belüli fikció bevezetése, tehát a fikció megket
tőződése jön létre általa. Az álomleírás jelzése másfajta befogadói mecha
nizmusokat mozgósít az olvasóban. „Amikor egy fikció jelzi saját fik- 
cionalitását, olyan magatartás válik szükségessé, amely különbözik a fik- 
cionalitásukat elrejtő fikciókkal szemben alkalmazottól.” 2 Mészölynél nem 
a fikción belüli „valóság” - fikció oppozíció jön létre az álomelbeszéléssel, 
hanem a „valósággal”, a korábbi fikcióval egyenértékű, sőt azt értelmező, 
körön belüli szenvedélyes kívül-létet teremti meg általa.

„Meneküléssel fölért, ahogy az álom realizmusába visszazuhantam . ” 3 - 
írja a Merre a csillag jár víziójában, s ez az idézet sokat elárul Mészöly 
álomértelmezéséről. A menekülés az álom hagyományos értelmezéseinek

1 (Kéziratos hagyaték) idézi Thomka Beáta: Kijegyzések, beragasztások, törmelékek. Mé
szöly Miklós naplónoteszei. Jelenkor, 2002/10.

2 Wolfang Iser: A fiktív éá az imaginárius. Osiris, 2001. 34.
3 Merre a csillag jár? In: Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa. Szépirodalmi, 

1989. 574.



és funkcióinak egyik legfontosabbika. Az álom realizmusa már szembehe
lyezkedik a konvencióval, amennyiben az álom hagyományosan inkább az 
irrealitás dimenziójához kötődik. Mészölynél ez egy másfajta, realizmus 
mögötti realizmus: olyan tényszerű közlés, a valóság olyan pontos leképe
zése, mely módszerében a realizmussal rokon, de irányultsága, tárgya nem 
a hagyományos értelemben felfogott valóság, hanem annak mögöttisége, 
teljessége. A mészölyi realizmus fogalmának érzékletessé tételéhez két kü
lönböző időben és beszélgetőtárssal készített interjúban is elhangzó ha
sonlat nyújthat segítséget: „Lóg a falon egy realista kép, csak éppen abban 
különbözik minden más realista képtől, hogy az egész -  mondjuk -  balra 
öt centit ferde. Hát ez a ferdítés, ez az öt centi -  ez pokolian nehéz. Ami 
nem csoda, mert ez az öt centi vagyok én, vagyunk mi, a mi századunk.” 4 

Majd a készülő Családáradás műhelygondjai kapcsán beszél erről az író: 
„Többször megjelent előttem az az ideálkép, hogy mérhetetlenül realista 
legyek, de ferdítéssel. Vagyis többször elképzeltem egy szinte minden 
pontján mimikrivel ellátott képet, csakhogy az egész kép öt centit el volt 
ferdítve. Ebben a ferdítésben véltem felfedezni a saját kis játékteremet. ” 5

Az álomelbeszélésben ellentétes világok létrehozása helyett a melletti- 
ség vagy még pontosabban a mögöttiség fiktív tere képződik meg Mészöly 
prózájában az álom helyeként. Változó funkció és szerep tulajdonítható az 
egyes szövegekben szereplő álomelbeszéléseknek, de az életműben való 
hangsúlyos jelenlét közös erővonalakat is kirajzol az álommal kapcsolat
ban. Fontos kérdés, hogy Mészöly a narrációtechnika szempontjából miért 
folyamodik az álomelbeszéléshez.

(álomsorok)

Az álomtematika a legkorábbi szövegektől jelen van a Mészöly-prózá- 
ban. Az első novelláskötet anyagában, a Vadvizekben6 a későbbi kötetekbe 
fel nem vett novellákban, a Berta nővéiben és a Kirándulásán a gyermek
kor közegéhez tartoznak az álomleírások.

Az álomelbeszélés általában egy élethelyzet metaforája és/vagy értel
mezése is egyben. Az álomtematika leggyakrabban utalások formájában 
van jelen a Mészöly-írásokban, s néhány mű esetében tölt be kulcsfontos
ságú, a cselekményt vagy a történéseket befolyásoló vagy értelmező 
szerepet.

„Abba a félig éber álomba estem, amikor még minden valóságos, csak 
sokkal indokoltabb mégis, mint a valóság.” 7 - írja Hildi, A z atléta halála el-

4 Alexa Károly: Beszélgetés Mészöly Miklóssal. Jelenkor, 1981/1.19.
5 Mészöly Miidós: Párbeszédkísérlet. Kérdező: Szigeti László. Kalligram, 1999. 69.
6 Mészöly Miklós: Vadvizek. Batsányi Társaság, Pécs, 1948
7 Mészöly Miklós: Az atléta halála. Jelenkor-Kalligram, 1998.131.



beszélője. Az indokoltság az álomértelmezéseket, az álom közvetlen közér
zet jelző és értelmező funkcióját idézi fel, s a mészölyi realizmus értelme
zése is újabb formát nyer azzal, hogy az okozatiság magasabb fokát az éber 
álom jellemzőjeként tünteti fel. Wolfang Iser így ír erről az állapotról: „An
nak az állapotnak a fenntartása, amelyből kiléptünk, nemcsak az álom ho
rizontjától való eltávolodással jár az »éber álom« során. Ugyanis a megha
ladott állapot olyannyira beépül »önmagunk, önmagunkon kívüli meg
találásába«, hogy a beálló megkettőződés folytonos önmagunkon fölül- és 
kívüllétté alakul át. Ez a köztes állapot nem lenne lehetséges, ha a határ- 
átlépés csupán a körülmények megváltozásaként működnék. Az önma
gunkon fölül- és kívüliét nem egyszerű átmeneti állapot, hanem az ember
iét alapvető jellemzője.” 8 A regény oknyomozó, faggató és feltáró retoriká
ja az elbeszélő kívüllétével lehetséges, a narrátor a másik, az atléta élettör
ténetét tárja fel az egyes szám első személyű elbeszélésmódban.

A Saulusban az álmoknak különösen fontos szerepük van, gyógyulá
sokhoz kötődnek például Tohu esetében. A regény egyik részében 
Saulusnak több álma idéződik fel, s tipográfiai elkülönítéssel, sorkihagyás
sal, idézőjelek között jelennek meg az egyes álomjelenetek. Az álom itt is 
éber álomként fogalmazódik meg. Az álom és a nyomozás összekapcsoló
dik, mintha egy belső területen folytatódna az önmegértés folyamata, 
melynek kiemelt stációját jelentik az álmok. „Fönt a tetőn feküdtem, a sát
ram előtt, a csillagokat néztem. Hiába próbáltam eljutni valamilyen szám
vetésig, nem sikerült. Mintha két vasnyárs között feküdtem volna, kifeszít
ve. Még soha nem volt olyan látomásom, amilyenről a próféták beszélnek; 
de annál gyakrabban láttam magamat egy iszonyú nagy tér közepén, a sa
ját üres jelenlétem legalján. Úgy buktam bele ilyenkor az éber álomba, 
mint aki ott is tovább folytatja a nyomozást. . . ” 9

Az ezt követő hét álomleírás mind Saulus helyzetének metaforája és 
értelmezése, melyekben Támárhoz, a családjához, Rabbi Abjatárhoz, a 
munkájához, a fiatal törvénymagyarázóhoz való viszonya és a hozzájuk 
kapcsolódó kérdések, kétségek formálódnak meg. A változáshoz vezető út 
különleges állomását képezik ezek a belső nyomozások. Minden álomjele
netnek cselekvő szereplője Saulus, kivéve az utolsó álomkép vízióvá feszí
tett látomását: „Aztán semmi más, csak ez: Végtelen nagy sík víz. Egy kéz 
emelkedik ki a vízből Tűzi a nap. Egy ember támaszkodik erre a kézre, és 
tartja is ezt a kezet.”™

A Filmben a forgató (csoport) az álomba merülés miatt marad le az 
Öregasszony halálának felvételéről: „És így, a szavunkat félbeszakítva, a ki
merültségtől rövid álomba zuhanunk mi is.

8 Wolfang Iser: i. m. 114-115.
9 Mészöly Miklós: Saulus. Jelenkor-Kalligram, 1999. 80.
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Amikor felriadunk, nem tudjuk hirtelen eldönteni, hogy magunktól ri- 
adtunk-e fel, vagy mástól. Tény, hogy a kagylót már a földön találjuk ösz- 
szetörve, s az Öregasszony feje a karfára csúszva lóg. Vagyis közben történt 
meg. Tekercsünk visszapergetésénél csak annyit tudunk megállapítani, 
hogy az Öregasszony feje váratlan élénkséggel megemelődik, a rácsos ab
lak felé fordul, s ezzel ki is mozdul a képmezőnkből, csak a fél válla marad 
a képben, mintha hosszan lehajolna valamiért. A többi nyilván csak talál
gatás lehetne . ” 11

Az álomba merülés a Fűmben az elsődleges fikcióból való kilépést je
löli, viszont nem jön létre helyette másik fikció, csupán az elsőnek a hiá
nya válik megjeleníthetővé általa. Tehát olyan hiány jelentkezik a fikció
ban, mely az elbeszélhetőség, az ábrázolhatóság problémáját is magába 
foglalja. Különösen, hogy ebben az esetben a halál pillanatának megörökí
téséről, reprezentációjáról van, lenne szó, melyet maga a hiány jelenít 
meg. Wolfang Iser a fikció megkettőződésének folyamatáról írja: „Ha a fik- 
cionális szöveg az ábrázolt »valós« világot egy »lehetetlen« világgal vegyíti, 
az így keletkező ábrázolás olyas valami meghatározásához vezet, aminek 
természete szerint meghatározatlannak kell lennie. Ez pedig nem más, 
mint az imaginárius, amelyet a fikcióképző aktusok közvetítenek a szöveg
ben megjelenített világon keresztül. ” 12 Jelen esetben a fikción belüli váltás
ra való utalás, az operatőr álomba merülése és a rögzítés felfüggesztése is 
egyben, így jön létre a halál dokumentálatlan pillanata.

„Az a gyanú, hogy a totális tettenérést egyre »álomszerűbbnek« fogjuk 
találni - talán éppen azért, mert amivel szembesít, egyre kevésbé értel
mezhetően egyértelműnek mutatkozik.. De ez az egyértelműség már túl 
van a művészet határán. S talán azért is vállalja a művészet olyan szenve
délyesen a többértelműséget, mert - kimondatlanul - ezt az igazi, s nem a 
maga ráfogásaira támaszkodó egyértelműséget ostromolja.” 13 -  írja Mé
szöly Warholnak az Empire State Building-ről készített filmje kapcsán.

A Szárnyas lovak első mondatát és a novella egészét egy álomra törté
nő utalás bizonytalanba el: „Tikos Rákhel mondta egyszer a hajnalra, 
hogy »megjöttek a szárnyas lovak« - de lehet, hogy az egész csak egy álom 
mérgezése, a Bálint híd csurgójánál már tegnap ott ült egy varjú .” 14 Az 
álom mérgezése vonatkozhat Ráchel szavaira és a novella egészére is, s így 
az álomelbeszélés finom sugalmazásával a narrátor elbizonytalanítja és

11 Mészöly Miklós: Film. In: Mészöly Miklós összegyűjtött művei. Regények. Századvég,
1993. 395.

12 Wolfang Iser: i. m. 35.
° Warhol kamerája - a tettenérés tanulságai. In: A tágasság iskolája. Szépirodalmi, 1993.

140.
14 Szárnyas lovak. In: Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa. Szépirodalmi, 1989.
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határhelyzetbe állítja a befogadást. Az elbeszélés fiktív világa rögtön egy 
másik fikcióra történő utalással indít. „A fikcionális szövegen belül elkülö
níthető fikcióképző aktusok megegyeznek abban, hogy mindegyik határ
sértő aktus. ” 15 S itt nem csupán határsértésről van szó, hanem a folyama
tos határon-létről, mely a novella alaphelyzetével párhuzamos. A határ- 
helyzet élet-halál, ember-állat, néphagyomány és technikai világ relációk
ban is megismétlődik a szövegben. A hajnal is, mely keretezi a történetet, 
egy ilyen határszituációt jelenít meg. A görög mitológiára történő utalás 
egy újabb fikció terét hozza mozgásba, már a felütésben meghatározva a 
novella réteges dimenzióit.

Talán a legerőteljesebben álomszerű atmoszférát hordozó szöveg a 
Merre a csillag jár című elbeszélés, melyről az írói önértelmezés így szól: 
„A Merre a csillag jár-ról nehéz beszélnem, különösen az értelmezéséről. 
Én mély-realista írásnak érzem, noha sok szempontból álomszerűén natu
ralista benyomást is kelthet. Vízió-epikának hathat. Dehát legbelül vala
mennyien tele vagyunk ilyen történésekkel, tájakkal, közérzetekkel, medi
tációkkal, alakokkal és találkozásokkal. Persze csak akkor, ha jobban odafi
gyelünk. Mindenesetre az élő létezésünk, majd valamiféle elmúlásunk ha
tárvidékének mások a törvényszerűségei, mint a kvantum-fizikának - 
mégis ugyanarról a rejtélyről beszélnek. Nem kijátszhatók egymással 
szemben. Mély realizmus bilincseli össze őket. Talán ezt az írást is így kel
lene olvasni: mint egy tudósítást egy bennünk lappangó, valóságos világ
ról. Végre is, az árnyékunk is mi vagyunk - nélkülünk nincs és mi se va
gyunk nélküle. Ismerjük az árnyékát-vesztett ember kalandjait meg tragi
kumát - a német irodalom egyik mesterműve. Vagyis nemcsak az a tét - 
no meg az irodalom témája -, hogy társadalmi-politikai realitásokkal él
jünk együtt, hanem az is, hogy az árnyékunkkal is megpróbáljuk a szem
benézést. Már csak azért is, mert az árnyékok világába költözünk - ha a 
nyelv géniusza nem téved. Igen, igazad van: ez az írás valamiképpen a ha
lálról szól. Valamilyen élő halálról. Nem tudom. Talán az elpusztíthatatlan 
életről. ” 16

Az álom - már említett - Mészölynél hangsúlyos realizmusa mellett az 
idézett önértelmezés a Szárnyas lovak kapcsán kiemelt határszituációt is 
hangsúlyozza az élet-halál kettősében és az ehhez kapcsolódó árnyékkal. 
A kettősség és az ellentétek feszültsége érzékítődik meg az „élő halál” és az 
„elpusztíthatatlan élet” oximoronjaiban. A Merre a csillag jár álomszerű 
közérzete az elbeszélő szinte már-már fantasztikus utazásának beszámoló
jában jön létre, mely a belső tájon tett utazás mellett a múltba történő, 
Krúdyt idéző nosztalgikus utazás is.

15 Wolfang Iser: i. m. 41.
16 Még nem jött föl a nap. In: M. M. A pille magánya. Jelenkor, Pécs. 1989. 218-219.



„Az álmokra való utalás az ismétlődés és az emlékezet átfedésének új 
aspektusát emeli ki: ez az átfedés nem két világ szembesülése egymással, 
hanem olyan összetorlódás, amely lehetővé teszi a két világban elnyomott 
tartalmak fölfedését. Akárcsak a küszöb átlépése az álmokban, az ismétlő
dés a megismételt dolog »elfelejtett« aspektusait hozza vissza. ” 17 Az álom
szerűség mellett a Merre a csillag jár-bán az emlékezés és az ismétlés kap 
kiemelt szerepet az értékmentő guberálásban és a folyamatos leltárba-vé- 
telben megfogalmazódva.

A Sutting ezredes tündöklésében a szöveg felfokozott lírai monológja 
helyenként átcsúszik az álomba, az álomelbeszélésbe, mely ugyanolyan 
szintű eseménynek tekinthető, mint az álmon kívüli történések. A szöveg
ben tőmondatokkal jelölt szövegrészek vannak, amelyeknek a kezdetét az 
álommegjelölés jelzi, viszont lezáratlanok, jelezve ezzel is a szöveg egyide- 
jűsítő, együttlátó szemléletét és áradásának intenzitását: „Aztán az esti in
dulásig Crescence szobájában töltötték az időt. Alom. Ablakuk előtt rend
hagyó módon hullani kezdett a hó, a csókák kiszaggatták a vendégszoba 
balkonján szellőző párnacihákat.” vagy egy másik szöveghely: „Alom. A fa
soron túl a fenyők megkésett hímporától sárga a tó. Ki emlékezik a csen- 
gettyűs patkányokra, az előkelő pékinasokra, a hajtűvel megmérgezett 
nőkre, a komáromi világpusztulásra, a hamis búzavirágra? Esti harmat 
nem látszik a füvön, a szerelem mégis abban fürdik. Ablakuk előtt még 
mindig pilinkézett hó . ” 18 A Sutting ezredes tündöklésében megjelenített 
álmok az álom jellegének és az álomlogikának megfelelően elsősorban ké
pi reprezentációk. „Az álmot az a tudat uralja, hogy az imaginárius nem 
más, mint képszerű [imagistic] valami, bár a tudatnak nincs hatalma a ké
pek fölött. Az álmodozás esetében az imaginárius játékba hozza azt, ami 
minket foglalkoztat, kivetített gestaltokat hoz létre, majd kiöli őket. ” 19

Az álmodozás az álomnál tudatosabb tudattörténés, közel van az álom
tartalmakhoz, és egyik létrehívója a fantázia. Az álom megalkotottsága, 
produkció volta is szerepel Mészöly prózájában: „Nagyjában mindig 
ugyanarról beszéltek, legfeljebb az ürügy változott - egy új ruha, új könyv, 
egy álom, amit reggel úgy kellett összerakosgatni, mint valami titokzatos 
és félelmes játékszer darabjait: vajon mi bukkan elő az iszapból? ” 20 - írja a 
Tragédia című novellában. Az összerakás technikájáról a Megbocsátás 
egyik szereplőjének, Gergelynek a módszere beszél: „Mindehhez egy ál

17 Wolfang Iser: i. m. 76.
18 Sutting ezredes tündöklése. In: Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa. Szép- 

irodalmi, 1989. 46t47.
19 Wolfang Iser: i. m. 228.
20 Mészöly Miklós: Idegen partokon. Jelenkor, 1995. 96.



mot is kidolgozott magának (mármint úgy, hogy álmodott valamit homá
lyosan, aztán az olvasmányai alapján hozzáképzelegte a többit) . ” 21

A Megbocsátásban elsősorban a szereplők belső világát hivatott megje
leníteni az álom, mely az élet részeként szerepel. Szinte minden szereplő
höz kapcsolódik egy-egy jellemző álom. Az ébrenlét és álom között köl
csönhatás figyelhető meg. A szövegben többféle funkciót töltenek be az ál
mok. A Pándzsó-leírásból kiderül, hogy a holtakkal kapcsolatos álmokat is 
számon tartják, az élet részeként kezelik. „A bizottság mindent számon 
tartott és számba vett, szájhagyományt, pletykát, a családi levelesládák 
anyagát, az utódok atavisztikus beidegzéseit, elszólásait, álmait, szokásait, 
szófordulatait, váratlan és visszatérő déjá vu-it. ” 22 Danilo Kis novellájában, 
a Holtak enciklopédiájában hasonló elvek kapnak teret a hétköznapi em
berek teljes életanyagának archiválásakor. Mária álma jelzésértékű, s hú
gához is kapcsolódik, mindkettejük álma a menstruációhoz kötődő szim
bolikus képet vagy eseményt tartalmaz: „Mária álmot látott ezekben a na
pokban (mintha Anita visszatérő álmát szőtte volna tovább): Belépett egy 
iszapos tóba, piros ruhában volt, a piroson átütött az iszap sötétje. A fehér 
alsóján is átütött, mint a fekete vér. A tó fölött, egy láthatatlan szivárvány 
ívét követve, fehér gyerekkocsi gördült át az égen. Másnap reggelre várat
lanul megjött a vérzése.” 23 Anita álma gyermekkori traumát dolgoz fel 
olyan intenzitással, hogy a nővé érés folyamata is hozzákapcsolódik: „Az 
az igazság, hogy még mindig bizsergek attól a régi pofontól. Ahogy fölha
sadt a bőröm, és a smaragdgyűrű véres lett. Egyszer úgy álmodtam erről, 
hogy hétéves koromra jött meg a vérzésem. Sose mondtam ezt még. . . ”24 

A Megbocsátást az írnok álmának tablóképe zárja, melyben a család út
ra kel az Iduska néni által rendszeresen látogatott Hangos-pusztára. „Az ír
nokot álmában többször megkörnyékezte egy hatalmasra tágította tabló
kép: kora tavasz volt, a Pándzsó holdfényben úszott, s ők a dombok gerin
cén vonultak valamennyien Hangos-puszta felé, elöl Iduska néni, mögötte 
az öregúr, a gyerekek, végül ők hárman, s mindegyiküknél annyi motyó, 
amennyi egy ágas botvégen elfér. A rendíthetetlen füstcsík ebből az álom
képből sem hiányzott: ugyanott horgonyzott, mint hónapok óta. Míg a ge
rincen vonultak, szeretett volna egy megbocsátó kérést megfogalmazni, és 
fennhangon kimondani, hogy a többiek is hallják - »Maradj Névtelen, le
gyen tanúja a nyomorúság szépségének« -, de a fellengzősen fájdalmas

21 Megbocsátás. In: Mészöly Miklós: Megbocsátás. Merre a csillag jár. Jelenkor-Kalligram, 
1997.33-34.

22 Megbocsátás. 25-26.
23 Megbocsátás. 22.
24 Megbocsátás. 15.



mondat nem tudott elhangzani. Felébredt, és Anita már a verandán terí
tette az ünnepi reggelit. ” 25

Iduska néni látogatásai valóság és álom határán megképződő utazások, 
jellemzően éjszaka történnek, és Hangos-puszta, amire a fogadott nagyné
ni az utazások során ráakadt, nincs rajta a térképen, mert kimaradt a föld
mérésből, „Titokban van !” 26 - ahogy a néni mondja. A család régi terve, 
hogy együtt meglátogatják ezt a seholsincs helyet. Ez a terv kap formát az 
írnok tablóképszerű álmában.

(álomváltozatok)

Az írnok fiának, Gergelynek az életében feszültségoldó és fantáziater
mő, teremtő szerepe van az álomnak. A hozzá kapcsolódó álomtörténet 
két korábbi Mészöly-írásban is szerepel szintén álomelbeszélésként. A leg
korábbi szövegváltozat az Álom címet viseli, és az álomelbeszélés egy bő
vebb változatát tartalmazza, 1948. augusztus 21-én jelent meg a Tolna me
gyei Kis Újság lapjain. Mészöly kötetbe sosem vette fel, viszont a szöveg
nek egy rövidebb változatát beépítette az először 1979-ben megjelent 
ZsilipP című írásába, melynek három szövegváltozata jelent meg, de az 
álomleírást érintő rész változatlan formában őrződött meg. Végül az álom
leírás újabb változatában, a Megbocsátás szövegében Gergely álmaként 
szerepel. így az eredeti rövidprózának, álomleírásnak három publikált vál
tozata született. A három szövegváltozat, az önállóan publikált álomleírás, 
a Zsilip változataiban megőrzött álomleírás és a Megbocsátásban Gergely 
álmaként szereplő álom összehasonlítása lehetőséget adhat az álomelbe
szélés mészölyi szerkesztésmódjának és változásainak megérintésére.

Álom

Nem tudom, hogyan kerültem a páholyba, ahonnét mindent láthattam 
és mindent hallhattam. A páholyba kerülésem előtti évezredek teljesen is
meretlenek előttem.

De az erdőre pontosan emlékszem. Hatalmas, buja tenger volt az és sű
rű lombozata odafönt a magasban olyan, mint egy külön mennyboltu vi
lág. A lombok között rejtélyes ösvények, útvesztők vezettek; az ut, amin a 
bizonytalankodó láb taposott, élő és holt leveleknek több mint egy méter

25 Megbocsátás. 70-71.
26 Megbocsátás. 64.
27 Megjelenései: Élet és Irodalom, 1979. dec. 22.10.; Jelenkor, 1989/5. 427-429.; Wimble

doni jácint. Szépirodalmi, Bp., 1990. 72-78.; Az én Pannóniám. Babits Kiadó, Szekszárd, 
1991. 28-31.



vastag ruganyos szőnyege volt. A lombbéli utak mind ugyanoda vezettek: 
a tisztás felé, amelyet az erdő körülölelt. Ott aztán a levelek és ágak szöve
vénye egyszerre áttörhetetlenné sűrűsödött, széles karzattá magasodott 
fel, amelyre rákönyökölve le lehetett nézni a holdfényben úszó tisztásra. - 
Ide, erre a karzatra, ebbe a páholyba kerültem én.

Esküdni mertem volna rá, hogy kivülem még sok árnyszerű lény szo
rong ezen a karzaton, de akárhogy is erőltettem a szememet, senkit sem 
sikerült megpillantanom.

A tisztás lent olyan üres és csendes volt, mint egy kékes-zöld kristály
ból fújt gömb belseje.

Később tompa zúgásra lettem figyelmes. Mintha a csend színpadán fel
húzták volna a függönyt s lassan beszivárogni engedte volna valaki a ne
szek hadosztályait:

így kezdődött. S innét már az időt is érzékelni tudom: három és fél per
cig tartott az egész:

Alattunk, a karzat alatt, a törzsek között meghúzódó keréknyomos utak 
homályából egyszerre csak megindultak a szekerek. Zord, egyenruhás fér
fiak kisérték őket. A szekerekben kék meztelenséggel ott feküdtek az elfá
radt katonák. Nyakukon, ezüst érem csüngött és mindegyik éremre egy 
név volt rávésve és egy évszám. Szinte a megszólalásig egyformák voltak 
ezek a kristálykék, hanyatt fekvő emberek. Csak megdermedt szemük csil
logott más és más árnyalattal s ha lenézett az ember a karzatról, a száz és 
száz külön fényű szemnek olyan villódzását láthatta, mintha a csillagos ég
nek a tükörképébe pillantott volna.

Közben a szekerek száza és ezre érkezett a tisztásra, nagyon halk csi
korgással. Mikor mind megérkeztek, az egyenruhások szótlanul kifogták a 
lovakat s az utak homályába, ahonnét jöttek, elvezették őket. Csak az át
tetsző katonák maradtak ott a szekerekben feküdve. Mintha szemlére hoz
ták volna a néma sereget.

A zenészek megszámlálhatatlan sokasága pedig csak ekkor özönlött 
elő. Jöttek a föld göröngyei közül, a fűszálak alól, a semmiből. Szinte pilla
natok alatt emberi nagyságúra nőttek. Piros zekéje volt mindegyiknek és 
csattos cipője. Hónuk alatt hegedű. Odasereglettek a szekerek köré és ját
szani kezdtek.

A hangok majdnem illatossá változtatták a levegőt. A melódia, amit ját
szottak, éterien halk volt és szomorú. A szekerek utasai először semmi je
lét nem mutatták annak, hogy valamit is hallanak a bűbájos zenéből: der
medtek voltak továbbra is. Csak mikor erősödni kezdett a hegedűk hangja 
s már csengve visszhangzott minden futam és trilla a tisztás zárt öblében, 
kezdett egyfajta változás esni rajtuk. Mozdulni most sem mozdultak, csak 
a szemük élénkült meg, mintha a kristályos fény egyre jobban tekintetté



olvadott volna bennük. Kivésett szobrokként feküdtek, de a szemük egyre 
lángolóbb és tüzesebb lett.

A hegedűk húrjai roppant áradással zengtek már, mikor egyszerre csak 
azt lehetett látni, hogy a katonák szeme mind kiszökni, elröppenni próbál 
az üregéből.

A legnyugtalanabb és a legsóvárabb végülis megkezdte közülük: két 
szivárványosan csillogó szemgolyója kipattant a sápadt-kék homlok alól s 
mint valami tüzes buborék, nyílegyenesen felröppent a magasba és ott 
nyomaveszett.

Példáját gyorsan követte a többi is. Közben a hegedűsök is igazi kedv
re kaptak s szünet nélkül játszották az örökké ismétlődő melódiát. A sze
mek gömbjei pedig mind sűrűbben szakadtak ki börtönükből s inaltak fel 
a magasba, fénylő csíkot vonva maguk után. A látvány olyan volt a karzat
ról, mintha ezernyi katona játékból szines nyomjelzőket kezdett volna az 
ég felé eregetni.

A szekerekben fekvő testek azonban egyetlen pillanatra sem mozdul
tak meg közben. Amelyiket már elhagyta a két szeme, az lassan szinte- 
lenedni is kezdett, először csak halványodott majd egybeolvadt a föld és az 
éjszaka szinével. Mikor az utolsó szem is kilobbant, a zene elhallgatott és 
a zenészek is elillantak.

Csak a hold világitott már a tisztás felett s az ég milliónyi hűvös és tá
voli csillaga.

S utána csend lett megint, mintha függönyt eresztett le volna valaki. 
Azokra az évezredekre, míg a lombok szövevényes ösvényein át visszake
rültem a páholyból és az erdőből, már egyáltalán nem emlékezem.

Zsilip (részlet)

Később ezt követi a csendes permeteső, amikor először onanizál majd; 
de előbb egy fellengzős álmot produkál még, amelynek semmi köze az 
egészhez. Sűrű lombozatú erdő, hatalmas törzsek oszlopdárdái, a fák között 
számtalan ösvény vezet az egyetlen tisztás felé. A karzattá magasodó lomb
sűrűből nézhet le a tisztásra. Persze, világít a hold. Sokáig semmi mozgás, csak 
üresség. Mint egy kékeszöld kristályból fújt gömb belseje. Ebbe a gömbbe vo
nulnak be tompa nyiszorgással a keskeny ösvényekről az ugyancsak kes
keny átmérőjű szekerek, amelyeket nem húz semmi, csupán zord egyen
ruhás férfiak kísérik őket. A szekerekben kék meztelenséggel feküsznek 
az elfáradt katonák. A nyakukban ezüstérem, mindegyiken név és év
szám. A megszólalásig egyformák ezek a hanyatt fekvő emberek, csak a ki
guvadt szemük csillogása különbözik. Akár egy vigyázz-feküdjbe dermesz
tett szemle. Aztán hirtelen előözönlenek a zenészek, a göröngyök és az



avar alól, a fűszálak közül, s egy szempillantás alatt ember nagyságúra nőnek. 
Piros zekéje van mindegyiknek, csatos cipője, a hónuk alatt hegedű. 
Mindegyik szekér mellé jut egy. És egy mozdulattal valamennyien ját
szani kezdenek, de hang semmi nem hallatszik, csak abból lehet következtet
ni a dallamra, ahogy érzéssel húzogatják a vonót. Ez a nem hangzó han
gosság lélegzetelállítóan kéjes meg gyönyörű. Valahogy így hathat a ka
tonákra is, mert egy idő múlva megéled a szemük, és mint a sorozatve
tők, sorban kilövik magukat az üregükből, föl a magasba, miközben hűsé
gesen követi őket a fénycsík, amelyet maguk mögött hagynak, s mintha 
vigyáznának is, hogy minden pontosan így történjen. Csak a sűrű sötét 
marad vissza utánuk.

Megbocsátás (részlet, 9. rész)

Az érzelmes álom színhelye egy sűrű lombozatú erdő volt (egy csak
ugyan sötét erdő), a fák között számtalan ösvény vezetett a tisztás felé, ő 
azonban mindezt fölülről látta, a karzattá magasodó lombsűrűből. Persze, 
világított a hold. Semmi mozgást nem lehetett észlelni, csak a sűrű dzsun
gelt betöltő ürességet. Olyan volt az egész, mint egy zöld kristálygömb bel
seje. (Ebben az álomban a holdfény nem akadályozta meg, hogy a színek 
pontosan elkülöníthetők legyenek.) Egy idő múlva tompa nyiszorgással or
mótlan kerekű, ügyetlenül keskeny szekerek jelentek meg, olyan hosszúak, 
mint egy ember, és nem húzta őket semmi. Mind a tisztás felé tartottak. A 
szekerekben kéken és meztelenül feküdtek az elfáradt katonák, nyakuk
ban ezüstérem, mindegyiken név és évszám. A megszólalásig egyformák 
voltak, csak a kiguvadt szemük különbözött. Aztán hirtelen előözönlöttek 
a bogárkicsi zenészek (közvetlen plágium egy szívhez szóló mesekönyv
ből), és egy szempillantás alatt bakancsnagyságúra nőttek. Piros zekéjük 
volt, csatos cipőjük, a hónuk alatt hegedű. Mindegyik szekér mellé jutott 
belőlük, s egy mozdulattal valamennyien játszani kezdtek, de hang nélkül, 
csak abból lehetett következtetni a dallamra, ahogy húzogatták a vonót. 
Erre a katonák szeme lassan megéledt, egyre jobban izzani kezdett, s mint 
a srapnel a csőből, kilőtték magukat az üregükből, miközben követte őket 
a fénycsík, amelyet maguk mögött hagytak. S mintha vigyáztak is volna, 
hogy minden pontosan így történjen.

A legnagyobb különbség az első és az utolsó álomleírás között van, ter
jedelmileg is körülbelül egyharmadára zsugorodik a szöveg. A Zsilip című 
kisprózában „konzerválódott” álomnarráció és a végső változat között már 
jóval kevesebb a különbség.

Az álmodó a Mészöly-próza álomleírásaiban szinte minden esetben ré
szese volt az eseményeknek. Az elemzendő álomváltozatokban az álmodó



a szemlélő szerepét tölti be, aki egy magaslati helyről lesz tanúja az ese
ményeknek. Az álmodó az első változatban maga a narrátor, s így egyes 
szám első személyben számol be a látottakról, a Zsilip esetében egy rögzí
tetten identitású férfi, a Megbocsátásban pedig Gergely. Az első változat
ban az álomelbeszélést maga a cím jelzi: Álom, a másik két esetben fikci
ón belüli fikció létrehozásáról van szó, melyet a narrátor vezet be. A két 
későbbi változatban hangsúlyos az álom megalkotottsága: a Zsilip álmodó- 
ja produkálja az álmot, Gergely kidolgozza. Mindkét későbbi változat mi
nősíti is (az előkészítésben) az álmot, a Zsilipben fellengzős az álom, 
„amelynek semmi köze az egészhez”, Gergely álma pedig az érzelmes jel
zőt kapja. Az első változat egyes szám első személye múlt időben beszél az 
álomeseményről, a helyszínre kerülés és visszatérés nem-tudásának hang- 
súlyozása keretezi az álomelbeszélést. A Zsilip álmodója mindvégig jelen 
időt használ, mint a rövidpróza egészében, valószínűsíthetően az emlékek 
és a felidézés jelen ideje miatt. A Megbocsátásban múlt időben mondódik 
el az álom, és többször megakasztják az álomleírást a narrátor zárójelbe 
tett, többnyire ironikus kommentárjai.

Az álomleírás egyes elemei változatlan sorrendben szerepelnek a vál
tozatokban: a helyszín bemutatása és a szemlélő pozíciójának definiálása 
után a csend és üresség leírása következik, majd megjelennek a szekerek, 
lefesti a narrátor a bennük fekvő halott katonákat, előkerülnek a zenészek, 
akik zenélni kezdenek, melynek hatására a katonák szemei kilövődnek az 
égbe, fénycsíkot hagyva maguk után.

A helyszín mindhárom leírásban egy erdei tisztás, a szemlélő mindig 
felülről látja az eseményeket. A hely, ahol elhelyezkedik, az első változat
ban karzat és páholy, majd „karzattá magasodó lombsűrű”. Az álomese
mény bár mindhárom változatban ugyanaz, a kifejtettség mértéke külön
böző, illetve két fontos eseményelem változik meg. Az Alomban a szekere
ket lovak húzzák, mindkét későbbi változatban maguktól gördülnek a sze
kerek. A másik változás, hogy a későbbi változatokban hangtalan a zene, 
mégis ugyanazt a reakciót éri el, a katonák szemei kilövik magukat. E két 
változás az álomszerűség erősödésének irányába hat. A jelentősen zsugo
rított terjedelem miatt ez indokolt is, hisz az első változatban, az Álomban 
mind az álomszíntér, mind a történés részletesebben rajzolódik fel. Az 
álomszerűség fikciójának teljesebbé tételét szolgálja a némiképp ironikus 
„Persze világít/ott a hold.” kijelentés is, mely az első változatban minden
féle kommentár nélkül a helyszín leírásában szerepel.

A zenészek a fűszálak alól, a föld göröngyei közül kerülnek elő, majd 
hirtelen ember nagyságúra nőnek az első két változatban, míg az utolsó 
változatban már bogárkicsi zenészekként szerepelnek, akik egy szempil
lantás alatt bakancs nagyságúra nőnek. E mesei fordulatokat és az ezekben 
rejlő iróniát Gergely személye indokolhatja a Megbocsátás szövegében.



A katonák szemeinek kilövődése mindhárom változatban szerepel, a 
hozzá kapcsolódó hasonlatok viszont mindhárom szövegben mások. Az 
Alomban „A látvány olyan volt a karzatról, mintha ezernyi katona játék
ból szines nyomjelzőket kezdett volna az ég felé eregetni.”, a Zsilipben 
„mint a sorozatvetők, sorban kilövik magukat az üregükből”, a Megbocsá
tásban „Erre a katonák szeme lassan megéledt, egyre jobban izzani kez
dett, s mint a srapnel a csőből, kilőtték magukat az üregükből”. A játékból 
kilőtt színes nyomjelző teljesen ártalmatlan, az Alom nyomasztóan részle
tes leírásai után némi könnyítést, súlytalanítást ígér. A sorozatvető szere
peltetése a Zsilipben szintén a hadi tematikához kapcsolódik, és jól érzé
kelteti a pusztítás folyamatosságát és tömegességét. A Megbocsátásban 
szereplő srapnel egy alattomosan pusztító lövedék, mely nem csupán öl, 
hanem a repeszeivel sebesít is. Az Álom koherens, részletesen kifejtett 
álomvilága szinte egy tűzijátékkal zárul, míg a kiskamasz álmában a hadi- 
technika egyik gyilkos eszköze jelenik meg. Az álomváltozatok során létre
jövő sűrítés és részként beemelés az eredeti álomleírás keretes szerkezetét 
és kifejtettségét nélkülözi. Szikárabb megfogalmazás jön létre, mely egy
ben többféle lehetőséget képes adni a hangnemek árnyalatainak. Talán az 
öt centi ferdítés tanúi lehetünk a változatok együttolvasása során egy 
olyan látomás megfogalmazásában, melyet az álom realizmusa jellemez?

„A háború témájához Mészöly elsősorban érett írói korszakában nyúlt, 
bár szemléletét mindvégig meghatározta” - hangzik el egy interjúban .28 

Pedig a háború témája, az emlékállítás és feldolgozás már nagyon korán el
kezdődik, erre az 1948-as Alom című rövidprózai írás a legjobb példa, 
amelyben a mindenkori háborúk értelmetlenségének víziója fogalmazódik 
meg, mely önálló szövegként, majd betétként, egy férfi és egy kamasz fiú 
álmában egyaránt archaikus képként jelenik meg. A halottak tömegének 
látványa, mezteleilségük, egyformaságuk bármelyik háborúhoz kapcsol
ható kép. A látvány iszonyatának lehetséges feloldása, a szemek (lelkek) 
távozása egy jellemző magyar irodalmi képet hív elő a hagyományból, a 
Szigeti veszedelem utolsó sorait idézi: „És minden angyal visz magával egy 
lelket, / Isten eleiben igy viszik ezeket. /  Egész angyali kar szép musikát 
kezdett, /  És nékem meghagyák, szómnak tegyek véget.” 29 Az eposz kere
tét is képező esemény több irodalmi előszövegre támaszkodik. Klaniczay 
Tibor Zrínyi-monográfiájában így fogalmaz: „A hős égi jutalmát, megdi
csőülését ábrázoló barokk-vízióban tehát a vitézi hagyomány művészi ki
dolgozását kell látnunk . ” 30 Mészöly érintett álomleírásaiban a vízió utolsó

28 L.: „Nincs rés, nincs utolsó ablak?”Mészöly Miklóssal beszélget Mészáros Sándor. Alföld, 
1996/9.

29 Zrínyi Miklós: Szigeti vészedelem. 108. Szépirodalmi, 1964.188.
30 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Akadémiai, 1964.90.



képe jelenik meg csupán, kiragadva eredeti szövegkörnyezetéből, így a ha
lott katonák szemeinek távozása egy eposzi környezetétől is megfosztott 
magányos és kilátástalan kép marad .31

Az első változat, melyben a teljes szöveg az álom leírása, a páholyban 
való elhelyezkedéssel, a függöny felhúzásával és leeresztésével, a tisztás 
bemutatásával az álom mint színpad képét és a színházi előadás kereteit 
idézi fel.

A Megbocsátásban Gergely álomtörténésének helye színhelyként ne- 
veződik meg, mely terminus a jogi szaknyelvnek is része, és a szövegben 
korábban a búzatáblában talált halott lánnyal kapcsolatban szerepelt. Bár 
ugyanez a kép és tér, mikor értelmezni próbálják, már színtérként szere
pel. „Színtér, ahová nem vezet bejárat, s nincs kijárata sem . ” 32 Ugyanez a 
szó bukkan fel Sutting ezredes egyik terepsétájához kapcsolódó víziójában, 
mely közel áll az álomelbeszélés-változatokban bemutatott képhez: „Itt há
romszáz posztónadrágos, letépett ingű árnyék követte, akiket a hajnali 
harmat csókolt meg utoljára, és nem érhették meg a győztes forradalom 
menyegzőjét. Értük kell megszolgálni az áldozatot, amit hoztak, s ez csak 
az lehet, ha szívósan tökéletesítjük a felkészülést. Egy ilyen kihűlt színtér 
akár a hitvesi ágy sivataga, ahol a nap nem kel föl, s a holdat kiherélt cin- 
cérek zabálják. Itt háromszáz árnyék emlékeztetett rá, hogy a mészárlás 
nem maradhat kaszinójáték, amire templomban adják az áldást.” 33

A színtér mészölyi értelmezését a közérzet mibenlétét körbejáró esszé
részlet adhatja: „Annál is inkább, mert a közérzet számára (ami a legátél- 
hetőbben realisztikus visszajelentésünk) minden érzékelés, cselekvés és 
meditálás a Színtér közvetlen élményében tud csak igazán átforrósodni: a 
téri tágasság éppen időszerű víziójában. Vagyis a legáltalánosabbra feszí
tett élményben. ” 34

Az álomváltozatok tere a sűrű erdőben rejlő tisztás. Az álomtér létre
hozása az első változatban a leghangsúlyosabb, a sűrű, labirintusszerű er
dő lombozata „odafönt a magasban olyan, mint egy külön mennyboltu vi
lág”. így jön létre az álom világa, mely mint egy másik tér konstruálódik 
meg, a fikció megkettőződése mellett a szöveg világának megkettőződését 
is létrehozza. Az erdő labirintusszerkezete a beavatási álmok helyszínét 
idézi fel. Az álmodó által elfoglalt hely, a lombsűrűből képzett karzat, a fe
lülről látás álmokra jellemző helyzetét teremti meg. A két világ közti kü

31 A háborús témán belüli vitézi tematika legszebb megfogalmazása a Fakó foszlányok 
nagy esők évadján című Mészöly-novella, mely kiemelt alapját képezi Darvasi László A  
könnymutatványosok legendája regényének.

32 Megbocsátás. 20.
33 Sutting ezredes tündöklése. 45.
34 A tágasság iskolája. In: Mészöly Miklós: A tágasság iskolája. Szépirodalmi, 1993. 6.



lönbség ebben az első változatban a másik világról való nem-tudással van 
jelen. „A lombbéli utak mind ugyanoda vezettek: a tisztás felé, amelyet az 
erdő körülölelt.” A tisztás egyfajta középpont szerepét veszi fel, hisz kör
beveszi az erdő, mert minden út oda vezet és különbözik a körülvevő tér
től: a tisztás épp attól tisztás, mert az erdőben van, de nem fás terület, te
hát nem erdő. Bár része az erdőnek, s csak vele érintkezve, azon belül nye
ri el értelmét és formáját, lényegileg mégis ellentétes vele. A tisztás üres 
és csendes az álomelbeszélés kezdőképén, s olyan „mint egy kékes-zöld 
kristályból fújt gömb belseje”. A hasonlat kapcsolódik az álomkép kelléké
hez, a holdhoz, mely létrehozza e különleges fényviszonyokat és a megte
remtett másik, külön világ elválasztott jellege is megerősítődik a kristály
gömb belsejének képével. Hasonló beágyazottság és ugyanakkor elkülöní
tettség jellemzi a kristálygömb és az erdőbeli tisztás képét. „A lét világló 
tisztásában állást nevezem az ember ek-szisztenciájának” 35 -  írja 
Heidegger, majd másutt így fogalmaz: „Mivel a lét létezéséhez hozzátarto
zik a világló rejtés, ezért a lét létezése kezdete szerint az elrejtő visszahú
zódás fényében jelenik meg. E tisztás neve alétheia. ” 36 Heideggernél az 
alétheia a lét feltárulásában állás, az el-nem-rejtettség, a lét igazsága, mely 
nem ellentmondásmentes megnyilvánulás, hisz „[...] a rejtőzködés, a léthe 
az a-létheia-hoz tartozik [...] mint az alétheia szíve” .37 Harald Weinrich a 
következőképpen fejti fel a görög szó jelentését: „A szó első morfémája, az 
a- köztudottan fosztóképző, a hozzá kapcsolódó, általa tagadott léth szó
elem pedig elfödött, rejtett - azonos gyökerű latin szóval: látens - dolgot 
jelöl; olyannyira, hogy - Heideggerrel szólva - az igazság, eredeti értelme 
szerint, a maga fedetlenségében, elrejtetlenségében, nem - »látens« mivol
tában nyilvánul meg. Ugyanakkor, minthogy az a-val tagadott léth jelen
tésmozzanatot Léthéj a felejtés mitikus folyója is nevében hordozza, az 
alétheia szóval jelölt igazságot úgy is felfoghatjuk, mint ami »nem feledett« 
vagy »nem felejtendő« .” 38

Ez a gondolat Mészölynél is megtalálható, különösen erősen „a fény is 
takarás” látszólagos paradoxonában, mely egyik jellemző kettős szerkeze
te a mészölyi „ismeretelmélet” gyakran a térben felrajzolódó struktúrái
nak. „Nem a sötétséggel szembesíti magát, hanem a sokkal bonyolultabb

35 Martin Heidegger: Levél a „humanizmusról”. In: Uő: Útjelzők. Osiris, Budapest, 2003. 
301.

36 Martin Heidegger: Az igazság lényegéről. In: Uő: Útjelzők. Osiris, Budapest, 2003.193.
37 Heidegger, Martin: A filozófia vége és a gondolkodás feladata. In: Uő: „...költőien lako

zik az ember...”. T-Twins, Bp.-Szeged, 1994.275. Az alétheia további értelmezése: Hans- 
Georg Gadamer: Bevezetés Heidegger A műalkotás eredete című tanulmányához. In: 
Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa, 1988. 23.

38 Harald Weinrich: Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Atlantisz, Budapest, 2002.18.



takarással: a fénnyel.” 39 - írja A  tágasság iskolája című esszében, és a 
Saulusban is találkozunk ezzel a gondolattal kérdés formájában, mely egy
ben Saulus fényen túli pillantását, tudását is kifejezi: „A fény is csak taka
rás?” Ennek a kérdésnek egy továbbgondolt változata fogalmazódik meg 
A világosság romantikája Camus-t értelmező esszéjében: „A sötétségnek még 
lehet megváltása - de mi a fényé? Lehet, hogy az is csak takarás?” A ca- 
mus-i mű „líraian sugalmazott gyanújáról beszéltünk: hogy a fény is csak 
takarás. Az igazi tét, amit a létezés leckéül felad, hogy személyessé tegyük 
a személytelent: a takarást nyitottsággá”. Ez a gondolat felidézheti 
Heideggernek a műalkotás eredetével kapcsolatos téziseit: „Amennyiben a 
mű mű, elrendezi a tágasságot. Az elrendezés itt főként azt jelenti: a nyílt
ság előtti tér szabaddá tétele és e szabad tér önmaga összefüggésében va
ló berendezése .” 40

Az álomtér tisztása tehát a heideggeri tisztással is rokonítható, különö
sen, ha a helyszín színtér és színpad jellegére és a színtér fent idézett mé
szölyi definíciójára gondolunk. Olyan színpad szerepét tölti be a tisztás, 
mely valami lényegibe enged bepillantást az álmodónak. A függöny felhú
zása és leeresztése mögötti látvány a heideggeri alétheia megjelenéseként 
is értelmezhető, amennyiben a látvány feltárul, el-nem-rejtettségében mu
tatkozik meg a lét színpadán. Az 1948-as megjelenés és az álomkép témá
ja a második világháborúhoz kapcsolhatná a képet, de a szövegben semmi 
sem konkretizálja, szűkíti sem az időt, sem a teret. Az így létrejövő álom
kép a Szigeti veszedelemre történő utalással megerősítve a mindenkori há
borúk katonáinak haláláról szól és emlékezik. Szomorú igazságként és 
nem felejtendő képként jelenik meg az értelmetlen halál ténye.

Az álomtér külön világa az oda- és visszakerülés nem-tudásának kere
tében és egy színházi előadás kezdete és lezárása között rajzolódik ki az el
ső, önállóan álló változatban. A későbbi változatokban a helyszín ugyanaz: 
az erdő és a tisztás szerepel, de a színházi keret már elmarad. Az álomtér
ben a vertikális mozgások hangsúlyosak, az álom kezdetén az álmodó el
foglalja helyét a karzaton, tehát fent, onnan néz le a tisztásra, mely így 
már nem csupán tisztás, hanem a völgy jellegzetességeit is hordozza, majd 
a katonák szemei felfelé távoznak el. E vertikális mozgások az álom beava
tás-jellegét és a szakrális dimenziók felé nyitást is szimbolizálhatják.

Az első változat álomterének hasonlata: „A tisztás lent olyan üres és 
csendes volt, mint egy kékes-zöld kristályból fújt gömb belseje”, a későbbi 
változatokban ez a kép összetettebb módon jelenik meg, hiszen az álomle
írások előtt szerepel egy üvegtörmelékből kirakott spirálforma, mely

39 A tágasság iskolája. 11.
40 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. 73.



mindkét változatban a Lipovszky-féle vendéglő hátsó udvarának leírásá
hoz tartozik. Ha a megjelenések időpontjait vesszük figyelembe, akkor lát
szik, hogy az álomleírás második változatában, a Zsilipben ez a környezet
leírás olyannyira kapcsolódik az álomleíráshoz, hogy Mészöly az álomel
beszélés harmadik változatába, a Megbocsátás-beli álomba is továbbviszi 
az álomleírással együtt ezt a környezetleírást, mely a Zsilip szövegében így 
szerepel: „A szűk térség közepén bodzafa, körülötte kék üvegtörmelékből 
kirakott spirálkarikák, mint valami szétnyomott csavarmenet. Az üvegcsík 
a fa törzsétől indul el, és bekanyarog a csalános burjánba. A burján
sűrűben kitaposott ösvény, ez a rejtekút visz a kuglipálya hátsó deszkapa- 
lánkja mögé.” A Megbocsátásban a következőképpen módosul a leírás: 
„Csakhogy épp innét vezetett tovább egy keskeny ösvény, és egy elrekesz- 
tett zugba torkollott, közepén öreg bodzafával. A fa körül kék üvegtörme
lékből kirakott spirálkarikák csillogtak, mint egy kétdimenziósra szétnyo
mott csavarmenet, majd bekanyarodott a csalános sűrűbe, a kuglipálya 
deszkapalánkja mögé.”

A két változatban közös, hogy a spirálkarikák mindkét esetben útjelző
ként, vagy egy fontos állomásként szerepelnek, átkötő jellegűek, a tér 
egyik pontjáról a másikra való eljutás egy-egy állomását képezik. Az álom
leírásnak és ennek a környezetleírás-részletnek a kétszeri együtt szerepel
tetése, a két szövegrész (álom- és környezetleírás) egymással való szerves 
kapcsolatát mutatja. A környezetleírást egyik műben sem közvetlenül kö
veti az álomleírás. Az álomelbeszélés egy hasonlat révén kapcsolódik az őt 
megelőző leíráshoz. A Zsilipben szereplő hasonlat, mely az álomtérre vo
natkozik, a következő: „Mint egy kékeszöld kristályból fújt gömb belseje.” A 
Megbocsátás-beli hasonlat szintén az álomtérre vonatkozik: „Olyan volt az 
egész, mint egy zöld kristálygömb belseje.” Mindkét hasonlatban közös, 
hogy egy kristálygömb belsejéhez hasonlítódik a színtér. A kristálygömb 
felidézi, felidézheti az üvegtörmelékből rakott spirálkarikákat, melynek al
kotóelemei az üvegtörmelékek, tehát valaminek a részei, töredékek, vi
szont rendezettségükből létrejön egy új forma, a spirálkarika, mely formá
jával kötődik a körhöz, gömbhöz, hisz a leírásokban „szétnyomott csavar
meneteként, majd „kétdimenziósra szétnyomott csavarmeneteként szere
pel. Az üvegtörmelék mindkét leírásban kék színű, az álom helyszínét jel
lemző kristálygömb a Zsilipben kékeszöld, ez egyben a legelső változat 
(Álom) megőrzését is jelenti. A Megbocsátásban a kristálygömb zöldként 
szerepel, és ezt követi az ironikus megjegyzés: „(Ebben az álomban a hold
fény nem akadályozta meg, hogy a színek pontosan elkülöníthetők legye
nek.)” Ez az ironikus kommentár egyrészt utalhat az álom klasszikus kelléké
nek számító holdfény hatására, illetve a saját korábbi változatok kékeszöld ver
ziójára való reflexió is lehet.



Az üvegtörmelékből alkotott spirálkarika, a töredékek egységbe szervező
dése a Zsilip és a Megbocsátás metafikciós olvasatát is magában hordozhatja, 
olyan értelemben, amennyiben a művek szerkezetének alapstruktúráját, a tö
redékekből építkezést jelképezi. A fikción belüli fikcióként szereplő álom ima
ginárius terében egy hasonlat erejéig újra megjelenik a kristálygömb, az egy
ség szimbólumaként, mely paradox módon a mindenkori botránynak, a hábo
rú áldozatainak ad helyet. Itt is tetten érhető az a mészölyi logika, mely a ket
tősségeken belül a paradox szerkesztést érvényesíti. Az idilli indítású, az álom 
kultúrtörténeti tradíciójából a legerősebb kellékekhez nyúló álomleírás a há
ború áldozatainak távozását jeleníti meg szinte naturalisztikus eszközökkel.

Az álomleírás első változatában, az Álomban a háború egyik lehetséges 
vízjeleként értelmezhető emlék, mely az egyes szám első személyű elbe
szélésmód révén személyes emlékként jelenik meg. A Zsilipben szereplő 
álomleírás egy férfi álmaként van jelen, kötődve ezzel a mindenkori hábo
rúk víziójához és szándékoltan duplán elkülönítve a szöveg többi részétől 
egyrészt az álomelbeszélés tényével, másrészt az „amelynek semmi köze az 
egészhez” jelzése miatt. Bár az utolsó álomesemény, a szemek kilövése a 
férfi ejakulációjához is köthető. A Megbocsátásbán Gergely álmaként sze
replő álomleírás előzményei más kontextusba helyezik az álomelbeszélést, 
viszont mind az általános vízió, mind a szexualitás megjelenik a motiváci
ók között, kiegészülve a Freud által leírt Ödipusz-komplexussal és a ka
maszkori halálfantáziákkal: „Gergely, ha egész testével ráfeszült a deszká
ra, a bőrén érezte a golyó útját. A spirálkarikákat még nyár elején rakta ki 
a fa körül, minden magyarázható ok nélkül. Egyszerűen szüksége volt er
re a titokra, mert szerelmes volt Máriába, és gyűlölte az apját.

»Apa lehetett volna hősi halott is, és akkor most mind csodálattal em
lékeznénk rá« - gondolta olyan szelíden, ahogy a cserebogarak szárnyát 
operálta le késsel, hogy gyufaskatulyákat húzasson velük. Mindehhez egy 
álmot is kidolgozott magának (mármint úgy, hogy álmodott valamit homá
lyosan, aztán az olvasmányai alapján hozzáképzelegte a többit) - s ezzel az 
apja iránti gyűlölet is megváltozott, fölemelő végzetnek is lehetett érezni.”

A freudi terminus szövegbeli rövid felvázolása az interpretációba idéz
heti a pszichoanalízis álomértelmezéseit, és akár Jung archetípusait is, a 
kollektív tudattalan alapmintáit. „Freud elmélete szerint az agresszió a 
minden egyes emberen belül lakozó két ösztön összecsapásának kivetülé- 
séből származik. A halálösztön - Tanatosz-elv -, mely az egyén ellen irá
nyul, és voltaképp halálvágy, a konstruktívabb Erosszal összeütközve kife
lé fordul, és erőszakban fejeződik ki.” 41 Gergely álommotivációja egy ilyen 
tipikus, kamaszkori, szélsőséges helyzetet jelenít meg. A kisfiú álomképe

41 Zsolt Péter: Az agresszió, http://www.bolcsweb.hu/dox/agresszi.doc
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szorosan kötődik a kisregényen belül a színtér kapcsán már említett, búza
táblában talált halott lány képéhez, melyet a kisváros lakói közül „sokan 
kivágták a lapból, és a szobájuk falára gombostűzték”. A helyszín struktú
rája hasonló az álomleíráshoz, mindkét esetben felülről látható a látvány: 
„egy közel ötven méter sugarú körben földig csavarodva hevert a búza, 
mintha forgószéltorony csapott volna le a magasból, egy felhőkarcoló for
gószél, egy gigantikus pörgettyű” .42 A búzatáblában keletkezett „tisztáson” 
fekszik keresztforma testhelyzetben a halott nő, a helyszín újra a halálte
matikához kötődik, és a történés rögzítésével, a fotóval műtárggyá lesz.

A Hamisregény43 írásokat egymás mellé helyező, az eredeti címeket el
hagyó és néhány összekötő szöveggel rendhagyó, hamis regényszöveget 
létrehozó struktúra. Ebben a lehetséges regénytérben az eredetileg Ma
gyar novella címet viselő novella zárlatában kap helyet az álom, melynek 
funkciója egy otthonosan ismeretlen tér létrehozása: „Egy ideje sokat ál
modom arról a kis indián faluról, ahol Eszter nyugszik; s néha már majd
nem mindennél ismerősebb, otthonosabb. De érzem, hogy én ezt már so
ha nem fogom tudni hangosan kimondani.” 44 A novella kezdete keretsze- 
rűen egészítődik ki a kötetkompozícióban az álomra történő utalással 
álomkeretet hozva létre, melyben megkettőződik a fikció: „Próbáljuk azt 
álmodni, hogy Jamma ötéves korában hal meg, mielőtt iskolába írathatták 
volna, és megtanulhatott volna írni, hogy az irkájába följegyezze a gondo- 
latait. ”45 A Hamisregény kompozíciójában ez után a novella után is áll 
átkötőszöveg, mely egyben le is zárja a fikción belüli fikciót, a lehetséges 
álomleírást: „Már nem álmodom - csak nyomozok, mint magányos detek
tív. Cervantes azt adta útravalóul, hogy az út mindig jobb, mint a 
fogadók. . . ” 46 S egyben elő is készíti a következő szövegrészt, melyek a Nyo
mozás szövegei lesznek. Arra a kérdésre, hogy kompozicionálisan miért a 
Magyar novella kerül álomkeretbe, a szöveg sűrített és összefoglaló jellege 
lehet a magyarázat. Az álomkeret az ebben a kompozícióban is szereplő 
Szárnyas lovak beemelése esetében szintén szerepel, megőrizve a szöveg 
eredeti fikciós keretét.

A Hamisregény utolsó írása, a Jelentés öt egérről előtt újabb átkötő 
rész szerepel, melyben a kötetre és a leendő kötetekre is vonatkozhat az a 
kifejezett írói szándék, hogy ne hasonlítson semmilyen megelőzőre. A ke
ret, mellyel a reménytelenség bekereteződik, utalhat a nagyepikai formá
ra, hisz ebben a kötetkompozícióban a „hamis” regényforma képez keretet

42 Megbocsátás. 19.
43 Mészöly Miklós: Hamisregény. Jelenkor, 1995.
44 Hamisregény. 86.
45 Hamisregény. 61.
46 Hamisregény. 87.



a Mészöly-féle vízióhoz. „Aztán - így következett el a karácsony, amikor il
lő a mondatok végére pontot tenni, az év magára csukja a könyve fedelét, 
az utakat befújja a hó, és lehet álmodni tavaszról, nyárról... Egy új‘könyv
ről, amelyik nem fog hasonlítani semmilyen megelőzőre. Bekeretezve egy 
egészen más és szebb reménytelenségbe.”47 A reménytelenség visszautal a 
kompozíció alcímére: Változatok a szép reménytelenségre, mely a francia 
változatban főcímként szerepelt: Variations désenchantées, s a Volt egy
szer egy Közép-Európa kötet alcíme is egyben.

Mészöly sajátos prózaformái az 1979-től kötetekben is megjelenő ki
emelések, naplójegyzetek, noteszek, videoklipék) melyek gyakran tartal
maznak rövidebb-hosszabb jelölt álomleírásokat. Ezek az álomleírások - 
mint ezeknek a rendhagyó műfajiságú anyagoknak egy része - részben be
épülnek a Mészöly-prózába, az esszékbe, a versekbe, érdekes módon min
dig megőrzik álomjellegüket. Az életműben az álomleírás szempontjából 
kivételes az az álommontázs, mely kizárólag álomleírásokból építkezik. A 
Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról című 1991-es kötet Negyvenhat vi
deoclip című fejezetében az utolsó darab az Álomlépcső címet viseli, s 
nyolc különböző álomleírásnak ad helyet. Mészöly naturalizmus, expresz- 
szionizmus és szürrealizmus mozgásait elemző esszéjében szerepel egy 
olyan apró megjegyzés, mely az Alomlépcső építkezésmódját is felfedi. 
„Az egyik kizár és bezárkózik, és belterjesen személyessé vizionál min
dent; a másik kiterjeszt és kinyílik, s még az elidegeníthetetlenül szemé
lyeset is »demokratizálni« képes. Illetve: mellérendelni - akárcsak az álom
- a létezők minden rendjének .” 48 A mellérendelés az, amely ezekben a va
lóban „csupán” egymás mellé rendelt álomsorokban megfigyelhető. A hét
köznapi, a mitikus, a történelmi események termékeny elegyet alkotnak az 
álomleírásokban. Szinte mindegyik álom egy-egy rövid, önmagában álló 
vagy ismétlődő jelenet, kép vagy rövidtörténet. Az első két és az utolsó há
rom álomban vannak némiképp összekapcsolható elemek, ilyen az egyfor
maság, mely az első álomleírásban egy kórusszerű csoport leírásaként sze
repel, ahol férfiak és nők egyformák. Ennek a képnek párjai lehetnek a ha
todik álomban megjelenő fiatalok, akik tárgyként árulják magukat, s külső 
leírásuk és viselkedésük miatt uniformizáltak. A másik összecsengést lét
rehozó elem a lovak szerepeltetése. A második álomjelenetben szárnyas 
lovak szerepelnek, finom kentaur-utalással, az utolsó álomképben egy fe
hér ló szerepel. Az Álomlépcsőt a hatodik és az utolsó álomban megjelenő 
ébredés hozza létre, mint az álom egyes utolsó fázisait.

47 Hamisregény. 287.
48 Naturalizmus - expresszionizmus - szürrealizmus. In: A tágasság iskolája. 255.



(a mellérendelés valósága)

A mellérendelés és az egyenrangúság mellett a cselekvés helyetti tör
ténés az, amelyet az álomleírásokban érvényre juttat Mészöly. Ezen ele
mek prioritása fogalmazódik meg a Warhol filmjével foglalkozó esszéjé
ben, melyben Mészöly a prózaírásra vonatkozó tanulságokat is levonja. „A 
látvány, a mozgás is egymásra-következés, de kihangsúlyozott térdimenzió 
is elég, hogy valamilyen összértelmet közvetítsen; anélkül, hogy meg kel
lene bontania az elemek egyenrangúságát. A film »álomszerű« hatása va
lószínűleg innét van. A nem irányított, folyamatos kép, a történő valóság 
puszta látványa: semlegesíti az időt. S ez egyáltalán nem ismeretlen él
mény. Valamennyien bámészkodtunk már órákig utcán, parkban, ablak
ból, tengerparton. Ilyenkor az »álomszerű« közérzet is beugrik mindig. 
(Csupán jelzőként értsük itt az »álomszerű« szót - tudom-mégse-tudom; 
értem-mégsem-értem; igaz-nem-is-igaz; hiszem-nem-is-hiszem és ne 
pszichológiai sokrétűségében.) Asszociációink, s minden, ami kimondható 
és megnevezhető, igyekszik háttérbe szorulni. Énünk egyre inkább az ele
mek és hatások válogatás nélküli befogadására és tudomásulvételére lesz 
érzékeny, s nem az értelemszerű elkülönítésre, szembeállításra. ” 49

Mészöly értelmezésében a továbbiakban egy egyedi ars poetica vázoló- 
dik fel: „Amennyire lehet, a kamera személytelen, szemponttalan, egyen- 
rangúsító erejét kellene párosítani személyes elfogultságunk és kiegészíté
seink többletével. S ez valóban újfajta szimbiózist ígér ember és világ, mű
vészet és valóság között. Minél több elemnek (vagy akár csak az eddigiek
nek is!) egyenrangú figyelembevételével »megragadni« és »felidézni«: hogy 
épp ezzel váljon a személyes az objektív megértés objektív többletévé. 
Mindenesetre, kevesebb jogunk és lehetőségünk lenne igazolatlan egyér
telműséggel helyettesíteni a többértelműséget.

Kicsit gyakorlatibban: nem művi módon hangsúlyos elemek közvetlen 
szuggesztiójára bízni rá a sugalmazást, hanem a külön-külön egyenrangú
nak vett elemek szórendjével kombinatorikájával fogalmazni meg a sze
mélyeset, a véleményt, a víziót. Sugalmazni, de rangsor nélkül azonosulva 
az elemekkel. Mint ahogy a valóságban is - a tények éppúgy, mint az átélé
seink - a történés jelen idejében ragyognak fel és hunynak ki, egymást tá
mogató egyenrangúságban. És sosem az epika ál-jelen idejében, a fiktív és 
művi múlt-jelen időben, kétségbe vont egyenrangúsággal. ” 50

Az 1969-es expliciten ars poetica jellegű A mesterségről című esszéjé
ben a jövő prózaírójának írásmódját a következőképpen képzeli el Mé

49 Warhol kamerája - a tettenérés tanulságai. In: A tágasság iskolája. 135.
50 Warhol kamerája. 139-140.



szöly: „A konkrét elemek egymásmellettisége, újszerű elrendezettsége, az 
elemek »szórendje« lesz talán a döntő. Mindenesetre döntőbb, mint a ha
sonlat és jelző. Nem a mindenáron megfogalmazás, kimondás, rámutatás 
lesz a gondja, hanem egyfajta kombinatorikával való sugalmazás. És ehhez 
kell, hogy minden konkrét elem fölé - még a legszárazabb, legjelentéktele
nebb fölé is - költői érzékenységgel tudjunk odahajolni. A szó kevesebb, 
mint az elemek és tények kombinatorikus távlata: itt nyílik az új tarto
mány, az új dimenzió. ” 51

Mindezeknek az elemek: a mellérendelés logikája, az egyenrangú ré
szek, az időnélküliség s a mészölyi paradoxonok az álmok formájában ott
honos bensőségességgel tudnak megjelenni és formát kapni. Camus prózá
jában is e mellérendelő logikát elemzi Mészöly A világosság romantikája 
című esszéjében, mikor a Közöny egyik részletét, Meursault Párizsról szó
ló beszámolóját értelmezi.

Az álom Mészöly számára egy olyan narrációs tér, melyben egyrészt 
felhasználja az álom kultúrtörténeti konnotációit, például az álom „halál” 
jelentésével a Bolond utazásban találkozhatunk. Másrészt egy olyan fiktív 
prózateret alakít ki általa, melyben a számára fontos elveket az epikai fo
lyam jelentősebb korlátozása nélkül érvényesíteni tudja, bár főként csu
pán betétként. Az álomleírás a mészölyi realizmus egyik eszköze is, 
amennyiben az álomleírások hiteles közérzettérképként jelennek meg. 
Emellett a valóság teljesebb leképezésének eszköze is, mellyel a mögötti- 
ség dimenziói feltárhatók, mint az elemzett három álomleírás-változatban 
az újabb és újabb szövegkörnyezetbe kerülő háború-tematika.

„Az objektivitásban is van annyi »álom« - mindig pontosan annyi -, 
amennyit a valóság igényel, hogy valóban önmagát fejezhesse ki” 52 -  írja 
egy esszéjében Mészöly. Az álom és valóság másik összefüggésére irányít
ja a figyelmet az a mondat, mely a „rögeszme” címkét kapva az Elégia cí
mű kötet Cserepek félálomban című részletében szerepel: „(rögeszme) 
Csak egyszer álmodni! - a valóság támogatása nélkül.” 53 Az álom a valóság 
elemeire utalt, viszont a valóság a maga teljességében nem mutatható be 
az álmok nélkül. ,,[S]osem a »valós valóságban« vagyunk (mint a valós szá
mok a matematika világán belül), hanem mindig betoppanóban és máris 
távozóban (mintegy az imaginárius szám pozíciójában)? Mindig egy 
»imagináriusan valós« résben? ” 54 teszi fel a kérdéseket Mészöly. Az álomel
beszélés jellegénél fogva alkalmas ebben az együttes betoppanóban és tá
vozóban lét közti résben elhelyezkedni.

51 A mesterségről. In: A tágasság iskolája. 105.
52 Esély és kockázat. In: A tágasság iskolája. 203-204.
53 Mészöly Miklós: Elégia. Jelenkor, Kalligram, 1997.132.
54 Mészöly Miklós: Egy-hang és hangnem váltás. In: A tágasság iskolája. 74.



Az álomleírás Mészölynél a prózán belüli kiemelt prózatér, mely nem 
egyenértékű a számára helyet adó elsődleges fikcióval, hanem hangsúlyo
san fontos közérzet-tudósításokat tartalmaz imaginárius tereket hozva lét
re, s a Mészöly-féle paradoxonok és oximoronok természetes vidéke is. A 
kiemelés a megkettőződés mellett a „fikció mögöttiség” dimenziójának 
szembesítő és önleleplező terévé válik. Olyan terepviszonyokat alakít ki a 
prózában, melyben a cselekvés helyett a történés válik hangsúlyossá. Az 
álomleírás olyan epikai forma, mely teljességében is őrzi töredék voltát, 
hisz mindig „csak” vállaltan töredék lehet, rekonstrukció valamiféle teljes
ségből. „Szeretem a töredékeket, viszolygok tőlük; majdnem megütve nem 
ütik meg a hallgatás mértékét. ” 55 - írja Mészöly egy töredékében.

Az álom mint narrációs forma lehetőséget ad az emlékezés, film- és 
álomnyelv közös vonására, a jelen idő érvényesítésére, s ezáltal az idő sem
legesítésére. Az álom alapjaiban inkább vizuális mint epikus jellegű, a ké
pek egymásutánja között - még ha történet állítható is össze belőlük - erős 
az egymás mellé rendelés logikája. Az álom olyan narrációs tér, melyben 
a mélyen személyes és kollektív síkok termékenyen metszik egymást.

55 Cserepek félálomban. In: Elégia. 117.



8  Pragomir Popnovakov

A  sakk

A sakk magában rejt minden olyat, ami az emberhez közeli. A sakk ag
godalmat, megelégedést, bánatot és fölényérzetet kelt, de olyasvalamit is, 
ami az embert mások tiszteletére készteti. A sakk ezért egyben fenséges és 
értelmetlen is, akárcsak maga az élet.

A z  utazó ember

A Duna mellett sétálva középkorú embert pillantok meg, amint kiszáll 
egy fehér Mercedesből. Alacsony és zömök. Nadrágülepe kifényesedett.
Az autó ajtaját bezárja, és a part felé megy. Nézek utána: kövér kezei tes
tétől elválnak, lábai rövidek, zömökek. Látszik, hogy olyan ember, aki so
kat vezet, és ritkán gyalogol. Léptei súlyosak és bizonytalanok, mintha 
most tanulna járni.

A z  öregember
Hangos diákok özönlenek az újvidéki Zmaj utcában. Az ifjú torkokból 

nevetés és kacaj visszhangzik. A gyermekruha-bolt kirakata előtt fiatal, 
terhes nő áll. Mellette egy kislány kipirult arcocskával, kis kezében labda
szerű nyalóka himbálózik.

Verőfényes, friss nap van, az ég kék.
Öregember érkezik bottal. Görnyedt, egyik lábát a másik elé téve las

san megy, a földet nézi...
A fent említettekben ő már sehol sincs. gg
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lassan megnyugszik, hasam alig észlelhetően merül az iszapba. Ijedten 
lendítem a karom, hogy minél előbb kiússzak és fellélegezzek, de nem tu
dok elválni a talajtól. Minél gyorsabban csapkodok a kezemmel, annál in
kább süllyedek az iszapba. Ekkor egyszeriben eszembe jut, hogy így még 
sohasem volt, mert a testnek lebegnie kellene. Magától a gondolattól hir
telen elindulok fölfelé, és megkönnyebbülten felmerülök, ébren.

A  fehér törpe

A tudósok úgy vélik, hogy a Nap érett korában először majd felfújódik, 
mint a vörös démon, aztán pedig „felszürcsöl” minden tengert, folyót és 
tavat, minden nedvet a növényekből és az állatokból, majd fehér törpévé 
töpörödik, és mindörökre kialszik. A Nap helyén csak egy fekete lyuk ma
rad. A Földön pedig pusztaság és hamu. Hm! Minek akkor az egész éle
tünk, az értelem, a leleményesség, a megismerés és a tudás, a zsenialitás, 
ekkora teremtőerő, minden találmányunk, vívmányunk és mindaz, amit 
civilizációnak és hagyatéknak neveztünk, ha egyszeriben eltűnik majd a 
látható világ és vele együtt minden emlékezés, és az utolsó élőlény is? 
Csak az ember tudja mélyen a csontvelőjében megérezni a soha többé fo
galom szörnyű nyilallását! És ez csaknem az egyetlen dicstelen előnyünk 
a többi élőlénnyel szemben. A vég, mondják a tudósok, öt-hat milliárd év 
múlva fog bekövetkezni. Ez a távolinál is távolabbi, szinte soha, úgyhogy 
nem kellene már most irtóznunk és kiirtanunk álmainkat és művünket. 
Ámde olyanoknak sem szabad lennünk, mint a majmok, amelyek állandó
an a vidámság érzetét terjesztik. Földünk még mindig fiatal, az öregségé
ről pedig - amikor eljön annak az ideje - majd azok gondolkodnak, akik ak
kor élnek. Bennünket pedig, hála istennek, ez nem érint, és nem is érint
het. Az ember azonban ettől az oly távoli apokalipszistől sem nyugodhat 
meg, s nem is feledkezhet meg róla.

90



A  nulla

Azok, akik a mágia és a mítosz kedvelői, mondhatnák, hogy a nulla az 
ember legnagyobb találmánya, hogy kezdet és vég nélküli kis világegye
tem, hogy az üresség megindokolatlan tökéletessége, hogy szél, vihar és 
villám nélküli világmindenség, hogy szem tekintet nélkül, hogy fekete 
lyuk, amely minden nagyságot elnyel és megmagyaráz. A nullában már a 
megnevezése előtt minden össze van adva és ki van vonva. A nullán ke
resztül lehet a párhuzamos világba jutni. A világegyetem a nullán keresz
tül lélegzik, de a nullának nincsenek érzései, és semmihez sincs köze. A 
nulla a matematika hideg királynője. A nulla a világ ajkán van. A nullával 
magyarázható minden kiindulópont, az egyenlítő, a greenwichi idő, a dél
körök. A nullán utazik a Nap, és minden bolygó a nullán kering. És maga 
Jézus Krisztus is a nullán jelent meg. És minden szentnek nulla van a feje 
körül. És minden gyermek a nulla jóvoltából szeret kereket görgetni. És 
minden menyasszony szereti a koszorút a fején. A nulla fontos abroncs, 
amely a boroshordót tartja. A nulla kerék, amely világszerte szállít ben
nünket. A nullával magyarázzák a fénysebességet és a világűr végtelenségét. 
A nulla semmi és minden. És ebben hasonlít egy kis istenre. És az 0  betűre.
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Miro Vuksanovié

Á  mély nyugalom embere

Ma azt tesszük, amit már előzőleg másoknak kellett volna megtenniük: 
Dragomir Popnovakov könyvét díjazzuk. Az íróét, aki nem azért írt, hogy 
elbeszéléseit és regényeit díjazzák, aki nem versenyeztette könyveit, de 
tette a dolgát. Irt. Tudta, hogy ezenkívül mást nem kell tennie. Tudta, 
hogy mindennek eljön az ideje. Popnovakov nyugodt és türelmes ember 
volt. Nem sietett. A szereteten kívül mást nem kívánt birtokolni. Nem tü
lekedett. Régimódi, patriarchális ember volt, túriai, szándékosan egyszerű, 
és ha szükségét érezte, fanyar.

Válogatott és új elbeszéléseit tartalmazó könyve 2004-ben jelent meg 
egy újvidéki kiadónál, a költői hangzású Tiski evet kiadónál, a szerzőt meg
illető figyelmességgel, Mély G címmel. A nem mindennapi címből és a 
címadó elbeszélésből a csúrogi templom messze hallatszó harangjának 
hangja szól. Mintha egy váratlan távozást hirdetne és panaszolná, hogyan 
hallgattak el Popnovakov szívhangjai, öltözködés és készülődés közben, 
ahogy egyik verseskötetében olvashatjuk: „Halálomat s engem /  csak sza
vak válaszának eV1

Tudta néven nevezni a jelenségeket, a dolgokat és az alakokat. Ponto
san, képekben, találóan.

Dragomir Popnovakov Mély G című könyve, amelyet ma Szirmai Ká
roly Irodalmi Díjjal jutalmazunk itt Temerinben, a szerb és a magyar nyelv 
találkozópontján, jó irodalom. Veljko Petrovićhoz és Isidora Sekulićhoz ha
sonlóan nagy elbeszélőkészség jellemzi, művei a pannóniai prózának abba 
a vonulatába tartoznak, amely magasan kiemelkedik a szerb irodalomban. 
Dragomir Popnovakov elbeszélései úgy épülnek be a szerb prózába, ahogy 
a ház illeszkedik az utcasorba; sohasem modoros, nem utánoz és nem is
métel senkit. Bonyolít és szétszálaz, ízlelget kitartóan, makacsul, sokáig ke
resi a mondatok zamatát, lassan jut el a végső, az olvasásra felkínált válto
zathoz. Öntörvényű próza, emlékeit elsősorban abból a paraszti világból 

0 2  meríti, amelyet gyerekként a kapu hasadékain át látott, a kovácsműhely-



ben ismert meg, amikor Kozarevék sarkán vagy a Lukic-féle cukrászda 
előtt álldogált, ott fedezte fel az irodalmat a maga természetességében. Ha 
figyelmesen olvasunk, könnyen felismerjük benne azokat a ritmus- és kép
váltásokat, amelyek a képzelet szüleményei, amelyek az álmok, a látomá
sok világából valók. A valós és megálmodott részletekből válogatta össze 
könnyedén Popnovakov, akárha saját testamentum-könyvét, a Mély G-t.

Ha lehetőségem lenne összeállítani a szerb novellairodalom korszakait 
felölelő szöveggyűjteményt, ahogy azt többen tették, semmiképpen sem 
hagynám ki a Cézárt. Azt az elbeszélést, amely egy lóról, egy csődörről és 
szerető gazdájáról, Eskutról szól, s arról a szenvedélyes borzongásról, amit 
a forró test feltörő párája vált ki az emberben. Ennek az elbeszélésnek he
lye lenne a legszigorúbb esztétikai elvek szerint történő prózaválogatás
ban, akárcsak néhány más rövid történetének (Az utazó ember; Szülőfa
lum hírei stb.). Még annak a legrövidebbnek, a Vadászatomnak is, melynek 
egyetlen mondata így hangzik: „Mindig azon töprengtem: milyen módon 
kellene sajnálni azt az embert, aki vadászat közben hal meg?”

Én is ezt kérdezem ma távoli barátomtól, arra vágyva, hogy valahogy 
meghallja, hogyan dicsérem az írót, aki a tiszta irodalmi szóra vadászva 
hunyt el. Hogyan mondjam el, hogy Popnovakov érett férfikorában, mély 
csúrogi nyugalmában, amíg a bácskai föld lélegzését és a kés egykori reme
gését hallgatta a könyvkötő műhelyben, Borónál a költőnél, miközben kí
váncsian várta keletről a híreket, az egész összeállásának idején, eltelve 
sakkal és semmittevéssel, bölcsen és vágyakkal teli, s ilyenkor mennyi min
dent szeretett volna feljegyezni, elrendezni, létrehozni. És szerettem vol
na tudni, hogyan értelmezzem Sima Milutinović verssorához való vonzó
dását: A halhatatlansághoz a síron át vezet az út?

Egyszerűen. Dragomir Popnovakov tudta, ha már nem lesz, akkor így 
és hasonlóképpen fogunk beszélni róla, mi pedig tudjuk, hogy ez csak a 
kezdete annak a meghitt beszélgetésnek, amit könyveivel folytatunk majd. 
Amíg könyveivel vagyunk, Popnovakov velünk van.

* Elhangzott 2005. december 17-én Temerinben, a Szirmai Károly Irodalmi Díj át
adásán.
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lovak közé van dobva 
a gyeplő

Győrffy Miklós beszélgetése Kontra Miklós nyelvésszel*

Műsorvezető (Szénási Sándor): Egy konferencia anyagát rendezték 
most könyvbe a magyar egyetemi tannyelvpolitikáról. Ez egy égető kérdés, 
amelyre az elmúlt évtizedekben bizony félrevezető válaszok születtek. 
Nem véletlenül, hiszen mint annyi másra, erre is ráborult Trianon árnyé
ka. Érthető, a sötétségben sokan rosszul vették ki a környező tárgyak kör
vonalait. Azt mondtuk például, hogy a kisebbségi magyarság elemi érdeke 
az anyanyelv megőrzése, a tanulás az anyanyelven, és ez így is van. De ez 
önmagában kevés. Ma már jobban látszik, hogy a megmaradás ugyanolyan
- ha nem fontosabb - feltétele a versenyképesség. Az, hogy egy erdélyi 
magyar fiatal egy döntően román nyelvű terepen románul is egyenrangú 
társa legyen bárkinek. Ha bezárkózik az anyanyelvébe, erre nyilvánvalóan 
képtelen. Ha képtelen, előbb-utóbb kiszorul, nemcsak bizonyos szakmák
ból, de a középosztályból, a vállalkozásokból, az elitből is. Ezt nem kíván
hatja senki. Röviden: az említett konferencia erre a konklúzióra jutott, és 
ez olvasható a Sült galamb? (Somorja-Dunaszerdahely, Fórum Kisebbség
kutató Intézet-Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005) című kötetben is. A szer
kesztő Kontra Miklóssal beszélgetett Győrffy Miklós.

Győrffy Miklós: Azt hiszem, hogy már a kérdés feltevésére is kinyílik 
néhány bicska. A kérdés így hangzik: Összeegyeztethető-e a magyar 
nemzeti érdekekkel a kizárólag magyar nyelvű oktatás, különösen, ha a 
szomszédos országokbeli magyarul is tanító egyetemekről, főiskolákról 
van szó? Hát még hogyha Kontra Miklós válaszol is erre! Válaszolj először, 
ha lehet, igennel vagy nemmel.

94 * Elhangzott a Gondolat-Jel című rádióműsorban (Kossuth rádió, 2005. november 27.)



Kontra Miklós: Nem. A válasz egyébként legalább annyira származik 
Szabó Bálint kolozsvári építész professzortól, mint tőlem. 0  segített nekem 
is pontosabban megfogalmazni a bennem kavargó gondolatokat. Szabó 
Bálint azt mondja, hogy egy erdélyi magyar építészmérnök-hallgatónak, 
ha Erdélyben akar érvényesülni, románul ugyanolyan jól kell tudnia a szak
máját, mint magyarul, hiszen ő a románokkal fog versenyezni a piacon, 
akik nem tudnak magyarul. Azt mondja Szabó Bálint, hogy magas szinten 
kétnyelvű szakemberekre van szükségünk. Ezt szokták a nyelvészek is 
mondani egyébként, csak ez nagyon ellentétben van azzal a jó szándékú 
laikus közvélekedéssel, hogy magyar iskolában magyarul zajoljon a tanítás.

Gy M.: Na most az igazi magyarázat ugyebár persze az, hogy azt 
mondják, hogy a magyar identitás megőrzéséhez az anyanyelven való ta
nulás elengedhetetlen feltétel. Nem mond ez ellent annak, amit te állítasz?

K. M.: Nem. Ugyanis a magyar identitás megőrzéséhez magyarul kell 
tanulni - ez rendben van. De nem jelenti ez azt, hogy kizárólag magyarul 
kell tanulni. Egyáltalán nem jelenti ezt. Magyarul úgy is lehet tanulni, 
hogy a tantárgyak 70%-át magyarul tanulom és 30%-át románul vagy szer
bül. Ekkor is magyarul tanulok, és ha ezt csinálom, akkor valószínűleg kö
zelebb jutok az ideálhoz: a magas szinten kétnyelvű szakemberképzéshez, 
mint hogyha mondjuk 95%-ban magyarul zajlik a tanítás, és 5%-ban, pro 
forma, még van egy kis államnyelvi tanítás is. Ebből ugyanis az jön ki, 
hogy az államnyelven a magyarok versenyképtelenek lesznek. És ezt már 
most nem a kommunista vagy egyéb embernyomorító hatalmak diktatú
rájának köszönhetik, hanem maguknak köszönhetik, hogyha nem szerve
zik meg nyelvi szempontból úgy az oktatást, hogy a legjobban érvényesül
hessenek.

Gy M.: De van egy másik tétel is: hogy a kétnyelvűség az nem más, 
mint az asszimiláció, illetve súlyosabb esetben a nyelvcsere melegágya 
vagy megalapozója.

K. M.: Ez is egy nagyon széles körben elterjedt tévhit. Nem feltétlenül 
van ez így. Azért hiszik azt a Kárpát-medencei magyarok, hogy így van, 
mert ők leginkább csak ezt látták Trianon óta: mindig a többségi nyelv és 
többségi hatalom kisebbséget nyomorító politikáját és gyakorlatát látták. 
És úgy gondolják, hogy akkor ennek a folyamatnak a vége ugye a teljes 
asszimiláció. Nem feltétlenül van ez így. Kérem szépen, hogyha egy államot 
nem úgy rendeznek be, mint a közép-európaiakat szokás, vagyis hogy a 
domináns nemzet szupremáciáját, hegemóniáját hirdető elvekre építik az 
államot, hanem az adott állam minden állampolgárának egyenlőségi 
elvére építik -  ez Miroslav Kusy, szlovák politológus definíciója -, akkor a 
kétnyelvűség mindjárt nem a nyelvcsere és az asszimiláció előszobája, 
hanem a minden állampolgár érvényesülésének jobb lehetősége.



Gy. M ; Igen, de rögtön azt lehet mondani, hogy mondjuk sem 
Románia, sem Szerbia nem az a hely, ahol az állam így van berendezve, 
ahogy óhajtanánk.

K. M.: Ez pontosan így van. Egyébként Magyarország sincs így beren
dezve. Azért ne legyünk ennyire körbetekintők, néha magunkra is 
nézhetünk! Magyarország is rosszul van berendezve, de ez nem jelenti azt, 
hogy ezen nem lehet változtatni. Lehet rajta változtatni, kellenek hozzá a 
mainál sokkal hatékonyabb és okosabb politikusok, kellenek hozzá a 
mainál sokkal hatékonyabb civil mozgalmak, és kell hozzá az is, hogy az 
európai jogi szabályozásokat, standardokat ne csak névleg, hanem gyakor
latban is igyekezzünk átplántálni.

Gy. M ; Ebben a kötetben mindenféléket olvashatunk azzal kapcsolat
ban is, hogy ez a kétnyelvű dolog az egyetemen csak akkor létezhet, ha a 
közoktatásban a nyelvoktatás tökéletesen és rendesen működik, mert 
hiszen azt magyar példákon keresztül is látjuk és tapasztaljuk, hogy 
egyetemen nyelvet már megtanulni az majdnem lehetetlen.

K. M.: Hát ez is csak a magyar egyetemekre igaz. A jó kétnyelvű egyete
mekre, amik Nyugat-Európában számosán találhatók Dél-Tiroltól Kata- 
lóniáig, ott nem így van. Magyarországon most nagyon rossz idők járnak, 
mert a miniszteriális közszereplők néha azt mondják, hogy az egyetemi 
felsőoktatási törvénytervezetből azért maradt ki a nyelvtanítás - ennek az 
lesz a következménye, hogy a mostani, gyenge lábakon álló idegen nyelvi 
lektorátusok is tovább fognak gyengülni -, merthogy ez a közoktatás fel
adata. De hát ez játék a szavakkal! Ugyanis a közoktatásunk olyan, amilyen. 
Tizenöt évvel a vasfüggöny lebomlása után ez a közoktatás arra képes, 
hogy az Unió huszonöt tagállama között az idegennyelv-tudás volu
menében mi az utolsók vagyunk. Az egyetemi nyelvoktatásnak nagyon 
nagy szerepe van, nem old meg mindent, de nem lehet leállítani. 
Ugyanígy van ez a kétnyelvű környezetben is: egy erdélyi magyar tan
nyelvű egyetemre érkezhetnek magyarul jól és románul gyatrán tudó 
gyerekek, és érkezhetnek magyarul gyatrán és románul jól tudó gyerekek. 
Az a cél, hogy mindkét egyetemista magas szinten kétnyelvűvé legyen 
képezve. Ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy az egyetemi nyelvi politika, 
nyelvi programok olyan szintűek legyenek, mondjuk, mint Barcelonában 
vagy Bolzanóban.

Gy. M : Ebben a térségben, ahol ez egy nagyon nehéz probléma, mond
juk évszázados nehéz ügy - a nemzetiségek együttélése -, miközben tény, 
akkor itt mi lehet az oka annak, hogy még mindig nem folyik a gondol
kodás abban a mederben, hogy ez így menjen?

K. M.: Hát, egy kicsit messzibbre kell menni. Közhely, hogy nincsen a 
magyaroknak nemzetstratégiája. Ehhez hozzátartozik az is, hogy nincsen 
a magyaroknak nyelvstratégiája, nincsen nemzeti magyar nyelvstratégia.



Gy. M.: Ez pedig elég nagy baj, teszem én hozzá, mert az Európai 
Unióba való belépéshez még tetézi a bajt, ha nem történik valami.

K. M.: Pontosan így van, tehát jó szándékú laikus intézkedések, ren
deletek, törvények állandóan keresztezik egymást, és hozzájárulnak nyelvi 
sebezhetőségünk növeléséhez. Százezer példát tudnék mondani onnantól 
kezdve, hogy másfél éve vagyunk az Unió tagjai, de az uniós magyar nyelvi 
szolgálatoknak ma sincs főnöke. Egészen odáig, hogy ötmilliárd forint 
ment át a határon - egyébként valószínűleg helyesen - az oktatási-nevelési 
támogatásokra, de nincsen semmilyen hatásvizsgálat. Tehát nem lehet 
tudni, hogy ötmilliárd forint a Dunába öntődött-e, vagy pedig tényleg a cél 
szerint van-e felhasználva. És még sok mindent mondhatnék. Az, hogy 
nincsen nyelvstratégiánk, nagyon nagy baj. És alapvetően itt a politikusok 
még egyfajta valószínűleg illúzió... vagy hogy is mondjam... látászavarral is 
küzdenek, mert azt hiszik, hogy a nyelvművelést ha segítik, akkor majd az 
a dolog megoldódik, pedig abszolút nem, hiszen a nyelvstratégia kidolgo
zása, a nyelvi tervezés egészen más terrénum, mint a nyelvművelés. Tehát 
nem a nyelvművelés ellen beszélek én, hanem azt kéne észrevenni, hogy 
van itt valami sokkal fontosabb dolog, ami a gazdászokat, a közgazdászo
kat, a jogászokat, az oktató embereket, az orvosokat és mindenkit érint: az, 
hogy mit kell tennie, mit tud tenni a magyar állam és a magyarok azért, 
hogy a magyar emberek a jövőben is magyar nyelven élhessék életüket - 
és nem rosszul.

Gy. M.: Ismerek egy főiskolát, ahol nagyon nagy elszánással egy úgyne
vezett nyelvi koncepciót hoztak létre, amelynek a keretében a tantárgyak 
egy bizonyos százalékát angol, német nyelven kell tanítani, és ez minden
oldali nagy ellenállásba ütközik. Tanári oldalról is, hallgatói oldalról is. 
Merthogy - ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hol kell megtanítani a 
nyelvet - panaszkodott nekem egy tanár, hogy bement az órára, megpró
bálta a legegyszerűbb angol nyelven előadni azt a bizonyos tantárgyat, és 
akkor a hallgatók egy darabig néztek, aztán látta az ábrázatukat, és akkor 
azt mondták, hogy „Tanár úr, legyen szíves magyarul is elmondani!” Nem 
értették. Pedig tanultak nyelvet.

K. M : Értem, de ugyanakkor az is a helyzet, hogy például a Műegye
temen és más egyetemeken számos szakon, számos diák hatalmas tandí
jakat fizet azért, hogy kétnyelvű diplomát szerezzen. Olyat, amit 
Németországban is elismer egy jó egyetem, és a budapesti is elismer. És 
ugyanez megy angol-magyar vonatkozásban is. Tehát a kép ennél sokkal 
bonyolultabb, összmagyar szempontból, ha úgy tetszik, az az érdekes, 
hogy itt is kinyílik-e az olló, mint ahogy a közoktatásban tragikusan kinyílt, 
vagy nem. Tehát az lesz-e a helyzet, hogy a gazdag diákok megengedhetik 
maguknak, hogy jó kétnyelvű képzésben részesüljenek és jó kétnyelvű 
diplomákat szerezzenek Magyarországon, és a szegényebb diákok...



Gy. M.: Errefelé látszik nyílni az olló egyébként.
K. M.: Igen. És a szegényebb diákok nem engedhetik meg maguknak, 

és akkor hogyha az állam nem szűkíti ezt az ollót, akkor nagyon rossz 
irányba haladunk. Nem tudom, hogy mennyi ideig tart ez még, amíg a 
magyar politikusok is, meg az egyetemi vezetők is ráébrednek arra, hogy 
a laissez fairé nyelvpolitika számukra nézve nagyon veszélyes. Nem arról 
van szó, hogy csak a lényeges dolgokkal foglalkozunk, és a nyelvpolitika 
lényegtelen. Arról van szó, hogy láthatatlanul, de azért érezhetően is a 
lovak közé van dobva a gyeplő, annak a magyarországi közoktatás látja a 
kárát, mert gyakorlatilag olyan világban élünk, ahol egyetlen nem veszé
lyeztetett nyelv van: ez az angol.
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Bányai János

Kijárat a regényre
Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Borid Bácskában 

Kalligram, Pozsony, 2005

Lovas Ildikó második regényének alcímében ez áll: Jam es Bond Bács
kában”, ami részben eligazítja az olvasót, arra találták ki a Genette-féle 
paratextusokat, hogy eligazítsák az olvasót, részben azonban zavarba is 
hozza. Zavarát csak fokozza a regény első fejezetének rövid első bekezdés
nyi tényközlése: „»A nevem Bond. James Bond.« Mondta a kém. És fejest 
ugrott a tengerbe.” Ezekkel a rövid mondatokkal indul a regény, így egy
szerre hozza mozgásba a fikciót és az iróniát, közben meg mindenféle vá
rakozást kelt. Magasról indul, kérdés, meddig lehet kitartani az így meg
ütött hangot. Az alcím és a regényt indító bekezdés az olvasóra irányuló 
többszörös kihívás. Zavarba hozza, de érdeklődését is felkelti. Főként azok
nak az érdeklődését, akik - ha már James Bond, akkor - kémtörténetet vár
nak el a regénytől, és jogosan várnak kémtörténetet, hiszen az első rész 
második bekezdésének első mondata elvárásukban mintha megerősítené 
őket: „1941. július 14-én az ügynök leadta jelentését feletteseinek.” Ha 
„James Bond Bácskában”, akkor a jelentés nyilván a bácskai történésekről 
ad hírt, a nagy háború első hónapjairól a Bácskában, a visszatérés nem lep
lezett öröméről, a letartóztatásokról, az üldözésekről, a kitelepítésekről... 
Sok minden történt akkor Bácskában, a Híddal is, munkatársaival, terjesz
tőivel, olvasóival, írókkal, mindenféle népekkel. Az erre vonatkozó adato
kat Ács Károly gyűjtötte egybe (Ár ellen. Mártír hidasok 1941-1945.1981). 
Mégis, a sok történés ellenére, mit keresett a világra szóló kémhistóriák le
győzhetetlen hőse éppen Bácskában? Vagy talán nem is bácskai jelentés a 
sztárügynök jelentése? Lehet, hogy éppen ez a jelentés adja hírül a japá
nok készülődését a nagy tengeri támadásra, amit azonban a címzettek, a



kém felettesei nem vesznek elég komolyan. Rá is fáznak nagyon... De a je
lentés megalapozza James Bond tekintélyét. És minden későbbi filmekre 
kitalált tette és jelentése az ügynöknek. Annyira, hogy Lovas Ildikó regé
nye azért indul az ő nevével, hogy a név közvetítésével és a névhez tarto
zó jelzőkkel és határozókkal hasson az olvasó képzeletére, hogy felkínáljon 
neki valamit, amit - tudni lehet előre, ha nemcsak az ügynök, hanem a 
szerző nevét is számításba veszi az olvasó - a regény úgysem teljesít. Erre
felé nemigen írnak krímit, se kémtörténetet. Ki emlékszik még Sulhóf Jó
zsef kémháborús regényére? Lehet, hogy éppen ez volt Lovas Ildikó szán
déka az alcímmel; teljesíthetetlen szerződéssel és ígérettel nem eligazíta
ni, inkább zavarba hozni az olvasót. Akit zavarba hoznak, tudhatjuk, ér
deklődni kezd, érdeklődés nélkül meg nincs regényolvasás.

Tehát az ügynök bemutatkozásával indul a regény: „»A nevem Bond. 
James Bond.«” A regény címében található Adriába ugrott fejest az ügy
nök, aki polgárként és civilként, mellesleg, Duško Popov névre hallgat, iga
zi világfi, látszólag kettős ügynök, nőcsábász, bizonyos szexuális szokása 
folytán csúf- vagy beceneve Tricikli. El is mondja Lovas Ildikó a regény tri
eszti fejezetében, hogy milyen erotikus szokása folytán érdemelte ki csúf
vagy becenevét a kém. Aki kiváló jelolvasói gyakorlata és tapasztalata ré
vén feletteseinek mindig hibátlan jelentéseket küld. Szöveten át fényké
pez. Láthatatlan tintával ír. Könnyen barátkozik. Mégsem hallgatnak rá 
mindig. Alakja, de főként a neve bármennyire is uralja szövegfelületeit, a 
regény nem róla szól. A Kijárat az Adriára nem kémregény. James Bondról 
sok szó esik benne, sok helyütt jelen van, nem is akárhol: Triesztben, Iszt
riában, Londonban, talán Bácskában is. Ha nem róla szól a regény, bár tör
téneteihez Lovas Ildikó különös érzékenységgel kötődik, akkor James 
Bond csupán jel, vagy jelek kévéje a regényben. Nem egészen következete
sen, de jól láthatóan narratív redukció eredménye, és szerepe is redukált, 
ezzel együtt alakját mindenkor sematizáló legenda veszi körül. Mintha 
nélküle Triesztbe, Isztriába, Londonba, Berlinbe... nem igazán juthatna el 
a regény. Triesztre viszont több szempontból is szüksége van a narráció- 
nak. Mariának, a főmérnök feleségének mondja a kém: „Trieszt valahogy 
már otthoni város, bölcsője az volt, ami az enyém, az összmonarchia. Ut
cái széles, nagy osztrák-magyar utcák.” Dőlt betűs szedés, idézőjel és for
rásjelölés nélküli idézet a kém udvarlása. Egyben utalás valami távolira és 
idegenre, legfőképpen Trieszt „irodalmi” topográfiájára. így Trieszt jelen
tésteli helyszíne a regénynek: a „trieszti válság” ellenében a „trieszti öböl” 
fontos irodalmi jelzés, a nevezetes „iskolából” kerülhetett át Lovas Ildikó 
regényébe, aminthogy Isztria, mondjuk a Kvarneró, az „aranysárkányt” 
idézi fel, ezzel együtt nyilván Szabadkát, az irodalmi Szabadkát persze. 
Amilyen Szabadka már régóta nincs, legfeljebb Lovas Ildikó prózájában lé
tezik még. Ezeken az irodalmi helyszíneken át vezet James Bond útja is 
Bácskába, éppenséggel Mayer Ottmár özvegyének nyomában. A kém tehát



nem mellékszereplő, mégis inkább sematizált jelzés a regényben, és ezen 
személyes ügyeinek együttérző kiteregetése sem változtat. Jelenléte és sze
repe azt jelzi, hogy a regény narrátora, miként a kém, titkokat tár fel, je
lentést ír és küld nem a feletteseinek, miként a kém, hanem egy meghatá
rozatlan címre, néha harmadik, máskor első személyben. Amely jelenté
sek a regény. Ezáltal azonban a narrátor nem kap határozott körvonalat, 
megoszlik James Bond és az elbeszélés között. Lebegtetése és változékony
sága indokolt, még akkor is, amikor egy-egy fejezetben több alakban lép 
fel. Lebegtetése elmossa az idő és a tér határait, egyidejűvé teszi a múltat 
és a jelent, egymásba ékeli a történelmet és az életrajzot, a közösségit és a 
személyest, egymásban tükröztet politikát és magánéletet, valóságot és 
fikciót. Miközben az sem válik kárára a regény szövegének, hogy az egy
másba érő elbeszélésszinteket nem különbözteti meg élesen az elbeszélés 
nyelve, csak a narrátor megszólalásainak grammatikája. Néhol, főként az 
aktuálpolitikai mondatok, de elég sokszor a történelemre reflektáló közlé
sek is leragadnak és megmaradnak a közhelyek, nemegyszer a tankönyvek 
sematikus nyelviségében. Amin sajnos mit sem változtatnak a dőlt betűs 
idézetek, az idegen nyelvű betétek, a hírlapi információk. Hogy a regény 
ezáltal mégsem csúszik át moralizáló (és politizáló) nyilatkozatba, pedig a 
„nyilatkozás” sem idegen a szerzőtől, Lovas Ildikó különös történetmondá
sának köszönhető. A posztmodern „szövegirodalom” után a próza ismét 
felfedezte a történetet, bár nem biztos, hogy a posztmodern elfelejtette 
volna a történetmondást, hiszen a próza, bárhova tartozzék is, mindig is 
történet(ek)ben beszél. Lovas Ildikó regényének poétikai centruma a tör
ténet. Ezt (is) jelölik a regény kezdőmondatai. A regényt az ügynök nevé
nek szerepeltetése a szövegből, a szövegirodalomból a történetbe helyezi 
át, mégpedig az érdekes és mozgalmas történetek sorába. Am az ilyenféle 
történetmondásnak referenciális háttere, bármilyen sokszor akad az olva
só a szövegben történelmi és politikai hivatkozásokra, mindig „irodalmi” 
referencialitás. Miként a kém neve, ugyanúgy jönnek elő Lovas Ildikó re
gényében nevükkel írók és festők, könyvcímek és irodalmi adomák. Felis
merhető ebben valami szokatlan ellentmondás is. Hiszen a Kijárat az Ad
riára részint történelmi, politikai adatok és tények közléséből, részint pe
dig irodalmi és művészeti hivatkozásokból építkezik, minek folytán felsza
badul a narrátor nyelvisége, ezért az elbeszélés a kvázi mozgalmasság ke
reteiben szabadon csaponghat valós és fiktív szövegek, idegen és saját szö
veg, történelmi adatok és legendák, eltérő beszéd- és viselkedésmódok, 
képzelet és valóság között. A regény szövegének ezen belső feszültsége 
erős poétikai hatást keltene, ha nem gyöngítenék túl gyakran a szerzőhöz 
és nem a narrátorhoz tartozó szavak és mondatok.

Van azonban James Bond nevének (részben szerepeltetésének is) még 
egy fontos vonatkozása. A kém neve a nagyvilágot (részint a nagyvilágisá- 
got) jelenti Lovas Ildikó regényében, (Trieszt, Berlin, London...), ezzel



együtt a „nagy elbeszélést” is. Miközben az elbeszélőnek nem kell túl so
kat törődnie a „nagy elbeszélés” felmondásával: a kém neve történelmi fi
gurák nevének mondására jogosítja fel az elbeszélőt anélkül, hogy egyet
len pillanatra is történelmi hűségre kötelezné. Úgy beszélhet közismert 
történelmi eseményekről, világháborús és polgárháborús, európai és bal
káni történetekről, a totalitarizmus több változatának múlt századi „törté
néseiről”, hogy Bond nevének kontextusában mindezek fikcióvá alakulnak 
át. Ezen átalakulás nyomán fiktív és valóságos idézetekkel, adat- és 
„adatközlésekkel szabad szövegfelületeket alakíthat az elbeszélő, amelye
ket afféle (nem posztmodern) „kis” elbeszélésekkel tölthet fel, vagy aho
gyan maga Lovas Ildikó mondja, „apróságokkal”. Regényének hatodik feje
zetében így ír: „Az apróságok azok, amelyek miatt anélkül, hogy különö
sebben elgondolkodnék, döntök. Az elgondolás hiánya miatt aztán nem is 
maradnak meg a fejemben, mondhatnám, elfelejtem az apróságokat, bár 
elfelejteni csak azt lehet, amit valamennyire megjegyeztünk. De nem jegy
zek. Döntök és indulok. Egy hangsúly, szemvillanás, érintés, durvább oda- 
szólás, felszínes gúny: más irányt szab az életemnek. Másfelé indulok. De 
ez így nem igaz. Mert mindig egyfelé megyek, s ha valami apróság kibil
lent -  úgy érzem, kibillentene -, már úton is vagyok.” Az apróságok nem 
azonosak a részletekkel, ezért - ahogyan egy idézetfélében áll a regényben
- ha az igazság a részletekben lakozik, akkor az apróságok nem az igazság 
felé vezetnek, az apróságok mozgatnak, kibillentenek, feledtetnek és fel
idéznek, de nem irányítanak és nem követelnek. Útra tesznek, de nem je
lölik meg az útirányt. A döntést befolyásolják, az indulást is, de se igazsá
got, se útirányt nem szabnak. A Kijárat az Adriára egész szövegét ezek az 
apróságok uralják és formálják, egy mozdulat, érintés, emlékfoszlány, idé
zet, szövegrészietek, megkezdett és abbamaradt napló, múltleírás, álom
kép, egy-egy utazás, találkozás, irodalmi emlék, soha be nem fejezett pár
beszéd, meg nem írt levél, képeslap a tengerről... Ezekből a mozaikkockák
ból épül a Kijárat az Adriára szövege. Színes, rajzos kockák ezek. Helyen
ként nőies egzaltsággal fűszerezve. Csak később, amikorra összeáll belőlük 
a szöveg, akkor derül ki, hogy az apróságok részletek is, egy nagy történet
nek személyesre alakított részletei. A „nagy” történetre pedig Bond nevé
nek kontextusa nyomja rá a bélyegét. Rajta keresztül pedig a paratextus. 
Csakhogy az elbeszélő és az olvasó kötötte szerződés, amit a „James Bond 
Bácskában” paratextusa fogalmaz meg, érvényét veszti ebben a kontextus
ban. De mire a szerződésszegésre az olvasó rádöbben, már belemerült a 
szövegtengerbe. És nincs számára visszaút, legfeljebb berzenkedhet Lovas 
Ildikó bölcselkedéseitől, az olyanoktól, mint a „Hiú állat az asszony, hiába”, 
vagy éppen az olyanoktól, mint ez is: „Ahogyan én elképzelem az igazsá
got, az van a részletekben.” Más helyütt, meggyőzőbben: „... kicsi mozza
natokkal dolgozunk, nem széles ecsetvonásokkal. És nem keresünk egyet
len választ, mert akkor választani kell.” Majd még egyszer: „Az az egy ki



esi, mindennapi életünk van. Arról tudható valami ” A többes szám jelzi, 
hogy ezek a mondatok valójában a szerzőhöz, és nem a narrátorhoz tar
toznak, ami nyilvánvalóan repedéseket okoz a szövegfelületeken, de a kém 
nevével és a narrátor közléseivel teremtett kontextusokon is. Persze nem 
vitatható e repedések jelentéshordozó szerepe, mert akit a „mindennapi 
életünk”, az apró mozaikkockák, a „kicsi mozzanatok” mozgatnak, állandó
an résen van, és úton is, természetesen. Útban a részletek felé. Ami James 
Bondnak és a regény narrátorának egyformán tulajdonsága. Az ügynök az 
egészet látja, de sohasem madártávlatból, mindig a részletekből olvassa ki 
a nagy összefüggéseket. Le is marad egy-két fontos információról, amikor 
például éppen aktuális nagy szerelmével Londonban átcsókolózza a 
filmhíradót.

Lovas Ildikó narrátora viszont úgy olvassa az apróságokat, majd a rész
leteket, mintha az egész nem is érdekelné. Az egészet, az „igazságot” az ol
vasóra bízza. Csakhogy megszegte a paratextussal nem verbálisán megfo
galmazott szerződést, és ezért gyanakvóvá tette az amúgy mindig, vélik a 
szerzők, gyanútlan olvasót. Az ügynök és a narrátor szerepe itt kettéválik, 
útjaik nem keresztezik egymást, de jól elvannak egymás mellett és egy
mással. Olyannyira, hogy egy-egy regényhősben találkoznak is, anélkül, 
hogy látnák egymást. Például Mayer Ottmár özvegyében, aki után sóvá
rogva az ügynök Bácska felé indul, miután a narrátor előadta az egykori 
Híd-szerkesztő élettörténetét.

A Kijárat az Adriára valós és fiktív apróságokból építkezve, történelmi 
és fiktív hősöket mozgatva akár történelmi regénynek is vehető, mert nem 
emlékezik a múltra, hanem a múlt jól ismert eseményeit beszéli el. Felidé
zi a múlt század Bácskát is érintő történelmi eseményeit, háborúkat, a há
ború hőseit és áldozatait, bűnösöket és ártatlanokat, politikát és ideológi
át. Szóba kerülnek a regényben a partizánok és a csetnikek, elnökök és dik
tátorok, Tito és mások, Hitler is meg Éva Braun, akit - mellesleg - James 
Bond, azaz Duško Popov meg is hódít, aztán bőven a kommunizmus, a tri
eszti válság, a Goli otok szörnyű történetei, elhivatott kommunisták (B. V.) 
élettörténete, majd a kilencvenes évek, ezeknek az éveknek a háborúi, gaz
tettei és szenvedései, majd az „apróságokat” részletekbe átfordító „nagy” 
történet valahol a nevezetes október 5-én, még egy diktátor bukásával zá
rul. Ahogyan a történelmi regényhez illik, ezek a történelmi események 
részint nagy, úgymond világméretű összefüggések keretében, részint pe
dig személyek és életrajzok, emlékek és emlékezetek lencséjén megtörve 
jelennek meg. De még mielőtt az olvasó igazi történelmi regénynek olvas
ná Lovas Ildikó regényét, az apróságokkal szembesül, az első személyben 
megszólaló narrátor és szubjektum életének fontos vagy kevésbé fontos 
eseményeivel, apával, anyával, szülői házzal, házépítéssel, családi élettel, 
szerelmekkel, naplókkal, utazásokkal, irodalmi sikerekkel és sikertelensé
gekkel. Sok-sok a szerzőhöz és nem a narrátorhoz tartozó szövegrészlettel.



Főként a feminin beszéd ész- és szavajárásával. Ami megint nem ilyen egy
szerű. Mert a narrátor személyesre visszavezethető megnyilatkozásait az 
önirónia gyakran, főként szó- és mondatismétlésekben, valamint az ön
gúny menti meg a pátosztól, egyúttal a femininnek mondott beszéd sal
langjaitól is. A narrátor azonban alulmarad a személyes egzaltáltsággal va
ló küzdelemben. Ebben még az irónia, de az önirónia sincs segítségére. 
Más szóval, Lovas Ildikó regényének szövegmintázatát egymásnak ellent
mondó, önmagukat sokszor gúnnyal és iróniával kioltó szövegfelületek, 
színes és rajzos mozaikkockák alkotják. És ez a mintázat aligha értelmez
hető csupán a poétika, netán a tropológia irányából. Értelmezéséhez a va
lóságvonatkozások is kellenek, ha nem is nélkülözhetetlenek. Mert a Kijá
rat az Adriára háborús vidéket és háborús időket jár be, világháborút és a 
kilencvenes évek háborúit. Ha az olvasó némi engedménnyel történelmi
nek vette a regényt, akkor kevesebb engedménnyel a paratextussal felkí
nált és többször megszegett szerződés értelmében háborús, netán kémre
génynek is veheti. A kilencvenes évekről szóló első hazai háborús regény
nek, amelyben persze nincsenek csataleírások, nincs szó benne háborús 
taktikáról, se háborúzó katonákról, de annál több szó esik benne a háború 
visszhangjairól, híreiről, háborús félelmekről és szorongásokról. Minthogy 
a Kijárat az Adriára egyszerre olvasható történelmi és háborús kémre
gényként, de olvasható magánéleti beszámolóként is, és minthogy aprósá
gokból, életrajzi szilánkokból, sok helyütt jelölt és jelöletlen idegen szöve
gekből épül, középpontja könnyen mozgatható. Több középpontja is van, 
ami azonban nem a narráció jellegéből, hanem prózapoétikai eldöntetlen- 
ségekből következik. Ezért a kilencvenes évek „szövegmaradványa” a re
gény, mintha saját többközpontúságával, szándékos belső ellentmondásai
val és elrajzolásaival a múlt század utolsó évtizedének kaotikus világát rep
rezentálná.

Lovas Ildikó nem riadt vissza a valóságvonatkozásoktól, regényének jól 
látható történelmi és személyes referenciális háttere van, ami azt jelenti, 
regényformáló eljárásával, szövegalakító beszédmódjával a történetmon
dás új lehetőségeit keresi. Történetmondása nem lineáris, de attól még 
történetmondás, mégpedig a posztmodern diskurzus ismeretével és ta
pasztalatával áthatott történetmondás, ami nagyon sokat bíz az olvasóra. 
Rá is játszik az olvasó bizalmára, főként történelmi, kulturális és irodalmi 
tájékozottságára, hiszen dőlt betűvel közölt idézetei az olvasó számára 
rendszerint ismerős szövegek, amelyekkel bizonyossá válik, hogy a poszt
modern utáni próza sem lehet meg a „minden textus intertextus” közhely- 
lyé koptatott gyakorlata nélkül. Vagyis a posztmodern utáni prózaírás sem 
feledkezhet meg arról, hogy értéke nem a feltárt és közölt információ- 
mennyiségen, illetve a hiteles vagy hiteltelen valóságvonatkozásokon, ha
nem a saját nyelvén múlik. Vagy van vagy nincs saját nyelve, ezen múlik 
minden. A Kijárat az Adriára nyelvi megoldatlanságai, a nyelvi szintek kö
zötti határok elmosódottsága a narrátor lebegtetéséből, a sematizált álla-



pótban hagyott történelmi, ideológiai, politikai közlésekből, valamint a 
kontextusok egymás elleni kijátszásából következik.

James Bond nevén kívül a „mindenapi életünket”, az egyetlent, amiről 
tudható valami, a regényt, az irodalmi emlékezet kontextusa is nyomja. 
Persze Szabadka irodalmi emlékezete. Festők, írók, költők, az Őrtűz, a Híd,, 
A repülő Vucsidol gazdagítja a regény szövegfelületeit, meg a „vicinális 
irodalom”, az Akácok alatt. Senki se csodálkozzon azon, hogy az „angol 
flotta a Palicsi-tavon” hajózik. Az irodalom és a regény, a fikció és a nyelv 
erre is feljogosítja a narrátort. Kosztolányi, Csáth, Műnk Artúr, Szenteleky, 
Havas Emil, Hangya és mások neve is. „Halottakon taposok, mert minden, 
ami egyszer megtörtént, itt van velünk” -  írja Lovas Ildikó. Még egy kilé
pés a narrátor szerepéből, kilépés az elbeszélésből, az egyesből a többes 
számba, a narrációból a szubjektivitásba. Az elbeszélő azért nem közöl fo
lyamatos történetet, csupán történetekben beszél, hogy szóhoz juthasson 
a szerző is. Jól felismerhető ez a regény végén, ahol a narráció szálait kel
lene elkötni, úgy fejezni be az elbeszélést, hogy ne a szubjektum (a szer
ző), hanem a regény mutassa meg magát. Nem James Bond, nem a regény 
figurái, fiktívek és történelmiek, kiknek életrajza, mindennapi történetei 
épültek egymásra és ékelődtek egymásba, hanem a regény, amely a végén 
tényleg iszkol a metaforától, mert - belátta Lovas Ildikó -  „a metaforák 
visszacsapnak. Fejbe vágnak, hálátlan dögök.” A tenger metafora is vissza
csap: „Kifog rajtam ez a tenger-ügy. Meddig volt a bácskaiaknak tengerük, 
mikortól nincs, vagy fordítva, és elölről. Annyiszor körbejártam, annyi fe
lől. Megannyi apróságba, részletbe belelesve, hogy végül az egészből sem
mi ne kelljen.” Majd egy-két rövid bekezdéssel lejjebb: „Mert nincs ebben 
választás. Én például nagyon szeretném, ha volna nekem mint angolnak - 
ezt szoktam játszani, van hozzá kockás plédem, lámpaernyőm és egy köny
vem, Vidéki ház a címe, onnan lesem a sápadt napfényt - tengerem. De 
nincsen.”

Ezért mondani kell még néhány szót a regény címében szereplő Adriá
ról, a tenger szóról - szándékosan nem mondok metaforát. A tenger már 
egy ideje a hazai magyar irodalom egyik, szerzőjének szavával, mostanra 
„agyonvert” önmegszólító metaforája. Nem véletlen hát, hogy Lovas Ildi
kó regénye kijáratot keres a tengerre, utat a tenger felé, mert ez a kijárat 
és ez az út a regény felé, a regénymondás esélye felé vezetheti el. Vesze
delmes metaforaként, amely „visszacsap” használójára. Lovas Ildikó regé
nyének címét a szövegmintázaton valahogy mégis tájékozódni tudó olvasó 
így is értheti: „kijárat a regényre”. Azt most nem teszem hozzá, mert nem 
vitatkozom, hogy kijárat a vajdasági magyar regényre. De értheti úgy is, 
hogy „kijárat a regényből”. Másként, de Lovas Ildikó szavával, mi gyanút
lan, a szerzőt szerződésszegésen fogott olvasói, regényolvasók „...egy el
süllyedt irodalom után nyomozunk”. Mások könyvei mellett Lovas Ildikó 
regényét olvasva is tart a nyomozás.



A Kijárat az Adriára szerzője regényének utolsó fejezetében rátalált az 
„elsüllyedt irodalom” másik, jóval korábbi tenger-regényére, A kitömött 
madárra. Abban sem volt semmi vigasztaló. A kitömött madár idejében a 
tenger még nem volt metafora, mert a valóságban is létezett, ezért nem is 
csaphatott vissza, egész egyszerűen a regény helyszíne volt, a tengeren, a 
tengerparton történt minden, ami megtörtént a regényben, és amit a meg
történtből el lehetett mondani. Kevesebb irodalmi hivatkozással, kevesebb 
„Szabadkával” és angol flottás Palics-fürdővel, kevesebb iróniával és öniró
niával. A különbségek, az időbeli távolság ellenére van kapcsolat a két ten
ger-regény között, ha másban nem, hát mindkettő létezés-tapasztalatában, 
a vigasztalanságban. A Kijárat az Adriára és A kitömött madár között az el
süllyedt, amúgy mindenkor „vicinális” irodalom. Amely után egyre csüg
gedtebben nyomozunk.

Kovács Flóra

Lovas Ildikó irodalmi nyelve

Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában 
Kalligram, Pozsony, 2005

Ez az írás egyetlen kérdésre összpontosít Lovas Ildikó műve kapcsán: 
hogyan hozza létre e regényben a szerző önnön irodalmi nyelvét?

Lovas Ildikó regényében megmutatja ugyanazt a kétséget, ugyanazt a 
dilemmát, a küzdést, amit a francia irodalom szerzői Marcel Proust után. 
Hogyan lehet Proust után írni? Egyáltalán lehet-e Proust után írni? A kér
dés változik a vajdasági szerző esetében. Hogyan lehet Csáth Géza után ír
ni? Lehet-e Csáth után írni? Ugyanis „Csáth Gézáé volt a tökéletes. A hi
bátlan műalkotás, az egyszeri, a megismételhetetlen” (286). Tekintettel ar
ra, hogy e kijelentés a könyv utolsó oldalán található, előtte még láthatunk 
kísérleteket a saját irodalmi nyelv létrehozására, azaz az írásra, méghozzá 
az írásra Csáth után.

A „kísérletezés” különféle módokon jelenik meg. Ennek részét képezik 
az intertextuális játékok. A próbálkozást mégis a legmarkánsabban egy 
szexuális aktushoz kapcsolódó rész mutatja meg („De ennek vége szakadt 
azon a januári reggelen, amikor elfordítottam tőle az üres szám.n [26]). Ez 
az aktus eredménytelen, ebből nem születhet utód (üres száj; a száj így



kétszeresen is utal az eredménytelenségre: egyrészről az ürességgel, más
részről pedig magával az aktus milyenségével). Az utód megszületésének 
lehetetlensége rájátszik az írói nyelv megszületésének nehézségeire, eset
legesen lehetetlenségére Csáth után. Mégis az író újrapróbálkozik. Új feje
zetet kezd. Mikor azt gondoljuk, megvan a nyelv, sikerült, akkor a szerző a 
másik fonalat viszi tovább, a James Bond-szálat - mintegy pihenés- vagy 
erőgyűjtésképpen. A James Bond-szál viszont ismételten tartalmaz a sze
xualitásra vonatkozó eredménytelen aktusokat, habár csak részleteiben 
(lásd aktus Lucreciával és Mariával).

Az említett szakadásokat, próbálkozásokat hangsúlyozzák az ismételt 
vízbe ugrások, mind Bond, mind a narrátor részéről. Bond újabb és újabb 
nemi kapcsolatba „ugrik”, mintha így tudná önmaga általi újra-születését 
biztosítani. Ez az aktusok természetétől függően még lehetséges is lenne.

A háborúban az írás lehetetlen, legalábbis nehéz. A halál közelében 
azonban meg kell örökíteni magunkat. Vagy írni kell, vagy egy pillanatra a 
„kis halál” 1 pillanatában létrehozni az utódot. Az egyed elismeri saját vé
gét, és utódot hoz létre (az eredményes aktussal). E regény szereplői két
szeresen is kötődnek a halálhoz. Egyrészt a háború, másrészt a szexualitás 
által. Mintegy ezen utódlétrehozás ellenpontjaként, a véghez pedig kap
csolódásként, többszöri alkalommal megjelennek az angyalcsinálók. Mivel 
e mű tematikájában fontos szerepet játszik a halál, az angyalcsinálók fel
tűnése maga után vonja a „hiábavaló” szó szemantikai mezejét, azaz azt, 
hogy a születés a háborúban nemcsak egy új reményt jelenthet, az adott 
generáció reményét a következőben, hanem a reménytelenséget is. Miért 
kellene egy újabb generációt feláldozni, vagyis minek erre a világra szül
ni/születni? A narrátor fiának jelenléte ellensúlyozza a reményvesztettséget.

Ha már kilátástalanná és bizonytalanná vált az individuum léte, akkor 
az individuumnak önnön magának kell megkeresnie a gyökereit. El kell 
mélyülnie a gyökerekben. A narrátor ezt teszi. Visszatér ősei történetéhez, 
továbbá saját gyerekkorához. Ott, a gyökereknél talán sikerül megtalálni a 
lényeget, ami majd segít neki felépíteni saját magát, az írónak pedig önnön 
irodalmi nyelvét. Az irodalom kapcsán egy vajdaságinak a gyökér pedig 
Csáth Géza, „a tökéletes”

Lovas Ildikó művében egy utat jár be, megmutatja a lehetőséget az iro
dalmi nyelv keresésére. A nyelvkeresés által megtalálja saját irodalmi nyel
vét. Ez a folyamat teszi regényét érdekfeszítővé.

1A kis halál (la petite mórt) a francia nyelvben az orgazmust jelenti.



Teofll Fančić

iaubert papagájának felröppenése

Ildikó Lovas: Via dél Corso. Válogatta és fordította Vickó Árpád 
Fabrika knjiga, Beograd, 2005

Tudom , milyen a trieszti le v eg ő h isz  szabadkai vagyok

Furcsa a szerb irodalmi nyilvánosság viszonya -  ha ugyan létezik még 
egyáltalán bármiféle viszonyulás, vagy akár nyilvánosság - a nyelvükben 
kisebbségi író(nő)k műveihez: nem is a „mieink”, de nem is „behozatali
ak”, szépszerével nem tudja az ember, mit kezdjen velük, a legbiztosabb ig- 
norálni őket. És ez a mellőzés szisztematikus: a meghatározóan fontos mű
veket az utóbbi tíz évben szinte alig fordítják, ami mégis megjelenik, az az 
agyonhallgatás, a gondosan ápolt nem tudás csöndjébe veszik. Generációk
- nem szárnypróbálgatásokról, hanem komoly életművekről van szó - lép
tek színre anélkül, hogy a „többségi” kultúrában bármit is tudnának róluk, 
bár fizikailag itt egzisztálnak valahol a közelben, mégis mintha egy párhu
zamos kozmikus dimenzióban: igaz, hogy léteznek, teret foglalnak el, de 
kulturális tényként nincsenek, nincs módjukban hatni, sugározni, kommu
nikálni saját nyelvi közösségükön kívül. Mindenki magának, keveredések 
és áthatások nélkül: nem ez lenne-e mellesleg a multikulturalizmus ideája a 
hazai - akár a többségi, akár a kisebbségi - light nacionalisták szemében?!

A szabadkai Lovas Ildikó hangja egyike a már nem is annyira új, de na
gyon figyelemre méltó irodalmi hangoknak (két regény és három novellás- 
kötet szerzője), amelyekről igen keveset tudunk. Harmadik novelláskötete, 
a Via dél Corso, szerb nyelven az első: és ez jó, jobb később, mint soha, kü
lönösen, ha csoda történik, és áttöri a szerb irodalmi színtér néhány még 
életben lévő opinion-makerének közismerten fagyos közömbösség-falát.

A Via dél Corso tizenhárom - terjedelem tekintetében, tematikai és stí
lusjegyeit, koherenciáját és a szerzői stratégia kivitelezésének sikerességét 
illetően is nagyon különböző - elbeszélésből álló szövegegyüttesének nincs 
rokona a tavalyi szerb irodalmi termésben - a legközelebb hozzá, de még
is nagyon távol tőle, talán az újvidéki Slobodan Tisrna Urvidek(!) című kö
tete áll: ha más nem is, de talán a világ (és szükségszerűen a szöveg) hely
rehozhatatlan széttöredezettségét illető rezignáció összeköti őket, ezen túl



pedig az egzisztenciálisan meghatározó toponímiák (Újvidék, illetve Sza
badka) megszállott ismételgetése egy, az emlékezeti közhelyektől való 
„dekonstruktivisztikus” menekülés érdekében, de annak tudatában, hogy 
a Születés Helyének sorsformáló hatásától voltaképpen nem lehet elme
nekülni, bár néha tisztesség kérdése megkísérelni legalább. Mindkettőjük 
könyvében az a legjobb szöveg, amelyik ahelyett, hogy menekülne saját 
geopoétikai lényegétől, igyekszik kihozni belőle a maximumot.

A kötet élén álló történetek, A cukrászda és A mozi, de részint még 
A valós pincér is adekvát módon vezeti el az olvasót a színhelyre, arra az 
édes, traumatikus és mindig poszthistorikus helyre, a Születés Helyére. 
Egy olyan Szabadka mind nehezebben felidézhető árnyékába, amely pon
tosan annyit élt, hogy a hatvanasok még emlékezhetnek rá, a kényelmes 
Utópia tetőpontján, amely majd többé-kevésbé szétmállik egy, ha nem is 
vadonatúj, de mégiscsak újnak mondható korszak türelmetlen - inkább 
bruegheli mintsem a huxley-s - barbárságának következtében. Lovas ezt a 
széthullás-történetet egy meglehetősen komor felsorolásban összegzi: „A 
halál lassan lopta be magát. Mintha nem is az emberekért jött volna. Mint
ha csak enyészet lenne, tárgyakat faló. Először a villamost száműzte. Bor
dó teste nem kanyarodott be a Rudicsba többet, szerelmes gimnazisták 
nem futhattak két megálló közt felhúzott orrú kedvesük után, a gerlicék 
kövérek lettek és lusták, mert nem röppentek fel a fákról, jön a villamos. 
Aztán a gimnázium szűnt meg létezni, mint az osztálykülönbség hirdető
je. Istenem, ha tudnák, hogy az épület sárga színe egy letűnt kor, biroda
lom, világ középületeinek a színe, összezúznák, porrá taposnák tégláit. S 
nem maradt meg a Főmozi sem, hatalmas oszlopai között silabizálható 
filmcímek helyett vastraverzek éktelenkednek, alatta némán kopnak ma
gányukban a lépcsők.”

Mindez mégsem téveszthet meg bennünket: hiszen tanúsítson is bár
milyen együttérzést a zweigi „tegnap világa”, e világ (különböző csizmák 
által taposott és eltaposott) tényei iránt, amelyek identitásának megkerül
hetetlenül fontos alkotóelemei, Lovas Ildikó nem egy terméketlen múlt
imádó, nem glorifikálja szentimentálisán a „régi időket”. Irodalmi szenzi- 
bilitása kifejezetten (poszt)modern, világérzékelése folyamatosan ellenáll 
annak, amit alteregója több ízben is védekező vidékies történetnek nevez, 
leplezetlen iróniájának a passzív és önvádló narcizmus egy különös formá
ja a célpontja, a legyőzöttek történelmét élők, a látszólag gyengéd gázolást 
szenvedők meglehetősen felszínes dekadenciája...

A címadó (kettős)történet képezi ennek az érzékeny elbeszélői konst
rukciónak a súlypontját, a vezérelvét: a trieszti Via dél Corsón át a szabad
kai Korzó-történetekig, Lovas Ildikó egy diszkrét párhuzamot von a szeiz
mológiailag érzékeny kettős városok, a törékeny határvárosok között, így



ez a fogalom sokkal bonyolultabb és jelentékenyebb konnotációra tesz 
szert, mint amilyennel közönséges „állami” jelentéseiben rendelkezik. 
Hogy valaki a kiszáradt Pannon-tenger fenekén sajátjaként lélegzi, illetve 
lélegezheti be a trieszti levegőt - nem utolsósorban azért, mert Szabadka 
is egy olyan középhelyzetű világ része, ahol valaminek a délre eső része 
mindig egy más valaminek az északi fele és fordítva - azt jelenti, az egyet
len értelmes dolog figyelmen kívül hagyni az „égtájakat”, és a Centrum 
mellett dönteni, a Városházával, mint egyetlen orientációs ponttal. Nem 
véletlen, hogy Claudio Magris, a nagy trieszti, annak idején egy nemzetek 
feletti, Duna .menti civilizáció releváns pontjára ismert Szabadkában.

Szándékosan emeltem ki - lehet, hogy más jellemzőinek kárára - Lovas 
Ildikó prózájának „geopoétikai” aspektusait, a járatlan olvasó számára ezek 
a legérdekesebbek, ezek különböznek ugyanis a legnagyobb mértékben at
tól, amit másoknál olvashatott. A Via dél Corso - mint minden jó próza - 
több is, összetettebb is: egy szüntelen dialógus a nagy magyar elődökkel 
(Ottlikkal, Máraival, Krúdyval...); egy megszállott „levelezés” a homokos 
szabadkai Weltschmerz Kis-Csáth-Kosztolányi-féle Szentháromságával; 
egy sajátos hommage, amely a márquezi tábornokot, a potenciális szarevőt 
idézi, új történelmi körülmények közepette; melankolikus utalás Flaubert
- Julián Barnes által világra hozott - papagájának felröppenésére és a 
Leonard Cohen-féle „szép veszteségesség” múlhatatlanságára, amelyben 
felsejlenek azok az eufórikus napok, amikor a falakra rajzolt Ököl a Nagy 
Változások és az új idők jele, mert tulajdonképpen ki számára újak azok?; 
egy pszeudoriportba foglalt horrortörténet az ember megsemmisítésének 
újabb kori (a Goli otok utáni) történelméből és így tovább. A Via dél Corso 
könnyed mozdulattal csábít, kifinomult nőiességgel - egy kissé perverz 
módon -  felizgat, majd enyhén untat a szétszórt és decentrált bőbeszédű
ségével (Egyetlen történet), azután újra erősen poentíroz, a székhez szö
gezve bennünket, hogy le ne essünk. A pannon posztmodern „világfájdal
ma”, mínusz unalom, plusz egy még elhasználatlan hang, egy máig túlsá
gosan is jól őrzött titok.

F. K. fordítása
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Piszár Ágnes

Ujraolvasás

Balázs Attila: Vágyak gyűjteménye. Palatínus, Budapest, 2005

Balázs Attila Vágyak gyűjteménye című új könyve arra ad egy lehetsé
ges választ, hogyan is ment végbe az egykori Új Symposion szellemi folyó
irattá való absztrakciója, azaz, hogyan is lett a mozgalomból stílus a világ
kép és a forma értelmében. A szerző könyvében huszonöt év erotikus pró
zaterméséből ad válogatást, ami elég idő arra, hogy egy-egy motívum az 
életmű meghatározó stíluselemévé váljon. Az erotika kezdetben egyféle 
polgárpukkasztó attitűd volt Balázsnál, hogy Bataille beható tanulmányo
zása és fordítása után az írás határainak kiszélesítésévé nőjön, ami Nádas 
Péter ars poeticájának is egyik alapeleme. Balázs Attila erotikája azonban 
nem tragikus, hanem könnyed, játékos. Pajzán történetei a létezés közpon
ti figurájává avatják Erószt, aki az évek során nem öregszik, mindvégig 
gyermeki marad. Innen ered aztán infantilis játszadozása a genitáliákkal, 
melyek az élet kapui is egyben.

Az Új Symposion botrányt keltő erotikaszámától sok idő telt el a Vá
gyak gyűjteményág. Azóta az egész vajdasági magyar irodalomtörténet
írás szemlélete megváltozott. Az utóbbi huszonöt év folyamatai azonban 
még feldolgozásra várnak. Különösen izgalmas kérdés a Magyarországra 
költözött, Magyarországon (is) publikáló íróink irodalomtörténeti státusa, 
amelyet egy egész pályautat nyomon követő stílusvizsgálat határozhat 
meg leginkább. Ebből a szempontból törések és kiteljesedések jellemzik te
hát az elmúlt negyed század irodalmi termését, ami alól Balázs Attila élet
műve sem kivétel. A Sziveri-nemzedék 1983-as feloszlatása, majd az azt 
követő bojkott nemcsak egy folyóirat nélkül maradt irodalom folytonossá
gában idézett elő katasztrofális törést, hanem egyéni életművek kerültek 
az elhallgatás peremére. Ki-ki a maga módján boldogulhatott, az irodalom 
a magánszférába vonult vissza.

A vállalt bojkott miatt ’83-tól az elkövetkező nemzedék is jó sokáig nem 
publikál az Új Symposionban. Hendikep volt ez már a kezdeteknél: felzár
kózni egy szellemi értelemben vett folyóirathoz, aminek mércéje ugyan 
volt, orientáció hiányában azonban ugyancsak elhúzódott az új generáció m



profivá válásának folyamata. Ilyen körülmények között íródott aztán első 
tétova kritikám is Balázs Attila Szerelem, szerelem (1985) című kisregé
nyéről, amelynek mostani, magyarországi újraközlése a szerző még négy 
Vajdaságban íródott és öt újabb erotikus szövegével együtt végre meghoz
ta az évek óta várt szakmai elismerést.

Új könyv-e a Vágyak gyűjteménye?Lapozgatása egyszerű újraolvasás-e? 
A válasz mindenképpen a szerkesztésben keresendő. Nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül a magyarországi befogadást sem, melyben Balázs Attila ko
rai erotikája most jut első nyilvánossághoz. A magyarországi olvasó nem 
tudhat arról sem, milyen nagy hatása volt a 70-es, ’80-as években a belg
rádi Nolit által kiadott szexológiai lexikonnak, melyet minden akkori és le
endő sympós érdeklődéssel forgatott. Balázs újabb szövegei nemcsak szá
mos helyen idézik a lexikont, de egyes grafikai megoldásait egy az egyben 
át is veszi az író.

A Vágyak gyűjteménye tíz prózai szöveget tartalmaz, nem a megírásuk 
sorrendjében. A válogatásban egyféle szelekció is érvényesül, hisz az író 
nem mindegyik erotikus szövege került a kötetbe, világképe mégis jól kiol
vasható, formailag kerek, lezárt egész. A könyv szerves kötődését az élet
műhöz Balázs Attila áradó mesélőkedve biztosítja, amelyet akár írói prog
ramként is felfoghatunk. Úgy is mondhatnánk, hogy e gyűjtemény Balázs 
stílusának eredőit mutatja fel, amelyben az erotikus motiváció központi 
szerepet játszik. Az erotika Nádas Péter-i értelemben egyféle szabadságot 
jelent kezdetben, amely az átpolitizált hétköznapokból mutat fel kibúvó
kat. Az erotikus motívumok felszaporodása aztán az irodalom határainak 
kiszélesítését eredményezi Balázsnál. Erósz mitológiai értelemben nem
csak szabados bohém, hanem a földi és az égi szféra között közvetítve az 
élet teljességét hirdeti. A teljesség utáni vágy hajtja Balázs Attila testiség
ben vergődő hőseit is, akik a nemi aktusban a lét ősi szimbólumait keresik 
és fedezik föl ismét az irodalom számára.

Jó szerkesztési koncepciónak mutatkozik, hogy a Szerelem, szerelem 
című kisregény a kötet első szövegeként mintegy bevezeti, később pedig 
értelmezi a Vágyak gyűjteményét. Egyféle keretet biztosít ez számára, 
amelyben a majdhogynem pornográf részek is művészileg igazolt, meg
emelt helyet kapnak. így jut el a kamaszfantáziától fűtött regénybeli elbe
szélő a különböző szexuális vágyakat kielégítő szerszámokkal való házalá
sig A negyvenes lábú pincérnő című novellában, mely során az erotika 
szakértőjévé válik. Érdekes, hogy az író könyvében nőnemű elbeszélőt is 
alkalmaz, teljessé téve ezáltal a különben nem mindentudó pozícióját: a 
Kiscsengő a kapu fölött című elbeszélésben egy fiatal özvegyasszony 
homoerotikus vágyainak kialakulásáról és gyászos beteljesüléséről kapunk 
„hiteles” beszámolót. A nő-vér, fi-vér című szövegben Balázs Attila mint az



erotika teoretikusa mutatkozik meg. Szakértelemmel nyomoz Napóleon 
középső húga nimfomániájának rejtélye után, miközben kitalált és valós 
forrásokra hivatkozik. A mintegy negyvenoldalnyi szöveg a kötet egyik leg
sikeresebb írása, melyben Balázs ismert képzelőereje a pszichopatológiai 
tényekkel találkozva a legmesszebbre szárnyal. Az áltudományos mű egy
féle ars erotica is, amely bepillantást enged az író műhelytitkaiba. A nagy- 
politika hátterében meghúzódó, cseppet sem mellékes, apró erotikus té
nyek „kutatásával” Balázs Attila nem illúzióromboló, hanem ellenkezőleg, 
a történelem teljességének irodalmi látszatát teremti meg, szemben a po
litikával, amely mindig is csak egyoldalú, egysíkú, egyhúrú lehet. Az író 
fegyvere azonban nem e rebellió, hanem a humor, a játék. Az irónia egy 
sajátos formáját fejleszti ki, amellyel aztán a férfikorba érvén mutat fel 
eredményeket. A Mindig című szövege két vallomást tartalmaz Juhász 
Gyula és Domonkos István kapitális verseinek nyomán. A segítségül hívott 
formával az „örök nő” utáni vágyat ironizálja Balázs, amely mindig is be
teljesületlen, félresikerült, hiábavaló. A rezignáció Balázs Attila erotikáját 
sem kíméli meg ezúttal. Az író ugyan játékosan küzd éveinek szaporodá
sával, felhalmozott tapasztalatai azonban érett férfira utalnak.

Balázs Attila még a Vajdaságban írt (Szerelem, szerelem; Világ, én ma 
felébredtem; Illető bácsi; Közjáték Irmával [XXX!]; A Fatökű Dulits és 7 
gyermeke) és a már Magyarországon született szövegei (Nő-vér, fi-vér; Kis
csengő a kapu fölött; Mindig; Báránpipi aranyhajjal; A negyvenes lábú pin
cérnő) között nincs stílustörés. Ami nemcsak a jó szerkesztés, hanem az író 
kitartásának eredménye. A Vágyak gyűjteményé egyféle kiteljesedése an
nak, amit Balázs még az Új Symposionbm kezdett el, majd a bojkott ide
jén folytatott, hogy Magyarországra költözve befejezze azt. Az erotika ná
la világkép és forma is egyben, amely irodalomtörténetileg az egykori Új 
Symposion stílusteremtő erejét igazolja. Nem beszélhetünk ugyan a sym- 
posionisták közös stílusáról, törekvéseik azonban valami egységes felé irá
nyultak. Irodalmat „csináltak”, amire szívesen emlékezünk. Ebben az érte
lemben Balázs Attila erotikája egyféle posztavantgárd-nosztalgia, amit ha 
folytatni nem is, de tanulságait megszívlelni máig lehetséges.
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Hernádi Mária

Tengernagyok Frankfurtban

Bernáth Árpád-Bombitz Attila (szerk.): Frankfurt '99. Magyarország részvé
tele a könyvvásáron a német sajtó tükrében - Magyar irodalmi jelenlét ide

gen kontextusban - Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és 
műfordítás - Posztumusz reneszánsz. Adalékok Márai Sándor német nyelvű 

utóéletéhez. Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002,2003,2004,2005

1945-ben Ottlik Géza Tengernagyok a propelleren című írásában1 arra 
tett kísérletet, hogy egy speciális befogadó közönség, a külföldi olvasók 
számára adjon áttekintő képet a magyar irodalom történetéről és jelenle
gi helyzetéről. írását egy rádiós portrésorozat bevezetőjének szánta (Hu
szonöt év magyar irodalmáról), melynek keretei közt olyan írók szerepel
tek, mint például Jékely Zoltán, Márai Sándor, Cs. Szabó László és Dzsida 
Jenő. Az írói arcképcsarnok Ottlik által választott tárgya tehát a huszadik 
század közepének „kortárs magyar irodalma” volt. Ezt a vállalkozást aztán 
elmosta a történelem, de mind a mai napig aktuálisak és megfontolandók 
a bevezető Ottlik-esszé megállapításai és célkitűzései. Az író szerint a ma
gyarság kis nép nagy irodalommal, s ennek a „nagy irodalomnak”, azaz a 
nemzeti irodalom egyetemessé válásának a kezdete Ottlik számára a Nyu
gat: „1908-ban indítják meg Nyugat címmel folyóiratukat a köréje csopor
tosult írók: Ady, Móricz, Kosztolányi, Babits, s ide tartoznak a többiek is: 
Krúdy, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy, Osvát, Schöpflin - hogy csak 
azokat említsem, akiket a legmértéktartóbb jelzővel sem mondhatok keve
sebbnek, mint rendkívül jelentékeny íróknak. [...] Ha felsorolom neveiket, 
mint az imént, és hazám történetére gondolok, olyasféle csiklandós érzé
sem támad, mintha egy folyami csavargőzösön, egy révhajócska hídján egy 
tucat tengernagyot látnék sürgölődni.” 2

Belepillantva a Grimm Kiadó Bernáth Árpád és Bombitz Attila által 
szerkesztett -  a Frankfurti Könyvvásárhoz kapcsolódó recepciótörténetet

1 Ottlik Géza: Tengernagyok a propelleren. In: Ottlik Géza: Próza. Magvető, Budapest, 
1980.123-128.

2 Ottlik Géza: i. m. 126.



feldolgozó - köteteibe, hasonló érzésünk lehet. Az olvasó első benyomása 
a kortárs magyar irodalom gazdagsága, sokszínű bősége. Amit Ottlik 1945- 
ben megálmodott, az 1999-ben Frankfurtban impozáns módon vált való
ra: a kortárs magyar irodalom „személyesen” mutatkozhatott be a külföldi 
olvasók előtt. A négy tanulmánykötet a magyar és a külföldi (különösen a 
német) irodalmak dialógusának „visszacsatolását” végzi el: a magyar olva
sóközönség arról értesülhet belőle, hogy hogyan fogadták a kortárs ma
gyar irodalom „csavargőzösét” az ország határain kívül. A dialógus tétje 
persze nemcsak a megismerés, hanem a megmérettetés is: itthoni rangjuk 
szerint, „tengernagyokként” ismerik-e el irodalmunk nagyjait?

Az évente megjelenő kötetek komoly és szervezett háttérmunkát 
igénylő feladatra vállalkoznak, amikor a magyar kultúra külföldi befogadá
sának különböző köreit próbálják feltérképezni. Az első kötet (Frankfurt 
’99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó tükrében) vizs
gálódási köre azért rendkívül tág, mert Magyarország frankfurti szereplé
sének német visszhangját nemcsak az irodalom, hanem általában véve az 
ott megjelenő kultúra szemszögéből vizsgálja, annak sokféle területére ki
terjedő figyelemmel. A kulturális keresztmetszet nemcsak olyan témákat 
érint, mint például a képzőművészet, a zene, a film és a színház, hanem 
teret kap a magyar borokról és kávéházakról, a magyar fociról és turizmus
ról a külföldiekben kialakult kép vizsgálata ugyanúgy, mint a Frankfurti 
Könyvvásár politikai visszhangja. Az első kötet kulcs-kifejezése az 
országimázs, amelyet a Vásár programjainak külföldi és itthoni fogadtatá
sa egyaránt alakított. Az olvasó tájékozódását a Szerzői ábécé című, lexi
konszerű tanulmány segíti, amely a részt vevő írók listáján túl németül 
megjelent műveik külföldi recepcióját is összefoglalja dióhéjban. (Az utób
bi kezdeményezést és kutatómunkát folytatja és teljesíti ki majd a harma
dik kötet: Miért olvassák a németek a magyarokat?)

A második kötettől kezdve a vizsgálódás már kifejezetten az irodalom 
területére fókuszál. A sorozat 2002-ben megjelenő következő darabja (Ma
gyarirodalmi jelenlét idegen kontextusban) a magyar írókat olvasó orszá
gok egészen széles spektrumán vizsgálja a hazai kortárs irodalom recepció
ját: a szomszédos közép-európai államoktól kezdve (Szerbia, Románia, 
Szlovákia, Csehország, Bulgária, Lengyelország) Nyugat-Európa felé tágít
va a kört (Olaszország, Franciaország, Hollandia, Németország, Norvégia, 
Spanyolország, Portugália), betetőzve egy Európán túli kitekintéssel is 
(Oroszország). Egyetlen kötetbe sűrítve kaphat tehát térképet a magyar ol
vasó hazája irodalmának fogadtatásáról, vagyis - Bernáth Árpád szavaival 
élve - azoknak az „éjjeliszekrényeknek” az elhelyezkedéséről, amelyeken 
valahol a világban éppen egy magyar szerző könyve fekszik.



A harmadik kötet (Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás 
és műfordítás) a magyar irodalom legnagyobb lélekszámú külföldi olvasó
táborára, a német nyelvterületen élő befogadói közösségre összpontosít. A 
könyv a Frankfurti Könyvvásáron jelen lévő, de már előtte is ismert ma
gyar írók néhány jelentősebb - németül megjelent - könyvét, vagy teljes 
idegen nyelvű életművét vizsgálja. Az itt olvasható írások témája az egyes 
szerzők kritikai fogadtatása a német nyelvterületen. Ezeknek a recepció
történeti szövegeknek az igen színes, érdekes, széles körű kutatómunkáról 
tanúskodó sorozatát készíti elő két „alapozó” tanulmány, Földényi F. Lász
lóé és Balassa Péteré. A két írás átfogó módon próbálja meg láttatni a be
fogadás és kultúraközvetítés sajátosan magyar dilemmáit. Földényi F. 
László szerint a „kiválasztott és elátkozott” nemzetkarakter oka egy szoci
ológiai tényezőkre visszavezethető belső meghasonlottság: „emiatt olyan 
sajátos a magyar kultúra is: nehezen fordíthatóságának, ismeretlenségé
nek nem az egyébként valóban nehéz nyelv az oka, hanem az a mélységes 
belső meghasonulása, amely a nyelvet is sajátossá teszi” .3 Akárcsak a Du
na, a magyar kultúra is „ellentéteket kapcsol egybe, anélkül, hogy valaha 
is megszüntetné őket” .4 Balassa Péter annak a kérdésnek ered a nyomába, 
hogy mi lehet a magyar irodalom sikerének oka a német nyelvterületen. 
Tanulmánya szerint a német olvasók számára azért vonzóak és érdekesek 
az említett magyar szerzők művei, mert ezek a szerzők az ún. „régi írók” 
csoportjába tartoznak. A „régi írók” nem a korszerűtlen, az elmaradott ér
telmében régiek, hanem „mert náluk még nem alakult ki - s ez pozitív ér
ték lehet - az az írói beállítódás, hangoltság, amely a szöveget az éppen 
standard filozófiák és elméleti instrukciók szerint alkotja meg. Nem jel
lemző rájuk az éppen divatos, standard-totális értékrelativizmus [...] Nem 
elmaradottság ez, hanem éppenséggel a »mindig új-nak kell lenni, lépést 
kell tartani a korszellemmel« kétes kánonjának az elutasítása. Személyes 
hitelről, eredeti szuverenitásról van szó. [...] Aki ábrázol, az még jelenteni 
akar valamit, e szó mindkét értelmében: jelentést, hírt, közleményt bocsát 
ki a szöveg világán belül, és jelenteni, jelölni akarja a világot. ” 5 A német kö
zönség pedig erre a „régiségre”, azaz a hitelességre, az eredetiségre és a va
lóságos közlendőkre éppúgy vágyik, s azt éppúgy soha el nem unja, ahogy 
más olvasók sem. A két kultúra irodalom-közvetítette közeledésének má
sik oka Balassa Péter szerint, hogy „amennyire a magyar irodalom az utób
bi évtizedekben növekedett az egyetemesség szempontjából, annyira lett

3 Földényi F. László: Utazzatok Budapestre... In: Miért olvassák a németek a magyarokat? 
Befogadás és műfordítás. Grimm Kiadó, Szeged, 2004.13.

4 Földényi F. László: i. m. 17.
5 Balassa Péter: Miért olvassák a németek a magyarokat? In: Miért olvassák a németek a 

magyarokat? Befogadás és műfordítás. 32.



érzékenyebb a Nyugat a regionalitásra, az interkulturális és multikul
turális jelenségekre, amelyekben a »régi író« szembesítő erejű lehet. ” 6

A „régi író” tehát - Balassa Péter értelmezésében - valójában az igazi 
íróval, a jó íróval azonos, aki éppen azáltal (időtlenül) korszerű, hogy szu
verén, hogy nem függ a kor elvárásaitól, aki regionalitásában tud egyete
mes lenni -  azaz kultúrkörtől függetlenül hiteles. Ottlik Géza fent említett 
írásában gyakorlatilag ugyanezeket a jellemzőket foglalja össze a „tenger
nagyok” képével: bár csak egy csavargőzösön állnak és csak egy folyón (a 
Dunán!) hajóznak, bárki láthatja, hogy ellen ellenére, így is, vagy éppen 
így - igazi tengernagyok (igazi tengerekkel).

A negyedik kötet (Posztumusz reneszánsz. Adalékok Márai Sándor né
met nyelvű utóéletéhez) egy olyan „tengernagy” alakja köré szerveződik, 
aki már az előző könyv recepciótörténeti listájában is szerepelt - ez az 
utolsó kiadvány tehát valójában egy korábbi részlet „nagyítása”. Hogy mi
ért éppen ez a szerző került a kötet középpontjába, azt az a „Márai-jelen- 
séget” körülvevő kanonizációs bizonytalanság is indokolhatja, amelynek 
egyik oka éppen az életmű hazai és külföldi fogadtatásának szembeötlő 
különbsége és egyenetlensége. Ennek a rejtélynek s Márai „posztumusz re
neszánszának” erednek a nyomába a kötet tanulmányai.

Összességében elmondható, hogy a Frankfurti Könyvvásár erőterében 
létrejött négyrészes könyvsorozat nagyszabású hiánypótló vállalkozás. El
ismerésre méltó mind a könyvek mögött álló kutatócsoport teljesítménye, 
mind pedig munkájuk pontos és fegyelmezett összehangoltsága. A kötetek 
egymásra épülnek, s egymásból nőnek ki: korábbi kötetekben felmerült té
mák kerülnek részletes kidolgozásra, „nagyításra” a következőkben. A 
könyvekben szereplő írások tehát nemcsak közvetítik és visszacsatolják a 
hazai közönséghez a két kultúra közti dialógust - tovább is szőve azt -, ha
nem egymással is sokrétű párbeszédet folytatnak. A tanulmányok által a 
külföldi recepcióról adott összkép tényszerű és reális: a sikerek mellett a 
kudarcokkal, hiányosságokkal és a megoldhatatlannak tűnő problémákkal 
is szembesíti az olvasót, amilyen például a puszta „történetfelmondó” írá
sok túlsúlya a külföldi recepcióban, vagy bizonyos (kiváló) irodalmi alko
tások „lefordíthatatlanságából” adódó visszhangtalansága. Ami ezekből or
vosolható, annak orvoslásához a Grimm Kiadó könyvsorozata tényfeltáró
elemző vállalkozásával jelentős mértékben hozzájárult.

6 Balassa Péter: i. m. 33. 117



Krónika

DÍJAK

ARARÁT DÍJ MEZEI KINGÁNAK - 
A budapesti Bárka Színház nézőinek 
internetes szavazatai alapján a társu
lat legjobb 2005. évi alakítása Mezei 
Kinga Ophelia szerepének megformá
lása, amivel a színész-rendezőnő kiér
demelte az Ararát Díjat. A vajdasági 
színésznő a Tim Cárról m. v. rendezte 
Hamlet című előadásban nyújtott játé
kával az internetes szavazatok 11 szá
zalékát kapta. A Bárka másik két vaj
dasági színésztagja is fölkerült a leg
jobbak közé: Nagypál Gábor Helge 
szerepéért 7 százalékot kapott, 
Szorcsik Kriszta pedig 5-öt Tina meg
jelenítéséért.

EMLÉKTÁBLA

EMLÉKTÁBLA PATAKI LÁSZLÓ 
TISZTELETÉRE - December 28-án 
Szabadkán a Rudics utcai 2-es számú 
épület falán állítottak emléket Pataki 
Lászlónak, a kiemelkedő színésznek, 
rendezőnek, tanárnak. A dombormű
vet Kalmár Ferenc szobrászművész ké
szítette. Az emléktábla-avatáson Balázs 
Áron Cyrano monológjának egy részle
tét adta elő, Kálló Béla pedig Pataki 
László Ilyen vagyok című versét mond
ta el.

RENDEZVÉNYEK

KÖNYVBEMUTATÓ ZENTÁN - De
cember 17-én a zentai Művelődési Ház 
kiállítótermében Bogdán József plébá- 
nos-költő közreműködésével került sor 
Molnár Rózsa Angyalok járatain utaz
va című verseskötetének bemutatójára.

KÖNYVBEMUTATÓ ADÁN - Be
szélgetések a vulkán alatt címmel ke
rült sor december 22-én az új zEtna- 
könyvek bemutatójára az adai Szarvas 
Gábor Könyvtár olvasótermében. A 
könyvbemutató vendégei voltak a szer
zők: Deissinger Ákos, Sinkovits Péter és 
Szögi Csaba, valamint a zEtna képvise
letében Beszédes István.

IRODALMI EST SZABADKÁN - A 
zentai Térzene Irodalmi és Művészeti 
Társaság előadására került sor január 
12-én a szabadkai Városi Könyvtárban. 
Az érdeklődők találkozhattak Tari Ist
vánnal, Szloboda Jánossal, Verebes Er
nővel és Vicéi Károllyal, az est házigaz
dája Vajda Gábor volt.

MEGJELENT

Bori Imre: József Attila költészete - 
Fórum, Újvidék, 2005

Kiss Nándor: A református egy
házról/Nándor Ki§: 0  reformatskoj 
crkvi - Fórum, Újvidék, 2005



Ifj. Brenner József (Csáth Géza) 
Napló (1897-1899) S. a. r. Dér Zoltán - 
Életjel, Szabadka, 2005

Hódi Éva-Hódi Sándor: Ki kicsoda 
2004. Vajdasági magyar közéleti lexi
kon - Logos, Tóthfalu, 2005

K IÁ L L ÍT Á S
NAGYBECSKEREKI KIÁLLÍTÁS - 

Fa Jenő néprajzi fotógyűjteményét de
cember 31-éig tekinthették meg az ér
deklődők a nagybecskereki községháza 
előcsarnokában.

TOPOLYAI KIÁLLÍTÁS - A topo
lyai művésztelep képtárában december 
21-én nyílt meg a szabadkai Boros 
György grafikus gyűjteményes kiállítá
sa, mely január közepéig tekinthető 
meg.

SZABADKAI KIÁLLÍTÁS - A Kép- 
zőművészeti Találkozó Szalonjában ja
nuár 15-éig volt látható a Mai vajdasági 
magyar iparművészek című kiállítás.

VAJDASÁGI MŰVÉSZEK TÁRLATA
- A szabadkai Közgazdasági Karon ren
dezték meg a vajdasági festőművészek 
(Gyurkovics Hunor, Török István, Bo
ros György, Savó Halugin, Mirko 
Molnár, Mile Tasié stb.) bemutató kiál
lítását.

ZENTAI KIÁLLÍTÁS - A Városi Mú- 
zeumban Aranyló címmel nyílt meg 
Nemes Fekete Edit kerámiáinak tárlata.

SZÍNHÁZ

ŐSBEMUTATÓ SZABADKÁN - Az 
évad második bemutatójára került sor 
december 22-én a szabadkai Népszín
házban. A Szulamit című zenés asszoci
áció librettójának szerzője Zalán Tibor, 
a zeneszerző Bakos Árpád, a rendező 
Hernyák György, koreográfus Rogács 
László. Tér- és ruhatervező Csík 
György. Szereplők: Giricz Attila, Vicéi 
Natália, Vágó Krisztina, Csernik Árpád, 
Greguss Zalán, Mezei Zoltán, Mészáros 
Árpád, Ralbovszki Csaba, Szőke Attila, 
Szilágyi Nándor, Varga Tamás. Zenekí
séret: Bakos Árpád, Dejan Spasović, 
Pálfi Ervin és Szedlár Rudolf.

BEMUTATÓ AZ ÚJVIDÉKI SZÍN- 
HÁZBAN - Január 10-én került sor az 
Újvidéki Színházban Brian Friel Po- 
gánytánc című darabjának bemutatójá
ra. Rendező László Sándor, szereplők: 
Faragó Edit, Huszta Dániel, Banka Lí
via, Ferenc Ágota, Figura Terézia, Elor 
Emina, Kovács Nemes Andor, Giricz 
Attila. A díszletet Csík György tervezte.

ZENE

MEZEI SZILÁRD LONDONI LEME
ZE - Mezei Szilárd zenekarának 2004. 
évi magyarkanizsai, a 10. Jazz, imp- 
rovizatív zene... fesztiválon készült 
koncertfelvételét kiadta az angol Leó 
Records. A kritikusok 2005. december 
9-i összeállítása alapján a 10 legjobb 
dzsesszlemez közé sorolták Mezei Szi
lárd zenekarának koncertfelvételét.

HUGYIK Ella összeállítása
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A szám munkatársai:
Balázs, 

Bányai János 
Darvasi László 
Gállos Orsolya 
Győrffy Miklós 
Hernádi Mária 

Hugyik Ella 
Jančar, Drago  
Kontra Miklós 
Kovács Flóra 

Lovas Ildikó 
Molnár Zsuzsa 

Pančić, Teofil 
Piszár Ágnes 

Popnovakov, Dragomir 
Szántai Szeréna 

Urbanik Tímea 
Vékás Éva 

Virág Gábor 
Virág Zoltán 

Vlahovity Annamária 
Vuksanović, Miro

A fedőlapon:
Benes József 

Figura 
2005

' h í

A szám megjelenését
a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, 

a Magyar Köztársaság Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumának 

Kulturális Alapprogramja 
és az Illyés Közalapítvány támogatta.




