
„Ha any ja és ap ja sej tet te vol na, mi cso da
bal hé ba fog ke ve red ni fi uk, azon a ti zen -
nyolc év vel az elõt ti éj sza kán el ment vol na a
ked vük a gye rek csi ná lás tól. Ennyi fe le ba rá -
ti együtt ér zést ta lán még is csak ta nú sít hat -
tak vol na.” (14:48) Ezt a vég kö vet kez te tést
von ja le az if jú Rass, az észt Sass Henno
nagy si ke rû re gé nyé nek hõ se, mi köz ben az
orosz maf fia egyik fur gon já ban össze kö tö -
zött ke zek kel és fe ke te zsák kal a fe jén zöty -
kö lõ dik – fel te he tõ en ki vég zé se hely szí né re.
Az élet ve szé lyes hely zet eme meg le he tõ sen
iro ni kus, már-már ci ni kus ér tel me zé se jól
jel lem zi a fõ sze rep lõ nek a sa ját el bal tá zott
éle té hez és a ke gyet len kör nye zõ vi lág hoz
va ló vi szo nyát. Hi szen a le puk kant, poszt -
kom mu nis ta la kó te le pi uni ver zum ban még
annyi fe le ba rá ti együtt ér zést sem ta nú sí tott
sen ki irán ta. Így vé let len sze rû és fö lös le ges
éle tét – mely sok azo nos hely ze tû fi a ta lé hoz
ha son lít ha tó – za var ta la nul ve het te sa ját ke -
zé be, sza ba don ala kít hat ta az adott ne héz
kö rül mé nyek ke re tei kö zött, és vé gül min -
den ön ámí tás nél kül vál lal hat ta ér te a fe le -
lõs sé get – nem tar to zott ugyan is sen ki nek
sem mi vel. 

De per sze csak át vitt ér te lem ben, mert a
re gény de re kán az orosz maf fia konk ré tan
fél mil lió észt ko ro nát kö ve tel tõ le két ki ló
ká bí tó szer el tû né se mi att. A fér fi kor kü szö -
bé re ér ke zett, de még fél láb bal na gyon is a
ka masz kor ban le võ Rass azon ban ezt a ve -
sze del met is vicc be olt ja, s a szám ta lan le le -
mé nyes és két ség beesett pénz szer zé si ma -
nõ ver mel lett ezt for gat ja a fe jé ben: „drá ga-
ked ves Mi ku lás, jó gye rek vol tam, légyszi,
fi zesd ki a ká bí tó szer-adós sá go mat.” (17:13)
Ta lán ennyi bõl is ér zé kel he tõ, hogy Sass
Henno egy la kó te le pi srác fej lõ dés re gé nyét
ír ta meg Itt jár tam cí mû köny vé ben, amely -
ben iz gal ma san, szó ra koz ta tó an és tö mö ren
áb rá zol ta a bû nö zés sel já ró el ke rül he tet len
át vál to zást és fel nõt té vá lást – ma gya rán,
hogy mi ként nõ be va la ki nek a fe je lá gya. A
fi a tal észt író nak si ke rült mo ra li zá ló vagy
ar ro gáns hang vé tel nél kül be mu tat ni azt a
kri ti kus ha tár hely ze tet, amely ben a zöld fü -
lû, nyug ta lan és pénz éhes ka masz a vál lalt
koc ká za tok ré vén ta lál ko zik, s pró bál meg -

küz de ni a füg get len élet és a ke let-eu ró pai
vad ka pi ta liz mus bru ta li tá sá val.

Sass Henno re gé nye már meg je le né se -
kor nagy si ker nek ör ven dett Ész tor szág ban,
2005-ben meg nyer te az éven te meg hir de tett
észt re gény ver senyt. Az óta több nyelv re 
le for dí tot ták, to váb bá 2008-ban a könyv
alap ján film is ké szült, amit a Karlovy Vary-i
Nem zet kö zi Film fesz ti vá lon mu tat tak be. A
fi a tal író az észt iro da lom úgy ne ve zett „má -
so dik hullámának”1 utó véd jé hez tar to zik, és
az 1990-es évek má so dik fe lé ben szín re lé põ
poszt mo dern és mé dia ori en tált szer zõk –
mint pél dá ul Mehis Heinsaar, Jan Kaus vagy
az ugyan csak dí ja zott Kaur Ken der – újí tá -
sai, nyi tá sai nyo mán már egy glo bá lis nak
ne vez he tõ iro dal mi be széd mód pa ra dig má -
já ban al kot ja szö ve ge it. If jú ko ri bû nö zés rõl
és drog fo gyasz tás ról szó ló köny ve új hang -
gal, új té má val és új vi szony rend szer rel ho -
za ko dott elõ a meg le he tõ sen ha gyo má nyos
te ma ti ká val és lo ká lis kon tex tus sal fog lal ko -
zó észt pró za vi lág ban. A ne ves és vi lág szer -
te for dí tott észt re gény írók – mind az öre -
gebb nem ze dék, pél dá ul Jaan Kross vagy
Jaan Kaplinski, mind a fi a ta lab bak, pél dá ul
Andrus Kivirähk vagy Tõnu Õnnepalu –
több nyi re az észt tör té ne lem és nem ze ti kul -
tú ra, a nyelv és az iden ti tás kér dé se i vel fog -
lal koz nak mû ve ik ben. Füg get le nül at tól,
hogy tra gi kus ko moly ság gal vagy ne vet te tõ
iró ni á val ke ze lik té má ju kat, mind annyi an 
a „kép zelt kö zös ség” lét kér dé se it (pél dá ul a
nem rég még rop pant nép sze rû „be szél he -
tünk-e posztkoloniális hely zet rõl a bal ti 
ál la mok ban?” prob lé má ját) bon col gat ják 
a mû ve ik ben, tu da to san szó lít va meg ezt az
etnokulturális szem pont ból kö rül írt cél kö -
zön sé get. Rein Weidemann egye ne sen úgy
fo gal maz, hogy „az észt iro da lom tör té net az
észt kul tú ra szer ke ze ti alap ját ké pe zi, hi -
szen az iro da lom ból szár ma zik egy részt 
a lé nye gi esz me rend sze re, más részt pe dig 
a meg nyil vá nu lá si for má ja is”.2

Ez zel szem ben Sass Henno és hoz zá ha -
son ló an több más fi a tal észt pró za író is im -
már más al ko tói po zí ci ó ból és vi lág szem lé -
let bõl ír ja tör té ne te it: köny vé ben nem esik
szó az észt tör té ne lem rõl, a nem ze ti iden ti - téka

Ford. Rácz Nó ra. Silenos, Bp., 2010.
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tás ról, az Eu ró pá hoz vagy a „Ke let hez” va ló
vi szony ról – de an nál éle sebb és ér zék le te -
sebb ké pet ka punk az új vi lág rend ben ki ala -
ku ló nyo mo rú ság ról, tár sa dal mi igaz ság ta -
lan sá gok ról és a túl élé sért, fel emel ke dé sért
foly ta tott hét köz na pi küz de lem mó do za ta i -
ról. A ká bí tó szer-ügyek be ke ve re dõ Rass
tör té ne te ter mé sze te sen a jól be ha tá rol ha tó
poszt szov jet bal ti or szá gok vad ka pi ta liz mu -
sá nak ke re tei kö zött zaj lik, de a sze rep lõk
vi lá gá ban a pénz, a szex, a fo gyasz tói cik -
kek, az ame ri kai fil mek, az internet stb. a
köz pon ti je len tõ sé gû, és nem pél dá ul az
észt iden ti tás új ra de fi ni á lá sa vagy az Eu ró -
pá hoz va ló „vissza té rés” elem zé se. Glo bá lis
ér vé nyes sé gû, hús ba vá gó anya gi kér dé sek re
ke re sik a vá laszt, és ilyen kér dé sek kény sze -
ré ben vá laszt ják a bû nö zés út ját. Sass
Henno iro dal mi pél da ké pei is a kor társ vi -
lág iro da lom fe ne gye re kei kö zött ke res he tõk,
s az ál ta la áb rá zolt vi lág és pró za nyelv so kat
kö szön het Bret Easton Ellis, Chuck Palah-
niuk vagy Irvine Welsh al ko tá sa i nak.

Ugyan csak ér de kes for mát és ki in du ló -
pon tot vá lasz tott az el be szé lés szá má ra,
amely mind vé gig ké pes fenn tar ta ni a fe -
szült sé get: a nar rá tor nak ugyan is egy rend -
õr sé gi val la tó szo bá ban kel le ne nyi lat ko za tot
ad nia a le tar tóz ta tá si jegy zõ könyv szá má ra,
ám lát szó lag idõ hú zá si tak ti ká zás ból úgy
dönt, hogy ki bõ ví ti a bü rok rá ci ai mû faj ke -
re te it, és kez de té tõl fog va el me sé li bû nö zõi
élet út ját. Ez a Seherezádé-szerû meg ol dás,
ami vel (a ve he men sen utált rend õrök
bosszan tá sa mel lett) a cel lá ba ju tást akar ja
mind job ban el ha lasz ta ni Rass, ter mé sze te -
sen ön- és lét ér tel me zõ as pek tust is kap: kí -
sér le tet tesz ar ra, hogy a ha tó sá gi egy sze rû
íté let tel szem ben a tel je sebb (ellen)történetet,
il let ve a va lós mo ti vá ci ó kat re konst ru ál ja. 
A szi tu á ci ó nak meg fe le lõ en nin cse nek ol -
dal szám ok a la po kon, ha nem az írás ha la dá -
sá nak idõ pont jai let tek fel tün tet ve, haj na li
há rom tól meg ál lás nél kül dél után hat órá ig.

A ke re tes szer ke ze ten be lül ki bon ta ko zó
el be szé lés ben a nar rá tor el tá vo lít ja ma gá tól
a tör té ne tet (amely a to váb bi ak ban „egy fi ú -
ról szól”), hogy ál ta lá nos ér vé nyes sé get sze -
rez zen a be mu ta tott uni ver zum. A könyv
alap ján ké szí tett, saj nos ab szo lút fe lejt he tõ
és la pos film mel össze ha son lít va dom bo ro -
dik ki a szö veg ben fel épí tett sze rep lõ és vi -
lág ér de kes sé ge, fris ses sé ge és hu mo ra. Míg
a film a „több re ér de mes és szí ve mé lyén
ren des fi a tal em ber” hübriszes baj ba ju tá sá -
nak klasszi kus, de unal mas ra egy sze rû sí tett
tör té ne tét ad ja elõ, ad dig a re gény be li fõ sze -
rep lõ nem akar ja ma gát el kü lö ní te ni az õt
kö rül ve võ kör nye ze té tõl, hogy fel sõbb ren -
dû nek látsszon ba rá tai mel lett vagy a la kó -
te le pi vi lág szá má ra ter mé sze tes kö ze ge 

el le né ben. A tár sa dal mi élet pe ri fé ri á já ról, 
a ki ta szí tott ság ál la po tá nak szem szö gé bõl
vá zol ja a Rass elõtt fel sej lõ le he tõ sé ge ket és
a fi a tal ko ri mo hó pénz szer zés – s a ve le já ró
el ke rül he tet len tör vény sze gés – õszin te iz -
gal mát, gát lás ta lan sá gát, er köl csön kí vü li sé -
gét és vár ha tó buk ta tó it mu tat ja be. A film -
ben ka pott egy ol da lú mo do ros ság he lyett 
a könyv ben a zöld fü lû és vak me rõ sze rep lõ
sza bad ki bon ta ko zásá nak, té vely gé se i nek és
kí sér le te zé se i nek va gyunk ta núi. 

A re gény hu mo ra a sze rep lõk ta pasz ta -
lat lan pró bál ko zá sa i nak ab szur di tá sá ból és
az így ke let ke zett hely ze tek õrült sé gé bõl
szár ma zik: leg in kább a metamfetamin hasz -
ná la tát és áru sí tá sát kö ve tõ rö he jes bo nyo -
dal mak be mu ta tá sá ból. Mi vel „a speed ak ti -
vi zál, sti mu lál ja a fel fo gó ké pes sé get és ki -
tar tást ad”, hasz ná lói unal muk ban pél dá ul
tel je sen át fes te nek és ren dez nek egy két szo -
bás la kást egy éj sza ka alatt, ha pe dig is ko la -
idõ ben sze dik a di á kok, órák alatt ki ol vas -
nak egész fi zi ka és ké mia tan köny ve ket,
hogy az tán „a há zi ol vas má nyok elem zé se -
kor egész órá ra be le fe led kez ze nek a mon dó -
ká ba”. (12:33)

De az is nyil ván va ló az el be szé lés ben,
hogy a meg gaz da go dás és az ame ri kai álom
el éré se mi att tu dat lan vak me rõ ség gel el kö -
ve tett bûn cse lek mé nyek a sza bad ság él mé -
nyét és a fel nõtt ség ér ze tét kí nál ták a srá -
cok nak. Bár mennyi re meg bot rán koz ta tó nak
is han goz zék, a la kó te le pi, ki lá tás ta lan jö võ -
jû fi úk szá má ra a tör vény sze gés alap ve tõ en
a kre a ti vi tás meg nyil vá nu lá sá nak és pró bá -
já nak szá mít. Míg más fi a ta lok az egye te mi
pa dok ban, me nõ cé gek nél vagy biz tos hi va -
ta lok ban in téz mé nyes ke re tek kö zött bon to -
gat ják ki le le mé nyes sé gü ket, ener gi á ju kat, 
a pa nel vi lág la kói az igaz ság ta lan nak tar tott,
meg ve tett és le né zett, de azért kí no san szá -
mon tar tott tör vény át há gá sá nak mó do za ta i -
ban ta lál ják fel ma gu kat. A tör vé nyen kí vü li -
ség, a sza bad „gengsz ter élet” ele mi von zó ere -
jét nem csu pán a globalizált po pu lá ris kul tú ra
pa ra dig má ja (a Ke reszt apa, A sebhelyesarcú
vagy a Nagy me nõk tö ret len nép sze rû sé ge)
ad ja, ha nem a tár sa dal mi fel emel ke dés nek és
a sa ját élet irá nyí tá sá nak fel vil lan tott koc ká -
za tos le he tõ sé ge. 

Rass ki tar tó an egyen sú lyoz az zal az il -
lú zi ó val, hogy orosz maf fia ide vagy oda, de
va la hogy kéz ben le het tar tat ni sze rel mi,
csa lá di és üz le ti szá la kat – míg nem egy vég -
te le nül ne vet sé ges lé pés ré vén a szû kebb
ba rá ti kö ré vel be le nem sé tál a sár kány
gyom rá ba, az az egy észt bör tön vá ró ter mé -
be, ahon nan már bi lincs be ver ve tá voz nak
mind annyi an. Ezen for du lat ma gya ráz za az
el be szé lé sen vé gig vo nu ló fe szült sé get és a
nar rá tor né hol szit ko zód va dü hön gõ, né hol116
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met szõ en gú nyos, né hol pe dig kí mé let le -
nül önironikus hang nem ét – s per sze a pró -
za per gõ, friss nyel vét. A sza bad ság és a
fog ság kö zöt ti át me ne ti hely zet ben a la kó -
te le pi hõs rá jön, hogy mér le get kell von ni
az ed dig tör té ne tek fö lött és lel tárt ké szí te -
ni ar ról, hogy mi ért és ho gyan jut az em ber
bör tön be. Tisz táz ni ma ga elõtt a tör tén te -

ket, ta nul sá gos me sét szol gál tat ni eset leg
má sok nak és va la mi lyen je let hagy ni a vi -
lág ban, amint a cím adó graffiti is su gall ja.
Ol csó meg bá nás, ha mis mo ra li zá lás vagy
gyá va ön ámí tás nél kül szem be néz ni az
élet tel és a dön té sek kel – nem min den na pi
fel adat, leg alább ak ko ra bá tor ság kell hoz -
zá, mint ma gá hoz a túl élés hez.

téka
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Mehis Heinsaar bre vi á ri um – sem mit- és
mindentmondó cím. Egy bre vi á ri um nem -
csak rö vid szö ve gek, sze mel vé nyek gyûj te -
mé nye, ha nem a val lá sos, meditatív szö veg -
cso kor konnotációját is hor doz za. A kor társ
észt iro da lom egyik leg szí ne sebb egyé ni sé -
ge ként em le ge tett Mehis Heinsaarnak e kis,
ég szín kék kö tet be gyûj tött rö vid pró zai szö -
ve gei kü lö nös, félmisztikus vi lág ba ka la u -
zol nak, s ha nem is zso lozs má zás ra, de egy -
faj ta meg té rés re, az észt iro da lom ba va ló
vissza for dít ha tat lan be le bo lon du lás ra kész -
te tik az em bert. Ki ra gad ják a gya nút lan ol va -
sót a hét köz na pi re a liz mus ru tin já ból, má gi -
kus erõ vel szip pant ják ma guk ba, hogy oly -
kor „sû rû slájmban” úsz va placcsanjon ki új -
ra a szür ke asz falt já ra an nak a va la mi nek,
amit ed dig va ló ság nak hitt. Va ló- és álom sze -
rû ség ha tár mezs gyé jén ját szód nak te hát
ezek a ro ko kó gro teszk no vel lák, me lye ket a
szer kesz tõk Heinsaar ed dig meg je lent pró za -
kö te te i bõl vá lo gat tak össze, és egy spe ci á li -
san a ma gyar ol va sók hoz szó ló in ter jú val
egé szí tet tek ki. A Ma gyar or szá gi Észt In té zet
és a Pluralica ál tal meg je len te tett mi ni a tûr
ki ad vány biz ton sá go san ke ve set mar kol: ki -
lenc írást, ki vé tel nél kül gyöngy sze me ket.
Ol va sás ra és még to vább ol va sás ra csá bít a
nyúl fark nyi és hosszab ban rö vid szö ve gek
egy más ra kö vet ke zé sé nek rit mu sa is. Szin te
egy lé leg zet vé tel re el ol vas ha tó köny vet tar -
tunk a ke zünk ben, de nem egyet len kéz le -

gyin tés sel el in téz he tõ él ményt, ha nem olyat,
ami azt ígé ri, hogy ez csak a kedv csi ná ló, az
elõ já ték, ha úgy tet szik, „elõ kert”. Hisz
Mehis „mér nök sze rel mé nek elõ kert jé ben
min den fé le ér de kes for má jú fa és bo kor van,
kü lö nös il la tú nö vé nyek, csí kos macs kák,
disz nó sá go kat ri kol to zó tar ka ma da rak”, té -
to vá zás tól lánc re ak ció sze rû en ha sa dó hõ -
sök, dú do ló tég lák, kolibrikompótos üve gek
halk alap ban, vá rat lan fel- és el tû nés re haj la -
mos es er nyõ mû vé szek, el mo só dott, to jás -
zsong lõr urak, hal lu ci no gén sü te ményt bur -
ján zó ba rokk tu dor agyak, ve rõ fé nyes, vi ru ló
ker te ket rej tõ mocs kos, macskahúgyszagú aj -
tók, ma dár han gú óri ás asszo nyok, mamutfe-
nyõárbocos világóceánjárók. Így az tán az
elõ kert be be pil lan tót, „bár ho vá is igyek szik
ép pen, kín zó vágy fog ja el, hogy mind ezt kö -
ze lebb rõl is szem ügy re ve gye”. Mennyi eg -
zo ti kus agy szü le ményt, bur ján zó tör té ne tet
is rejt het még a fel de rí tet len észt (b)iroda-
lom, mely nek ez csu pán elõ kert je? És ha 
a ki lenc tör té ne tecs ke elolvastán a „ven dég”
vé sze sen be le ta lál na vesz ni a ko mor ön vizs -
gá lat ba vagy meg ha son la ni ké szül ne il lú zi -
ót lan ön ma gá val, s fenn áll na az a ve szély,
hogy nem uta zik to vább a vi lág vé gé re, meg -
is mer ni e kis bal ti ro kon nép nagy for má tu -
mú iro dal mi tá ja it, ak kor egy in ter jú ere jé ig
Mehis „mér nök egy vá rat lan és ma gá val ra -
ga dó ló tusz tán cot lejt ne ki, ily mó don gyõz -
ve meg õt, hogy mér he tet len os to ba ság len ne

A KOR TÁRS ÉSZT IRO DA LOM 
SZE REL MÉ NEK ELÕ KERT JE
Mehis Heinsaar bre vi á ri um

Szerk. Reet Klettenberg, Lõrincz Ger gely, Segesdi Mó ni. Ford. And rás Ju dit, Fá bi án Or so lya, Herczeg
Ba lázs, Kõhalmy Nó ra, Len gyel Tóth Krisz ti na, Már kus Vi rág, Segesdi Mó ni, Tóth Vik tó ria, Vi rág
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ép pen most vissza for dul ni. Er re a ven dég
víg ked ve és ér dek lõ dé se töb bé-ke vés bé hely -
re áll, és együtt foly tat ják út ju kat a si va ta gon
át.” Úti ka la uz is te hát ez az Észt In té zet ál tal
ke zünk be adott zseb könyv és be ava tás, mely
vissza for dít ha tat la nul po zi tív vál to zást idéz
elõ ol va sói vá ra ko zá sa ink ban, akár csak a so -
ro zat ban ed dig meg je lent má sik két bre vi á ri -
um: az Andrus Kivirähké és az Eeva Par ké.

Egy sze rû és öt le tes gra fi kai meg ol dá sa i -
val is együtt ját szás ra csá bít ez a kö te tecs ke
(mely hez ta lán azért nem ár ta na na gyí tót
mel lé kel ni az ap ró fi nom sá gok és a bol ha be -
tûs szö veg kö ve té sé hez). A hát só bo rí tó ígé -
re tes cím ke fel hõ je (a leg hang sú lyo sabb he -
lyen ránk ka csin tó „sze rel mi öröm” cím ké -
vel) és a fe dõ lap sze mé re ta pasz tott uj jai kö -
zül ku kucs ká ló szár nyas-far kin cás fan tá zia -
alak ja kö zött mo za ik da rab kák ká szó ró dik
szét a tar ta lom jegy zék mel lett egész ben (?)
lát ha tó il luszt rá ció: Asko Künnap ka ri ka tú -
ra ví zi ó ja. Ap ró át fe dé sek kel il lesz ked nek
egy más hoz ezek a kirakósdarabkák, akár -
csak a kö tet be in nen-on nan gyûj tött szi -
lánk no vel lák. Akar va-aka rat la nul egy kö zös
fik ci ós uni ver zum ele me i vé lesz nek. Eb ben

a mi enk re szel le mes-kí sér te ti e sen em lé kez -
te tõ vi lág ban narratívává bom lik lé tünk hét -
köz na pi ski zof ré ni á ja, a kül sõ uta zá sok bel -
sõk is egy ben, gye rek já ték az át lé pés az
evilágból a más vi lág ra, ha pi masz pszicho-
pomposzok hup pan nak le szi go rú ex-ál lo -
más fõ nö kök mel lé a pad ra, az el be szé lõi
pers pek tí va visszá já ra for dí tá sá val he lyet
cse rél het kí sér tett és kí sér tet.

A kö tet ér té ke len dõ eré nye, hogy ki tû nõ
for dí tók fel vo nul ta tá sa is egy ben. Ugyan ak -
kor a ki lenc for dí tó tol má cso lá sá ban ol vas -
ha tó ki lenc tör té net nyel vi vi lá ga nem mu -
tat za va ró egye net len sé ge ket. Ma gá val ra ga -
dó an bur ján zik tör té net rõl tör té net re e 21.
szá za di bal ti Poe fan tá zi á ja ma gya rul is.

Az egyet len do log, amit saj nál ha tunk:
en nek a ke res ke del mi for ga lom ba nem ke -
rült köny vecs ké nek az el ol va sá sá hoz mu -
száj könyv tár ba men nünk, akár mi lyen in -
tim ol vas mány is. Szó val... ha va la ki üd vö -
zült te kin tet tel le ül mel lénk a pad ra a park -
ban, és fe lénk nyújt ja ezt a mi ni a tûr kék
bro sú rát, egy szer az élet ben en ged jünk 
a csá bí tás nak.

„(Y)”
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Do mo kos Jo han na: exil, eli xír

A nyel vek és kul tú rák kö zöt ti for dí tás
prob le ma ti ká ja rég óta té má ja a köl té szet nek.
Nem csu pán iro da lom tu do má nyi kér dés kör
ez, ha nem ma guk a szer zõk is el kö te lez ték
ma gu kat eb ben az irány ban, és hang sú lyos
ér dek lõ dés sel for dul nak a kü lön bö zõ kul tu -
rá lis ter mé kek va la mely má sik kul tú rá ba
tör té nõ for dí tá sa, for dít ha tó sá ga fe lé. A köl -
té szet is fel vet te im már a vi lág globalizációs
rit mu sát. A köl tõ és iro da lom tu dós Do mo -
kos Jo han na kö te te, me lyet a 19. Bu da pes ti
Nem zet kö zi Könyv fesz ti vá lon mu tat tak be,
ugyan ak kor el len ál lást is ta nú sít e fo lya mat -
tal szem ben, az zal, hogy nyel vi esz kö zök 
se gít sé gé vel pró bál ja a kul tú rá nak mint mé -
lyebb egy ség nek az egye di sé gét fel mu tat ni:
azt, hogy mennyi re más kép pen le het egy
má sik nyel ven bi zo nyos dol go kat ki fe jez ni,
mit ad hoz zá a szö veg hez és mit vesz el a
szö veg tõl a for dí tás.

A há rom nyel vû ver ses kö tet ér de kes uta -
zás ra hív ja az ol va sót. A ma gyar, né met, il -
let ve an gol szö veg ré szek ci ká zó, ka nyar gós,
oly kor meg a la pon nyíl egye ne sen át vi har zó

utak kö zött buk kan nak fel. Az út tes tek mel -
let ti pi he nõ he lye ken Do mo kos Jo han na „El -
en ge dõ és be fo ga dó kí sé rõk nek” ajánl ja fel a
kö te tét, már az ele jén tisz táz va az uta zás
sza bá lya it. És va ló ban, a meg szo kott fel té te -
lek tõl el té rõ ké pes sé gek bir to ká ban tu dunk
ve le tar ta ni, is mer ve mind há rom nyel vet.
Az ol va só el sõ re azt hin né, hogy a há rom
nyel vi ré teg mi att a szö veg tö re dé kes be nyo -
má so kat kelt het ben nünk. Itt azon ban az 
el len ke zõ jét ta pasz tal hat ja meg, ugyan is
össze ol vas va az an gol, a ma gyar és a né met
so ro kat, ezek egy sé get al kot nak, és nem ki -
zök ken tik, ha nem ép pen hogy be le se gí tik az
ol va sót ab ba a vi lág ba, ame lyet meg al kot -
nak. Ha egy bi zo nyos nyel ven írott szö veg -
rész szá má ra az adott nyelv ki fe je zé si for mái
szûk nek bi zo nyul nak, a nyelv vál tás vagy
egy fé le új ra pró bál ko zás ként, vagy an nak 
to vább írá sa ként je le nik meg. Do mo kos Jo -
han na több nyel vû szer zõi ké pes sé ge it an -
nak kö szön he ti, hogy szá mos he lyen élt már,
töb bek kö zött Né me tor szág ban, Ma gya ror -
szá gon, Fin nor szág ban és Ame ri ká ban, mint
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egy iga zi no mád ér tel mi sé gi. A kö tet han gu -
la ta ku ri ó zum nak szá mít hat azok nak, akik
még sze mé lye sen nem él ték át a ha tá ron 
tú li lét ide gen és is me rõs kö zöt ti la ví ro zá sá -
nak ér zé sét. Akik pe dig fel fe de zik a fo lya ma -
tos úton le vés hez tár su ló kü lö nös élet ér zés
is me rõs je le it, azok az utó szó hoz ér ve rá bó -
lint hat nak Do mo kos Jo han na gon do la ta i ra:
„le het, hogy a (poszt)modern nomadizmus
iz gal mas nak hang zik fü lünk ben, de ko moly
ki hí vás, akik nek ez zel mind egy re szem be sül -
ni ük kell. A sok fé le vál tott más ság, nyelv és
kul túr kör leg jobb eset ben nem csak a se hol,
ha nem a min dig ott hon le vés ér ze tét ad ja.” 

Aho gyan az uta zá sok, köl tö zé sek be le -
szól nak az éle tünk be, ki zök ken te nek egy
nyu gal mi hely zet bõl, úgy kí ván ez az ér de ke -

sen meg for mált kö tet is ki bil len te ni a be fo ga -
dói ma ga tar tás klasszi kus sze re pé bõl, és bá -
tor sá got ad el tá voz ni az is mert tõl. Do mo kos
Jo han na ha to dik ver ses kö te te ér de kes ol va só -
tá bort gyûjt het ma ga kö ré. A nyelv is me ret el -
sõd le ges szem pont azok szá má ra, akik be te -
kin tést sze ret né nek nyer ni a köl tõ nõ transz -
na ci o ná lis élet ér zé sé be. Ugyan ak kor nem
csak nyel vi szin ten tör té nik meg az át vál to -
zás, ugyan is nyelv vál tás kor a szö veg is át for -
má ló dik, ami tõl iz gal ma sab bá vá lik egy-egy
szö veg rész. A kö tet tá gabb ér tel me zés ben így
vál hat nem csu pán iro dal mi él ményt nyúj tó
ol vas mánnyá, ha nem a for dí tás el mé let ben
hasz no sít ha tó metaszöveggé is. 

Heim Klá ra Má ria

téka
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