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Piszár Ágnes

aZ EGYETLEN 
mETafoRa

Hogy a metafora isteni eredetű, azt talán 
Vénusz születése példázza a legjobban. 

A mitológiai hagyományban az istennő alak-
ja a tengeri habokkal hozható összefüggés-
be, hogy kultusza Botticelli ismert festmé-
nyében éledjen újra. Érdekes, hogy a milói 
Vénusz nem tartalmazza még a mediterrán 
elemet, így megmarad puszta hasonlatnak. 
Botticelli Vénusza azonban már igazi meta-
fora, amelyben a hasonlat korrelátumainak 
helyettesítése játszódik le.

Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregé-
nyének szüzséje röviden Vénusz születésé-
vel hozható kapcsolatba. A regényben kiraj-
zolódik Kanizsa fürdője, amelyben a kisvá-
ros szépe is rendszeresen megmártózik. A für-
dőző lányt kileső fiúk agyagszobrot készít-
tetnek a modellt ülő Nusikáról. A történet 
csattanója a tengeri kagyló elhelyezése a még 
friss szobor lába közé. Így születik meg aztán 
a vidéki Vénusz, aki Tolnai vidéki Orfeuszá-
nak méltó párja.

A kisregény fabulája a kései Mészöly mese-
szövésével rokon, amely a Családáradásban 
kulminál. Tolnai az epikai áradást a lírai 
elemmel hozza egyensúlyba, ami Mészöly 
Miklósnál is jól megfigyelhető, és a modern 
prózaírásra jellemző. Az avantgárd/modern 
Tolnai gyakran szembesül egyes realista kri-
tikai irányzatok félreértelmezéseivel, ame-
lyekben a dichotómia nem érvényesül. Ez a 

kritika nem ismeri föl a metaforikus kifeje-
zést, így sokszor még mindig leegyszerűsít-
ve olvassa Tolnai Ottó modern szövegeit.

David Lodge a modern irodalom tipológiá-
jának felvázolásához Roman Jakobsonhoz 
nyúl vissza, és elsőként tesz kísérletet a rea-
lista és a modern próza közötti különbség 
elméleti megragadására. Jakobson a meto-
nímia és a metafora közötti különbségből in-
dul ki, amely alapján Lodge a metonímiát a 
realista, a metaforát a modern prózára vezeti 
le. Míg a metonímiát a kombináció (egymás-
mellettiség), addig a metaforát a szelekció 
(hasonlóság) jellemzi, ami a klasszikus poéti-
kákban az epika és a líra közötti különbség-
nek felel meg. Jakobson bevezeti a poétikai 
funkció fogalmát, amellyel David Lodge sze-
rint a modern prózapoétika él. A poétikai 
funkció az egyenértékűség elvének a szelek-
ció tengelyéről a kombináció tengelyére való 
projekciója.1 Tolnai Ottó poétikájának eseté-
ben, akinek opusára a vers és a próza közötti 
átjárás a kezdetektől fogva jellemző, ez az 
elmélet könnyen értelmezhető. Nehezebb 
feladat Mészöly Miklós életművét metonimi-
kus és metaforikus korszakokra fölosztani 
(ilyen például a Film kérdése). Egyszóval Tol-
 nai metaforikusan építkező műve, A tengeri 
kagyló modern értelemben vett regény, s így 
ilyként is kell értelmezni.

A kisregény Tolnai Ottó opusának tenge-
lyében áll, amelyhez ismert motívumai emb-
lematikusan kapcsolódnak, a poétikai funk-
ció elméletének megfelelően. A líra és az epi-
ka közötti átjárások, Kanizsa szerepének eg-
zisztenciális fontossága, a gyermekkorig 
visszavezethető tengerimádat, a talált tár-
gyak megtisztítása, az elemi anyagok – a se-
lyem, a gipsz, a gumi etc. – mind-mind a me-
tafora törvényszerűségének engedelmesked-
nek. Semmi brutálisat nem látok abban, hogy 
az elbeszélő a regény végén az abbázia felira-
tú tengeri kagylót a Nusikát ábrázoló agyag-
szobor combjai közé nyomja. Tolnai mindig 
is vigyázott arra, hogy poétikájában a poésie 
pure és a poésie brute egyensúlyban legyen 
egymással. A kagyló elhelyezése életműve 

1  David Lodge: Načini modernog pisanja. Globus–Stvarnost, Zagreb, 
1988.

lezte, keretezte koruk gazdasági (Adamo-
vić-telep), építkezési stílusbéli (Adamo-
vić-palota) és politikai (Adamović Stevan / 
Adamovits István mint polgármester) körét, 
míg a hetvenes években, a szocialista város-
vezetés székestül ki nem vitette Adamović 
Fedort tulajdon, a városháza mellett lévő, az 
új Szerb Népszínház építése okán bontásra 
ítélt házából. Újvidék részben attól lett város, 
hogy növekedésében fölfalta gyermekeit, 
posztjugoszláv terei viszont a tőkeformák fo-
lyamatos hiányának tüneteit viselik magu-
kon, a létrehozásukhoz szükséges lakomából 
ugyanakkor rendre elmaradt az előrelépés. 

A következetlen várostervezés a kulturális és 
társadalmi tőke egyre kifejezettebb elhanya-
golásával, majd a gazdasági tőke presztízsé-
nek perfid elefantiázisával lassan, de bizto-
san urbanisztikai rémálom felé vezet. Újvi-
dék történetében a gazdasági tőke fölhalmo-
zódását szorosan követte a kulturális és a 
társadalmi is, napjainkban viszont ennek 
semmi jelét nem látjuk. A nyolcvanas vagy a 
kilencvenes évek elejéhez viszonyítva a vá-
ros lakossága szinte megkétszereződött, men-
 talitásában viszont egy múltjának híréből élő 
óriásfaluvá lett – egy város szimu lákrumává.

Aki Újvidéket az Új Symposion lapjain vagy 
Tolnai Ottó, Domonkos István, Végel László, 
Ladik Katalin közvetítésével ismerte meg, 
egy örökké teremtődő város utcáit, házait, 
kapuit és kávézóit látja. Egy olyan városról 
olvas, amely magához hív, amely szabad, 
amely feltételek nélkül tud adni, és amely te-
kintetet, szöveget, hangot vonz magához. A má-

sodik világháborút követő jugoszláviai ma-
gyar irodalom városként láttatta, és szerzői is 
városként élték meg Újvidéket. Városiassá-
gát nem mérete, hanem az a mitteleurópaisága 
kölcsönözte neki, amely – bár egy Budapest 
vagy Belgrád kaliberű nagyvárossal nem, de 
– Szegeddel, Zágrábbal, Szarajevóval helyez-
te egy magasságba. Ennek a városi minőség-
nek a kialakulásáról és lebomlásáról olvasha-
tunk Tolnai Ottó Költő disznózsírból, Végel 
László Peremvidéki élet, Balázs Attila Kinek 
Észak, kinek Dél című műveiben. Mindhárom 
kötet folyamatokat, módosulásokat, átrende-
ződéseket, személyes örömöket és csalódá-
sokat, történelmi keresztutakat és zsák ut-
cákat tartalmaz. Nem mellékes, hogy mind-
három szerző akkor fog hozzá művéhez, 
ami kor már távolságot lehet tartani a kortól, 
panorámaszerűen szétteríteni és visszatekin-
teni rá: amikor a változás aránya már túlon-
túl szembetűnő. Újvidék már nem az a város, 
amelyikben a Sympót szerkesztették, nem is 
az, amelyikben a Bayer aspirint bemutatták, 
és már az sem, amelyben születtem. A város-
nak elhallgattatott múltja, öntudatlan jelene 
és egy deltaként, iránytalanul szétfolyó jövő-
je van, amelyből minden pillanatban leharap 
és elemészt egy falatot. A vidék szelleme ar-
ról ismerszik meg, hogy konzervál, lemetszi 
az újszerűségek vadhajtásait. Tereit a hagyo-
mány, a kívülállók újításai ellen irányuló ne-
vetés, egy letisztult, homogén stílus, önma-
gát újratermelő agonizáló törzsi rend jellem-
zi. A város mindig az újítás, az önnön korába 
és nem az előző korokba ágyazott jelen helye. 
A város mindig a jövőbe tekint, városlakó-
nak lenni így mindig a jelen megkérdőjelez-
hetőségének hajlandóságát, szabadelvűséget 
és mindenekfelett nyitottságot jelent. Az elő-
ző koroktól eltérően Újvidék rettegve fordul 
el az újtól és zömében az anakronisztikus, a 
vidéki maradiság és nepotisztikus üzérkedés 
jegyeit magán viselő, emellett minden tekin-
tetben értéktelen tereket hoz létre. A vidék 
egy zárt világ, amely kineveti és elűzi az out
sidert, a valamit más módon létrehozni igyek-
vő szubjektumot. Újvidék ebbe a zárt világba 
lépett vissza – vagy talán csak egy jól időzí-
tett illúzió erejéig lépett belőle ki.
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Ladányi István

CSALOGÁNY

ACsalogány című Tolnai-elbeszélés az 
EX Symposion 42–43., Falufónia temati-

kus számában jelent meg 2003-ban, aztán a 
szerzőnek A pompeji szerelmesek, Fejezetek az 
Infaustusból című 2007-es kötetének elbeszé-
lései, pontosabban regényfejezetei között ta-
lálta meg a helyét.2 Az első megjelenése óta 
foglalkoztat, gondot okoz számomra ez a 
szöveg. Nagyon fontos, centrális darabnak 
látom a Tolnai-életműben, annak ellenére, 
hogy más, mint a többi Tolnai-próza. Mint-
ha a folyamatosan mozgásban lévő életmű 
lelas sulna ennek a szövegnek a határában, 
és körbemosná ezt a más ritmus szerint léte-
ző világot. Mindez különösen azért zavarba 
ejtő, mert a középpont nélküli, rizomatikus 
építkezés a Tolnai-életmű jellemző sajátossá-
ga, általam is nagyra becsült értéke. Ez a szö-
veg viszont mintha visszavezetné a rizomati-
kus pályákon áramló motívumokat egyetlen 
kiinduló- és visszaérkező pontba, a kereszt-
úton álló csárdába, a Csalogányba.

Az 1926-os Tolnai Uj Világlexikonának har-
madik kötete szép kereszthivatkozással indít 
a csalogány kapcsán: Csalogány, l. Fülemile. 
Az ötödik kötetben aztán a fülemüle igen bő-
séges szócikket kapott: „Fülemile v. fülemüle, 
csalogány (Luscinia luscinia), a rigófélék csa-
ládjába  tartozó énekesmadár.  Ve réb nagy sá-
gú. Színezete egyszerű. Háta rozsdabarna, 
hasa szürkés, farka rozsdaveres. Csőre fi-
nom, egyenes, hegyes, vége kissé meghajlott. 
Lábai karcsúk, csűdje megnyúlt. Farka leke-

2  Tolnai Ottó: Pompeji szerelmesek. Fejezetek az Infaustusból. 
Szignatúra Könyvek, Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, Pécs, 
2007. 255–273. o. A továbbiakban erre a kiadásra hivatkozom, a 
főszövegben zárójelben jelzett oldalszámmal.

rekített. Szeme sötétbarna, nagy és értelmes 
nézése van. Szárnya középhosszúságú. Jól 
repül. Vándormadár. Hazánkban ápr.-tól 
szept. közepéig tartózkodik. A telet Afrika 
Ny-i v. középső részében tölti. Fogságban 
hamar elpusztul. Igen hasznos madár, mivel 
kizáróan rovarokkal táplálkozik és sokat fo-
gyaszt. A bokrok sűrűjében sürgölődik v. a 
földön motozgat bogarak és hangyatojás 
után. A F. dalát egyik énekesmadáré sem 
mulja felül. Nász idején a hím kiül az ágra v. 
a fészek mellé és csattogva énekel. Néha éjjel-
re sem hagyja abba. A párjavesztett hím nyár 
derekáig is elnótázgat. A nőstény nem éne-
kel. Fészkét sűrűségekbe alacsonyra építi. 
A fészek beolvad a környezetbe és igen ne-
héz megtalálni. Külső része száraz levelek-
ből, belseje főkalászból és szálból, finom gyö-
kérrostokból és szőrszálakből készül. Egy-
egy fészekalja 5-6 olajzöld, szeplős tojás.” És 
így tovább, a szócikk folytatódik.3

Hermann Ottó, Tolnai kedves szerzője A ma
 darak hasznáról és káráról című könyvében ihle-
tett sorokat szentel a csalogány külsejének, 
különösen pedig az énekének: „Párzás idején 
és a míg a tojó költ, a hím kiül a fészek táján, 
néha szabad ágra is, és hallatja majd zokogó, 
majd csattogó, majd zizegő dalát, a legszeb-
bet, a mely madártól telik. Némely hím éjjel is 
énekel s elandalítja a hallgató embert. A párja-
vesztett, vagy magára maradt hím folytatja 
dalát, messze be a nyár szakába is.”4 Ahogy a 
világlexikon, úgy Hermann Ottó is előnyben 
részesíti a fülemüle változatot. A csalogány 
nyelvújításkori termék, Kazinczy leleménye, 
nem is ennek a madárnak, hanem a poszátá-
nak szánta, és több madárra rápróbálva ma-
radt végül a szépen éneklő fülemülén. A ma-
gyarul is szépen hangzó fülemüle név ógörög 
eredetű, a philosz és a mélé szavak összetétele, 
jelentése: az ének kedvelője. Ebből a jelentés-
ből bomlik ki Philoméla mitológiai története. 
Kerényi Károly a Görög mitológiában úgy me-

3  Tolnai Uj Világlexikona. Az általános tudás és műveltség tára: 
Harmadik kötet (Bur–Don). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvál-
lalalt Részv.társ. Kiadása, Budapest, 1926. 187. o.; illetve Ötödik 
kötet (Fel–Gőz), 169–170. o.

4  Hermann Ottó: A madarak hasznáról és káráról. A földmívelő, 
kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára. 
A M. Kir. Földmívelésügyi Minister Kiadványai, Budapest, 1901; 
világhálós változata: http://mek.oszk.hu/00500/00550/html/.

egységesítésének avantgárd gesztusa, mi-
közben a vidékiség a tengert metaforizáló 
modern művészettel találkozik. Vénusz szü-
letésének ősképeit talán C. G. Jung tudná a 
legjobban megmagyarázni, mindenesetre a 
gyermeki tudat még elevenen őrzi ezeket az 
isteni képeket. Tolnai Ottó magánmitológiája 
A tengeri kagylóban igazi mítosszá nő, amely-
hez nem véletlenül választott gyermekhősö-
ket. Még tiszta lényükkel valósítja meg a te-
remtés aktusát, amelyben a szerző poétikája 
körvonalazódik.

Gyakorta hiányolják Tolnai Ottó művésze-
tében az erotikát. A tengeri kagyló tömény 
erotikája Vénusz egyik fontos attribútumá-
val áll összefüggésben. A szerelem istennője 
az ébredő, még ártatlan kamaszkori tudatot 
mozgatja meg. A tengeri kagyló hasonlósága 
a női vaginához szintén őskép, amellyel a 
szerző ügyesen bánik az elbeszélői síkok vál-
takoztatásakor. A gyermek elbeszélő nem is-
meri Cézanne csendéletét a véres kagylóval 
és a fekete órával. A látvány, amelyet estén-
ként lát, csak az érett író tudatában válik déjà 
vu-szerű sorsdöntő fölismeréssé. Olyan ha-
sonlat ez, amely a gyermekkori történetet he-
lyettesíti.

✻

A tengeri kagyló Kanizsa regénye. A szerző 
fölsorakoztatja benne a kisváros nevezetes 
helyeit (a Csodafürdőt, az Erzsébet ligetet, a 
Vigadót) és személyeit (a köcsögök, Vak Vigh 
Tibike, Tihamér, a festő, dr. Csathó etc.), 
mindazokat a nevezetességeket tehát, ame-
lyek a gyermekkorhoz fűződnek. Tolnai nem 
tudja nem metaforizálni a fabulát is, hisz az 
sorsszerűen kötődik a gyermekkor mitikus 
világához. Kanizsa regényének megírásakor 
Tolnai Ottó egyaránt élt a tapasztalat és a 
képzelet játékainak lehetőségével. A park és 
a Vigadó leírásakor például palicsi élményei 
játszottak közre, dr. Csathó pedig Csáth Géza 
alakját idézi. Az idő is gyakran metaforizáló-
dik. Feltűnik T. Orbán alakja, aki, mint az író 
alteregója, üzeneteket küld az elbeszélés je-
len idejéből. Így kerül a szerző birtokába Cé-
zanne A fekete óra című csendéletének repro-

dukciója, amelynek motívumai, a tengeri 
kagyló és az óra, késztetik Tolnait a regény 
megírására. A monumentális kredenc sarka, 
ahol az abbázia feliratú kagyló állt, mellette a 
mutató nélküli órával, a gyermekkori rácsos 
ágyból szemlélve olyan hasonlat, amelynek 
korrelátumai a regény végén fölcserélődnek.

A könyv befejezéséhez írt epilógus meta-
szinten értelmezi A tengeri kagylót, ami szin-
tén metaforikus gesztus: „...persze csupán 
egy kis plazmáját szerettem volna kivonni 
gyermekkorunknak, a kagyló (osztriga) ben-
sejét, azt a Baudelaire-könyv emlegette spiri-
tuálisat, (…) amely valójában egyik megha-
tározója volt fiatalságunknak, kései mediter-
ráneizmusunknak, amit Krleža harmadik 
komponensnek nevezett, vissza és szemben 
a brutálissal, szemben a kátránytengerrel...” 
(126–127. o.). Tolnai a regényről szóló önre-
flexióiban a keresett alapmetaforákról beszél, 
amelyeket a kanizsai Nagy József művésze-
tével hoz összefüggésbe. Ez a törekvés vezé-
relhette Mikola Gyöngyit is, amikor a Tolnai 
Ottó legszebb versei című kötet anyagát gyűj-
tötte egybe. Mikola az opus poétikájának ten-
gelyét Deleuze rizómaelmélete segítségével 
szerkeszti meg: „A rizóma mint filozófiai ka-
tegória – mondja az utószóban – a deleuze-i 
értelemben olyan szerveződés, amelynek 
minden pontja kapcsolatban áll egymással, 
heterogén és nem-hiearchikus.” (72. o.) Hogy 
Tolnai Ottó alapmetaforái esetében inkább a 
rizóma homogén szerveződéséről beszélhe-
tünk, arról nem csupán a legszebb versek, 
hanem a szerző azon törekvése győzött meg 
legjobban, hogy valójában ő mindig is ugyan-
azt írja. És ez a tandoris gesztusa, A tengeri 
kagyló című kisregénye egyenes út az egyet-
len metafora megragadása felé.
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