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Aki korpa közé keveredik
„…a disznó egy �szinte lény, aki nem szégyelli, hogy olyan, amilyen.

Ellentétben az emberrel, aki folyton másnak szeretne látszani.”

(Orbán János Dénes)

Nagy Koppány Zsolt legújabb könyve három másik 

novelláskötettel együtt jelent meg a Magvet� Kiadó 

gondozásában az �sszel indult Novellárium sorozat 

keretében. Bánki Éva, Erd�s Virág, Vida Gábor és Nagy 

Koppány Zsolt kortárs alkotóként hasonló körülmények 

között kellett hogy kijelöljék saját írói pozíciójukat, ha-

gyományhoz való viszonyukat. Mind a négyen egy 

er�sen terhelt, réginek mondható m�faj jelenkori m�-

vel�i; természetesen szövegeik is számot vetnek ezzel 

a helyzettel – némelyik határozott viszonyítási pontokat 

is kijelöl, némelyik csak sejteti azok meglétét. Az Eu-

rüdiké (Erd�s Virág), a Magyar Dekameron (Bánki Éva) 

már címével is m�ködésbe hoz egy viszonylag konkrét 

olvasási keretet, ugyan nem behatárolva, de er�sen 

irányítva a befogadói stratégiákat. Nagy Koppány Zsolt 

módszere kevésbé explicit: a cím (Nagyapám tudott 

repülni) és a kötet számos novellája sem kínálja tálcán 

az irodalmi utalásokat, inkább csak felvillantja az ide-

gen szövegekkel való játék lehet�ségét. Ugyanakkor a 

tudós olvasó örömmel érheti tetten – érdekl�dése és tudása szerint – a külön-

féle verses és prózai szövegek megidézését, imitációját. Ez a nyitottság nem-

csak a szerz� sajátja, de jól illeszkedik a kortárs irodalom azon irányzatához, 

amely egy minél szélesebb olvasói tábor szórakoztatását és elgondolkodtatását 

egyszerre kívánja szolgálni.

A  novella m�faji tradíciójához – eredetéb�l adódóan – hozzátartozik az 

exemplaritás; a történetek példázatossága Nagy Koppány Zsolt esetében sem 

mell�zhet� tényez�. A  különböz� szövegek más-más értelmezési kulcsokat 

kínálnak az olvasó számára. Egyszer saját példázat jellegüket er�sítik, akár a 

legsúlyosabb bibliai vagy középkori értelmez�i hagyomány bevonásával – ilyen 

maga a címadó novella is –, máskor a leghétköznapibb értelemben vett tanul-

ság lehet�ségét is tagadják: „…csupán annyit mondunk még, hogy a történet-

nek semmiféle tanulsága nincsen, mert igaz” – olvashatjuk a Béla és a virágok 

cím� novella végén. Sok esetben még az események végs� kimenetele sem 

egyértelm�: A várban �rt álló gondolatai vagy Az én és az Eszter cím� novellák 

nyugtalanító záró sorai a szerepl�k sorsát is homályban hagyják, kiszolgáltatva 

�ket az olvasó fantáziájának. A szövegek ilyen értelemben vett nyitottsága és 

a szövegalkotás folyamatába betekintést enged� egyéb gesztusok (A lézeng� 

writter, Egyperces ballada) egy aktív, partner jelleg� befogadói magatartást 

tesznek lehet�vé.

(Nagy Koppány Zsolt: Nagy-

apám tudott repülni. Mag-

vet�, 2007.)
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A kötetben szerepl� huszonkét novella elrendezése tudatos kötetkompo-

zícióra utal: felt�n� szimmetrikus rendben olvashatjuk a szövegeket. Érdekes 

megoldás, hogy a két kiemelt novella (Nagyapám tudott repülni, A  lézeng� 

writter) nem a ciklusok élére, hanem azok szerkezeti középpontjába kerül. 

A tükörszer� hatást er�síti, hogy a novellák egy része tematikus szem pontok 

alapján párokba rendezhet�. A Novellárium sorozat – igencsak kimódolt – ti-

pográfi ai sajátosságai (félbevágott bet�k, oldalszámok) ebben az esetben akár 

termékeny tényez�k is lehetnek: tekintetünket a szövegek anyagszer�ségére 

irányíthatják, és ezáltal támogathatják egy térben is mozgó, játékos- asszociatív 

olvasási mód lehet�ségét.

A  szerz� régi és újabb írásai két alcím alá sorakoznak: mítoszok, törté-

nelmek, illetve játékok, tragédiák. Ennek megfelel�en az els� rész történetei 

szorosabb kapcsolatban vannak a külvilággal: nagyobb hangsúlyt kap bennük a 

környezet ábrázolása, a hely- és id�viszonyok jelölése is gyakoribb, mint a kö-

tet második felében. Többször találkozhatunk helynevekkel (Bukarest, Kolozs-

vár) vagy korra utaló szavakkal, kifejezésekkel (tanács, parancs a központból), 

s�t az egyik novella cselekményének egy történelmi esemény is része: a nagy-

apáról szóló történet egy falu elárasztásával ér véget. Viszont ezen a ponton 

érhet� tetten az els� ciklus novelláinak másik f� jellegzetessége, a misztikum 

felé nyitott – a szerz� szavával élve: mágikus realista – ábrázolási mód. Talán 

ennek tudható be, hogy a hétköznapi események mitikus magasságokba emel-

kednek. Különös kett�ssége a novelláknak, hogy a mítosz megteremtésével 

párhuzamosan képesek annak lebontására is. Szép példa erre az a történet, 

amelyben egy modern kori legenda megvalósulásának esélye bukkan fel, de a 

remeten� alakjának profanizálása miatt ez a lehet�ség el is enyészik. A legen-

dává válás folyamatát emeli témájává a sánta kutya története is, ahol az élet és 

a m�vészet közti kapcsolat olyan ellentétként jelenik meg, ami csak az egyik fél 

halálával oldható fel: „Mester! Légy már legenda! Hagyd megdögleni a kutyát!” 

Ez igazolódik a fest� sorsában is, aki saját családját áldozza fel a tökéletes m�-

alkotás kedvéért, de abban a pillanatban, mikor befejezi a képet, holtan esik 

össze. Az utóbbi novella esetében kifejezetten er�snek t�nik a korábbi szöveg-

hagyomány – Poe, Balzac, Thomas Mann – hatása.

A  világirodalmi el�dök szövegeinek megidézése egyéb szempontokat je-

lölhet ki, hiszen a kötet novellái a gonoszság és a kegyetlenség újraírására is 

vállalkoznak. E két jelenséget a szövegek az élet minden területére kiterjesztik, 

egy történelmi szituációra éppúgy, mint a személyes kapcsolatok szintjére. 

A motiváció legtöbb esetben rejtve marad, így az olvasó még nagyobb meg-

döbbenéssel fogadja az abszurdnak t�n� cselekedeteket. Gondolhatunk itt a 

háborúban fosztogatni kívánó katonára, aki, mivel szándékát nem tudja meg-

valósítani, rágyújtja a családra a házat. Az ismeretlen autós viselkedése szintén 

eltúlzott: a hátulról belé hajtó kocsi vezet�jét – ahelyett, hogy segítene a vérz� 

emberen – agyonveri. Ha a novellák tágabb elméleti hátterét keressük, szinte 

magától értet�d�nek t�nik a freudi elfojtásra és az abból fakadó kegyetlenség-

re gondolni. Talán az sem teljesen alaptalan, ha Hamvas Béla megfogalmazá-

sát társítjuk a gondolatkörhöz, hiszen az El�retolt Hely�rség nev� erdélyi cso-

portosulás, melynek Nagy Koppány Zsolt is tagja, egyik irányadó írása (Sántha 

Attila: A transzközép irodalom. El�retolt Hely�rség, 1995/1.) szintén hivatkozik 
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a neves író-fi lozófusra. Az öt géniusz cím� munkájában Hamvas így ír a dé-

monok természetér�l: „Modern nyelven ezt úgy mondják, hogy tudattalan. […] 

A démon viselkedése közvetlen és elementáris, hitvány és önfeláldozó, jóságos 

és bosszúálló, de mindig �rjöng, felel�sség és gátlás és belátás és eszmélet 

nélkül. […] És csak egyetlenegy valami van, ami az uralkodóvá lett archetípus 

b�szült aktivitását meg tudja fékezni, ez a világosság. Semmit sem kedvel in-

kább, mint a homályt és a zavart és semmit�l sem tart annyira, mint a tudatos 

fényt�l.”

A démonok a kötet els� részében, mint láthattuk, közvetlenül és hirtelen 

törnek felszínre, ebb�l következ�en a kiszolgáltatottság érzését növelik az ol-

vasóban. Lehetséges magyarázatokat a könyv második felének írásai adhatnak, 

melyekben a nyelvi játék válik f� szövegalkotó tényez�vé. Az itteni szövegekben 

a nyelv hozza felszínre az indulatokat, ezért is található a novellákban több ká-

romkodás (persze nem a kiskésit típusú eufemizmusokra kell gondolnunk), és 

az él�beszéd visszaadása is itt a leger�teljesebb. A történetek sok esetben egy 

szerepl� bels� monológjából épülnek fel, de el�fordul, hogy több elbeszél�i 

szólam is keveredik a f�szerepl�ével.

A  fenti szempontok érvényesítésekor kulcsnovellának t�nik a Mellettem 

disznaim cím� írás, ahol a démonokat két vaddisznó testesíti meg. Bár az el-

beszél� nem tesz mást, mint engedelmeskedik nekik – vagyis iszik –, ezzel 

a gesztusával legalább felméri azok erejét, hiszen hagyja, hogy kitombolják 

magukat. Ugyanebben a történetben felt�nik egy rózsaszín, egyáltalán nem 

félelmetes malac is, melyhez az elbeszél� viszonyulása közömbösnek mond-

ható: „Hát ezért iszom. Circum porcelli? (Néha ugyan megjelenik egy rózsaszín 

malacka is. De az nem érdekel.)” Bár ebben a m�ben nem történik változás, 

pontosan a változatlanság és a védtelenség állapotát vázolja fel a szöveg, más 

novellákban mégis az elfojtásra ítélt szavak kimondása hozza meg az életha-

zugságokkal való szembenézés lehet�ségét.

A bels� monológok els� látásra kegyetlennek t�nhetnek, de valójában azok 

képviselik az �szinteséget: általuk mégis megképz�dik valami, amit leginkább 

a szó kimondásába vetett hittel lehetne azonosítani. Igaz, a történetek nagy ré-

sze nem a boldog élet, hanem a tragikum lehet�ségét rejti magában. A vasúti 

hídon álló fi atalember sorsa sem végleges: halál, megalkuvás vagy újrakezdés? 

Ezt a kérdést az olvasónak kell eldöntenie.

Parragi Zoltán
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Történelem mint átok?
1. Határátlépések. Bánki Éva, amint azt el�z� köny-

veiben is láthattuk, szereti újra-, vagy inkább megköl-

teni a történelmet. Az Aranyhímzés (Magvet�, 2006) 

egyik, számomra fontos „tanulsága” – ha szabad ilyen 

didaktikusan fogalmazni – éppen az a mód, ahogyan 

egy mágikus író tolla alatt tematizálódik a történelem 

fi kcionalitása. Egy fi kció témája – jellegzetes poszt-

modern gesztussal – éppen a fi kció lehet, ahol a törté-

nelmi források összerendezése legendás elbeszéléssé 

egyfajta fi lológiai-b�nügyi oknyomozás. Vagy hétköz-

napibban fogalmazva: hogy hogyan is születnek a le-

gendák és a történelem.

Az írón� legújabb kötete (Magyar Dekameron, 

Magvet�, 2007) bizonyos értelemben ugyanezt a 

történelemmel való játékot �zi. A  huszonhét novel-

la szinte mindegyikében apellál az olvasó történelmi 

ismereteire, ugyanakkor a szövegek folyton elbizony-

talanítanak abban a hitünkben, hogy valóban azt 

a történetet olvassuk, amit már ismerünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

történetek többször becsalogatnak egy referenciális olvasat lehet�ségébe, 

de utána vagy egy történelmi anakronizmus, vagy valamilyen csodás elem, 

vagy valami átokszer� végzet, amely mintha minden egyes, a kötetben fel-

t�n� „f�szerepl�t” egyformán sújtana, vagy akár a történetmondás egyszer� 

félbehagyása kimozdítja a referenciális olvasat lehet�ségét, és elmossa a 

történelmi „tények” és az ezekr�l való személyes emlékezés fi kcionalitása 

közti határvonalat.

Jellegzetes példája lehet ennek a Szapolyai János szoboravatója cím� tör-

ténet (harmadik nap, második novella), ahol Szapolyai János huszadik századi 

szoboravatóján fölt�nik Izabella királyné, akinek a szemén keresztül látjuk az 

eseményeket, de maga Görgey Artúr is. Mindenki számára ismert személyisé-

gek, akik felt�nésükkel fi ttyet hánynak a történelmi kronológiára. S�t nemcsak 

a bevett kronológiát bontják meg, hanem személyiségüknek a történetírás 

által sugallt „önazonosságát” is. A  szoboravatón fölt�n� „vad suhancok” egy 

csoportja ugyanis ezt kiáltja a szobor felé: „le ezzel a hazaárulóval, le ezzel a 

Görgeyvel”. Görgey neve Szapolyai János metaforájává válik a tüntet�k „törté-

nelemképében”: „Szapolyai egy Görgey”. Jó példa lehet ez arra is, hogy észre-

vegyük, a történeti megértés is metaforákon keresztül történik. Ha például Max 

Black kognitív metaforaelméletét hívjuk segítségül, aki éppen az „X egy Y” for-

májú metaforákat vizsgálta, akkor a metafora „melléktémája” (Görgey) mintegy 

megvilágítja a „f�témát” (Szapolyai). Vagyis a Görgeyr�l el�hívható történeti 

tudásunk olyan rácsot képez, amelyen keresztül egy bizonyos módon láthatjuk 

Szapolyait. A metafora megértése pedig egy olyan harmadik eset (sem nem 

Szapolyai, sem nem Görgey), amihez a mindkét névhez kapcsolható történelmi 

(Bánki Éva: Magyar Deka-

meron. Magvet�, 2007.)
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asszociációs mez� egyidej� ébrentartása révén jutunk el. Ezt a jelentéskons-

tellációt tovább árnyalja az a tény, hogy az általunk elemzett szöveghely egy 

er�teljesen ironikus kontextusba illeszkedik.

Éppen ezek az elmozdítások teszik újra és újra indokolhatóvá azt a kijelen-

tést, hogy a valóság és a fi kció, a (történelmi) tény és a szavak közti ontologikus 

szembenállás felszámolása mint jellegzetes posztmodern poétika az a fókusz, 

amelyen keresztül Bánki Éva szövegeinek megértési horizontja feltárható. Ám 

hangsúlyozni kell, hogy ezek a szövegek sem a referencialitás, sem a fi kció 

tiszta eseteiként nem tarthatók számon. Inkább a történelmi tények, tény-

szer�ségek kimozdítása és tudatos áthelyezése történik meg a fi kció terébe. 

Ezek a tények így mindig már mást jelentenek, mintegy provokációként arra 

szólítanak föl, hogy történelem helyett „történelmekben”, kronológia helyett 

metaforákban, határok helyett határátlépésekben gondolkodjunk. Erre példa a 

köteten végigvonuló „Határvidék”-metafora is, amely el�ször Magyarországot 

jelöli mint Boccaccio szerepl�inek úti célját, akik a pestis el�l menekülve a bu-

dapesti Körszállóban telepednek meg. De azok a történetek, amelyeket a kilenc 

fi atal megismer, nemcsak Magyarországon játszódnak, hanem a határokon 

túlra, a sz�kebb-tágabb Kárpát-medencébe, majd Svájcba, Németországba, 

Oroszországba, a Közel-Keletre, s�t Dél-Amerikába is átnyúlnak. A „Határvidék” 

ugyanakkor nemcsak földrajzi helyet jelöl, hanem történelmi, politikai, lélekta-

ni, szociológiai „határhelyzetet”, és egyben a határok fölszámolását is. Ez a tör-

ténelem nem tények sorozata, hanem inkább „tények” olyan „rendszere”, ahol 

minden tény átmin�sül, s a rendszerek is fölszámolják rendszerszer�ségüket. 

A Dávid és az új ország, illetve ennek folytatása, a Rozáli szabadulása az ötödik 

napon Jókai A jöv� század regényébe, tehát egy fi kcióba íródik bele úgy, hogy 

azt sugallja: a Jókai-fi kció „Otthon Állama” Izrael megalapításával – a történel-

mi tények tanúsága szerint is – a valóságban is megtörtént, Jókai szerepl�i 

közel száz évvel a regény után valóban megszülettek. Ennek következtében 

Jókai utópiája számunkra egyrészt már nem olvasható utópiaként, hanem tör-

ténelemként (annak ellenére, hogy utópia voltában hangsúlyozottan is fi kció), 

másrészt arról, hogy mindez „valóban így történt”, csak Bánki Éva újabb fi kciói 

révén gy�z�dhetünk meg.

2. A  történelem idegensége. Noha ezek történetek, azzal együtt, hogy 

átitatódtak a legképtelenebb, legmeseszer�bb anakronizmusokkal, mintha 

mégis valamiféle „realitás”-ról akarnának számot adni, amikor a h�sök élet-

történetükkel tanúskodni kívánnak valamir�l. Azt �k maguk sem tudják, hogy 

pontosan mi az, de élettörténetük olyasmir�l tanúskodik, ami (történetük sze-

rint) feltétlenül megtörtént. S�t, élettörténetük mintegy sorsszer�en alakult. 

Persze fölmerülhet a kérdés, hogy elmesélhet�-e még bármilyen történet vagy 

hogyan beszélhetik el els� személyben saját történetüket olyan szerepl�k, akik 

már halottak, mint például Karl May az Old Shatterhand hazatérben, vagy Zrínyi 

Miklós A szép Eusebiában. Ki mesél itt valójában? Ki a tanú? A kötet kerettörté-

nete szerint a Körszállóba érkezett itáliai fi ataloknak egy varázsgömbb�l ágas-

kodó lángocska „Hang”-ja beszél, egy test nélküli hang. Mindez azt sugallhatja, 

hogy a történetek túlélik a tényeket, az élettörténetek pedig az él�ket, s hogy a 

történetek csak az id�r�l tanúskodhatnak, arról, hogy történt valami, vagy hogy 
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létezett valaki. És persze új megvilágításba helyezhetnek olyan történeteket, 

amelyekkel már találkoztunk.

Ám érdemes szemügyre venni, hogy a szerepl�k személyes életideje mi-

ként bonyolódik bele a küls�, történelmi események id�rendjébe. A már emlí-

tett kronológiai id�rend megbontása (amely persze egy egyezményes kronoló-

gia elismerésén alapul, amivel szemben az id�zavar egyáltalán érzékelhet� az 

olvasó számára) a történelmet olyan kiismerhetetlen és kiszámíthatatlan küls� 

er�ként teszi értelmezhet�vé, amely egyértelm�en determinálja a személyes 

életutat. Nem véletlen, hogy alig találunk olyan történetet a kötetben, amely 

„sikertörténetként” lenne olvasható, vagy amely ne lenne úgy (is) olvasható, 

mint a személyiség „bels� hangjának” összeütközése a küls�, történelmi id� 

„hangjával”. Ebb�l az összeütközésb�l aztán van, aki több, és van, aki kevesebb 

veszteséggel kerül ki. Ilyen szempontból kiemelked� az Amerigo atya második 

története, ahol a jezsuita f�h�s maszkjai (és a nyelv!) révén leny�göz� rafi né-

riával játssza ki az egymást váltó politikai rezsimeket. Az � története is csak 

annyiban sikertörténet, hogy fölismeri a történelembe való belebonyolódás 

veszélyességét és tudatosan képes „védekezni” vele szemben. De � is, mint 

a legtöbb szerepl�, valamiképpen áldozata a történelem „objektív” er�inek. 

A történelem, amely mintegy a személyes életútnak képezi hátterét (például a 

már említett Old Shatterhand hazatérben a „német egység” kialakulásának és 

következményeinek története mint háttér), nem olvasható át saját történetté, 

ugyanis ellenáll a bens�vé tételnek, s így hangsúlyozottan idegenként, s�t po-

tenciális veszélyforrásként interpretálható. A történelem az egyén számára fo-

lyamatosan visszatér� bajok, háborúk, menekülések sorozata, az el�zmények 

és a következmények kiszámíthatatlansága végzetként nehezedik a Határvidék 

lakóira. Ebben a világban a szubjektum nem ura az eseményeknek, hiszen ele-

ve bele van bonyolódva valami olyasmibe, ami számára csakis idegenségében 

mutatkozik meg.

Némiképp hasonlít ez Márquez Száz év magányának természetfelfogására, 

ahol a természet mint a betegségek és az örökl�d� átkok forráspontja hasonló 

idegenségtapasztalatot implikál, mint Bánki Évánál a történelem végzetsze-

r�sége. Ennek a tapasztalatnak, az emberi történelemnek mint átoknak és az 

„emberi környezet” idegenségének talán leginkább paradigmatikus történetei 

azok, ahol a n�i f�szerepl� érzékelve kiszolgáltatottságát igyekszik kezébe ven-

ni saját sorsát. Bizonyos értelemben éppen ezeken a „n�i sorsokon” keresztül 

(Döbröghyné Ludas Panni, A szép Karolina, Rozáli szabadulása stb.) válik leg-

inkább érzékelhet�vé a szubjektum „eszmék” történetének való alárendeltsége, 

hiszen a történelem alakítói között hagyományosan a n�k azok, akik legkevés-

bé lennének szerepeltethet�k. Ez a történelmi idegenségtapasztalat, a tanú-

síthatatlanról való tanúskodás kényszere(?) vagy paradoxona talán az egyetlen 

„reális hely”, ahol ezek a történetek játszódhatnának.

3. Nyelv és átok. A történelem átka mint a határvidékiek sorstapasztalata 

kétségtelenül egyik újszer� mozzanata a Magyar Dekameron „mágikus rea-

lizmusának”. Ez az átok már a kötet legelején, a kerettörténet narrációjában 

összefüggésbe kerül a nyelvvel, a nyelv idegenségével. A fi renzei fi atalok, akik 

a pestis el�l menekülnek a Határvidékre, azzal indokolják választásukat, hogy 
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„a határvidékiek nyelve oly érthetetlen, hogy hiába is mesélnének nekünk a 

pestisr�l, halálról, mi úgysem értenénk meg”. A betegséget (az átkot?) tehát 

a híresztelések, mendemondák terjesztik, a betegség valamiképpen a nyelv 

betegsége és az átoknak a nyelv a hordozója. Vagy fordítva: aki nem képes 

megérteni a híreszteléseket, azt elkerüli az átok. És valóban, a fi renzeiek a 

Körszállóban úgy hallgatják a határvidékiek történeteit, hogy alig értenek meg 

azokból valamit. Számomra legalábbis úgy t�nt, hogy a Magyar Dekameron 

kerettörténete azért t�nhet érdektelennek vagy semmitmondónak az olvasó 

számára, mert a fi renzeiek „rosszul”, vagyis a várakozásainkkal többnyire el-

lentétesen reagálnak a történetekre. Akkor nevetnek, amikor tragikus esemény 

történik, és – „villalakók” módjára – akkor szomorkodnak, amikor az olvasó 

inkább örülne. Kérdés azonban, hogy ez az újabb „elmozdítás”, a megértés elé 

gördített újabb akadály mennyiben gazdagítja a történetekben már meglév� 

fi kció-történelem, ismer�s-idegen, személyes életid�-történelmi id� oppozí-

cióinak játékát, vagy mennyiben inkább egy olyan újabb paradoxon, amely az 

olvasót irritáló tényez�ként csapódhat le. A félelem, a baljós el�érzetek, a nem 

nyelviesíthet� veszélyérzet, amely a Körszálló lakóira is átragad, a folyamatos 

„zavargások” és lövések hangja, amelyek behallatszanak a történeteket hall-

gató fi renzeiek lakosztályába, olyan mozzanatai a kerettörténetnek, amelyek 

ismét valós, aktuális, politikai eseményekre utaló referenciális történetet imp-

likálhatnak. Ám végül nem tudjuk meg, hogy a magány és a félelem, amelyet 

egy-egy szerepl� a Körszállóban érez, voltaképpen minek is volt a „jele”, mint 

ahogyan azt sem, hogy a kerettörténetnek mi a viszonya a többi történethez.

A nyelv mint akadály, mint a megértés „ellenfele” a kerettörténettel szem-

ben azokban az inkább meseszer�, mint élet- vagy sorstörténetszer� novel-

lákban t�nik termékeny ötletnek, ahol az állatok és az emberek közti nyelvi 

kommunikáció lehetetlensége ellenére mégis létrejön valamiféle „nyelvtelen” 

(érzelmi?) kapcsolat. Ilyen például A csóka története cím�, nyelvileg(!) fantasz-

tikusan fi noman árnyalt novella, amely egy csóka és egy erdész szerelmi törté-

neteként olvasható, vagy a Hogyan választottak királyt az állatok? cím�, ahol 

a vadász és a vadállatok közötti hatalmi relációk szintén nyelven kívüliek, és az 

állatok nyelvének megtanulása maga után vonja ezek fölbomlását. Mindez azt 

sugallhatja, hogy ezekben a némiképp homályos, rejtélyes elbeszélésekben a 

hatalom és a szerelem kérdése „nyelv el�tti” vagy „nyelv mögötti” kérdések.

Ennek kapcsán megint utalhatunk a már említett és talán nem önkényes 

Márquez-párhuzamra, ahol a természet világának az emberhez való viszonya 

ellenséges, determináló jelleg� és olyannyira végzetszer�, hogy Macondo kép-

telen végül csatlakozni a civilizáció világához, és a százéves átok beteljesül. 

Ellentétben Bánki Éva „állatok világával”, ahol a történelem átka alól, annak 

az emberi életid�t meghaladó és kiszolgáltató ciklusaiból egyik lehetséges ki-

útnak éppen a „természettel” (f�ként az ember önnön „természetével”, hiszen 

mégiscsak � „csinálja” a történelmet) való nyelvi vagy nem nyelvi kapcsolat-

teremtés t�nik.

Borbély András
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A másik oldal felé
Van két létez�: a mítosz, amit mindenki ismerni vél, és 

a hétköznapok, amiket szintén mindenki ismerni vél. 

De lehet, hogy tévedünk.

Azt gondoljuk, hogy a két létez� szembeállítható az 

egyenes vagy ciklikusan ismétl�d� elbeszélhet�ség és 

a szimbolikus, egyszeri történet ellentéteiben. Erd�s 

Virág legújabb novelláskötete a mítosz (úgy is mint a 

hétköznapitól, monotontól idegen elbeszélés, látás-

módbeli lehet�ség, és a világ, a saját élet jelenségekre 

bontó meghatározása) és a mítosz hiányának kett�s-

ségére alapoz. Nem az egyszeri, kiemelked� történés 

vagy a másképp elbeszélés lehet�sége játssza a f�sze-

repet, hanem a mindennapiság viszonya mindehhez.

Az els� mozdulatsor a szent történetek szétsze-

relése. Az egyes elemek megváltoztatásai különböz� 

mértékben és módon rugaszkodnak el az eredeti ese-

ményt�l. Az, hogy a salamoni szerepet egy csövesre 

ruházza, hatalmas játék az ének lehet�ségeivel, míg 

a Mária-történet apró rezdülésein keresztül engedi 

lassan föl-fölfejteni magát. Ha lehet n�i olvasatról, írásról beszélni itt, akkor a 

Mária-megközelítés vállalja fel legteljesebben a történet szétbontását a miként 

körülírásáért. A fókusz eltolódik a születésr�l a címszerepl�re, az áldott boldog-

ságáról a kitagadott boldogságára. A különlegesség nem a kiválasztottságban, 

hanem a legabszurdabb teher elviselésében mutatkozik meg. Vajon további 

merész deszakralizáció-e az írás, vagy valóban a Mária-alak újravizsgálása, 

újraalkotása azokból a részletekb�l, amik a (mai) n�t helyezik egy biológiai 

abszurdum – természetesen kissé kétes – fényébe? Ha a novellát önmagában 

vizsgáljuk, inkább az utóbbi válik központi témává, ha azonban az egész kötet 

kontextusában keressük helyét, a botrányk� szintén fontosnak bizonyul mint 

a fenséges átlagos alá helyezése. Várakozásaink kijátszása, megcsúfolása 

különös módon tart elénk tükröt. Mindig más domborulattal, más torzításban 

állítja a görbe felületet saját világképünk elé, például az Absolut Christmas és 

a Többiek cím� írásban.

A másik mozdulatsor a hétköznapok szétmitizálása, ami jellegzetesen Er-

d�s Virág-i gesztus. Nagyot csinálni az egészen kicsib�l, egyszerit a folyton 

ismétl�d�b�l, a köznapiból. Ahogy a gyerekek. A  realitást a mesén keresztül 

tapasztalva egymásba mosódnak a két világ törvényszer�ségei: a mindennapi 

élet motívumai kicserélhet�ek, behelyettesíthet�ek, felemelhet�ek, leránt-

hatóak, átsz�het�ek mindenféle csodával, különlegességgel. Ugyanakkor a 

gyermekbeszédt�l mérföldekre járunk, messze abban a tartományban, ahol 

az aranykulcsok nem feltétlenül tündérországba nyitnak ajtót. Itt van például 

a Hahó!, amely a hétköznapok és a gyermeki fantázia giccsét kifordítva építi 

magába, és teszi játéka részévé a történetben megmintázott típust, akinek 

(Erd�s Virág: Eurüdiké. Mag-

vet�, Budapest, 2007.)
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gondolattalansága mellett a tehetetlen, ötlettelen, közönyös �rangyalok kiját-

szása olyan fordulat, amellyel megint megnyílik egy, a mitikus és hétköznapi 

közötti folyosó: az egyes szerepl�k megindulnak a másik irányba. Ez azonban 

nem minden esetben történik meg. Látunk nyitott folyosó végében értetlenül 

álldogáló h�söket is, a várakozás és a kíváncsiság hiányában, ahol a hímes 

tojásoknak nem kell, hogy titkuk legyen.

Amikor egy-egy írás elszakad a fantázia lehet�ségeit�l, ha úgy tetszik, 

feln�ttbeszédként kezd m�ködni, ahol viszonyainkat nem szublimálhatjuk a 

mesébe, a narráció egyenes vonalának kifejtetlen mozzanatokkal történ� meg-

törése jóval brutálisabbá válik. A csodától távol es� tartományokban meger�sö-

dik a groteszk. Az átjárás a jelentés és látszat, a jelentés és tréfa között éppen 

nem varázslatos, hanem kiábrándító. Ebben a lebegésben fogalmazva bomlik 

ki az a sajátos látásmód, amellyel Erd�s Virág a banális törvényszer�ségeket 

úgy vázolja fel, hogy azok jelent�sége éppen meghatározatlanságukban sejlik. 

A Csiribú tagolatlan elrejtése-megmutatása a típus, a típushelyzet önmagáért 

történ� körbejárásaként használja föl a trükköt és szakít el a csodától. Ezzel 

szemben az Anyában, melyben a remény és a remény elutasítása feszül egy-

másnak, a legelemibb csoda hiányának elszámolása játszódik le.

Mindeközben az örök Akárki, az Everyman szemszögéb�l látunk ebben a 

kötetben is. Nem annak létkérdésekkel küzd� férfi -�stípusának, hanem éppen 

a megjósolhatatlan, az általánosból itt is, ott is kibúvó n�i, gyermek, id�s kép-

zeteivel találkozunk. Éppen ezek az apró határsértések azok, amelyek a világot 

mozgásba hozzák, viszonylagossá, kancsal csodák terepévé teszik, miközben 

fönntartják az említett föl- és lejáratokat. Az Akárki szemszögéb�l válik teljesen 

természetessé a lehet�ség, hogy egy, az aszfalt fölött lebeg� kabátos alakot 

sokféleképpen írhassunk le. A  kép e sokféle leírási lehet�sége önmagában 

lebontja magát a jelenséget, ugyanakkor föl is építi annak különféle jelenté-

seit. Mi mást tennének a történetek, mint hogy megragadják egy momentum 

lehet�ségeit a legváratlanabb tartalmak vagy kvázi-tartalmak kialakítására. Ha-

talmas bohóc-mozdulatokkal teszi ezt maga a Jelentés cím� írás, amely a vicc 

és a szörny�ség határán mozogva halad körbe, anélkül hogy saját középpontját 

kijelölné. A cím is tréfát �z velünk. Azt azonban ne várjuk, hogy bármi módon 

feloszthatóvá, bedobozolhatóvá okoskodhatjuk a kötetet. El�fordul például, 

hogy annak lehetünk tanúi, hogyan hallja meg annak hírét egy születend� 

kisfi ú, hogy mégsem jött el az � ideje. Máshol a történet el is marad, csak egy 

útikönyv furcsa bejegyzését olvashatjuk Budapestr�l.

Játék és a játék hiánya, csoda és csodanélküliség különös keveréke adja a 

kötet összetartó erejét. A mitikus és hétköznapi történetsíkokat a címadó no-

vella alakja köti az alvilágba. Általa a két szint közötti mozgás az abszolút mély-

r�l indul, és oda is érkezik. Mindeközben azonban a legvégs� lírából is vissza-

kacsintva tréfát �z. A motívum valóban körbefogja a történeteket, talán, ha úgy 

tetszik, egymásba is fonja �ket, laza értelmezési keretet adva nekik; miközben 

azonban mindenféle linearitást, megel�zöttség- és következményszer�séget a 

látószögön kívül hagy. Az egyes novellákban megjelenített néz�pontok mindig 

viszonylagosak maradnak, csupán direkt közlésekkel találkozunk függ�beszéd 

helyett. Nyugvópont tehát nincs: miért is kéne lennie?

Dávid Anna Dóra
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Szabad és királyi
Vida Gábor negyedik kötetének1 címe talány marad 

mindaddig, amíg el nem kezdjük olvasni a tizennégy 

novellát, amelyekb�l mozaikszer�en rakódik ki, elszórt 

utalások formájában, egy (vagy több?) lehetséges ér-

telmezés.

A  „nem szabad és nem királyi” annak a városnak 

a jelz�je lenne, amelyben a történetek nagy része ját-

szódik. Id�beli és térbeli koordináták nem adottak, 

egy lebegtetett, elbizonytalanított színtérr�l van szó, 

amelynek tömör min�sítése így, negatív el�jellel tör-

ténik. A cím ezek szerint egy privilégiumoktól mentes, 

köznapi hely rajzát ígéri. Ha hagyjuk a történelem hí-

vószavait is érvényesülni, és engedünk a referenciális 

olvasás kihívásának, valamint a szerz�vel kapcsolatos 

háttérismereteink kényszerének, akkor a hely kibonta-

kozó szelleme, az interkulturális utalások Erdélyt jelölik 

meg egy lehetséges tágabb referenciaként. Ugyancsak 

a referenciális olvasatot er�síti a vidéki élethelyzet 

frusztráltságát, a besz�külés veszélyét felvillantó kö-

vetkez� szöveghely: „Nem szabad és nem királyi váro-

sunkban azok érzik csak jól magukat, akiknek másutt nem terem babér, mert 

se pénzük, se kapcsolatuk, se idegrendszerük nincs hozzá, akik alulmaradtak a 

létért folytatott és folytatandó küzdelemben, akik valamilyen eszel�s gondolat-

menet miatt azt hiszik, hogy mindegy, hol él az ember, csak ember legyen; akik 

azt gondolják, hogy a nálunk élt becsületes, önzetlen, tisztességes élet ugyan-

annyit ér, mintha Budapesten élné valaki, vagy Berlinben.” Ha ragaszkodunk 

ehhez az olvasathoz, akkor is hozzá kell tennünk, hogy Vida Erdélye inkább egy 

(magán)mitológia színtere, amely a történetalkotás hálás terepéül kínálkozik és 

a fi kcióképzés kiapadhatatlannak t�n� forrásának bizonyul.

A címbeli jelz�kkel illetett város a folyamatos legendaképz�dés színhelye. 

Az egyes szám els� személy� elbeszél� a város krónikásaként, a közösség 

nevében és a „végre történik valami” lelkesedésével meséli el a történteket 

és fogalmazza meg refl exióit. Az elbeszél�t különösképpen foglalkoztatja a 

történet, valamint az elbeszélés primátusának kérdése: azért történik-e va-

lami, hogy elbeszélés kerekedjék bel�le, vagy azért szöv�dött a történet, a 

legenda, mert végbementek azok a bizonyos események. A kötet indító el-

beszélésének f�h�se, a vadorzó fi a, akit a medve tett nyomorékká, hasonló 

gondolatokat fogalmaz meg: „Azt akarom, hogy a mesék, amiket nekem 

mondanak, úgy legyenek, ahogy mondva vannak, azt akarom, hogy úgy 

mondják el, amint vannak a dolgok.” Ha nincs történet, ha nincs, amir�l me-

1 Kötetei: Búcsú a fi lmt�l (1994), Rezervátum (1998), Fakusz három magányossága (2005), 

Nem szabad és nem királyi (2007).

(Vida Gábor: Nem szabad 

és nem királyi. Magvet�, 

Budapest, 2007)
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séljenek a szerepl�k, akkor a létezésük, az identitásuk válik kétségessé (Kelj 

fel, és járj!).

Felforgatott bibliai toposzokból, beavatástörténetekb�l, a nem szabad és 

nem királyi városban végbement különös és képtelen eseményekb�l, hiedel-

meken alapuló történetekb�l és nem utolsósorban emlékezetes n�i szerepl�k 

körüli anekdotikus sztorikból áll össze az említett magánmitológia. Egyik vis-

szatér� motívuma a történeteknek a csodára, a profán térbe behatoló szent-

ségre való várakozás. A csoda jeleit azonban nem ismerik fel, ez történik a már 

említett szerepl�vel, az idejét a csodára való várakozással tölt� nyomorék fi ú-

val, aki lelövi az ismeretlenb�l érkez� szakállas, kötött sapkás idegent. Ennek 

ellenére a csoda mégis megtörténik, a nyomorék lába megbicsaklik, és elindul 

(Kelj fel, és járj!). A megváltó egy másik alteregója csavargó képében bukkan 

fel – a Rezervátum cím� korábbi kötetb�l visszaköszön� – Torony emelked�-

ben címet visel� történetben. Angelus, aki a vallási hagyomány illatozó prófé-

táival ellentétben elviselhetetlenül b�zlik, és a „nem szabad és nem királyi” vá-

rosban eladdig soha nem látott rénszarvassal együtt a csoda el�hírnöke lenne, 

nem talál megértésre a bajba jutott városban, ez esetben a méltó megváltás 

is elmarad: a város tornya érthetetlen okokból és megállíthatatlanul emelkedni 

kezd, végül menthetetlenül elszáll, mert Horgas Artúr, a város f�építésze nem 

hajlandó teljesíteni a csavargó kérését, így hiába készít új, más tervrajzot a ré-

gi helyett, terve minden részletében megegyezik a régivel, a rénszarvast pedig 

döglötten találják meg egy betonkever�ben. Az anekdotikus epizódok meséi 

szürrealisztikus elemekkel keverednek. A közönséges kisváros ugyancsak rend-

kívüli esemény színhelyévé lép el� a szentet és a profánt humorosan ütköztet�, 

Az ereklye cím� történetben, amelyben a krónikás nem tudja kideríteni, hogy 

a Ritók, a részeges k�m�ves jóvoltából egy faljavítás során el�került titokzatos 

lepel eredetibb-e a torinói lepelnél; tény, hogy a csodálatos textília ürügyén a 

plébános megszökik a szépséges Mirellával. A Miel�tt a kakas elbeszéléstriló-

giája az evangéliumi árulástörténet profanizált változatait fogja egybe.

Minden történet külön is olvasható, azonban számos átjárás van egyik törté-

netb�l a másikba. A város életét emlékezetes furcsaságok zökkentik ki hétköz-

napi menetéb�l. Akikkel a furcsaságok megesnek, azok a visszatér� színhely, a 

New York Hotel Casino Restaurant vendégei (a törzshely neve jól ellenpontozza 

a vidék megalomániás és anakronisztikus álmait, törekvéseit), köztük szerepel 

a városba érkez� Paul Venyige professzor, akinek az antigravitációra vonatko-

zó felfedezéséhez már csak egyetlen feltételnek kell teljesülnie, éspedig annak, 

hogy a Föld lapos.

A város polgárai, vendégei, ellenségei beszél� nevekkel illetett zsánerfi gu-

rák, groteszk karikatúrák, mint például a várost megszálló Rodobeth �rnagy 

(Vivát, összes pezsg�!), Tarándi Örneszt f�vadász és Gúzsman, a rend�rf�nök 

(Jack Daniel’s), Jurcsák elvtárs és Frátye Turku (N� volt a dologban…). Ter-

mészetesen a n�k sem hiányozhatnak a „dologból”, mi több, �k a történetek 

f� mozgatórugói. A legutóbb említett elbeszélés a következ� eszmefuttatással 

indít: „Állítólag nem eshet meg olyan történet, melyben n�kr�l nincs szó; ha 

megeshet mégis, nem gondolható végig; ha el lehetne gondolni, nem volna 

mesélhet�. Nincs nagyobb irodalmi modortalanság, mint egy n� nélküli törté-

net.” Ennek szellemében n�k szövik az eseményeket, felbukkanásuk jelenti a 
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váratlan fordulatot, vagy ott vannak a háttérben, de mégis róluk szól a történet. 

Emlékezetes n�alakot mintáz meg a szerz� Kara Katica, a delejes képességei-

r�l híres cigány asszony mitikus-mesei fi gurájában (Jack Daniel’s).

Nem jellemz� a történetekre a túlzottan refl ektált stílus, Vida Gábor valóban 

elbeszél, nem pedig értekezik az elbeszélés elméletér�l. Ebben a tekintetben 

kivételt képez az Egy tavaszi történet eleje, amelyben a tulajdonképpeni tör-

ténet háttérbe szorul, és az elbeszélés célelv�ségét, valahonnan valahová tartó 

irányát szkeptikusan megkérd�jelez� gondolatok kerülnek el�térbe: „Nincs is 

vége semminek, a történet mindig tovább fut, mindig lépeget vagy megiramlik 

éppen, be sem fejezhet�, abba sem hagyható jószerivel, mert állandó kezdet 

van, és a kezdetnek is kezdete, mintha mindig visszafelé is lépne az ember, 

nemcsak el�re, megint újabb kezdet, ha nem is kezd�dik el semmi valójában.” 

A hasonló refl exiók helyett inkább a történet elbizonytalanításának eszközeivel 

él a szerz� több elbeszélésben, nemcsak a tér-id� kontextus lebegtetésével 

(egyetlen történet nevezi meg konkrétan a teret és az id�t: A pásztorok kirá-

lya cím� történetben megjelenik az évszám, 1979, és egy helynév, Bukarest), 

hanem az arra való hivatkozás révén is, hogy a városban és más helyszíneken 

megesett történetek forrása a szóbeszéd, a szájhagyomány, a pletyka, a törté-

netek ok-okozati láncai, motivációs hálója nem deríthet� ki teljes biztonsággal. 

Múltra és jelenre utaló elemek, valóságvonatkozások és zabolátlan fi kció keve-

redése egyfajta mágikus realista stílust kovácsol ki Vidánál. Amelyb�l természe-

tesen nem hiányoznak a meglep� fordulatok, a der�, a humor, az anekdotikus 

hangvétel sem.

A  kötetet záró, a kötet koncepciójába nem egészen beleill� novellában 

(A fotográfus halála) komolyra fordul a hangvétel, a szerz� els� két kötetében 

er�teljesen jelen lév� téma, a fotográfi a mint a m�vészet, az alkotás metafo-

rája köszön vissza. Az ugyancsak önrefl exívként olvasható szöveg a Mester és 

tanítvány toposzát dolgozza fel, és a látásmód fontosságát emeli ki, amelyet 

kézenfekv� akár ars poeticaként is olvasni: „Végül is nem a gép, hanem a mes-

ter, nem a lencse, hanem a szem, a látás”.

Vida Gábor történetei úgy vannak, „ahogy mondva vannak”. A mesélés �si 

kultusza, rituális szerepe idéz�dik fel ezekben az elbeszélésekben, minden tör-

ténet megkeresi a maga stílusát, formáját, nyelvezetét, de ugyanakkor közös 

bennük az archaizáló alaphang, a ráér�sség, a kedélyes, mesél�s hangnem, 

amelyet nemcsak a próza klasszikus nagymesterei, Mikszáth, Krúdy, Bulgakov, 

Hrabal, hanem az egyszer� hétköznapi emberek – szabad és királyi – elbeszél� 

stílusa is ihletett.

Pieldner Judit



Cseresznyevirágzás
„A Rjóandzsi kolostor kertje téglalap alakú, 9×23 méter. A fallal hatá-

rolt kertben nincs egyetlen növény sem, a kompozíciót a hullámosra 

gereblyézett homokon álló tizenöt szikla – melyek egyszerre sehonnan 

sem láthatóak – és azok árnyéka adja.” (Dede Balázs)

„A magyar költ�nek pedig, ha haikut akar írni, szintén nem rendelkez-

vén ezeknek a szimbólumoknak a jelentésével, olyan m�veket kell írnia, 

amelyek megfelelnek a m�faj verstani kritériumainak (5–7–5 szótagos 

kis strófa), m�faji kellékeib�l pedig meg kell kísérelnie megvalósítani 

a megvalósíthatókat… Tragikum, abszurd, paradoxon, szójáték, lírai 

kép – nem zárják ki egymást Nagy Zopán haikuiban. Megférnek abban 

a m�fajban, aminek lényege, hogy az élet teljességét mutassa 17 szó-

tagban.” (Szepes Erika)

„A szavak – pusztán szavak. Mindaz, amit kimondunk, vagy más módon 

közlünk, sosem adhat teljes, valódi képet arról, ami bennünk van. Még 

egy egyszer� tárgy, egy toll, egy könyv se ugyanaz nekem, mint annak, 

aki mesél róla. Benne foglaltatik ugyanis minden el�zménye, a múltja 

– események, okok és okozatok egész hálózata. Egyetlen toll, egyetlen 

virágszirom magában foglalja a mindenséget. A zen – többek között – 

igyekszik olyasféle kommunikációval élni, mely túlmutat a formán, lé-

lekt�l lélekig szól.” (Ivánovics Beatrix)

„A Magvet� Kiadó Novellárium sorozatának keretében Bánki Éva, Erd�s 

Virág, Vida Gábor és Nagy Koppány Zsolt kortárs alkotóként hasonló kö-

rülmények között kellett hogy kijelöljék saját írói pozíciójukat, hagyo-

mányhoz való viszonyukat. Mind a négyen egy er�sen terhelt, réginek 

mondható m�faj jelenkori m�vel�i; természetesen szövegeik is számot 

vetnek ezzel a helyzettel – némelyik határozott viszonyítási pontokat is 

kijelöl, némelyik csak sejteti azok meglétét.” (Parragi Zoltán)
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