
Preseren Szonettkoszorú címû mûvét, Prezihov Voranc Földindulását. Készített egy Mai
szlovén líra címû terjedelmes antológiát és egy Mai macedón költõk c. válogatást. Szinte
nincs is 19. század végi vagy 20. századi jelentõs horvát vagy szerb költõ, akit Csuka rész-
ben vagy egészben le nem fordított volna. Megírta A jugoszláv népek irodalmának törté-
netét (1963). Abibliográfiák tanúbizonysága szerint nyolcvan mûvet ültetett át magyarra.
Ez a délszláv népek irodalmában szinte elképesztõ teljesítmény.

Cholnoky Olga

„Szobánkba zártan; vágyaink keltette hiánnyal…”

Németh Zoltán: Az álomkereskedõ utazásai. =Kalligram. 2001. 9. sz. 100–113 p.

A felvidéki magyar próza legígéretesebb tehetsége Talamon Alfonz több mint öt éve ha-
lott. Alig harmincévesen tekintélyes életmûvet hagyott hátra. Összegyûjtött mûveinek ki-
adását idén kezdte meg a Kalligram Kiadó. Méltó helyének kijelölése is elkezdõdött az
irodalomtörténetben. Németh Zoltán tanulmánya részlet Talamon Alfonzról írott monog-
ráfiájából.

Az elbeszélõhelyzetek felõl nézve Talamon Alfonz életmûvében két markáns paradig-
mát különít el Németh Zoltán. A narráció vagy egyes szám elsõ személyben fut, és a
monologikus megszólalásokat variálja, vagy egyes szám harmadik személyû függõ be-
széd. A két paradigma egyazon személyre irányul, egy konstruált szerzõ-szereplõ sze-
mélyre, aki több Talamon-szövegben is visszatér. Ezt a fikciót az Álomkereskedõ utazá-
sai c. kötet novellái megerõsítik. Ez a novelláskötet kétségkívül annak az írástechnikának
és annak a világlátásnak a kiteljesedését jelenti, amelybõl A képzelet szertartásai c. kötet
jó néhány novellája és a Gályák Ibrium tengerén c. regény építkezik.

Talamon Alfonz prózájának fõ vonulata zsúfolt, látomásos, szorongásokkal teli, okkult
elemekkel átszõtt, szimbolizáló hajlamú, végtelennek tetszõ mondatokkal operáló,
nonkomform, szürrealisztikus, képzelt világokat építõ és leépítõ próza. A fõszereplõ (a
tapasztaló én, illetve B. B., a szerzõ) kommunikációra képtelen, túlfûtött képzeletû, ál-
mokban létezõ, önmaga identitásait folyton elvesztõ és cserélõ névtelen alak.

A szereplõk a fõszereplõ képzeletének szülöttei, skizofréniájának termékei, önmaga
tükörképei, a szimbolikus Apa és Anya, a szeretõ. Szellemek, kísértetek, boszorkányok,
a fõszereplõ fantáziájának tárgyai. A tapasztaló én valójában mindig magányos, önmaga
képzeletével küszködõ.

Talamon prózájának helyszínei zárt terek, félhomályos termek, szobák, a tudat tájai:
álomszerû, elvarázsolt, titokzatos helyek és házak; a halál szimbolikus terei, a temetõ és
a templom, a gyermekkor helyei és vidékei, amelyeket már csak a képzelet õriz.

A történetek ideje az elbizonytalanított, a tudat tereibe zárt idõ, belsõ, lelki, absztrakt,
szimbolikus idõ, az éjszaka, éjfél, napnyugta és napfelkelte, gyakran szakrális idõ által fel-
keltett idõ szorongató vagy éppen fenséges ideje. Szövegszervezõ erõként az álom, a képze-
let, a látomás, az utazás, menekülés, keresés, kutatás, félelem, emlékezés, vágy funkcionál.

Az álomkereskedõ utazásai c. kötetben a novellák narratív szerkezete rendkívüli hason-
lóságot mutat. Mondhatni, homogenizálja a kötet írásait. A szóban forgó elbeszélés-tech-
nika a mûbeli perspektívák sokszorozódását a történetmondó én kompetenciájába utalja,
kialakítva ezzel egy olyan szerzõi képletet, melynek elemei egymás redukciójának tekint-
hetõk. 147



Talamon szövegeit az köti össze, hogy a szövegek tapasztaló énjei kiszorultak a közös-
ségi világból, drámájukat magukban élik meg. A titokról, hogy mi az az erõ, amely önma-
ga belsejébe szorítja ezt az ént, nem sok tudható meg. Ennek az önmagába húzódó tudat-
nak a monológjából olyan világok rajzolódnak ki, amelyek az európai kultúra és történe-
lem rejtett, sõt üldözött hagyományaihoz kapcsolódnak, vagyis a hatalom agressziójának
középpontjában álltak. „Aki a szexualitásról beszél, bizonyos mértékben kivonja magát
a hatalom fennhatósága alól; megkérdõjelezi a törvényt; s ha csak egy csipetnyit is, meg-
elõlegezi az eljövendõ szabadságot.” Talamon prózájában olvasható erotikus álomleírá-
sok, a fétissé emelt nõi test, a vágy mindent lebíró ereje, a perverziók metatextuális em-
legetése a hatalom kijátszásának eszközei. Az álom, amelyet Talamon szövegei valóság-
nak ábrázolnak; vagy a különös útleírások erõs utalások az európai kultúra elfojtásainak
másik nagy területére, a misztikus, mágikus tapasztalatokra, arra a primitív világképre,
amelytõl az európai civilizáció fokozatosan elhatárolódott, és a tudattalanjába számûzte.

A társadalmi valóság csak igen kevéssé és modellszerûen jelenik meg Talamon Alfonz
köteteiben. Az a tény, hogy az író által konstruált tapasztaló én egész egyszerûen nem
vesz tudomást környezetérõl, hogy teljes mértékben közömbös létezése jelen idejének
társadalmi kötöttségeivel, hogy az állam csak mint elnyomószerv jelenik meg, illetve Az
álomkereskedõ utazásaiban egyáltalán nem tematizálódik, arra utal, hogy Talamon elsõ
három könyve szélsõségesen individualista álláspontot képvisel. A szexualitás, a miszti-
ka és az anarchia motivikus hálója befolyásolja döntõen a talamoni szövegek szerkezetét.
Hiszen ahogy a szexualitást, a mágikus tudást és az államellenes gondolatokat rejteni kel-
lett, úgy kerül kettõs pozícióba Talamon regényének és novelláinak tapasztaló énje. Míg
kifelé nem olvasható le róla az aktuális hatalmi helyzetnek megfelelõ semminemû infor-
máció, befelé szinte követhetetlenül mélyül a fõszereplõ jelleme; vagyis a képzelet válik
a realitás egyedüli hordozójává.

A madarász halála Talamon Alfonz harmadik novelláskötete. A címadó novella a fõ-
szereplõ tudatának mozgásait kíséri, modellezi. Németh Zoltán tanulmánya az elbeszélés
hétféle olvasatán keresztül bontja fel az írás szövetét. A különbözõ rétegek és motívumok
elemzése a reménytelenség egyetemes voltára utal: „szobánkba zártan, a vágyaink által
felkeltett hiánnyal szembesülve lassan és biztosan nyomorultul pusztulunk el. Ha viszont
kilépünk az imagináriusba, a természettörvény pusztítja el a túlhajtott képzelet útján me-
nekülõt.”

Cholnoky Olga

A lengyelországi fehérorosz irodalom

Ânoviè, Sakrat: Pol’skaâ belaruskaâ lìtaratura. = Davydzenka, Natallâ (rìd.):
Belaruskaâ dyâspara âk pasrìdnica u¡ dyâlogu cyvìlìzacyj. Mìnsk, Belaruskì Knìgazbor, 2001

(= Belarusìka – Albaruthenica 17). 118–123. p.

A 2000-ben Minszkben megrendezett 3. nemzetközi alborutenisztikai kongresszusnak a
fehérorosz diaszpórával kapcsolatos elõadásait tartalmazó kötetben látott napvilágot a
legismertebb lengyelországi fehérorosz író, Szakrat Janovics (lengyel névváltozat:
Sokrat Janowicz) most bemutatásra kerülõ tanulmánya. A lengyel–fehérorosz határ len-
gyel oldalán található Krynki nevû településen élõ író mûveit számos európai nyelvre le-
fordították, munkássága így Lengyelországon és Fehéroroszországon kívül is elég széles148

N
EM

ZE
TI

 É
S 

N
EM

ZE
TI

SÉ
G

I I
RO

D
AL

M
AK




