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Az epikus monológnak mindig meg kell te
remtenie a saját terét. Helyzetbe kell kerül
nie, mondhatni. A prózaírás egyik legkénye
sebb szituációja ez. A drámával szemben itt 
mintegy külön is meg kell alkotni a fikció va
lószerűségét, hisz az elbeszélés világában ko
rántsem magától értetődő, hogy valaki egy
szerre csak monologizálni kezd. Ki beszél, és 
honnan szól? Vagy pontosabban: mi megszó
lalásának szituációja, mi az a tér, amelyben a 
valószerűség megsértése nélkül megszólal
hat? És hova, kinek szól beszéde, ki a cím
zettje monológjának? Ha az elbeszélő és a 
cselekvő azonos, mi garantálja szavahihetősé
gét? Érezték is e néhány hevenyészett kérdés 
súlyát a régiek. A korai énelbeszélésekben a 
helyzet köznapi valószerűsége mindig adott: 
az elbeszélő leveleket ír, naplót vezet, vallo
másokat készít, ezáltal nem kérdőjelezhető 
meg a szituáció hitele. Az egyes szám első sze- 
mélyű megszólalás ekkor felcserélhetetlen, 
ekkor a reális élethelyzet valószerűsége szen
tesíti a megszólalás valószerűségét. (De az 
ilyesfajta művek szerzői még ezzel sem elé
gedtek meg általában: Choderlos de Laclos 
például hangsúlyozza, hogy V ESZEDELMES VI
SZONYOK címen kiadott levélgyűjteménye 
„talált tárgy”, ő csak a válogatásra és szerkesz
tésre szorítkozott; hasonlóan jár el Defoe a 
Moll Flanders előszavában, és még sorol
hatnánk a példákat. Mindezek a trükkök a 
valószerűség megerősítését célozták.) Nyil
vánvaló ennek a történetmondásnak a veszé
lye. Szélső esetben ugyanis a világ teljes szub- 
jektivizálásához vezet, valamiféle epikus szo- 
lipszizmushoz: csak az létezik, amit a mono- 
logizáló érzékel, csak az van, amit elmond 
nekünk. Rajta kívül nincs világ, és szavahihe
tősége is erősen kétségbe vonható. Vagy más
képpen szólva: minden „irodalommá” válik.

A romantikában néztek először szembe ezzel 
a fenyegető lehetőséggel, ekkor vált először 
problémává fikció és valóság viszonya. A fan
tasztikus történeteket előadó személy mon
dandói már önmagukban is meglehetősen 
valószerűtlenek és felfoghatatlanok (többnyi
re már a mesélő számára is, nem véletlen, 
hogy Tzvetan Todorov szerint éppen az ol
vasó és a szereplők közös tanácstalansága a 
fantasztikus irodalom legfőbb jellemzője), így 
még fontosabb, hogy megszólalásának hely
zete világos legyen. És E. T  A. Hoffmann va
lóban nagy gonddal ügyelt rá, hogy egyes 
szám első személyű történetmondói megszó
lalását valószínűsítse. Novelláinak nagy része 
társaságban elhangzott történet, kedélyes bo
rozgatás közben valaki megosztja élményeit 
barátaival: a Die SERAPIONS-BRÜDER című 
kötetének ez a legfőbb formaelve. A novellák
ba így bele van komponálva és meg is jelenik 
az a hallgató, maga is a szöveg egyik szerep
lője, akivel aztán az olvasó is azonosulhat, 
mintegy az ő fülével hallja a történetet. így 
a monologikus történetmondás többszörösen 
is igazolt. Wolfgang Iser kategóriájának, az 
implicit olvasónak egy szélsőséges esete ez, aki 
itt még nagyon is explicit alakban él, hiszen 
asztaltársasági hallgatóként jelen van a szö
vegben. A helyzet később fokozatosan meg
változik, az epika mind erőteljesebb szubjek- 
tivizálódása miatt egyre kevésbé érzik fontos
nak, hogy az egyes szám első személyű törté
netmondás hallgatóját is megjelenítsék a tex
tusban. Itt is, mint oly sok más esetben, va
lószínűleg az ULYSSES jelent fordulópontot az 
epika történetében. Molly híres monológja a 
regény végén már nem tart rá igényt, hogy 
megszólalását valószínűsítse. Úgy látszik te
hát, hogy ez a monológ nem szól sehova és 
senkinek. Wolfgang Iser is hasonlóan véleke
dik, mikor Molly monológját elemzi: „Az én 
önmagával van összezárva, önmagát teszi megidé
zett múltja címzettjévé.” Kétségtelen, hogy 
Molly magánbeszéde mindenekelőtt önmeg
szólító jellegű. Am elképzelhető olyan értel
mezés is, amely mégis felfedezne egy implicit
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hallgatót a szövegben. E spirituálisabb in
terpretáció szerint Molly monológja Stephan 
Dedalusnak szól, felé irányul, anélkül hogy 
erre közvetlen utalás volna a szövegben. 
Meggyőződésem, hogy az implicit hallgató 
jelenléte mindig kimutatható a látszólag cím
zett nélküli énelbeszélésekben. Vagy leg
alábbis törvényes lehet minden olyan értel
mezés, mely számol az implicit hallgató jelen
létével. A KöZÖNY-ben Mersault például ah
hoz a fiatal újságíróhoz beszél, aki tárgyalá
sán oly kitartó kíváncsisággal figyeli. (Annál 
is valószínűbb ez, mivel feltételezhető, hogy 
az újságíró Camus fiktív ifjúkori önarcképe.) 
Magyar irodalmi példával élve: Az ISKOLA A 
HATÁRON Bébéje Medvéhez beszél, míg Med
ve iratai elsősorban Bébének, de barátainak, 
iskolatársainak is készültek. Itt több implicit 
hallgató van belekomponálva a regénybe. (És 
talán nem tévedek nagyot, amikor azt gon
dolom, a Buda kudarcának egyik legfőbb 
oka, hogy aligha érzékelhető megformált 
implicit hallgató a szövegben; talán Hilbert 
Kornél lehetett volna, de ő meglehetősen 
kontúrtalan maradt.) Az egyes szám első sze- 
mélyű történetmondók számára rendkívüli 
jelentőségű az implicit hallgató érzékelése. O 
az, aki megérti monológjukat, ő az, aki előtt 
számot kell adniuk mindenről. O az egyetlen 
valódi társuk a szövegben. Egy Gombrowicz- 
idézettel szólva: „Amikor az ember maga van, 
nem lehet bizonyossága afelől, hogy pl. nem őrült-e 
meg. Kettesben -  egészen más. Két ember bizton
ságot és objektív garanciát nyújt. Kettesben nincs 
őrület!” Friderik levele ez a PORNOGRÁFIÁ-ból, 
amikor arról akar megbizonyosodni, hogy 
nem önkényesen értelmezi-e az eseménye
ket. Az implicit hallgató annak a garanciája, 
hogy van világ. A legfőbb bizonyíték az epi
kus szolipszizmus ellen. És ez az olvasót is né
mi megnyugvással töltheti el. Az implicit hall
gató a lehetséges implicit olvasók egyike.

Másrészt pedig kell hogy meghallgattas- 
sék az ember. Még akkor is, ha már semmi 
reménye a párbeszédre. Pályi András re
gényalakjai mindenkinél jobban vágynak er
re. Monológjai gyónások -  nem feltétlenül és 
pusztán vallásos értelemben. Számvetés és 
életsumma készül ezekben a lázas magánbe
szédekben, így aztán létkérdés, hogy legyen 
legalább egyetlen, ha mégoly spirituális hall
gatójuk. A transzcendencia szomja jellem

zi mindannyiukat, más-más élethelyzetben, 
korban és tapasztalatokkal, de mindegyikük 
valami felsőbb instancia megváltó szavára vá
gyik. Az Élet áll gondolkodásuk középpontjá
ban, az a kínzó kérdés: éltem-e, élek-e egyál
talán? Mikor él az ember? Mi az élet? És mi
féle viszonyban áll a testtel? Lehetséges-e élet 
„másutt”, kívül a test törvényein, netán a ha
lálban? A trilógia címei is ezt sugallják, az 
élethez való viszonyt. A triptichon alakjai az 
élet különböző stációin, eltérő grádicsain áll
nak. Az első kisregényben a monologizáló 
Magyar Lászlóné Maday Veronika úgy érzi, 
hogy még soha nem élt: „Arról van szó, kedves 
Zoltán, hogy nekem elmaradt az életem.” (59. o.) 
Hogy aztán később, egy valóban megélt vagy 
a fikción belül is fiktív (a két szférát a kisre
gényekben egyébként is csak ritkán és nehe
zen lehet elkülöníteni) szeretkezés közben 
így kiáltson fel: „Le vagy szarva, Benkő Zoli. így 
még nem élveztem semmit, az anyja istenit. Elek. 
Most élek.” (153. o.) Az élettel való kapcsolat 
a kisregények során egyre spirituálisabb lesz. 
Maday Veronika még az animális lét legalsó 
bugyrában, vesegörcsök közt fetrengve vo
naglik a húgyban ázó ágyon, öregen, elha
gyottan, megverten, megalázottan, mindenki 
korcsaként, kilökve a lét peremére. A MÁ
SUTT főhősnője, Avilai Szent Teréz valóban 
„másutt” él, Jézus által elragadtatva, a föld fö
lött lebegve, látomások, jelenések kiválasz
tottjaként. A valódi életre ébredés élménye 
ebben a mélyen vallásos érzületben is eroti
kus jellegű. „Bevallom, a legsötétebb gondolat is 
megfordul a fejemben. Azt számítgatom, mi lett vol
na az életemből, ha nem jegyzem el magam ő szent 
felségével. Eszembe jut, hogy tizenöt esztendősen 
bennem is nyiladozni kezdett a földi szerelem bim
bója, Pedro, akivel annyit hancúroztunk, alig volt 
idősebb nálam, s bódító öröm fogott el, amikor meg- 
éreztem, hogy szeret és ragaszkodik hozzám. 
Könnyen lehet, hogy e szerelem nélkül sosem gyúl 
fel bennem a nagy érzelem ő szent felsége iránt.” 
(164. o.) És ezután következik a látomás ér
telmének megfejtése, az égi orgazmus, az el
ső kisregényben fellépő Maday Veronika föl
di élményének átszellemítése: „Most egyszerre 
minden kétség értelmét veszti, most világosan ér
zem, hogy másutt vagyok, nem a világban és nem 
a kolostorban, hanem egész egyszerűen ő szent fel
sége közelében; mintha álmodnék, de felfoghatatla
nul valóságos az álom, csupa olyat mond, amire
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nincsenek szavak, amit csak érezni lehet, mint min
den igazi belső tapasztalatot. Titokzatosan és kö- 
rülhatárolhatatlanul átjár az isteni jelenlét, a ki
tárulkozás végtelen csöndje, melyben végre mind
ketten megmutatjuk egymásnak magunkat.” (165
166. o.) Am ez az eksztázis nem feltétlenül is
teni jámborságú, arra is ott az esély, hogy vol
taképpen az ördög műve. Hisz később, a kis 
kerti lakban a vad szexuális látomások hason
ló elragadtatást keltenek Terézben. Nem le
het eldönteni, ki irányítja az eseményeket, 
minden kétarcúnak mutatkozik a következő 
öngyötrő kérdéssorban: „Nem követtem-e el a 
legsúlyosabb hibát, hogy miután ő szent felsége, 
mondhatnám akaratom ellenére rabul ejtette a lel- 
kemet, túlságosan is elbűvölt e rabság édessége? Azt 
is kérdhetném hát, nem épp azzal vétkezik a lélek, 
ha megkedveli ezt az édes rabságot, és önként le
mond szabadságáról? Mert mit kezdhet ő szent fel
sége az emberrel, ha az lemond szabadságáról? 
Nyitva áll-e az ilyen lélek a kegyelem előtt? Nincs-e 
az önkéntes rabságban, még ha az égi szerelem utá
ni nosztalgiából fakad is, valami eredendően ördö
gi? Másképp hogyan magyarázhatnám meg ezt az 
egész zűrzavart, ami velem történt? Hogy előbb az 
ördög ravaszságaként könyveltem el ő szent felsége 
kegyelmét, majd épp fordítva, ő szent felségének tu
lajdonítottam azokat a képeket, melyeket az ördög 
vetített elém?” (179-180. o.) Szentség és blasz- 
fémia kéz a kézben jár mindhárom kisre
gényben. Az ÉLTEM-ben, akár a már idézett 
coitusban, ez igencsak földhözragadt szinten 
jelenik meg: „Tudtam, hogy soha többé senki se 
fog szeretni. És a Benkőné még képes volt odarö
högni az orrom alá: »Az a maga baja, Veronka, 
hogy nem imádkozik.« Nem is értettem, mi köze hoz
zá. A rózsaszín karimás kalapjában állt a kertem 
alatt, s a mutatóujját megemelte, mintha ő lenne 
az isten angyala. Az ujján műbőr kesztyű. A hátsó 
felemet fordítottam felé, mégis tovább beszélt. Erre 
megemeltem a fél fenekem, és sikerült egyet puk
kantanom. Elvörösödött, de nem mozdult. »Fingot- 
tam, nem hallotta?« Sikítozni kezdett. »Maga a sá- 
tán!« Hogy mindenki hallja.” (25. o.) A TÚL ne
mi aktusában több a spirituális elem, de a 
földközelibb blaszfémia és szentség együttes 
jelenléte itt is nyilvánvaló. Am a szentségtörés 
most átszellemül, megszenteltté válik. Az első 
misés pap, Havas Armin magánbeszéde, mi
kor celebrálás közben tekintete találkozik a 
világszép színésznő, Lieber Viktória kacér 
pillantásával: „0, mea culpa, mea culpa! Olyan

vagyok, mint a bibliai koporsó, melyet kívülről fe 
hérre meszeltek, belülről azonban a romlás és rot
hadás benne az úr. Magányos estéimen hányszor 
kielégítettem magam az ágyban, hiába nézett rám 
a feszületről az a fájdalmas, megkínzott arc! Még 
gyönyörűséget is leltem a látványban, amit a kéj 
pillanatában a saját előlövellő nedvem szökőkútja 
jelentett.” (208. o.) Később ugyane feszület 
alatt teszi magáévá Viktóriát: „ A z ágyban a két 
melled közé temetem az arcom, a kezem folytatja a 
gyöngéd enyelgést. A combod feszes, érzem, akár 
egy balerináé. Hatalmas feszület mered ránk a fa l
ról.” (204. o.) Havas Armin mintegy Krisztus
nak ajánlja coitusait.

A kisregények főalakjai triptichont alkot
nak, és így az egyes darabok csak nagyon fel
tételesen olvashatók társaik nélkül, külön. 
Veronika, Molly Bloom nagyon távoli roko
naként, haldoklása ágyában, álmai, képzelgé
sei vizeletszagú matracán; Teréz pedig „má
sutt” él. Havas Armin kerül a legmesszebbre 
a földtől, a fikció szerint ő ugyanis halott, mo
nológja öngyilkossága után hangzik fel. Fel
merül ekkor a lehetőség, hogy Pályi iratait a 
fantasztikus irodalom körébe utaljuk. (Szem
ben az utószót író Nádas Péterrel, magam 
semmiképpen sem tartom Pályit misztikus 
szerzőnek. Ahhoz hiányzik belőle a valódi 
vallásos révület.) Mert mind az olvasó, mind 
az énelbeszélők meglehetősen tanácstalanok 
a tekintetben, hogy a fikción belül mi is te
kinthető valóságosnak az események közül. 
Az utolsó szöveg főhősének önkommentárja 
a többi alak valóságérzékeléséről is elmond
ható: „Előbb-utóbb elveszítem az események folya
matosságát. Ez a félelem az első gondolatom. Pedig 
görcsösen ragaszkodom az emlékezetemhez.” (203. 
o.) Senki sem tudja eldönteni, legfeljebb va
lószínűsíteni, mikor álmodunk, mikor va
gyunk ébren, mi látomás, mi nem, az időha
tárok elmosódnak, a múlt egyenlő erejűnek 
bizonyul a jelennel. Mi több, Havas Armin 
magánbeszédében a jövő is megjelenik, a pap 
öngyilkossága „utáni” események is ábrázo
lódnak: a berlini olimpiász, a bevonulás Kas
sára, a zsidótörvények stb. Az implicit hallga
tó jelenléte azonban még a legutolsó, legter- 
mészetfelettibbnek látszó szöveget is megóvja 
attól, hogy teljesen elmerüljünk a fantaszti
kum világában. Ebben a tekintetben a kisre
gény nem fantasztikus, legalábbis nem a klasz- 
szikus, a XIX. századi fantasztikum értelmé
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ben, amely egykor oly izgalmasan konfron- 
tálta a reális és az imaginárius világát. Döntő 
jelentőségű tanulmányában Todorov egyéb
ként is úgy véli, hogy ennek a fajta fantasz
tikus irodalomnak immár vége. „A XIX. sza
zad a reális és az imaginárius metafizikájában le- 
ledzett, és a fantasztikus irodalom nem volt más, 
mint a pozitivista XIX. század rossz lelkiismerete. 
De ma már nem hiszünk a változatlan külső rea
litásban, és éppoly kevéssé abban az irodalomban, 
mely ennek a realitásnak átirata lenne. A szavak 
nyerték el azt az autonómiát, melyet a dolgok im
már elvesztettek.” Továbbá: „Maga a fantasztikus 
irodalom, mely lapról lapra visszájára fordította a 
lingvisztikai kategóriákat, ezáltal halálos döfést ka
pott; de ebből a halálból, ebből az öngyilkosságból 
új irodalom született.” Úgy vélem, hogy az imp
licit hallgató is az egyik új poétikai kategóri
ája ennek a fejlődésnek. A XIX. századi, 
klasszikus egyes szám első személyű fantasz
tikus narrációban többnyire nincs ilyen hall
gató, mint láttuk az explicit hallgató bele van 
komponálva a szövegbe. Az autonóm szavak 
világában ez már nem feltétlenül szükséges: 
minden irodalommá vált. Az újabb fantaszti
kus irodalom axiómákból indul ki, nem pe
dig tényekből. Axióma, hogy Gregor Samsa 
bogárrá változott, ugyanilyen további bizo- 
nyitásra nem szoruló tény, hogy Havas Ár
min öngyilkossága után kezdi monológját. Az 
implicit hallgató valószinűsiti monológját, 
nyilvánvaló ugyanis, hogy „siron túli” mono
lógja szerelmének, Lieber Viktóriának szól. 
Mintegy az öngyilkosság előtti pillanatban 
hangzik fel, előre átélve a jövőt, egy közös 
élet lehetőségét, amiből azonban nem lesz, 
nem lehet semmi. Szinte elmondja a szinész- 
nőnek és ezzel egyidejűleg az olvasónak, 
hogy mi lesz, minek kellene lenni, ha nem 
vetné le magát a toronyból. A pap élete csak 
az öngyilkosság felé nyitott, oda vezet min
den út, vagy másképpen értelmezve: élete be 
van zárva két öngyilkosság közé. Ezért törté
nik meg „kétszer” a szövegben. Először, 
mintegy valóságosan az elbeszélés legelején, 
és a legvégén, másodszor is, mint egy másik, 
gondolatban végigjárt életútnak az elsővel 
azonos summája. És annak a Havas Ármin ál
tal többször idézett bibliai gondolatnak az 
igazolásaként, hogy az élethez a halálon át 
vezet az út. Maday Veronika implicit hallga
tója az a „szép fiú”, aki leszólitotta egykor a

Fóti úton. Élete legszebb, legköltőibb emléke 
ez, akár Molly Bloomnak az a fiú, aki először 
csókolta meg a mórok falánál. A szép fiú oda
ül a haldokló asszony ágyához, végighallgatja 
gyötrelmes konfesszióját. Képzelgés és földi 
kin, vágyálom és látomás, mocsok és szépség
vágy egybesimul, kibékül a fiú egykori sze
relmes tekintetében. Csak a MÁSUTT főhős
nőjét nem várja földi béke monológja végén. 
Neki ugyanis itt a földön nincs hallgatója; 
magánbeszéde „ő szent felségének”, Krisztus
nak szól. Az ő megnyugvása isteni termé
szetű, itt a földön már nem gyötri kétely: 
„Ami megtörtént, belém van vésve, akár az in
diánok ősi ékírása a kőbe. Megmarad, amíg a lélek 
él. Kérdezhetném, hogy mi a maradandóbb: a kő 
vagy a lélek? De meghagyom a fiataloknak e tépe- 
lődést. Én már nem kételkedem. Nincs rá szüksé
gem többé.” (202. o.) A másik két szöveg, mint
ha arra szavazna, hogy mégis a lélek a mara
dandóbb. „Szétloccsan a fejem a kövön. A lélek 
azonban tovább él, s ha kedve tartja, gúnyt üzhet 
a legszentebb dolgokból is” -  mondja az öngyil
kos pap. (204. o.) A haldokló öregasszony pe
dig igy végzi beszédét: „Az a legfurcsább, hogy 
fölöslegessé vált a testem. Vagyis én magam fö 
lösleges lettem. És mégis élek. Hogy van ez, hogy 
élek? Veszem a levegőt, emelkedik a mellkasom, 
a macskám matat a szekrényben. Úgy látszik, köz
ben bemászott a lyukon, amit az ajtóban vájtam ne
ki. Hallgatom a motozást, megnyugszom, a boldog
ság szétárad a tagjaimban, egészen elbágyadok. 
Hamarosan itt az álom, nem sok kell és lecsukódik 
a szempillám, alszom, igen, alszom.” (154. o.) 
Minden mocskon, öngyilkosságon, förtel- 
men, csalatáson át ez a beletörődő, boldog el- 
alvás, boldog halál a hús trilógiájának legvég
ső kicsengése.

Elgondolkodtató, hogy Pályi András vég
telenül vakmerő, elszánt és megdöbbentő
en szélsőséges, halálközeli, metafizikus távla
tú, átszellemült teljesitménye nem került bele 
az újabb magyar irodalom kánonjába. Első 
megjelenésekor nem keltett különösebb fel
tűnést, Balassa Péter és Nádas Péter kom
mentárjai nem tudták elérni az áttörést. Az 
új kánon mindenekelőtt az iróniát, a frivo- 
litást, a nyelvkritikát, több nyelvjáték egyide
jű  bonyolitását, a mellérendelést, az érték
közömbösséget részesiti előnyben, mindazt, 
ami Pályi irodalmától meglehetősen távol áll. 
Túl „véres”, túl „régies”, túlságosan is embe
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ri művészet ez. Triptichonja középpontjá
ban a szentté váló ember néz szembe velünk, 
balra fetreng a megalázott kreatúra, jobbra 
az öngyilkos zuhanásában lázadó pap. Mind 
nagyon-nagyon merő hús.

Bán Zoltán András

A TÁVCSŐ MŰVÉSZETE
Bodor Adám: Sinistra körzet 
Magvető, 1992. 158 oldal, 130 Ft

1. Bodor Ádám könyvének, a SINISTRA KÖR- 
ZET-nek már az alcíme is, Egy REGÉNY FEJE
ZETEI, megzavarja az olvasót. Regény ugyanis 
egészet, fejezet pedig részt jelent. Az alcím 
viszont éppen ezt az ellentmondást akarja 
feloldani. Hiszen nem egy regény különbö
ző részleteit, nem egy majdan befejezendő 
írás elemeit tartalmazza a könyv. A fejezetek 
éppen így és csak így alkotnak egységes egé
szet. Az alcím nem is műfajt jelöl meg, hanem 
inkább eligazítás, ha ugyan nem használati 
utasítás.

Aki viszont elsiklik az alcím fölött, és alá
merül a szöveg sodrásában, az később mégis 
meg fog torpanni. Mert a regény úgy akaszt
ja el az olvasást, ahogy a nyugodt folyó sod
rása ágaknak és gyökereknek viszi az úszó 
fát. Az olvasó újra meg újra beleütközik va
lamibe, ami meghökkenti. Mint például a ne
vek. Furcsák ezek, és a rendjük is eltér a ma
gyar nyelvétől. Mindenik hihető: külön-kü- 
lön, de ahogy egymás után sorjázva felbuk
kannak, hamar kiderül, hogy együtt mind 
valószínűtlenek. A névrend megfelel a román 
szokásnak, mégsem erre, hanem valamilyen 
hivatalos formára gondol az ember. Különö
sen, hogy a történésből azt is megtudja, min- 
denik a besorolás, a körzet rendjéhez való 
idomítottság bélyege.

Akár erre, akár más hasonlóra figyelne fel 
az olvasó, mindenképpen gondolhat arra is, 
hogy csak a mai rendhagyó regények egy 
újabb változata került a kezébe. Ezt a véle
ményt még tovább erősítheti az első fejezet 
jellege. Hiszen annak első része mindjárt in

medias res vezet, a második pedig megadja a 
történet végét is.

Csakhogy ez a bizonyos res, amibe a me
sélő így bevezet, nem annyira a történet ma
ga, mint a körzet életvilága. Vagyis az, ami a 
történetek során nem mint folyamat, hanem 
inkább mint állapot bontakozik ki. A másik 
fejezetrészben viszont Andrej eleve azokat az 
eseményeket mondja el, amelyek végső vál
tozata egyszerre fogja az ő történetét és a re
gényt magát lezárni. Ez az ismétlés pedig 
egyáltalán nem esetleges, és nem is játék az 
idővel.

Mert a változatoknak helyük szerint más 
és más a közvetlen értelmük. Együttvéve pe
dig az a szerepük, hogy a mesélés ideje és a 
történések ideje egyaránt elveszítse jelentősé
gét. Ami azért fontos, mert a regény menetét 
Andrej Bodor mesélése bontakoztatja ki tör
ténetről történetre, mégpedig úgy, hogy 
ezekből sem külön-külön, sem együttvéve 
nem alakul ki a körzet története. A körzetnek 
ugyanis nincs története. Változások vannak, 
nem is kicsik, de ezekre inkább csak utalások
ból lehet következtetni. A Liga bányász-sisa
kosai által okozott bolydulást is csak sejteni, 
a következményeket pedig legfeljebb kitalál
ni lehet. Még a parancsnokkisasszony rejté
lyes halálával záruló általánosabb bomlást is 
csak hasonló módon lehet feltételezni.

Az utolsó eseménysor mindkét változata 
abban mindenesetre azonos értelmet kínál, 
hogy bármi változást is hoztak volna a boly- 
dulások, a körzet világának rendje átalakul
hatott, de nem szűnt meg abban, ami az em
berek életét közvetlenül szabályozza és alakít
ja. Végül is Andrejt visszalátogatásakor azért 
kergetik ki a körzetből, mert kiment a szállá
sáról, amit, akárcsak első belépése alkalmá
ból, ekkor is tilos elhagynia.

Erdélyben, Caragialetől ihletve, néha 
mondják is: „Ha forradalom, legyen forradalom, 
de akkor ne változzon meg semmi.”

Persze ez a közös értelem csak a regény 
végén tárulhat fel. Az első fejezetbeli változat 
ugyanis nem annyira a történetbe, mint in
kább az elbeszélés módjába vezet be. Hiszen 
az olvasó általa a visszatekintő szemléletmód 
mindent egybefogó múlt idejében rendezke
dik be. Méghozzá úgy, hogy ha egyáltalán 
azonosul valakivel, akkor az nem a körzetben 
tébláboló, hanem az abból kiszabadult és az


