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ironikus regiszter egyenrangú az öngyógyítás 
küzdelmének a keserűségével. Szerintem fel
tétlenül a könyv javára vált volna, ha Barnás 
fenn tudja tartani ezt a kettősséget, ám egyre 
inkább belebonyolódik az önfegyelmezés a 
képzeletet a valósággal, a betegséget a nor- 
malitással szembesítő, néha bizony már unal
massá váló retorikájába.

További bajok erednek abból -  nem orvo
si, hanem irodalmi szempontból -, hogy Bar
nás nem elégszik meg a diagnózisokkal, és 
mindenáron gyógyulást, szép, nagyívű törté
netet akar, s a normalitás utópiájának meg
valósításától vagy a katarzisvágytól indíttatva 
anyagának legradikálisabb rétegeit: a fantá
zia önkényuralmát, a testet tárgyiasító közö
nyös tekintet drámáját, az érzéki-intellektuá
lis megfigyeléseiben feloldódó személyiséget 
vagy a betegségtematika kiforgatását a meg
váltó szerelem melodrámájába futtatja. Úgy 
vettem észre, hogy Barnás általában éppen 
azokat a részeket képtelen nyelvileg megol
dani, tehát a Németh Gábor és Bán Zoltán 
András által jogosan felrótt rossz mondatok
ra leginkább azokon a helyeken találunk, me
lyek a feltételezett normalitást, egészséges 
gyönyört volnának hivatva képviselni. A 
megváltó szerelem lehetőségét képviselő L. 
jellemzése például az erotikus, illetve beteg- 
ségbildung közbülső állomásainak jól egyéní- 
tett nőkaraktereihez képest közhelyes, sőt he
lyenként finoman szólva ügyetlen: „meglepően 
feszes mellei érett nőiségét szegezték mellkasára” 
(129.). És még ennél is inkább zavarbaejtő, 
az erotikus ponyvák nyelvének és, hogy úgy 
mondjam, erotikus koncepciójának színvona
lát sem súroló mélyrepüléssel találkozunk L. 
történetében, amikor a lány saját testével 
végzett kísérletei során végül rátalál a gyö
nyörre. Ilyen mondatokra gondolok például: 
„A férfi nem kedveskedett, olyan erővel tette ma
gáévá, hogy L. vakogott a rázuhanó gyönyörtől.”
(177.)

A félig-meddig sikerült szenvedéstörténeti 
keret mellett a végig változatlan, masszív sti
lisztika homogenizálja Az  É L Ő S K Ö D Ő  szöve
gét. Barnás kissé régimódi, ráérősen meg
szerkesztett, bonyolult, hosszú mondatokat 
felsorakoztató írói nyelve elég kockázatos vál
lalkozás, és mint a fenti példák is mutatják, 
olykor kétségtelenül elég kínos dolgokba ke
veredik. Ráadásul ennek a nyelvnek a lassú

léptéke sem tudja elfedni, hogy Barnás regé
nye sok ponton elsietett és megoldatlan. Van
nak viszont olyan részek is bőven, amikor na
gyon is sikerültnek és indokoltnak tűnik ez a 
meghökkentő asszociációkra épített, bőven 
kifejtett hasonlatokat egymás mellé sorakoz
tató nyelv (nem csak az ironikusan olvasható 
részekre gondolok); legyen szó akár a mik- 
romegfigyelések dekadenciájáról, a fantázia 
túlburjánzásáról vagy az önreflexió útvesztői
ről, ez a furcsa kimódoltság nagyon is indo
koltnak hat, és igen erőteljessé tudja tenni a 
szöveget. Éppen azért, mert abban, ahogy ez 
a szöveg saját irodalmiságát hangsúlyozza, te
hát a hosszú mondatok öngerjesztő, presziőz 
kidolgozottságában, van valami eszelős.

Gács Anna

KINCSRE RESÉS 
HANGYANYOMON

Száraz Miklós György: Az Ezüst Macska 
Dunakanyar 2000, 1997. 322 oldal, 690 Ft

A hangyák igen fürgék és kitartók, némely
kor elképesztően nagy utakat tesznek meg. 
Egyikük feltehetően Macondóból, a Buendía 
család kertjéből egészen a Fátra hegyei között 
megbúvó, térkép nem jelölte városkáig ju 
tott, hogy Jacobus Troll teteme mellett el- 
evickélve egyenesen az Ezüst Macska fogadó 
felé vegye útját.

Ez a bizonyos hangya, bár jelentéktelen 
epizódszereplőnek tűnik, mégsem érdekte
len Az  Ez ü s t  Ma c s k a  olvasói számára. Olyan 
fragmentumok vannak a regény szövegébe 
ágyazva -  akárcsak régi kincskereső térkép 
instrukciói -, melyek metanyelvi állítások
ként is olvashatók, fontos szempontokat rej
tenek önmaguk értelmezésére nézve: hogyan 
lehet a történetek, különösképp Az  EZ Ü S T  

MA C SK A  történetének (történeteinek) titkát- 
kincsét megközelíteni. A regény utolsó mon
datai váratlan önidézéssel visszaívelnek a kez
dő mondathoz, sajátos asszociációt csatolva 
az abban előkóválygó hangya alakjához: 
„Kezdje úgy, hogy -  Jacobus Troll szerette a
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hangyákat. És hagyja, hogy a történet úgy kóvá
lyogjon elő a ködből, mint hangya a kő alól: szer
telenül és elbizonytalanodva.”

A „szertelenség” elsősorban a történet li- 
nearitásának feladásából származik. Ez egy
részt a körszerűen magába záródó regény
időnek köszönhető: a szöveg utolsó mondatai 
arról tudósítanak, hogyan jutott el az elbeszé
lő megírandó regénye első mondatáig. Ilyen 
szerkezetben mindenfajta kezdet szükségsze
rűen in medias res történik, célokság, tér-idő 
linearitása, összefüggések logikai rendje fel
bomlik, „mert minden mindennek egyszerre a kö
zepe, az eleje és a vége”. Másrészt köszönhető a 
regény keretét adó fikciónak: az elbeszélő 
azért érkezett a városba, hogy Jacobus Troll 
halálának körülményeit felkutassa, s ennek 
érdekében a városka még élő lakóit faggatja 
emlékeikről. A nyomozói riport fikciójára 
építő prózai alkotás nem hagyomány nélkül 
való a magyar irodalomban, ám legismertebb 
példái, Kölcsey Ferenc VADÁSZLAK című no
vellájától Sánta Ferenc HÚ SZ Ó R A  című kisre
gényéig jól mutatják, hogy ezek a szövegek a 
több emlékező-narrátor szerepeltetésével le
hetővé váló többszempontú előadásmód le
hetőségeit, a nézőpontok eltérő, egymással 
ütköztethető voltát emelik ki. A García Már- 
quez-regények áthallásaihoz ragaszkodó ol
vasó ugyanezt a polifon technikát figyelheti 
meg az Eg y  E L Ő R E  B E JE L E N T E T T  G Y ILK O SSÁ G  

K R Ó N IK Á JA  szövegében. Az  EZ Ü S T  MA CSK A  

szerzője azonban nem egy eseményt állít sok 
nézőpont fókuszába, Jacobus Troll halála pe
rifériára szorul a riportalanyokban megindu
ló emléközönben. A Mikszáth-féle mesélő- 
emlékező adomák emez újraírt változataiban 
az emlékek „mélysége” sokszor a negyedik
ötödik narrációs szintig, nemzedékek távlatá
ig terjed, nem is szólva a fiktív XVI. századi 
vagy középkori történetekről és dokumentu
mokról. „Az emlékeink, az emlékezés sem más, 
mint a felejtés hiátusa: azaz hiba. Mert csak ma 
van, semmi más”: az így sugallt örök jelenide- 
jűség következtében minden narrátor min
den (relatíve bár korábbi időből származó) 
története „ma”, jelenben játszódik. A regé
nyidő eme sajátos állandóságát hangsúlyozza 
az órások története is: Szakáll Krisztián (mit 
sem törődve a többi város időszámításával) a 
Tűztorony óráját mindig a nap szerint igazí
totta, ez volt számára és a város számára „az

igazi idő”. Az „igazi idő” sajátsága, hogy átjár
hatóságot teremt idősíkok között, átjárható
ságot teremt történetek között is: így, poszt
modern megoldással, egymásból építkező 
történetek konstruálódnak. A monológ for
májában elhangzó történet a XVI. századi 
Kishercegnőről azokból az elemekből (kő
pad, robbanás, tréfa a halállal, félelem és 
őrület) építkezik, nő befejezett kompozícióvá, 
melyek a korábbi fejezetekben a mesélők (fel
tehetően századokkal későbbi) hétköznapi 
életének egymástól független részleteit alkot
ták. A (fiktív) tényekből építkező egységes 
történetkompozíció antipólusa is szerepel: 
Pulyka úr me gkísérte tése és Magdával való 
szökése olyan esemény, mely a városi levél
tárban talált középkori szerzeteséletrajz kom
pozícióját imitálja. Fikció és valóság, megtör
tént és megtörténendő között ikonszerű 
megfelelés jön létre.

A „bizonytalanság” alapja a regény egyes 
szereplőivel kapcsolatban felvonultatott fan
tasztikum. A fantasztikum rétegének bizo
nyos elemei racionalizálhatók, s a szöveg ad 
is magyarázatot egyes eseményekre. így 
Kontyos Erzsók „boszorkányosságának”, idő- 
jóslási képességének megvan a racionális hát
tere, sőt az ő boszorkányos kakasa kapcsán 
az olvasó tanúja lehet a „mitológia”, a városi 
babonák keletkezésének. A kísértetjárások 
vonatkozásában már nem egészen egyértel
mű a magyarázat: „kísértetek nincsenek. De akit 
nagyon szerettünk, néha megjelenik”. Erzsók la
kásában a tárgyak vándorolni kezdenek, el- 
tűnnek-megjelennek, ami azonban nem a 
természet rendjét átható jelenség, hanem Er- 
zsók emlékezetének tréfája: „minden, de min
den fölöslegesnek tűnt és összezavarodott, amikor 
úgy látszott, az évtizedes tapasztalatok már nem se
gítenek, hanem hátráltatnak, amikor a megszokott 
rítus, a dolgok rendje nemcsak értelmetlennek, de 
elviselhetetlennek is tűnt”. Azonban a fantaszti
kum rétege a szövegben racionális magyará
zat nélkül is jelentéseket hordoz, önálló, au
tonóm világmagyarázatot ad. Működik a re
gény világában álombeteljesítő csoda. Gla- 
diólusznak és Odüsszeusz doktornak álmai 
hölgye, illetve álmai hajója „jelenik meg” a 
lehető legtermészetesebb módon, hiszen „az 
álmok nem alakíthatók”, finoman jelezve életük 
beteljesedését (végét, bár vég a regény szer
kezeti alapelve szerint nem létezik). E törté
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netek sajátsága, hogy narrátoruk nem Gla- 
diólusz, nem Odüsszeusz doktor, az esemé
nyek jellegéből következően egyéb szereplő 
sem lehet, hanem titokzatos, mindentudó 
narrátor, talán az a különös „kollektív emlé
kezet”, mely rendhagyó városmonográfia
ként rendezi újra és egészíti ki a városlakók 
történeteit. A fantasztikum megakadályozza, 
hogy a történetek racionális logikai zártságot 
nyerjenek, még a legvéglegesebbnek tűnő 
esemény, a halál sem válik definitív, az ese
ményeket megnyugtatóan lezáró befejezéssé. 
Jacobus Troll alakjához számos különös in
terpretációt fűztek a városbeliek, melyek je 
lentős része Trollt transzcendens alaknak te
kinti, aki kincseket kutat: talán az életelixírt 
ismerő rózsakeresztesnek. Troll boncolási 
jegyzőkönyve szerint a tetem egy megállapít
hatatlan korú férfié, akinek már réges-rég 
meg kellett volna halnia. Persze a boncolást 
városbeli végezte, s a tetemen tapasztalható 
különös jelenségeket az olvasó (tudván, hogy 
Troll megmérgezte magát) tekintheti a mé
reg hatásának. Mire való mégis a bizonyta
lanság, az ambivalencia, paradoxon? „Meg
bontani a befejezettet, a látszólag megbonthatat- 
lant. [...] Valamit befejezni, az annyi, mint kivé
gezni a számtalan lehetőséget. Szűkebbre és szű- 
kebbre szabni a mozgásteret. Egészen a kegyetlen 
és végső pillanatig. Miközben abban sem lehetünk 
biztosak, hogy reggelente ugyanazzal az emberrel 
nézünk szembe a tükörben, aki este az ágyunkba 
feküdt.” Fikció és valóság, álom és tények kö
zötti válaszfal is átjárhatóvá válik, s Haramia 
Gáspár, miután több hétig gyűjtögette a 
hegymászó-felszerelés darabjait, útnak indul, 
belép kedvelt expedíciós könyve lapján az 
egyik képbe, eltűnve az ott magasodó hegy 
havas lejtőjén (többek interpretációja szerint 
öngyilkos lesz). A fantasztikum, a „mitologi- 
zálás”: védekezés az elmúlás ellen.

A csodás, fantasztikus, abszurd események 
színhelye egy (Krúdy-allúziókkal körülírt) 
bányaváros valahol a Felvidéken. „Mert ha 
most megkérdezné tőlem, hogy valójában hol is va
gyunk, mit felelhetnék rá? Mondhatnám-e, hogy 
ebben és ebben az országban, ebben és ebben a me
gyében, városban ? Mondhatnék-e többet, mint hogy 
ezek között a falak között?” E falak zárt teret te
remtenek, a városlakók történeteit várostör
ténetté rendezik. E várostörténet a lakók em
lékeiből összetevődő kollektív emlékezet do

kumentumaként is olvasható: így kerül a tör
ténetek gyújtópontjába az Ezüst Macska fo
gadó, ahol az egyes szereplők találkoznak, 
történetek történnek vagy elhangzanak, ahol 
a szereplők közösségként vannak jelen. Ha
sonló, bár kevésbé hangsúlyos színhely a 
„sárga ház” és a temető, amennyiben Kászo- 
nyi András interpretációja szerint „ebben a vá
rosban mindenki bolond”, esetleg kísértet. E kü
lönös várostörténet olvasható bármely em
bercsoport történeteként, melyben -  Kon
tyos Erzsók szerint -  csak a por állandó. Az 
elmúlás. A város pusztul, vaskorát éli. Akár 
az emberiség. Az aranykor valamikor Nagy 
Lajos király korára tehető, de lehet, hogy ko
rábbra. Mert miután lett a tűz, a mérhetetlen 
vizek, vadak, madarak, „földi paradicsom”, 
majd az ember, „végül kinőtt a földből az első 
kunyhó... Aztán a többi utca, a város”. Rendha
gyó teremtéstörténet (földi paradicsommal, 
pontosabban Paradicsom-heggyel, ahonnan 
a szép fogadósné s Pulyka úr űzetnek-mene- 
külnek), s talán Bábel történetéből is vala
mennyi, hisz Az  Ez ü s t  Ma c s k a  városa idege
nek, kincskeresők gyülekezőhelye, elhagya- 
tottságra ítélt város. Másképp szólva: „a halott 
Teotihuacan”, egy nép halálának (s egyben rej
tett kincsek lelőhelyeinek) szimbóluma. A vá
ros Le Goff szavaival élve „eszköz arra, hogy 
utazzunk időben előre és hátra: hogy átugorhassuk 
az egymást követő eseményeket, és közel kerülhes
sünk régi szituációkhoz” (A v á r o s  Eu r ó p a  t ö r 
t é n e t é b e n ). Az időutazás itt, amennyiben 
történeti időkbe vezet, elsősorban a magyar 
történelem eseményeit idézi meg, különös te
kintettel (tán a többszörös nemzethalál-víziók 
miatt is) az 1848-49-es eseményekre, s (tán 
a Krúdy-imitációk felélénkítése céljából vagy 
a kincstalálás reményét felidézendő) a dua
lizmus korára. így némely történet históriai 
parabolaként is olvasható. Akhilleusz, aki 
(vész)harangozó (bár, lehet, hérosz is, egy a 
széchenyi-féle héroszok közül), az aradi vér
tanúk napján felzarándokol az egyik hegy
oromra, gróf Leiningen Westerburg tábor
nokhoz, aki „idestova három évszázada verhetett 
gyökeret a dombon”. visszatérve a városba, 
minden harang kötelére koncot köt, s mikor 
a kutyák megrohanják, meghúzzák a város 
valamennyi harangját egyszerre, főbe lövi 
magát. Tetemét belepi a galambürülék (mely 
a regény vonatkoztatási rendszerében egy
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szentté magasztosult csavargó attribútuma, 
aki felgyújtotta a németek kaszárnyáját), 
ezüstös szoborrá keményedik, amelyet a vá
ros emlékművévé avatnak. Honfibúban fel
irattal. Az emlékszoborrá, hérosszá, szentté 
magasztosulás (magyar történelmi hőskul
tusz) emez abszurd, egyszersmind lealázó 
módját Erzsók kommentárja kíséri: „A halot- 
tainkban az életet, a múltunkat és a jövőnket kel
lene tisztelnünk... És ennek a borzalomnak semmi 
köze egyikhez se. Semmi köze a valósághoz.”

A város toposza mellett a másik motívum, 
amely koherens erőként működik a szagga
tott történetmondás során, a kincskeresés 
motívuma. A város bányaváros, s ez nem csu
pán az idők mélyébe való leereszkedés (le- 
ásás) lehetőségét rejti, hanem rejtett kincsek 
kutatásának -  fellelésének lehetőségét is. E 
motívum szintén tekintélyes múltra tekinthet 
vissza a magyar prózairodalomban, mint azt 
Kármán Józseftől A K IN C S Á S Ó , Kölcsey Fe- 
renctől A k á r p á t i  k i n c s t á r , Fáy Andrástól 
A H A S Z N O S I K IN C S K E R E S É S  című elbeszélések 
jelzik. E novellák a bibliai kincstoposz men
tén -  „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, 
ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek 
és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kin
cset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s 
ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok. 
Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt  6, 19-21) -  
a kincskeresők két típusát állítják szembe 
egymással. Egyikük földi kincset, pénzt, ara
nyat keres megszállottan, másikuk nem ma
teriális kincs (általában szerelem) után kutat; 
s míg az előbbi része a bibliai szöveg értelmé
ben a megcsalatás lesz, az utóbbié a kincs fel
lelése. A kincsőrző és igazságosztó szerepkö
rét többnyire transzcendens hatalommal fel
ruházott vagy annak szerepkörét imitáló sze
mély tölti be. Az  Ez ü s t  Ma c s k a  városa évszá
zadok óta alkimisták, szerencsevadászok 
gyűlhelye, akik a bányákban rejlő aranyat 
vagy aranycsináláshoz szükséges anyagokat 
keresik, valószínűleg sikertelenül. A város va
lamennyi lakóját foglalkoztatja a kincsek le
lőhelye, bár különböző szempontból. Bernát
hegyi Salamon, a trafikos aranyat kutat fogy
hatatlan eréllyel, majd úgy érezvén, itt a vég
ítélet -  mivel „meghomályosodott a szép szín
arany” -, meghal, talán öngyilkos lesz. Örö
kül három Izabella-aranyat hagy, melyet zöld 
oxidréteg lepett be. Mások -  így Haramia

Gáspár, Gladiólusz, Odüsszeusz doktor -  más 
kincs után (a felfedezés öröme, a szerelem, a 
kaland) törekednek, az ő esetükben lép mű
ködésbe a már említett álombeteljesítő csoda: 
ők távozhatnak a városból, mely az elmúlás 
színhelye, s távozásuk a történetből egyszerre 
beteljesedés és új történet kezdete. A kincs
keresés centrális alakja Jacobus Troll, akiről 
a város lakói feltételezik, hogy megtalálta, 
birtokolja a kincset. (Kincset birtokolnak a 
Kisgumikutyák, szintén mitikus-mesés szférá
ban mozgó törpék is, ám kincsük munkájuk 
bére, melyet mások nem sejtenek, nem ku
tatnak, nem irigyelnek.) A kincsre utal Troll 
neve is: a trollok a germán-skandináv mito
lógia óriásai, akik hegyek között laknak, ahol 
kincseiket őrzik. Általában ártanak az embe
reknek, különösen a kincskeresőknek, aho
gyan Jacobus Troll alakjához is számos ártó 
eseményt, „csodát” kapcsolt a városi legendá
rium, mitikussá növelve kalandor-alakját. 
Troll egyvalakinek juttat kincséből: pulyka 
úrnak, aki szerelméért elfeledkezvén kincs
kereső terveiről, a szép kocsmárosnéval szök
ni akar a városból. Választásával (arany he
lyett a szerelmet) megállja a próbát, leleplezi 
Trollt („szélhámos”), aki azonban kincsének 
csupán igen kis hányadát adja át neki azon
nal. A többit is ráhagyja, de majd csak a szö
kött pár fia, a városba nyomozni-érdeklődni 
érkező narrátor kapja meg: egy bőröndnyi, 
akkor már értéktelen pénzt, hajdan „krőzusi 
kincset”. A kincsre, a város rejtette kincsre is 
érvényes az elmúlás átka. Mert család, város, 
nép, emberiség átka nem csak (száz év) ma
gány lehet.

A vándorló tárgyak, latin-amerikai vonat
kozások García Márquez-allúziói közül kisé
táló hangya igen messzire vezet tehát Krúdy- 
regényekből ismert tájakon, át a narráció út
vesztőin, a fantasztikum sűrűjében, ahonnan 
néha Trivulzió szeme kacsint elő, útközben új- 
racsodáltatva Mikszáth mesekompozícióit. 
Kincset lelhet végül az olvasó is, attól függő
en, a keresők melyik táborához csatlakozik.

Balogh Piroska


