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ra abból a képtelen, bevehetetlen nézőpont
ból, amit ő jelent számunkra. Ezáltal paradox 
módon létrejön a közös (?) szöveg.

Az ő=én és én=ő, illetve megfordítva: én 
nem vagyok ő, és én nem is vagyok én, sőt, 
mint éppen Hölderlin költői sorsa bizonyítja, 
még ő sem ő. Nincsenek biztos pontok, noha 
az írás során persze kérdéses, mennyire lehet 
ezeket a viszonylatokat ténylegesen lebegtet
ni. Vajon elviseli-e a mű írás és olvasás diffe
renciájának lebegtetését? Vagy pedig egy má
sik, az előbbitől eltérő értelemben is torony
költészetről van szó, nevezetesen olyan alko
tásról, amely egyszersmind ki is oldja a saját 
maga teremtette feszültségeket, a nekifeszü- 
lés, az ütközés terét feloldja a közös szöveg 
topográfiai terében? Ilyesféle tendenciát vé
lek tetten érni a kötet végkicsengésében, 
mely nyilvánvalóan a függelék ama költői as
pektusból érthetetlen vállalkozásában mutat
kozik meg, hogy Kukorelly itt -  talán csak a 
„gyengébbek kedvéért” (?) -  hirtelen lefor
dítja (!) az eddig prezentált Hölderlin-idéze- 
teket magyarra! Mintha valóban hinne a köz
vetítésben, s elfeledkeznék Walter Benjámin
nak ama megjegyzéséről, miszerint ha a költő 
arra vállalkoznék, hogy fordítson, ezzel egy
szersmind be is vallhatja, hogy „feladhatja a 
feladatát”.
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Eddigi olvasmányaim során csupán egyszer 
találkoztam olyan könyvrecenzióval, mely
ben a recenzens bevallotta, hogy nem bírta 
végigolvasni a művet, melyről ír. Pedig nem
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valami zuglap, hanem a minőségére büszke 
és némi sznobériától sem mentes Spiegel hoz
ta az írást, és nem is akármilyen könyvről, ha
nem a kortárs osztrák irodalom feneasszo
nyának, Marianne Fritznek opus magnumá- 
ról, a Dessen Sprache du nicht  verstehst 
című regényéről értekezett. A kínos és felette 
szokatlan beismerés azóta is jellemzi a könyv 
befogadástörténetét: még germanistakörök
ben is alig akadnak néhányan, akik elolvas
ták volna a szerkesztés és a cselekményfűzés 
komplexitásával az olvasót próbára tevő, sok 
ezer oldalas regénymonstrumot. A regény 
azonban mindezek ellenére jelen van az iro
dalmi köztudatban, és abban mindenki 
egyetért, hogy századunk német nyelvű iro
dalmának kiemelkedő jelentőségű alkotásá
ról van szó.

Az Átkelés az üvegen helyzete némikép
pen Marianne Fritz regényének befogadásá
ra emlékeztet: m indenki tudja, hogy jelentős 
művel állunk szemben, mégis, ha jól sejtem, 
többen vagyunk olyan gyakorlott olvasók, 
akik nem  voltak képesek, illetve egy ponton 
túl nem akartak megbirkózni M árton László 
idáig legjelentősebb(nek mondott) regényé
vel. Nem örülök neki, hogy nem tudtam  el
olvasni, mégis e tény talán nemcsak az én 
restségemre, hanem a regény sajátosságaira 
is fényt vet. Mindezt csak azért említem meg, 
m ert úgy érzem, hogy a JÁKOB WUNSCHWITZ 
IGAZ TÖRTÉNETÉ-vel M árton maga mögött 
hagyta a kevesek által olvasott nehéz szerző 
imázsát, és hallatlanul szórakoztató könyvet 
írt, melynek számos értéke közül az egyik ta
lán épp abban rejlik, hogy mind az iroda
lomelméleti kérdések iránt fogékony olvasó, 
mind pedig egy szélesebb olvasóközönség 
öröm ét lelheti benne.

Esetlegesnek tetszhet a „szórakoztató”, il
letve a „nehéz” könyv kategóriája, ez a két 
szó azonban mégis pontosan jelzi azt a két be
fogadási lehetőséget, melyre a könyvvel 
„szerződést köthetünk”. Mindkét lehetőséget 
már maga a cím veti föl: egyrészt ugyanis 
(végre) valóban történetet olvasunk, melyet 
a regény szerkezetét figyelmen kívül hagyva 
röviden valahogy így lehetne összefoglalni: a 
XVII. század elején, nem sokkal a harminc
éves háború kitörése előtt Guben városában 
a városi szőlősgazdákkal súlyos igazságtalan
ság esik meg: a város nem teszi lehetővé 
számukra, hogy a szokásnak és a törvények

nek megfelelően a Neisse beállta előtt bo
rukat elszállíttassák. Jogorvoslatot keresnek, 
de ügyük kapcsán különböző érdekcsopor
tok és személyek vélt vagy valós sérelmei is a 
felszínre kerülnek, és az először viszonylag 
egyszerűnek tűnő eset hallatlanul összebo
nyolódik. A szerteágazó történet betekintést 
nyújt a város, a választófejedelemség és a csá
szárság egymással vetélkedő, egymásnak el
lentmondó vagy egymással összefonódó ér
dekeibe. A szőlősgazdák ügye egyre dagad, 
és a véletlenek szerencsétlen összejátszása, il
letve bizonyos erők munkálkodása folytán 
úgy tűnik, mintha a városban történteket lá
zadásnak lehetne nevezni. A címszereplő, Já 
kob Wunschwitz véletlenül keveredik az ügy
be, és fatális véletlenek sorozatának következ
ményeként előbb-utóbb mégis a vélelmezett 
lázadás vezetőjeként állítható be, így amikor 
a császári megbízott csapatai megjelennek, 
hogy rendet teremtsenek, Wunschwitzot, 
mint a „lázadás” vezetőjét kivégzik.

A cselekményt csak az elbeszélésmód sajá
tosságait figyelmen kívül hagyva lehet ilyen 
kompakt módon összefoglalni, amivel azon
ban mégsem teszünk erőszakot a könyvön, 
minthogy ez az eljárás megfeleltethető an
nak a talán kulinárisnak is nevezhető befo
gadásnak, melyben az olvasó „szórakoztató” 
könyvként olvassa a művet, átadja magát a 
történések sodrának, elképzeli a hallatlan 
plaszticitással és szigorú nyelvhasználattal te
remtett helyszíneket, elcsodálkozik az embe
rek viselkedésén, megbámulja a táj szépsége
it, azaz szívesen bolyong a fikció világában, 
történetként, kosztümös hollywoodi film
ként, XIX. századi regényként olvassa a 
könyvet, azazhogy olvasná, hiszen a szöveg 
maga akadályozza meg, hogy hosszabban be
lefeledkezzünk a fikcióba: minél tovább gör
dül ugyanis előre, annál kiismerhetetlenebbé 
is válik a történet, így az olvasó előbb-utóbb 
bizonyosan egy labirintus foglyának érzi 
majd magát, helyzetéből pedig a reflexió esz
közével próbál szabadulni.

A szöveg kényszerít tehát a reflexív olva
sásra, melynek során legelőször is a címre, il
letve annak aporetikus jellegére figyel föl az 
ember: fikcióról lévén szó, az elmesélt esemé
nyek eleve kivonják magukat a verifikálható- 
ság szempontjai alól, így az igaz TÖRTÉNET 
megnevezés legalábbis problematikussá vá
lik, amit egy önreflexív részben a regény is
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megfogalmaz: „márpedig a hamisság gyakran 
foglalja magában az igazság elemeit, sőt előfordul, 
hogy az igazság elemei vannak túlnyomó többség
ben, ám az állítások összessége mégsem igaz, vagy 
legalábbis nem bizonyítható, vagy ha mégis, akkor 
a bizonyítás következmények nélkül marad”.

A címnél maradva: mindaz, ami itt elme- 
séltetik, eleve nem lehet „igaz”, és végképp 
nem nevezhető Jákob Wunschwitz törté
netének, hiszen nem egy, hanem számtalan 
történet meséltetik itt el, és mindegyik más 
helyszínen, gyakran teljesen különböző tör
ténelmi korokban játszódik, mindegyikben 
újabb és újabb figurákat és eseményeket vo
nultatva fel. Jákob Wunschwitz története csu
pán egy része a XVII. században zajló, szám
talan szereplőt, helyszínt és konfliktust meg
jelenítő történetegyüttesnek, melyek közül 
egyik sem zárt, hanem időben és térben 
újabb kapcsolódások felé nyílik meg. Ezek
nek a túlsúlyban lévő mellékszálaknak semmi 
közük sincs a címben ígért főtörténethez, 
ugyanakkor épp ez a mindig új és új irányba 
megnyíló cselekmény veti fel hangsúlyosan a 
kérdést, vajon lehetséges-e kontextusából 
(azaz textusba ágyazottságából) kiragadni 
csupán egy történetet, illetve, hogy hol hú
zódnak ennek határai: „Munkánk célja nem több 
és nem kevesebb, mint a történet maga, ha úgy tet
szik, a történet elmondhalósága. Csakhogy egy em
ber igaz története valójában emberek és dolgok meg- 
számlcdhatatlan sokaságának igaz története, és ezen 
semmiféle szerkesztés, válogatás vagy csoportosítás 
nem tud változtatni; ha pedig az arcok és tettek so
kaságának széttartó szálait egy általunk meghatáro
zott fókuszpont felé irányítjuk, számíthatunk rá, 
hogy ez a fókuszpont kívül esik látóhatárunkon.”

A Wunschwitz szövegalakítása talán vi
zuális metaforákkal írható le a legérzéklete
sebben: gazdag, dús mintázatú szőnyegre em
lékeztet a regény, és amint egy szőnyegről 
sem lehet megmondani, mely szálak felelősek 
a kellemes összbenyomásért, úgy esetünkben 
sem állapítható meg, hogy e sűrűn egymásba 
fonódó vagy épp egyes csomópontokból szét
szaladó történetszálak melyike is a legfonto
sabb a kirajzolódó szövegszőttesen. Jól érzé
kelteti mindezt az alábbi részlet, melyben az 
elbeszélő a városban zajló eseményekre (a 
„lázadók” a megáradt Neissén akarnak átha
józni, hogy átadják a császár csapatokkal fel
vonult helytartójának a város kulcsait) egy 
sor, épp e főtörténet szempontjából semmi

lyenjelentőséggel nem bíró melléktörténetet 
játszik rá: „Viszont Stanislaw Dubagk pékmester, 
akinél a város kulcsai voltak, miközben felállt, ál
lítólag a kulcsokat akarva felmutatni, elveszítette 
az egyensúlyát, és belezuhant a vízbe; Wunschwitz 
és társai pedig, miután újabb erőteljes lökés érte a 
csónak oldalát, és a lövészek nekiálltak, hogy meg
töltsék puskájukat, igyekeztek minél gyorsabban el
távolodni a hajótól és behúzódni a Kolostori-negyed 
félig-meddig elöntött házai közé, ahol végül sikerült 
is kiszállniuk egy keskeny, favázas építménytől ta
karva, amelynek emeletén egy özvegyasszony lakott 
a lányával, aki biztos volt benne, hogy ő okozta az 
árvizet, ezért, bárhogyan biztatták, már második 
napja nem volt hajlandó a kisdolgát elvégezni, és 
ahol történetünk után százötven évvel a szegényház 
fog épülni, majd egy másik évszázadban a szegény
ház helyére kerül a vágóhíd és közvetlenül mellé a 
dögfeldolgozó telep, ezért joggal hitték a város ak
kori lakosai, hogy: »Elmúlás és keletkezés a két in
tézmény közelsége révén képezi a messze tekintő 
népegészségügy önmagába záruló és önmagát ki
egészítő körforgását.« Wunschwitz és társai hálát 
adtak Istennek, amiért kimentette őket a veszede
lemből..."

Az elbeszélő stratégiája minden esetben 
hasonló logikát követ: a történet egy aspek
tusát kezdi megvilágítani, de alighogy bele
fogott, egy tárgy, egy ember vagy egy nyelvi 
megfogalmazás kisiklatja, és (végleg vagy 
csak hosszabb ideig) nem a megkezdett tör
ténetet folytatja, hanem a képzettársítás se
gítségével megjelenített újabb szálat gombo
lyítja tovább. Gyakran azonban ez az újabb 
történet is kisiklik, és az elbeszélő érdeklődé
se ismét más irányba fordul: „És ne reméljétek, 
hogy emberséges választ kaptok a nagyméltóságú 
városi tanácstól, mert a nagyméltóságú városi ta
nács szarik a fejetekre (ezt egy Stanislaw Dubagk 
nevű pékmester kiáltotta, aki különösen fel volt há
borodva másnap elmaradó nyeresége és egyéb lénye
ges okok miatt), úgyhogy mindjárt írjatok egy másik 
beadványt Sorau kastélyába őkiválóságához, a telj
hatalmú császári megbízott Anselm von Promnitz 
báróhoz! Es ne csak a saját panaszaitokat írjátok 
bele, hanem felhatalmazunk titeket (ez Valentin 
Budachnak, a legidősebb és legtekintélyesebb gube- 
ni takácsnak a hangja volt; ő pedig nem tudta meg
bocsátani, hogy vagyona és mesterségbeli tudása el
lenére nem őt választották városi esküdtnek, holott 
messze földön híresek és keresettek voltak patyolat 
kendői, és leginkább arra volt büszke, hogy az áruló 
Ferdinand von Hardeck gróf megcsonkított holttes
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tét Ernő főherceg személyes rendelkezése nyomán az 
ő madármintás vásznába göngyölték bele; Ernő fő
herceg a császár legidősebb öccse volt, Hardecknek 
pedig azért vágták le a kezét, mielőtt a fejét is le
vágták volna, mert a törököknek harc nélkül áten
gedte Győrt, amely nemcsak a legfontosabb nyugat
magyarországi erődítmény volt, hanem aggasztóan 
közel is feküdt Bécshez, ahonnét a császári udvar 
időközben átköltözött Prágába), hogy mindannyi
unk nevében szólaljatok fel, hadd lássa őkiválósága 
Promnitz báró, hogy az egész város milyen keser
vesen sanyargattatik!”

Egy történet helyett rengeteg történet tö
redékét kapjuk itt csupán, az egyes töredé
kek plaszticitása, illetve a részletek cizellált ki
dolgozása ugyanakkor ígéretként hat, mely 
szerint m inden történet kibontható. Az elbe
szélés középpontjában nem az elbeszélt világ 
valamely eseménye vagy szereplője áll: a J á
kob Wunschwitz IGAZ TÖRTÉNETÉ-nek vol
taképpeni főszereplője nem egy felléptetett 
szereplő, hanem  a régm últ idők polihisztora
it vagy a nagyobb generációk filológusait idé
ző, enciklopédikus tudásában kénye-kedve 
szerint csapongó elbeszélő maga.

Omnipotens, mindentudó és mindenható 
elbeszélő ez, aki jelenlétével rátelepszik az ál
tala megjelenített fikcionális világra, és a be- 
lebeszélés eszközével folyton a maga szerepé
re, illetve az elbeszélt világ fikciós voltára hív
ja  fel a figyelmet. Tudása, illetve a dolgok el- 
beszélhetősége felett gyakorolt hatalma kor
látlannak tűnik. Talán érdemes egy példán 
érzékeltetni is mindezt: a szőlősgazdák, a vá
rosban lezajló események elindítói -  látszólag 
a regény ezeket az eseményeket, illetve az eb
be belekeveredett Wunschwitz körüli törté
néseket meséli el -  beadványt szerkesztenek, 
és ezt a városi jegyző személynökének, egy 
bizonyos Bononiusnak szándékoznak átadni. 
Az elbeszélő a városban keringő pletykák fel
idézésével beszéli el Bononius múltját, illetve 
jelenlegi helyzetét, majd mindenre kiterjedő 
mikroszkopikus részletességgel festi meg sze
gényes lakását: „...egyébként pedig csakugyan sok 
macska volt a sötét, szűk és hideg helyiségben, ame
lyet ablak híján, hacsak nem számítunk ablaknak 
egy tenyérnyi rést, amelyre disznóhólyag volt feszít
ve, egy szál gyertya volt hivatva megvilágítani; né
mely macskák doromboltak, mások nyivákolva kar- 
molászták egymást, sőt az egyik sarokban, rongyok
ból kialakított almon az egyik öreg cirmos éppen el
lett, három vagy négy kiscica mintha máris ott he

vert volna hasánál, úgyhogy a városi jegyző felha
talmazott személynökének sűrűn fel kellett ugrálnia 
parazsas fazeka mellől; pedig szerény hajlékában 
csakugyan hideg volt, annak ellenére, hogy istálló
szag és langyos pára szállt fel a padlódeszkák ré
sein, és lent a földszinten időnként, főleg fejés előtt, 
elbődültek a tehenek; az épület ugyanis, amelynek 
padlásán a városi jegyző személynöke meghúzta 
magát, marhaistálló volt”.

Egy helyszín részletező leírása általában a 
miliő megjelenítésében vagy a szereplők 
helyzetének, lelkivilágának megrajzolásában 
segít, Márton szereplői azonban legfeljebb 
egy-egy arcukkal, villanásnyi időre válnak 
önálló, szuverén individuumokká, sokkal in
kább karneváli forgatagban megjelenő mari
onettfigurákra emlékeztetnek, urukat és te
remtőjüket, a szerző-masinisztát1 pedig lát
hatólag nem érdeklik az egyén érzései, remé
nyei és félelmei: a kifogyhatatlan részletgaz
dagsággal elbeszélt történettöredékek sokkal 
inkább azt a kérdést firtatják, hogy meghúz- 
ható-e egy határ, melyen kívül a történések 
már nem kapcsolhatók valamely elbeszélt 
történethez, vagy hogy valójában minden 
mindennel összekapcsolható-e.

Visszatérve a vizsgált jelenethez: elfogyott 
néhány sor, a cselekmény nem jutott előrébb, 
a rengeteg apró részlet pedig sem a korábbi 
szövegrészekből nem ered, sem nem magya
rázza a regény egyetlen későbbi szövegrészét 
sem. Ezek a hallatlan gazdagsággal megjele
nített képek és helyszínek magukban állnak, 
csak ritkán kapcsolódnak más szövegrészek
hez, és nem szolgálják az elbeszélés bármine
mű teleológiáját. Mindez azonban csak a je
lenet „bevezetése”, hiszen Bononius épp az 
alpolgármester neki címzett levelét olvassa, 
az elbeszélő pedig ennek tartalmáról, illetve 
Bononiusnak a levél kapcsán felmerülő gon
dolatairól is gyorsan tájékoztatja az olvasót. 
A szőlősgazdákat megpillantván Bononius 
azt hiszi, az alpolgármester küldöncei állnak 
előtte, mire az elbeszélő öt sorban gyorsan el
mondja, hogy milyen jóslatot mondott az al
polgármesternek valaki („egy Cupido Schütz 
nevű koldus, akit azután kitiltottak a város terüle
téről”) a küldöncökről, majd Bononius hosz- 
szas -  és a regényben megrajzolt hatalmi vi
szonyok szempontjából megvilágító erejű -  
fejtegetésbe kezd a világ rendjéről, a Jóról, a 
Rosszról és a Véletlenről. A Bononius okfej
tésének visszaadásához használt függő beszéd
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idézetjelleget kölcsönöz az elmondottaknak, 
nem az ábrázolt szereplőket, hanem az elbe
szélőt helyezve így a regény centrumába. Ez
után ismét Bononius gondolataiba kapunk 
betekintést, melyben a szőlősgazdák meggyő- 
ződéséhez/félrevezetéséhez/lerázásához hasz
nált argumentáció az alpolgármesternek íran
dó válaszlevél argumentációját segített kiala
kítani;2 a polgármester leveléből, illetve a 
gondolatban megfogant válaszlevélből képet 
kapunk a levelezés tárgyát képező történetről 
(Bononius elcsábította az alpolgármester ne
velt lányát), majd a szőlősgazdák távoznak.

Fenti jelenet még a viszonylag egyszerűen 
visszaadhatok közé tartozik, hiszen az elbe
szélő máskor nemcsak a helyszínek, illetve a 
„valós” és a tudatfolyamokban „történő” ese
mények között váltogat kiismerhetetlen logi
kával, de egy-egy jelenet kapcsán az idősíko
kat, illetve a regény „szövegközi” beágyazott
ságát is alaposan összekeveri. Mitológiai fóli
áktól kezdve Boccaccio, Cervantes, Lessing 
és Kleist műveit idézi (és nyilván ezer más 
szöveget, melyet én, az olvasó nem ismerek, 
azaz a szövegközi kapcsolatot sem tudom 
megteremteni velük), a megidézett „történel
mi” korok pedig a madridi eretnekégetések
től az egyesült Németországban lezajló ide
genégetésekig terjednek. Az elbeszélő hatal
ma korlátlannak tűnik; sem a kauzalitás, sem 
az események kronológiája és belső logikája, 
sem a történelmi hitelesség nem kényszerítik 
semmire. 'Torténetfuzésének egyedüli rende
zőelvét egy mindenfajta szabályozás és kate
gorizálás alól kibújó, burjánzó asszociatív lo
gika adja.

Ugyanígy végtelennek tűnik az elbeszélő 
tudása is: semmi nem marad titokban előtte, 
esetenként megmutatja teremtményei leg
bensőbb rezdüléseit, sőt amikor kedve tartja, 
rávilágít az egymástól látszólag távol eső szá
lak összefüggéseire is. Omnipotenciájának -  
számomra különösen rokonszenves módon — 
csupán önkorlátozása szab határt, mellyel 
akár a legnagyobb szövegkavargás közepette 
is tévedhetetlenül mutat rá, hogy hol húzód
nak számára az elbeszélhetőség határai. Em
lékeim szerint háromszor torpan meg a szö
veg: először egy még nem érett nő testi bá
jainak leírásakor, másodszor egy boszorká
nak kikiáltott asszony megkínzásakor, har
madszor pedig a címszereplő lefejezésekor. 
Az első két eset a narráció kikezdhetetlen eti

kai alapállását világítja meg, valami ilyesmit 
sugallva: ha akarnám, elmondhatnám a kín
zás legapróbb részleteit is, mégsem teszem.

A harmadik esetben viszont az elbeszélő 
lázadását vélem kihallani az abszolút hatalmát 
kikezdő „tények” ellen: még ha lefejezték is a 
„történelmi” Wunschwitzot, e tény nem kény
szerítheti semmire a J ákob W unschwitz 
IGAZ TÖRTÉNETÉ-t: „Egyikük magasra emeli a 
baltát, amelynek élével az ajtót hasogatta szét; most 
azonban az élét fordítja fölfelé, s a fokával készül 
lesújtani. De ha kiolthatta is a valóságban a kel
mefestő életét, erre történetünkben aligha lesz már 
módja, mert ebben az utolsó pillanatban véget ér 
JÁKOB WUNSCHWITZ IGAZ TÖRTÉNE
TE.” A könyvnek ez a zárómondata azonban 
nemcsak azt mutatja meg, miként emancipá
lódik az elbeszélő a tényéktől, hanem azt is 
érthetővé teszi, miért kelti a regény az ezer 
mellékszál és önreflexív rész ellenére is nagy 
és elvileg ádátható rendszer benyomását.

Egy újabb (ismét vizuális) metaforával élve 
a Wunschwitz szövegalakítását talán olyan 
múzeumlátogató viselkedéséhez lehetne ha
sonlítani, aki egy hatalmas, roppant részlet- 
gazdagsággal megfestett körkép előtt áll, és 
érdeklődése, illetve mindenkori kedve sze
rint hol erre, hol meg amarra a részletre fi
gyel. Ugyanakkor szinte mellékes, mennyi 
ideig mélyed el egy-egy részletben, vagy mi
lyen gyorsan siklik át számos másik felett, hi
szen tudható, hogy előbb-utóbb körbefordul, 
a kép magába záródik, és az egyes részletek 
egy nagyobb egységben nyerik el értelmüket. 
A tablószerűség, illetve a panorámakép me
taforája a XIX. századi regényre emlékeztet, 
az összkép, melyet a Wunschwitz elolvasása 
után kapunk, azonban nem egy személy, cso
port, társadalmi osztály történetét, hanem 
magának a történetmondásnak a problémá
ját jeleníti meg. Fend állításomat átalakítva így 
azt mondhatnám, hogy a regény igazi fősze
replője maga a narráció. (Külön vizsgálatot 
érdemelne a történések centrumáról, fikció és 
valóság viszonyáról, a történetek elágazásáról, 
az elbeszélés fokuszálásáról, az időről, mint az 
elbeszélés rendezőelvéről, illetve általában a 
narrációról szóló, veretes, szép nyelven meg
fogalmazott önreflexív részek és az elbeszélői 
stratégia egymáshoz való viszonya.)3

Az embernek az a benyomása, mintha a 
W unschwitz egyrészről az Ulysses vagy a 
Mrs. Dai.loway, másrészről pedig a Géné-
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zis történet között helyezkedne el a narrato- 
lógiai spektrumon. Azt a képzetet kelti, mint
ha egy tudatfolyam-regény részletességével 
az „idő rövid történetét” volna képes elmonda
ni. A körkép illúzióján túl mindebből azon
ban nem lesz semmi, hiszen Jákob Wunsch- 
witz, illetve a cselekménybe fellépő, beúszó 
személyek története csak félig, negyedig, ti
zedig elbeszélt marad, ezek ugyanis csak lát
szólag kerekednek le, a bő elbeszélői vénával 
megírt, a kiterebélyesedés esélyét magukban 
hordozó részek pedig semmifajta egységgé 
nem állnak össze, sőt a történetben előreha
ladva sokkal inkább csak emez egység hiányát 
jelenítik meg. A könyv nem tud (és vélhetőleg 
nem is akar) megfelelni az enciklopédikusság 
elvárásainak, és így végső soron a mindenséget 
egyszerre megalkotó és leképező történetszö
vetnek csupán egy foszlánya kerül az olvasó elé, 
melyen megcsodálható a kész szőttes dús min
tázata, ugyanakkor a kép szélén a szálak elvar
ratlanul vesznek a semmibe.

Persze a regény eme szaggatott, átláthatat
lan és kaotikus szerkezetére figyelő olvasó 
éppúgy gyönyörűséggel olvashatja Márton 
regényét, mint valamely hagyományos törté
netet, gyönyörűsége azonban kevésbé a ma
gával ragadott ember bámulata, semmint a 
reflexió eszközével felvértezett olvasó gyö
nyörűsége lesz. A lineárisan, valamiféle kro
nológiát követő történettől a WUNSCHWITZ 
esetében a szövegszőttes/textus metaforájá
hoz vezet az út, amely azért megvilágító ere
jű, mert a regény befogadásának másik fon
tos előfeltételére hívja fel a figyelmet, még
pedig arra, hogy a szőttes főszálai más mű
vekhez és más írásmódokhoz teremtenek 
kapcsolódást.

Már a könyv első recenzensei4 is utalnak 
rá, hogy Márton regénye mögött ott rejlik 
egy másik szöveg, jelesül Kleist Kohlhaas 
MiHÁLY-a. Valóban, irodalmi előképként leg
először talán a Kohlhaas merülhet fel, 
ugyanakkor a WuNSCHWiTZ-ot egy tágabb 
intertextuális horizonton is megragadható- 
nak tartom, melyben a regény a teljes kleisti 
életművel folytat dialógust.

A tények ismertek: Márton László a több
szörös kritikai vihart kavaró, a könyvkiadás 
jelenlegi helyzetét nézve azonban minden 
kritikán túl kiemelkedő jelentőségű magyar 
Kleist-összkiadás egyik résztvevője, Kleist mű

veinek invenziózus fordítója. Márton eddigi 
-  szintén nem minden polémiát nélkülöző -  
fordítói tevékenységének csúcsteljesítményét 
ugyanakkor épp Kleist-fordításaiban, azon 
belül is a KOHLHAAS magyarításában látom. 
A WUNSCHWITZ megjelenése időben a Kleist- 
prózafordítások utánra esik, így jó  okunk van 
feltételezni, hogy ez a mű keletkezésére is 
igaz: a regény valószínűleg a Kleisttel való el
mélyült foglalatosságot igénylő fordítói és 
kutatómunka alapján jött létre.

A szöveg maga több helyen reflektál be
ágyazottságára. A regény 84. oldalán például 
az idősíkok nagyszerű összemosásával jeleníti 
meg a Kohlhaas Mihály alakjához mintául 
szolgáló Hans Kohlhasét, majd névtelenül, 
de halála időpontjával és annak körülmé
nyeivel, illetve Kohlhaas M ihály című mű
vével mégis félreérthetetlenül, „általunk nagy
ra becsült költő”-ként idézi meg Kleistet.

Bonyolultabb a helyzet azzal a JEGYZET- 
tel, mely a könyv utolsó oldalán olvasható:5 
„Jákob Wunschwitz özvegyének II. Rudolf császár- 
hoz intézett beadványa más, Wunschuritzra vonat
kozó dokumentumokkal együtt megtalálható Chris- 
tian Schöttgen és Georg Christoph Kreysig »Diplo- 
matische und curieuse Nachlese dér Histori von 
Ober-Sachsen und angrentzenden Landem« című 
gyűjteményének (Dresden und Leipzig, 1731) má
sodik kötetében.” Kleist ugyanis a KOHLHAAS 
megírásakor épp e Schöttgen-Kreysig-kom- 
pendiumot használta kiindulópontul, Már
ton pedig, aki nemcsak fordítónak, de filoló
gusnak sem utolsó, vélhetőleg a Kohlhaas 
fordításakor vette kezébe azt.

A W unschwitz tehát nem közvetlenül a 
Kohlhaas MiHÁLY-lyal, hanem annak elő- 
szövegével6 teremt kapcsolatot. Kleist „felől 
olvasva”, a Schöttgen-Kreysig-kompendium- 
ban Hans Kohlhase alakja áll a középpont
ban, azaz Jákob Wunschwitz történetének 
középpontba állításával a kompendium hie
rarchiája értelmeződik át.7 Márton regénye 
azonban csak látszólag és legfőképpen a cím
ben sugalmazva alakít ki egy másik hierarchi
át, burjánzó, indaszerű szövegépítése nem te
szi lehetővé a szereplők, az idősíkok vagy az 
egyes történetszálak egymás fölé rendezését. 
Míg Kleist elbeszélése még valóban Kohlhaas 
Mihályról szólt, a cselekményt az ő tettei haj
tották előre, azaz még főszereplője volt saját 
történetének, Wunschwitz véletlenül kerül
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abba a történetbe, melyben anakronizmus
nak tűnik a történéseket meghatározó, világ
látásában és tetteiben kongruens szubjek
tum, és amelyben az események reménytele
nül különváltak az ő szándékaitól. A WUNSCH- 
WITZ cselekményének egyik ága, melyhez 
azért az elbeszélő, ha mégoly nagy kitérők 
árán is, mindig újra visszatér, ugyanakkor 
megfeleltethető a Kohlhaas cselekményé
nek: a történet kiindulópontját egy törvény
szegés képezi, melynek mindkét történetben 
a világ egészére, berendezkedésére vonatko
zó kihatása van. Mindkét műben a kizökkent 
világ visszaállítására tesznek kísérletet, mely
nek során mindkét történet szereplői a hata
lom labirintusának sötétjében bolyonganak. 
A címszereplőket épp a hatalomhoz való vi
szonyuk különbözteti meg legjobban egy
mástól, mert míg Kohlhaas az utópista forra
dalmár típusát jeleníti meg, addig Wunsch- 
witzot a polgári és szabadságjogokért síkra- 
szálló, de az erőszak, illetve az erőszakos té
rítés eszközeitől nagyon távol álló citoyen- 
ként ismerjük meg.

A Kohlhaas Mihály azonban csak egy 
ama számos Kleist-szöveg közül, melyet a 
WUNSCHWITZ idéz. H appenrod alpolgármes
ter eszeveszett szerelemre gyúló nevelt lányá
nak története a H eilbronni KATicÁ-t juttat
ja  eszembe; szexualitás és gyilkolás közvetlen 
„összevetítése” egy vadászat során a Pf.nthe- 
SlLEÁ-ra utal; az a jelenet pedig, melyben a 
szerző egymásba játssza a nő illatát és a lőpor 
fanyar szagát, az O MÁRKlNÉ-ra emlékeztet. 
Kleist „helyzetei”, a művekből vett szó szerin
ti szövegrészek vagy éppen meghunyászko- 
dás és agresszió között ingadozó leveleinek 
magyarított megszólításai (mint „magasan és 
jól született” vagy „őkiválósága”) a Wunsch- 
WiTZ-ban azonban csak idézetek maradnak. 
Kis túlzással talán azt m ondhatnám , hogy 
ami ott élet és halál, félelem és eufória volt, 
az itt „csupán” virtuóz előadással megjelení
tett díszítőelem marad.

A Wunschwitz és a kleisti oeuvre kapcso
lódásai azonban túlmutatnak az egyes művek 
konstellációinak idézetén, a tényszerű felso
rolásoknál ugyanis sokkal fontosabb az a sti- 
láris szerep, melyet Kleist szövegei játszanak 
e regényben. A Kleist-kiadás első kötetének 
megjelenése után épp a Holmi hasábjain két 
markánsan különböző vélemény (Bán Zoltán 
Andrásé és Kurdi Imréé -  Holmi, 1995. ok

tóber) jelent meg arról, hogy megszólalhat- 
nak-e magyarul Kleist elbeszélései a magyar 
nyelvtan szabályainak fittyet hányva. Nos, 
Márton utólag adott választ az ott felvetett 
kérdésre azáltal, hogy Kleist nyelvén írt ma
gyar regényt magyarul. Nyilvánvaló, hogy 
Kleist Márton mondatai nem felelnek meg a 
magyar nyelv szabályainak, de épp mert a 
szerző a nagy művészek invenciójával bánik 
a nyelvvel, nem ju t eszünkbe nyelvromlásról 
beszélni; e sajátos szintaxisú mondatok pá
ratlan mértékben tágítják ki a magyar nyelv 
lehetőségeit.

Kleist és Márton a tárgyszerűség, a már- 
már akadékoskodó pontosság álcájába búj
tatva a nyelv és a nyelv által megnevezni, le
írni, megfejteni vágyott világ kapcsolódásá
nak bizonytalanságát jeleníti meg. Míg azon
ban Kleist érezhetően gyötrődik a nyelv is
meretelméleti bizonytalanságától, szavai és 
mondatai összetorlódnak, beszéde pedig gö- 
csörtös, akadozó és grandiózusán kényszeres, 
addig Márton hasonló szintaxissal, a függő 
beszéd kiismerhetetlen alkalmazásával épülő, 
elágazó mondatépítményei inkább könnyed
nek, elegánsnak hatnak (mintegy igazolva 
Wolfgang Welsch szép meghatározását, mely 
szerint épp az különbözteti meg a posztmo- 
dernt a moderntől, hogy a modernitás gyá
szolja az Egy, a középpont elvesztét, a poszt
modern korban viszont játékossággal vagy 
cinizmussal viszonyulnak e felismeréséhez).8 
Márton tehát nem paródiáját (ugyanabban a 
formában más tartalom), sem nem traveszti- 
áját (más formában ugyanaz a tartalom) adja 
Kleist nyelvének, hanem virtuóz irodalmi po- 
liglottként beszéli azt.

E nyelv talán legszembeszökőbb sajátossá
ga a kitérés és az elágazás alkalmazásában ra
gadható meg, ugyanakkor épp e hasonlósá
gok számbavétele állítja éles fénybe a két írás
mód közötti különbségeket is.

A történések lineáris elbeszélését Kleist is 
gyakran megszakítja, és mellékes, a történet 
egésze szempontjából érdektelennek tűnő 
részletekre tér ki. E részletek, a különböző 
mellékszálak vagy a véleüenek azonban mind 
a történet (általában tragikus) végcélját szol
gálják, és meghatározó szerepet játszanak a 
jelentés kialakításában (illetve sokszor: épp 
annak összekuszálásában). A Wunschwitz- 
ban a részletek azonban semmiféle egységbe 
nem szervesíthetők, még csak azt sem mond
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hatjuk, hogy az egyes részek egy homogén je 
lentés megzavarását szolgálnák. Bár a regény 
úgy tesz, mintha egy ember élete kapcsán 
bontaná ki az eseményeket, a mellékszálak 
azonban nem a főtörténetet világítják meg, 
hiszen eltűnt maga a főtörténet is.

De más szerephez ju t az elágazás elbeszélői 
gesztusa akkor is, ha ezt az írói habitus meg
rajzolására igyekszünk felhasználni: Kleist ki
térései mögül a szorongó ember próbálkozá
sát olvasom ki, akinek valami megmagyaráz
hatatlan kényszer hatására mindig újabb és 
újabb adalékokkal kell kiegészítenie a mon
dottakat, hogy azután levegő után kapkodva, 
őrült rohanással igyekezzék beérni a saját 
gondolatait. Márton elbeszélője viszont hasis
bódulatban lévő emberre emlékeztet, aki, ha 
épp úgy tartja kedve, mindent mindennel ké
pes összekapcsolni. Kleist mondatait a szen
vedély írja, ugyanazok a mondatok Márton 
tollából a játékos ész termékeinek tűnnek.

Olyan embernek képzelem Márton Lász
lót (nem azt a valakit, akivel a pesti utcán fut
hat össze az ember, hanem az elbeszélői ha
bitus alapján megrajzolt hipotetikus szerzőt), 
aki képtelen megválni saját ötleteitől, mind
egyiket egyszülött gyermekeként dédelgeti. 
Formátuma azonban megkülönbözteti a „le
hettem volna” zseniktől, akik sosem jutnak 
tovább ötleteiknél, hiszen nála a törté- 
nedehetőségek megtartása nem zárja ki a mű 
létrejöttét. Most épp ezeket a történeteket 
mondta el, de ha kedve volna, elmesélhetné 
a többit is. És ha hagynának neki időt, szép 
sorjában elmesélne minden történetet, me
lyeket csak le kellene jegyezni, és a szövege
ket egy ügyes könyvtárosnak valami jó rend
szerbe kellene szednie, és miután katalogizál
ta, keresztreferenciákkal is ellátta, máris ku
tatható volna a nagy könyvtár, melyben el 
van mondva a világmindenség maga. Mon
dom, elképzelem Mártont, amint Benedek 
Elekként ül a kör közepén, nagyokat szí a pi
pájából, és csak mondja, mondja, a kerub-ír- 
nokok meg nem győzik papírra vetni min
den szavát.

Csakhogy az ilyen könyvek csupán a fikció 
világában (a szintén Márton által fordított 
Novalisnál vagy Danilo KiSnél és Borgesnél) 
léteznek, és szerzőnk sem a kerubok körében 
ül, hiszen az már maga is mese volna, törté
netei azonban mégis kifogyhatatlanok. Ezer
nyi regény ígérete villan fel a történetek

nagyszerű, színpompás, kiismerhetetlen for
gatagában, de persze egyikből sem lesz sem
mi, egyik sem terebélyesedik ki, csak szinop
szis vagy torzó marad, valahogy úgy, mintha 
egy nagy könyvtárban sétálnánk a polcok kö
zött, de mindegyik könyvnek csak a címe vol
na látható. Az embernek persze előbb-utóbb 
már a nyála is csorog, és végre legalább egyet 
el szeretne olvasni, de végig.9 Ezt az igényt 
parodizálja Márton, amikor egyszer csak -  
írása addigi működését meghazudtolva -  ki
jelenti, hogy Jákob Wunschwitz története vé
get ér, azaz a történetszövet egészét tekintve 
tetszőleges, csupán a cím által legitimált pil
lanatban pontot tesz könyve végére, és útjára 
bocsátja.

Kleist Márton regényt ír? Vagy Márton 
László Kleist-regényt ír? írásom címe rész
ben csak reklámcélokat szolgál, hiszen a 
dolognak csupán egyik oldalát világítja meg: 
az elkülönbözés éppolyan meghatározó, mint 
az előszövegekhez való hasonulás. Mégis, 
épp kongeniális írásmódja okán (ne hallgas
suk el, hogy e szó a zseniből ered) a JÁKOB 
Wunschwitz igaz története olyan benyo
mást kelt, mintha Kleist egy posztmodern re
gény megírására tett volna kísérletet. Csak
hogy magyarul írta, úgyhogy ezúttal nem el
hanyagolható kérdés, hogy ki fogja németre 
fordítani.

Jegyzetek

1. Hogy A M A R iO N E rrszÍN H Á Z R Ó L  című Kleist-esz- 
szében használt terminust idézzem. A történelmet 
színpadként, illetve a hatalmi viszonyokat mario
nettszínházként leíró allegória amúgy az egész mű
vet átszövi -  a Kleist-utalásokról lásd később.
2. Mintegy parafrázisát adva ezzel Kleist ismeretel
méleti tézisét megfogalmazó Übf.r die allmáhliche 
Verfertigung dér Gedanken beim Reden című írá
sának.
3. Érdekesen árnyalja a regényben egyszerre alkal
mazott és meg is fogalmazott poétikát Mártonnak 
Láng Zsolt BESTlÁRlUMTRANSYLVANLAEcímű köny
véről írott tanulmánya, melyben szintén a történet, 
illetve a történetszerűség kérdéseit feszeged. (ÉS,  
1997. szeptember 19.)
4. I rodalm i k v a rtett . Beszélő, 1997. július; Ágos
ton Zoltán: AZ ELBESZÉLŐI „ÖNKÉNY” PÁRTATLANSÁ
GA. ÉS, 1997. augusztus 22.
5. Ezzel a bejegyzéssel azután az olvasás utolsó pil
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lanatában, épp mielőtt a hátsó fedelet becsukva is
mét a maga (látszólagos) autarkiájába zárnánk a 
könyvet, a szerző felrúgja az olvasóval kötött imagi- 
nárius szerződést, hiszen ez idáig igaz történetként, 
azaz fikcióként olvastuk a művet, mely a tudo
mányos apparátus idézetével az elmondott történet 
történelmi verifikálhatóságának látszatát akarja kel
teni, vagy, megfordítva a képletet, arra a (többek kö
zött Hayden White által megfogalmazott) problé
mára utal finoman, vajon a történelemről való be
széd (a fikcióhoz hasonlóan) nem grammatikai és 
retorikai mivoltában ragadható-e meg leginkább.
6. Nem tudom, van-e amaz öt kategóriának, mellyel 
Gerard Genette a szövegek egymás közti kapcsoló
dását írja le, magyar fordítása, az előszöveg fogalmá
val mindenesetre Genette hypotexíusira gondolok. 
Genette: Palimpseste. D ie Literatur auk zweiter 
Stufe. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1993.
7. Mondjuk úgy, mint Danilo Kii> Simon MÁGUS című 
elbeszélésében, mely jól érzékelteti, hogy a kanoni
zálás egyben mindig az apokrif meghatározásával 
jár, és végső soron hatalmi kérdéseket vet föl.
8. Wolfgang Welsch: Unserepostmoderne Moder
né. Weinheim, VCH, 1988.
9. A szerző trükkje, mellyel úgy kelti fel az olvasó ér
deklődését történetei iránt, hogy egyszersmind ki
elégítetlenül is hagyja, Italo Calvino Ha egy téli éj
szakán egy utazó című regényére emlékeztet.

Lányi Dániel

FURCSA

Vekerdy Tamás: Családom történeteiből 
Filum, 1997. 295 oldal, 950 Ft

Ha valaki semmit sem tudna Vekerdy Tamás
ról, akkor ebből a könyvből sok mindent meg 
fog tudni róla és sok mindent nem. Sokkal 
több személyes jellegű dolgot elárul, mint 
amennyit általában egy könyv szerzője a 
könyvében el szokott árulni, ám néhány do
logban még annyit sem, amennyit remél
nénk. A köteteim alapján azt várhatnánk 
ugyanis, hogy valaki beavat családja törté
netébe, és mivel ez a történet hozzá érkezett, 
elmondja a saját maga élettörténetét is. Nos, 
ez nem egészen így alakul, ám ha a címet job
ban megnézzük, ezt nem is várhattuk volna 
el: az nem egy család történetét ígéri, hanem 
csak néhányat a család történeteiből.

A Bevezető szAVAK-ból kiderül, hogy 
ezeknek az írásoknak (egyelőre maradjunk 
ennél a meghatározásnál: írások) a háttere, 
alapja, mintegy melegágya a hódmezővásár
helyi nagycsalád. Ezek az írások ugyanis va
lóban családi történetekre épülnek, állítja a 
szerző, főleg a Béla bácsi (Vekerdy nagybáty
ja) által mesélt történetekre. Béla bácsi képe 
ott is van a borítón, a szerző apjával együtt 
néznek bele ünnepi ruhába öltöztetett kis
gyerekekként Pohl Illés fényképezőgépének 
lencséjébe 1889 körül. A szerző apjának képe 
még egyszer szerepel, a 6. oldalon, a felvétel 
ifjúkorában készült, 1907-ben. Furcsa, de Ve
kerdy saját képét nem teszi közzé, csak kézzel 
írt aláírását.

Egy olvasói levél kapcsán az UTÓSZÓ-ban 
leleplezi a RÉGI TÖRTÉNETEK titkát: abban 
Emma nem más, mint apja első felesége, Bo
ri meg -  a szerző anyja. Ebből következik, 
hogy a szöveg beszélője, a vidékről Pestre ke
rült ügyvéd pedig: az apja (az írásban Zoltán 
néven szerepel, ami csak azért érdekes, mert 
a Ki kicsoda szerint apja neve Géza, tehát 
ezek szerint az sem biztos, hogy a család tag
jai a valódi nevükön szerepelnek). A fiúról itt 
mintegy mellékesen derül ki, hogy pszicho
lógus (ez valós adatnak tűnik). A szerzői utó
szó megadja még az írások megjelenési he
lyeit: a rövidebbek (a szerző szerint: elbeszé
lések) nagyrészt a 2000-ben voltak olvasha
tók, a könyv felét kitevő Nagyapám iratai cí
mű munka pedig már megjelent kötetben a 
Szépirodalminál 1975-ben.

Vekerdy rögtön az elején közli, hogy eltér
-  ahogy mondja -  „a helyesírás, központozás me
chanikus szabályaitól”, egyrészt azért, hogy az 
élőbeszédet jobban visszaadhassa, másrészt 
m ert a dokumentumait (kiemelés tőlem -  K. 
Cs.) betűhíven akarta közölni. Az UTÓSZÓ vi
szont a Nagyapám iRATAi-ról egyértelműen 
elárulja, a többiről meg sejteti: nem  talált do
kum entum ok ezek, még csak nem  is azokra 
épülő, azokat megszerkesztő m unkák, ha
nem szuverén, szépírói igénnyel készült alko
tások.

Különös, furcsa helyzet. Furcsa, hogy a 
rövidebb írások a szülőkről, nagyszülőkről, 
rokonságról szóló önéletrajzi jellegű művek
-  anélkül, hogy magáról a szerzőről, életéről 
ebben a családtörténetben elfoglalt helyéről 
alaposabb információink lennének (mind


