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I

Andrej a városban

Bodor Adám új regényét elolvasva kétszere
sen is a nagy borok kóstolása jut eszembe. 
Egy újabb évjárattal való találkozás, az isme
rősben való ismeretlen felfedezésének élmé
nye mindig: ugyanaz a fajta, ugyanaz a dűlő, 
ugyanaz a termelő és borkészítési filozófia, 
a bor azonban évről évre más. Mint mikor 
hosszabb távollét után hazaérkezel: mocca
natlan minden, hisz ismered, mégis, mint
hogy kimozdultál, a változás lengi be az egy
kor belakott teret. Az  ÉRSEK LÁTOGATÁSA is 
mintha a Si n i s t r a  KÖRZET szerelmetes-halá- 
los világába kalauzolna ismét, az olvasást 
azonban mégis az ismert és az idegen keve
redése teszi hermeneutikailag izgalmassá.

A hermeneutikai izgalom azonban csupán 
az olvasás (időben, de számomra fontosságát 
tekintve is) második szintje, Az  ÉRSEK LÁTO
GATÁSA ugyanis elsődlegesen érzéki és nem 
intellektuális befogadásra hívja olvasóját. 
Kóstolgatni kell, vagy vérmérséklet és min
denkori lélekállapot szerint bedönteni egy
ben, a reflexív beszéd pedig csak kullog a 
(szellemi) ízlelőbimbókon széjjeláradó él
mény mögött.

Elég az első néhány mondatot elolvasni, és 
azonnal felismerhető a jellegzetes, más szer
zővel összetéveszthetetlen hang: „Medárd előtt 
egy héttel a fodrászat első vendégei hozták hírül, 
hogy kora hajnalban elfogták a Senkowitz nővére
ket. A két vénlány hónapokkal korábban megszökött 
az Izolda negyedből, a tüdőbetegek elkülönítőjéből. 
A szökevényeket állítólag Gábriel Ventuza tábori 
lelkész bőrpórázon vezette vissza a telepre, ahol egy 
tyúkketrecbe zárva mindjárt ki is állították őket köz
szemlére.”

Képei súlyával, megformáltságával, a refe- 
rencialitás teljes hiányával, illetve az ebből 
a hiányérzetből fakadó allegorikus olvasat 
iránti igénnyel a szöveg az első pillanattól le
bilincsel. Az olvasás különös, felkavaró élmé
nye részint annak tudható be, hogy ez a hig
gadt elbeszélői hang, az olvasó számára meg
hökkentő, irritáló és kérdések egész sorát éb
resztő eseményeket a csodálkozás vagy meg
lepettség legkisebb jele nélkül, némi egyked
vűséggel meséli el. Látszólag azonos nyelvet 
beszélünk, az elbeszélő világában azonban 
mégis mást jelentenek az olvasó által ismer
ni vélt szavak: a valóságban a tüdőbetegeket 
nem tartják elkülönítőben, a tábori lelkész 
feladata nem abban áll, hogy szökevényeket 
fogjon el, a szökevényeket pedig (főleg, ha 
vénlányok) nem szokás bőrpórázon vezetni. 
A regényben kirajzolódó világban azonban, 
úgy tűnik, nincs is ennél természetesebb.

De nemcsak a hang, hanem a helyszín is 
a Si n i s t r a  világára emlékeztet: valahol a 
Kárpátokban, a világtól elzárt területen egy 
totalitárius rendszer működik, melynek urai 
ezúttal nem hegyivadászok, hanem az ő ural
mukat leváltó papok, akik minden valószínű
ség szerint csupán „átvedlett” hegyivadászok: 
levetették az egyenruhát, és pópaszakállt nö
vesztettek. A végbement hatalom- vagy rend
szerváltás azonban csak a látszatot érinti, a 
Bogdanski Dolinán zajló események kifor
dult abszurditásukban (amely mögött pon
tos, bár gyakran faramuci, érthetetlenül bo
nyodalmas számítás rejlik) nagyban emlé
keztetnek a sinistrai totális világ mechaniz
musaira.

A cselekményt az időkezelés később kifej
tendő sajátosságának köszönhetően csak dur
va, oksági viszonyokat és kronológiát tételező 
beavatkozással lehet összefoglalni: az egyes 
szám első személyű elbeszélő Bogdanski Do
linán, nevelőanyja, Colentina Dunka fodrász- 
né házában él. Apja, Viktor Ventuza ember
csempész volt, ám egyik útjáról nem tért ha
za, megskalpolt holttestét később halászták ki 
a folyóból. Az elbeszélő a város teljhatalmú 
urai, a papok szolgálatában áll, ám egyszer
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valaki megrágalmazhatta, mert noha semmi 
rosszat nem tett, egy reggel mégis menekül
nie kell a városból. Ivano Frankovszk-i szám
űzetéséből azonban visszatér, majd nem sok
kal később a regény másik központi szerep
lője, Gábriel Ventuza (az elbeszélő féltestvé
re) megérkezik a városba. O börtönben ülő 
testvérétől (testvérüktől?), Hamzától kapta a 
megbízást, hogy hantoltassa ki apjuk tetemét, 
és szállíttassa el. Gábriel Ventuza azonban 
éveket tölt Bogdanski Dolinán anélkül, hogy 
hozzálátna feladata teljesítéséhez, ám a Sen- 
kowitz nővérek visszajuttatásáért járó vérdíj
jal kiváltja a tetemet, és menni készül. A te
tem viszont, melyet kiadtak neki, nem azonos 
az apjáéval, ráadásul közben megérkezik a 
városba az egész regény során várt érsek, 
Gábriel Ventuzának és az elbeszélőnek pedig 
(több, egyrészt itt nem részletezhető, más
részt azonban nem is mindig érthető okból) 
menekülnie kell.

A furcsa, abszurd és meghökkentő esemé
nyek magyarázat után kiáltanak, a regény 
megértési alakzatait kidolgozva pedig legelő
ször is az a kérdés merül fel, hogy mimeti- 
kusnak vagy legalább allegorikusnak tekint
hető-e a mű. A politikainak nevezhető olva
satot (a SIN ISTR A  totalitárius rendszere nem 
tűnt el a „rendszerváltozás” során, a régi elit 
csak arcot váltott, krétát evett stb.) azonban 
nem azért érdemes figyelmen kívül hagyni, 
mert akár a román, akár a közép-európai 
rendszerváltozásra vonatkoztatva óhatatlanul 
differenciálatlan kijelentésekhez vezet, ha
nem azért, mert a regény megformáltságá- 
nak foka és a megteremthető jelentések eg
zisztenciális súlya ha nem is érvényteleníti, de 
legalábbis érdektelenné teszi ezt az elsődle
ges allegorikus jelentést. Szóval ami engem 
illet: nem szeretem a búsongó rendszer(vál- 
tozás)kritikát (ha már, hát az utópikusat), de 
egy ilyen nagy regénynél egyáltalán nem za
var egy esetleges ilyen jelentés.

Tanulságos összehasonlítási alapul szolgál 
a SIN ISTR A  a további jelentésrétegek kidolgo
zásánál is: nemcsak az allegorikusan megfe
leltethető politikai helyzet, de a mű poétikai 
mélyrétegeiben, elsősorban a fikcionális tér
ben és az elbeszélőhelyzetben, valamint az el
beszélő személyének megválasztásában mu
tatkoznak jelentős különbségek. Eltűnt a 
Körzet mitikus tája, melyben a burjánzó, sok

tekintetben civilizáció előtt vagy a civilizáció 
által nem érintett, archaikus természet még
iscsak magába fonta, beindázta és ha nem is 
érvénytelenítette, legalább kiegyenlítette az 
érthetetlen és kiismerhetetlen, veszedelmes 
és létellenes rendszert. Az új regény színtere, 
Bogdanski Dolina már egy leromlott, urba- 
nizálódott terep. A szerző egy interjújának 
(amúgy Budapestre vonatkoztatott) címét 
parafrazeálva: (Sinistrából) eltávozott a hely 
szelleme, így jöhetett létre Bogdanski Dolina. 
A várost övező területek leírásában még meg
jelennek ugyan a csalit, rekettyés, rét és berek 
szavak, ezek azonban mintha csak nyelvi 
fosszíliumként utalnának vissza ironikusan a 
SlN IS T R Á -ban még élő, lélegző, buja nyelvter
mészetre. Bogdanski Dolina, úgy tűnik, nem
csak a politikai fejlődés, hanem a civilizáció 
tekintetében is a SIN ISTR A  utáni világ. Beszé
des, hogy a természet helyett e várost a sze
mét (tehát a természet kincseinek civilizációs 
feldolgozása után maradt haszontalan salak
ja) veszi körül: „ A m ióta  B o g d a n sk i D o lin á n  sze
metet tá ro lnak, és a hu lla d ék  ha lm ai akkorára  nő t
tek, hogy elá llják az északi szelek ú tjá t, a város f ö 
lött m á r déltá jban  elhom ályosul a levegő, csak a 
bűz kocsonyás h a ra n g ja  rem eg a háztetők fö lö t t . . .” 
A szemét kigőzölgése belepi a területet, a gá
zok leterítik az újonnan érkezőket, akik 
hosszú, véget érni nem akaró álomba merül
nek: ruhájuk a napon kifakul, lefoszlik róluk, 
és ha nem ébreszti föl őket valaki, lassan egy
bemosódnak azzal a romlott, lepusztult kör
nyezettel, amely a regényben a természet he
lyét vette át. A szeméttelepen végbemenő rot
hadás-átalakulás ugyanakkor a fikció világá
ban végbemenő metamorfózis párhuzama
ként is olvasható: csakúgy, mint Dobrinban 
(a SIN ISTR A  k ö r z e t  színhelyén), a városba va
ló megérkezés egyben a külvilágtól való teljes 
elszakíttatást és az itteni világba való lassú be- 
leolvadást is jelenti.

A végső enyészet, az énvesztés, a lebomlás 
és az egybemosódás szeméttelep által megje
lenített princípiuma ugyanakkor a könyv re
torikai eljárásában is tetten érhető, amit talán 
jól példáz az alábbi két inverz kép is: „A  m a
g a sban , a levegő  lá th a ta tla n  örvényeiben, m in t ker- 
ge tőző  sirályok, széltől e lragadott ne jlonca fa tok  csil
logtak. H a lla tszo tt m ég a v is ítozásuk  is .” Illetve: 
„A  m agasban , a fe lh ő k  alatt, m in t széltől fö lk a p o tt  
nejlonca fa tok, csillogó sirályok kering tek , v ijjogá
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suk néha elérte a földet.” A metafora trópusa 
persze eleve két dolog hasonlóságán alapszik, 
a fenti két kép azonban sirályok és nejlonca
fatok becserélhetőségét veti fel; az eljárás túl
lép a metaforikus kereteken, amennyiben a 
hasonló és a hasonlított, azaz élő és élettelen, 
a szerves és szervetlen közötti különbségeket 
mossa el, és így egy retorikai művelet során 
a fikcionális világot és a szövegalakítást egy
szerre meghatározó elvet juttatja érvényre.

Az el-, illetve még inkább összemosódás
ban ugyanis a regény talán egyik legfonto
sabb poétikai alkotóelvét és egyben központi 
metaforáját vélem felfedezni: a természetbe 
való beleolvadás, az egyneművé válás toposza 
egyrészt többször jelenik meg az események 
szintjén (például amikor a hajdanvolt béke
idők egyik utolsó tárgyi emléke, egy az erdő 
közepén álló villamoskocsi „bizonyára a közele
dő lábdobogástól, egyszerűen magába hullott [a ku
pacban, ami belőle maradt, az avar és a rozsda pik
kelyei teljesen összekeveredtek]”, másrészt a sze
méttelephez hasonlóan, ahol a szerves anya
gok egy nagy, lüktető folyamatban egybemo
sódnak, a regény különböző idősíkjai és cse
lekményszálai maguk is a megkülönböztethe- 
tetlenségig bogozódnak egybe. Ez az egyszer
re tematizált és formaalkotó elemmé is tett 
folyamat ráadásul mintha az egyes emberek 
közötti határokat is felszámolná. Első olvasás
kor zavaróan hat, amikor az egyes szám első 
személyű elbeszélőt auktoriális hang váltja 
fel; egy az eseményeken kívül álló, az esemé
nyeket a maga szája íze szerint rendező elbe
szélő léte ugyanis ellentmondani látszik a re
gény zárt perspektívájának (hisz hol is állna 
e transzcendenciát vesztett, menekülést kizá
ró regény világban az elbeszélő). „Mindez 
mintha velem történt volna meg”, mondja azon
ban a narrátor a Gábriel Ventuzával megesett 
élményekre, és e rövid, rejtőzködő szöveg
rész az összemosódás elvét az elbeszélőkre 
vonatkoztatva is érvényre juttatja.

Talán ennek az elvnek központi voltával 
magyarázható, hogy a szeméttelepről szóló 
leírások az egész könyv legsúlyosabb, hallat
lan plaszticitású, sűrű képeit adják: „Bogdans- 
ki Dolinán órákon át eltart az alkonyat. A szemét
nek saját fénye van, ezért itt éjszakára sem sötétedik 
be teljesen. A nap már rég elmerült Pop Sabin er
deje mögött, de a kocsonyás pára a hulladék halmai 
fölött tovább világit, mintha szentjánosbogarak vil- 
lóznának benne, delejes izzással van tele; akár va

lami áldás fénye dereng a város fölött, miközben 
körös-körül a Bogdanski réteket már rég betakarta 
a posztófekete éjszaka. ”

Talán épp e kettősségben rejlik a regény 
igazi titka. E végső, rémisztő világ talmiságát 
ugyanis a megformáltság tökéletessége emeli 
meg. Bogdanski Dolina valami hatalmas, 
kozmikus gyomorra emlékeztet, mely min
dent megemészt és saját működésének salak
jává tesz. A város felett a pusztulás ügynökei, 
a csillapíthatatlan éhségű, végtelen bendőjű 
sirályok lebegnek, melyek néhány perc alatt 
nyomtalanul zabálnak fel mindent, ami az ú t
jukba kerül. A végső felzabáltatás, eltűnés, el
romlás, a mindennek mindenbe való bele- 
szürkülésének helyszíne Bogdanski Dolina, 
egy olyan világ, melyben (emlékezzünk csak 
vissza Andrej Bodor sírnyomaira) nyom már 
nem hagyható. Kristályos tisztaságukban e 
mondatok azonban mintha érvényteleníte
nék is a megrajzolt enyészvilágot.

A rettenet ábrázolásának szépségét az in
tellektus segítségével igyekszem ugyan meg
ragadni (akárcsak egy bort, ha a savakról és 
a tanninokról ejtek szót), a hatás azonban 
végső soron mégicsak zsigeri természetű lesz. 
(Az írás erejéig, a játék kedvéért maradjunk 
meg a tartalom-forma, test-lélek, zsiger-intel- 
lektus dichotóm struktúrák felállíthatóságába 
vetett hitnél.) Igaz, a SlN ISTR Á -t talán még in
kább meghatározta a burjánzó érzékiség, Az  
ÉRSEK LÁTOGATÁSA pedig szikárabb, hűvö
sebb és talán kalkuláltabb is, legnagyobb 
értékét számomra mégis azok a roppant 
koncentráltságú, ám szigorúan komponált 
és mégis talányos képek adják, melyek e 
könyvet felejthetetlenné teszik. Persze nem 
érdemes a két remekművet értékelő latba 
vetni, sokkal inkább e sűrű képek egyiké
nél érdemes elidőzni egy kicsit. Gábriel 
Ventuza bátyját, Hamzát látogatja meg a 
börtönben:

„A nyilás vastag ráccsal volt ellátva, és bár ré
sein egy patkány sem igen fért volna át, sűrű háló 
boritotta. De ha a háló káprázatát az ember szeme 
megszokta, egészen jól látta mögötte a rabot. Ham
za bőre, mint valami barlangi halféleségé, áttetsző 
volt, pofacsontja kicsit világitott, körülötte feketén 
lüktettek a szertefutó erek. Haja selyemből volt, fo
ga üvegből. Durva zsákvászon inget viselt, szokás 
szerint most is gombolatlanul hordta, mintha kivég
zőosztag elé készülne. A sosem használt gomblyu
kakat teljesen eltömte a szutyok.
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A dróthálót is, mintha csak a sok elröppent, té
tova szó tapadt volna meg rajta, szürke lepedék bo
rította, és amikor Hamza megszólalt, közelségétől 
fölizzott, kifényesedett. A drótháló résein Hamza 
szaga is átszüremlett, olyan volt, mint a fegyőré, 
csakhogy még annál is fullasztóbb, fanyarkás, édes
kés, mint a rothadó rongyoké. Gábriel Ventuza éme- 
lyedni kezdett, eleredtek a könnyei, még a nyála is 
kibuggyant, miután annyira tele lett vele a szája, 
hogy nem bírta lenyelni. A falon a penész, mint a 
szivacs, beitta a hangot, ráadásul Hamza szavai -  
mintha vattából lettek volna -  még a dróthálón is 
fönnakadtak; inkább csak egymás szájáról olvasták 
le a betűket.”

Az ilyen részek befogadását igyekszem az 
érzékiség metaforájával körülírni, mert úgy 
érzem, hogy a „begreifen was mich ergreift” 
(felfogni, ami megfog) néha kissé ugyan an
tikváltnak ható célkitűzése képtelen befogni 
e sűrű képeket; nemigen tudnám maradék
talanul megfogalmazni, hogy mi bilincsel le 
ennyire (például) ebben a képben. Rejtélyes
sége? Irracionalitása vagy plaszticitása? Bár- 
mint legyen is, számomra az ilyen esszenciális 
képek jelentik az irodalom (egyik) felsőfokát. 
Talán leginkább hermetikus voltát szeretem, 
miközben végigkísér az érzés, hogy itt min
den elemet elképesztő kohéziós erő tart egy
ben, semmi sem esetleges, minden egy átfogó 
mítosz darabja. Közben azonban nem érzem 
szükségét, hogy megfejtsem, vajon mit is 
jelent az áttetsző bőr (bár emlékszem még 
az albínó ikerpárra, Hamza Petrinkára a Si - 
NISTRÁ-ból), és nyugtázom bár, de nem sar
kall további értelmezésre, a metaforikus gon
dolkodás feladása (csődje?) sem: „haja fekete 
selyem, foga csillogó üveg” helyett a -ből volt 
szerkezet alkalmazásával („Haja selyemből volt, 
foga üvegből”) kifordul, konkrét értelmébe kö- 
vesedik a metafora. Azt pedig már végképp 
hiába kérdezném, hogy miért fényesedett ki 
a drót Hamza szavaitól, illetve hogy miként 
akad fenn a szó a drótháló szövetén (Wa l e s i  
BÁRDOK-allúzió?; vagy úgy, hogy átvittből egy
szerre konkrét, fizikai értelmében, megmere
vedett hanghullámként mutatkozik meg?). 
Persze kérdezhetem, de nem hiszem, hogy a 
válasz bármit is módosítana azon a zsigeri él
ményen, mely az olvasáskor legelőször is ha
talmába kerít.

Ráadásul ezek a képek az agyba (leg
alábbis az enyémbe) eszik be magukat, félni

azonban nem félek tőlük. Tudom, a legnehe
zebben érvelhető, a legkevésbé védhető és le
het, hogy egyáltalán nem is általánosítható, 
amit mondok, mégis úgy érzem, hogy Bodor 
képeit nyugodt szívvel befogadhatom, meg
teremthetem, mert minden bemutatott ke
gyetlenség és nyomorúság ellenére valami 
nagy affirmatív erő és belső szeretet építi föl 
és tartja belülről egyben őket. Mindez azon
ban túl van jón és rosszon, amint bármi
lyen morál kérdése is megfogalmazhatatlan 
a Si n i s t r a  vagy Az  é r s e k  LÁTOGATÁsÁ-nak 
világában. Mégis, megkockáztatom, vannak 
rossz képek, például Csáth csodálatosan 
megrajzolt gonoszságai, Krasznahorkai cizel
lált, ám az elviselhetetlenségig fokozott hely
zetei, Kafka transzcendentális kínzógépe 
vagy Christoph Ransmeyr negatív utópiái. 
Nem arról van szó, hogy jó, erős, plasztikus-e 
egy ilyen kép, de arról sem, hogy affirmatív-e 
a kegyetlenséggel, a test roncsolásával szem
ben, talán a fénnyel lehetne valamennyire 
körülírni: Bodor képei meleg fényűek. Min
den borzalom ellenére írásait belengi valami 
kristályosan tiszta, barátságos, meleg fény. 
Valami olyasmi, ami a regényben is megeme
li, elvonatkoztatja a konkrét szeméttől (kér
dezhetnénk persze, hogy miféle „konkrét 
szemét”, hiszen csak szavak ezek), éterivé te
szi a rothadás fényeit. Talán ezért foga- 
dom/teremtem az agyamban szívesen ezeket 
a képeket, és ezért nincs félnivalóm tőlük. Ér
zékiségüket, testiségüket a magaménak ér
zem, és nem keresem a távolságnyerést. Ret
tenetes, nyomasztó hely ez a Bogdanski 
Dolina, mégis értem az elbeszélőt, aki szám
űzetéséből hazatérve, a szeméttelep sirályait 
meghallva leszáll a vonatról, és gyalog vág 
neki a hetven vagy kilencven kilométeres táv
nak, „hogy újra megpillanthassam Bogdanski Do
linát, ahol felnőttem”. A ráció, súgja nekem ez 
a rész, nemcsak az olvasáskor, de az elbeszélt 
világban is sutba dobható. Lassie hazatér.

A zsigeri dolgoktól a reflexióhoz visszatér
ve röviden még a regény egyik meghatározó 
jellegzetességét, mégpedig időkezelését érde
mes kiemelni. Az időkezelés sajátosságát ér
zékeltetendő, idézzünk vissza a bevezetőből 
az elbeszélt idő (tehát a fikciós valóság) és 
nem az elbeszélés kronológiáját követve né
hány eseményt. Az idősík legrégebbi pontján 
az a háromszor említett Ősidő áll, amikor
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Bogdanski Dolinán még villamos járt, illetve 
amikor a Senkowitz család még pianínóval 
kereskedett. (Ezekben, a kikövetkeztethető 
első „hatalomátvétel” után a hegyivadászok 
bárányokat sütöttek, a család megmaradt 
tagjai, a Senkowitz nővérek pedig éppúgy 
„romlottak el”, mint a környező világ: a me
sés keletről jött dúsgazdag rokon fizetne bár 
a szöktetésükért, amikor azonban meglátja 
őket, már nem kellenek neki.) Egy még ki 
nem siklott történelmi idő verbális maradvá
nyai ezek, a béke, a polgári kor e néhány át
hagyományozott tényen kívül a cselekmény 
idejében már semmilyen hatással nincs. Az 
idősíkon ezután a hegyivadászok idején szerepel 
(ez a SINISTRA „történelmi, politikai idejét” 
idézi), majd ezután, már a papok idején az 
elbeszélő kalandja következik, melyben kagy
lókat csak alig találva köveket tettek a kosár
ba, így tréfálandó meg Tizman archimandri- 
tát. (Ez lesz az az eredendő bűn, melyet az 
arctalan hatalom bármikor az elbeszélő ellen 
fordíthat.) Az idősíkon ezután szereplő ese
mény Periprava vikárius elalvása (egészen 
addig alszik, míg valakik öt év elteltével meg 
nem gyilkolják), majd Kosztin archimandrita 
kinevezése, ezután az elbeszélő visszatér a 
száműzetésből (ahová a kagylóeset miatt me
nekült), majd Gábriel Ventuza a börtönben 
tett látogatás után megérkezik Bogdanski 
Dolinára. A belátható idősík legelőrébb lévő 
pontja egyben a narráció idejeként is meg
határozható: az elbeszélő és Gábriel Ventuza 
Ivano Frankovszkban van száműzetésben.

Mindez roppant egyszerűen hangzik, ám 
e kronológia felállításához többszöri figyel
mes olvasás szükségeltetik. A történet ugyan
is (újabb szerkesztési hasonlóság a SINISTRÁ- 
val) nem követi a történések kronológiáját: az 
első fejezet az elbeszélt idő utolsó előtti mo
mentumát mutatja meg, a második Kosztin 
kinevezésével kezdődik, majd visszatekint a 
kagylókkal megesett történetre, a harmadik 
egy teljesen más cselekményszálat kezd gör
getni (Gábriel Ventuza látogatása a börtön
ben), mely időben sehogy sem kapcsolható 
össze az előzőekkel, és így tovább.

A fenti kronológia mégis megrajzolható, a 
szöveg ugyanis hemzseg az időbeli utalások
tól. Ezek azonban sajátságos természetűek, 
ugyanis mind egymásra vonatkoznak, illetve 
meglehetősen pontatlanok. Bármelyik pon

tot válassza is ki az olvasó, egyik sem szolgál
hat biztos támpontul az elbeszélt időben való 
tájékozódáshoz. Hogyha például kiszemel
jük Periprava vikárius elalvását, a következők 
tudhatók meg: elalvása előtt a városban Le- 
ordina érseket várták, Kosztin kinevezésekor 
már hetek óta alszik, amikor Gábriel Ventuza 
bátyját látogatja meg, már hónapok óta al
szik, amikor megölik, már öt éve alszik.

Egy más viszonyítási pontot keresve a tör
ténelmi eseménysor újabb darabokkal bővül. 
Ezek az újonnan említett események azon
ban már nem az előző viszonyítási ponthoz 
(esetünkben Periprava vikárius elalvásához), 
hanem az új ponthoz viszonyulnak: Gábriel 
Ventuza megérkezéséhez viszonyítva tudjuk, 
hogy Hamzától a levelet apja halála után 
nyolc-tíz évvel kapja meg. Máshol megtud
ható, hogy Viktor Ventuza 1920-ban kezdett 
„csempészkedni”, és e tevékenységét hetven 
évig, haláláig folytatta. Eszerint Gábriel Ven
tuza az 1998-2000 közötti időben kapja meg 
Hamza levelét, ez az egyedüli reális időpilla
nat azonban szintén nem igazít el tovább. 
Megtudjuk azt is, hogy Viktor Ventuza halála 
előtt a városba Cozian érseket várták, és azt 
is, hogy még korábban Zeoflan püspök (amo
lyan piramisjáték szervezésével) meglopta az 
embereket. A Hamzánál tett látogatás a levél 
után történik, ekkor pedig Periprava vikárius 
(akinek elalvása előtt Leordina érseket vár
ták) már hónapok óta alszik.

A fenti tényekből a következő időbeliség 
tételezhető: a városba Cozia érseket várják, 
Viktor Ventuza halála; (nyolc-tíz évvel ké
sőbb) Gábriel Ventuza megkapja Hamza le
velét; ebben az időben a városba Leordina 
érseket várják; Periprava vikárius elalszik; 
(hónapokkal később) látogatás Hamzánál; 
Gábriel Ventuza megérkezik Bogdanski Do
linára.

Hogyha azonban Periprava vikárius elal- 
vását vesszük orientációs pontul, az időbeli
ség idáig homogénnek tűnő szerkezetében 
egyszerre bemérhetetlen hiátus keletkezik: a 
kérdés ugyanis az, mikor aludt el Periprava 
vikárius. A levél kézhezvétele előtt vagy az
után? Hogyha előtte, akkor működik a felál
lított kronológia: Periprava vikárius elalszik, 
Gábriel Ventuza levelet kap Hamzától, majd 
meglátogatja; az elalvás és a látogatás között 
eltelt idő néhány hónapra tehető. Minthogy
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azonban a szöveg alapján megállapíthatatlan 
(legfeljebb csak egy, a szövegkoherencia meg
teremtésén munkálkodó „jó szándékú olva
só” számára kikövetkeztethető), hogy a viká
rius elalvása mikorra tehető, elképzelhető a 
következő sorrend is: Gábriel Ventuza levelet 
kap Hamzától, a vikárius elalszik, néhány hó
nap elteltével pedig Gábriel Ventuza látoga
tást tesz Hamzánál. A látszólag hiánytalanul 
összeálló kronológiában ebben az esetben 
azonban egy léptékében fel nem mérhető űr 
keletkezik, hisz nem tudni, mennyi idő telt 
el a levél kézhezvétele és a vikárius elalvása 
között: egy nap, egy hónap, egy év vagy több 
ezer? A levél megkapásakor már vagy nyolc 
vagy tíz év is eltelt azóta, hogy Viktor Ventuzának 
legutolsó kalandos útján nyoma veszett, Gábriel 
Ventuza Hamzához való érkezésekor pedig 
megtudja, hogy az embercsempész Viktor Ven
tuza már rég nem él. De mennyi időt jelöl a 
rég, kérdezhetjük megint. Az ilyen kitölthe- 
tetlen időszakokkal a regény elrugaszkodik 
a reális időtől, és (orális) mítoszok idejébe 
ágyazódik be.

Nem szándékom ellen való, ha e recenzió 
olvasója, aki még nem ismeri a könyvet, eset
leg úgy érzi, hogy elvesztette a fonalat. 
Ugyanis épp ez, a fonal elvesztéseként leír
ható érzés az, mely az elbeszélés e sajátossága 
mögött állhat: az egyes események folyama
tos egymásra vonatkoztatása látszólag az ori
entáció megteremtését szolgálhatja, az idő és 
okságiság labirintusa azonban kiismerhetet
len, a rendszerező szándék óhatatlanul meg
bicsaklik.

A figyelmes olvasás során először biztos 
pontnak tekinthető kronológia tehát csak 
korlátozott belső viszonyain belül alakítható 
ki, az elbeszélt idő hossza, léptéke viszont 
még csak meg sem becsülhető. De még ha 
tisztázottnak tűnne is az egyes események kö
zötti időbeliség, ez sokszor nem vonatkoztat
ható az események között fennálló oksági vi
szonyokra. Ráadásul az évekkel később; akár 
már tíz éve is; nyolc-tíz évvel előtte; évekkel koráb
ban megfogalmazások egyrészt olyan benyo
mást keltenek, hogy az időfolyam tagolható, 
rendszerezhető, és ennek eredménye vissza 
is adható, másrészt épp azáltal, hogy az egyes 
időpontok semmihez sem (legfeljebb, ha né
hány másikhoz) igazíthatók, az időben való 
teljes orientálhatatlanság érzete alakul ki.

Mindezt csak azért érdemes hosszabban 
firtatni, mert a regény időbeli szerkezete el
sőre teleologikus irányultságot sejtet: a város
ban, amióta a világ világ (azaz: abban az idő
szakban, melyre az elbeszélő ki tud vagy ki 
akar tekinteni), mindig az érsek látogatására 
vártak, igaz, hogy ez az érsek princípium 
mindig más nevű megtestesítőjére, időrend
ben a Cozia, Butin, Zilava nevet viselőkre vo
natkozott. Az a tény, hogy egyetlen név sem 
képes megragadni, teljességgel leírni az ér
sek princípiumát, illetve azt, hogy az érsek 
sohasem jelenik meg, egy sor újabb (egzisz
tencialista, agnosztikus) jelentés megteremt- 
hetőségét sugallja. Mindennek ellentmonda
ni látszik az a tény, hogy a regény végén fe
kete sínautóján megérkezik az érsek. A tör
ténet tehát látszólag egy meghatározott vég
pont felé halad, ráadásul az új érsek szemé
lye egyben a hatalom minéműségéről is (al
legorikus) kijelentéseket tesz lehetővé: a re
gény világában megrajzolt hatalom az elbe
szélő és az olvasó számára rejtélyes, kiismer
hetetlen, abszurd, mindezek ellenére feltéte
lezhető az is, hogy valami szigorú belső logika 
szerint működik.

Egyrészt tehát csalódásként hat, hogy az 
„érsekre várva” létállapotát megtöri, felszá
molja az érsek érkezése, másrészt azonban ez 
az esemény csak a narráció végét jelöli ki, az 
elbeszélt időt nem foglalja keretbe (hiszen ki
derül, hogy a narráció időpontja valamikor 
az érsek megérkezése utánra tehető), így az 
elbeszélés szerkezetében a címben előrevetí
tett látogatás csak látszólag kap kitüntetett 
szerepet, valójában csak egyszerű történéssé, 
egy véget érni nem akaró purgatóriumi 
enyészállapot egyetlen eseményévé válik a 
sok többi között. Ezt valószínűsíti az időkeze
lés fent vázolt fragmentaritása is: egy-egy tör
ténés különféle résztörténetekbe (tehát azok 
belső kronológiájába és kauzalitásába ágyaz
va) beszéltetik el. A történet mondása ugyan 
a 127. oldalon véget ér, a történések azonban 
sehová sem tartanak, semmilyen pont felől 
nem hierarchizálhatók, és így végső soron 
semmilyen átfogó, mindenre kiterjedő, ön
magán túlmutató magyarázatot nem tesznek 
lehetővé.

Ez a télosz nélküli, elromlott állapot feje
ződik ki az elbeszélő személyének változásá
ban is. A SINISTRA elbeszélője megfosztatott
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ugyan nevétől, azonosságától, sőt a történé
sek idejére eredeti szándékaitól is, a totális vi
lág mégsem volt képes behatolni létének ani- 
mális-emberi alaprétegébe: a morális meg
fontolásokat maga mögött hagyva bár, de 
Andrej Bodor még érzelmek és szenvedély 
megtapasztalására volt képes. Az új regény 
elbeszélője azonban éppúgy egy enyészút ké
sőbbi stációján állva szólal meg, mint aho
gyan Bogdanski Dolina is kopottabb, kiútta- 
lanabb, ám semmivel sem kevésbé veszedel
mes világ Sinistránál. Eltűntek a feledhe
tetlen nők (mint a magyar irodalom talán 
legerotikusabb, legvadabb és szolgaiságában 
is legkifürkészhetetlenebb nőalakja, Elvira 
Spiridon), és ha felvillan is néha a zabolátlan, 
e világban otthonos erotika („...a női testek ko
vászszaga keveredett a Bogdanski fennsíkok nyír
faillatával”) , e képekből nem következik sem
mi, az elbeszélő számára a testek egyesülé
se nem rejt menekülést a szorító viszonyok 
közül. Csak vágyakozik a nők után, a szexu
alitás hatalmi és politikai viszonyoknál alap
vetőbb és megkerülhetetlenebb területére 
azonban már csak a voyeur kívül rekesztett 
helyzetéből figyel. Azaz nemcsak a helyszín 
változott meg, de a rengeteget elhagyva a nar- 
ráció is a városba érkezett.

Lányi Dániel

II

Jégcsákány és illatos balzsam ok

1920-ban (az egyértelmű földrajzi nevekből 
ítélve) valahol a román-moldáviai vidéken a 
Medvegyica határfolyó egy áradáskor „nem 
zúgva, bőgve” (ismerős, ugye?), hanem „alat- 
tomban áttörve a gátat”, irányt vált, új medret 
vág magának, s így Bogdanski Dolina átkerül 
a túlpartra, egy másik országba. Errefelé az 
országok között nem lehet csak úgy átjáro- 
gatni. Viktor Ventuza „mint a régi vágású mes
teremberek, lehetetlent nem ismert”, rafinált trük
kökkel hetven esztendeig segítette át az „ál
modozókat”, néha egész családokat a túlpar- 
ti, tehát eredeti hazájukba. Ha hetven eszten
deig, akkor 1990 táján „bántak el vele”. „A 
Bogdanski rév habos örvényeiben keringett napo
kon át, amíg a határvadászok végre felismerték.

Nem volt könnyű, mivel fejbőröstül hiányzott az 
egész haja, és hiányzott a két füle is.” Eltemették 
Roxána hercegnő sírkertjébe, örmények kö
zé. Ha csak azért is kiszámolom a konkrétu
mokat ravaszul megadó-elrejtő elbeszélés 
eseményidejét, azt kapom, hogy napjaink
ban, a kilencvenes években és az ezredfordu
lón indázik az iménti előzményekre is épülő 
regényesség jelene. Ez az idősáv a történelem 
szempontjából csaknem teljesen esetleges, a 
kompozícióban mégis precízen kezelt, és a 
most életérzését és öntudatát sugallja. (Ha eh
hez hozzáveszem, hogy nemcsak az elbeszélés 
jelen ideje egy világvége-hangulatú Medárd- 
időszak, hanem most is, mikor ez a műértel
mezés íródik, Medárd van, szakad a kataszt
rófahozó végtelen macondói eső, a hátamon 
futkározik a hideg.)

Bodor kétféle olvasót húz csőbe. Az egyik, 
aki elveszetten álmélkodik azon, hogy téren 
és időn kívüli világba került, a másik, aki szé
pen rekonstruálja a szétfutó történetszálak 
tér-idő koordinátáit. Igen, mert nem igaz (a 
SlN IS T R Á -t illetően sem volt az), hogy nincs 
viszonylagos meghatározottság, ám az is té
vedés, hogy az atlasz és kalendárium szerinti 
betájolás végérvényesen helytálló. Az elbi
zonytalanítás tendenciája -  az eltérítés, kizök- 
kentés, átértelmezés, többértelműsítés eszkö
zeivel -  felerősödni látszik Bodor új könyvé
ben. Művészeti meggyőződés munkál itt, hát
terében azzal az ismert ténnyel, hogy a mű
értelmezés sosem végérvényes. Az  ÉRSEK LÁ
TOGATÁSA csak bizonytalanul sejteti modell- 
szerűségét, referencialitása nem lényegi, de 
teljesen nem is tagadható adottsága. Magya
rán, az értelmezés minősíthető lehetetlennek 
és végtelenül sokfélének is. Ezért lehet iga
zuk az ellentétes vélekedéseknek: a Bodor-el
beszélés „világszerű” is, „szövegszerű” is. Ha
gyományos esztétikai normáknak tesz eleget, 
ugyanakkor posztmodern normanélküliség 
is érvényesül -  számos formaalkotásbeli új
donsággal. Én éppen ennek az átmenetiség
nek az erősödésében látom az új Bodor
mű szintézisszerűségét. A figurális kiindulás 
absztrakcióvá válik, ilyennek tűnik az ironi- 
záltság által, az elmozdítással, a távtartással, 
amelynek számos eszköze megfigyelhető eb
ben a könyvben: az elrajzolás, túlzás, a para- 
doxonosítás mozzanataiban, a koncentrikus 
újraírásban, másfelől a kihagyásos techniká-
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ban. (A homály, a variációk, a tematikus és 
zenei repetitivitás, a stílusok, hangnemek ke
reszteződésének szembeszökő jellegzetessé
geivel.) De nincs kétség afelől, ismétlem, 
hogy felismerszik bizonyos életanyag, és ta
gadhatatlan az érzéki-érzelmi telítettség. Az 
elbizonytalanítás eljárásairól szólva azt is lát
nunk kell, hogy érzékeny, cizellált szöveg
munkával, hiperrealista nyelvi megoldások
kal is él az író.

Nincs értelmezési centruma a regénynek, 
de bármelyik narrációs vonalon elindulva 
mégis a teljes összefüggésrendszerhez ju 
tunk. Nem találunk epizódot, mellékszálakat. 
Csak az első oldalakat olvasva véljük így, még 
nem érzékelve a mű belső szabályrendszerét. 
Zavarbaejtő az is, hogy a kompozíción belül 
alig van a szereplők között hierarchia. Elet- 
anyagát véve, társadalmi értelemben pedig a 
stabil differenciáltság látszik hiányozni. Fel
cserélhető a pap és a katona szerepe, a fésü
lőasszonyé és a szervezőé.

Alig különböztethetők meg a melléksze
replők és a főszereplők. A cselekvések is fel- 
cserélhetők, más nevekhez rendelhetők. Gon
doljunk csak a címre: mindenféle érsekek lá
togatását várják Bogdanski Dolinára lassan 
száz esztendeje. Mintha önmagukat, eredetü
ket, kapcsolataikat keresnék a szereplők is. 
Ráadásul nem hihetünk a narrátornak sem: 
hazudik vagy téved, ő maga tolvaj, rabló, ta
lán gyilkos is. Másfelől, mint itt mindenki, ár
va, magányos, de ezt ő sem éli át. Egyszer azt 
mondja: „ A m ió ta  élek, keresem az a p á m .” Ezt a 
meglepő tényközlést még súlyosabbnak érez
zük, ha eszünkbe jut, hogy a SINISTRA nar
rátorának bolyongását a nevelt fia keresése 
motiválta. A vezetők, akik a város ügyeit „in
tézik”, talán volt ezredesek, talán papok. Egy 
elítéltről kiderül, hogy amolyan maffiavezér
ként a börtönből irányít, kihallgatásra rendel 
magához, és gyilkosságra ad utasítást. Min
dent egybevetve, mintha csak a vezetők és ki
szolgálóik élnének itt, és a betegek, elkülönít
ve, arctalanul az Izolda-negyed barakkjai
ban. Igaz, az elbeszélés vezérmotívuma ép
pen ide kapcsolódik azzal, hogy a tüdőbajo
sok telepéről szöktetik meg a Senkowitz nő
véreket, majd ide hozzák őket vissza. Az őr
ség-rendőrség, a „tiraszpoli kutyások” odesz- 
szai „árvízkárosult” szerzeteseknek mondják

magukat, de lehet, hogy csak csavargók, akik 
szakállat növesztettek, hosszú hajat eresztet
tek, amelyben aztán csillog a serke. Hariton 
Manukian, akinél a pénzeket hagyják az üz
letelők, vendéglős, talán orgazda és bankár. 
A név nélküli narrátor „helynökségi intéző”, 
a többi szereplővel együtt kiterjedt rokonság 
tagja. Gyanús ügyletei vannak, a „gyűlölt” 
Ivano Frankovszkba utazgat kevéssé indo
kolt, álcázottnak tűnő céllal. Elmondja és ala
kítja a történetet. Féltestvére Gábriel Ventu- 
zának, aki szintén intéző, hordár, spicli, és 
akivel a történetünk után évekkel együtt van
nak száműzetésben.

A narrátor úgy érzi, mintha vele történt 
volna meg „mindez”, de olyasmit is mond, 
hogy Gábriel Ventuza álmodja az egészet. 
Kettejük figurája egymásba mosódik, egy
mással helyet cserél. Úgy tűnik, egy apától 
származnak. Hasonló az életpályájuk, útjaik 
lépten-nyomon keresztezik egymást. A nar
rátor valószínűleg kirabolja Ventuzát, és az
után azt meséli, hogy alsónadrágban találta 
meg, és az ölében vitte be a fodrászműhely
be, ahová őt más alkalommal ugyanígy mez
telenül vitte be Manukian vendéglős. Eleinte 
a narrátor vezeti Colentina Dunka kölcsön
zőjét, majd Gábriel Ventuza. Az anyagok be
szerzését sötét ügyletek során közösen inté
zik. Kettejük lelkén szárad valahogyan Vidra 
földrajztanár letartóztatása és bekísérése. 
Mindketten kapcsolatba kerülnek Vidra fe
leségével, Nataliával. Erdekes, hogy az összes 
szereplő közül csak a Vidra házaspár eseté
ben tűnik úgy az olvasónak, hogy valóságos 
modellekre utal vissza az ábrázolás. (A másik 
eset talán éppen a narrátoré.) Mauzi Anies 
fésülőasszony van kiszemelve a narrátor szá
mára „lelki támasznak”. Azután kiderül, 
hogy Mauzi a mostohanővére, aki álmodik is 
elképzelt lovagjáról, mielőtt megismerné. 
Am amikor találkoztak és kezdi lefürdetni, 
megjegyzi, hogy nem is róla álmodott. (Ha
nem arról, aki kicsit később jön meg, az iker
szereplőről, Gábriel Ventuzáról.)

Az elbeszélés egyik legtalányosabb és leg
szebb része, amikor a narrátor visszautazó- 
ban Bogdanski Dolinára (talán „Istenadta 
völgynek” fordíthatnánk), ahol felnőtt, észre
veszi, hogy megállt a vonat. Kilencven kilo
méterre van még városától, gyalog kel útra,
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mert „a vágy kezdett bizseregni a gerincében”. A 
hazavágyódási szituáció előadása tökéletesen 
érzékletes, másrészt csúfondáros. Hideget és 
forrót zúdít az elbeszélő az olvasóra. Ezekre 
a kizökkentésekre, eltérítésekre jellemző pél
da egy kétszer fölbukkanó hasonlata. A sok
szor, gyönyörűen leírt szeméthalmok fölött 
az egyik esetben a sirályok mint nejloncafa
tok úszkálnak a levegőben. Egy másik feje
zetben a nejloncafatok lebegnek úgy, mint a 
sirályok. Az egész bizonytalanság persze nem 
a szerző bizonytalansága, hanem annak az el
tökéltségének az eredménye, hogy az olvasót 
tartsa bizonytalanságban. Fel is merül ben
nünk, nem túl sok-e ez az eltérítés, újraindí
tás, új és új információk felbukkanása, vissza- 
és előreutalások, új és új történetmagok elül
tetése. A könyv elején megérint bennünket a 
kétely, vajon összejönnek-e ezek a szálak, mo
tívumok. Az események megismétlődnek, 
tükröződnek, mégsem ugyanazok. A negyve
nedik oldalon még semmit nem értek, csak 
a nyelvi virtuozitást, a tapintható atmoszféra 
és a világérzés szenzációs egységét és dina
mizmusát érzékelem.

A könyv első harmadán az olvasó már- 
már szédül a rejtélyektől, a hasonlóságoktól. 
Es kezdi megérezni, megérteni, hogy a ra
finált arabeszkesség feszes, stabil, uralt kom
pozícióban, szimmetriában jelentkezik. A re
gény középső fejezete a hatodik. Oldalszám
ban is ez a könyv közepe, és innen visszafelé 
átértelmeződnek az olvasottak. García Már- 
queznél alszanak, álmodnak a figurák, Bor- 
gesnél keveredik a kitalált, az olvasott és az 
elbeszélt. Aki Bogdanski Dolinára érkezik, el
kábul, elalszik a zavaros párától, az enyészet 
szagától. A két nagy világirodalmi név emlí
tése nem véletlen, ezekre szövegszerű és fi
nom motivikus utalások találhatók a könyv
ben. A regény egyik kulcsa, megvilágító feje
zete is egy álom vagy csak „kitalálás”, amelyet 
a narrátor az egyik szereplőnek máshogyan 
mesél el, mint korábban önmagának, azaz az 
olvasónak.

A stílusbeli váltásokban minden együtt 
van itt, világirodalmi allúziók, filmkom- 
mersz, mítosz, mese, pletyka, közhely. Gya
koriak mindezeken túl az ismerős romanti
kus helyzetekre, jelenetekre történő rájátszá
sok. A kompon csuklyás, fekete köpenyes fér

fiú, feje fölött ernyő, bőr általvetőjében csem
pész- és túlélőeszközök. „A beszélő [...] mint a 
regényekben [...] fala nedves, vastagon állt rajta a 
penész. ” Palackpostán, orvosságos üvegekben, 
átszurkált papírokra írt betűkkel üzennek a 
szereplők egymásnak. Gábriel Ventuza egy 
jókais, al-dunai jázminbokros meseszigeten 
él évekig. Elete rejtélyét százszor elmondja a 
narrátornak, hogy megértsék a történteket, 
ahogyan Edmond Dantes történetét megfej
tette Faria abbé. A börtönlakó Hamza, aki 
csillogó, fekete sínautón jelenik meg a regény 
végén, akár a gengszterfilmek maffiavezére, 
„szabadságharcosnak” készült. Ifjúkorában 
köldökig kigombolt fehér inget viselt, „mintha 
a saját kivégzésére menne”. Ez is klisé: Stendhal, 
Dumas és a kosztümös kalandfilm. Mintha 
azt mondaná az író, hogy a világ itt van fosz
lányaiban, együtt az irodalommal, de ez sem 
szép, sem rút, csak ismerős. Hogy is ne lenne 
az, amikor parodisztikus és önreflexív mó
don a legősibb epikai alapsémákkal dolgozik, 
a mítoszok és a népköltészet fordulataival: az 
eltávozás, a csábítás, találkozás, szerepcsere, 
a tilalmak megszegése, látogatás, szökés, ül
dözés, leleplezés cselekménymozzanataival. 
A rémségekről a narrátor egykedvűen beszél, 
az erotikus szituációt nevetségessé teszi, a 
gyilkos érdekek kedélyes és udvarias, sőt 
gyöngéd csevegésben oldódnak fel. Az egyik 
szereplőt megnyúzzák, másokat agyonkövez
nek, fölrobbantanak, jégcsákánnyal miszlikbe 
aprítanak. A hiúzok a védtelen nőket feldön
tik, „se szó, se beszéd benyaltak a combjaik közé”. 
A szerelmi légyottra készülő fésülőasszony 
nyitott fodrászköpenye alatt meztelenül, két
felé kefélt, fényesre lakkozott szeméremszőr
zetével várja álmai hősét. A gyilkos ellensé
gek nyelvet nyújtanak egymásra.

Az emberi viszonylatok elleplezettek. Ta
lán az élhető élet igénytelen igézetében min
denki mindenben meg akar egyezni. A meg
egyezés az elbeszélés kulcsfogalma. Ahol nin
csenek igazi ellenségek, ott nincsenek igazi 
barátok sem. A narrátor, ikerfigurájával, 
Gábriel Ventuzával elbánva, talán önmagát 
fosztja ki. (Bár a nagy szavak nem illenek en
nek az elbeszélésnek a világához.) Mintha 
minden szereplő rokona lenne itt a másik
nak, ugyanakkor nincs igazi rokoni érdekelt
ség vagy érzelem. A gazdag „illatos” örmény
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meggondolja magát, és nem veszi át meg
szöktetett rokonait, mert büdösek. Az elsza- 
kíthatatlanul együtt járó Senkowitz nővérek 
dilisek, nagy hatalmú bátyjától retteg a fivér. 
A nevelőanyaként emlegetett Colentina Dun- 
ka kizárólag a saját hasznát nézi, vagy sze
szélyből cselekszik. A néhai Viktor Ventuza 
embercsempésznek sokszor úgy fizettek a 
férfiak, hogy ráhagyták szerelmüket, felesé
güket. Tele is van a vidék a gyerekeivel, ezek
kel az otthagyott, nevelőszülőkre bízott fél
testvérekkel. A szerelem is múló szeszélynek 
tűnik, felcserélhető partnerekkel, szavakkal 
elintézett vágyakkal. A narrátor másfél napot 
utazik, hogy egy félórát cseverésszen „szerel
mével”, Mixandra Slupinskival, akivel kap
csolatban többször elmondja, hogy már épp 
„kezdett volna udvarolni” neki. Ebben a lefoko
zott, pokolian kedélyesnek tűnő világban, 
ahol az emberi lét animális szinten mozog, a 
kapcsolatokban is van valami amorális, állati 
egykedvűség. Ambivalens vonzalmat érez az 
olvasó Natalia Vidra figurája iránt. Ez a nő 
tízévesnek látszik, és szőrtelen, amióta bele
csapott a villám. A történet egyetlen szerep
lője, aki valóban ragaszkodni látszik egy má
sik emberhez, a férjéhez. Szánalmas, megha
tó és émelyítő ez a ragaszkodás, amelynek 
úgy adja tanújelét, hogy kis orvosságos üveg
ben nyálával átitatott rongyocskát küldözget 
be férjének a tüdőbajosok telepére. Ahogyan 
a küldöncnek magyarázza, ez a kis rongyocs- 
ka bizonyítani fogja Vidra tanár úrnak, hogy 
„ha eltűröm is, hogy néha a fodrásznő nyalogasson, 
én akkor is csak őt szeretem”. A forrót, hideget 
is egykedvűen tűrik az emberek, mint a bir
kák. A Senkowitz nővérek úgy „kapirgálnak”, 
mint a tyúkok. Ketrecbe zárják őket, és be
tegtársaik „laposra, véres kis húscsomóvá” köve
zik, ahogy azt a könyörtelen csőrű baromfiak 
is teszik a valóságban. Gábriel Ventuza kezét 
fényesre nyalogatja szerelme, Mauzi Anies, a 
nő éjszakai fekhelyét nézegetve Ventuza azt 
gondolja, hogy egy kutya vackát látja. Az ál
lati jelleg mégsem metafora Bodor Adám re
gényében, hiszen a metaforikus kapcsolatok
ban bárha vibrál, ide-oda mozog a jelentés, 
mindenkor világos marad, hogy mi a tárgy 
és mi az indukált kép. Itt az állati és az em
beri, a rokonság és az idegenség nem külö
nül el élesen.

Az emberi létnek és a szubjektumnak ilyen 
fokú eljellegtelenítésében kitüntetett szere
pük van a tárgyaknak, amelyek dekórumok
ként működnek, eldöntik, ki hová tartozik a 
hierarchiában, és persze ez a hovatartozás 
roppant labilis. Emberi funkció, pozíció az, 
amit az átmenetileg rendelkezésére bocsátott 
emblematikus tárgy sugall. A csillogó, fekete 
sínautó, a csuklyás köpeny, a nyálas rongy, a 
nagy hajak és szakállak, a csörgő láncok vagy 
egy tricikli lényegi meghatározók. Ebben a 
nyomasztó és röhögnivaló karneválban az 
egyik legfontosabb hely a ruhakölcsönző. A 
komoly, véres események tanúi a jelmezek ta
karta testek, a lehúzott csuklyák alatti arcok, 
az azonosíthatatlan alakok. Mély értelemmel 
kapcsolódik össze az ösztöni, állati lét az uni- 
formizáltsággal, amely nem a rend, hanem a 
kényszeres vagy kötelező mozgások, viselke
dések foglalata. Gábriel Ventuzából egykettő
re pópát varázsolnak, rádobva a csuklyás kö
penyt és ráparancsolva, hogy növesszen sza
kállt. Betegség sincs valójában, és nincs bizo
nyosság az egészségességben sem. Ez is csak 
elhatározás, szavak, döntések kérdése, ame
lyeknek a szenvedő alanyok éppúgy zokszó 
nélkül alávetik magukat, mint máskor az 
iménti bírák. Az élő és élettelen közti állapot 
bizonyossága is meginog. (Elő állat helyett ki
tömött irha, kagyló helyett kavics.) Zavarba- 
ejtő Bodornak az a megoldása is, hogy ezt a 
kétségbeejtő világot nem láttatja egyértel
műen tragikusnak vagy groteszknek. Meg
állapíthatatlan az elbeszélés hangneme. Akár 
egy-két mondaton belül is meredek váltá
sok következnek be. Ha egy szereplőről azt 
mondja a narrátor, hogy „ábrándokkal telve” 
érkezett meg a vidékre, „de már csak egy alsó
nadrág volt rajta”, akkor nem viccel, egysze
rűen kihagyja azt a sok mindent, ami a két 
félmondat közé ékelhető intervallumban tör
tént. Tegyük hozzá, hogy túl stilizált szadiz- 
musán és morbiditásán, ez az írásmód legin
kább egykedvűségével döbbent meg. Sok 
mindent továbbvisz az abszurd és parodizált 
költői irányokból. Es tagadhatatlanul itt kí
sért a swifti kiábrándultság és szatirikus fan
tasztikum.

A rémségeken Tarantino mesélője némi
leg elcsodálkozik, bár élvezi ezeket. Polanski 
médiumainak remeg az orrcimpájuk a vér
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szagtól, a szexuális aberrációtól. Az Ér s e k  
narrátora hasonló hatásokra kuncog, vagy 
megértő, szakszerű udvariassággal konstatál. 
Ebben a regényben a SlN ISTR Á -hoz viszonyít
va is erősödni látszanak a kemény, kegyetlen 
effektusok. A szép és a rút felcserélhető, gya
kori a rútnak emelkedett stilisztikumban való 
megjelenése. („A szeméttelepek delejes szentjános
bogár-aurája” világítja meg a város egét!) Bo
dor olyan ötvözetét, egyensúlyát teremti meg 
esztétikai időtlennek és társadalmi, politikai, 
történeti aktualitásnak, idegi, érzéki érzé
kenységek megjelenítésének a teljes közöm
bösséggel együtt, amelyet csak ez a különle
ges nyelvkezelés tesz lehetővé.

Ugy tűnik, alig érzékeli a „hagyományos 
értékeket” méltán becsülő Bodor-kritika azt 
a talán posztmodernnek nevezhető nyelvfel
fogást, amely régtől az írói szemlélet hordo
zója. Nemcsak a széles merítésű (világirodal
mi és nyelvrétegbeli) intertextualitásra gon
dolok, hanem a nyelv önjátékának számos 
szemantikai és írásképi változatára. A sors
döntő események a fodrászműhelyben (a re
gényvilág legfontosabb helye!), a „Névtelen 
Zsákutcá”-ban történnek. Ide viszik, küldik, 
hívják egymást a szereplők. A mindkét szó
ban nagy kezdőbetűvel írt helynév a megne
vezhetetlen megnevezésének mély értelmű pa- 
radoxona. Az itt tabuként kezelt tragikus (a 
vég, a megfordíthatatlan, az ismeretlen) még
is kimondatik, illetve leíratik: a névtelen neve 
„a Névtelen”. Kulcsfontosságú helyen, a re
gény végén a narrátor és Gábriel Ventuza a 
ruhakölcsönzőben „minden ruhaféleségből” ösz- 
szevissza magukra kapnak valamit, amíg úgy 
néznek ki, „mint az ismeretlen erdőtolvajok”. Ha 
„ismeretlenek” -  nem tudni, milyenek is va
lójában, illetve ez a szöveghely így érthető: 
úgy néztek ki, ahogy elképzelték; úgy néztek 
ki, hogy egy sosem látott, csak egy toposz
ként, a nyelvben létező, csupán „elbeszélt” 
képhez váltak hasonlatossá. A regény befeje
zésében az ideiglenes létet nyert figurák 
visszavonulnak oda, ahonnan jöttek -  a nyel
vi fantáziába. És ezt az író szelíden tudatosítja 
is, hadd hallja meg, aki akarja.

Pár szót még az aktualitásokról, amelyek
kel ez az erősen fantaziált beszédmód nagyon 
is konkrét és ismerős élményeink felé fordul. 
A magas rangú csodatévőre való várakozás

régi és modern irodalmi közhely: deus ex 
machina és Godot. A „fodrászat” (ahol a sze
replőket „létrehozzák” vagy megfosztják 
identitásuktól) távolról felidézi az antik világ 
római fürdőjét, ahol a nagypolitika ügyeit 
nem hivatalosan intézték, és napjaink fitness- 
szalonjait, ahol gyakran ugyanez történik. Az 
ókori, a középkori és a múlt századias, az is
ten háta mögötti periferiális a nagyon is mai 
divatjelenségekkel keveredik. Kopott állatbő
rök, megskalpolt ember, máj- és agyvelőfosz- 
lányok a gyilkosok ruháján, luxusterepjárók, 
túlélőkések: mint a mindennapos híradómű
sorokban, mint az életben, mint az irodalom
ban. A szeminaristák, akik szórakozásból min
den este összegyűlnek kővel megdobálni az 
Izolda-telep betegeit, a bibliai példázat mel
lett az újsághírek gyilkos vonatdobálóit is eszé
be juttatják az olvasónak. (Az egyik szereplő
nek itt azért kellett meghalnia, mert a tizen
nyolcszoros kamatot ígérő szélhámos Zelofán 
püspökhöz igyekezett a jussát visszakérni.)

Felidéződnek persze a totális diktatúrák
kal kapcsolatos asszociációk. A napjaink hí
reiből oly ismerős idegengyűlölet. A módszer, 
hogy a temetőket kell kiüríteni, akkor majd 
elvándorolnak a hozzátartozók is. Mindenha
tó „keresztapák”, üveges tekintetű gyilkos 
kutyák, árvíz, tűz, szálló pernye, a villám 
pusztításai! Nemcsak aktualizál ez a kisre
gény, de jósol is. A városokat szemét, bűz bo
rítja, a hatalom megegyezik a bűnözőkkel, az 
alattvalók a beletörődés, a sunyi ravaszság 
vagy a teljes elhülyülés felé haladnak. Itthoni 
és nemzetközi információs aktualitásaival, vi
lágművészeti irányok és divatok ironikus 
megidézésével, a hagyományos és a modern, 
az illusztrált közhelyesség és a gondolati igé
nyesség keverésével Bodor Ádám korszerű, 
lenyűgözően eredeti regényt adott a ma ol
vasójának a kezébe. Kissé sommásan, de ta
lán a módosulás jellegét érzékelve, azt gon
dolom, az író útja az egzisztencialista modell- 
novellától (A KIVÉGZÉS) a groteszk-lírai, bal- 
ladisztikus, parabolikus short storyn át 
(Gy e r g y ó  é g h a j l a t a ) a szatirizáló, parodizá
ló, nagyon is olvasmányos, érzéki absztrak
cióig ju t Az  Ér s e k  LÁTOGATÁSA című regény- 
tágasságú elbeszélésében vagy novellainten
zitású kisregényében.

Doboss Gyula


