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szövegeket válasszunk egy-egy nagyobb egy-
ségbôl, melyek egymás kontextusát teremtik
meg. 

Tévedés ne essék: nem azt tagadom, hogy
Tandori versei önmagukban megálló, egész
mûalkotások volnának. Ha kiemeljük akár-
honnan akármelyik darabot, látni fogjuk,
hogy nemcsak zárt egész, de meg is teremt ma-
gának egy megragadható vonatkozási rend-
szert, egy belátható értelmezési tartományt.
De ha több szöveget teszünk egymás mellé,
elôfordulhat, hogy a részleges, szemelvényes
válogatás a nagyobb egész kontextusát csorbít-
ja; hogy egy száz szövegbôl álló ciklus tíz kivá-
lasztott darabja kevésbé értelmes, mint a ki-
emelt egyetlen. Mi a teendô ilyenkor, milyen
elveket kell követnie a válogatónak? Fogal-
mam sincs. Felsorolt kétségeim és ellenvetése-
im nem a mindentudó bölcs leereszkedô kor-
rekciós gesztusai voltak; sokkal inkább tanács-
talanságomnak szerettem volna hangot adni.
Úgy gondolom, hogy elsôsorban ezek elôsoro-
lásával járulhatok hozzá a vállalkozásról (va-
jon?) folyó eszmecsere sikeréhez. 

És végül még valami. Fogarassy Miklós TAN-
DORI-KALAUZ-ában a TÖREDÉK... élménykörének
központi részeként „a »lét határaival« való drá-
mai »megütközést«” jelöli meg. Kikezdhetetlen
magányát, a semmivel érintkezô felületeinek
éles, kemény megmutatását tartja fontosnak,
és azt, hogy „egy profanizált, de transzcendens,
metafizikai dimenzió burkolja be, az egyszeriség 
és örökkévalóság feloldhatatlan feszültségében”. A
CELSIUS-ban egy helyütt pedig Tandori prog-
ramszerûen megfogalmazza, hogy mi ennek a
játéknak a valódi tétje: „Egyszerûen csak: meny-
nyire szerettünk // S – mennyire? – kiket? – és nyo-
ma is marad, / »amit úgyse lehet megírni«, / mond-
ja a felügyelôné, és ez így van, // Volt ez – van ez –,
és lesz majd, hogy nyoma lesz / az, ahogy megírni
nem is lehetett...” Azt gondolom, hogy ennek 
a két gondolatnak az együttes ittléte, ellent-
mondásának feloldhatatlan harmóniája alkotja
Tandori lírájának gondolati, bölcseleti (és ta-
lán etikai) centrumát. És amennyire a gyakor-
lati szeretet a mércéje ennek a lírai beszéd-
cselekedetnek, annyira ugyanez minôsíti a vá-
logatás sikerét vagy kudarcát. Ha vannak ol-
vasók, akiknek szeretni segít ez a válogatás
Tandori líráját, akkor a munka eredményes
volt. 

Bodor Béla

TALÁLTAM EGY NOVELLÁT

Cserna-Szabó András: Egy nô azonosítása
Megjelent a Fél négy – séta tizenhét lépésben 
címû kötetben (Magvetô, 1998)
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Cserna-Szabó András a fiatal kortárs íróge-
neráció tagja (1974-ben született), eddig két
novelláskötete jelent meg (FÉL NÉGY; FÉL HÉT,
2001), illetve publikált különbözô irodalmi
folyóiratokban. Írásaira egyszerre jellemzô a
magyar kisepika klasszikus hagyományainak
folytatása, az avantgardizmus, a mese, a fikció
és a valóság folyamatos egymásba játszása, a
humor, a játékosság, a stílusok, mûfajok keve-
rése és a folyamatos reflektáltság a saját szö-
vegeiben megidézett szövegekre, idézetekre,
betétekre. Gond nélkül lép át határokon, dön-
ti le a nyelvi, illembéli korlátokat, tabukat, s
mindezt eleganciával, komikummal, ízléssel
teszi. Elsô két kötete azt tanúsítja, hogy Cser-
na-Szabó vérbeli elbeszélô, nagy mesélôkedv s
az irodalom nyilvánvaló szeretete és tisztelete
mellett magának az írásnak a szeretete, élve-
zete érzôdik mûvein.

Számos írásában kísérletezik a rövid mûfaj
lehetôségeivel (pl. a FÉL NÉGY második része
[KEVAB, LIZA ÉS A MÁGIKUS MEGGYMAG] egy nyolc
történetbôl álló folytatásos elbeszélés) vagy is-
mert témák új variációjával (pl. az EGY NÔ AZO-
NOSÍTÁSA). A szerzô életében bevallottan nagy
szerepe van szülôvárosának, Szentesnek, így
nem meglepô, hogy történeteinek, elbeszélé-
seinek vissza-visszatérô helyszíne ez az alföldi
kisváros (ELBITANGOLT, KURUC EGY SZÍV; A LEGNA-
GYOBB SZENTESI BAROKK METAFIZIKUS KÖLTÔ; A VI-
LÁGHÍRÛ HETEDIK CIRKUSZ ÉS LÁTVÁNYTÁR SZENTE-
SI VENDÉGJÁTÉKA).

2
Az EGY NÔ AZONOSÍTÁSA a FÉL NÉGY címû kötet
APOKALIPSZIS, MOST fejezetének elsô novellája,
szöveg a szövegrôl, írás egy írás megszületésé-
rôl, létrejöttének módjáról, körülményeirôl.
De miközben az elbeszélô állandóan javít („ja-
vítok”, „korrigálok”) történetén, megszületik s a
végére „el is pusztul” története.

Az egyes szám elsô személyû elbeszélô az el-
sô bekezdésben arról ír, hogy hosszas gyötrel-
me, töprengése után „a könyvtári asztalon” vég-
re megszületett egy név – Edina –, megterem-
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tôdött a történet központi alakja, hôse. Edina
fél tizenegykor jelenik meg a „szûz lapon”, s el-
oszlatja az üres papír „orosz hóvihar”-át. Edina
megjelenése a „dühöngô, ártatlan, fehér papír”-
on „Kunszentmártont csinált Szibériából”. A név
varázslatos hatására megszületik a történet
helyszíne (a kunszentmártoni vasútállomás), s
a hôsnô is alakulni, formálódni kezd (hollófe-
kete haj, fészekfrizura). Az elsô bekezdés tehát
egyrészt az elbeszélô avagy az írás kínjairól tá-
jékoztat, másrészt az epikus hagyományoknak
megfelelôen a világ egy bizonyos pontjára el-
helyezi a fôszereplôt.

Ahogy „az iskolában tanultuk”, egy törté-
netnek van/nak szereplôje/i, van helyszíne, a
szereplôt, szereplôket megfelelô attribútumok-
kal kell ellátni, s természetesen egy történet-
nek van ideje is, tehát valahol valamikor vala-
kivel, valakikkel „zajlik le” a cselekmény. Cser-
na-Szabó elbeszélôje is tudja ezt, ezért a máso-
dik bekezdésben gyorsan az idôt is a „helyére
teszi”. Edina (aki „ekkor még csak név és haj és la-
kóhely”) várakozás közben (a/egy vonatra vár –
elindul a történet cselekménye!) „bôrkesztyûs
mutatóujjával” a „maradék” hóba rajzolja: BÚ-
ÉK! 1968. Edina e várakozás közben elnyeri
véglegesnek tûnô külsejét is. A hôsnô jellem-
zésében az elbeszélô a pontosságra törekszik
(testmagasság, súly, mell, száj, szem, szárma-
zás, foglalkozás), és kiemeli a lány „különös is-
mertetôjelét”, hogy tudniillik „a szeretkezés maga-
sabb ormain rendre vonatfüttyöt hall”. Az elbeszé-
lô – miközben hôsnôjét bemutatja – eljátszik 
a maga teremtette motívummal: a tél és hó
szavak megidézik Vörösmarty nagy versét, az
ELÔSZÓ-t, s a narrátor „nem bírja kihagyni a
poént”, ugyan zárójelbe teszi. Az „És lesz-e ha-
lál?” kérdés persze azért is izgalmas, hisz az el-
beszélés e pontján utalhat (és utal is) a késôb-
bi eseményekre is. A második bekezdés tehát
az epikus hagyományoknak megfelelve min-
den lényeges mozzanatot tisztáz: van egy vi-
szonylag pontosan bemutatott hôsnô (Edina),
aki cselekszik (vonatra vár), a világ egy bizo-
nyos pontján (Kunszentmárton), egy megha-
tározott idôpillanatban (1967–68 fordulóján).
Mindez azért fontos, mert az elbeszélô min-
dent elkövet annak érdekében, hogy történe-
te hiteles, hihetô legyen, valós környezetet je-
lenít meg a való, történelmi idôben. „Beavat-
kozásai” játéknak tûnnek, elbeszélôi technika-
ként értelmezhetôk.

A harmadik bekezdésben azonban ez a já-
tékos technika „komollyá” válik, az elbeszélô
egyszerûen sutba vágja az eddig oly lényeges-
nek tûnô hitelességet, mintegy nem létezôvé
teszi az addig elmondottakat. Edina (akire or-
kánkabát és mûbôr csizma is kerül) megszó-
lal, pontosabban sóhajt. Képtelen sóhaja („Hol
van még a prágai tavasz”) pedig elindítja az
„érvénytelenítés folyamatát”. A narrátor még
küzd önmagával, megkísérli a történet foly-
tatását, s ezért újból és újból helyesbít (Edina
KISZ-tag, nem azt sóhajtja, hogy istenem), de
egyre inkább csökken az ellenállása, s mikor
Edináról „kiderül”, hogy leginkább zuhany
alatt szeretne ölelkezni, az elbeszélô egyszerû-
en belép saját történetébe. Feladja addigi kül-
sô nézôpontját, hisz hôsnôje annyira „jól sike-
rült”, hogy nincs szüksége másra. Edina nem
is vár (nem is várhat) senkire, hisz a vonatok 
is meghaltak (van tehát halál), nincs szükség 
a történetet bonyolító, az elbeszélô és hôse
(teremtô és teremtmény) viszonyát megzava-
ró szereplôre, szereplôkre. A harmadik bekez-
déstôl a külsô elbeszélô lesz saját történeté-
nek nemcsak teremtôje-irányítója, hanem hô-
se is, az elbeszélôi múlt idôt pedig fölváltja a je-
len idejûség. Cserna-Szabó nemcsak az írás „is-
kolás” követelményeivel van tisztában, hanem
az irodalom modern elméleteivel is. Az el-
beszélô reflektáltsága saját szövegére, a folya-
matos önreflexió megszünteti, feloldja a ha-
tárokat szerzô-elbeszélô-történet között, s így
válik a novella saját történetté, kalanddá; al-
kotó-elbeszélô-hôs hármasa végérvényesen
összefonódik, s mindaz, ami a novellát eddig
novellává tette (hely, idô, hôsnô, cselekmény),
esetlegessé, átértelmezhetôvé válik. Cserna-
Szabó játszik, játszik a történetmondás hagyo-
mányaival, játszik saját szerepével, a narráció
lehetôségeivel, s ebbe a játékba vonja be olva-
sóját is. A befogadó az elsô meglepetések után
már sejtheti, hogy „mire megy ki a játék”, s
nem lepôdik meg azon, hogy Edina zenemû-
vészeti fôiskolás lesz, s „apró, feszes melle” „telt
kebellé” változik. „Már csak a késôbbi színpadi
hatás miatt” – teszi hozzá kajánul az elbeszélô,
miközben boldogan sétál „szerelmével” Kun-
szentmárton utcáin.

Az elbeszélô fôszereplôvé válásával nemcsak
minden addigi információ válik érvénytelen-
né, újraértelmezhetôvé, hanem azok is, me-
lyek ezután keletkeznek. A fôhôs-elbeszélô ké-



nye-kedve szerint alakít mindent, s ha valami
probléma adódik, azonnal javít. Így válik a
Kunszentmárton múltját, történelmi neveze-
tességeit jól ismerô, komoly természetû Edina
egyszeriben „locsifecsi, viháncoló típus”-sá, így
lesz az értelmiségi apából „rossz természetû em-
ber”, majd Edina anyjáról azt is megtudjuk,
hogy a termelôszövetkezet zöldségkertészeté-
ben dolgozik (hisz a töltött káposztához erôs
paprikára van szükség). Végül persze a szülôk
is feleslegessé válnak (tehát motorbalesetben
meghalnak [ismét a halál; milyen szerencse,
hogy néhány sorral feljebb szó esett Edina ap-
jának Pannónia motorkerékpárjáról], Edina
nôvérérôl pedig kiderül, hogy elutazott). S bár
a helyszín azonosítódik (Rákóczi út 54/B), 
s „marad” a történet a 60-as évek világában
(Pannónia motor, Fecske cigaretta, Szécsi Pál
énekel a rádióban), mindez csak kulissza, to-
vábbra is mindent az elbeszélô-fôhôs irányít,
és Edina végleg „ideális nôvé” alakul (kicsit
magasabb lesz, ajka húsossá válik), s megszü-
letnek még hiányzó „alkatrészei” is). Minden
adott a zuhanyozáshoz és egy csodálatos sze-
retkezéshez. Az elbeszélônek hirtelen „eszé-
be jut” egy korábbi kijelentése („a szeretkezés
magasabb ormai”), s gyorsan beszerel egy játék
vasutat a fürdôszobába, hogy minden tökéle-
tes legyen (vonatfütty, angyalok a plafon alatt). 
Az elbeszélô „álmai nôjével” szeretkezik, s leg-
alább történetében úgy viselkedik, ahogy egy
„igazi férfi”: az utójátékot s a kényszeredett be-
szélgetést kihagyja, s mint aki jól végezte dol-
gát, elhagyja a helyszínt, Edinát, a történetet.
(„Úgy ment el, mint az Isten”, írta Karinthy Tú-
ri Daniról a Móricz-paródiában. Lehet, hogy
Cserna-Szabó Karinthyt is ismeri?)

Az elbeszélés váratlan fordulattal ér véget.
Mindaz, amit olvastunk, érvénytelenné válik,
az elbeszélô (szerzô) mindent áthúz (végsô ja-
vítás!), csak az elsô három mondatot hagyja
meg. Marad tehát Edina az orosz hóviharban,
–20 Celsius-fokban – nem lány, nem nô, nem
asszony, csak egy név.

Az utolsó bekezdésben az elbeszélô (szer-
zô?) visszatér az elbeszélôi múlt idôhöz, a ki-
induló helyszínhez: a könyvtári asztalhoz (a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai ol-
vasóterme) és az alapproblémához, az írás, az
alkotás nehézségeihez. A fölszámolt, meg sem
született elbeszélés nem más, mint ötlet, ötle-
tek sora. Mi indít el egy történetet, mi lehet,

mi lehetne egy névbôl, meddig juthat el a név-
bôl kibomló történet, milyen irányokba ágaz-
hat, ágazik el, mi teremt korlátokat az elbe-
szélô számára, hogyan lehet ezeket kiiktatni,
megszüntetni, s vajon valóban az elbeszélô
szabja meg története menetét, cselekményét?
Az elbeszélés „kerete”, a folyamatos javítások,
majd a végsô javítás teszi valóban érdekessé,
izgalmassá az elbeszélést. Cserna-Szabó egy
régi elbeszélôi problémát ír meg a maga já-
tékos-provokatív stílusában. Az ISKOLA A HA-
TÁRON, Esterházy Péter vagy Bohumil Hrabal
regényei ugyanezekre a kérdésekre keresik 
a választ. Ottlik regényének indító fejezete 
(AZ ELBESZÉLÉS NEHÉZSÉGEI) részletesen elemzi e
problémát. Cserna-Szabó szándékosan kerüli
a komolyságot, tréfálkozik, játszik, de a köny-
nyedség, játékosság mögött ugyanaz a gyötre-
lem sejlik föl, mely e kortársak, elôdök mûvei-
ben is felbukkan. Az elbeszélés zárómondata 
– „Fôhôst Szibériában hagyni dosztojevszkiji hagyo-
mány” – utolsó összekacsintás az olvasóval. A
történet indító metaforája (üres papír – hó-
esés, Szibéria) már alkalmat adott egy utalás-
ra, de a Vörösmarty-sor felidézése „olcsó” hu-
mornak tûnik a csattanóhoz képest. A BÛN ÉS

BÛNHÔDÉS-re való utalás sajátos dimenzióba he-
lyezi Edinát és történetét. Dosztojevszkij regé-
nye „befejezetlen”, így záródik: „De itt már új
történet kezdôdik. Egy ember fokozatos megújhodá-
sának, fokozatos újjászületésének története. Ahogy
átmegy egyik világból a másik világba, megismeri
az elôtte addig ismeretlen valóságot. Ez új elbeszé-
lés témája lehetne – de a mostani itt véget ér.” Dosz-
tojevszkij regényének befejezô mondatai „iga-
zolják” Cserna-Szabó történetének megszüle-
tését. A könyvtárban küszködô író, aki végül
megteremti hôsét, azután – folyamatos javí-
tások, változtatások közepette ugyan – megír
egy történetet, majd „hosszú, vastag, kajla vona-
lakkal” megszünteti, utána egy konkrétan meg
nem jelölt idôben megírja történetének törté-
netét is, melyben mégiscsak benne van a tör-
ténet. A „régi trükk” így átértelmezôdik, s egy-
ben az elbeszélés címe is értelmet nyer. Egy nô
azonosítódik, akit az alkotói fantázia teremt, s
aki nem más, mint akit minden szerelmes fér-
fi keres, aki nyilván nincs, vagy ha van, akkor
a szibériai hóesésben áll.

Az olvasó pedig eltöprenghet, hogy mit is
olvasott valójában.

Fábián Márton
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