
VASAGYI MÁRIA: SILENTIUM
ALBUM

Régen-volt és régen-várt prózakötetként rob
bant be a (vajdasági) magyar irodalomba éve
ken át fordítóként, levéltáros kén t, lektorként
dolgozó, verseket is csak évtizedekkel ezelőtt

publikáló Vasagyi Mária (1941) első szépirodal
mi könyve. (Előtte csak a Föld, föld... című nép
rajzi gyűjtése jelent meg 1982-ban.)

Történelem, mitológia, néprajz, álom és va
lóság keveréke ez a karcsú könyvecske. Az alig
száz oldalon századnyi időt bejáró magyar/né
met/jiddis/sokác... emlék-, hit- és nyelvi világ
mozaikkockáiból összeálló látomásos közép- és
nyugat-bácskai családtörténet ismerős, mégis
izgalmas valóságanyaga, ennek strukturális ke
zelése, nemkülönben egyéni megoldásokkal
gazdag expresszív nyelve szerint - kiváló iro
dalom.

"Pünkösdkor temették Félix űkapát, az osz
tozkodásra Medárd-nap délutánján kerül sor,
anno Domini 1910. A világon aznap ... " - így
kezdődik a kötet első, A kó1cecske című elbeszélé
se és ezzel a mondattal végződik a kötetet záró
novella, a Silentium album, s ilyképpen mintegy
visszafordul önmagába a történet, ami semmi
képpen sem tekinthető jobb híján alkalmazott
szerkesztési megoldásnak, és nem is azért
ügyes fogás, mert így pont kerül(het) az öt
nemzedéknyi családtörténet végére, hanem
mert a lehető legteljesebb mértékben tükrözi a
kisregénynek nevezett könyv írói világát. Azt a
látomásosságot, amely strukturáló elvként, eljá
rásként szervesíti egy család múltjának néhány
epizódját, a legendárium megőrizte emlékmor
zsákat, az írói fikciót meg a novellákba épített
levél-, illetve napló- vagy feljegyzés-részleteket
és -mondatokat, melyekről nem tudni, de nem is
fontos tudni, hitelesek-e, amint erre az igencsak
fogyatékos helyesírásból következtetni lehetíne),
vagy csupán ügyes írói lelemény termékei.

A kötetnyitó szöveg tabló, amelyben száz év
szereplőit, sorsuk alakulását és a köztük kiala
kult anyagi, érzelmi viszonyokat ismerjük meg,
a családi vitákat, osztozkodásokat. gyűlölködé
seket, kitagadásokat, sőt kiátkozásokat. illetve
értesülünk a szántás közben talált, aranyat "fia
dzó", a család anyagi helyzetét. prosperitását
segítő kőkecskéről, amelynek táblára vésett
mása - mint a nemesi címerekben szokott volt
lenni - ott díszelgett a Sárkánysor (O 46-os szá
mú "magas és tekintélyes" úriházán. s amelyet
az ügyes mester "tudatalatti véletlenből-evagy
heccből" a családtagok képére mintázott ki
gúvadt szeműnek, "hamis mosolyú"-nak, ha
szonleső ravaszságot mutatónak. A családi tab-
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lót követő három novellában elóbb a szere
lem/házasság/halál okozta szétválásokról, a
családtagokat és rokonokat egymástól elkülöní
tő választóvonalakról (Mezsgyék) értesülünk,
majd a leánygyermek felnőtté avatása kapcsán
a jiddis hagyományról és inkább személyes vo
natkozásokról (Bátmicvó) olvasunk. Ez utóbbi
folytatódik az én-elbeszélőnek a családból ön
magát erőszakkal kiszakító apja naplóban rög
zített történetével (nem kívánt nőt vett el, majd
ismert víziszonya ellenére tengerésznek áll),
illetve az apa és leánya levélváltásukból (Efe
meridák) kirajzolódó kapcsolat nélküli kapcso
latával.

Így jutunk el a kötet utolsó szövegéig. Ismét
együtt van a család, amely a Shakespeare
Puckjaként láthatatlanul röpködő, mesterkedő

narrátor / szerző varázslatára egy száz év törté
netét a Kőkecskéhez (O címzett kocsma udva
rán bemutatott színházi előadás (= a kisre
gény?) ürügyén gyűlt össze - s mert holtak, el
tűntek, eltávozottak és élők vannak együtt,
Tadeusz Kantor Halálosztály című híres színház
történeti előadására gondolva, afféle halálcsalád
ként jelenik meg. Egymást túlkiabálva követelik
az igazságot, hogy visszavonassék mindaz a
gyalázat, vád, amit a "szemforgató fantaszta"
rájuk zúdított, mert igenis példás család híré
ben álltak. Nem az történt s nem úgy történt
semmi, ahogy a "művész" véli és ábrázolja.
Csakhogy szenvedélyes tiltakozásukban addig
mennek el, hogy még a század háborúit is két
ségbe vonják, meg nem történteknek vélik. Ami
után, mi mást tehet a családtörténetet kibontó
vizionáló, miután művészkénts a művészet ne
vében arról próbálja (hiába) meggyőzni a felbő

szült rokonságot, hogy "mindez megtörténhe
tett volna velünk és másokkal is", mást nem te
het, mint visszavonul, a fekete családkrónikát,
ahogya novella s a kötet címe is utal rá, a fehér
csönd némasága alá rejti. Nem vonja vissza,
csak elhallgat. S így mi olvasók sem lehetünk
bizonyosak abban, hogy ez a családtörténet hi
teles-e vagy sem, ahogy azt sem tudjuk, hogya
kötetet átszövő ritka szóképződményeket és
-kapcsolatokat ("útonbujdosóvá lett", .Jéttelen
létü", "messzikedvűnektűnt", "ne máncorogj",
"hol taslogtál", "egyetlen burhanyót sem hor
dott az ég" stb.) az író találta-e ki, vagy sem. De
így is, úgy is kifejező, gyönyörű, sűrűszövésű

prózanyelven szól Vasagyi Mária könyve,
amelynek különös értékeire immár a legjobb
vajdasági novelláskötetért járó Szirmai Károly
Irodalmi Díj is figyelmeztet. (Forum, Újvidék,
2002)
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