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A HÉTKÖZNAPISÁG MÉLYSZERKEZETE
Bakos Gyöngyi: Nyolcszáz utca gyalog

A hátsó borító ajánlója Bakos Gyöngyi első kötetét mint a fiatal magyar próza megkerül
hetetlen pontját méltatja. Az a tény, hogy a legpatinásabb szépirodalmi kiadó, a Magvető 
adta ki a Nyolcszáz utca gyalog című rövid, alig százoldalas könyvet, már eleve alátámasz
tani látszik ezt az erős állítást, de kérdés, hogy maga a mű visszaigazolja-e az olvasó szá
mára a könyvajánló értékelését. Bevallom, én első olvasásra kissé túlzásnak éreztem. 
valahogy túl könnyűnek tűnt a könyv az apahiánnyal és súlyproblémákkal küzdő film
esztéta elbeszélővel, akinek élete a család és három férfi (Dénes, Bé és a Görög) egymásba 
vetített metszetében, európai nagyvárosok (Budapest, párizs, prága, velence, Leeds, 
Stockholm, Lisszabon) nyílt vagy lakások szűkösebb-tágasabb zárt tereiben jelenik meg, 
buszon, vonaton, repülőn vagy autón utazik, és időnként valóban gyalog, míg végül az 
utolsó fejezetben a több szálon futó történet és maga az elbeszélő is mintha célba érne, 
sikerül belefogynia az egy számmal kisebb esküvői ruhába, így végül megházasodik. 
Ebben az olvasatban happy enddel végződő női történetről van szó. Ha első olvasásra 
csak ennyi tárul fel számunkra a műből, de feléled bennünk a gyanú, hogy itt ennél több
nek kell lennie, akkor mindenképpen érdemes másodszorra is nekifutni a könyvnek, mert 
a Nyolcszáz utca gyalog a fentebb leírtnál valójában bonyolultabban működik, viszont 
hagyni kell a működésében kibontakozni a szöveget.

Meg kell tehát találnia az olvasónak a kulcsot vagy a kulcsokat a könyv működésének 
beindításához. A narráció sajátos hangja első olvasásra is könnyen érzékelhető, s ez már 
önmagában is figyelemre méltó teljesítmény egy debütáló kötettől. A könyv női elbeszélő
je pátosztól és szinte mindenféle érzelemtől mentesen beszéli el történeteit, a férfiakhoz és 
a családhoz való viszonyát. Nincsenek nagy indulatok, érzelmi kitörések, noha benne van 
minden ezekben a történetekben, ami egy átlagos család életében benne lehet; a minden
napi emberi létezés tragikus vagy felemelő történései: a magzat elvesztése („Előre ülök 
majd, véres lesz az üléshuzat, azért plusz pénzt kell fizet
nem. Elnézést fogok kérni a taxistól, épp most vetéltem el, 
ezért lett véres a huzat. Inkább a kabátomra ülök, a kórházig 
tán kibírja, nem fog átázni” -  49.), a születés („Aztán engem 
volt a legnehezebb megszülni. Én voltam a harmadik, a leg
kisebb, mégis így volt. Kétezer-nyolcszáz gramm, kis aprócs
ka, lila valami. Ronda voltál, mondja anyám, már akkor is 
hosszú volt a tested, vékony a kezed, lábad. Ne aggódj, min
den csecsemő ronda” -  83.) és a halál. Mindenekelőtt az apa 
halála, akit az elbeszélő még gyermekként veszít el, és aki
nek elkallódott halotti anyakönyvi kivonatmásolatának el
készítésével zárul a könyv, ekkor kap hivatalos dokumentu
mot a feldolgozatlan hiányérzet.

Magvető Kiadó 
Budapest, 2020 
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A narrátor utalásaiból sejthető (például a fent idézett részletre, az anyának az újszülött 
gyermeket illető megjegyzésére utalhatunk itt), hogy -  miközben az apáért rajong a kis
lány, együtt tanulják az emberi csontok neveit -  az anyával nem harmonikus a viszonyuk. 
Még egy idézet mindenképpen idekívánkozik a fel nem oldott, ki nem beszélt gyermek
kori traumák közül: „Régen anyám a lábamra kötötte a papucsot, állítólag lerúgtam min
dig, talán a csontkinövés meg a dunszt miatt, de szerettem mezítláb lenni” (30.). A narrá
tornak az anyjához fűződő kapcsolata egyrészt az anya-apa viszony leképeződése. 
Megtudjuk, hogy az apa megcsalja az anyát Mártával, az anya kolléganőjével, s bár az 
óvodás még nem érti a felnőttek titkos kapcsolatrendszerét, úgy érzi: „Márta van, és néha 
jobb anyuka” (28.). A szülők végül elválnak, az apa korán meghal. Hogy ezek a családi 
viszonylatok mégsem ennyire egyszerű képlet szerint íródnak, az a nagyszülők megjele
nítésének köszönhető. A nagyapa, aki gyakorlatilag végigfocizta a 20. századot, és aki az 
unokájával együtt nézi a VB-ket és az EB-ket, az apa szerint -  ő utálja a focit -  kommunis
ta, míg a nagymamától a gyermek egyszerű és naiv vallásos szemléletet tanul arról, hogy 
imádni csak Isten imádjuk, az ételt nem, s hogy van kegyes hazugság.

Ugyancsak az érzelemmentesség jellemzi a férfiakhoz való viszony elbeszélését is. 
Dénessel a kapcsolatuk évekig tart, még az egyetemen ismerkednek meg, együtt élnek 
Budapesten egy kis alapterületű lakásban, és Prágában egy nagyobban. Az elbeszélő segít 
Dénesnek a szakdolgozata elkészítésében, együtt mérik a bambuszokat Vácrátóton, de 
Dénes nem segít a narrátornak, amikor ő írja a szakdolgozatát. Együtt nyaralnak a 
Földközi-tengernél, rendszeresen látogatják a fiú nagymamáját Mezőkövesden, s már az 
eljegyzésen is túl vannak. A lány végül elhagyja a fiút, de a szakítás okára nem derül fény. 
Ennek az éppen véget érő viszonynak a legpontosabb leírása a nyaralási jelenet, amikor a 
férfi megy be a tengerbe, a narrátor pedig ezt a következőképpen reflektálja: „Csak fek
szem, nem nézem, ahogy úszik, nem figyelem aggódva. Miért nem figyelem, mindig fi
gyelni szoktam. Igazából nem akarom, hogy belefulladjon, mégse figyelem. Ha figyel
ném, akkor is belefulladna, mert nem tudok úszni, nem tudnám kimenteni. Vastagon 
bekenem magam naptejjel, sose fogok lebarnulni. Hófehéren megyek majd haza. Ha bele
fulladna, nem kéne elhagynom, nem kéne kitalálnom valamit, hogy miért” (58-59.). Dénes 
szereti Prágát, a lány viszont Budapestre vágyik. Talán csak ennyi. Külső nézőpontból is 
rálátunk azonban erre a viszonyra, pontosabban a kapcsolat végére, az anya mindig kriti
kus szemszögéből: „Anyám szerint semmi értelme nem volt elhagynom Dénest, hát egy 
normális pasit sem tudtam azóta összeszedni” (86.).

Más a helyzet Bé-vel. A hozzá fűződő kapcsolat mintha a Dénessel való viszony ellen
téte lenne. Dénes kertészmérnök, Bé egy belvárosi étterem vezetője, akivel a vacsora után 
tárlatvezetésre mennek. Míg Dénes nem ért a filmekhez, Bé-vel lehet Bergmanról beszélni, 
érdeklődve hallgatja a lányt, s vele kapcsolatban vannak érzelmi reflexiók is: „Szeretem, 
ahogy azt mondja, ostoba. Szeretem, ahogy bármit mond, bizonyos hangokat megnyom, 
váratlan pillanatokban felviszi a hangsúlyt, a végtelenségig lehetne hallgatni, nem lenne 
unalmas” (13.). Bé-hez hűséges („Bé az egyetlen, akit soha nem csaltam meg” -  47.), Dénes 
esetében viszont hiába keres a megcsalásra utaló gyanús, a féltékenységre okot adó jeleket 
a fiú laptopján, nem talál, s emiatt csalódott. Bé-ről viszont a „nem hivatalos” házasságkö
tésük után a párizsi „nászúton” derül ki, hogy még nem lépett ki előző kapcsolatából. Ez 
valódi érzést, féltékenységet vált ki a lányból, s végül ez vezet el a kapcsolat végéhez, 
amiből viszont a lány nem tud kilépni, még évekkel később is hazafelé Bé étterme felé 
veszi útját. A két férfi ellentétét szimbolizálja a kétféle „jegygyűrű”: a Dénestől kapott 
ékszer értékes („Fehér arany, topáz, hat darab pici gyémánt” -  65.), a Bé-é egy kulcskarika. 
Előbbit a lány maga veszi le, utóbbit viszont elveszíti.

Megint csak másféle kapcsolat fűzi az elbeszélőt Göröghöz. A gyengéd érzelem ebben az 
esetben fel sem merül, „soha nem tudnék beleszeretni” -  állapítja meg az elbeszélő (19.).
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Viszonyuk a szexualitásra és bizonyos fajta rendszerességre épül. Minden vasárnap estét 
együtt töltenek, szeretkeznek, majd a férfi másnap reggelit készít cukros kávéval, és elviszi 
a lányt a munkahelyére. „A Görög a számba élvez, utána felolvas nekem egy könyvből. 
Mindig ezt csinálja, én meg csak tűröm. Jól olvas, jó a hangja” (85.). a  szexuális kapcsolat 
szintén szenvtelen megjelenítése nem csak a Göröghöz fűződő viszonyban történik meg, 
valamennyi műbeli férfi esetén találkozunk az aktus leírásával, melyek a kapcsolatok ter
mészetes részét képezik, semmiféle tabu vagy idealizálás alá nem esnek az elbeszélés során. 
A narrátornak a Göröggel való kapcsolata a harmadik lehetséges alternatíváját képviseli a 
férfi-nő viszonynak, azonban a pusztán a testiségre redukált viszony sem működik.

Ahogy a bevezetőben is említettem, a férfi-nő kapcsolat szempontjából is a happy end 
felé tart a könyv, az utolsó fejezetben az elbeszélő férjhez megy. Az utolsó férfiról azonban 
igen keveset tudhat meg az olvasó, kap némi információt a szexuális szokásairól, 
Isztambulba utazásáról, de a nevét -  ahogy egyébként az elbeszélőét sem -  nem tudjuk 
meg. De talán nem is ez a lényeg, hanem a célba érés felmutatása: a Bé-vel kötött „nem 
hivatalos” házasság után a történet végén valódi házasság köttetik, és amit Dénessel kap
csolatban nem érzett, az elbeszélő elkezd aggódni a férfiért, amikor a landolás után csak 
sokára ad magáról életjelet. Ez a megjelenített érzés a Dénes-kapcsolat fentebb idézett 
tengerparti jelenetével állítható szembe.

A szöveg, mely végig a narrátor egyes szám első személyű monológja, nemcsak a nő
nek a családhoz, a férfiakhoz és az önmagához fűződő kapcsolatát írja le, hanem -  részben 
ezeken keresztül -  megjeleníti a világhoz való viszonyát is. Ami az emberi kapcsolatok 
tekintetében az érzelemmentesség, a nagy indulatok, a konfliktusok vagy a pátosz hiánya, 
az a valóságábrázolásban egyfajta hétköznapiságokra való fókuszálást jelent. Az elbeszé
lőt nem a világ nagy problémái érdeklik, vagy ha igen, akkor az körülbelül a bulvársajtó 
mélységéig reflektáltan jelenik meg. Példa erre a Velencébe tett kirándulás kvázi konklú
ziója, melynek során nem a klímaváltozás globális szempontja válik meghatározóvá, ha
nem a narrátor személyes érdekeltsége: „Velencét látni kell, hamarosan elolvadnak a jég
táblák, pár év, és nem lesz Velence, víz alá kerül, mindent eláraszt a tenger” (14.). Az 
emberek kabátjának, a falnak vagy a körömlakknak a színe, a cukorgyanta készítése és 
használata, az étkezés során bevitt és a futás révén leadott kalória mennyisége foglalkoz
tatja az elbeszélőt, vagy az, hogy felkelés után az ember könnyebb, mert alvás közben ki
párologtatja testéből a vizet. Ebben a hétköznapiságban jeleníti meg önmagát a narrátor.

Akár otthonosnak is nevezhetnénk ezt a nagyon is ismerős -  még ha nem is saját -  vi
lágot, valami azonban rendre kizökkent ebből a hétköznapiságból, s ez a narrációnak az a 
sajátossága, hogy az elbeszélő miután állít valamit, a következő mondatában gyakran 
azonnal vissza is vonja azt. Az első fejezetben olvashatjuk: „Bé ül velem szemben, keze a 
borospoháron, rám néz. Zavarban vagyok, igazából semmi okom rá. Minden okom meg
van rá” (12.). Számtalan hasonló példát idézhetnénk még a könyvből, kérdés azonban, 
hogy mi a szerepe ezeknek a narrációs hajtűkanyaroknak. Látszólag az elbeszélő pusztán 
saját szavainak a hitelét vonja kétségbe, valójában azonban a narráció különböző szintjein 
megfigyelhető ellentétezések strukturált rendjébe tartozó elbeszélői megoldásról van szó. 
Ebbe a pontosan kidolgozott rendszerbe illeszkednek a férfiak fentebb részletezett szem
beállításai, vagy az anyának a lányára vonatkozó, kapcsolatuk ellentmondásosságát jel
lemző negatív megállapításai. De másik oldalról megfigyelhetjük az egymáshoz való ha
sonlítások szövegkohéziót formáló funkcióját is: „Bé negyvennégy éves, erről jut eszembe, 
hogy apám negyvennégy éves korában halt meg” (5.). Vissza-visszatérő elbeszélői szó
lamként a kijelentések azonnali visszavonása azonban a narrátor identitását kezdi ki, 
mely a szövegben működő irónia elsődleges forrása.

Az egyes fejezetek címeit Bakos Gyöngyi Bergman-filmektől kölcsönözi. A címadás
nak ez a megoldása az elbeszélt történet alapján könnyen megmagyarázható: az elbeszélő
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filmesztéta, aki szakdolgozatát „A társas kapcsolatok válsága Ingmar Bergman filmjei
ben” címen írja. Ebből a szempontból saját történetét is tekinthetjük egyfajta illusztráció
nak a szakdolgozatban feldolgozott filmtörténeti anyaghoz. a  könyvben ezen túl több
ször visszatérő téma a színésznők szépsége vagy bizonyos szituációk filmes analógiája, s 
nyilvánvaló, hogy az olvasó akkor tudja pontosan érteni a szöveg filmes utalásait, ha is
meri az említett színésznőket és filmeket. A könyv azonban ezen a területen nem korláto
zódik kizárólag a Bergman-életműre, mégis -  már csak a fejezetek címadása miatt is -  a 
svéd rendezőnek van meghatározó jelenléte a könyvben.

A kötet és a filmes utalások viszonyát Bakos Gyöngyi egy vele készült interjúban 
„egyfajta intertextualitás”-ként határozza meg, de hasonló szövegköziség motiválta a 
könyv címadását is, mely az Esbjörn Svensson Trio Eight Hundred Streets by Feet című jazz- 
számának szó szerinti fordítása.* 1 Ez a meghatározás a szerző részéről alighanem telitalá
lat, mivel az olvasónak magának kell felfedeznie azokat a kapcsolódásokat, amelyek a 
szépirodalmi szöveget a filmes opuszokhoz és a zenei produkcióhoz kötik. Könnyen meg
jósolható, hogy a mű jövőbeni (jelen írásnál behatóbb) interpretációinak egyik meghatáro
zó iránya ez lesz. Mindazonáltal ez sok csapdát is rejt magában, ha -  mondjuk -  az egyes 
szereplőket próbálnánk meg azonosítani a Bergman-filmek karaktereivel, vagy hasonló 
szituációkat keresnénk, melyeknek a szépirodalmi mű az újraírása lenne, esetleg az elbe
szélésmód és a filmnyelv közötti párhuzamokat kutatnánk. Nyilván találnánk ezekre re
leváns példát, nem is egyet. Az első fejezetnek címet adó A nap végében  Isak Borg profesz- 
szor a film utolsó kockáin elhangzó belső monológjában mondja: „Amikor nyugtalan 
vagyok valamiért vagy szomorú, azzal szoktam magam megnyugtatni, hogy felidézem 
gyerekkorom világát.” Ezt megérthetnénk olyan, a könyvben egyébként nem idézett 
intertextusként, ami motiválhatja az elbeszélő gyerekkori emlékeinek felidézését is, a szö
vegnek azonban nincs szüksége efféle külső igazolásra, mivel a gyermekkori emlékek 
megidézése a mű világának, a narrátor énelbeszélésének magától értetődő aspektusa. 
Ennél motiváltabb szövegközi kapcsolat sejthető abban, hogy Bergman Hűtlenek című (a 
könyv hatodik fejezetének címet adó) filmjében Marianne és David titkos szerelmi kap
csolatuk kezdetén együtt Párizsba utaznak, míg a Nyolcszáz utca gyalog elbeszélője Bé-vel 
a kapcsolatuk végét jelentő „nászútjukat” töltik a francia fővárosban. Ebben a fejezetben 
derül fény arra, hogy Bé nem szakította meg korábbi viszonyát, tehát végső soron duplán 
is hűtlen volt. S talán az sem véletlen, hogy a könyv záró fejezete Bergman utolsó filmjé
ről, a Sarabandról kapta a címét, melyet a harminc évvel korábbi Jelenetek egy házasságból 
című minisorozat folytatásának szokás tekinteni. Ez a filmes utalás ebben az intermediális 
és -textuális kontextusban a könyv zárlatának is új távlatot ad. Számtalan hasonló példát 
hozhatnánk még, azonban azt gondolom, a sejthető szerzői szándék a címadásokkal és a 
műben olvasható filmes utalásokkal sokkal inkább egy olyan intertextuális tér kialakítása 
volt, melyben az olvasó szabadon, saját ismerete és kedve szerint alakíthatja a könyvben 
éppen csak felvillantott kulturális viszonyrendszereket. Bakos Gyöngyi tehát ezáltal tágas 
keretet kínál, melyen belül az olvasói fantázia is hozzáteheti a maga kreatív energiáit a 
történetalakításhoz.

Másrészt viszont éppen ebben a filmes intertextusban válik még inkább szembeötlővé 
néhány olyan jellemzője is a történetmondásnak, mellyel kapcsolatban akár hiányérzete is 
lehet az olvasónak. Bergman néhány filmjében kifejezetten fontos szerepet tölt be a törté
nelem. A második fejezetnek címet adó Érintésben például utalás történik a férjes asszonyt 
elcsábító David zsidó származására és családjának sorsára, a Kígyótojás pedig 1923-ban 
játszódik Berlinben, s a bűnügyi történetnek lényeges hátterét adják a történelmi utalások

1 Krausz Viktória: Apahiányos generáció. Interjú Bakos Gyöngyivel, N épszava, 2020. 10. 03. https://
nepszava.hu/3093929_apahianyos-generacio-interju-bakos-gyongyivel (A letöltés dátuma: 2021.
01. 25.)
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a gazdasági válsággal küzdő Németországra vagy a politikai hírnevét a kudarcot valló 
müncheni sörpuccsal megalapozó Hitlerre. Bakos Gyöngyi könyvéből hiányzik a törté
nelmi perspektíva, helyét a személyes élettörténetek vázlatai foglalják el: „Nagyapám 
gyerekkorában focizott a grundon, húszas évek vége [...]. Focizott a fronton, negyvenes 
évek, focizott a gyárban, ötvenes-hatvanas évek, edzősködött a nyolcvanas években” 
(40.). Mintha ezek az életek a történelem által érinthetetlenek lennének, mindaz, ami a 
családon és a férfi-nő kapcsolatokon kívül történik, inkább csak ok egymás utálatára. Így 
lesz az apa szemében a nagyapa kommunista, míg az apát az anya azzal gyanúsítja meg, 
hogy ügynök volt a rendszerváltozás előtt. Az elbeszélő kikéri apja ügynökaktáit az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából, de ott nem találnak az anya gyanúsí
tását alátámasztó iratokat. Ennek a hiánynak pedig kettős aspektusa van: a történeten 
belül az anya rosszindulatának alaptalanságát támasztja alá; kortárs magyar irodalmi 
kontextusban pedig a szépirodalmi ügynöktörténetekhez való viszony akár szimbolikus
nak is tekinthető reflektálása. El tudok képzelni olyan olvasói elvárást, mely a történelmi 
perspektíva hiányát a könyv elmarasztalható hiányosságaként regisztrálná, véleményem 
szerint azonban ezzel együtt válik hitelessé és a maga keretei között koherenssé a narrátor 
elbeszélése révén megteremtődő világ.

Mindeddig kerültem Bakos Gyöngyi könyve kapcsán a pontos műfaji megjelölést. 
A szerző a vele készített interjúkban rendszeresen a „regény” műfaji megjelölést használja, 
de a terjedelem miatt ez elé mindenképpen odakívánkozik a „kis” jelző is. Bakos Gyöngyi 
kisregényének azonban még utalásszerűen sincsenek meg azok a szélesebb történelmi és 
társadalmi távlatai, amelyeket a hagyományos műfaji fogalmaink szerint egy regénytől el
várnánk. Érdekes feladat lenne azonban a mű egyes részleteinek folyóiratokban történő 
publikációja és a kész mű kapcsolatának vizsgálata, mely pontosan szemlélteti és árnyalja 
majd a szerzőnek a keletkezéstörténetre vonatkozó vallomását: „Nem regényt kezdtem el 
írni, hanem önálló, rövid szövegeket, amik csak gyűltek, gyűltek. Ezekből publikáltam is 
néhányat folyóiratokban, de nem igazán tudtam, hogyan lesz belőlük kötet. Éreztem, hogy 
nem novellák, de azt is, hogy a klasszikus irodalmi műfajok szerint még nem alkotnak 
igazi regényt, ahhoz még dolgozni kell rajtuk.”2 A szelektált és újrarendezett rövid szöve
gek végül megtalálták azt a formát és szerkezetet, amelynek keretében egymásmellettisé- 
gükben és egymásra történő reflektáltságukban egységes művé formálódtak. Ha műfaji 
megfelelőt kívánunk találni, akkor a szerző által a fejezetcím-adásokkal is sugallt 
intermediális kontextusban leginkább több epizódból álló filmnovellaként definiálhatjuk a 
könyvet, melynek egyes részei további jelenetekre tagolódnak, a párhuzamosan futó törté
netszálak pedig végül az utolsó epizódban jutnak el a történet és a cselekmény lezárásához.

Mindezek után összegzésképpen annyit megállapíthatunk, hogy ha első olvasás után 
úgy is tűnt, bemutatkozó kötetével Bakos Gyöngyi nem vállalt túl sokat, az értelmező új
raolvasás olyan aspektusait tudja felmutatni a Nyolcszáz utca gyalognak, melyek a hétköz- 
napiságok felszíni rétege alatt az emberi kapcsolatok mélyszerkezeteire világít rá. S bár 
nincsenek nagy tragédiák, és ezért nagy katarzisok sem a könyvben, az ábrázolt világ 
közelsége miatt mégis tud valamit mondani a könyv számunkra is, magunkról és saját 
mindennapjainkról. És ez egy első kötettől nem is olyan kevés.

Milanovich Domi, Képzeletben lehet ordítani az év legmozgalmasabb könyvében (interjú), D ívány. 
https://divany.hu/vilagom/2020/10/19/interju-bakos-gyongyi/ (A publikálás dátuma: 2020. 10. 
19. A letöltés dátuma: 2021. 01. 29.)
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