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M e L h a r d t  g e r g Ő

irodaLMi kÖrÖk
Rachel Cusk: Körvonal

Légiesen könnyű és letaglózóan nehéz írás az, amit rachel cusk a Körvonalban megvaló-
sít. az 1967-ben kanadában született brit szerző eddig tizenegy regényt és négy memoár-, 
illetve esszékötetet adott ki. Legnagyobb kritikai sikerét eddig a Körvonal-trilógia aratta. 
ennek első darabja (amely eredetileg 2014-ben jelent meg, és a szerző első magyarra for-
dított köteteként idén adta ki a Park kiadó, kada Júlia magas színvonalú, érzékeny és 
szép fordításában), úgy látom, két célt tűz ki maga elé. egyrészt elmond tíz, általában két 
vagy három személy között lezajlott beszélgetést és azok történetét tíz fejezetben. Másrészt 
a regény az irodalom regénye is: szereplői csaknem kivétel nélkül írók vagy más 
irodalomközeli figurák. a szöveg mégsem önreflexív, vagyis nem az előttünk fekvő szö-
veg megírását írja meg, és nem játszik az intertextualitás eszközeivel. e tekintetben szerin-
tem ugyanaz a célja, ami, ahogy látni fogjuk, a beszélgetések leírásakor is: hogy ne ő maga 
legyen a középpontban, sőt, amennyire lehet, a szöveg és annak főhős-elbeszélője húzód-
jon a háttérbe, ne derüljön ki róluk az okvetlenül szükségesnél semmi több, legyenek, 
amennyire lehet, átlátszók, körvonal nélküliek. ez az ellentmondásos viszony (ellentmon-
dásos, mert nagyon határozott szerkezet és igen kimért, megmunkált nyelv jellemzi ezt a 
látszólag légies és transzparens szöveget) adja fel a regény olvasóinak a legnagyobb meg-
értési kihívást.

az elbeszélő egy negyvenes éveiben járó írónő, akinek neve a legvégéhez közel derül 
csak ki – és ez az információ meg is akasztja az olvasást, de nem azért, mert azzal szembe-
sít, hogy nevének kérdése eddig fel sem merült. az írónő athénba utazik, hogy ott meg-
hívott előadóként írószemináriumot tartson kezdő szerzőknek. (a cselekmény alapszitu-
ációja és az az elbeszélői megoldás, hogy nagyrészt másokat beszéltet maga helyett, sőt, 
talán a szöveg nyelvének lebegő-áramló jellege is, felidézteti tompa andrea Hazáját. Még 
akkor is, ha ott azért valami másról is van szó, és ha tompa főhős-elbeszélője jóval kevés-

bé rejtőzködő.)
a tízből két fejezetet az írótanfolyam foglal el; három a 

főhős odaútján, a repülőgépen megismert ülésszomszédját, 
egy idősebb urat szerepeltet, akivel aztán athénban is foly-
tatják a beszélgetéseket. a többi öt fejezet megoszlik külön-
böző szereplők között; egy kivétellel: a harmadik fejezetben 
az elbeszélő egyedül van. ez a rész nem beszélgetés úgy, 
ahogy a többi, hanem az athéni kölcsönlakás leírása, belső 
monológ, avagy képzelt beszélgetés az ott nem jelenlévő gö-
rög írónővel, aki a szeminárium tanárainak adja ki otthonát. 
ez a rövid, a többitől eltérő szituációt festő fejezet ad kulcsot 
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a regény egészét szervező, beszélgetések leírását a középpontjába állító poétika megérté-
séhez. hiszen mindegyik epizódban azzal találkozunk, hogy a főszereplő leül valakivel 
beszélgetni, és csak beszélgetnek, amíg – ez a benyomásunk – mindent, de tényleg min-
dent el nem mondtak egymásnak az életükről. (ha mégsem mondtak el mindent, vissza-
térnek egy következő fejezetben, hogy folytassák. hát igen, volt még egy harmadik fele-
ségem is.)

de mégsem erről van szó valójában a felszín alatt: egyik fejezet sem két személy beszél-
getését közli. hiszen maga az elbeszélő például szinte soha semmit nem mesél a saját éle-
téről (néhány alapinformációt, kisebb eseményt leszámítva), sőt, a beszélgetésekben nem is 
vesz aktívan részt, a kérdésekre általában nem válaszol – pontosabban válaszait a regény 
szövege nem közli. Így a beszélgetésszituációk mindegyike rendkívül aránytalan. Jó példa 
erre a második fejezet legvége, ahol a ryan nevű szerkesztő kérdezi a főhőst: „És veled mi 
a helyzet, fordult hozzám, dolgozol valamin?” – és véget ér a fejezet (54.). a főhős a hallga-
táson dolgozik (és arra, hogy ezt az általunk olvasott szöveget írná, nem utal). Míg partne-
rei mondatait egyenes idézetként közli, a maga által mondottakat mindig függő beszéd-
ben.1 de ez egyáltalán nem zavaró, sőt, nyelvének magával ragadó és a fordításban is 
szépen áradó természete miatt sokáig észre sem vehető. ez az aránytalanság is a regény 
imént említett fontos elbeszéléstechnikai eljárásainak alapeleme: a narrátor, mint az okos 
lány a mesében, ott is van és nincs is ott. Érdekes helyzet áll elő ebből: a cím metaforáját 
kölcsönvéve, a narrátor csak körvonalként van jelen, nagyrészt üres helyként, hallgató és 
lejegyző íróként, a többi szereplő, a beszélgetőpartnerei pedig inkább körvonalak, vagyis 
kontúrok nélküli, elmosódó figurák, akiknek történetei egymásba csúsznak. olyannyira, 
hogy a kötet elolvasása után nehéz (számomra legalábbis nehéz volt) rekonstruálni, melyik 
karakterhez melyik életút is tartozik. a magukról beszélő szereplőknek ugyanis nincsen 
saját nyelvük. nemcsak elbeszéléstechnikai értelemben gyakorol felettük kontrollt az – is-
métlem: látszólag nagyon is a háttérbe húzódó – elbeszélő-főhős, hanem igen erősen nyel-
vileg is, hiszen regénye saját nyelvében egységesíti, egymáshoz mind hasonlóbbá, egymás-
ba kontúrok nélkül átfolyóvá alakítja hőseit. emiatt azok hiába mesélik saját életeiket 
(leggyakrabban a kézenfekvő útmetaforák segítségével) a saját nézőpontjukból, akármeny-
nyire is önreflexív módon teszik ezt, a regény egészébe illesztve ezek nem individuumok 
élettörténeteiként, hanem a (2010-es években, az északi féltekén, jobb módú középosztály-
beliek számára) rendelkezésre álló elvileg végtelen számú életlehetőség egy-egy aktuális 
megvalósulásaként kerülnek színre. esetlegességek sorozataként. olyan életválasztások és 
döntéssorozatok folyamaként, amelyek bárkivel megtörténhetnek (aki az északi féltekén él 
a 2010-es években stb.). Önmagukban mint cselekvéssorok, narratívák egyáltalán nem kü-
lönlegesek, bármennyire fordulatosak vagy kalandosak is, de – ezt állítja a regény – egy-
más mellé állítva választ adhatnak arra a kérdésre: milyen egy emberi élet manapság. a 
kontúr nélküli életút-elbeszéléseknek ez a kérdés a körvonala.

a regényben egyébként két helyen fordul elő a címbe emelt szó, az angol outline két 
különböző jelentését aktiválva. nem véletlen, hogy először a legelső oldalon, majd a vége 
előtt néhány lappal: a két említés adja a regény keretét (körvonalát). az első esetben egy 
milliárdos (a rövid és még nem görögországban folytatott beszélgetés partnere) „vázolni 
akarta előttem élettörténetének körvonalait” (5.). ez elbeszéléstechnikailag egyszerű hely-
zet: a narrátor függő beszédben írja le, hogy egy másik valaki mit mondott. a „körvonal” 
itt (magyarul) irányvonalat is jelent, előrehaladást, életutat; de szigorúan véve (az erede-
tiben kizárólag) az angol kifejezés ’vázlat, kivonat’ jelentése lép működésbe. a szöveg 
legvégén szereplő „körvonal”-lal más a helyzet. itt a narrátor szintén függő beszédben 

1 a magyar kiadás három helyen – nyilvánvaló véletlenségből – tipográfiailag párbeszédes formá-
ba tördelte a narrátor mondatait is (10., 19. és 214. oldal). az angol szövegben a narrátor által 
mondottak soha nem szerepelnek a dialógus részeként, csak függő idézetként.



892

idéz attól az írókollégától, aki az ő eltávozása után az írástanfolyam oktatója és az athéni 
kölcsönlakás birtokosa lesz. ez az írónő elmeséli, hogy a repülőn odafelé beszédbe elegye-
dett ülésszomszédjával (ne feledjük, a narrátorral ugyanez történt), és beszélgetésük ha-
tására sok mindenre rájött saját magával kapcsolatban: „mialatt a másik beszélt, ő egyre 
tisztábban látta magát mint formát, körvonalat, amely körül minden részlet kirajzolódik, 
csak maga az alak marad üresen. ez az alak mégis […] először nyújtott valamilyen benyo-
mást arról, ki ő most” (242.). a „körvonal” itt tehát nem az életút leegyszerűsített kivona-
ta, hanem az önmegértésként felfogott szubjektivitásnak, a bonyolult önképnek a metafo-
rája, az outline szó másik jelentésében: körvonal mint az üres síkidom vonala (a magyar 
szó miatt kört képzelünk; az angol más formát is képes konnotálni), amelybe zárva a tu-
dat önmagát próbálja megérteni és mások számára prezentálni. És nem üressége ellenére, 
hanem épp az ürességére történt rádöbbenése miatt kezdhet kialakulni korábbiaknál sta-
bilabb önképe. (a magyar fordítás e rendkívül fontos helyen sajnos pontatlan. a „benyo-
mást nyújtani” kifejezés arra utal, mintha az írónő önképe a mások szemében realizáló-
dott volna, vagyis hogy az önképnek a reprezentációja lenne sikeres, pedig itt épphogy 
arról van szó, hogy a saját tudatában mélyült az önmegértése a másikkal való beszélgetés 
hatására: „this shape […] gave her for the first time […] a sense of who she was now”.) a 
körvonalt jelölő angol szó két jelentése foglalja tehát keretbe a regényt. És mindegyik leírt 
beszélgetés felfogható mint a két jelentés valamelyike felé kilengő életút-narratíva.

Úgy tűnik, az emberi élet a regény képlete szerint egyrészt kortól és helytől meghatá-
rozott, másrészt – és a hangsúly ezen van – állandó változóknak egy-egy életben aktuáli-
san megvalósuló, alkalmi függvénye. Minden emberben van jó és rossz (sőt, vannak „jó” 
és „rossz” emberek), de mindenki a tökéletességet keresi, és arra törekszik. az élet célja a 
saját szubjektumnak a külvilággal való összehangolása révén megalkotható, így elérhető 
teljesség. ez a kereszténységben (szókincsét és olykori naivitását tekintve leginkább az 
amerikai protestantizmusban) gyökerező antropológia mégsem teszi a regényt valami-
lyen példázatos szöveggé vagy leegyszerűsített spirituális olvasmánnyá; inkább ezek el-
lenkezője valósul meg, mert a jó–rossz megkülönböztetésének ilyen egyszerű elképzelé-
sét több dolog is bonyolítja, még akkor is, ha a valamelyik szereplő által elmondottak ezt 
a gondolkodásmódot képviselik. egyrészt az egyes karakterek megnyilatkozásai között 
sok ellentmondás feszül. igen gyakran találkozhatunk korán leszűrt, egy mondatba fog-
lalt életbölcsességekkel vagy szentenciózus kijelentésekkel az életről, a párkapcsolatokról, 
a szeretetről, a szülőségről és így tovább, amelyek azonban egyedül az adott személy 
életének kontextusában érvényesek, amelyeket ezért sem a narrátor, sem a többi szereplő 
nem akar univerzálissá tágítani. a szöveg nem tudatosítja, hogy az elbeszélő hogyan vi-
szonyul ezekhez a kijelentésekhez. Mégis azon kapjuk magunkat, hogy az ő kitartó érdek-
lődésével faggatnánk tovább a beszélgetőpartnereket, mert az egyszerre könnyű és súlyos 
prózanyelv nem csüggeszti a felébresztett olvasói kíváncsiságot. Másrészt – ezzel össze-
függésben – azért sem csak a jó–rossz skála végpontjain érthetők meg az emberi jellemek, 
mert a narrátor, aki közvetíti az olvasó számára az emberek életelbeszéléseit és azok ta-
nulságait, általában semmilyen értékelő reflexiót nem társít ezekhez, tehát az olvasóra 
van bízva, elfogadja-e érvényes állításnak az adott kijelentést, vagy kétkedve, esetleg el-
utasítóan viszonyul hozzájuk. Így például a származás vagy az etnikai meghatározottság 
egyáltalán nem bizonyul az identitás alapjának (szemben a ma fősodratú amerikai identi-
tásfogalommal), sőt maga az identitás folyton változó és megváltoztatható elképzelése 
dominál: hiszen az nem külső, hanem belső valami, és mert állandóan azon dolgozunk. a 
harmadik tényező, ami kikezdi a jó–rossz ember szembeállításán alapuló antropológiát, 
nem más, mint a regény motívumrendszerében és elbeszélői eljárásaiban megbújó, ezzel 
nem összeegyeztethető struktúrák. ilyen többek közt a narrátornak az a technikája, amely-
lyel emberek valamely testrészét vagy tulajdonságát a természeti világ elemeihez hason-
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lítja. a talán legemlékezetesebb, mert legkidolgozottabb karakter, ülésszomszédja eseté-
ben ezek feltűnően gyakoriak: „felvonta ezüstös, meglepően bozontos szemöldökét, mely 
úgy meredt föl a homlokából, mint szikes talajból a fűcsomók” (8.); „csőrszerű orra […] 
ezüstfehér hajfürtjével megkoronázva egy tengeri madárhoz hasonlóvá tette” (63.); „hoz-
zám lépett, […] mint valami barlangjából előbújó őskori jószág” (180.).

ha sem az emberi pszichét, sem az emberi cselekedeteket nem lehet jóra és rosszra 
szétválasztani, mi adhat kapaszkodót saját és mások életének és tudatának megértéséhez? 
az irodalom. nem elit művészetként, hanem (az alkotás és a befogadás oldaláról egy-
aránt) gyakorlatként értett irodalomról, az önkifejezés és önmegértés szinte meditatív vagy 
terápiás eszközeként értett irodalomról, a világ érthetetlen dolgait legalább kis időre ren-
dezett struktúrákba elhelyező, folyton egyszerre állító és kérdező, tehát mindig egyszerre 
megerősítő és felforgató irodalomról. az irodalom nem hobbi, de nem is szakma, nem is 
az irodalmi életet jelenti (hiába az író szereplők nagy száma), hanem az én és a külvilág 
viszonyához való hozzáállás bizonyos minőségét.

ezért játszódik (szerintem) a regény többek között írótanfolyamon, és ezért beszélnek 
benne írók, szerkesztők, ezért esik sok szó (nem szakmabeliektől is) olvasmányélmények-
ről. az irodalomra adott reflexiók egyébként éppannyira hatnak közhelyesnek és egymás-
nak ellentmondónak, mint az életutak elbeszélései. az írószemináriumi jelenetek – a drá-
mai beszédszituációk talán legemlékezetesebbjei – ugyanakkor pontosan arra mutatnak 
rá, miben látja a főhős az irodalom funkcióját: a görög diákokat (akik ebben a helyzetben 
nem az anyanyelvükön, hanem angolul beszélnek és írnak) első feladatként arról kérdezi, 
milyen érdekes dolgot láttak aznap a helyszínre jövet. Mert ahogyan ezt az akármilyen 
élményt vagy tapasztalatot megpróbálják megfogalmazni (egyszerre maguk és mások 
számára), az már irodalom. az egyik fejezet beszélgetőpartnere, aki szintén író, nemzet-
közileg felkapott egykönyves szerző, ezért téved, a regény sugallata szerint: saját magáról 
festőként ír – pedig nem attól lesz valami irodalmivá, hogy a külső körülményeit megvál-
toztatjuk, hanem attól, hogy hogyan tekintünk rá.

És az irodalom hangsúlyos szerepe miatt van az is, hogy a regény helyszíne görög-
ország: a nyugati gondolkodás számára ez az irodalom bölcsője. (És azon belül is azért 
athén, mert az pedig a kulturális és közösségi ügyeken végzett állandó munka intézmé-
nyesítésének, a demokráciának a bölcsője.) a szöveg mégsem utal közvetlen módon antik 
irodalmi művekre vagy a görög mitológia elemeire – másfelől ugyanúgy igyekszik az 
egyedi emberi tapasztalatokat a közösségi és az univerzális emberi tapasztalatokkal össze-
egyeztetni, ahogy azt a mítoszok (és az antik eposzok meg drámák) teszik.

egy helyen bukkan fel látványosabban az antik irodalmi-mitológiai háttér a beszélge-
tések során: a már említett zárófejezetben mondja a lakásban a főhőst váltó írónő, hogy „a 
férfi által valaki más lett, bizonyos értelemben a férje alkotása, […] úgy fordult hozzá, 
mint a teremtménye” (240.). itt az ovidiustól ismert Pygmalion-történetre utal a szöveg, 
ám ezt is úgy teszi, mintha a beszélő merő véletlenségből idézné fel saját történetét épp 
ezekkel a szavakkal; tehát mintha az irodalom ilyen, folyton új kifejezésformákat kereső, 
évszázadokon át többé-kevésbé ugyanazokat a problémákat megismétlő, ugyanazokkal a 
kérdésekkel szembesítő, azaz szüntelenül ismétlődő, és mégis mindig az aktuálisan léte-
zőt magyarázni akaró, ezért soha el nem múló erejű közös tevékenysége volna az embe-
reknek. az egyikük hallgat, a másikuk beszél, aztán helyet cserélnek.

hogy a végül trilógiává fejlesztett szövegfolyam további két darabja milyen irányba 
viszi tovább a Körvonal kérdéseit és írásmódját, a magyar olvasó számára még kérdés (a 
harmadik regény 2018-ban jelent meg angolul), de egy év múlva már azokat is kézbe ve-
hetjük fordításban. addig is, várni – ha másra nem is, erre feltétlenül megtaníthat minket 
a regény –, és főleg érdeklődve, hallgatva várni: érdemes.


