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U R B á N  B á l I N T

„Nesze NeKeD KUlTÚRA 
A TRóPUsOKON”

Guillermo Cabrera Infante: Trükkös tigristrió

guillermo Cabrera Infante könyvének megjelenése a magyarországi világirodalom-ki-
adás több mint fél évszázada kísértő, nagy hiátusát oldja fel. Mindazonáltal az, hogy a 
kubai szerző legismertebb és legkultikusabb művét több mint ötven év késéssel adták ki, 
nem csak az itthoni világirodalmi tudat hiányosságaival hozható összefüggésbe. 
Magyarázható egyfelől a szöveg lefordíthatatlanságának rettegett mítoszával, másfelől 
pedig a latin-amerikai boom logikájában betöltött sajátos pozíciójával. A hagyományos, 
eurocentrikus világirodalom-felfogás megbontása nagyrészt a hatvanas évek végén feltű-
nő latin-amerikai szerzőkhöz köthető. A boom, ahogy arra maga a kifejezés is felhívja a fi-
gyelmet, szétrobbantotta a világirodalom-kiadás és -olvasás addig érvényes szabályait, és 
megnyitotta az utat a nem nyelvi és kulturális hegemóniák alapján szerveződő globális 
irodalom kiépülése számára. A latin-amerikai szerzők berobbanása a világirodalomba 
újabb tünetét képezte a modernitás kulturális logikájából származó nagy referenciakere-
tek és hagyományok ellehetetlenedésének. A boom jelentősége ebben az értelemben jóval 
túlmutat az irodalomtörténeten, és annak a nagyobb ívű kulturális paradigmaváltásnak 
válik egyik meghatározó jelölőjévé, melyet a modernitás berekesztődéseként és a poszt-
modern kiemelkedéseként azonosítunk. A boom zajos sikeréhez azonban nem csak az 
uralkodó kulturális logikák alapvető megváltozása és az addig az európai modernitás 
perifériáira szoruló hangok iránti érzékenység kifejlődése járult hozzá. A latin-amerikai 
irodalmak jelentőségének felértékelődése az euroatlanti kulturális térben mindemellett 
elválaszthatatlan a beléjük íródó „egzotikumtól”, a szövegekben felmutatott valóságok, 
tájak, antropológiák és gondolkodási formák „másságától”, mely egyértelműen izgató ha-
tással bír a nyugati tudatra. ennek fényében nem csoda, hogy a boom legismertebb szerzői 
az említett egzotikumhoz kötődő fantáziák megélésének te-
ret engedő mágikus realizmus kategóriája alá lettek rendel-
ve. guillermo Cabrera Infante könyve azonban a boom egy 
másik, talán kevéssé ismert és elismert oldalát mutatja fel, 
mely nem illeszkedik bele a márquezi sémába. A Trükkös tig-
ristrió sokkal inkább a boomnak azt az experimentális, nyelvi-
leg és elbeszéléstechnikailag meglehetősen radikális szár-
nyát erősíti, melyet Cortázar Sántaiskolája, João guimarães 
Rosa Grande sertão: veredas (A nagy bozótos pusztaság: ösvények) 
című műve, valamint Carlos Fuentes monumentális Terra 
Nostrája képvisel. Az, hogy Cortázar és Cabrera Infante 
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könyvei több évtizedes késéssel jelentek csak meg magyarul, Fuentes közel ezeroldalas 
regénymonstrumának kiadása pedig még várat magára, meglátásom szerint a szövegek 
kísérletező, modernista jellegével hozható összefüggésbe, melynek köszönhetően nagy-
ban különböznek a hatvanas években feltűnő latin-amerikai írókra ráerőltetett mágikus 
realizmus univerzumától. Ahogy arra a könyv fordítója, Kutasy Mercédesz is utal, Cabrera 
Infante szövege poétikailag talán inkább az angolszász modernista hagyományhoz áll 
közelebb,1 ami nem meglepő, hiszen a szerző 1968-ban londonba emigrált, és élete végéig 
ott is élt és alkotott, bár szövegei paradox módon az emigráció után sem hagyták el Kuba 
szigetét. Az angolszász hatások és mindenekelőtt James Joyce Ulyssesének és Finnegans 
Wake-jének öröksége mellett azonban ott vibrálnak a regionális irodalmi diskurzusok is, 
mindenekelőtt a húszas és harmincas évek különböző latin-amerikai avantgárd mozgal-
mainak (ultraísmo, estridentismo, antropofagia etc.) anarchikus izzása, valamint Jorge luis 
Borges metairodalmi és intertextuális labirintusai. A Trükkös tigristrió mindennek fényé-
ben átírja a latin-amerikai boomról kialakított leegyszerűsítő narratívát, mely a szerzőket a 
mágikus realizmus könnyen marketingelhető dobozába gyömöszöli, és egy kevéssé is-
mert, izgalmas oldalát villantja fel a hatvanas évek végén kirobbanó világirodalmi trend-
nek. 

A kérdésre, hogy miért érdemes kiadni több mint fél évszázados késéssel egy zombory 
gabriella meglátása szerint kifejezetten idegesítő, a hagyományos regénybefogadási stra-
tégiáknak ellenálló, nehezen olvasható regényt,2 többek között ez is megadja a választ. 
Illetve épp a szöveg radikalitása, nyitottsága, kísérletező jellege és a műfaji kereteket pro-
vokáló nehéz olvashatósága teszi a könyvet nemcsak a latin-amerikai, de a globális poszt-
modern megkerülhetetlen művévé, melyben a latin-amerikai kultúra alapproblémáin át-
szűrve ott rezonálnak az említett posztmodern irodalom és gondolkodás nagy toposzai és 
kompozicionális jellegzetességei. Az 1967-es megjelenési dátum tehát két szempontból is 
jelentéses. egyfelől ebben az évben adták ki a boom legreprezentatívabb és legolvasottabb 
műveként elkönyvelt Száz év magányt, mely tulajdonképpen megnyitotta az utat az egé-
szen addig periferikusnak és imitatívnak tartott latin-amerikai irodalom globális szóródá-
sának és sikertörténetének. Másfelől viszont 1967-ben jelent meg Jacques Derrida két, az 
európai logocentrikus gondolkodást és nyelvfelfogást megrengető műve, a Grammatológia 
és a L’Écriture et la différence (Az írás és a különbség). Cabrera Infante regénye tehát egyfe-
lől a kibontakozó boom történetébe, másfelől pedig az európai modernitás és annak meta-
fizikai, politikai és kulturális tengelyeit elmozdító és megkérdőjelező posztstrukturalista–
posztmodern–dekonstrukcionista közegbe íródik bele, és mintha ennek a két tendenciának 
a keresztmetszetét mutatná fel. 

Cabrera Infante eminens módon posztmodern könyve egy paratextuális szerzői figyel-
meztetéssel indul, mely rögtön a nyelv kérdésére irányítja a figyelmet. „A könyv kubaiul 
íródott. vagyis a spanyol nyelv különböző, Kubában beszélt dialektusaiban, az írás pedig 
csak egy kísérlet, hogy röptében elkapja az emberi hangot, ahogy mondani szokás. A kubai 
nyelv különféle formái egyetlen irodalmi nyelvben olvadnak össze, legalábbis azt hiszem, 
hogy összeolvadnak. egyfajta akcentusként mégis a havannaiak beszéde az uralkodó, külö-
nös tekintettel az éjszakai élet szlengjére, ami mint minden nagyvárosban, egyfajta titkos 
nyelvként működik” (7.). Bármennyire csábító is, jelen írás keretei között nem célom köz-
vetlenül kapcsolódni zombory gabriella, Horváth lívia és Kutasy Mercédesz között a re-
gény fordításának apropóján kialakult izgalmas és messzemenőkig termékeny párbeszéd-

1 „A legfőbb nehézség az volt, hogy elhiggyem, végig tudom csinálni” (Báder Petra interjúja 
Kutasy Mercédesszel). 1749, 2020. 06. 27. 

2 zombory gabriella: Beszélj hozzám magyar nyelven kubaiul: nyalánkság nagy étvágyú 
szájpadlásoknak (guillermo Cabrera Infante: Trükkös tigristrió). 1749, 2021. 03. 11.
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hez.3 Az, hogy Kutasy munkája az utóbbi évtizedek egyik legkiemelkedőbb fordítói 
teljesítménye, számomra megkérdőjelezhetetlen tény, melynek jelentősége az Ulysses, az 
Isteni Színjáték és a Faust újrafordításaival állítható párhuzamba. Mindemellett alapvetőnek 
veszem az idézett párbeszéd állításait, melyeknek értelmében „a könyv a nyelvről szól”, 
aminél fogva természetesen elválaszthatatlan a fordítás kérdésétől. Mindazonáltal az aláb-
biakban elsősorban nem az elvitathatatlan kreativitású magyar fordítás tárgykörével szeret-
nék foglalkozni, hanem elsősorban a regény nyelviségének és poétikájának kérdéseit, vala-
mint a latin-amerikai transzkulturáció fogalmát állítom a középpontba. 

Mi jellemzi tehát a Trükkös tigristrió nyelviségét, és hogyan illeszkedik bele a nyelviség 
kérdése a latin-amerikai kultúra mintázatába? A szerzői figyelmeztetés szerint a szöveg 
nem a hivatalos spanyol nyelven íródott. A gyarmatosítás történelmi folyamatából meg-
születő kultúrák esetében a kívülről hozott és a helyi lakosságokra ráerőltetett nyelv kérdé-
se mindig eleve problematikus. A latin-amerikai területeken a kolonizáció hajnalától kezd-
ve meglehetősen markáns szakadás figyelhető meg a magaskultúra előállításában és 
fogyasztásában érdekelt, politikailag és gazdaságilag domináns, vékony koloniális elit és a 
hivatalos kultúrából kiszoruló társadalmi többséget képviselő néprétegek nyelvhasználata 
között. Míg előbbit a metropolisz hivatalos szabályrendszerének merev követése és ennél-
fogva egyfajta konzervatív statikusság, passzivitás és vak hagyománytisztelet jellemzi, ad-
dig a mindennapokban használt nyelv flexibilis, élő, kreatív, transzgresszív, önmagát fo-
lyamatosan újrateremtő, állandó mozgásban lévő képződmény, mely különböző regionális 
változatokra bomlik, és őrzi a koloniális hatalom árnyékában élő különböző kultúrák és 
antropológiák hatását. A regény elején álló figyelmeztetés egyfelől a latin-Amerikát jel-
lemző kulturális és nyelvi hierarchiák lebontására figyelmeztet. A Trükkös tigristrió nyelve 
az európától örökölt hivatalos nyelv grammatikáját, szintaxisát és szókészletét felülíró 
„antinyelv” (501.), mely a nem normatív mindennapos nyelvhasználaton alapul. A kubai 
nyelv és a havannai szleng „beírására” tett kísérlet azonban csak az egyik fő tengelye 
Cabrera Infante irodalmi projektjének. A regényben mozgatott „antinyelv” Joyce és a bor-
gesi bábeli könyvtár örökségének csapásvonalában értelmezve nem más, mint az egymás-
ba redőződő nyelvek termékeny és anarchikus pluralitása. A normatív, valamint az alter-
natív kubai spanyol mellett a szöveg játékba hozza még az angolt, a németet, a franciát, az 
olaszt, az oroszt, a latint, az ógörögöt és a szanszkritot. Az egymás mellé rendelések gyak-
ran egy mondaton belül történnek meg, de az se ritka, hogy egy szóban vagy névben rakó-
dik egymásra két vagy akár több nyelv, illetve nyelvi hagyomány. Cabrera Infante ezzel 
tulajdonképpen azt a derridai felismerést artikulálja, mely szerint lehetetlen egy nyelvet 
beszélni, nem létezik tiszta nyelv, a nyelvbe mindig beleszűrődnek újabb és újabb nyelvek. 
Az „antinyelv” harmadik jellegzetessége, mely sokszor elválaszthatatlan a bábeli nyelvke-
veréstől, a különböző neologizmusok, hapax legomenonok, palindromok, anagrammák, 
szójátékok és nyelvtörők fokozott használata.4 ezek közül talán az egész regényen átívelő, 
de leginkább a már puszta címével is jelentéses „Fejtörő” című fejezetben tetten érhető 
rögeszmés palindromkeresés mutatja fel a leginkább lényegre törő módon a nyelv öntük-
röző, önreferenciális működésmódját, a nyelvi jelek függetlenségét a referenciától. 
Mindennek tükrében egyáltalán nem véletlen, hogy arra a kérdésre, számára mit jelent az 

3 Horváth lívia: Trükkökről, tükrökről és prizmákról – létezik-e fordítás ferdítés nélkül? 1749, 
2021. 03. 21.; Kutasy Mercédesz: válasz olvasó szájpadlásoknak – hátha ínyükre lesz. 1749, 2021. 
03. 14.

4 A regény címe is egy ilyen nyelvtörőre utal, mely a szövegben a verbális akrobatika legvirtuó-
zabb figurájához, a mitikus Bustrófedonhoz köthető: „a nappaliban pedig ott volt Bustrófedon, 
aki most nyelvtörőket eszelt ki, és az egyik, amelyet hallottam, a trükkös tigristrió trappolva 
trécsel a tréfás trópusokon kezdetű volt, és a lemezjátszón a santa Isabel de las lajas szólt, és 
eribó játszott, dobolt az ebédlőasztalon meg a lemezjátszó egyik oldalán” (152.).



1028

irodalmi alkotás, a szerző nemes egyszerűséggel csak azt válaszolta: szavakat, szavakat, 
szavakat… Ahogy a „miről szól a könyv?” banális kérdésére is csak a modernista nyelv-
szemlélet gertrude stein-i klasszikus retorikai formulájának parafrázisával válaszolt: 
„Nem mondom meg, miről szól a könyv, mert a könyv arról szól, amiről a könyv szól, 
amiről a könyv szól, amiről a könyv szól, arról szól a könyv”.5

A regény középpontjába állított nyelvnek mindezek mellett van egy kiterjesztett as-
pektusa is. A strukturalista és a posztstrukturalista gondolkodástól elválaszthatatlan 
nyelvi fordulat értelmében nyelvként, azaz jelek összetett rendszereként artikulálódik a 
divat (Barthes), a mítosz (lévi-strauss), a zene (William Bright), a film (eisenstein), vagy 
akár a különböző szubkultúrák is. A Trükkös tigristrió ennek fényében nemcsak olyan ha-
gyományos értelemben vett nyelveket kombinál és állít párbeszédbe, mint az angol, a 
spanyol, a francia vagy a német, hanem különböző jelrendszereket is kapcsolatba léptet és 
egymásba kever. ezek közül a jelrendszerek közül kiemelkedik a zene, a film, a színház, a 
fényképészet, valamint az erotika. ezek a nyelvek tulajdonképpen le is képeződnek a re-
gényben mozgó karakterek foglalkozásában és fő érdeklődési köreiben. A tigristrió tagjai 
közül Códac – ahogy arra a neve is utal – a fényképészettel, silvestre a filmmel, Arsenio 
Cué pedig a színházzal hozható összefüggésbe. A háromszöget a dobos eribó a zenével, a 
nyelvtörők megidézett nagymestere, Bustrófedon pedig a költészettel egészíti ki. A külön-
böző médiumok jelhasználati módszerei beszivárognak a regény narratív felépítésébe, és 
elkeveredve feszítik szét a hagyományos regény alapstruktúráit. Míg a filmből a gyors 
tér- és időváltásokat lehetővé tevő vágástechnika, addig a fényképészetből az éjszakai élet 
pillanatképeinek gyors rögzítése és az avantgárd kollázs szerkesztési formái jelennek meg 
a legegyértelműbben. A zene és a színház pedig akár értelmezhetők a regény alapmetafo-
ráiként is. A zene és a színház világának folyamatos és hangsúlyos jelenléte a szövegben 
egyfelől nietzschei perspektívából szemlélve azzal hozható összefüggésbe, hogy ezek a 
művészeti ágak performativitásuk, közvetlenségük és eredeti rögzíthetetlenségük révén 
közelebb állnak a testiséghez, az azonnalisághoz, mint a racionalitáshoz és az absztrakci-
óhoz, másfelől pedig felvillantják a barokk esztétikai világát, mely nemcsak az ibériai és a 
trópusi kultúrák egyik nagy referenciapontja, de egyúttal a regény egyik lehetséges értel-
mezési kerete is. Tükrök, labirintusok, álmok, a fantázia és a valóság elválaszthatatlansá-
ga, túlburjánzó nyelviség, egymásba redőződő, különböző diszkurzív és hagyományréte-
gek – a regény e tulajdonságai visszavezethetők a barokk ornamentális univerzumára és 
esztétikai alapvetéseire, ahogy Bach többszöri, játékos megidézése a szövegben a barokk 
zene kitüntetett műfaját, a fúgát is játékba hozza. ez szintén olvasható a regénypoétika 
egyik lehetséges allegóriájaként, hiszen a fúgában számtalan szólam kergeti egymást egy-
fajta szétszálazhatatlanul polifonikus szövetet alkotva. Az említett művészeti formák és 
jelrendszerek mindezek mellett a populáris és a magas kultúra közötti határvonalak le-
bontásában is fokozottan érdekeltek, ami ugyanúgy jellemzi a könyv nyelviségét (emlé-
kezzünk a figyelmeztetésben megidézett havannai beszédmódokra és az éjszakai élet 
szlengjére), mint a magas kulturális hagyomány autoritásával szemben tanúsított paro-
dikus hozzáállását.

A regényben mozgatott figurák, a különböző nyelvekhez és kulturális kódokhoz ha-
sonlóan, sokszor egybemosódnak, és sokkal inkább egyfajta kollektív entitásként működ-
nek, mintsem hagyományos értelemben tételeződő, autonóm regényszereplőkként.6 A 
nevekkel való folyamatos játék retorikailag is hangsúlyozza a kerek történettel és megha-

5 Az interjúkat idézi Djelal Kadir: stalking the Oxen of the sun and Felling the sacred Cows: 
Joyce’s „Ulysses” and Cabrera Infante’s „Three Trapped Tigers”, Latin American Literary Review, 
1976/4, 18.

6 ezt támasztja alá a „legrémisztőbb” palindrom, a Yo soy (én vagyok – 454.), melynek értelmében 
az identitás tulajdonképpen nem más, mint puszta retorikai alakzat.
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tározott identitással rendelkező karakterek és szubjektumok ellehetetlenedését.7 Ha be-
szélhetünk egyáltalán egyfajta kohéziós erőről az egyes szereplők között, akkor az minde-
nekelőtt a nyelvhez, a hagyományhoz és a világhoz való parodikus viszonyban, az 
erotikus vágy túltengésében és a havannai éjszaka kronotoposzában érhető tetten. 

Joyce Ulyssese és a Trükkös tigristrió között tehát nemcsak a modernista szerkesztés-
mód, valamint a nyelvvel és a hagyománnyal folytatott folyamatos polémia teremt kap-
csolatot, hanem a városi terek és azok bejárása is. Míg Joyce műve leopold Bloom egy 
napját követi végig Dublinban, addig Cabrera Infante szövegében egy fiatal és bohém 
értelmiségiekből álló csoport bolyong a végtelen havannai éjszakában. Arsenio Cué egy 
helyen a valéryt idéző Derrida gondolatait visszhangozva „azt vallja, hogy nem az ember 
alkotta meg a várost, hanem pont fordítva” (380.). A Trükkös tigristrió tehát vérbeli havan-
nai regény, melyben a szereplők együtt lüktetnek a várossal és a kubai zenék áradó ritmu-
sával, de emellett Cabrera Infante könyve vérbeli éjszakai regény is. A cselekmény szinte 
kizárólag éjszaka és az éjszakai élet jellegzetes, vággyal telített tereiben – bárokban, mula-
tókban, nightclubokban, kabarékban, koncerttermekben – játszódik. De Cabrera Infante 
könyvében ezen felül tetten érhetők az éjszaka poétikai implikációi is, hiszen az éjszaka a 
romantika óta a formátlan birodalma, a jól szervezett és átlátható nappali világ fonákja, 
ahol nincs se ráció, se egyértelműség, ahol nem lehet tisztán látni, ahol nincsenek szilárd 
struktúrák, és ahol minden rend és hierarchia felfüggesztődik. 

A hierarchiák és a struktúrák felfüggesztődése a szöveg újabb nagy értelmezési kere-
téhez, a karneválhoz és a karneváli polifóniához utal minket. A bahtyini polifónia azon-
ban nem csak a narrátori hangok, stílusok, regiszterek, referenciák és nyelvek anarchikus 
elkeveredésében mutatkozik meg, hiszen a regény világhoz való viszonya alapvetően 
karneváli, azaz szemben áll minden örökkévalóval, befejezettel és véglegessel, tagadja a 
metafizikai alapú abszolút igazságot, felforgatja a logocentrikus rendet,8 felfüggeszt min-
den előre lefektetett hierarchiát és struktúrát, a paródia erejével profanizálja a múltat és a 
hagyományt. „Azt hiszem ekkor történt, hogy hallgatólagosan feltettük magunknak a 
kérdést, hogy vajon minek nevettetjük őket? Mik vagyunk mi? Clowns, az első meg a 
második bohóc, akik röhögésbe akarjuk temetni őket” (497.) – ezt kérdezi a regény vége 
felé egy hang a tigristrióból. Cué és silvestre egyik éjszakai párbeszédében pedig az aláb-
bi mondatok hangzanak el: „– Te nagyon is jól tudod, hogy nincsenek viccek. Minden 
teljesen komoly. – vagy minden csak vicc. Az élet totális vicc volt számára. vagy, ha úgy 
tetszik, a számára. semmi emberi nem volt számára isteni. vagyis számára semmi sem 
volt komoly” (458.). ebből a szempontból a regény nyitójelenete, mely egy kabaréban 
játszódik, szimbolikus, hiszen maga a kabaré alapvetően karneváli jellegű műfaj és tér, 
ahogy az se lehet véletlen, hogy a bahtyini karnevál-elmélet kitüntetett szerzőjét, az „ön-
törvényű, rebellis Rabelais”-t (472.) is több ízben megemlítik a szövegben. Karneváli 
mindezek mellett a regény viszonya az irodalmi hagyományhoz, hiszen a szöveg folya-
matosan parodizálja és parafrazeálja egyrészt az európai kultúra nagy szövegeit és szer-
zőit a preszókratikus filozófusoktól kezdve Dantén és shakespeare-en át egészen a mo-
dern regény alapítófiguráiig és a legszorosabb értelemben vett nemzetközi kortársakig, 
másrészt pedig a kubai irodalom meghatározó írói sem kerülik el az ironikus profanizá-

7 Csak egyet emelve ki a nevekkel való folyamatos zsonglőrködésből: „azon a héten így hívta Rinét, 
akit nem csupán az ember leghűségesebb barátjának nevezett, hanem Rinecérosznak, Rinedocens-
nek, Rinedecensnek, ahogy később Rineszánsz lett belőle, aztán Rinescimiento, Rinescement, 
Rinefermentum, Rineformátum, Ronofirmamentum, Ronoposztament, Bono efferveszcens, Busz-
topedáns, Büsztjezsenáns, Büsztoféden, Büsztofedon” (260.).

8 A 335. oldal példának okáért konkrétan visszafele írva ismétli meg a 334. oldal mondatait, ami a 
racionális logosz rendjének talán legautentikusabb és legradikálisabb karneváli felforgatása, visz-
szájára fordítása.
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lást. ez utóbbira egyfajta szisztematikus módon a „Trockij halála” című fejezetben kerül 
sor, mely valójában nem másból áll, mint ugyanannak a cselekményepizódnak különböző 
diszkurzív feldolgozásvariációiból olyan nagy és kanonizált kubai szerzők stílusában, 
mint José Martí, Alejo Carpentier vagy éppen Nicolas guillén. A Trükkös tigristrió karne-
váli világa nem ismer el semmilyen tekintélyt vagy hierarchiát, a paródia ugyanúgy kiter-
jed a nyugati, mint a saját, autonóm hagyományokra. A karnevalizáció emellett formai 
szinten is érvényesül, hiszen Cabrera Infante szövege folyamatosan aláássa és újraírja a 
tradicionális regényforma struktúráit. A párbeszédek hol hagyományos módon ékelőd-
nek a szövegbe, hol pedig jelöletlenül, ami sokszor ellehetetleníti a regényben keringő 
hangok szétszálazását. Az említett stílusparódiákon kívül találunk még drámai formában 
írt jeleneteket, versbetéteket, terápiás szekciók és telefonbeszélgetések monológjainak le-
iratát, dalszövegeket, álomleírásokat, lábjegyzetekkel ellátott értekező részeket, a konkrét 
költészet esztétikáját megidéző tipográfiai játékokat, üres és fekete oldalakat, valamint 
rajzokat és illusztrációkat is. 

A hangoknak, stílusoknak, diskurzusoknak, beszédmódoknak, idézeteknek és hagyo-
mányoknak ez a folyamatos karneváli elkeveredése a regény utolsó nagy interpretációs ke-
retéhez, a transzkulturáció kérdésköréhez utal. „[e] transzkulturáció után, vagy ozmózis, 
contaminatio után (akárhogy nevezheted) kevésbé felkavaró, ártatlan álmaim lesznek” 
(514.) – mondja a tigristrió egyik tagja. A transzkulturáció elméletének kidolgozása Fernando 
Ortiz nevéhez köthető. A kubai történész és antropológus elsősorban a karibi szigetország 
kultúrájának formálódási folyamatát vizsgálta, de reflexiói és meglátásai a kubai identitás 
rétegzettségéről és kialakulásáról kisebb-nagyobb módosításokkal egész latin-Amerikára 
kiterjeszthetők. Ortiz elmélete egyértelmű szakítást hozott egyrészt a kolónia és a metropo-
lisz kultúrájának hierarchikus szembeállításával, másrészt a 19. századi pozitivista szemlé-
letmóddal, mely a fajok keveredését degenerációnak, a trópusi klímát pedig kulturális 
korlátozóerőnek tételezte. Ortiz meglátásában a gyarmatosító találkozása az őslakos indi-
ánnal, majd a cukor- és dohányültetvényekre behurcolt afrikai rabszolgákkal korántsem 
egyirányú asszimilációs-akkulturációs folyamat, mely során a leigázott és hatalmilag do-
minált rétegek egyszerűen átveszik a kolonizáló nyelvét és szokásait. sokkal inkább egyfaj-
ta cserefolyamatról van szó, mely során a kultúrák találkozásából az új, mesztic kultúra 
születik meg.9 Ortiz elmélete értékes referencia Cabrera Infante regényének szempontjá-
ból, mivel maga a szöveg tulajdonképpen nem más, mint egy kiterjesztett transzkulturációs 
folyamat, melyben az európai hagyomány és magaskultúra különböző hangjai nemcsak 
egymással keverednek el, hanem a havannai dialektusokkal, a bachata és a rumba ritmu-
saival, a nightclubok és a kocsmák nyelvével, valamint az afro-kubai rítusok világával. 
Mindezek pedig olyan végtelenül hibrid és plurális kulturális közeget hoznak létre, amely 
olvasható akár latin-Amerika allegóriájaként is.

9 Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, la Habana, editorial de Ciencias 
sociales, 1983.


