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mentoráltját. Aki vel egyéb ként, mint af fé le fi a tal ko ri al te re gó já val,

szin tén tü kör vi szony ban áll, míg a re gény utol só je le ne té ben, mi dõn

Mo Yan a fik tív Szesz föld re ér kez vén sze mé lye sen is ta lál ko zik fi a tal

kol lé gá já val, sa ját nyo mo zó já nak, Tom Por-

nak hely ze té be ke rül ve vá lik eg  gyé sa ját

re gény hõ sé vel. Mind ez – és a re gény

szer ke ze tét jel lem zõ töb bi tech ni kai fur -

fang – azon ban csu pán a szer zõ fö lé nyes

mes ter ség be li tu dá sá ról ta nús ko dik, olyan

techné, mely nek pa nel je it a „poszt mo dern”

év ti ze dek re gé nye i bõl elég jól is mer het jük.

(No, de mi lyen is le het az a kí nai

’modernség’, ami után len ne Mo Yan?)

Fon to sabb en nél a re gény nyel ve ze té -

nek az a sa já tos sá ga, ame lyet

„hallucinatorikus re a liz mus” cím ké vel je löl -

nek a kri ti kák, és ame lyet a mû ben a re -

gény be li Mo Yan if jú al te re gó já nak „A la tin

ame ri kai má gi kus re a lis ta re gény és az al -

ko ho lis ta ita lok ke ve ré se” cí mû dis  szer tá ci -

ó ja emblematizál.

Mo Yan re gé nyé ben a ré szeg ség, a

hal lu ci ná ci ók, a rém ké pek, az erõ szak és

de lí ri u mos kép zel gé sek zse ni á li san mell be vá gó le írá sai a

Burroughs–szö ve gek trip-folyamainak pa zar tom bo lá sát idé zik. Az

un dor ér zé ki sé gé nek va la mi egye dül ál ló an za bo lát lan és ugyan ak -

kor fe gyel me zett be mu ta tá sa – az ol va só szin te he veny al ko hol mér -

ge zést kap, mi köz ben is  sza a szer zõ sza va it – egy szer smind a nyo -

mor, a gát lás ta lan és hi deg erõ szak, a mo rál nél kü li lét ki szol gál ta -

tott sá gá nak esz kö ze – akár ha a Sinistra kör zet, vagy a Nincs te le nek

vi dé kén jár nánk: ott ho nos ér zés. El len pon toz zák, ta lán kis sé iro ni kus

fény tö rés be is he lye zik azon ban mind ezt a re gény nyo mo zó já val

kap cso la tos ese mé nyek, me lyek ben a ko ránt sem pen ge el mé jû és

ra ci o ná lis cse le ke de tek kel sem igen vá dol ha tó nyo mo zó mu lat ta tó an

gro teszk téb lá bo lá sát kö vet het jük nyo mon. Fo gal mam sincs, a kí nai

iro da lom mely ká non já hoz kap csol ha tók a re gény ezen nyel vi ré te -

gei, me lye ket in nen néz ve ta lán A Mes ter és Margaritát parafrazáló,

épp B. E. Ellist la poz ga tó Beckett el kép zelt nyel ve ze té vel le het ne

jel le mez ni. (Amúgy, per sze, a nyo mo zás ter mé sze te sen si ker te len

ma rad, fel de rí tés he lyett a de tek tív egyik ré szeg ség bõl a má sik ba

esik, a ket tõ közt meg egy sze xu á lis vá gya i tól fû tött, õt gya kor ta

bán tal ma zó fú ria elõl me ne kül: a vé gé re a nagy fe jû nyo mo zó az ita -

lért öl ni tu dó, tesze-toszán jaj ve szé ke lõ gro teszk, idét len roncs ként

vég zi.)

És hát az ide o ló gia kri ti kai szö veg di men zió. Szá mos uta lás – év -

szám, va lós ese mény, vagy tör té nel mi sze mély meg idé zé se – jel zi,

hogy a Szesz föld a kor társ Kí na tár sa dal mi va ló sá gá nak va la mi fé le

al le gó ri á ja, no ha fik ció és re a li tás gon dos egy más ba csúsz ta tá sá -

nak, a ha tal mas ra duz zasz tott, szür re á lis kar ne vá li op ti ka al kal ma zá -

sá nak sok szo ros rej te ke zé sé ben mu tat koz -

va meg. A kö zép pon ti kép, a cse cse mõ -

evés mint me ta fo ra nyil ván az „erõ szak”,

„amo ra li tás”, „ki szol gál ta tott ság” stb. hí vó -

sza va i val jel le mez he tõ vi lá got ál lít elénk.

Óha tat la nul eszünk be jut tat ja ugyan ak kor

a ke se rû igaz ság gá iz mo so dott tör té nel mi

szál ló igét, mely sze rint ugye bár a for ra da -

lom fel fal ja sa ját gyer me ke it. A re gény tu -

laj don kép pen e po li ti kai me ta fo ra szó sze -

rint vé te lé nek nar ra tív ki bon tá sa, olyan sú -

lyos bí rá lat, mely sze rint Kí na a ma ga jö võ -

jét emész ti el, fel za bál ja, meg sem mi sí ti ne -

he zen ki ví vott for ra dal mi ér té ke it. 

Ezt a kri ti kai di men zi ót – né mi képp el -

len pon toz va an nak ko mor sá gát – a gro -

teszk se gít sé gé vel ér tel me zi a re gény

nyel ve ze té ben a párt hi va tal no kok mu lat sá -

gos jel lem zé se, a hi va ta los ál la mi ce re mó -

ni ák üres, át lát szó ha zug sá ga in va ló iro ni -

zá lás, és min de nek elõtt a párt ve ze tõk nyel vi kli sé i nek szin te

Ionesco-szerû pa ro di zá lá sa. Vagy akár azok a pár be széd ele mek,

ame lyek ben Mao va la mely bölcs út mu ta tá sá nak ki nyi lat koz ta tás sze -

rû meg idé zé se tör té nik meg, a szövegkontextusban nyil ván kel lõ en

iro ni kus ha tást elõ idéz ve. Vagy mint a kom mu niz mus el mé let al ko tó i -

nak nyel vi kész le té bõl ki emelt sza vak szür re á lis szi tu á ci ók ban tör té -

nõ szö veg be ho zá sa, me lyek so rán ha pél dá ul az osz tály ön tu dat

lany hu lá sát ké rik szá mon va la ki tõl az épp cse cse mõ ket lak má ro zó,

szesz gõz be bur ko ló zó sze rep lõk, ak kor ez nem csu pán a ter mi nus

de val vá ló dá sá nak, hasz nál ha tat lan sá gá nak, fiktivitásának iro ni kus

ér zé kel te té se, ha nem az ezt ke re te zõ je le net dur va tár sa dal mi re a li -

tá sá nak meg mu ta tá sa is egy ben. In nen néz vést a ré szeg ség, az

ivá szat mér ték te len, rabelais-i ára dá sá nak fo lya ma tos le írá sa ma ga

is te kint he tõ egy olyan me ta fo ra ki ter jesz té sé nek, amely a tu dat mó -

do sí tás Kí nát el árasz tó nyel vi-ide o ló gi ai bó du la tát ké pe zi le.

Mo Yan re gé nye, mi köz ben mint egy fél kéz zel ele get tesz a leg -

ri go ró zu sabb poszt mo dern el vá rá sok nak (már ha van nak még ilye -

nek), nyel vi fék te len sé gé nek, va la mint lá tás mód já nak az eu ró pai

gro teszk és ab szurd leg ja vát idé zõ szel le mi sé gé vel, a po li ti kai sza tí -

ra Ke let-Eu ró pá ban kü lö nö sen jól is mert mû fa já nak szin te avant gárd

he vü le tû meg idé zé sé vel sze ren csé re jó val több, mint egy tö ké le tes

for má ban meg írt for ma bon tó re gény. (Mo Yan: Szesz föld. For dí tot ta:

Kal már Éva. Noran Libro, 2013, 398 ol dal, 3800 Ft)
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A for ra da lom meg a gye re kek


