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A FISZ és a Kalligram Kiadó (illetve 
korábban a Jelenkor) közös sorozata, 
a Horizontok olyan hiánypótló misszió 
a hazai irodalmi életben, mely célkitű-
zése szerint eleddig kevésbé ismert, el-
sősorban dél-amerikai és kelet-európai 
szerzőket kíván megismertetni a ma-
gyar olvasóközönséggel. E küldetéséhez 
híven az idei könyvfesztiválra ezúttal – 
többek között – egy osztrák szerzőre, 
Xaver Bayerre esett a választás, akinek 
Die durchsichtigen Hände című novel-
láskötetét Lesi Zoltán fordította ma-
gyarra Az átlátszó kezek címen. A Her-
mann Lenz-díjas szerző regényíróként 
debütált Ausztriában, eddigi írói mun-
kásságát azonban a regények mellett in-
kább a kisepika határozta meg – szem-
mel láthatóan a most megjelent kötet 
is ez utóbbi írói profilt kívánja erősí-
teni. A kötet huszonkét novellából áll, 
melyek mögött szépen kirajzolódik egy 
olyan kompozíciós elv, mely egységbe 
rendezi a darabokat.

A kötet Paul Scheerbart Lesabéndio 
(1913) című sci-fijéből vett mottóval 
indít, mely szerint „[a]z élet rejtélye-
it […] bizonyára nagyon is komolyan 
vehetjük. De talán nem szükséges min-
dig túlzottan komolyan vennünk. Ve-
hetjük néha nagyon is viccesen. Ettől 
nem válik jelentéktelenné. Egyáltalán 
nem kell mindig komolynak lennünk.” 
Már az első néhány novella elolvasása 
után egyértelművé válik, e felfogás köti 
össze a kötet darabjait, ami egész konk-
rétan Bayer groteszk humorában és ab-
szurditásig fokozott világaiban ölt ala-
kot. Ennek megfelelően történeteinek 
jó része hétköznapi szituációkat vázol 
fel, melyek szinte mindegyike egy, a mi-
ért kérdését az olvasóból feltétlenül ki-
kényszerítő, azt azonban nem megvála-
szoló abszurd elemet tartalmaz. Így lesz 
az egyik novella elbeszélője egy egysze-
rű taxizás során Henry Kissinger utas-
társa, akivel szóba elegyedni sem mer 
(Henry Kisingerrel egy taxin osztozunk) ; 
így ismerhetünk meg egy figurát, aki 
egymás után sorra veszíti el érzékelé-
si képességeit : szaglását, ízlelését, hal-

lását, látását, testérzetét, mígnem csak 
saját tudatában, önmagába zárva lebeg 
valahol anélkül, hogy bármit vagy bár-
kit bárhogyan is érzékelne a külvilágból 
(Szamádhi) ; vagy így lehetünk szemta-
núi egy furcsa próbának, melynek tét-
je az, hogy ki tud a tengerben a legto-
vább úszni, lebegni anélkül, hogy el-
ájulna (A kitartásverseny).

A mottó azonban egy pozitív vál-
tozás lehetőségét is sejteti : „Az élet-
forma változása biztosan megold né-
hány problémát. És ez jókedvre derít-
het minket. Sőt, nevethetünk is magun-
kon, hogy néha mennyire tele vagyunk 
aggodalommal”. Már innen nézve is 
megfogalmazható egy olyan olvasói ta-
pasztalat a kötettel kapcsolatban, ami 
úgy tűnik, szembemegy a mottónak 
e pozitív kicsengésével, ahogy a szer-
zőnek a mottóra irányuló reflexiójával, 
mely szerint – Bayer a kötet budapes-
ti bemutatóján legalábbis ennek adott 
hangot – minden tragikusban rejlik 
valami komikus és vice versa. Egyrészt 
e bináris oppozíció talán túl leegysze-
rűsítő a novellákra nézve, hisz az elte-
reli a figyelmet a szövegek erősségéről, 
ti. a szubjektív benyomások képzelet 
és valóság közötti oszcillálásának áb-
rázolásáról. Másrészt a mottóban em-
lített derűs jókedv és a problémameg-
oldás reménye nem igen kap helyet 
a szövegek világában, s így hatványo-
zottan helyeződik a hangsúly a mottó 
utolsó előtti mondatára : „De nem ne-
vetett.” E mottó és a kötet közötti fe-
szültség igen produktívnak tekinthető, 
hisz az annál nagyobb intenzitással ké-
pes az olvasó figyelmét a szövegek mö-
gött lappangó általános rezignációra és 
fásultságra irányítani. Ennek belátásig 
a befogadó már a harmadik elbeszélés-
ben (Még egyszer Jean-Lous Trintignant) 
eljuthat. Ebben az elbeszélő letartózta-

tásának részleteit taglalja, mellyel kap-
csolatban csalódottságának ad hangot : 

„Egy jó fél óráig egyedül maradok. Kö-
rülbelül ennyi időbe telik, amíg a kez-
deti izgatottságom elmúlik. A helyére 
lép valami elképesztő unalom és bele-
törődés. A mindennapjaimban egy le-
hetséges letartóztatást látványosabbnak 
képzeltem. De a valóság kijózanító.” 
(28) Majd később egy, a cellájába kí-
sért nővel elképzelt romantikus viszony-
nyal kapcsolatban megjegyzi : „A való-
ság forgatókönyve azonban kevésbé ro-
mantikus.” (30)

Ez az unalom, e rezignáció és olykor 
e motiválatlan, talán a figurák számára 
is megmagyarázhatatlan kiábrándultság 
az tehát, mely a szövegek abszurd mag-
ját adja. A vízesés történetében példá-
ul egy pár (az elbeszélő és társa) sokad-
magával hegymászó túrán vesz részt, 
a túra közben azonban a leghétközna-
pibb magától értetődőséggel vesznek 
oda emberek : tűnnek el az erdőben, 
esnek le a szikláról, esnek vissza a víz-
be, amit a pár minden egyes alkalom-
mal figyelmen kívül hagy, és egyszerűen 
tovább mászik. A Napóleon elbeszélője 
hasonlóképp tesz nagy ívben közönsé-
gére, amikor egy napóleoni csatát újra-
játszó csoport statisztájaként úgy dönt 
– látván unatkozó közönségét –, kiszáll 
a véres csatából, és otthagyja az egészet.

A szövegek erőssége a találóan meg-
választott figurákban, a jellemábrázo-
lásban rejlik : műfaji okokból kifolyó-
lag Bayernek persze nincs lehetőség 
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a szereplők teljes panorámájának rész-
letes bemutatására, a szövegekben sze-
repeltetett én-elbeszélők viszont kel-
lően aprólékos betekintést nyújtanak 
saját belső világuk zavaros rezdülései-
be. Az is igaz ugyanakkor, hogy a hu-
szonkét szöveg szinte mindegyikében 
fellépő én-elbeszélők és a több szöveg 
narratív vázát képező beszédszituáció – 
melyben a feltételezhetően férfi elbe-
szélő párjához vagy kettejükről beszél – 
a kötet vége felé elég monotonná, oly-
kor sablonossá válik, ami így ront a kö-
tet élvezeti értékén.

Xaver Bayer narrátorai szinte kivétel 
nélkül szenzibilis, sérülékeny vagy ép-
pen már sérült alakok. Az Egy komple-
xus belső udvarában elbeszélője például 
retteg a gondolattól, hogy egy kulturá-
lis rendezvényen a tévé stábja által vé-
letlenül felvett furcsa grimasza adásba 
kerüljön, így ennek megakadályozásá-
ra hajmeresztően erőszakos szcenárió-
kat képzel el. Az Alkalmazott irodalom 
elbeszélője – állítása szerint pusztán iro-
dalomtudományi érdeklődésből – nyil-
vános lövöldözést tervez, az Irány nar-
rátora pedig öngyilkosságra készül, ezt 
előkészítendő mindent elrendez életé-
ben, mígnem mégis élni támad kedve.

De nemcsak a komplexus, hanem 
a „belső udvar” is hasonlóvá teszi a szö-
vegek elbeszélőit, akik közül többen is 
különös érdeklődést mutatnak saját és 
mások „belső udvara” iránt. Ez több 
szövegnek is sajátos narratív vázát ad-
ja, amennyiben Bayer narrátorait má-
niákus módon az hajtja előre az elbe-
szélésben, hogy mit gondolhat, illetve 
mit fog gondolni és mondani a másik 
– így például a Művészi szabadság cí-
mű szövegben. A történetmesélés súly-
pontja ennek köszönhetően többször is 
a belső monológokra, a narrátorok bel-
ső vívódására helyeződik át. Ha van-
nak elbeszéléstechnikai szempontból 
érdekes szöveghelyek, akkor ezek len-
nének azok, melyekben sokszor való-
ság és imagináció határa annyira hal-
vány, hogy Bayer könnyedséggel játszja 
át egyiket a másikba. E narrátori ma-
gatartás kulminációs pontja pedig azo-
kon a szöveghelyeken nyilvánul meg 
igazán, ahol az elbeszélő filmes jelene-
teket és emlékeket úsztat be történeté-
be, mint például Az út a ház mögött, fel 
az erdőhöz című szövegben. Ebben je-
lenkori és gyerekkori élmények válto-

gatják egymást, miközben be-beúsznak 
a barátnővel közösen nézett film rész-
letei is, ami odáig vezet, hogy az elbe-
szélő már saját magát is a film szerep-
lőjeként láttatja.

Ugyanakkor a kötet szövegei nem 
makulátlanok, minek következtében 
e kritika szerzője is bizonytalan néhány 
szöveg sikerességét illetően. Bayer több 
szövegének zárlata is nyitva marad : ez 
még nem lenne gond, hisz egy ilyen 
zárlat a befogadói aktivitás fokozásá-
ra képes, ugyanakkor ebből visszavesz, 
ha az közhelybe hajlik, súlytalan, és egy 
vállrántáson túl nem igazán tud vele 
mit kezdeni az olvasó (lásd például az 
utolsó elbeszélés zárlatát). Hasonlóan 
problematikusak olykor a nem elégsé-
gesen kibontott irodalmi allúziók, me-
lyek a leírás szintjén maradnak : mintha 
az adott szöveg egy-egy irodalmi uta-
lással bizonyos értelmezői kapukat ál-
lítana, melyek azonban a befogadó szá-
mára mégis zárva maradnak, mert ma-
ga a szerző sem megy be rajtuk.

Egyébként ilyen benyomása támad-
hat az olvasónak a Hegyiút-beszéd címé-
nek olvasásakor is, hisz innen csak egy 
egész aprócska lépés vezet az újszövet-
ségi hegyi beszéd (Bergprädikt) asszo-
ciációjához, amit azonban a novella 
később sehogy sem támaszt alá. Köze-
lebbről szemügyre véve a német címet 
(Hohenstraßengespräche) úgy tűnik, az 
eredeti szövegben, illetve címben e her-
meneutikai aktusnak a lehetősége sem 
merül fel. Sajnos félrefordításról van 
szó : a címben – és ezt bizonyítja a törté-
net is – nem valamiféle beszédről (Rede, 
Prädikt), sokkal inkább egy másik fél-
lel, egy hegyi úton folytatott lehetsé-
ges beszélgetésről (Gespräch) van szó. 
Az Alkalmazott irodalom (Engagierte 
Literatur) novellacím fordítása már öt-
letesebbnek mondható, ugyanakkor 
ezért a fordítói döntésért sem kis árat 
kellett fizetni. E cím ezúttal nem hoz-
záadott valamit az értelmezéshez, ha-
nem sajnos elvett belőle – nem is ke-
veset. Itt a német címben ugyanis az 
ún. „elkötelezett irodalom”, ti. a poli-
tikai, társadalmi cselekvés iránt elkö-
telezett irodalom idéződik meg, mely 
a német nyelvű irodalmi életben és iro-
dalomtudományban gyakorta használt 
fordulat. Az „alkalmazott irodalommal” 
az irodalomfelfogásnak épp ez a jelle-
ge, és a mögötte rejlő, egészen Jean 

Paul Sartre-ig és a littérature engagée-
ig visszanyúló filozófiai és irodalom-
tudományi diskurzus vész el, melynek 
hiányában ettől az értelmezési irány-
tól a szöveg is elzárva marad. (A szö-
veg egyébként épp egy, a társadalmi el-
köteleződést ad absurdum kivitelezni 
szándékozó, ámokfutást tervező író-
figurát tár elénk.) Ezektől és attól az 
egyébként kisszámú szöveghelytől el-
tekintve, melyek mögött talán valami-
vel jobban lehetett érzékelni a németes 
szókincset, a fordítónak sikerült a kö-
tetet egyben tartania. Ez nem lehetett 
egyszerű feladat, hisz a korábban em-
lített kötetkompozíciós elvek ellené-
re a kötet szövegei abban az értelem-
ben igen szerteágazók, hogy közöttük 
találhatók szerelmi történetek éppúgy, 
mint álomszerű leírások, útibeszámoló, 
sőt még tudományos-fantasztikus tör-
ténet is (A hasbeszélő búcsúja).

Visszatérve az irodalmi allúziókhoz, 
A  hasbeszélő búcsúja disztópikus, egy 
ún. hídplanétán játszódó történetével 
már sikeresen hozza játékba Scheerbart 
Lesabéndio című szövegét. A novellában 
egy egykori cirkuszcsináló, egy hasbe-
szélő vesztegel már egy ideje az említett 
bolygón, gondolkodik, hogy átlépje-e 
a zsilipet, ami után sohasem fordulhat 
már vissza, és várja, hogy így az „új vi-
lágba” kerüljön, melyről igazán senki 
sem tud semmit. Sejti az olvasó, e tettel 
az elbeszélő cirkuszi múltját, teljes mű-
vészetét és önazonosságát hagyná maga 
mögött, mely olvasói sejtés talán annál 
vészjóslóbb, ha az „új világ” olvasása-
kor Huxley Szép új világára gondolunk.

Ez is jól mutatja, A hasbeszélő búcsú-
ja éppúgy, ahogy a kritikában szereplő 
többi novella, mind-mind a kötet re-
mekbe szabott kis darabja. Összességé-
ben tehát elmondható, hogy néhány hi-
ányosság ellenére igenis vannak olyan 
novellák, melyek feltétlenül olvasásra 
érdemessé teszik a kötetet. Nem beszél-
ve Bayer abszurd világáról, groteszk szi-
tuációiról, melyekkel a magyar olvasó-
közönség csak gazdagodhat.   

 Mikoly Zoltán (Szolnok, 1992): Debre-
cenben él. A Debreceni egyetem iroda-
lomtudományi iskolájának doktorhallga-
tója, kortárs német nyelvű irodalommal 
foglalkozik. A Szkholion művészeti és 
szakfolyóirat szerkesztője.


