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„Sok bűnt és hibát képtelen
ség lesz elkövetni, egyszerűen 
mert névtelenek, tehát elkép
zelhetetlenek lesznek.”

„A  történelmet már újraírták, 
a múlt irodalmának töredékei 
azonban ittott fennmaradtak, 
tökéletlenül cenzúrázva (…)”

(George Orwell: 1984)

A történelmet egyénként éljük meg, de 
tömegként alkotjuk. Jelenünk megér
tésének egyik nélkülözhetetlen alapja 
a múlt feltárása, vagy az arra tett kísér
letek és az ott/abban lezajlott folyama
tok elemzése. Az 1947 pont ezért egy 
nagyon jól megírt történet  – mond
juk – a  visszatért (idejét ki nem élt) 
idő története.

1963-ban kétéves vagyok.

A szüleim 29 (Katalin) és 34 (Pál). Eb
ben az évben közli Edward Lorenz dol
gozatát az elméletéről, hogy egy ten
geri sirály (később és máshol pillangó) 
szárnycsapása megváltoztatja az időjá
rást. Ezzel az állítással aztán ő maga is 
megváltoztatja a  világ alakulását, de 
legalábbis az emberi gondolkodásnak 
új teret enged.

Szavakról és az időről szól ez 
a könyv. Vagy ahogy John Lukács még 
pontosabban fogalmaz: a szellem beha
tol az események szerkezetébe – vagy 
más szavakkal: hogy ami történik, el
választhatatlan attól, amit az emberek 
történni vélnek” (Egy eredendő bűnös 
vallomásai).

Elisabeth Åsbrink a  regényidőről 
szóló időregényében pont ezt a  tech
nikát használja. Hónapról hónapra 
követi nyomon az 1947es évet. Tör
ténelmi jelentőségű eseményekről, té
nyekről és történelmi jelentőségű sze

mélyekről, egyéniségekről, történelmi 
jelentőségű helyszínekről.

Tárgyalásokról, birodalmak össze
omlásáról, a világ újrafelosztásáról, né
pek egymásra és magukra találásáról és 
a második világháború utáni világrend 
megalapozásának kísérletéről.

És emberi sorsokról.
És néha az időről is az időt hordozó 

a gazdát cserélő kar és zsebórák formá
jában is. Az idő ellenőrzésének kény
szeredett formájáról. És a zsidók létbi
zonytalanságáról.

És szó van egy könyvről – melyet 
épp ebben az évben ír alkotója – az 
1984ről.

És van benne szó egy gyermekről: 
„És itt van valahol az apám.” (90. oldal).

És szó van az európai szélsőjobbol
dal svéd szereplőiről, akik aktívan vet
tek részt a második világháború utáni 
fasiszta és náci ideológiák és szerveze
teik életben tartásában.

És szól ez a  könyv az időben va
ló létezésről.

Kortársunk a múlt

Hány fajta hasonlat, metafora, pél
da fér még el nyelvünkben, gondol
kodásunkban, mely arról szól, miért 
ne foglalkozzunk a múlttal. Hogy ne 
foglalkozzunk azzal, amit ma tudunk 
a múltról. Amit a múltból megtanul
va a jelenről tudunk.

Korábban úgy gondoltuk, tudtuk 
kik csinálják a történelmet. Ma egyre 
inkább látjuk – s egyszer majd be is ta
lán –, hogy a történelem az egyszerre, 
ám igazából megszámlálhatatlan ok
ból ható szándékok, akaratok, célok 
és emberi álmok összessége.

Nem kell tengeri sirálynak lennünk 
ahhoz, hogy befolyásolhassuk az éle
tünket.

Kérdés azonban hogy vannake sza
vaink mindenre, ami a  mostban tör
ténik, vagy amiről a mostban kellene 
beszélni és amikkel szót érteni a múlt
ról? Ha legalább szavakat találunk ar
ra, ami most történik, és ki is merjük 
mondani, jobb lesz a világ nekünk is 
és azoknak is, akik minket követnek 
majd. Mert minél többen írják meg 
(hatolnak be az események szerkeze
tébe), a  történelem annál jobban kö
zelít majd a valósághoz. Mindenkinek 
kötelessége megírni, és ha kell, újraír
ni a történelmet az újabb kutatások fé
nyében. Vagy ahogy ezt most Elisabeth 
Åsbrink megtette: a kor tengernyi iro
dalmában elmerülve feltárni az esemé
nyeket. A könyv erőssége, hogy a szer
ző nem nevez meg és nem azonosul az 
áldozatokkal, és mindentudóként fele
lősségre sem von embereket.

Az ő főszereplője maga, a  történe
lem nevében embertársainkon elkö
vetett embertelenség okozta fájdalom.

És itt van valahol az apám

A  könyv körülbelül felénél A  na-
pok és a  halál címmel önálló fejeze
tet kap a  magyarországi ismeretlen 
nagyapa és családjának élete. Az él
vezetes pergő zsurnalisztikai vagy ta
lán esszéjellegű szövegalkotást né
hanéha lírai passzusok változtatják 
egyéni perzseléssé: „Nem akarom ezt 
írni. Állok a  zuhogó esőben, állok 
a zuhogó halálban, a szavak felidézik 
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a halált, a halál felidézi a a szavaimat. 
Apám apátlanságát. Így szól az eső. ” 
(118. o.) Majd a könyv legutolsó be
kezdésében ugyanez történik: „Az 
erőszak egyik következménye, hogy 
az előttem élő emberek már nincse
nek, az emlékek elpusztultak, s az uni
verzumot maguk alá temették  a  fel
robbantott épületek. Örököljük a fáj
dalmat, örökös áramlás a  rendből 
a  rendetlenségbe, és nem lehet visz
szafordítani. Vannak emlékek, látom 
őket a sötétben, az esőben. Ők a csa
ládom. Sötét a  fényben.” (246.  o.)

Minden vágyunk ellenére az idő 
nem áll meg. A történelmet ma is per
cenként alakítjuk.

2019ben 58 éves vagyok, és azt 
gondolom az 1947 nagyon fontos 
munka, amely segítheti például a mai – 
a berlini fal leomlása utáni – nemzedé
ket is, hogy többet tudjanak meg a két
pólusú Európa kialakulásának okairól. 
És segíthet mindannyiunknak is, hogy 
a sok bűnt és hibát legyünk képesek 
megnevezni és kimondani.

A  kérdés csak az, ott folytat
juke, ahol tegnap  – vagy mondjuk 

1947ben – abbahagytuk, vagy ma az 
azóta elmúlt tapasztalatokkal gazda
godva okosabban cselekszünk, hogy 
döntéseink minél kevesebb embert 
sodorjanak újabb végzetes történelmi 
helyzetekbe.

H E R M A N N  V E R O N I K A

MEGYEK TOVÁBB
Neszlár Sándor:
Egy ács nevelt fiának lenni
Budapest, Magvető, 2018

  

 Sali László : 1961-ben született Nagy-
váradon. 1990 óta Göteborgban él. Má-
soknak a  kenyeret s  néha magának is 
egy-egy szeletet a  svéd postán keres. 
Elkötelezetlen liberális. Választásokkor 
Svédországban konzervatívan voksol, 
magyarán: balliberális.

Kísérleti próza, futóírás – olvashatjuk 
Neszlár Sándor kötetének fülszövegé
ben, s valóban: a paratextus máris el
igazítja a befogadót a könyv szerkezeté
vel kapcsolatban, amit a jelöletlen elő
szó – tehát egy újabb paratextus – meg 
is erősít. A számozott mondatokból ál
ló szövegben az egységek nemcsak a fő
szöveget, hanem az egymás után lefu
tott kilométereket is jelölik. Ezekből – 
mondatokból és kilométerekből – ép
pen 1111 van, ami a számmisztikára 
fogékonyabb olvasónak rögtön fel
idézheti az 1es prímszám jellegét, vagy 
éppen azt, hogy ez a  számsor kizáró
lag önmagukkal osztható számokból 
áll. Ha ez a koncepció még nem tűn
ne elég tudatosnak, a  hátsó borítón 
olvasható részletek az 1es és a 111es 
mondatból vannak. Mindez a megelő
legezett önéletrajzi olvasat újabb bizo
nyítéka is lehet, hiszen minden önelbe
szélés, legyen az irodalmi vagy privát, 
alapvetően az egyén önmagába való 
visszatérésének és önmagával való ta
lálkozásának játékából épül fel. A fel
idéző és a felidézett én, vagyis az elbe
szélői szólamok keverednek, a számo
zott mondatok pedig – ennek struk
turális tükörképeként – nem egyforma 
hosszúak és nem egyforma szerkezetű
ek. A főleg kijelentő mondatokból ál
ló fejezetek végén általában olvasha

tó egy hosszabb, néhány bekezdésnyi 
rész, amire még visszatérek. Ugyan
csak fontos, hogy a  kötet közepén 
(501550. mondatok) van egy fejezet, 
amelyik kizárólag kérdő mondatokból 
áll: az olvasó nehezen tudja eldönteni, 
hogy ezek a kérdések a mindig látha
tatlan befogadónak és az olvasási ho
rizontjának szólnak, vagy éppen egy 
narratív csúsztatással van dolgunk, és 
a kijelentő mondatok helyett önmeg
szólító kérdő mondatok rajzolják ki 
a  vallomásosság terét. A kötet végén 
található Appendix rész szerkezetileg 
kilóg, tartalmilag azonban indokolt
nak is lehet mondani: az ebben ol
vasható mondatok már nem részei az 
1111 mondatnak és a  hozzájuk kap
csolódó megtett kilométernek, vagyis 
a  lefutott és megírt útnak. Ez a pró
za a futást az élet allegóriájaként értel
mező korpusz hagyományát idézi fel, 
s  mint ilyen, nem is annyira kísérle
ti, inkább metatextuális töredékekből 
összeálló önéletrajzi regény – de erről 
majd később. A  futás retorikai alak
zatként egyrészt kiválóan alkalmas ál

talános tanulságok bemutatására, mert 
a sporttal kapcsolatos asszociációk igen 
gazdagok, és ezek jelentős része a nyu
gati kultúrában – erő, kitartás, ügyes
ség, egészség, rendszer, önmagunk le
győzése  – pozitív értékminőséget je
löl. Másrészt a futáshoz kapcsolódó fi
zikai mobilitás képzete a megképződő 
textuális világokban a szimbolikus mo
bilitással és a népszerű útmetaforával, 
tehát bizonyos értelemben a jellemfej
lődéssel kapcsolódik össze. A futásról 
szóló leghíresebb alkotások szinte ki
vétel nélkül olyan egyéni vagy társadal
mi pillanatot idéznek fel, amikor vala
milyen változás vagy legalábbis bizony
talanság határozta meg a  kontextust. 
Ennek legközhelyesebb példája nyil
vánvalóan Alan Sillitoe A hosszútávfu-
tó magányossága című novellája és To
ny Richardson azonos című filmadap
tációja, amely a „dühös, fiatal férfiak” 
néven elhíresült, brit összeművészeti 
mozgalom egyik kiemelkedő darabja, 
egyben az egyik leghíresebb coming
ofage történet. Van azonban egy en
nél is kézenfekvőbb hagyománypozí
ció, amelyhez a szöveg tartozhat: Mé
szöly Miklós Az atléta halála című kis
regényében az élet és a sport egyetlen 
nagy allegóriában kapcsolódnak össze, 
és Őze Bálint figurájában egy olyan fu
tót találunk, aki a  futás külső és bel
ső motivációit, technikáit és variációit 
egy saját, belső rendszerré fésüli össze. 
Gács Anna a  legutóbbi olimpiai játé
kok kapcsán írt ajánlót Mészöly regé
nyéről, amelyben többek között ellen
tétet vél felfedezni a valódi, profi spor
tolói mentalitás és a regénybeli bajnok 
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(vagyis fiktív hős) mentalitása között: 
„De azért valahogy mégsem stimmel 
a  párhuzam, mert a  regényhős futó
nak legbelsőbb lényege ez az öntörvé
nyű lépték, az olimpiai bajnoknak pe
dig csak a maszkja lehet. Ha választha
tunk, legyünk inkább regényhősök.”1 
Az Egy ács nevelt fiának lenni prózapo
étikája nem ér el Mészöly korszakos re
génynyelvéig, ezt a  kettősséget azon
ban ügyesen használja. A vallomás, az 
önéletrajz és a napló, vagyis a szigorú
an vett szépirodalmi kánon peremén 
lévő műfajok jegyeinek használata evi
densen hívja elő az önéletrajzi olvasás 
egyik leghíresebb alakzatát, a Paul de 
Man által prosopopeiának hívott mű
veletet, amely az arc építésének és le
bontásának textuális művelete. A csa
pongó elbeszélői hang öntörvényűsé
ge és a futásban lévő szabadság fordu
latai összeütköznek az önelbeszélés sza
bályaival és az életútmetafora lineáris 
szigorával. Neszlár könyvében a futás 
magányossága és a fiatal, az ellenkező 
kísérletek ellenére is inkább férfi elbe
szélő hangvétele azonban nemcsak az 
egyéni hősiesség és kitartás megfelelő
je, hanem az életútállomások, a felnö
vés mellett az idősödés és az ezzel já
ró sorsfordulatok figurája. A cím már 
sejteti, hogy a gyerekes és kamaszos lá
zadás helyett (mellett) a bibliai, első
sorban pedig Krisztusi metaforáknak 
fontos szerepe lesz a szövegben. A fel
nőtt Krisztushoz kapcsolódó katolikus 
képzetek legtöbbje az önként választott 
szenvedést, a nagyobb jóért való áldo
zatvállalást és a saját sorssal való mél
tóságteljes szembenézést tematizálja. 
Az Egy ács nevelt fiának lenni mint
ha egy elbeszélővel, de legalábbis két 
markáns hanggal dolgozna: az egyik 
a fejezetek végén lévő, hosszabb, első 
személyű történetekben megképződő, 
a gyerekkor egyes epizódjait és kapcso
latait felidéző, a másik pedig a felnőtt
kori változásokkal már szembenéző, 
rezignáltabb hangú. Ez a két szólam 
folyamatosan feszültségben áll egy
mással, a comingofage boldog vége 
helyett pedig a krisztusi történet áru
lásokkal és áldozatokkal teli tragikus
sága jelenik meg. Ez az áldozat – aho
gyan a Bibliából is jól ismerjük – per
sze nem hiábavaló, ebben a szövegvi
lágban azonban a  feltámadás elma
rad. A vallomásos prózairodalomnak 

egyébként is kedvelt fogása a vallásos 
allúziók használata, nem függetlenül 
attól, hogy a  műfaj kiemelkedő da
rabjai éppen a  kereszténység kontex
tusában születtek. Itt azonban nem
csak a Biblia, hanem a magyar és vi
lágirodalom, filmművészet és populá

ris kultúra számos darabja válik inter, 
pre vagy metatextussá, ez pedig la
zítja a vallásos referenciák által előhí
vott pátoszt. A számozott, és ahogyan 
már utaltam rá, főleg főnévi igeneves 
alakokban megfogalmazott monda
tok, a  fejezetek végén található hosz
szabb, homodiegetikus bekezdések és 
az Appendix együtt kaleidoszkópszerű
en működnek, avagy, Roland Barthes 
szép metaforáját kölcsönvéve, a csilla
gokká repesztett szöveg esetét valósít
ják meg. A  mondatok egyszerre mű
ködtetik a már elemzett bibliai utaláso
kat (747. Tizenkét plusz egy embernek 
teríteni a vacsorához.2), interkulturális 
referenciákat (452. Egy versben égve 
hagyni a villanyt.3), vagy éppen rögzí
tenek teljesen hétköznapi tapasztalato
kat (284. Előbb olvashatóan, utána ír
jam csak alá.4), mutatnak be társadal
mi konvenciókat (1051. Futás közben 
összefutni valakivel.5) és azok áthágását 
(441. Akarattal gázolni el egy nyulat.6), 
tematizálnak szexuális utalásokat (696. 
Megszagolni a  még nedves ujjakat.7) 
és közhelyeket (774. Kurvával tölteni 
az első éjszakát.8), idéznek meg városi 
legendákat, vicceket, abszurd helyze
teket, családi emlékeket (70. A nagy
mamám ráncos kezével rakni paradi

csomot a konyhaablakba.9), vagy hoz
nak létre poétikus víziókat (94. Me
lyek lennének az utolsó szavaid, ha 
egy nyelv utolsó használója lennél?10).

Ez a sokféleség nem válik igazán za
varóvá a szöveg olvasása közben. A sok
szor giccses, falfirka vagy szállóigesze
rű mondatokat ugyanis mindig meg
töri egy nehezen megfejthető kulturá
lis feladvány, egy megrázó személyes
séget előhívó kép vagy egy szellemes, 
gyakran a  gyereknyelvből vett vagy 
arra hasonlító fordulat. A  számozás 
gördülékennyé teszi az olvasást, és hi
ába lehetne az a funkciója, hogy meg
törje a próza homogén, lineáris olvas
hatóságát, és a töredékeken (szilánko
kon) keresztül tükrözze vissza egymás
ba a felbukkanó képeket, mégis össze
áll belőle egy történet. Ez talán annak 
köszönhető, hogy, ahogyan a  futás
ban is, a  számozott mondatok írásá
ban és olvasásában is van valami mo
notonitás és szertartásosság, a  szöveg 
pedig egyes helyeken maga is reflektál 
erre: „341. Száz mondatot írsz elalvás 
előtt, mintha imával zárnád a napot.” 
(3637.) A  ritmust tehát egymáshoz 
kapcsolódó, egymás metaforáivá váló 
műveletek teremtik meg, a futás mel
lett az azzal egyenértékűvé váló írás, az 
ima és egy negyedik, többször felbuk
kanó motívum: a szorzótábla felmon
dása. Ezek az alapműveletek a gyerek
korú vagy legalábbis korlátozott tu
datú elbeszélői hang jellemfejlődésé
hez ugyanúgy hozzátartoznak, mint 
az ezeken keresztül elért, saját törté
netére hol meghatottan, hol dühösen, 
de mindenképpen megbízhatatlanul 
visszatekintő felnőttkori szólamhoz. 
Az is feltűnő, hogy a narratív szerve
zőerővel bíró műveletek mellett a kö
tetben direkt vagy utalásszerűen meg
idézett kulturális termékek – egyebek 
mellett a Nagyítás, A zongoratanárnő 
vagy a Harmonia Calestis – mindegyike 
valamilyen aprólékos, monoton vagy 
nagy türelmet igénylő műveletet állít 
középpontba. A  főnévi igeneves szer
kezet domináns használata ugyanak
kor azt is implikálja, hogy ez a felnö
vés, majd szorongástörténet általános 
tanulságokkal szolgál, amivel a kötet 
minden olvasója szembesülhet, vagy 
ha úgy tetszik: az igeidőket alig hasz
náló mondatokban mindenki megta
lálhatja a maga szubjektív igazságát.
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Mindezek alapján az Egy ács nevelt 
fiának lenni evidensen hívja elő a csa
ládregény kódjait. A  címben is meg
jelenik a családi kötelékre való utalás, 
a bibliai Szent Család képe, a szöveg
ben azonban az elbeszélői hang min
den árnyalatában kiemelten fontos sze
rep jut a családtagoknak, a velük kiala
kított viszonynak és a leszármazás vér
ségi és szimbolikus jelölőinek egyaránt. 
Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
a szöveg egyik fontos pretextusa lehet 
Esterházy Péter Harmonia Caelestis 
című nagyregénye, amelyre utalást is 
tesz az elbeszélő, és ez mintegy önma
gát beteljesítő vagy saját magára rámu
tató retorikai fordulatként is értelmez
hető: „448. Számozott mondatokat ír
ni egy készülő családregényhez. 449. 
Javított kiadást megjelentetni, enged
ni a tények uralmának a szavakon.”11 
A családregény, azon belül is az apare
gény a magyar irodalomban szinte ön
álló kategóriává szilárdult az elmúlt év
tizedekben, és noha az Egy ács nevelt fi-
ának lenni nem egyértelműen illeszke
dik ebbe a sorba, nem is lóg ki nagyon: 
a  szövegben számos, akár hosszabb 
rész is szól az apafiú kapcsolatról, ar
ról az élményről, ahogyan a leszárma

J E G Y Z E T E K

 1 Gács Anna: Mészöly Miklós: Az atléta halála = https://litera.
hu/irodalom/elso-kozles/meszoly-miklos-az-atleta-halala.
html (2019. augusztus 28-i letöltés) 

 2 Neszlár 2018, 78.
 3 Uo., 51.
 4 Uo., 31.
 5 Uo., 111.
 6 Uo., 48.
 7 Uo., 72.
 8 Uo., 81.
 9 Uo., 12–13.
 10 Uo., 14.
 11 Uo., 49.

zott keresi, és végül saját családjának 
a  történetében találja meg cselekede
teinek motivációit, saját szülei arcá
ban felépítendő és lerombolandó ar
cát, saját nagyszülei mozdulataiban 
rutinosnak tűnő kézmozdulatai for
rását. A  fejezetekben gyakran felbuk
kan az ápolás, az idős emberekről (fel
tehetően felmenőkről) való gondosko
dás kötelessége is, azonban ez is az ön
elbeszélésbe szervesül: az ősökről való 
gondoskodás a folytonosság és a fele
lősségvállalás garanciáját jelenti. A fu
tás mint az élet, a megélt sors allegó
riája kettős jelentésű, hiszen egyszerre 
lehet valami elől, vagy valami felé fut
ni. A családregények általános sajátos
sága, hogy a vérségi leszármazásnak ku
darcán vagy folytatásán keresztül be
szélnek az egyéni tulajdonságok sors
szerű természetéről. Az Egy ács nevelt 
fiának lenni, különös módon, mind
kettő mellett állást foglal: beszél a fut
va megtett út nehézségeiről és kerülő
iről, ugyanakkor arról is, hogy az elbe
szélt múltból lehetséges jövőt építeni. 
Jelen dolgozat címe a XXVII. (az első 
fejezetben még római számokkal jelölt) 
mondatból származó idézet: „Látod, 
hogy valakinek éppen segítenek fel

állni, elájulhatott, lehorzsolta az arcát, 
az első mondat, amit hallasz tőle: me-
gyek tovább.” (kiemelés az eredetiben) 
A futáson keresztül és a családi leszár
mazáson keresztül egyaránt az életút 
konstrukciója rajzolódik ki, a haladás 
iránya pedig minden esetben a tovább: 
szavakban, futásban, életben.   

  Hermann Veronika: irodalomtör-
ténész, kritikus. Az ELTE Bölcsészkarán 
végzett magyar nyelv és irodalom, ösz-
szehasonlító irodalomtudomány és kom-
munikáció szakokon, 2015-ben doktorált 
ugyanitt. Az ELTE Média és Kommuniká-
ció Tanszék adjunktusa.

Svetlana Žuchová azon kortárs közép
európai prózaírók közé tartozik, akik
nek tejes természetességgel kívánkozik 
tollára az emigráció témája. Žuchová 
ugyanis tudja, miről beszél: a szlovák 
írónő Pozsonyban szerzett orvosi dip
lomát, Bécsben végzett pszichológiát, 
és jelenleg Prágában dolgozik pszichi
áterként. A szerző tehát, már ami a ha
tárokon átívelő életutak bemutatását 
illeti, képben van, ráadásul második 

magyarul is megjelent kötete, a Yesim 
olyan elbeszélői helyzetre épül, amely
nek az írónő mindkét oldalát isme
ri. A kisregény fejezeteit ugyanis azok 
a zaklatott monológok alkotják, ame

lyekben a címszereplő a terapeutánál 
próbálja megfogalmazni a  benne rej
lő érzéseket, hasonlóan ahhoz, aho
gyan Philip Roth beszéltette főszerep
lőjét A  Portnoy-kór című klasszikusá
ban. Ám amíg Roth hőse a szexuális 
energiáit kordában tartani nehezen 
képes, anyja árnyékából szabadulni 
nem tud – a keleti parti zsidó fiatal
ember Woody Allentől is oly ismerős 
karakterére írt kultusztregényt –, addig 
Žuchová főszereplője, az Ausztriában 
élő török énekesnő mintha megszóla
lásának mikéntjében is a harsány, szó
kimondó Alexander Portnoy antitézise 
volna. Yesim ugyanis – az írónő előző, 
magyarul is megjelent regénye, a Jele-
netek M. életéből elbeszélőjéhez hason
lóan – nemigen követelőzik az élettől, 
és igyekszik látásmódját úgy alakíta
ni, hogy a pozitív fejleményeket tart
sa fókuszban, a nehézségeket és a za
varó tényezőket pedig, már amennyi
re lehetséges, észre se vegye. Ez a hoz
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záállás teszi lehetővé, hogy a vasárnap 
délutánok önértékükön a  boldogság 
kis szigeteivé válhassanak a főszereplő, 
Yesim számára – főképp, amikor ezek 
során szeretője, Max is ellátogat hoz
zá. Mint ahogyan az is, hogy életének 
csúcspontjává avanzsáljon a regényben 
az a pillanat, amikor a rezidens prog
ramot lezáró koncertet követően állva 
tapsolja a közönség.

Žuchová regényében azonban e po
zitív pillanatok mindegyikének meg
van a  maga keserű előzménye, kiáb
rándító kontextusa. Yesim karaktere 
éppen attól válik izgalmassá, szerethe
tővé és szánnivalóvá, ahogyan kétség
beesett szellemi erőfeszítésekkel pró
bál figyelmének hatótávolságán kívül
re száműzni minden olyan epizódot, 
amelyek ürömöt csempészhetnének az 
örömébe. Egyszerűségében bravúros, 
ahogyan a szerző megválasztotta Yesim 
regénybeli hivatását. Amellett ugyan
is, hogy a színpadon éneklő török lány 
alaphelyzete szimbolikus – a jövevény 
a figyelem középpontjában van, és si
kerének mértéke abban rejlik, mennyi
re képes elnyerni az őt befogadó kö
zönség tetszését –, Žuchovánál egyút
tal a gyermeki kiszolgáltatottság szitu
ációjának továbbélő változata is, mint 
azt az első iskolai éneksikert felidé
ző passzus oly érzékletesen szemlélte
ti: „Egyesek integettek a nézők között 
ülő szülőknek. A  fényképezőgépes 
szülőknek, akik egymás mellett ül
tek a  világos színű, keskeny fapado
kon. Túl nagynak látszottak a szülők 
a gyerekpadokon. Már akkor is főleg 
a tapsukra vágytam. Amikor kiléptem 
az első sorból, és szólót énekeltem. 
Az összes gyerek közül a  legszebben. 
Amikor az egyik tanárnő odahajolt 
a másikhoz, és azt mondta, ez a török 
kislány tényleg szépen énekel. Amikor 
egyedül álltam a két sor gyerek előtt, 
mint amikor a sakkban kilép a gyalog. 
Már akkor is így volt. Csak enyém 
volt a taps. Végül a szülők tapsoltak, és 
Serkan felesége átadott egy szál vörös 
rózsát.” Ráadásul Žuchová azt a ziccert 
sem hagyja ki, hogy Yesim énekesi kar
rierje kapcsán a civilizációk összecsapá
sát is szemléltesse a kisregény dimenzi
ói között, a befogadó közösség előítéle
tei, valamint a befogadottak kulturális 
meghatározottsága szempontjából egy
aránt. Az előbbieket talán az érzékel

teti a legkiválóbban, amikor az éneke
si karrier őspillanatára, az iskolai kon
certre visszaemlékezve Yesim az egyik 
tanárnő szavait is felidézi, miszerint 

„ez a kislány tényleg szépen énekel. Ez, 
aki Törökországból jött. És hogy ezek 
nem olyan törökök. Mint akik a sar
kon árulják a  csirkés bucit. Állítólag 
az apja nem kebabot árul, és az anyja 
sem hord fejkendőt. Úgyhogy talán le
het kezdeni vele valamit. Beszélni kell 
az apjával, állítólag maga is tanár. Esti 
kurzusokon zenét tanít. Népzenét és 
harmonikát. Úgyhogy talán el lehet
ne vele beszélgetni. Bár törökök. De 
nem olyanok, akik napközben feketén 
edényeket mosogatnak, este meg a fo
cit nézik. És állítólag ez a  kislány 
tényleg szépen énekel.” A  másik ol
dalt pedig a  már korábban Ausztriá
ba érkezett rokon, a beilleszkedés első 
pillanatiban oly sokat segítő Serkan fe
lesége jelképezi, azzal, ahogyan Yesim 
énekesnői karrierjének sikerére reagál. 
Szerinte ugyanis a lány nem „művész
nő”, hanem csupán „egy komédiás”, 
aki „A tanár úr lánya és cirkuszos egy
ben. Egy céda, főiskolai diplomával 
a zsebében.” A regény egyik dramatur
giai csúcspontja, ahogyan Yesim any
ja a művészkarriert a török hagyomá
nyok és az általuk helyesnek ítélt női 
szerepek elárulásaként tekintő nagy
néni kirohanásaira reagál, és a  hely
zetet tovább bonyolítja a  fiútestvér, 
Fatih mindössze vázlatosan megjele
nített története, akiről nagyjából csak 
annyit tudunk meg a főszereplő elbe
széléséből, hogy „Elment Isztambul

ba. Mert azt mondta, oda tartozik, 
ahonnan jött. Abba a  világba, ahon
nan kiszakították.”

S ha már a női szerepeket említet
tük: a Žuchovákisregény drámai erejé
nek megteremtésében kulcsfontosságú, 
ahogyan Yesim alakjában összefonódik 
a bevándorló kétségbeesett törekvése 
a beilleszkedésre, valamint a társadal
milag is előnyösebb pozícióban lévő 
férfipartner által kihasznált nőalak ki
szolgáltatottsága. Maxról ugyanis, aki
ről az énekesnő mindvégig tisztelettel
jes rajongással beszél, fokozatosan de
rül ki, hogy csupán használja Yesimet, 
ráadásul a  nagyjelenet, amelynek so
rán az osztrák fiatalember megtagad
ja a török lánnyal folytatott kapcsola
tát saját bátyja előtt, mintha igazán fel 
sem bosszantaná a főszereplőelbeszé
lőt, aki csupán lemondó beletörődéssel 
veszi tudomásul a történteket.

Az eredetiben először 2006ban 
megjelenet kisregény zárlata azt is visz
szafogott egyszerűséggel szemlélteti, 
ahogyan egy kiszolgáltatott élethely
zetben hosszú évek munkájának és egy 
egész család eltökélt törekvéseinek az 
eredményeit nullázhatja le egy csapás
ra egy olyan esemény, amely, ameny
nyiben a  többségi társadalom kép
viselőinek egyikét sújtaná, alkalma
sint múlandó trauma lehetne csupán. 
Yesim monológja  – amely a  fordító, 
Vályi Horváth Erika remek érzékkel 
derékba tört, minimalista mondatai
nak köszönhetően magyarul is a  kel
lő zaklatottsággal szólal meg – eposz
ba illő nagyjelenetek nélkül is rop
pant hatásos magándráma. Egy olyan 
egzisztenciális helyzetet tesz átélhető
vé, amely millióknak a  jussa korunk 
Európájában.   

  Haklik Norbert (1976): prózaíró, 
utolsó könyve a Tom Hanks a vizek felett 
c.  novelláskötet. Recenzióban különös 
figyelmet szentel a kortárs cseh és szlovák 
prózának. Brünnben él.


