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B Ó D I  K A T A L I N

AZ ELHALLGATÁS
LEHETŐSÉGEI

Rakovszky Zsuzsa : VS. 
Magvető, Budapest, 2011

Az olvasó azonnal megkapja a kulcsot 
a kezébe, még mielőtt elkezdené a re‑
gény olvasását : a fülszöveg, illetve a ki‑
adást gyorsan követő könyvismertetők 
és kritikák a  címben rejlő metaforát 
megfejtik és rögzítik, a VS monogram 
a Vay Sándorként élő Vay Sarolta ne‑
mi és társadalmi identitásának problé‑
máját emeli fókuszba. Ám mindez vég‑
eredményben egyszerű tény marad az 
élettörténetnek az elbeszélés jelenébe 
vezető folyamatában, amely alapvető‑
en a társadalmi renddel való konflik‑
tusra mutat rá, annak elmélyültebb 
analízise vagy megérteni akarása nél‑
kül. VS vallomásos szövegeiben, ame‑
lyek naplóbejegyzésekből, versekből, 
levelekből és az ügyvédnek írt, tulaj‑
donképpen védőbeszédként is olvasha‑
tó önéletírásból tevődnek össze, nem 
elsősorban az identitás kérdése, hanem 
a szerelmek története és a szerelemben 

– VS számára legalábbis – bizonyosan 
megélhető boldogság tematizálódik. 
A hiányérzetet az olvasásban a szinte 
lányregényes diskurzust idéző vallo‑
másokat (amelyek talán a börtönnap‑
ló sirámaiban a  legzavaróbbak) meg‑
szakító szövegek és történetek terme‑
lik ki lassan. Ezek a közbeékelődő írá‑
sok a börtönben a VS‑t vizsgáló orvos, 
Dr. Birnbacher feljegyzései és a bécsi 
orvosi fakultás szakvéleménye, ame‑
lyek nyomán VS‑t felmentik a vád alól, 
hiszen gyengeelméjűséget állapítanak 
meg nála : ebben a diskurzusban nemi 
identitásának devianciája ugyanis sze‑
mélyiségét torzítja el. Ezek a perspektí‑
vaváltások egyrészt rendkívül izgalma‑
sak (és Rakovszky regényeiben eddig 
ismeretlenek), mert hirtelen és ismét‑
lődően mutatják meg VS‑t külső szem‑
szögből, kitágítva az olvasó számára az 
értelmezés lehetőségeit, másrészt pedig 
megismertetnek saját kultúránk törté‑
netiségével a  jogtudomány(‑történet) 
és az orvostudomány(‑történet) 
tematizálása által, amelyek a  moder‑

nitásban a  bűnösség fogalmának új‑
raértésével a társadalmi rend alapszer‑
vezőivé váltak. Így jut el VS története 
a súlytalan befejezésig, amely egy siker‑
telen öngyilkossági kísérletre követke‑
zik, élete nagy szerelmének elvesztése 
után, újjászületve, elengedve az életét 
eladdig uraló szenvedélyeket, sétába, 
szemlélődésbe, hétköznapi tevékeny‑
ségekbe csatornázva energiáit.

Jobb esetben megtanuljuk az olva‑
sás elsajátításának folyamatában, hogy 
nem illik számon kérni a szerzőn, mi‑
ért nem így vagy úgy alakul a történet 
(miért nem kapja meg Rómeó az üze‑
netet), miért így vagy úgy beszél a szö‑
veg, ám az olvasói pozíció reflektálttá 
válásával mégis jogosan fogalmazódhat 
meg a hiányérzet, ha nem is számon‑
kérésként, hanem csalódásként az olva‑
sásban bekövetkező élvezet elmaradá‑
sa miatt. A vallomásos szöveg mindig 
magában hordozza a diskurzus törté‑
netiségét, vagyis sosem tud eltávolodni 
teológiai és, persze, jogi‑kriminaliszti‑
kai beágyazottságától, vagyis az önvizs‑
gálattól, az erkölcsökhöz való viszony‑
tól, a bűnök megfogalmazásától, illet‑
ve egyúttal a mentegetőzéstől a mindig 
jelenlévő másiknak, amelyek együtte‑
sen teszik relatívvá az őszinteség lehe‑
tőségét. VS vallomásaiban rendkívül 
erős a  megszólalás jelenének érzelmi 
túltöltöttsége, egyfajta lamentálás si‑
ralmas élethelyzete fölött, mindemel‑
lett pedig a múltjának ismertetésében 
zavaróan keveredik a rövid, tárgyilagos 
eseményleírás a  túlrészletezett beszá‑
molókkal bizonyos történésekről, ame‑
lyek esetenként ki is zökkentik a men‑
tegetőzés retorikáját. A vallomás műfa‑
ja mindezt a sokféleséget és egyenetlen‑
séget kifejezetten megengedi, ugyan‑
akkor éppen a kifejtetlenség, a témák 

közötti ugrálás miatt mégiscsak nehe‑
zebb az olvasás : a  volt szabadsághar‑
cossal való találkozás leírása például 
mintha sehogysem találná meg a  be‑
ágyazottságát Vay vallomásaiban, mert 
(nem utolsósorban kifejtetlensége mi‑
att) teljességgel kilóg a bűnvallomás és 
a mentegetőzés retorikájából. A hátsó 
borítóra illesztett idézet dinamizmusa 
(„Miért van az, hogy a beteljesületlen 
vágy kínjánál csak a  beteljesült vágy 
csömöre a  kínosabb ?” 242.) minde‑
nekelőtt a szenvedélyekben megfogal‑
mazható identitást emeli a figyelem kö‑
zéppontjába. Éppen ezért mintha csak 
egy rögzített narratív struktúra irányá‑
ból lenne ajánlatos az elbeszélés olvasá‑
sa, amely a vágytól a beteljesülésig ve‑
zető hosszas úton keresztül a beteljesü‑
lés lehetetlenségéig, vagy éppen a betel‑
jesülésig, tehát a kínig vagy a csömö‑
rig vezet. A VS‑ben a titok az olvasó 
számára eleve ismert, s annak leleple‑
ződése végeredményben nem válik tét‑
té, igazából szükségszerűség, VS addig 
tud férfiként jelen lenni a világban, női 
testben férfiként, férfi öltözetben nőt 
szeretni, testi szenvedélyt és kielégü‑
lést megélni, amíg a  társadalmi rend 
számára ismertté nem válik a rendbe 
nem integrálható személyisége. Az el‑
beszélés kétosztatúsága VS két radiká‑
lisan különböző tükörképét adja : a val‑
lomások Vay önmeghatározásaként ol‑
vashatók, az orvosi bejegyzések pedig 
a  róla adható „objektív” képet mu‑
tatják, amelynek középponti fogalma 
a deviancia. Ám annak ellenére, hogy 
mind a vallomás, mind az orvosi diag‑
nózis műfajiságukból adódóan lehető‑
séget adnak a bőséges reflexióra, mind‑
kettőben elmarad – vagy közhelyes ma‑
rad – az értelmezés, a helyzetbe hozás, 
a megértés vágya vagy éppen a jelenté‑
sek keresése. Ugyanakkor mindenkép‑
pen izgalmas, hogy ezeken a megszó‑
lalásokon keresztül a 19. század rend‑
kívül sok gondolkodás‑ és kultúrtörté‑
neti sajátossága mutatkozik meg, s így 
összességében úgy vélem, hogy a VS 
olvasását sokkal inkább a  tézisregény 
műfaji kerete, semmint az önéletírás 
segíthetné. Ez a tézis pedig a 19. szá‑
zadi társadalom restriktív normarend‑
szerének kialakulása, jellemzői és mű‑
ködésmódja, ami Vay így esettanul‑
mányként is olvasható történetén ke‑
resztül körvonalazódhat.
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Rakovszky regénye alapvetően 
kommentár nélkül hagyja, ugyanak‑
kor kiválóan felidézi azt a 19. századot, 
azt a társadalmi működési mechaniz‑
must, azt a társadalmi nemi identitás‑
rendet, azt a restriktív normarendszert, 
amit Foucault nyomán ismerni vélünk, 
és amelynek az alapfogalmai közé tar‑
tozik a  hatalom, az elzárás, a  bünte‑
tés, a deviancia, a perverzió, a norma 
és így tovább. A VS éppen ezért lehet 
különleges, hiszen alapvetően olyan té‑
mát vet fel a szerelem és a szenvedély 
középpontba emelésével, ami minden‑
kit érint, ám mindezt egy sajátos pers‑
pektívából teszi : a  társadalmi normá‑
ból alapvetően kiszoruló queer identi‑
táson keresztül. Sem Vay, sem az orvosi 
szakvéleményt író szakember nem vál‑
lalkozik a nemi identitás megnevezé‑
sére, pontosabban Vay férfi szerelmei, 
barátai, ismerősei számára, az orvos és 
a bíróság előtt egyszerűen egy családi‑
lag terhelt, de neveltetése által is pre‑
desztinált őrült nő, aki nem felelős tet‑
teiért. Vay egyik álma (az álom a kí‑
gyó árnyékában is gyakori közbeékelő‑
dő narrációtípus) rendkívül pontosan 
rögzíti, miként is gondolható el a tes‑
tén keresztül sajátos nemi identitása 
és társadalmi pozíciója : „Az orvos fél‑
reinti a  lámpást tartó gyermeket, ki 
ott téblábol a közvetlen közelében, és 
nagy buzgalmában kis híján rálép a ha‑
lott kezére, majd szigorú arccal a holt‑
tetem fölé hajol. […] a doktor előbb 
a tetem homlokához, majd kebléhez, 
majd meg hasához és szemérméhez 
érinti az eszközt, és egyre reményte‑
lenebbül csóválja a  fejét. […] Sajná‑
lom, nem segíthetek ! – a doktor most 

már szemlátomást ingerült. – a tudo‑
mány mai állása szerint... Higgyék el, 
manapság nem is oly ritka az ilyesmi ! 
Kérem, én nem mondhatok mást ! Ez 
itt, kérem, senki ! – ismétli hangosan, 
tagoltan, mintha süketeknek beszélne, 
és a műszertokkal a test felé mutat. – 
Értik, kérem : senki ! És most engedje‑
nek utamra !” (226–228.) Borgos An‑
na tanulmánya (Holmi, 2007. febru‑
ár) Vayról elsősorban az orvosi jegyző‑
könyvek és a kortársi megemlékezések 
alapján éppen ezt a megfogalmazhatat‑
lanságot állapítja meg : mai szaktermi‑
nusainkkal nem is nevezhető meg pon‑
tosan az általa képviselt nemi identitás, 
ugyanakkor legalább ugyanilyen fon‑
tos a megértésében a kulturális‑társada
lmi‑történeti beágyazottság felismerése.

A regény maga számtalanszor rá‑
mutat a  szexualitás diskurzusba eme‑
lésének lehetőségére, rámutat a  ta‑
bura, utalásokat tesz (például arról, 
hogyan is akart szerelmének, Ma‑
rie‑nak gyermeket nemzeni), sejtet, 
de a  problematizálás csak az olvasás‑
ban megjelenő lehetőség marad, nem 
történik meg a pontos és revelatív el‑
beszélés. Ezek az utalások mind‑mind 
olyan, rendszerint megrázó témakez‑
demények, amelyek mélyen megérint‑
hetik az olvasót akár hétköznapiságuk‑
ban is, éppen azért, mert Vay kívülál‑
ló perspektívájából mutatkoznak meg. 
Ilyen például a rejtőzködés lehetősége‑
inek kérdése, a testi szenvedély uralá‑
sának módjai és értelme, a társadalom 
kontrolláló hatalma, amelyek ha nem 
is tabuk alapvetően, de legalábbis az 
azokat tematizáló diskurzusok nehe‑
zen mozgósíthatók. Vay megszólalá‑
sai mintha újra és újra megtorpanná‑
nak és betagozódnának ebbe a  kont‑
rollált diskurzusba, ami egyúttal kivá‑
lóan reprezentálja az elbeszélhetetlen‑
séget és a diskurzust övező tiltásokat. 
A  szexuális gyönyöröket tematizáló 
szövegrészek olyanok, mint a  lányre‑
gények vonatkozó helyei : az egymás‑
ba fonódó testek megmutatását elfedik 
a  sóhajok és a mozgás dinamizmusá‑
nak érzékeltetése, nincs megmutatás, 
sem problematizálás, csak hirtelen le‑
zárás, ami, persze, zavaróan erősíti Vay 

„senki” mivoltát az olvasásban.
Hogy továbbra is megpróbáljuk 

távol tartani magunkat az olvasásban 
a számonkérés jogos vagy kevésbé jo‑

gos értelmezési pozíciójától, nem sza‑
bad figyelmen kívül hagyni a  regény 
egyik meghatározó helyszínét, a szín‑
pad világát. Vay két szerelme, Ma‑
ri és Emma is színésznő (előbbi Ofé‑
liát, utóbbi Júliát alakítja a  színpa‑
don), s  VS érzelmeinek fellángolásá‑
ban bizonyosan szerepet játszik a szín‑
padon létrejövő látvány és a távolság, 
ami nem csupán fizikai elérhetetlen‑
ség, hanem valami éteri elválasztott‑
ság, a vágy maga. A színészvilág a já‑
ték, a másnak mutatkozás és a rögzít‑
hetetlen identitás helye is, ami Vay szá‑
mára nyilvánvalóan az önmegértés le‑
hetőségét adhatja. Rendkívül izgalmas 
az a leírás, amit Vay a tébolydában tett 
látogatásról készít, és nem elsősorban 
azért, mert ekkor találkozik újra Ma‑
rival, első színésznő‑szerelmével, mi‑
közben felismeri csömörét Emma, má‑
sodik színésznő‑szerelme iránt, akivel 
korábban álházasságot kötött. Színész‑
barátai azért látogatnak el ide, hogy 
megtapasztalják az őrültek viselkedés‑
módját, mimikáját, szenvedélyeit, in‑
dulatait, ami segítheti őket a színpadi 
játékban. A bolondok háza igazi Fou‑
cault‑féle helyszín, s így a tézisregény 
műfaja szempontjából igen lényeges : 
itt mutatkozik meg az elzárás értelme, 
a normális és az abnormális határának 
perspektíva‑ és hatalomfüggő jelenté‑
se és ismételten az önmegértés lehető‑
sége. Az őrültek devianciája, akárcsak 
Vay nemi identitásának elbeszélhetet‑
lensége, a nyelv kontrolláltságára, ta‑
bukba ütközésére és a  kimondhatat‑
lanságra mutat rá : „– Lám, milyen ra‑
vasz és leleményes a téboly, ha meg kell 
óvnia a valóság támadásától a tulajdon 
igazságát ! – Hát hogyne ! Mormoltam, 
inkább csak magamban, mintsem ne‑
ki válaszképpen. – Hiszen ha nem ten‑
né, ha a  külső világnak sikerülne el‑
méjén erőszakot tennie, s  reá erőltet‑
nie a tulajdon igazságát, abba talán... 
bele is bolondulna – szaladt ki kis hí‑
ján a számon, de még idejében ráesz‑
méltem, hol is vagyok, és elharaptam 
a mondatot.” (265–266.)

Vay börtönbe zárása és orvosi vizs‑
gálata is természetesen a deviancia in‑
tézményesítése szempontjából lehet lé‑
nyeges : VS‑ről így mond ítéletet a ko‑
rabeli társadalom, itt lepleződik le az őt 
meglátogató Emma előtt, aki döbbent 
hisztériával veszi észre a  női börtön‑
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ruhát egykori szerelmén. A látvány és 
a perspektíva válik döntővé Vay meg‑
ítélésében, amit ő maga a test és a lé‑
lek ellentétpárjának kiemelésével, a test 
mint börtön metaforájának felidézésé‑
vel fogalmaz meg : „Maguk csak a húst 
és a csontot látják, csak azt, ami tapint‑
ható és mérhető... de a belső, lélek sze‑

rinti igazságról nem tudnak semmit !” 
(80.) VS története a társadalom kény‑
szerű játékosává váló egyént mutat‑
hatja meg tehát a tézisregény ígéreté‑
nek lehetőségével, mindazzal együtt, 
hogy a megnyugvás, a vágyak elenge‑
dését kimondó befejezés, amelyet az 
olvasó gyanakvással szemlélhet, ma‑

ga is újratematizálja azt a hallgatást és 
elfojtást, amit a 19. század fon a dis‑
kurzus köré.   

 Bódi Katalin (Salgótarján, 1976) : iro‑
dalomtörténész, kritikus, a Debreceni 
Egyetem oktatója.

K A L Ó  B É L A

Élesedő FAUN — TÜKÖR
Erdődi Gábor :
A faun örök szerenádja
Napkút Kiadó, Budapest, 2011

Tizenhat műfordításkötet után har‑
madik önálló verseskönyvével jelent‑
kezett Erdődi Gábor, mikor a  Nap‑
kút Kiadó gondozásában megjelentet‑
te a  faun örök szerenádja című gyűj‑
teményét.

Versfordításköteteit nevezhet‑
jük szoros átköltéseknek, hiszen ná‑
la életérzés és személyiségek talál‑
kozásáról van szó, elsősorban Blake, 
Dylan Thomas vagy Yeats esetében, 
de szellemi rokonság fűzi a  „nagy 
oroszokhoz”, Jeszenyinhez, Oszip 
Mandelstamhoz. Versei pedig annak 
a  lírai talajtornának részei (nevez‑
hetjük empatikus maszkváltásoknak 
is), amelyet szerzőnk már régen nem 
bukolika‑bojtárként művel, nem véve 
tudomást a honi líra terepsüllyedésé‑
ről, s nem érdeklődik költői árfolya‑
ma iránt sem ; csupán teszi a magáét.

„Erdődi‑faun” táguló önképét, szé‑
lesedő versvilágát tükrözi ez a színvo‑
nalas kiállítású paperback kiadvány 
(dicséret érte a  tipográfusnak, Fara‑
gó Ágnesnek, illetve Drávucz István 
szellemi ciceronénak), hiszen a koráb‑
bi udvarlóversek, (ál)trubadúrlíra felől 
a bölcselet, s olykor az irónia felé leng 
a költő szellemi ingája, máskor medi‑
terrán (görögös‑latin‑pannon) élet‑
érzést–kétkedést sugallva az olvasó‑
nak. s ha igazak sorai, hogy az „Ener‑
vált ifjúság / után jön / az energikus 
/ öregség” – akkor az csak azt jelent‑
heti, hogy évekkel ezelőtt elhatározta 
magában, hogy nem óhajt részt ven‑
ni az öregedés folyamatában, s min‑
den egyes évben csak fiatalabb lesz. 
Ergo : az idő nem ellenünk, hanem 
értünk dolgozik.

Ars poeticája Álmatlanság – Óda 
(A faun álmatlansága) című opusában 
kristályosodik ki, a vers olvasása–hall‑
gatása közben két inger ér bennünket : 
a szavak – a hang megfelelő, mélyre 
ható rezgésével –, valamint a zene, az‑
az a zene hullámai. A szavak tartalma 
és energiája tudatküszöb alatti szóim‑
pulzusként még akkor is hat, ha már 
nem halljuk (olvassuk) őket :

Miért hogy rég nem alhatok
Tán űz távolról tánc s a dal
és furdal valami titok
Mígnem szuflám szusszan és kihal
Míg kezem‑lábam‑szívem ép
Ím űz régről valami szép
Mit csak a lélek mélye hall
mire tán nincs se tárgy, se ok
Miről tán magam se tudok

Mert oly hosszú s termő az éjjel
Megküzdök szívvel s minden bajjal
Megküzdök új s új szenvedéllyel
De rólam leplet ránt a hajnal
Rövid létet hosszít az éj
Árnyként tőlem siklik a kéj
Míg rövid létem áldva ével
Míg hajnal nem hasítja széjjel…

S ha a  kamasz halálódákat ír (egy 
olyan életkorban, amikor a  haláltól 
a legmesszebb van), úgy a hatvan fe‑
lé poroszkáló költő előtt immár kezd 
kitágulni a  formavilág és tematika 
egyaránt.

A tradicionális trubadúrhang na‑
gyon is materiálissá válik olykor, „a 
bo lyongó Erosz” immáron valóságo‑
san megcsinálja azt a  biológiai szal‑
tót, miszerint szerzőnk hormonfor‑
galma korának előrehaladtával nö‑
vekszik, holott mai tudásunk szerint 
csökkennie kellene.

Nárcizmus‑feminizmus. A  Görög 
dinnye énekei erről vallanak, miként 
a  többi görögös és reneszánsz‑olasz 
opu sok is. A szerelmes magyar li te ra‑
tu ra nem hemzseg a szókimondó ero‑
tikától. Mondhatni : mondjuk a  19. 
század a  testiség ábrázolásában sze‑
relmi sivatag. Nem úgy Erdődinél : 
nála a  tárgy alacsony, de csak azok‑
ban, akik az erotikát annak hazud‑
ják, mert bennük alacsony maradt : 
igazi mélységében azonban ősösztön, 
zamat és fűszer. Erotikus versei má‑
gikusak is, hiszen titokzatosak, von‑
zók és ijesztők egyszersmind („Hová 
ömlik az álmunk / halálunk után ? / 
Fa kérgébe, papírra, / Madonna‑kép‑
be netán ?”) – egyidejűleg szent és át‑
kozott, aki föllebbentheti a misztéri‑
umok fátylát.

S aztán irónia és önirónia. Erdődi 
nem szemléli elmélyült áhítattal – mi‑
ként a leviták a tóratekercset – a körü‑
lötte nyargaló és egyre romló világot, 
parafrázisokban változik újra s újra át, 
olykor csak aszkétikusnak tűnő gon‑
dolatfutamokat ereszt el (versei több‑
nyire rövidek, maximák, játékos‑bölcs 
gondolattöredékek, s  persze vannak 
hosszabb opusok, mint a kötet egyik 
legjobbjának tűnő kelta versciklus), 
kilépve a mindennapok nyűgéből és 
koloncából.

Úgy tűnhet, a szerző egyszerre van 
jelen a mindennapi és az átvitt időben. 
A  groteszk hangon is átszűrődik az 
elemek üzenete a tengermorajlásból :

Szeretkeznék
a lombokkal
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Az éggel
A csillagokkal

Villámokat szórnék
Csillagokat gyújtanék
Egy hegyen
Istenülnék !

S mindezt
csak úgy pajkosan
mint vázán egy
szatír !
 (Gábor, a görög)

Költőnk boldogságkereső, akár Epi‑
kurosz ; a cél az egyenletes kedély, az 
ataraxia, boldogságunkat ne a törtetés 
vagy a politika dágványában keressük 
– sugallja, hiszen a mindenáron való 
érvényesülés vágya csak lehúz magá‑
ba és benyel.

Eredendően kánonba foglalt meg‑
állapítások elől el nem szökhetünk, 
sokan‑sokszor leírták már, hogy a lí‑
ra alig egyéb, mint nyúlgátépítés a ha‑
lál ellen. A cél pedig :

A természet erjedésében
részt venni !
Vajon Vénusz alszik
benne ?
A nő teste is kihűlt
a sok téltől ?
És mégis majd
rám talál
mielőtt jön a
halál !
 (Giorgione)

A kötet utolsó ciklusa egyben Erdődi 
Gábor monódiája, a Kóda ; magyará‑
zata földönfutó létállapotának, tükrö‑
zi kozmikus otthontalanságát, s  ott‑
honosságát egyszersmind, ez már le‑
gyen lélek és olvasó dolga‑ügye. A köl‑
tő feladata saját létterének, elviselhe‑
tőségének megteremtése, öröksége, 
ösztönei és génjei szerint.

A faun tükre egyszerre világos, 
s olykor bonyolult arcot mutat. Olyat, 
amilyet az adott maszk megkíván. De 
ez a maszk többnyire hiteles és sokszí‑
nű, s mindig őszinte.

 Kaló Béla (Dormánd, 1954) : tanár, új‑
ságíró, kritikus.

  

S Z E R B H O R V Á T H  G Y Ö R G Y

REGÉNYCSAPDÁK
Igor Marojeviċ  : Majčina ruka
Belgrád, Laguna, 2011
Svetislav Basara : Mein Kampf
Belgrád, Laguna, 2011

Két új, tavaly megjelent szerb regény ről 
szólunk, s már csak amiatt sincs kön‑
nyű dolgunk az olvasó előtt, mert ma‑
gyarul nem jelentek meg, és a könyv pi‑
a ci folyamatokat látván ez aligha vár‑
ható, miután a délszláv háborúk utáni 

„kíváncsiság”, s ezzel együtt a délszláv 
irodalmak iránti érdeklődés is lanyhult.

A jobbiknak ítélhető regényt, 
a Mein Kampf címűt ugyan a Magyar‑
országon valamelyest ismert Svetislav 
Basara jegyzi, de ebből nem mindent 
értene az itteni olvasó, annyira telített 
olyan utalásokkal a közelmúlt és a je‑
len szerb politikai élet szereplőire, tör‑
ténéseire, hogy terjedelmes jegyzetap‑
parátus nélkül csak az egyébként is jól 
tájékozott szerb(iai) olvasók tudják, 
mikor kit figuráz ki a Fáma a kerékpá‑
rosokról szerzője. Még azt is megkoc‑
káztathatjuk, hogy nem regényről, ha‑
nem pamfletről van szó, Basara külön‑
ben is napi ( !) szinten löki az egyflek‑
kes publicisztikát a liberálisnak mond‑
ható belgrádi napilapban, a Danasban.

A másik regény már sokkal érthe‑
tőbb lehetne – ha egy regény eseté‑
ben használható e kritérium (legfel‑
jebb a történelmi kontextus részleges 
ismerete várható el a potenciális olva‑
sótól) – a magyar olvasó számára, és 
különösen a vajdasági magyarnak, hi‑
szen Igor Marojeviċ regénye szülővá‑
rosában, a  bácskai Verbászon játszó‑
dik. Magyarul alig jelent meg tőle va‑
lami, de regényeit, prózáját, drámáit 
számos világnyelvre lefordították már, 
a Zimonyban élő, 1968‑ban született 
író generációja kiemelkedő alkotójá‑
nak számít odahaza.

Kezdjük hát vele, a fiatalabbal. Az 
anya keze (Majčina ruka) című regényt 
részben úgy harangozták be, mint 
amely úgymond tabutémával foglal‑
kozik : a bácskai németek II. világhá‑
ború utáni elmenekülésével, elűzésé‑
vel, illetve a maradottak kálváriájával : 
azonnali lemészárlásukkal, statáriá‑
lis kivégzésükkel, táborokba zárásuk‑
kal, megalázásukkal, kiéheztetésükkel, 
a nők megerőszakolásával… Ez azon‑

ban ebben a formában nem igaz : a té‑
mának már hatalmas szakirodalma van, 
csak nem szerb nyelven. Hisz az utób‑
bi időben arrafelé akadtak „fontosabb” 
és aktuálisabb témák is (a délszláv há‑
borúk, a horvátországi szerbek elűzése, 
Bosznia, Koszovó, az általuk s ellenük 
elkövetett háborús bűnök stb.), ame‑
lyekhez inkább nyúltak a szakemberek 
(vagy akik azoknak gondolják magu‑
kat) és a művészek. Az, hogy mi tör‑
tént 1944‑ben és utána a vajdasági ki‑
sebbségekkel, egyszerűen nem érdekli 
a szerb közvéleményt, és a témáról bár‑
mit is halló többség inkább érzi jogos‑
nak, hogy az őshonos bácskai némete‑
ket és magyarokat kollektív bűnösnek 
tekintették. Ugyan nemrég egy‑egy 
magyarnak sikerült rehabilitáltatnia 
ártatlanul kivégzett felmenőjét, vagy 
visszaperelnie az elkobzott vagyont, 
illetve kártérítést kapnia ott, ahonnan 
kollektíve üldözték el egy‑egy telepü‑
lés egész magyar lakosságát, a  néme‑
tek esetében erről szó sem lehet (Tito 
és az egykori NSZK képviselői kötöt‑
tek ilyen‑olyan egyezményeket, amik‑
re a mai szerb hatalom is hivatkozhat).

Ebben az értelemben, ha nem is ta‑
butémáról szól Marojeviċ, de olyasmi‑
ről, amiről – mondjuk így pontatlanul : 
szégyenükben, a németek által, a ne‑
vükben elkövetett bűnök miatti fele‑
lősségvállalást részesítve „előnyben” – 
maguk a német írók sem szóltak a leg‑
utóbbi időkig. Günter Grass Rákmenet‑
ben című, 2002‑es regényével tört meg 
a  jég különösen, melyben az én‑elbe‑
szélő, Paul Pokriefke újságíró beszéli 
el annak a német hajónak a történetét, 
melyen 1945. január 30‑án született, 
s amit aznap süllyesztett el szándékosan 
egy szovjet tengeralattjáró, noha tud‑
ták, a hajó német menekülteket szállít, 
nem katonákat. De kiemelhetjük a Bá‑
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egyik padtársa, Herta német, illetve né‑
met származású, aki segít a tanulásban, 
és hogy, hogy nem, amikor újra kór‑
házba kerül, a nővérke a 40 éves Sonja, 
Herta féltestvére, aki szintén németre 
okítaná őt. Mindkettőbe szerelmes lesz, 
16 évesen meglesz az első éjjeli magöm‑
lése is – és itt már kezdünk gyanakod‑
ni, hogy Marojeviċ prózája hová visz, 
mivel a kritikusok kemény realistaként 
jellemzik (s ehhez képest három csóko‑
lódzás után Hertát arra kéri meg, hogy 
szopja le őt, mert még szűz).

A fiú nyomozásba kezd, kik is lak‑
hattak korábban főutcai házukban, 
s mondani sem kell, a két nőn keresz‑
tül „kriminalizálódik” a sztori. Sonja, 
az idősebb és fél‑húga, Herta együtt él‑
nek, miután édesanyjuk is meghalt. Itt 
nem fogjuk a cselekményt részletesen 
elmesélni : kiderül, Sonja apját a par‑
tizánok lőtték le, majd miután anyjá‑
val és a náluk elbújó cipésszel túlélték 
a tábort, kiköltöztek Németországba, 
ahol megszületett Herta, a cipész és az 
anya közös gyermeke. De mert a fér‑
fi verte a feleségét, csak hazaköltöztek 
Verbászra, miután az egykori börtönőr, 
egy szerb csávó megígérte nekik, hogy 
kapnak egy másik, egykori német há‑
zat, amit fenntartottak ( ?) nekik. A vé‑
letlenek betetőzése pedig a regény vége, 
amikor véget ér a nyomozás : a folya‑
matosan a téma miatt nyaggatott nagy‑
néni pont akkor hal meg, amikor a fiú 
kideríti az igazságot, de az is napvilág‑
ra kerül, hogy a fiú apja is szinte a szé‑
gyenbe halt meg, mert mások, a néme‑
tek házában éltek…

Egy regényt önmagában nem a tör‑
ténet hitelesít, bár e könyv vége in‑
kább a B kategóriás hollywoodi limo‑
nádé‑drámákat idézi fel, ahogy a sok 
véletlen, a  titok iránti nyomozás is 
inkább forgatókönyv, film, mintsem 
szépirodalom után kiált. (Lásd az egyik 
legutóbbi sikerfilmet, a  Sarah kulcsa 
címűt, igaz, ez is regény alapján ké‑
szült : a Párizsból deportált zsidók la‑
kásába költözöttek nem tudják, hogy 
egy kisgyerek holtteste van a szekrény‑
ben, akit oda bújtatott, zárt be a nővé‑
re ; később a beköltözöttek családjába 
beházasodó újságírónő nyomozza ki az 
esetet, a nővér öngyilkosságba torkolló 
lelkiismeret‑furdalásának történetét.)

Azt is nehezen tudjuk elképzelni, 
hogy egy 16 éves fiú 1980‑ban, Ti‑

nát mai romániai oldaláról származó 
másik Nobel‑díjas írónő, Herta Mül‑
ler regényét, a Lélegzethintát (az eredeti 
2009‑ben jelent meg), melyben egy 17 
éves romániai szász hadifogoly, Oskar 
Pastior „meséli el” a vele a világháború 
után történteket, deportálását Orosz‑
országba. Ha pedig szintén tinédzser 
én‑elbeszélőről van szó, a  háború és 
a többi megélésről, mint Marojeviċnél 
is, persze ott van Kertész Sorstalansága. 
És remélhetőleg újabban még többek‑
nek fog eszébe jutni a nemrég elhunyt 
magyar származású, franciául író svájci 
írónő, Agota Kristof Triológiája. Vagy 
hogy haza utaljunk : a Verbász mellet‑
ti Szenttamásról származó Gion Nán‑
dor éppen a bácskai németek, magya‑
rok, szerbek együttéléséről szóló, Ver‑
bászt is érintő tetralógiájának első két 
kötetében is eltalálta a hangot, bár vé‑
leményem szerint éppen az 1941 utáni 
időkről szóló utolsó két mű tört meg 
a hitelesség tükrében, teletűzdelve (ha‑
mis) nemzetkarakterológiai toposzok‑
kal (az Ez a nap a miénk és az Aranyat 
talált című regények).

De miért nyúl hasonló témához 
Igor Marojeviċ ? – akinek elődei mon‑
tenegrói telepesekként érkeztek Ver‑
bászra a háború után, és a regény én‑el‑
beszélője akár maga az író is lehetne, 
hiszen egy szintén montenegrói te‑
lepes szülőktől származó gimnazistá‑
ról van szó. 1979‑et írunk, főhősünk 
anyjával Montenegróban él, ahová tü‑
dőbetegsége miatt költöztek Verbász‑
ról, de miután a kis országot hatalmas 
földrengés rázza meg, lakniuk sincs 
hol, az anya inkább visszaviszi nővéré‑
hez a fiát Bácskába. A regény első fe‑
le az újbóli beilleszkedés pompás és 
gördülékeny története. Egyfelől a há‑
ború után a bácskai németek házába 
költöztetett (vagy félig‑meddig kény‑
szerített), magas hegyekhez szokott 
crnagoracok úgy időjárásbeli, mint 
társadalmi‑kulturális‑gazdasági akk‑
limatizálódása nehézségeinek a  törté‑
nete, másfelől az ismét kórházba ke‑
rülő gimnazista (sajnos szokványosan 
tárgyalt) szexuális és egyéb szocializá‑
ciójának problematikája kerül előtér‑
be. A fiúnak éppen a némettanulással 
akadnak gondjai, az őt nevelő, idős 
nagynénit pedig a  házban található 
német felirat kapcsán kezdi el faggat‑
ni : milyen ház is ez ? Hogy, hogy nem, 

to agóniája és halála idején sorra járta 
a levéltárakat és a telekkönyvi hivata‑
lokat a környéken, és mindenhol kész‑
ségesek voltak, ha a ház korábbi tulaj‑
donosai után kutatott (a regényben 
még több csavar van, ki hol kivel stb. 
lakott, egy pisztoly is előkerül – újra, 
amit Sonja visz magával, amikor a ná‑
la 26 évvel fiatalabb gyerek szilveszteri 
partijára elmegy). Mert akármennyire 
is összetartók a montenegróiak – tud‑
juk meg a regényből –, abban az idő‑
ben ez nem így ment, és akkor tényleg 
tabu volt a téma. (Bár az esetre azért 
felfigyel a belügy a regényben.)

Ennél nagyobb probléma, hogy 
a  nyelvi regiszter(ek)kel nem tudott 
mit kezdeni a szerző. Biztos, ami biz‑
tos, a  kötet elején megjegyzi, hogy 
semmi önéletrajzi nincs a regényben, 
de úgy az én‑elbeszélő, mint az összes 
szereplő ugyanazon a  hangon beszél. 
Valaki elbeszéli a  sztorit, mintha 16 
éves lenne, de így 16 évesen senki nem 
beszél és gondolkodik (akad egy‑két 
okos mondat a történelemről, káráról 
és hasznáról), de arra sincs utalás, hon‑
nan és miért tekint vissza az elbeszélő. 
Mert hiába az írói szándék, a témavá‑
lasztás, ha a nyelv szintjén megbicsak‑
lik az egész. Amit Kertész Imre, Agota 
Kristof, Herta Müller megoldott, szin‑
te költői szintre emelt, az nem sikerült 
Marojeviċnek. És talán nem tévedünk 
túl nagyot, ha azt állítjuk : mások trau‑
máját elmesélni, megfejteni, átélni egy 
kitalált gyermek, fiatal én‑elbeszélő ál‑
tal még inkább nehéz lehet, mint saját 
magunk, saját közösségünk, népünk 
traumájának ki‑ avagy elbeszélése.
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Erre a legjobb bizonyíték Az anya 
kezében az a  levél, amit Sonja szo‑
bájából lop ki főhősünk. Valahogy 
csak el kell mesélni kissé konkrétab‑
ban is a szerzőnek – hogy a szerb ol‑
vasó képben legyen, mi történt a né‑
metekkel 1944‑ben és utána Bácská‑
ban. s erre mi sem megfelelőbb, mint 
egy egykor innen elmenekülő német 
levele, aki nem más, mint Herta ap‑
ja, aki most exfeleségének, Herta any‑
jának könyörög, menjen vissza hoz‑
zá Németországba. És milyen nyelven 
levelez a két német ? Hát szerbül ! De 
még milyen szépen – ilyet csak egy re‑
gényíró írhat, tehetjük hozzá ironiku‑
san. De miért ír egy sváb suszter szer‑
bül levelet sváb feleségének, aki pár 
éve hagyta őt ott, miután 1948 körül 
kikerültek Németországba ? Hát azért, 
írja pallérozott szerb nyelven a cipész, 
mert azt feltételezi, hogy szintén sváb 
felesége azóta elfelejtett németül, s így 
szerbül tán jobban megérti. Hisz az 
sokkal valóságszagúbb, hogy a német 
suszter szerbtudása cseppet sem kopott 
meg húsz év után… Arról nem is szól‑
va, hogy a  levélben a mester a  felesé‑
gének névváltoztatásairól úgy ír, hogy 
még a  Wikipédia életrajzai is irodal‑
mibbak, de hogy a  szerb olvasónak 
pont ne a  wikin kelljen bogarásznia, 
mi történt Bácskában a háború alatt, 
tárgyszerűen megtudhatja a  követke‑
zőt is a levélből : „Tudom azt is, hogy 
a Kulturbund Bácskában nem katona‑
ság volt, hanem egyszerű német kul‑
turális csoport a  magyar Volksbund 
mellett…” – de itt aztán már magunk 
sem tudjuk, fiúk vagyunk‑e vagy lá‑
nyok, s  mi lehetett az a  bácskai ma‑
gyar Volksbund.

A narráció e súlyos buktatóit kerü‑
li el Svetislav Basara, akinek regénycí‑
mét nem kell lefordítanunk : a Mein 
Kampf arra utal, ami, csak itt „a szerb 
fasizmussal” való leszámolásról, (ön)
ironikus kifordításáról van szó. Basara 
nem vacakol a  poétikával, belecsap 
a  közepébe, s  noha az én‑elbeszélő, 
Kramberger itt sem azonos az íróval, ő 
is kiteheti a táblát, hogy „minden egye‑
zés a valósággal a véletlen műve”, és 
hogy „a szereplők kitaláltak” (miképp 
interjúiban el is mondta). Basara – ré‑
gi jó posztmodernként – játszik : min‑
dennel játszik és mindent kijátszik. 
Mint a  bevezetőben említettük, oly 

közel áll a politikai pamflethez, hogy 
egyes kritikusok szerint időtállósága 
kérdéses, de én azért az igenre szavazok.

A monológ egy kórházi szobában 
„hangzik el”, s Basara kórházi élménye 
valóságos, ahogy Basara‑Kramberger 
politikusi múltja is, és az, ahogyan 
az új hatalom 2000 után nagykövet‑
té nevezi ki – igaz, az elbeszélő Ke‑
nyába kerül, ahol semmi dolga nincs 
egy posztjugoszláv nagykövetnek, míg 
Basara Ciprusra, ahová a  miloševiċi 
rezsim bankárai menekítették ki ma‑
guknak az ország vagyonát. Basara rá‑
adásul a Szerbiai Kereszténydemokra‑
ta Párt tagjaként politizált – de az ak‑
kortájt az egyik legliberálisabb párt 
volt Szerbiában.

Ez a regény, ha nevezhetjük annak, 
elmesélhetetlen : a  kórházi szobában 
páran feküsznek, van, aki már kómá‑
ban, van, aki félkómában, s csak néha 
ordít fel kimondva az igazságot, aztán 
ott egy filozófusféle, meg egy fura alak, 
aki korábban szintén a diplomáciában 
dolgozott, bár portásként kezdte, s aki‑
nek semmi baja, de kapcsolatai révén 
a kórházban akarja kihúzni élete végé‑
ig, terrorizálva szobatársait. Ő a szar‑
kavaró, aki az előző rendszert, a  bal‑
káni habitust testesíti meg, a kommu‑
nista‑nacionalistát – a regény akár egy 
antifasiszta‑antikommunista burleszk‑
ként is olvasható, minden vicc, kabaré 
az egész, igazság nincs a földön, csak 
kapcsolatok, árulások, összeköttetések, 
pénz és hatalom, piálás és felszínes szex.

Krambergertől, az elbeszélőtől 
azt is megtudjuk, hogy a  saját Mein 

Kampfjával, ezzel az antifasiszta pamf‑
lettel, ahogy írja – pamflet a pamflet‑
ben, mondhatnánk – azt akarja el‑
érni, hogy miképp az eredeti Mein 
Kampfból nőtt ki a  fasizmus, az övé 
majd épp visszavezeti oda a nácizmust, 
ahová való : „a kollektív tudattalan mé‑
lyére”. De ezeket az eszmefuttatásokat 
ne vegyük teljesen komolyan, ez per‑
sze nem Basara, hanem Kramberger, 
mert Basara Kramberger révén éppen 
metapoétikai szintre emeli a  történe‑
tet, hiszen az új Mein Kampf el sem 
készül. Ez a játék éppenséggel Thomas 
Bernhardot juttatja eszünkbe, egyfelől 
az ő én‑elbeszélőit, másfelől az ugyan‑
azzal a politikai őrülettel való szembe‑
nézést, vagyis ott a  német nácizmus‑
sal, fasizmussal, itt a szerbbel való kí‑
méletlen, önmarcangoló leszámolást. 
És Basara, vagyis Kramberger is ke‑
gyetlen : nem csak a miloševiċi rend‑
szer embereit szidalmazza, Nagy Sátán‑
ként Dobrica Ćosićot emlegetve, aki 
előbb Tito, majd a  szerb nacionaliz‑
mus, utána a kettőt ötvöző Miloševiċ, 
végül újra a  hardcore nacionalisták 
ideológusa lett ; vagy Göbbelsként 
emlegetve Vojislav Koštunicát, a  ké‑
sőbbi kormányfőt, és sorra valami‑
lyen Führernek a  többieket. Egyéb‑
ként a Kramberger név sem lehet vé‑
letlen : Ivan Kramberger szlovén po‑
litikus volt, vagy inkább a  politikát 
dekonstruáló alak ; feltaláló, író, feltű‑
nő figura és bohóc, aki Szlovéniában 
1990‑ben, az első demokratikus szlo‑
vén elnökválasztásokon a  szavazatok 
ötödét szerezte meg ! 1992‑ben isme‑
retlen okokból megölték… Az elbeszé‑
lő Kramberger is hasonlóan fura figura, 
akitől 78‑szor vették el a jogsiját, ami‑
re Basara megjegyezte egy interjúban, 
hogy tőle csak ötször, és megismétel‑
te, hogy „a munka miatt az alkohol so‑
hasem várhat”. De Basara nem a szerb 
Venyegyikt Jerofejev, szó se róla.

Ki kell emelnünk azt is, hogy va‑
lami váteszi is van ebben a regényben, 
melynek bemutatójára 2011. októ‑
berében került sor. Negyed évvel ké‑
sőbb pedig kiderült, mennyire igaz az, 
amit Kramberger mond, noha előt‑
te abszurd eszmefuttatásnak, jópo‑
fa, s  már‑már bernhardias túlzásnak 
tűnt, ti. hogy : „A Reichskancellár ezt 
másképp csinálta. Kabinetjében, a leg‑
sötétebb alakok gyülekezőhelyén, ti‑
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beszélőt választ, aki ő maga is lehetne, 
de eltávolítja magától, addig Basara 
saját magát fordítja ki, és – mondaná 
Freud – a saját tudatalattijához köze‑
lít Kramberger révén. s míg Marojeviċ 
számára, legalábbis nekünk úgy tűnik, 
a  kiadóval kötött szerződés kipipálá‑
sa, ujjgyakorlat volt ez egy kvázi érzé‑
keny téma feldolgozásával, Basara szá‑
mára most az írás talán tényleg terápia 
is volt a kórházi kezelés, a diplomata 
volt, a politizálás után, a kiábrándulás 
idején. Marojeviċ mások traumáját te‑
szi témává, másokat, mások szenvedé‑
sét akarja megérteni és megértetni, rá‑
adásul s végül montenegrói szereplői 
sorra magukra veszik, hogy Bácskából 
a partizánok elűzték a németeket, so‑
kakat megöltek, megerőszakoltak. Eb‑
be hal bele a fiatal én‑elbeszélő apja, 
nagynénje. s a  regény végén, a  teme‑
tés utáni toron, a főhős „kiegyenesed‑
ve” megy be a többiek közé a szobába, 
mintegy megtisztulva, ama tanulság‑
gal, hogy lám, az igazság csak kiderül, 
nem lehet azt a végtelenségig elhallgat‑

ni, szembe kell nézni a bűnökkel is... 
Basara, Kamberger viszont nem megy 
sehova, legfeljebb – térbelileg – a kór‑
házból ki, de a regény hőse – ahogyan 
az író maga nevezte meg –, a butaság, 
az maradt a helyén.

Vagyis miközben mindkét mű nagy 
és érzékeny történelmi‑politikai kérdé‑
sekről szól, ismét csak bebizonyosodott, 
hogy a regényíráshoz kevés az, ha elő‑
rántunk egy nagy témát, amiről más 
még nem írt, nem mertek írni ; egy tör‑
ténelmi‑társadalmi tabutémát. Eről‑
tetni meg végképp nem kell. Ezért oly 
hibásak az olyasfajta elvárások, hogy 

„hol van a  rendszerváltás regénye ?”, 
vagy hogy „meg kell írni Gyurcsányt 
drámában”. Ha megíródnak, elolvas‑
suk, megnézzük, és kiderül, mire me‑
gyünk velük. Ha meg nem, akkor sem 
fog semmi történni.

tokban meghozta az íratlan törvényt, 
amely alapján senki sem lehet könyv‑
tárigazgató, amennyiben nemzetisége 
nem szerb. E rasszista törvényt követ‑
kezetesen betartották. És még ma is ér‑
vényben van, mert weimari köztársasá‑
gunk elnöke, Tadiċ doktor nem figyel 
az apróságokra. Majd éppen a könyv‑
tárigazgatók érdekelnék őt. De az ál‑
lam, valójában, a  könyvtárigazgató‑
kon alapszik. Aki ezt nem tudja, ar‑
ra ítéltetett, hogy katasztrofális politi‑
kát folytasson.”

S mit ád a  sors : a  boszniai szer‑
bek ügyében kitört vitában, 2011 ja‑
nuárjában megszólalt egy monteneg‑
rói író, Andrej Nikolaidis, azt állít‑
va, hogy a boszniai szerbek állama ge‑
nocídiumon, a  srebrenicai népirtá‑
son alapszik. Montenegróban a szerb 
nagykövet hivatalosan tiltakozott, mi‑
vel Nikolaidis a  montenegrói parla‑
ment elnökének tanácsadója is. Az 
antinacionalista szerb írók viszont 
a véleménynyilvánítás szabadsága ne‑
vében fogtak össze, s  írtak petíciót 
Nikolaidis mellett. Az aláírók közt 
volt Sreten Ugričiċ, a  Szerb Nemze‑
ti Könyvtár igazgatója is. A  szocialis‑
ta belügyminiszter – Miloševiċ egyko‑
ri hű fegyverhordozója – ezen annyira 
felháborodott, hogy börtönbüntetés‑
sel fenyegette meg. Majd ripsz‑ropsz 
a  kormányt is összehívták telefonon, 
ahol egyből leváltották a  közben le‑
mondását is felajánló Ugričiċet, aki 
időközben oda jutott, hogy nem is 
egyezik Nikolaidisszel, írását valójá‑
ban el sem olvasta rendesen…

Hát, ez az, amikor a valóság köve‑
ti a művészetet. De ez az a pont, ami‑
kor a két regény kapcsán összefutnak 
a  szálak, legalábbis ebben az írásban. 
A  szerb kritikusok némelyike hang‑
súlyozta, hogy Basara műve már csak 
azért is remek – és nem kifejezetten 
politikai regény, és sem nem politikai 
mű, sem nem regény –, mert nem is 
regény akar lenni. Egy dörgedelmes 
pamflet, antifasiszta burleszk, ahogy 
magáról is állítja. Ám míg Marojeviċ 
egyre inkább realista akar lenni, addig 
Basara épp fordítva, már az abszurd 
határán bolyong – és mégis ő talál‑
ja telibe azt is, ami történni fog, s in‑
kább értjük vélni, mi történt a II. vi‑
lágháború utáni Jugoszláviában, Szer‑
biában. Amíg Marojeviċ olyan én‑el‑

  Szerbhorváth György (1972) : vaj‑
dasági származású újságíró, író, kritikus, 
Budapesten él.

  

BARNICSKÓ BALÁZS — SZABOLCSI JÁNOS

Négykezes az iskolában
Janne Teller : Semmi
Fordította Weyer Szilvia
Scolar, Budapest, 2011

Nem szokás megindokolni, egy kri‑
tika megírására a szerkesztő miért 
éppen azt kéri fel, akit. Most még‑
is fontosnak tartom a magyaráza‑
tot : amikor először hallottam Janne 
Teller „nihilista ifjúsági regényéről”, 
egyszerre kezdett el érdekelni „bot‑
rányos világsikere” miatt, és azért, 
mert a gyermekirodalom örvende‑
tes magyarországi fejlődése mögött 
az ifjúsági irodalom mintha lema‑
radt volna, mintha az írók és a ki‑
adók elengednék a kamaszok ke‑
zét, nem tudnának velük mit kez‑
deni. Éppen ezért nemcsak azt sze‑
rettem volna, hogy beszéljünk erről 
a könyvről, de azt is, hogy az „ille‑
tékesek” szólaljanak meg, miként 
ez nemrégiben elhangzott kívána‑
lomként egy gyerekkönyv‑kritikával 
foglalkozó kerekasztal‑beszélgetésen : 
a célcsoportból mondja el a vélemé‑
nyét egy olvasó, vagyis egy kamasz 

elemzi a regényt, és vele együtt gim‑
náziumi magyartanára, aki nap mint 
nap kamaszokat tanít.

Ezt a kísérletet érdekesebbnek 
gondoltam, mint azt, hogy egy „va‑
lódi” kritikus értekezzen arról, mi 
köze lehet ennek a könyvnek Csáth 
Géza novelláihoz, vagy miként illesz‑
kedhet be a turgenyevi hagyomány‑
vonalba. Pedig kétségtelenül illesz‑
kedik – ennek bizonyítására a szer‑
kesztői „belebeszélés” végére egy idé‑
zet Turgenyev Apák és fiúk című re‑
gényéből.

„– Hogy Bazarov micsoda ? – Ar ka gyij 
elmosolyodott. – Ha kívánja, kedves 
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bátyám, megmondom én, hogy vol‑
taképpen micsoda.

– Légy oly szíves, öcsém !
– Nihilista.
– Hogy mondtad ? – kérdezte Nyi‑

ko laj Petrovics, Pavel Petrovics pedig 
a levegőbe emelte kését, melynek egy 
darabka vaj volt a pengevégén, s meg 
sem mozdult ebben a helyzetben.

– Nihilista – ismételte a szót Ar‑
ka gyij.

– Nihilista – mondta Nyikolaj Pet‑
ro vics. – Ez a latin nihilből szárma‑
zik, és azt jelenti : semmi, amennyire 
én meg tudom ítélni : ez a szó tehát 
olyan embert jelent, aki... aki sem‑
mit sem ismer el ?

– Mondd így : aki semmit sem tisz‑
tel – szólt bele Pavel Petrovics, és to‑
vább kente a vajat.

– Aki mindent bíráló szemmel néz 
– jegyezte meg Arkagyij.

– Hát nem mindegy ez ? – kérdez‑
te Pavel Petrovics.

– Nem, ez nem mindegy. A nihi‑
lista olyan ember, aki nem hajt fejet 
semmiféle tekintély előtt, aki nem 
fogad el hitként semmiféle princípi‑
umot, bármilyen tisztelet bástyáz‑
za körül.”

Szilágyi Zsófia

Barnicskó Balázs a 9. b osztályba jár, 
biológia tagozatos. Kollégista, Nyír‑
egyházáról érkezett az „elitiskolába” és 
annak kollégiumába. Szeret olvasni, és 
mindenről van véleménye. Ő vállalko‑
zott elsőnek, hogy magyartanárával be‑
szélget és ír a rövid idő alatt világhírű‑
vé vált dán ifjúsági regényről.

Egy iskolánkkal szomszédos kávézó‑
ba ültünk le beszélgetni. Két órát cse‑
vegtünk, én jegyzeteltem. Az volt a ter‑
vem, hogy dialógusként írom meg az 
elhangzottakat. A  végén megkérdez‑
tem Balázst, elégedett‑e a  beszélgetés‑
sel. „Nem nagyon – hangzott a válasz 

‑, olyan volt, mint egy feleltetés.” Ez szí‑
ven ütött. Megkértem Balázst, akkor ír‑
ja le, amit gondol a regényről. Megtet‑
te. A beszélgetésben elhangzott kérdések 
nyomán haladt.

És mi maradt nekem ? Dőlt betűk‑
kel kommentálom, amit Balázs írt. Et‑
től viszont olyan lett az egész, mint egy 
dolgozat. Így jobb ?

Milyen a mű ? – Érdekes, nagyon egy‑
szerű a nyelvezete és a kezdőszituáció. 
Nem részletező, tömör, lényegre törő, 
nekem kicsit túlságosan felgyorsulnak 
az események a végén, de, gondolom, 
az írónő gondolt erre is. Megbotrán‑
koztató, nem túl kellemes olvasmány, 
de kétségkívül hasznos valamennyi‑
re. A hossza tetszik – a relatíve rövid, 
tartalmas forma nem untató, de értel‑
met adó és motiváló azok számára is, 
akik nem szeretnek olvasni, vagy las‑
sabban tudnak. Ha nem lett volna fel‑
adat, akkor is elolvasom valószínűleg, 
ha már belekezdtem. Főleg, ha a töb‑
biek is ajánlják – ez keltené fel legin‑
kább a figyelmem.

Az elitiskolában, ahol Balázs tanul, 
a diákok negyede hajlandó bármilyen 
feladott regényt elolvasni, egy másik 
negyed semmit sem, a  diákok több‑
sége pedig akkor olvassa el, ha rövid. 
(Fantasyra és vámpírkönyvre semmilyen 
megszorítás nem vonatkozik.)

Teller nagyon tudja, mekkora az 
a terjedelem, amit a megcélzott (13–15 
éves) korosztály tagjai szorongás nélkül 
a kezükbe vesznek. Ebbe a terjedelem‑
be vagy igényszintbe, sajnos, nem fér be 
az, ami miatt mi irodalmat olvasunk. 
Nem fér bele például a kiérlelt, egyedi, 
emlékezetessé váló, de legalábbis a  tel‑
jesen átlagosnál kissé jellegzetesebb re-
génymondat. Ebbe, úgy látszik, bele 
kell nyugodnunk.

Milyen problémákat vet fel ? – Elő‑
ször is a legfontosabb kérdést : mi az 
élet értelme ? Illetve, hogy van‑e olyan 
egyáltalán ? A regény azzal kezdődik, 
hogy Pierre Anthon, az osztály egyik 
tagja, kijelenti, hogy semminek sincs 
értelme, és egyúttal kilép az osztály‑
ból, kertjükben egy fán tölti ezentúl 
napjait, filozofálgatva. A könyv kont‑
rasztot állít Pierre Anthon hozzáállá‑
sával : az olvasó tudja, hogy az élet‑
nek van értelme, de elgondolkozik, 
hogy pontosan mi is az ? Elbizonyta‑
lanít. Ügyes. Aztán ezt bontogatja to‑
vább : mi mennyit ér ? Az osztály vála‑
sza : elhatározzák, hogy mindenki be‑
ad valami olyan tárgyat vagy akár élő‑
lényt, amely fontos neki, és ezzel be‑
bizonyítják, hogy igenis van értelme 
az életnek, mindenkinek van valami‑
je, ami igazán fontos neki. A  gyere‑
kek egyre fontosabb dolgok beadásá‑
ra kényszerülnek, olyanokéra, ame‑

lyek fontosak nekik, mert személyes 
tulajdonuk (pl. szandál) ; önképük ré‑
sze (pl. napló) ; felelősséggel tartoznak 
iránta, bűnre kényszerülnek a megvál‑
toztatásával (pl. kígyó), tulajdon anya‑
gi valójuk (Jan‑Johan ujja). A meglé‑
vő értékeket, rendszereket átértelme‑
zik, és a céljuknak, vagyis Pierre meg‑
győzésének az elérésére használják fel. 
Ott van a dán zászló, vagy a két vallá‑
si tárgy, a Jézus‑szobor és az imasző‑
nyeg, a kisöcs koporsója – ezek mind 
komoly etikai, illetve erkölcsi problé‑
mákat vetnek fel. De a gyerekek bele‑
törődnek, mert egyre inkább azono‑
sulnak az idealizált hősszereppel, ami 
az élet „értelmességének” bizonyításá‑
val jár, vagy azért, mert nem éreznek 
magukban elég erőt a  tömeg megfé‑
kezésére, vagy azért, mert átértékelik 
addigi értékrendjüket. Mi, olvasóként 
nem azonosulunk ezekkel a szerepek‑
kel, így folyamatosan sokkolnak min‑
ket a mind vadabb események.

Tanárszemmel főleg az a  tanulsá‑
gos, hogy a gyerekeknek szükségük van 
arra, az életük problémákat vessen fel, 
ők meg megpróbálják megoldani őket. 
A  regény világában az iskola nem fog‑
lalkozik ilyesmivel. (És a mi világunk‑
ban ?) a család sem. Unatkoznak. Köze‑
gük a Semmi. És ami betör ebbe a nihil‑
be, az elragadja őket, szenvedélyesen és 
önpusztítóan foglalkoznak vele.

A női nézőpont érzékelése ? Az ele‑
jén feltételeztem, hogy egy fiú az elbe‑
szélő. Aztán meglepődtem, mikor ki‑
derült, hogy lány. Érezhető a műben, 
hogy nő az elbeszélő, de nem monda‑
nám, hogy domináns jellemző. Főleg 
akkor tűnik fel, ha összehasonlítjuk 
egy férfi elbeszélő képzelt fogalma‑
zásmódjával. Kevésbé analitikus, in‑
kább emberközpontú, nagyobb hang‑
súlyt fektet az érzelmekre.

Ez az én‑elbeszélői nézőpont kivá‑
lóan alkalmas arra, hogy indokolja az 
„egyszerűnél is(métlem) szimplább stí‑
lust” (Egy világsikeres könyvről ‑ Tan‑
dori Dezső utószava).

Kiket célozhat meg a könyv ? Kötele‑
ző legyen‑e ? – Én tanári felügyelet nél‑
kül inkább csak gimnazistáknak aján‑
lanám. Biztos, ami biztos. Tanári fel‑
ügyelettel már felsősöknek is elképzel‑
hetőnek tartom. Nyolcadikosoknak 
kifejezetten hatásos lenne, mondván, 
a  szereplők is nyolcadikosok. Persze, 
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mindenkinek szól a tartalom, időseb‑
beknek is hasznos lehet. Látok egy je‑
lenséget a mai 20‑25 éveseknél, hogy 
bár tanultak valaminek, nemigen tud‑
ják, mit akarnak az életben, és szüksé‑
gük lenne valamilyen válaszra, hogy 
elhelyezkedjenek, vagy kezdjenek va‑
lamit magukkal. Nekik is fontos utat 
mutathatna ez a történet.

A regény lényegretörő, őszinte, nem 
lóg ki belőle didaktikus lóláb, jól vitat‑
ható, kiválóan alkalmas, hogy nyolca‑
dikosoknak (vagy talán inkább hete‑
dikeseknek) kiadjuk és megtárgyaljuk. 
(Esetleg megutáltassuk olvasónapló ké‑
szíttetésével.)

Pierre Anthon miért hagyta ott az is‑
kolát ? – Elege lett a környezete (látszó‑
lagos) álszentségéből, az igazságérzete 
sérült elég mélyen, ezért megutált és 
undorítónak talált mindent, amit a vi‑
lág értékesnek és fontosnak talált. Saj‑
nos, pontosabb választ nem találtam 
rá, mi váltotta ki a nihilizmusát, de 
biztosan köze van ahhoz, hogy nem 
élt az anyjával, és ahhoz, hogy az apja 
és lakóközössége hippik voltak.

Pierre Anthon megérdemelte a  sor‑
sát ? – Ha csak azt nézzük, hogy ő a ki‑
váltója az egész problémának, még 
nem gondolom, hogy meg kellett vol‑
na halnia. Viszont ahogy a fűrésztele‑
pen viselkedik, lenézőn, megalázón és 
önzőn, megérdemli, szerintem. Tud‑
niillik a vesztébe rohant. Tudta, látta, 
hogy a többiek már gyűlölik, és még‑
sem hagyta abba. A világgal szembe‑
ni haragját kiélte a társain. A diákok 
roppant frusztráltak és tele vannak 
indulatokkal a műben. Ez a komoly 
mennyiségű frusztráltság Pierre‑től és 
az osztálytársak kéréseitől származott. 
Bár valamennyire kiélik ezt a  soron 
következő gyereken, illetve Pierre‑en, 
mikor visszaszólnak neki, vagy meg‑
dobálják, a végén hatalmukba keríti 
őket is a nihilizmus, amely Sofie kiro‑
hanásában csúcsosodik ki. Mikor már 
semmi sem tartja bennük az értelem 
gondolatát, átmennek ösztönlényekbe, 
primitíven kiélik elfojtott dühüket és 
gyűlöletüket. Majd megjön Pierre, rá‑
tesz még egy lapáttal, hogy nem érnek 
semmit, mivel a „Fontos Dolgok”‑at 
eladták egy olyan álszent szimbólu‑
mért, mint a pénz. Ezzel a többiek ön‑
képét sárba tiporja. De arra nem gon‑
dol, hogy aki nem tartja magát fon‑

tosnak, azt már nem gátolja a bünte‑
tés gondolata, így gátlástalanná válik. 
Nosza, meg is lincselik Pierre‑t, mert 
jól esik nekik. Pont. És hogy teljes le‑
gyen a  történet, még fel is gyújtják 
az egész kócerájt, megcáfolva Pierre‑t 
abban, hogy eladják a Fontos Dolgok 
Halmát pénzért, ez által értelmet ad‑
va az egésznek.

Mi a helyzet a gyerekek megvadulá‑
sával ? Természetes vagy igencsak meg‑
döbbentő ? – a gyerekek egyre fokozó‑
dó bosszúvággyal választják ki a kö‑
vetkező beadandó dolgot. Az indu‑
latok fokozódnak, míg végül elszaba‑
dulnak, és Pierre Anthon áldozatául 
esik. Szerintem (majdnem) minden‑
ki képes ilyenre, ha a  körülmények 
úgy hozzák. Nem egy kísérlet be‑
bizonyította már ezt – gondoljunk 
csak a stanfordi börtönkísérletre, ahol 
a résztvevők azonosultak a szerepük‑
kel és irracionális ösztönlényekké vál‑
tak, vagy az Asch‑kísérletre, melyből 
kiderül, a csoport nagyon nagy nyo‑
mást gyakorolhat az egyénre, és ennek 
a  nyomásnak gyakran engedelmes‑
kednek, még akkor is, ha a csoport ir‑
racionális döntést tart jónak. És hiába 
mondjuk, hogy csak gyerekek – a tu‑
domány és az erkölcs két külön do‑
log. Nem véletlenül felháborító a mű.

Érdekes, hogy ma is szereti a közön‑
ség (a fiatalok mindenképpen) a kataló‑
gusszerű műveket. A Biblia, a homéro‑
szi eposzok, az Isteni színjáték, Tolkien 
könyvei, a Régimódi történet vagy a Por 
éppen a fárasztónak vélhető széles átte‑
kintéssel kelt ma is érdeklődést az ifjú 
közönségben. A Semmi is ilyen szerke‑
zetű mű : ahogy fokozva viszi végig ki‑

vétel nélkül az egész osztályon a cselek‑
mény gerincét alkotó beadást, az egy‑
fajta egészérzést kelt, koherenciát sugall 
a nihillel szemben.

Sofie‑val mi a helyzet ? – Önképe je‑
lentősen torzult a szüzessége elveszté‑
sénél. A keletkezett szégyent úgy ke‑
zelte, hogy elvetette addigi identitását, 
azonosult az osztály céljával, hogy ér‑
telmet adjon áldozatának, így elke‑
rülve az összeomlást, és addigi ideá‑
it, céljait lecserélte egyetlenre : min‑
denáron véghezvinni, amiért szen‑
vednie kell(ett), befejezni a  Fontos 
Dolgok Halmát. A pontos meghatáro‑
zását nem tudom a jelenségnek, mint 
ahogy azt sem, mi a betegsége, de na‑
gyon érdekelne, ha a Tanár úr ki tud‑
ná deríteni.

Szakembert kérdezz…
Miért nem vettek észre semmit a fel‑

nőttek ? – Nos, ez igen érdekes kérdés. 
Gondolom, voltak, akik gyanakodtak, 
vagy érzékeltek valamit a dologból. De 
nem tettek semmit, gyávaságból. Úgy 
gondolom, ez azért elég nagy felelőt‑
lenség mind a tanárok, mind a szülők 
részéről. Az sajnálatos, hogy manap‑
ság tanár és diák kapcsolata az esetek 
túlnyomó részében csak az órákon áll 
fenn, mert így személytelenné válik 
az egész, és a gyerekek még inkább el‑
magányosodnak. Arról nem is beszél‑
ve, hogy az emberi kapcsolat hiánya 
rányomja a bélyegét a gyermek odafi‑
gyelésére is az adott tárgyban, és emi‑
att a teljesítményét is negatívan befo‑
lyásolja. A szülőkkel pedig nem tudom, 
mi történt. Nekem elég sok osztálytár‑
sam van, aki szinte mindent megbeszél 
a szüleivel. Igaz, hogy titokban akar‑
ták tartani a történet diákjai a dolgot, 
és ezért nem valószínű, hogy rögtön 
beszámoltak volna a  tervükről anyu‑
cinak, de a figyelmes szülő észreveszi, 
a) ha a gyermeke viselkedése megvál‑
tozik, hallgatagabb lesz, nem számol 
be az iskolában történtekről, illetve el‑
hallgat valamit, b) ha a gyermeke foly‑
ton bűntudatot érez, c) ha a gyermeke 
zavart, frusztrált, ideges. Nem hiszem 
el, hogy nem volt legalább egy szülő, 
aki nem volt annyira elfoglalt és stres‑
szes, hogy ne vegye észre a gyermeke 
problémáját. Ezért sajnálatos, hogy aki 
észrevette, nem lépett.

Tanárszempontból ez a legkeményebb 
a műben : a felnőttvilág teljes kívülállása, 
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tehetetlensége. Nem is igazán hisszük ezt, 
Balázs is az ellenpéldákat sorolja. Még‑
is szembe kell néznünk azzal, hogy mi, 
felnőttek, gyakran egyáltalán nem tud‑
juk, mit tesznek és gondolnak gyereke‑
ink vagy tanítványaink. Nem könnyű 
ebbe a tükörbe belenéznünk.

Milyen lehet a regény hatása ?– a mű 
elég felkavaró. Felháborító. Zseniális. 
Vitákat szíthat, és fog is, szerintem. 
A vallási értékek meggyalázása simán 
felháborodást fog kiváltani a hívő em‑
berekben. Lesznek, akik nem akarják 
majd engedni, hogy kötelező legyen, 
mondván, a fiataloknak rossz példát 
mutat. De szép számmal lesznek mel‑

lette voksolók is. A fiatalokat szerin‑
tem inkább gátolja a mű valami ha‑
sonlónak a létrejöttében, hiszen már 
lesz némi fogalmuk a dologról, kicsit 
felnyílik a szemük. Ha hasonló szituá‑
cióba keverednek, legalább néhányuk‑
nak eszébe fog jutni, hogy ha nem áll‑
nak meg, potenciálisan komoly követ‑
kezményekkel kell majd számolniuk.

„Senkinek sem jutott eszébe osztály‑
találkozót szervezni, és kétlem, hogy 
bármelyikünk is elmenne rá….” – ol‑
vassuk a XXVI., utolsó fejezetecské‑
ben. Számomra ez a regény egyik leg‑
kegyetlenebb (persze, duplafenekű) 
mondata.

  Barnicskó László Balázs vagyok, 
Nyír egyházán születtem 1996‑ban. Ott 
végeztem az általános iskolát is. Most az 
ELTE Apáczai Csere János Gimnáziumba 
járok, kilencedik osztályba, biológia tago‑
zatra. Elég érdeklődő vagyok, mindenbe 
belekóstolok legalább egy kicsit. Szeretek 
nyitott szemmel járni az életben, hiszen 
bármiből tanulhat az ember. Kedvenc 
témáim közé tartozik a kémia, a biológia 
és a pszichológia. A fő kérdésem mindig 
is a „miért” volt.

  Szabolcsi János (1952) : magyar és 
francia szakos középiskolai tanár, nem‑
zetközi sakkmester, szakíró, edző. Jelenleg 
az ELTE Apáczai Gimnáziumában tanítok 
magyart.

  


