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TÚL
Az együttélés nyomot hagy. Kultúrában, 

nyelvben, identitásban. Az utóbbi 
harmadszázad magyar vonatkozáso‑

kat is feldolgozó szlovák regényeit áttekintve elsősor‑
ban mégis a  szlovák–magyar együttélés/viszony ös‑
szetettsége, érzékeny mivolta, ideológiáktól és sztere‑
otípiáktól való terheltsége domborodik ki. A sztereo‑
típiák e tekintetben akkora hangsúllyal bírnak, hogy 
a különböző esztétikai stratégiákat és irodalmi minő‑
séget képviselő művek a sztereotípiákhoz való hozzá‑
állásuk szerint csoportosíthatók újra egyrészt sztereo‑
típiákat működtető, másrészt azokat hárító, harmad‑
részt kiforgató szövegekre.

A másik csoportra vonatkozó véleményformáló elő‑
feltevés (amely meghatározás a sztereotípia szélesebb 
felfogása a  csoportközi kapcsolatok kutatásában2) 
feltételezi a saját és másik csoport (ingroup–outgroup) 
megkülönböztetését. Feltételezi továbbá a  két cso‑
port egymáshoz képest történő megfogalmazását (a 
másik csoport kontúrjai a saját csoport önmeghatáro‑
zásához, ennek motivációihoz képest [is] rajzolódnak, 
a saját csoport önidentifikációjában pedig szerepet ját‑
szik a másikkal szembeni elhatárolódás). S minthogy 
a szlovák–magyar együttélés valósága ennél sokkal ár‑
nyaltabb és bonyolultabb, az irodalmi szövegben ki‑
fejeződő csoportkategorizáció mögöttes ideológiákat 
enged látni, azok viszont történelmi tapasztalatra és 

eszmetörténeti hagyományokra utalnak és építenek. 
És így tovább, kibogozhatatlanul. Ami talán a kér‑
dés sztereotípiákon keresztüli feldolgozásának korlá‑
tozott lehetőségét is felveti.

A továbbiakban egy olyan könyvvel foglalkozom 
részletesebben, amely az említett bonyolultság tapasz‑
talatát úgy tartja fenn, hogy nem róla beszél, hanem 
az egyén (szereplő) nyelvi világán keresztül villant‑
ja fel mint (személyes) identitást formáló tényezőt. 
Ľuboš Dojčan kisregénye Apáka és mamáka (Apáka 
a mamáka) címmel 2002‑ben jelent meg Koloman 
Kocúr álnév alatt. Egy idős házaspár napját beszéli 
el cselekménymozzanatokra bontva. Sajátos nyelve 
újszerűséget jelentett mind a szlovák próza (nemze‑
ti irodalmi) nyelvfelfogása, mind a magyar–szlovák/
szlovák–magyar kölcsönhatások irodalmi megjele‑
nítése szempontjából. Az újszerűség mibenléte talán 
érthetőbb a kontextus ismeretében, amit a sztereotí‑
pia‑érvényesítés fenti kategóriái alapján vázolok fel.

A  nemzeti sztereotípiákat működtető szlovák regé‑
nyek tipikus alaphelyzete a saját (szlovák) és a másik 
(magyar) csoport éles elkülönítése, a  csoportok köz‑
ti átjárás természetellenesként, konfliktusként va‑
ló ábrázolása. Így lehet alapkonfliktussá a  magyar‑
ral kötendő házasság például Peter Andruška Gátak 

G Ö R Ö Z D I  J U D I T t a n u l m á n y

A SZTEREOTÍPIÁN1

Koloman Kocúr kisregénye és a magyar vonatkozású szlovák prózák



69

(Hrádze 1979) című regényében vagy Ivan Habaj 
Kolonisták (Kolonisti I–III 1980–1986) című regény‑
trilógiájában, ahol a magyar férjet választó lányt ki 
is veti magából a család és a közösség. Szintén ebből 
az attitűdből ered a történelmi tárgyú regények jel‑
legzetes figurája, a romantikusan romlottnak bemu‑
tatott nemzetáruló magyarbarát, a renegát (szlovákul 
külön kifejezés létezik rá : maďarón), aki még Peter 
Jaroš 1982‑es Az ezeréves méh (Tisícročná včela) című 
regényében is komoly képviseletet kap. A szlovák iro‑
dalomban felbukkanó magyar szereplőket Žilka Ti‑
bor tekintette át és sorolta típusokba3, a renegát nála 
a szatirikus szereplő altípusa a magyar uraság mellett, 
a többi típust a magyar mint kegyetlen, mint tempe‑
ramentumos, mint vállalkozó urbanizált alak (szem‑
ben a szlovák rurális típussal) és mint a hatalom kép‑
viselője (szemben a  szlovák népi figurával) alkotja. 
A magyar szereplők tipizálása, ami nyilván nem csu‑
pán a magyarságképet, hanem a különböző irodal‑
mi korszakok esztétikai felfogását is tükrözi, a szlovák 
irodalmi hagyomány konstans része, s mint ilyen bár‑
mikor működésbe hozható akár a megerősítés, akár 
a kiforgatás elemeként (a posztmodern irodalomban 
található erre példa).

Peter Jaroš Az ezeréves méh című regénye egyébként 
izgalmas szövegvilágú, a mágikus realizmus eljárásait 
érvényesítő szöveg, s ellentétben az előző, nem az élvo‑
nalat jelentő példákkal – az újabb szlovák próza egyik 
kanonikus műve. Más magyar vonatkozású sztereotí‑
piát is használ, például az ezeréves magyar elnyomás‑
ról szóló történelmi sztereotípiát, amire a szöveg köz‑
vetett módon hivatkozik mint a szlovák nemzeti mi‑
tológia háttérnarratívájára. Amennyiben a sztereotí‑
piákat a közgondolkodásban továbbélő, leegyszerűsí‑
tett ideológiáknak tekintjük4, számos példát találunk 
a szlovák–magyar együttélésre vonatkozó valamelyik 
ideologikus magyarázat szövegvilágbeli reprezentáci‑
ójára. A tárgyalt korszakból ilyen a proletár interna‑
cionalizmus irányelvét érvényesítő perspektíva Ivan 
Habaj vagy Peter Andruška említett regényének zárla‑
tában, amely a nemzetek közti konfliktusokat a „szo‑
cialista jövő” közös építésében láttatja feloldódni, vagy 
az az eljárás, amely a regényben megfestett történeti 
tabló ideologikus szerkezetét fenyegető történeti tény 
elhallgatását, illetve bagatellizálását eredményezi (pl. 
a reszlovakizáció ábrázolása a Kolonistákban). Robert 
P. Pynsent elemzése5 szerint a történelmi csúsztatások 
Ivan Habaj Kolonisták című regényében a romantikus 
nemzetfelfogásból erednek, ami a nemzeti mitológia 
gazdagításában érdekelt. Másféle szemléletet képvi‑
selnek szerinte a szlovák prózairodalom egyik jelentős 
alkotójának, Ladislav Balleknek a kevert nemzetisé‑
gű környezetet bemutató szövegei, amelyek „az em‑
bereket sokkal inkább közösségként fogják fel, sem‑
mint nemzeti egységként”.6

Ladislav Ballek elbeszélései a Posta délen (Južná 
pošta 1974, magy. ford. Bereck József, 1979) cí‑
mű kötetből vagy a Palánk‑ciklus regényei : A segéd 
(Pomocník 1977, magy. ford. Hubik István, 1980) és 
az Akácok (Agáty 1981, magy. ford. Hubik István, 
1986)7 a  szetereotípia‑használat tekintetében is egy 
következő kategóriába tartoznak : a  sztereotípiákat 
hárító szövegek közé.8 A megjelenített vegyes nyelvű 
kisváros koloritjába természetesen és a  maguk em‑
beri sokszínűségében keverednek a  magyar szerep‑
lők – akárcsak a prózák nyelvi rétegébe a magyar ki‑
fejezések –, a határ menti helységben a nemzeti ho‑
vatartozás a  változó határokhoz és politikai rend‑
szerekhez kötődő átmeneti, folyamatos mozgásban 
levő állapot. Ez a világkép eleve kisiklatja a sztereo‑
típia‑alkotás alapfeltételének számító saját és másik 
csoport alapú nemzetszemléletet, az egyéni sorsok‑
ra összpontosít, melyeket nem mögöttes ideológiák‑
ba ágyaz, hanem történelmi kiszolgáltatottságuk‑
ban mutat be. Koloman Kocúr Apáka és mamáka cí‑
mű elemzendő kisregénye szempontjából is tanulsá‑
gos az Akácokban összegzett, a megrögzült pozíciók 
lehetetlenségére vonatkozó tapasztalat : „Hol vol‑
tak már a törökök ! És hol voltak a császári és királyi 
idők ! Pedig micsoda államok voltak azok még nem 
is olyan régen. Bealkonyult a török kornak, bealko‑
nyult az öreg Bécs korának, más kor jön. És mindig 
más jön. Mindig másnak áll a bál...”9 Hasonló eljá‑
rással él az utóbbi évek egyik legsikeresebb szlovák re‑
génye, Pavol Rankov Szeptember elsején (vagy máskor) 
(Stalo sa prvého septembra [alebo inokedy] 2008, magy. 
ford. Mészáros Tünde, 2011) című könyve, amely 
a  nemzeti, etnikai, vallási szempontból vegyes kis‑
város szereplőit személyes és társadalmi identitásuk 
sokféle kötődésében jeleníti meg. Veronika Šikulová 
Helyek a hálóban (Miesta v sieti 2011) című családre‑
génye is azon van, hogy a magyar vonatkozású em‑
lékanyagot a maga természetességében dolgozza be‑
le nyelvileg is a szövegvilágba.

Szintén a nemzeti hovatartozás éles körvonalainak, 
így a másik csoport idegenkedő/sztereotípiás/stb. szem‑
lélésének elmosódását eredményezi a kettős identitás‑
sal vagy kulturális kötődéssel10 rendelkező szereplők/
elbeszélők szerepeltetése és látószögük érvényre jutta‑
tása a narrációban, amire Ladislav Ballek vagy Pavol 
Rankov szövegeiben is találunk példát. A kettős kö‑
tődés Alta Vášová Szorításban (Natesno 1997, magy. 
ford. G. J., 1999) című regényének főszereplője ese‑
tében is identitásformáló tényező, amit egyrészt ma‑
gyar származás, másrészt a szlovák társadalomba való 
sikeres betagozódás igyekezete határoz meg.

A  sztereotípiákat kiforgató szövegekre a  poszt‑
modern irodalom kínál néhány példát. Jellemzőjük 
a nemzeti sztereotípiák meglétének tudatos kihaszná‑
lása, a befogadói tudatban meglévő prekoncepcióként 
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vagy pretextusként való kezelése. A kiváló posztmo‑
dern írónak, Pavel Vilikovskýnak az 1996‑os próza‑
kötetéből való Pam para pam című elbeszélése a szte‑
reotípiákkal terhelt szlovák magyarságkép paródiá‑
ját alkotja meg részben a közös történelmi múlt ide‑
ologikus értelmezéseit célozva, részben a tipizált sze‑
replőkre vonatkozóan, de nyelvi szinten is. A szöveg 
az irónia eszköztárával a nemzeti mitológia ürességé‑
re és az erről való beszéd tartalmatlanságára mutat 
rá. Daniela Kapitáňová Samko Tále könyve a temető‑
ről (Samko Tále : Kniha o cintoríne 2000) című kisre‑
génye a magyarok és szlovákok által vegyesen lakott 
Komárom társadalmi viszonyainak és figuráinak vis‑
szás képét adja. Egy szellemileg visszamaradott fia‑
talember nézőpontján keresztül tesz idézőjelbe min‑
den előfeltevésekkel színezett, megkövesedett embe‑
ri tulajdonságot és nemzeti sajátosságot.

Koloman Kocúr (Ľuboš Dojčan) Apáka és mamáka 
című könyve egy idős házaspár életének, sorsának 
végnapjairól szóló állapotrajz egyetlen nap esemé‑
nyeibe sűrítve. Azokhoz a szövegekhez kapcsolódik, 
amelyek hárítják a  szlovák–magyar együttélés szte‑
reotípiás felfogását. A saját és a másik csoport megkü‑
lönböztetése ebben a  szövegben azonban nemcsak 
érvénytelenné, hanem értelmetlenné is válik, hiszen 
a  két szereplő személyes identitásában egyrészt ös‑
szemosódik a szlovák és magyar kulturális és nyelvi 
kötődés (a nemzetiről szó sincs), másrészt ez a szeg‑
mens a világukban egyébként is elenyésző (talán csak 
kommunikációs) szereppel bír.

Egy egyszerű falusi házaspár napi „szöszölését” 
tárgyalja a kisregény snittszerű cselekmény‑, helyzet‑ 
vagy hangulatképekre bontva, amelyeket a szöveg kü‑
lön kis (néha csak két‑három mondatot magába fog‑
laló) fejezetekbe tagol. A regény ideje e fejezetek kö‑
zött telik, mint ahogy a története is e snittszerű töre‑
dékek között bontakozik ki. Maga a szövegtest nem 
kifejt, hanem arra a metaforikus természetű történet‑
re utal, amely aztán a befogadásban konkretizálódik. 
Egy közös életúttörténet utolsó szakaszára van rálá‑
tásunk, egy olyan pillanatra, amely ha nem is maga 
a befejezés, de a történet zárlatának hosszabb folya‑
matából kiragadott, mégis a zárlatot reprezentáló rész. 
Mint tudjuk, az életúttörténetek befejezésének, lezá‑
rásának értelmező szerepe van11 : a teljes életút ívére, 
perspektíváira, azok beteljesítésére világít rá, az egyén 
(szereplő) életstratégiáját értelmezi identitásalakulása 
végső stádiumából. Apáka (az öregember) és mamáka 
(az öregasszony) napi tevékenysége a rutincselekvések 
kiüresedett ismétlésében merül ki, mamákát valami‑
féle belső kötelességtudat, apákát pedig mamáka hajt‑
ja : fel kell kelni, boltba kell menni, ki kell takaríta‑
ni, le kell szedni a gyümölcsöt stb. A napi bontású 

életprogramot a rutinfeladatok egyre nehezebbé vá‑
ló elvégzése adja, tehát számukra az életet az életme‑
net tevékeny fenntartása jelenti. Némi szélesebb táv‑
lat mindkettejük belső világában megvan, mamáka 
számára ez az isteni rend, ami imáiban, belső mo‑
nológjaiban, templomba járásában mutatkozik meg, 
apáka számára pedig az örömelv, ami erotikus álmo‑
dozásaiban, borozós szenvedélyében, magányos pin‑
cebeli tivornyáján jut érvényre. Mindez akár filozofi‑
kusan is felfogható : a közönséges mindennapok Bo‑
humil Hrabal világát idéző költészetének ; ráadásul 
kétségtelenül ugyanaz az elfogadó, szeretetteli narrá‑
tori tekintet vetül a szereplőkre, mint a hrabali figu‑
rákra. (A szöveg líraiságát, a „valóstól” való elrugasz‑
kodását támogatja a narrációban jelentkező szürreá‑
lis mozzanat : a narrátor szerzőként lép fel, s egy kan‑
dúr álarcát húzva magára – a Koloman Kocúr álnév 
Kandúr Kálmánt jelent magyarul – megalkotja szö‑
vegbeli alteregóját, Kleofás kandúrt, a  történet drá‑
májának hordozóját, aki a két öreg körül tekereg, su‑
nyin figyel, és jegyzeteket készít a Műveim feliratú 
füzetbe, végül apáka végzetes lustasága következté‑
ben a kútba fullad.)

De felmerül egy másik irodalmi párhuzam is : Mé‑
szöly Miklós Film című regényének alaptörténete, 
amelyben egy idős házaspár szintén a „menet” fenn‑
tartásával küzd (egy séta során), s  amelyben ugyan‑
csak maga a működés válik céllá és tartalommá. Ľuboš 
Dojčan öregjeinek élettörténet‑zárlata retrospektíve 
sem kínál más értelmezési lehetőséget, élettörténetük‑
nek nem rajzolódik más íve, mint amit a kiszolgálta‑
tottságok hétköznapjainak taposása rajzol ki.

Kiszolgáltatott helyzetük részben történelmi vo‑
natkozású, s arra az Akácokból korábban idézett meg‑
állapításra kontráz rá, amely a térség államalakulati, 
nemzeti, társadalmi rendszerbeli viszonyainak foly‑
tonos változásairól szól : „Mikor én szület tizenkilen‑
cedik század, magyar monarhia vót, mink magyart 
beszél. Asztán vót első háború, és gyött Cseszlovák 
Kösztársasák. Akkor kellett megtanul szlovák. De 
gyorsan gyött második háború, és itten vót megin 
horti Magyarorszák, megin minden magyar vót. És 
amikor vót második háborúnak vége, asztán kezd 
a komunizmusz... és az megin szlovák ! Kituggya, jö‑
vő mi lessz ? Megin magyar ? Vagy másféle ?”12 (A dol‑
gozat céljára készült fordítás igyekszik érzékeltetni az 
eredeti szöveg hibás és rontott nyelvét, a forrásműben 
a nyelvi rontás értelemszerűen a magyar felől érkezik.) 
A folyamatos igazodás kényszere – mint látjuk – nem‑
csak a perspektívák, hanem az alapok tekintetében 
is elbizonytalanít, amennyiben a nyelvet az önmeg‑
határozás, önkifejezés, a másokkal (a világgal) való 
kommunikáció egyik alapvető eszközének tekintjük.

Apáka és mamáka tehát a külső körülmények ha‑
tására nyelvet cserélt, magyar nyelvüket a  szlovák‑
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kal váltották fel. Az a szlovák nyelv azonban, amin 
gondolataikat fogalmazzák meg a könyv lapjain (pl. 
monológjaikban, beszélgetéseikben), egy nagyon pri‑
mitív és nyelvtanilag hibás változat, alig több egy‑
más mellé helyezett szavaknál, bonyolultabb tartal‑
mak közlésére tulajdonképpen alkalmatlan. Az öre‑
gek gondolatainak kifejezőeszköze komikus, kínos 
és szívszorító egyszerre. Nyelvük komikuma az ele‑
mi nyelvtani hibákban gyökerezik, a hibás szlovák 
nyelvtudással egyébként gyakran szokás „nyelvileg 
jellemezni” a szlovákiai magyarokat, az ilyen tárgyú 
viccek a szlovák kabaré kedvelt – sztereotip – fordu‑
latai. A nagyszámú nyelvi hiba, mely helyenként már 
érthetetlenné teszi az öregek beszédét, annak mini‑
mális esélye, hogy a nyelv betöltse kommunikációs 
funkcióját, azonban kínossá is tudja tenni az öregek 
megnyilatkozásait. S a tény, hogy a rajtuk kívül eső 
dolgok (a fejük fölött zajló államhatár‑változások) fo‑
lyományaként ez a korlátozott eszköz áll a rendelke‑
zésükre a gondolkodásra, reflektálásra és kapcsolat‑
teremtésre, sorsuk tragikumát mutatja.

Nyelv és identitás kapcsolatát vizsgálva  – Mary 
Bucholtz és Kira Hall összegzését13 idézve – Bartha 
Csilla tanulmánya14 kínál szempontokat a kérdés kö‑
zelítésére. Az elemzett kisregény tekintetében is tanul‑
ságos például, hogy „az identitás sokkal inkább ered‑
ménye, mint forrása a nyelvi gyakorlatoknak”15, ezek 
szerint tehát a nyelvcsere közvetlenül is identitásalakí‑
tó következményekkel jár, viszont az „új” nyelv hasz‑
nálatának módja a  beszélőt új viszonyrendszerben 
pozicionálja, ami közvetetten szintén kihat identitá‑
sára. Az etnikai identitások szerkezetének átalakulá‑
sában és a kisebbségi közösségekben zajló nyelvi fo‑
lyamatokban (köztük a nyelvcserében) az egyik leg‑
fontosabb befolyásoló tényező „a hatalmi egyenlőt‑
lenség, amely a  többség és a kisebbség között fenn‑
áll”16, esetünkben is ez motiválja az éppen érvényes, 
nyelvileg is definiált hatalmi rendhez való igazodást. 
Mivel „az identitások nyelvileg jelölt címkék”, ame‑
lyek az – „ideológiai struktúrákon, kulturális elkép‑
zeléseken és értékeken nyugvó” – társadalmi jelenté‑
sekhez kapcsolódnak, jelöltségük egyben elvárásokat 
is jelent arra vonatkozóan, „milyen fajta beszélőnek 
milyen fajta nyelvet lehet/kell használni”17. Apáka és 
mamáka rossz szlováksága ilyen értelemben is megha‑
tározza szociális lehetőségeiket (azok hiányát) és he‑
lyüket a közösségben.

A  nyelvcsere folyamata az első nyelv fokozatos 
funkcionális, majd strukturális elvesztését18 és a má‑
sodik nyelv fokozatos térhódítását foglalja magába. 
Koloman Kocúr kisregénye apáka és mamáka nyel‑
vének helyzeti állapotát mutatja be az új nyelv felől. 
Az új nyelv strukturális elsajátítása részleges : a  be‑
szélők minimálisan használják a nyelvtani kategóri‑
ákat (pl. „De je ten špina ? Daj metla !”), magyar ki‑

fejezéseket kevernek a  szlovák lexikába (pl. „bistoš 
hoď, že je starý“, „ruky, nohy žibbadujú”), szabály‑
talanul szerkesztik mondataikat (pl. „Hát ale ty kišňa 
ťahala si preč !”). A funkcionális nyelvhasználatról is 
levonhatók következtetések : apáka magyar nótákat 
énekelget („Ki a borát meg nem issa, bújjon az aňába 
vissa !”), ami kulturális kötődése magyar jellegére utal ; 
mamáka pedig templomba jár a  szlovák nyelvi kör‑
nyezetben is, nem kostolba, ami vallási kötődése ma‑
gyar gyökereit láttatja (ha nem is tisztán, ő például 
szlovákul imádkozik). A funkcionális nyelvhasználat 
szövegben alkalmazott változata azonban némi két‑
séget is felvet a referencialitás szintjén. Az intim, csa‑
ládi kommunikációban ugyanis, s a két öreg kizáró‑
lag ebben a körben kommunikál, a legtovább marad 
meg a beszélők eredeti nyelve (főleg ha az újat kevés‑
sé bírják), a  nyelvcserére mindig előbb a  hivatalos, 
munkahelyi, közösségi stb. kapcsolatokban kerül sor.

Apáka és mamáka szlovák nyelvhasználata, amely 
nem tükrözi tisztán sem a nyelvcsere szokásos lefolyá‑
sát, sem a szlovákiai magyarság asszimilálódó részének 
konkrét valóságát, ily módon stilizáció eredménye is. 
S ez a  stilizáció több kérdést is felvet. Az első prag‑
matikus, és a  szlovák irodalmi művek szlovák olva‑
sók általi érthetőségére vonatkozik. A második az egy 
nyelvhez kötött irodalmi szövegen belül a más nyel‑
vi (pl. szereplői) identitások megjelenítésére kérdez 
rá. A szlovák művek a magyar szereplőket általában 
nyelvhasználatukkal is jellemzik, a leggyakoribb meg‑
oldás a magyar szavak, frázisok beépítése megnyilat‑
kozásaikba, így beszél például Ladislav Ballek segédje, 
Volent vagy Pavel Vilikovský alispánja, Kecskeméthy. 
Esetükben a szlovák egyfajta egzotikus ízzel gazdago‑
dik. Koloman Kocúr megoldása a nyelvi struktúrát 
kezdi ki és rontja, s mivel a nyelvrontás a szlovák iro‑
dalomban általában is alig használt, így közeg nélküli 
eljárás (ellentétben például a nyelvrontás magyar iro‑
dalmi pozíciójával), radikálisnak tűnik a szlovák iro‑
dalomban. A kisregényben alkalmazott, nyelvi határ‑
esetként felfogható nyelvhasználat irodalmivá emelé‑
se az inkább építkező, az irodalmi nyelvi normát óva‑
tosan tágító szlovák irodalmi nyelvfelfogást is célozza. 
Az eljárás egyébként a szerző nyilatkozata szerint19 au‑
tentikus beszélt nyelvi gyűjtésen alapszik, amelynek 
során az Érsekújvári járásbeli Nagykér községben élő 
nagyszüleinek nyelvhasználatát jegyezte le.

Apáka és mamáka nyelvének irodalmi stilizációja 
harmadsorban metaforikus jelentést is hordoz. S ez 
a történelemnek kiszolgáltatott léthelyzet, az ebből 
eredő köztesség reduktív, visszafogó, leépítő hatása‑
ira mutat : az identitás kényszerű igazodásainak egy‑
re szűkülő mozgásterére. Koloman Kocúr mégsem az 
elmúlást jeleníti meg (biológiai vagy kisebbségi‑nyel‑
vi értelemben), hanem a hanyatlás líraiságot sem nél‑
külöző állapotát.   
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