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A  Kalligram Kiadó indította Tho‑
mas Bernhard életműsorozat Össze-
gyűjtött elbeszélések kötete egyszerre 
több problémát is felvet a magyar ol‑
vasó számára. Miután nagyon alapos 
és a  témában eligazító tájékoztatást 
kapunk az utószóban a kötet és a so‑
rozat szerkesztőjének, Bombitz Atti‑
lának a  jóvoltából, ennek alapján kí‑
séreljünk meg rendet tenni Bernhard 
magyar nyelven megjelent elbeszélé‑
sei között. A kiadás a Suhrkamp Ki‑
adó új életműsorozatának tizennegye‑
dik kötetén alapul, ha a novellaciklu‑
sok közötti sorrendben van is eltérés. 
A  legfőbb gondot talán az jelenthe‑
ti, hogy az Európa Kiadó 1987‑ben 
Az erdőhatáron címmel már kiadott 
egy Bernhard‑kisprózákat tartalma‑
zó könyvet Elbeszélések műfajmeg‑
jelöléssel. Ebben három hosszabb és 
ugyanannyi rövidebb írás szerepelt. 
A jelen kiadás, amely a fent már em‑
lített alcímmel elbeszélésekként jelö‑
li önmagát, csak három művet emel 
át a  jelen kötetbe, német címük sze‑
rint ezek a Midland in Stift, An der 
Baumgrenze és a Wetterfleck. Van te‑
hát két kötetünk, amely az életműből 
merítve válogatott elbeszéléseket tar‑
talmaz, ám láthatóan más‑más szem‑
pontok alapján készült. A  német ki‑
adás logikája szerint ez a kötet azokat 
az elbeszéléseket tartalmazza, ame‑
lyek nem önállóan jelentek meg. Itt 
terjedelmi korlátokról van szó, az Al-
sózás, az Ungenach, az Igen hosszabb 
terjedelmű, ha tetszik, kisregény for‑
mátumú művek, amelyeket az új né‑
met kiadás más kötetekbe gyűjtött 
egybe, a  hasonló terjedelmű egyéb 
írásokkal, mint a  későbbi Járás, Be-
ton stb. A  nehézséget tovább fokoz‑
za, hogy a bernhardi életmű legjobb 
darabjai is kimaradnak ebből a  kö‑
tetből, amelyek terjedelmük alapján 
ide volnának besorolhatóak, mint Az 
olasz férfi és a Kulterer. Ezek a darabok 
a Kalligram Az olasz férfi című köte‑
tében kaptak helyet, mert Bernhard 
utóbb filmforgatókönyvet is írt be‑
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lőlük, s logikusnak tűnik, hogy a két, 
szorosan kapcsolódó darab egymás 
mellett legyen megtalálható. Ezért 
a  megoldásért és kötetszerkesztésért 
a  magyar kiadó egyáltalán nem hi‑
báztatható, hiszen egy másik, és in‑
dokolt szempontnak akart megfelel‑
ni. Az már csak a magyar olvasó szá‑
mára kényelmetlen, hogy mért nincs 
egy, a  bernhardi életmű legjobb da‑
rabjait tartalmazó kötet, amelyben el‑
férnének a nagyobb lélegzetű elbeszé‑
lései is. A további, félreértésekre okot 
adó megoldásokért azonban egyér‑
telműen a Kalligram szerkesztői a fe‑
lelősek. A  tartalomjegyzékben nem 
tüntetik fel az eredeti német címeket, 
így a két magyar nyelvű elbeszéléskö‑
tetben csak a műveket már jól isme‑
rők képesek eligazodni. A  Midland 
Stiftben itt Az angol férfi címmel sze‑
repel, míg A  körgallér A  viharkabát 
cím alatt (Erdőhatáron). Az első ese‑
tében a kötetet fordító Adamik Lajos 
nem vette át Győrffy Miklós magya‑
rítását, a másodiknál pedig a koráb‑
bi, saját fordításának a címén változ‑
tatott. A helyzet még ennél is komi‑
kusabb, ha látjuk, hogy a Hangimitá-
tor rövidpróza‑gyűjteményben talál‑
ható egy Lódenkabát című kisremek 
is, amely éppen a  fenti novella kiin‑
dulópontjának tűnik, s amely további 
címvariánsokra gerjesztheti az olvasó 
fantáziáját. Nagyon zavaró ugyanak‑
kor a  tartalomjegyzék tipográfiai hi‑
bája, hogy Az Ortleren című elbeszé‑
lést félkövér betűkkel emeli ki, mint‑
ha kötetcím lenne. Így az utószóban 
említett, három, még Bernhard éle‑
tében megjelent kötet négy kötetnek 
tűnik, s igencsak megtéveszti az olva‑
sót, ha ezek között el szeretne igazod‑
ni. (Próza, Az erdőhatáron, Az angol 

férfi a három kötet címe helyesen, míg 
Az Ortleren az utolsó kötetben, tehát 
Az angol férfiban jelent meg.) Itt már 
szóba is alig érdemes hozni, hogy az 
eredetileg Midland in Stift című no‑
vellát miért kellett az új címvariáns‑
sal a fordításban párhuzamba állítani 
Az olasz férfival, miközben a két elbe‑
szélés között semmiféle tematikai ha‑
sonlóság sincs.

Mindezen apróságok azonban el‑
törpülnek a kiadó és a fordító érdemé‑
hez képest, hogy valóban újabb anya‑
gokkal gazdagodott a magyar nyelvű 
Bernhard‑életmű, s arányaiban, elren‑
dezésében jól áttekinthető, miként is 
alakult fokozatosan az ötvenes‑hatva‑
nas években ez a próza, s hogyan lett 
talán az Amrasszal (1964) kezdődően 
Bernhard a  világirodalom meghatá‑
rozó, egyéni hangú írójává. A legtöbb 
tanulsággal szolgáló rész éppen a kö‑
tet végén egybegyűjtött, Bernhard 
által megtagadott elbeszélések, ame‑
lyek a különböző helyi újságokban je‑
lentek meg. Az egész életmű hangos 
és ripacskodó hangvételével szemben, 
itt még nagyon is bensőséges színek‑
kel festi le gyermekkorának helyszí‑
neit, nyoma sincs a táj és az osztrák 
néplélek ostorozásának. Még az Ön-
életrajzi írások keserű hangvételének 
is alig találjuk nyomát, éppen ellen‑
kezőleg, úgy érezhetjük, hogy a  bé‑
csi éveket szenvedte meg leginkább, 
s onnan visszatekintve a gyermekkor 
vigasztaló, biztonságot nyújtó meleg‑
ségére emlékezik. E  korszak kiemel‑
kedő műve A  disznópásztor, amely 
már minden tekintetben megelőlege‑
zi a későbbi elbeszélések írójának ele‑
mentáris látásmódját. Móriczos tö‑
ménységű nyomornovella, pusztu‑
lástörténet, amelyben a  főhős egyet‑
len hízójába veti minden reménysé‑
gét. A Tragédia Kis Jánosa villanhat 
elénk, mindkét figurában jelen van 
a földi törvényeket áthágni vágyó aka-
rat, hogy a megsemmisülés érzékelhe‑
tő közeledése elől a főhősök az irraci‑
onális cselekvésbe meneküljenek. Lé‑
lektanilag alig feltérképezhető, hogy 
Korn, történetünk hőse, miért is ve‑
ri félholtra a rohadt hagymán hizlalt 
szemefényét. Talán épp azért, mert 
beszűkült életének egyetlen lehetősé‑
ge, és a szabadságának egyedüli érvé‑
nyes terepe a disznójához való viszo‑
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nya. Ambivalens és mélyről fakadó 
düh ez, nyomorúságának hiteles bi‑
zonyítéka, az állatias létbe való lassú 
süllyedése. Szerelemmel ver, és mind‑
ketten belepusztulnak. Érdekes a no‑
vella végének öngyilkosságba mene‑
külő víziója, amely Cholnoky László 
novella‑remekét idézi (Prikk mennyei 
útja). A későbbiekben hajthatatlanul 
egyházellenes és a katolikus Ausztriá‑
ból gúnyt űző Bernhard‑hős itt Krisz‑
tus felé indul meg, a keresztfához ér‑
kezik halálában.

A  kötetnyitó két, rövidprózákat 
tartalmazó ciklus is megjelent már 
korábban, Erdélyi Z. János fordítá‑
sában (A túlélő feljegyzései, Emberha‑
lász könyvek, 1994). Az első, jobbára 
Kafka szellemében fogant kis remekek 
(Események) és a hetvenes években ke‑
letkezett, minden tekintetben az érett 
Bernhard írói világát tükröző A hang-
imitátor. A két kötet hangneme, írói 
világlátása a Fagy című regény (1963) 
előtti és utáni Bernhard világra vetett 
tekintetének élesen különböző poéti‑
kai mibenlétét tárja az olvasó elé. Az 
első ciklus még a  folytonos kisiklás 
szellemében fogant, ahol a pusztulás 
oka a külső és a belső viszonyok ere‑
dőjeként egyéni tragédiák sokasága, 
az Egy gép mechanikus működésében 
a kések alá eső munkásnő testét is da‑
rabáruként becsomagolják. A nagybir-
tokos álmában hullák sokaságát ásatja 
ki a  földjén, majd a megbízott ható‑
ság ugyanannyi gyilkost talál, és ezek 
hulláját a  földjébe visszaássák. A szí-
nészt, a mesejáték gonosz figurájaként 
a gyereknézők halálosan összerugdal‑
ják. A paradigmatikus történések éle 
a valóság látszatának érvényes felüle‑
teként mutatkozik, mintegy a hamis‑
ság takarásában éled újra a valóság. Az 
értelmezhető felületek mindig álságo‑
san hitelesek, mint Az iskolaigazga-
tó tévesen pedofíliával megvádolt ta‑
nára, aki az üldöztetések elől öngyil‑
kosságba menekül. A  második cik‑
lusban már erőteljesen megjelenik az 
Amrasban még csak felsejlő, a Mészége-
tőben már tivornyázó, az emberi lélek 
mechanizmusainak túláradó tragiko‑
médiája, amennyiben hasonló a  ha‑
sonlóban nem engedi kiteljesedni az 
író sötét tónusú, legpesszimistább vi‑
láglátását, a saját korlátai között ver‑
gődő hős itt sokszor egy nagyobb já‑

ték komikus figurája lesz, ha maga 
képtelen is ennek belátására. Miköz‑
ben rengeteg későbbi elbeszélés csírá‑
ja is ott lapul ezekben az „egyperce‑
sekben”, még két egészen Örkény‑sze‑
rű novella is bekerül ebbe a ciklusba 
(Néhány ember, Őrület). Nehéz elkép‑
zelni, hogy az 1979‑ben megjelent írás 
a Tóték postásától függetlenül kelt vol‑
na életre, amolyan örökmotívumként, 
amely írónkat is megihlette, hogy a le‑
vélkihordó csak a kedvező híreket tar‑
talmazó leveleket kézbesíti, mint affé‑
le sorsokat szövő Párka, a rossz a világ 
feledhető, ekként jelzésekkel el nem 
látott süllyesztőjébe kerül, mintegy 
megmásítva, enyhítve a világból foly‑
tonos erőszakkal az ember felé áradó 
tragédiákat. E két, önállóan megje‑
lent kötet írásai annyira gazdagok, és 
a bernhardi világlátást, a későbbi írá‑
sok ötletcsíráit olyan töménységben 
tartalmazzák, hogy részletes kifej‑
tésük e kritika terjedelmét alaposan 
meghaladná. Így csak néhány heve‑
nyészett utalást tehetünk e filológiá‑
nak az osztrák irodalomban közhely‑
szerű eredményeire. Az Amras témá‑
ja többször is feltűnik (Két fiatal, Ko-
molyan, Két fivér), és némileg magya‑
rázatul szolgál, hogy a későbbi regény 
két, a szülők öngyilkosságát túlélő fi‑
atal kissé félreérthető testi kapcsola‑
ta eredetileg kétféle nemű testvérpárt 
zárt be a pusztulásuk szimbólumává 
lett toronyba. A Kiszolgáltatva az Igen, 
a Felfedezés a Korrektúra, a már em‑
lített Lódenkabát a  Viharkabát mű‑
vek problematikájának első, szűksza‑
vú megfogalmazása. A  salzburgi ke‑
rületi bíróságon tudósítóként dolgo‑
zó Bernhard számtalan feljegyzést ké‑
szített a legabszurdabb perekről : a Túl 
sok, Gyanú, Példa, Félelem, Az irodista 
stb. Mindezen gyilkosságok elkövetői 
vagy az oktalanul megvádolt szemé‑
lyek öngyilkossággal végződő tragé‑
diájának irodalmi rögzítése. A  lélek‑
tani, kriminalisztikai motívumoknak 
lényeges szerepük van, bátran állít‑
hatjuk, az egész életműben is, mint‑
egy behatárolják és rögzítik az embe‑
ri normalitáson túlmutató cselekede‑
tek hétköznapi jelenlétét. Bernhard 
műveinek nagyszámú különce, lel‑
kileg deformált alakja innen nézvést 
lesz érthető, és írói szemléletének örö‑
kös devianciája attól lesz hiteles, hogy 

nem kizárni és zárvánnyá változtatni 
akarja az efféle figurák belső mániá‑
ját, hanem leköveti és végtelen em‑
pátiával, humorral nekifeszül, hogy 
megértésük felé egy végtelen nagy lé‑
pést tegyen. Mivel a kis írások majd 
mindegyike rügybe zárt, ki nem bon‑
tott remekmű, csak egyetlen, néhány 
soros novelláját idézném. „Egy terhes 
nő meggyilkolásával vádolt postahi‑
vatalnok a bíróságon úgy vallott, nem 
tudja, miért ölte meg a terhes nőt, de 
áldozatát a lehető leggondosabban ölte 
meg. A  tanácselnök összes kérdésé‑
re folyton csak a gondosan szót hajto‑
gatta, mire beszüntették ellene az el‑
járást.” (Gondosság) Nyilvánvaló, hogy 
egy gyilkosság esetében a gondosság 
szónak a kegyetlenség lenne az ellenté‑
te. Nem valódi ellentéte azonban, hi‑
szen ha valaki nem a legnagyobb bru‑
talitással gyilkol, az még nem mond‑
hatja el magáról, hogy a legjobb lelki‑
ismerete szerint cselekedett, különö‑
sen nem, ha az áldozat egy terhes nő. 
A gyilkosságok minősítésekor a nyel‑

vi kifejezések lehetősége tabuszerű‑
en korlátozott : lehet hirtelen felindu‑
lásból, aljas indokból, előre kitervel‑
ten, kéjjel, hidegvérűen stb. gyilkol‑
ni. A gondosság szónak ebben az eset‑
ben a mentő szándékkal végre hajtott 
gyilkosság lehetne a megfelelője. Míg 
a cselekedet megítélésének egyik ser‑
penyőjében áll a kegyetlenség, a má‑
sikban, vele szemben nem áll semmi. 
A gondosság szónak, ebben az esetben 
a jelentése kitöltetlen. A gyilkos mo‑
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tivációja teljesen értelmezhetetlen, és 
mivel következetesen kitart emellett, 
Bernhard szerint a tett maga nem is 
értelmezhető.

Nagyszámban vannak a Hang i mi-
tá tor ban roppant mulatságos, a bern‑
har di fagyos koppanást nélkülöző írá‑
sok is. A Karaktergyilkosság, Prospek-
tus, Pisa és Velence, Limában, A legsi-
keresebb koncert, Igaz szerelem az előb‑
bi példákhoz képest ártatlan humorral 
bírnak. A  legtöbb novellában azon‑
ban ott rejtezik egy bizonyos, nem 
teljesen indokolt végzetszerűség. Ver‑
bális, a  képzelet kiteljesítésére szánt 
tragédiák ezek, fekete humor, ha úgy 
tetszik, amely egyként tartalmaz ko‑
mor és mulatságos elemeket (Egysze-
ri út, Csalódott angolok, Egy különc 
szerző stb.). Mindezeknek a  legtelje‑
sebb művészi kibontása talán a  Ko-
média ? Tragédia ? kissé hosszabb ter‑
jedelmű bernhardi abszurd. Valami‑
ként keresztút ez az életműben, esz‑
tétikai értelemben is kiemelkedő írás. 
Jelentőségét az adja, hogy itt nyilvá‑
nossá teszi írói szemléletének kétar‑
cúságát. Hangsúlyozottan két komé‑
diás küzdelme ez, ha a szó mélyebb 
értelmében dolgozunk vele. Mutat‑
ványosok ezek, akik a  Burgtheater 
közelében lesik az eseményeket, arra 
kíváncsiak, hogy az előadás elkezdő‑
dött‑e már, s hogy, úgymond, komé‑
diát vagy tragédiát játszanak‑e ezen az 
estén. Az íróként jelzett, hezitáló el‑
beszélő, akinek jegye van az előadás‑
ra, nem kívánja a  kiüresedő és ezál‑
tal még inkább színpadias utcát egy 
másik agy diktálta jelenetsor agres‑
sziójára felcserélni. A  színpadiasság 
és a mesterkéltség elől menekülve kí‑
vül reked, miközben egy ártatlannak 
tetsző, volksgarteni sétáló a valóságot 
éppen színházszerűségében kérdőjele‑
zi meg. Számára a valóság nem a va‑
lóság önmagában, hanem sokkal in‑
kább az egész létezés groteszk kettős‑
sége, hogy miként is lehet az emberi 
cselekedeteket, esetleg sorstragédiá‑
kat kétféle értelmezésben megjeleníte‑
ni. Nagyon pontosan karikírozott elő‑
adásában az őt ért, az általa elkövetett 
cselekedetek a  dolgok műviségében, 
az emberi megértés köntösében nem 
adnak erre egyértelmű választ. A mű‑
vészet, a távolság, a stilizáció kívülről 
hatol belénk, olyan fogalmakat hasz‑

nál, amelyben a személyes tragédiája 
már alig érvényesül a művészi transz‑
formációk következtében. A  valóság 
a nagy kőépület színpadán feldolgoz‑
hatatlan. Ám, amennyiben nem szű‑
kítjük le az emberi cselekedeteket egy 
mesterséges térre, akkor a dráma, az 
előadás folytatódik kint az utcán, ak‑
kor lépnek fel az igazi szereplők, akik 
mélyebben képesek a  saját közegük‑
ben az igazi botrányok bemutatására. 
A női ruhába bújt férj, aki huszonhat 
éve a Duna‑csatornába lökte feleségét, 
letöltött börtönbüntetése után meg‑
rögzötten járkál áldozata kosztümjé‑
ben a Burgtheater és az egykori tett‑
hely között, s  egyetlen kérdésre sze‑
retne választ kapni, hogy a  színház‑
ban ma este komédiát vagy tragédi‑
át játszanak‑e. Így tudatosítva, hogy 
ami belül tragédia, az más nézőpont‑
ból, cselekedetét, jelmezét tekintve 
pusztán a tragédia látszata : színpom‑
pás komédia.

Nagyon leegyszerűsítenénk azon‑
ban a dolgot, ha minden elbeszélésben 
ezt a kettősséget keresnénk. A Jauregg, 
az Egy innsbrucki kereskedő bűne a leg‑
kevésbé sem említhető eme ábrázo‑
lás példájaként, miután ezek az írá‑
sok még az életmű legsúlyosabb da‑
rabja, a Mészégető (1970) előtt íródtak, 
amelyben mindenképpen a  legfino‑
mabban és a  legkevésbé egyértelmű‑
síthetően fonódnak össze ezek a  lá‑
tásmódok. Ugyanakkor A sapka már 
ennek a  kettőségnek a  szellemében 
fogant. Az elbeszélő számtalan apró 
tényből következtethetően maga az 
író hasonmása, aki az orvos testvéré‑
nek Unterachban lévő házában pró‑
bál megszabadulni rettenetes depres‑
sziójától. A beszorítottság, a körülmé‑
nyek legtermészetellenesebb beállítá‑
sa, amely szerint a gyógyulást keresők 
mindig a számukra legelőnytelenebb, 
sőt, legbrutálisabb terápiát választják 
a  szellemi és lelki bajuk orvoslására, 
újfent ezt juttatja eszünkbe, hogy az 
életük tragédiáját magukban feldol‑
gozók, akik nem képesek a tökéletes 
önfeladásra, vagy a túlhordott önsaj‑
nálat, vagy éppen a minden korlátot 
semmibe vevő önkifejezés csapdájá‑
ba esnek. A  valóság tételes megsem‑
misítése e hősök legabsztraktabb fel‑
adata. Aki egy erdei út szélén késő es‑
te talált fejfedő gazdájának a nyomá‑

ba indul, akár több falun keresztül is 
próbálja fellelni a teljesen közönséges, 
mindenki által hordott sapka tulajdo‑
nosát, igazából egy hatalmas komédi‑
át játszik, amelyben minden lehetsé‑
ges és nem azonosítható személyhez 
bekopog, hogy belső gyötrelmeinek 
némi színteret teremtsen. Magánya 
mélyén, amikor is senki nem nyit ka‑
put a bajait vélhetően feltárandó szín‑
játéknak, a maga fejébe nyomja a sap‑
kát, és végletesen hozzáidomul a bo‑
hóc szerepéhez. Ugyanez a hang szólal 
meg Az angol férfiban, A viharkabát-
ban, a Jaureggban, amennyiben a cse‑
lekedeteik, mániájuk hitelessége nem 
kérdőjelezhető meg, a magas hegyek 
elzártságában élő gazdálkodók, vagy 
a kisváros halotti kelengye‑készítőjé‑
nek családi problémája ész‑ és okszerű. 
Kirekednek a körülöttük olajozottan 
működő, szellemi és gazdasági jólétet 
is jelentő világból, mivel pedig szemé‑
lyiségükben a  legmélyebben hordoz‑
zák az emberi kultúra több évszáza‑
dos hagyományát, sőt, mint a legtöbb 
Bern hard‑hős, úgy gondolják, hogy 
ennek egyedüli letéteményesei, üre‑
sen járó malomként pusztán a  rom‑
lás, az enyészet szimbólumaként gon‑
dolhatják el magukat. Az ember izo‑
láltságában is a szellem és az egyete‑
mes gondolkodás alanya, olyan külön 
univerzum, amely személyesen képes 
e gazdagság tárolására és továbbadá‑
sára, ezért az egész világgal való szem‑
benállása sosem tekinthető csupán de‑
vianciának.

A tervezett, de az író halála  miatt 
csak 2010‑ben kiadott el be szé lés gyűj‑
te mény két legfontosabb darabja a Fél-
nótás Viktor, amely elég meglepő mó‑
don egy gyermekirodalmi antológia 
számára íródott, és a szintén alkalmi 
felkérésre, Goethe halálának 150. év‑
fordulóján megjelent Goethe meghó 
(Goe the schtirbt). Az előbbi darab iga‑
zi szenzáció lehet a  magyar olvasók 
számára, a nagyon korai írás (1966) 
feszes atmoszférája, abszurd hang‑
vétele miatt, amelyben egy falábak‑
kal rendelkező félnótás fogadást köt, 
hogy bizonyos idő alatt elér a vastag 
hóval fedett erdei úton a  szomszé‑
dos községig. Itt is az egyéniség min‑
dent magába gyömöszölő ereje pró‑
bál túlemelkedni testi‑szellemi korlá‑
tain. Ahogy a Mészégető Konrádja az 
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individuum végtelen mindenhatósá‑
gában bízva szeretne tudósként érvé‑
nyesülni a hallástanulmány megírásá‑
val, itt a  valóságtól elrugaszkodó fa‑
lábú molnár szeretné bebizonyítani 
lénye minden területre kiterjedő ér‑
vényességét. A dilettánsok büntetése 
az őrület, a magáról nagyot gondoló 
Félnótás Viktoré majdnem a fagyha‑
lál. A Goethe‑novella szintén megje‑
lent már korábban magyarul, Goethe 
mekhal címen, Györffy Miklós for‑
dításában. A  darab az egyik legszél‑
sőségesebben valóság‑távoli bohózat. 
Időket és tereket áthidalva az öreg 

 Sántha József : 1954-ben születtem 
Karcagon, az ELTE BTK-n végeztem. Je-
lenleg Mogyoródon élek. Kritikus vagyok.

mester mániája lesz, hogy Wittgen‑
steinnel, a  huszadik századi osztrák 
filozófia fenoménjával megismerked‑
jék. 1832. március 22‑ére hívja meg 
Cambridge‑ből az ott tanító Witt‑
gensteint, tehát éppen az elhalálo‑
zása napjára teljesülne e régi vágya. 
A „goethei haldoklás lesbenállnokjai” 
közül Eckermann ellenzi e képtelen 
találkozást, míg Riemer és Krauter 
helyeslik. Eckermannt ezért eltávo‑
lítja maga mellől Goethe, a  halála‑
kor jelenlévők pedig úgy állapod‑
nak meg – Bernhard régi mániája 
szerint –, hogy utolsó szavai helyett 

(Mehr nicht !) a  Goethe‑életműhöz 
sokkal jobban illő Mehr Licht ! Szava‑
kat mondja ki a költőfejedelem utol‑
jára, s  ekképpen ezt hírelik el a  vi‑
lágban, méltóvá igazítva az emberi‑
en esetlegest, lezárva a  halott szájá‑
nak utolsó szavaival egy világtörté‑
nelmi korszakot.   

„Mostantól minden jó lesz. Nem is 
csak hogy jobb, de jó. Jónak kell len‑
nie, hát jó is lesz.” A regény visszatérő 
mondatai ezek, melyeket a különbö‑
ző hősök életük fordulópontjai előtt 
fogalmaznak meg, bizakodással te‑
kintve a jövőbe. A szöveg több pont‑
ján megismételt kijelentések alapján 
lehetne ez az optimizmus regénye is. 
De nem az lesz.

Kőrösi Zoltán legújabb kötete 
a  Milyen egy női mell ? és a  Szerel-
mes évek által elkezdett sor folytatá‑
sának tekinthető több szempontból 
is. Nemcsak azért, mert mindhárom 
szöveg regény, hanem mert mindhá‑
rom a  családregény hagyományaira 
reflektál, s mindháromban a női sor‑
sok dominálnak. A Magyarka struk‑
túrája ugyanakkor jóval egyszerűbb, 
mint az említett szövegeké, hiszen itt 
több, egymásba fonódó cselekmény‑
szál helyett egy többé‑kevésbé lineá‑
risan építkező, egy szálon futó törté‑
net tárul elénk, egy család három ge‑
nerációjának három nőtagján (nagy‑
anya, anya, lány) keresztül. A század 
legelső éveiben született, jó képességű 
Nagyanya fiútestvérei mellett háttér‑
be szorul, nem tanulhat tovább, har‑

K O L O Z S I  O R S O LYA

VÉLETLENEK
vagy VÁLASZTÁSOK

Kőrösi Zoltán : Magyarka
Kalligram, Pozsony, 2013

mincnégy évesen végül megházasodik, 
s  szerelemtelen, ugyanakkor boldog‑
talannak nem nevezhető házasságából 
két lánya születik. A nagyobbik lány, 
Ilona képviseli a következő generációt. 
A lányt anyja tanítónőnek adja, majd 
ő is férjhez megy, igaz, nem nagy sze‑
relméhez, hanem Drozdics Józsefhez, 
egy erőszakos erdészhez, akitől neki 
is két lánya születik. A gyönyörű as‑
szony kisebbik lánya lesz Kati, a vö‑
rös hajú, szeplős „pulykatojás”, a ké‑
sőbbi Magyarka, akinek az életét ta‑
lán a  legrészletesebben tárja fel a  re‑
gény. A vérségi kapcsolaton kívül több 
közös vonás is akad ezekben a nőkben, 
noha személyiségük alapvetően kü‑
lönbözik. Mindhárman egy határo‑
zott, erős, de megvalósulatlan vággyal 
érkeznek meg a felnőttkorba : a Nagy‑
anya nem tanulhat semmit, az Anya 
nem foglalkozhat zenével, nem zon‑
gorázhat, Katit pedig nem veszik fel 
az orvosi egyetemre. Ezek után éle‑
tük kikerül az irányításuk alól, vol‑
taképpen sodródnak az árral, s  ép‑

pen ez a sodródás, a véletlenekre ha‑
gyatkozás, illetve a megfontolt, tuda‑
tos döntések közötti különbség (vagy 
éppen azonosság) – ez lesz a  szöveg 
egyik legfontosabb problémafelvetése.

A megelőző két regényhez képest 
nem csak a  történetvezetés lesz pu‑
ritánabb, de a  főszereplők életének 
keretet, hátteret adó korrajz is ke‑
vésbé részletes, és kevesebb hatással 
bír az eseményekre, mint a  koráb‑
bi, 2006‑os és 2009‑es szövegekben. 
Bár az 1902‑től a  2000‑es évek ele‑
jéig vonuló cselekmény mögött pon‑
tosan látjuk a második világháborút, 
az államosítást, az 56‑os forradalmat, 
a rendszerváltás előtti várakozást és az 
azt követő csalódottságot, ezek az ese‑
mények konkrét, kézzelfogható hatást 
ritkán gyakorolnak a szereplők életé‑
re (kivéve talán az 56‑os forradalmat, 
melynek egyik tüntetésén Drozdics 
szeretőjét megölik). Amit azonban 
a  szöveg elveszít a  réven, azt vissza‑
nyeri a vámon, hiszen az egyszerűbb 
struktúra, a kevesebb szereplő, a né‑
mileg háttérbe szorított, csak aláfes‑
tésként jelen lévő történelem mellett 
felerősödik a szereplők dilemmáinak, 
érzéseinek bemutatása, a lélekben zaj‑
ló történések feltárása, rekonstrukci‑
ója. Kiváló példa erre az Anya és Ka‑
ti között lévő hideg, szeretet nélküli 
viszony, mely lassanként gyűlöletbe 
fordul, s melynek változásait, árnya‑
latait, ellentmondásait kiválóan láttat‑
ja a szöveg. Itt kell megjegyezni, hogy 
talán a témát tekintve is történt hang‑
súlyeltolódás a korábbi két regényhez 
képest. Míg azokban a  szerelem mi‑
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benléte, típusai, működésmódja iz‑
gatta a szerzőt, addig itt sokkal fon‑
tosabbak a  szülő–gyermek kapcsola‑
tok (míg Katit képtelen szeretni az 
anyja, addig Kati nagyon is önfelál‑
dozó, szerető anyává válik), vagy a vi‑
lág felé való nyitottság, a másokkal va‑
ló kapcsolatteremtés lehetőségei vagy 
lehetetlensége.

Mint a korábbi két regényben, úgy 
itt is azt találjuk – bár ez az eddigi 
Kőrösi‑életműre általában is igaz –, 
hogy nők állnak a cselekmények kö‑
zéppontjában, női sorsok kerülnek na‑
gyító alá. A férfiak ebben a fiktív tér‑
ben vagy iszákosak (mint Kati apja), 
vagy baleset áldozatává válnak (mint 
a Nagyapa vagy Kati fia, Tomi), vagy 
szimplán csak megbízhatatlanok, gyá‑
vák és hűtlenek (mint Kati fiának 
apja vagy első élettársa). Mindegyi‑
küknek megvan a  maga problémá‑
ja, ugyanúgy, mint a nőknek, de úgy 
tűnik – a szöveg alapján legalábbis –, 
hogy ők azok, akik kevésbé állják a sa‑
rat, hamarabb „kidőlnek a  sorból”. 
A Kőrösi‑regények, s különösen igaz 

ez a Magyarkára, azt sugallják, hogy 
a nők ereje éppen a kibírhatatlan elvi‑
selésében, az alázatos kitartásban rej‑
lik. S amit itt tűrni kell, az nem más, 
mint a  boldogtalanság, a  céltalan‑
ság egyhangúsága, vagy a  sodródás 
kiszámíthatatlansága. Annak a  sors‑
nak a  tűrése, amelyre mintha nem 
lenne hatásuk, melyet látszólag nem 
a döntéseik, hanem a  véletlenek irá‑
nyítanak. „A  felfoghatatlanul gyor‑

san elmúlt évtizedeken gondolkodott, 
a gimnáziumtól a kertes házig elrepü‑
lő időn, amiben, ahogy megpróbálta 
felidézni az akkori érzéseit, úgy látta, 
mindvégig annyi minden tűnt vélet‑
lenszerűnek és esetlegesnek, s  ezzel 
együtt persze akkor még változtat‑
hatónak és javíthatónak. Akkor még 
olyan útnak látszott, ahol az akara‑
ta is számított, az, hogy vajon med‑
dig megy rajta és mikor fordul más‑
felé. Mondhatni, olyan életnek tűnt, 
aminek az irányát, akkoriban úgy vél‑
te, mégiscsak az ő elhatározása szabta 
meg, és nem csak az irányát, de a lépé‑
sek szaporaságát is. Most pedig nem 
egyszerűen már múlt idővé lett mind‑
ez, de véglegessé és változtathatatlan‑
ná is vált. Változtathatatlanná és vis‑
szavonhatatlanná. (…) És hogy nin‑
csen olyan erő és nincsen olyan akarat, 
ami ezt az eltelt időt újra képléken‑
nyé és esetlegessé tenné. (…) Javítha‑
tatlan és következetlen, nem is érteni, 
tényleg nem is érteni, miért így lett 
egyáltalán.” A regény egyik fő témá‑
ja (ha nem éppen tétje) az, hogy rá‑
kérdezzen arra, vajon mennyiben va‑
gyunk mi és mennyiben a sors, a vé‑
letlen életünk alakítója. Jól döntünk‑e, 
és dönthetünk‑e egyáltalán jól a kitö‑
rési pontokon. Döntés‑e az is, ha nem 
döntünk és hagyjuk véletlenszerűen 
menni a  dolgokat ? Döntéseink kö‑
vetkezményei nem éppoly esetlegesek, 
mint a véletlen ? Ha pedig hiszünk ab‑
ban, hogy kezünkben a sorsunk alakí‑
tásának joga és záloga, a döntés, ak‑
kor visszatekintve ezekre vajon meg‑
állapítható‑e, hogy egy adott szituá‑
cióban jól vagy rosszul döntöttünk ? 
Ezek és ehhez hasonló kérdésfeltevé‑
sek uralják a regényt, természetesen 
nem kizárólagosan, de elsődlegesen. 
Mindezek mellett előkerül a boldog‑
talanság megélésének problémakö‑
re, a legnehezebb szituációkban (pél‑
dául egy bordélyban prostituáltként 
élés során) is felvillanó boldogság le‑
hetősége. Ezen kívül a magány, a töb‑
bi embertől való elszigeteltség is fon‑
tos probléma, hiszen a három hősnő 
mindegyike elszigetelt, magába zár‑
kózó figura. A  Székesfehérváron és 
környékén játszódó történet ráadá‑
sul egy hanyatlástörténet, melyben 
a harmadik generáció képviselője, Ka‑
ti prostituálttá válik, anyagi és erköl‑

csi értelemben egyaránt ellehetetlenül, 
miközben – éppen ezt a negatív irá‑
nyú fejlődést ellenpontozva – család‑
jából ő az egyetlen, aki képessé válik 
az önfeláldozó szeretetre.

A  regény elbeszélője egyes szám 
harmadik személyben szólal meg, de 
egyértelmű, hogy az eseményeket 
nagyrészt Kati szemszögéből mutat‑
ja be. Az ő domináns nézőpontja ér‑
vényesül abban is, hogy a másik két 
meghatározó hős szinte végig az Anya 
és Nagyanya néven említődik, tehát 
Katihoz való viszonya az elsődleges. 
A  legalaposabban analizált hős nem 
egyes szám első személyben szólal 
meg, mégis nagyrészt az ő nézőpontja 
érvényesül. Jó példa erre a Nagyanyá‑
nál töltött első öt évre való visszaem‑
lékezés, melynek során az elbeszélő 
nem imitálja a gyermekhangot, mégis 
sikerül úgy bemutatnia ezeket a kez‑
deti éveket, hogy a kisgyermek néző‑
pontjára, sajátos világértelmező tech‑
nikáira ismerünk. A nagyanya Rác ut‑
cai házában eltöltött édeni évekre tö‑
redékesen, az idő szervező elve helyett 
szagok, ízek, fények segítségével em‑
lékezik : „Nagyanya ölelésének szap‑
pan‑ és ruhaszaga van”, „Nagyanya 
sokszor Katit küldte be a tojásokért, 
sötét volt ott és büdös, nem tudta el‑
nyomni a szalma szaga sem”, „A para‑
dicsom levelének kesernyés szaga volt, 
a kövek mellett olyan száraz lett a föld, 
hogy a porrá tört göröngyöcskék át‑
folytak az egyik tenyérből a  másik‑
ba”. Ahogy telnek az évek – az iskolás, 
majd kamaszkor, a felnőtt életbe lépés 
–, úgy változik az elbeszélő hangja is. 
A  szöveg egyébként – és ez egyértel‑
műen Kőrösi egyik erőssége – rend‑
kívül lírai, jó néhány sora van, mely 
versrészletnek is beillene, kiválóan ké‑
pes néhány mondatban megragadni 
egy‑egy hangulatot vagy képet : „...a 
reggeli pára is még ott csillogott a fá‑
kon, az útszéli növényeken, de a fény 
mégis átsütött a tölgyek, bükkök, ége‑
rek és borókabokrok gyérülő lombo‑
zatán (…) ködök és párafelhők lebeg‑
tek a mélyedésekben, miközben a fák 
csúcsát átszínezték a  ferde, sárga su‑
garak”. A struktúrát pedig valamifé‑
le zeneiség jellemzi, a váltakozó, hol 
felgyorsuló, hol szinte állóképpé las‑
suló ritmusváltások és refrénszerűen 
vissza‑visszatérő mondatok, motívu‑
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mok miatt. Ez utóbbi repetitív tech‑
nika, bizonyos mondatok ismétlődése 
különböző szövegkörnyezetben, szin‑
tén egy bevett eljárása a Kőrösi‑pró‑
zának. A gazdag, a regény terét behá‑
lózó motvíumrendszer (a körmök fél‑
holdjai, kavicsok stb.) pedig erős mo‑
tivikus kapcsolatokat létesítenek sze‑
replők, események között, egy újabb 
jelentésréteggel gazdagítva az egyéb‑
ként is sokrétű szöveget.

A  címadás azonban, hasonlóan 
a Milyen egy női mell ? esetéhez, itt is 
elhibázottnak, félrevezetőnek tűnik. 
Magyarkának az egyik bordélyban 
nevezik Katit, ez a kötet utolsó előt‑
ti fejezetében hangzik el, ott is mind‑
össze kétszer, néhány sor erejéig. Vé‑
leményem szerint azon kívül, hogy 
több szempontból is figyelemfelkeltő, 
semmit nem ad vissza sem a főhős sze‑
mélyiségéből, sem a szöveg hangula‑
tából, sőt, mintha éppen ellentétben 
állna annak finomságával. A  fonto‑
sabb kérdésfeltevésekkel sem függ ös‑
sze szorosan, és nincs olyan nézőpont, 
ahonnan nézve bármit is visszaadna 
a  regény lényegéből, esszenciájából. 
Aki a  fülszövegben meg is magyará‑
zott cím alapján a bordélyok szexua‑
litása, pornográf megjelenítése miatt 
veszi kézbe a regényt, az csalódni fog. 
Aki pedig a  napjainkban igen erős 
hazafiság‑, magyarságdiskurzus kér‑
déseit szeretné boncolgatni, szintén 
nem lesz elégedett. Ellenben az az ol‑
vasó, aki egy magával ragadó, lendü‑
letes, lírai, érzékeny lélekelemzéssel 
teli regényt vár, mely száz év boldog‑
talanság és száz év magány regénye – 
az egész biztosan nem csalódik majd.

  Kolozsi Orsolya (1980) : a Szegedi 
Tudományegyetem Modern Magyar 
Irodalmi Tanszékén folytatott doktori ta-
nulmányokat. Tanár, kritikus, Budapesten 
él. Önálló kötete : A szöveg árnyéka (Kor-
társ, 2011).

  

„Kollégánk és külső munkatársunk, 
Jászberényi Sándor haditudósító, te‑
lefonon arról számolt be szerkesztő‑
ségünknek, hogy csütörtök délután 
őrizetbe vették az egyiptomi ható‑
ságok a  rafahi határátkelő egyip‑
tomi oldalán, miután a  Gázai öve‑
zetből elindult vissza állomáshelyé‑
re, Kairóba. Jászberényi nem tudja, 
hogy mikor fogják elengedni, elmon‑
dása szerint a  nála talált, szuvenír‑
ként begyűjtött töltényhüvelyek mi‑
att fegyvercsempészettel gyanúsít‑
hatják.” (Részlet a  2013. március 
8‑i atlatszo.hu portál bejegyzéséből)

„Mit keres egy magyar a forrongó 
Észak‑Afrikában és a Közel‑Keleten ? 
Csupa olyan élethelyzetben, amikor 
a  saját élete tudhatóan egy fabatkát 
sem számít ?” (Részlet a fülszövegből)

Jászberényi Sándor költő. Haditu‑
dósító a  Közel‑Keleten. A  gonzó új‑
ságírás egyik magyar képviselője, ha 
épp tudni akarom, rákeresek a neten 
és ezt találom. Több díjat nyert, illet‑
ve szerzett, érdemelt ki. Az ilyen jel‑
legű díjakat (Szabad Sajtó Díj, 2005 ; 
Minőségi Újságírásért, 2007 ; Junior 
Prima Díj, 2009) nem nyerni szokták.

Sosem vennék kezembe egy olyan 
naplóregényt, amiben haditudósí‑
tások vannak. Vagy riportkönyvet. 
Csak azért veszem a kezembe, mert 
Jászberényi írta, és ő költő. 2001 óta 
rendszeresen publikál irodalmi lapok‑
ban, versei, novellái jelennek meg. Is‑
merem a verseit, versek miatt kezdek 
haditudósítást olvasni, ilyen van ?

2007 óta kisebb‑nagyobb kihagyá‑
sokkal Egyiptomban él. Interjút készí‑
tett a  nemzetközileg terrorszervezet‑
ként jegyzett Iszlám Dzsihád palesz‑
tin alakulatával, a  Muzulmán Test‑
vériség egyiptomi szervezetével, járt 
Csádban, Jemenben, Líbiában, Nigé‑
riában, tudósított a líbiai forradalom‑
ról, a  2009‑es Öntött ólom hadmű‑
veletről, többször megfordult a  Gá‑

T A L L É R  E D I N A

„Lángoló rohamkocsi
füstje száll az ég felé”

Jászberényi Sándor :
Budapest–Kairó
Egy haditudósító naplója
Libri Kiadó, Budapest, 2013

zai övezetben, és így tovább. Ez mind 
versek miatt érdekel. Van ilyen. (Most 
például rákeresek arra, hogy „Öntött 
ólom hadművelet”.)

A gonzó lényege az erős szubjekti‑
vitás. Tények és fikció vegyítése, ös‑
szemosása, hogy a mondandó, az üze‑
net hatásosabb legyen. A stílus felül‑
kerekedik a  tárgyilagosságon, ez jó, 
ez elég nekem, biztató, bátran ve‑
szem kezembe a könyvet, jó lesz ez, 
elbírunk egymással, a  haditudósítá‑
sok meg én.

Nincs tartalomjegyzék. Ha len‑
ne, biztos fejezetcímek alapján, elő‑
ször valahol a közepébe, a legérdeke‑
sebb fejezetcím alatt található szöveg‑
be olvasnék bele. De nincs. Elfelejtet‑
ték ? Kezdem az elején.

Fekete‑fehér borító, sok‑sok dü‑
hödt, ordítozó férfifej. Ködös éjszaka. 
Nem nőnek való vidék, de már az első 
rész tetszik. Előjáték a Janbóá utcából.

„Most éjjel van, 2012 júliusa. Fo‑
lyik rólam a víz, a szobámban ülök és 
próbálom rendszerezni a  gondolatai‑
mat. Odakinn folyamatosan fel‑fel‑
kelepelnek a  fegyverek. Már megis‑
merem a  sörétesek és az MP5‑ösök 
hangját.” (10.) „Van egy fekete és egy 
vörös noteszem, tele jegyzetekkel (…) 
Ütött‑kopott mindkét notesz, mert 
velem voltak mindenhol. (…) Koránt‑
sem visznek majd közelebb az igazság‑
hoz. Ellenben annyit el fognak majd 
árulni, hogy a nevem Jászberényi Sán‑
dor, és hogy az elmúlt másfél évben 
szívtam amerikai könnygázt, kínai 
könnygázt, idegágenssel manipulált 
könnygázt. Hogy lőttek rám sörétes‑
sel, MP5‑össel, pisztollyal és gumi‑
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lövedékkel. (…) Tudom, milyen az, 
amikor előállítják az embert, és mi‑
ért gondolják a szalafik, hogy egy de‑
mokráciába belefér a tolvajok kezének 
levágása.” (15.)

Ezek a  mondatok simán eladná‑
nak egy amerikai mozifilmet is. Iz‑
galmas és hiteles felütés, nyilvánvaló, 
hogy narrátor és író ugyanaz. És nem 
azért, mert egyes szám első személy‑
ben ír, hanem mert a saját történetét 
meséli Egyiptomról. Amellett, hogy 
Jászberényi kísérletet tesz arra, hogy 
bepillantást adjon az egyiptomi forra‑
dalom közvetlen előzményeibe, oka‑
iba, a térségben élő emberek életébe, 
gondolkodásába, motivációiba, a po‑
litikai erőviszonyok feltérképezésébe, 
az egész kötetet végigkíséri a haditu‑
dósító életének és munkájának kettős‑
sége : mi a dolga, meddig tart az ob‑
jektivitás és hol hatnak az érzelmek.

„…ha egy újságíró egy olyan or‑
szágból érkezik, ahol demokrácia van, 
szólásszabadság, nyilvánvalóan a mel‑
lé fogja letenni a voksát, aki ezt köve‑

teli. Persze tartózkodhat a hivatalos 
véleménynyilvánítástól, de nem tud 
teljesen objektív maradni. Köti a  sa‑
ját értékrendje.” (72.)

Nem érdekel az erőszak. Háború 
sem érdekel, forradalom sem. Félek 
tőlük. Ha tehetném, elfordulnék, tu‑
domást sem vennék semmi ilyesmi‑
ről, főleg nem a Közel‑Keletről. Úgy 
tennék, mintha nem létezne, úgy is 
messze van, játsszuk azt, hogy nincs 

is. De van. Létezik, és muszáj tudni 
róla, valahogy úgy van összerakva az 
ember, hogy muszáj neki tudnia er‑
ről‑arról, még ha utálja is. Mások meg 
úgy vannak összerakva, hogy muszáj 
nekik nézni, megnézni, látni, megél‑
ni, átélni, elmesélni. „…a nyugati vi‑
lág nem igazán kíváncsi arra, hogy 
az egyiptomiak hogyan látták a saját 
forradalmukat (…) a nyugati világot 
az érdekli, hogy a saját újságíróik ho‑
gyan látták a dolgokat”, írja Jászberé‑
nyi. Egyetértek. Ő a tudósító, én meg 
a nyugati világ, ebben az esetben mást 
gondolni magamról álszent lenne. Az 
érdekel, hogy ő hogyan látta, élte meg, 
és ő hogyan oldja ezt itt most meg, eb‑
ben a könyvben.

A Budapest–Kairó a tudósító feke‑
te és piros noteszfeljegyzéseinek ki‑
bontásából áll. 2011 januárjától 2012 
júniusáig foglalja össze az egyiptomi 
forradalom eseményeit, kilenc‑kilenc 
fejezetben, plusz egy elő‑ és egy vég‑
játékban. A Fekete notesz egy idővo‑
nallal kezdődik, ahol kronológiai sor‑
rendbe szedve láthatja az olvasó, mi 
történt Egyiptomban ez alatt az idő 
alatt. „A fekete notesz”, „Nem lesz itt 
semmi”, „Húsz ellenőrző pont”, „Ar‑
cok a térről”, „Az akasztott ember ha‑
gyatéka”, „Vadászidény”, „Valami a fé‑
lelemről”, „Előállításaim rövid törté‑
nete”, „Tízezer cipőtalp” című feje‑
zetek után a  második részben a  vö‑
rös notesz kilenc fejezete következik : 

„Sörétek lehetnek”, „Addig sikoltoz‑
tak, amíg bele nem haltak a verésbe”, 

„A hadsereg és a nép jegyesek”, „Csi‑
náljunk pártot”, „A szellem a palack‑
ból”, „Vadkelet”, „Mi az a fitna”, „Is‑
ten a ketrecben”, „A péntek esti tűz‑
harcok”, mind‑mind izgalmas cím, 
kár volt „elrejteni” őket.

A  könyv keretes szerkezetű, van 
egy elő‑ és egy végjáték, bár amíg az 

„Előjáték a Janbóá utcából” egy novel‑
lisztikus történetmesélés, amelyben 
amellett, hogy felvázolja a forradalom 
előtti Egyiptomi állapotokat, a szerző 
arról is vall, hogy miért kezdett bele 
ebbe a könyvbe, milyen félelmei vol‑
tak a megírással kapcsolatban, satöb‑
bi, addig az „Allahu Akbár !” – Vég‑
játék című rész kifejezetten arra szol‑
gál, hogy elvarrja a szálakat. Tényeket 
közöl. Tényszerűen fejezi be a  törté‑
netet. Mármint az egyiptomi forra‑

dalom történetét, nem Jászberényiét. 
Ez a kettősség végigvonul az összes fe‑
jezeten, az író több helyen is megpró‑
bálja definiálni, mi egy haditudósító 
feladata, mennyiben maradhat szub‑
jektív, és mennyiben kell mégis tár‑
gyilagosnak, tényszerűnek lennie, ha 
történetmesélésről van szó. Számom‑
ra ez a kötet legnagyobb erénye, ettől 
marad érdekes, ettől lesz más, több, 
mint haditudósítás. „A  Július 26‑a 
utcán futok az életemért. Délután 
hét óra van, megy le a nap. (…) Van 
néhány percem körülnézni, az egyik 
vasredőnyt felhúzza valaki és int, hogy 
arra menjek. Futok. Egy idős férfi, 
akit a változatosság kedvéért szintén 
Szájednek hívnak, beenged és meg‑
menti az életem. (…) Amikor félóra 
hallgatás után megkérdezem az öreget, 
hogy miért csinálta, miért engedett 
be egy idegent, annyit mond, azért, 
mert forradalom van. Hosszasan bá‑
mul az arcomba és megkérdezi, hogy 
tudom‑e, mi az a  forradalom. Meg‑
rázom a fejem, azt mondom, nálunk 
is volt, csak még kicsi voltam. Kön‑
nyebbet kérdez : tudom‑e, mi az a dik‑
tatúra. Igen, mondom, intézményesí‑
tett félelem. Ez jut az eszembe. Azért 
engedtelek be, mert nem félek, mond‑
ja az öreg és megtömi a vízipipáját ka‑
padohánnyal.” (79–80.)

Néhány mondatos dialógusokban, 
mini történetekben ismerhetünk meg 
embereket, életeket, sorsokat, látás‑
módot. Mondhatni, Jászberényi ez‑
zel dobja fel a száraz adatokat. És ké‑
pekkel. Vannak képek is, az író sa‑
ját fotói, képaláírással, ezekre külön 
érdemes odafigyelni, nem csak mert 
megrázó és érdekes dokumentumfo‑
tók, hanem mert a  képaláírások zö‑
me újabb és újabb mini történetet me‑
sél. „Lángoló rohamkocsi füstje száll 
az ég felé a Tharír téren 2011 novem‑
berében. A  rohamkocsi előzőleg be‑
lehajtott a  tüntető tömegbe a  Mo‑
hamed Mahmúd utcában, és csak 
a Tharír téren tudták megfogni. Tu‑
dom, ott álltam. És úgy húsz méterre 
haladt el mellettem, videóra vettem az 
egészet. Nem tudni, hogy hány em‑
ber halt meg.”

A  Budapest–Kairó izgalmas, jól 
megírt riportkönyv. Átmenet tény‑ 
és véleményújságírás között, és átme‑
net az újságírói műfaj és az irodalmi 
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Sánta Szilárd debütálásáig a kortárs 
sci‑firől és a  posztcyberpunk hori‑
zontról ilyen jellegű könyv még nem 
volt olvasható magyar nyelven. Itt 
meg is állnék egy pillanatra, ugyan‑
is ha kétségek merülnének fel a  té‑
ma aktualitását illetően, ezt azon‑
nal el kell oszlatnom ; sőt mindjárt 
egy oktatási dilemmára is felhívnám 
a figyelmet ezzel kapcsolatban. Nem 
amellett érvelnék, hogy Gibson, Ste‑
phenson, Miéville vagy Banks stb. 
regényei aktuális értelemhorizont‑
ba illeszkednek (ezt a  szóban forgó 
könyv megteszi helyettem), hanem 
arra, hogy az ún. jelentéskánonok‑
ban vagy aktív kánonokban – csak 
néhány példát kiragadva – a  poszt‑
modern, a  minimalista regények és 
a hard sf alkotások, a posztcyberpunk 
művek, a technothrillerek, a ribofunk 
szövegek stb. olyannyira jól megfér‑
nek egymás mellett, hogy ezt nem 
szabadna pusztán az egyéni ízlésre hi‑
vatkozva figyelmen kívül hagyni. Ha 
tehát arra utalok, hogy ez a folyamat 
már kb. 30 éve tart és differenciáló‑
dik, akkor a kérdés inkább úgy fogal‑
mazható meg, hogy térségünkben mi‑
ért marad le ennek a – számos hori‑
zontmódosítással tarkított – jelenség‑

csoportnak a  reflektálásáról az okta‑
tás. A mainstream szemléletet felváltó 
slipstream látásmódnak köszönhető‑
en ugyanis az élvonalbeli egyeteme‑
ken a kultúra oktatása az élő és nép‑
szerű irodalom feltérképezésével tár‑
sul, s a klasszikus kánonok értékőrzé‑
sére berendezkedett tanszékek utóvéd‑
harca ezzel szemben eleve kudarcra 
van ítélve. Legalábbis azokban a kul‑
turális zónákban (pl. az Egyesült Álla‑
mokban vagy Kanadában), amelyek‑
ben a kultúra monocentrikus megkö‑
zelítését már a cyberpunk megjelené‑
se előtt elbúcsúztatta a multikulturá‑
lis tudat, s a poszthumán jelző nem 
puszta szóként funkcionál, hanem 
többek között a tudomány, a techni‑
ka, a mediatizáltság stb. stb. kínálta 
összefüggések megértett és alkalma‑
zott tapasztalataként kerül – persze 
folyamatos kihívást jelentve – az inter‑
diszciplináris érdeklődés homlokteré‑

be. Sánta Szilárd könyve remekül ér‑
zékelteti ennek a horizontnak az ös‑
szetettségét, és természetesen nem vé‑
letlenül nyúl a kérdéskör angol nyelvű 
– tehát nem másodkézből származó – 
szakirodalmához.

Éppen ezért érdemes még ehhez is 
hozzátenni valamit. A kánonátrende‑
ződési folyamatok mellett az sem el‑
hanyagolható következménye a fenti 
szituációnak, hogy az irodalomtudo‑
mány nyelve is frissíthető. Az e téren 
tapasztalható konzervativizmus oly‑
kor elképesztő méreteket ölt. Gon‑
doljunk arra, hogy még manapság is 
erénynek számít – és dicséretben ré‑
szesül –, ha valaki alkalmazni pró‑
bálja a  lejárt irodalomszemléleteket 
képviselő elméleti iskolák apparátu‑
sát az újabb eredményekkel vegyítve 
(mondjuk, a  strukturalizmus előfel‑
tevéseit a recepcióesztétika kérdésirá‑
nyaival mixeli össze). Ebben – vélemé‑
nyem szerint – nincsen semmiféle ön‑
érték. Miért állítom ezt ? Többek kö‑
zött azért is, mert Sánta Szilárd köny‑
ve annak is kiváló példáját nyújtja, 
hogy az irodalomtudomány nyelve és 
szemlélete olyan interkulturális és tu‑
dományközi kapcsolatrendszerré ala‑
kítható, amely már régen nem csak az 
irodalomtörténeti gondolkodás bel‑
ügye, és éppen ezért biztosítéka lehet 
a különféle szakterületek konstruktív 
összjátékának. Ehhez természetesen 
arra is szükség van, hogy az irodalom‑
elméleti iskolák által kínált közhelye‑
ket ne tekintsük automatikusan a szö‑

 Tallér Edina (Kiskunhalas, 1971) : Bu-
dapesten élő televíziós műsorvezető, új-
ságíró, a VEAN Production forgatócsoport 
dramaturgja, a female.hu alapító tagja. Két 
gyermek édesanyja.

  

H .  N A G Y  P É T E R

Természetes ELVÁRÁSOK
Sánta Szilárd : Mesterséges 
horizontok. Bevezetés 
a kortárs sci‑fi olvasásába. 
Parazita könyvek 7., Lilium 
Aurum, Dunaszerdahely, 2012.

elbeszélés műfaja között. Ilyen, ha‑
tározottan novellisztikus rész példá‑
ul az „Arcok a térről”, „Húsz ellenőr‑
ző pont”, „A hadsereg és a nép jegye‑
sek” című fejezetek. „Látni akartam 
a Kilimandzsáró havát, míg végleg el 
nem tűnik : és láttam. Látni akartam 
a Csád‑tavat, mielőtt kiszárad... De 
jelenleg leginkább azt akartam látni, 
hogyan buknak el az istenek” (44.), ír‑
ja Jászberényi a „Húsz ellenőrző pont” 
című fejezetben, (amely fejezet szerin‑
tem a könyv legerősebb darabja, mert 
itt az író pontosan találta el az ará‑
nyokat tény‑ és élménybeszámoló kö‑
zött) és épp az ilyen mondataival éri 
el, hogy az olvasó továbbolvassa, ol‑

dalról oldalra a  szárazabb, tényköz‑
lő részeket is.

A Budapest–Kairó sodró olvasmány, 
hiteles tájékoztatás, és nyomokban 
őszinte önvallomást is tartalmaz. Épp 
ez a  sokszínűség, az átmenet a  mű‑
fajok között az, ami nem csak erősí‑
ti, hanem néhol gyengíti is az egysé‑
get, hullámzóvá teszi a  szövegek ha‑
tását. Míg a kötet első felében, a  fe‑
kete noteszben több a novellisztikus 
rész, addig a vörös noteszben befelé 
haladva, az elbeszélő kezd fáradni és 
egyre inkább a  száraz tényekre kon‑
centrál. Ez persze nem feltétlenül baj, 
hisz „magánügy”, ez itt egy haditu‑
dósító naplója, azt csinál, amit akar. 

Egy biztos, Jászberényi beváltja az 
előjátékban tett ígéretét : nem tetsze‑
leg megmondóember szerepben, nem 

„megfejteni” akarja az igazságot, ha‑
nem láttatni az eseményeket. „Egyet-
len ember sem tud többet mesélni a for-
radalomról annál, mint ami vele tör-
tént, amit mások elmeséltek neki, vagy 
amit az interneten olvasott.”
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vegekről való érvényes beszéd kizáró‑
lagos terepének. Ellenkezőleg, bátorí‑
tanám a fiatal irodalomtörténészeket 
– továbbra is Sánta Szilárd példájánál 
maradva –, hogy tudatosítsanak két 
kardinálisan fontos dolgot. Egyfelől 
lényeges lehet annak alaposabb mérle‑
gelése, hogy a spekulatív filozófia iro‑

dalomelméleti illetékessége megtör‑
hető‑e a  természettudományos látás‑
mód elsajátítása révén (szinte biztosan 
állíthatom, hogy igen) ; másrészt mi‑
nimum megfontolandó, hogy az em‑
berről való érvényes beszéd manapság 
ténylegesen nem a technomédiumok 
függvénye‑e inkább, mint a humán‑
ideológiai érvelést módosítások nélkül 
fenntartó filozófiáké vagy ideológiáké 
(a válasz erre is hasonló lehet).

E hevenyészett megállapítások 
után néhány olyan javaslatot fűznék 
a könyv koncepciójához, ami a továb‑
bi munka szempontjából lehet meg‑
fontolandó, azaz nem feltétlenül bírá‑
latként értendő. A Mesterséges horizon-
tok olyan komplex hálózatot villant fel, 
melynek egyik előnye, hogy nem en‑
ged utat a műfajorientált eredethez va‑
ló ragaszkodásnak, és gátat szab a kér‑
dések historizálásának (mely utóbbi 
könnyen statikus kép kialakításához 
vezetne). Ugyanakkor megfontolandó, 
hogy a könyv elején nem lett volna‑e 
érdemes részletesebben szóba hozni 
Philip K. Dick életművét. Jó néhány 
– a szerző által is idézett – szakember 
evidensnek tartaná, hogy egy ilyen 
munkát Dick‑fejezettel lehetne indí‑
tani, hiszen Dick a  slipstream jóvol‑

tából hasonló pozícióba került a szá‑
zadvég kánonjaiban, mint anno Bor‑
ges a mainstream irodalomban. A sze‑
lektálást az új hullám, a  cyberpunk 
és a  szimulákrum‑logika felől kön‑
nyedén el lehetne végezni, vagyis – 
ebből az amúgy rendkívül egyenet‑
len életműből – a  könyv szempont‑
rendszere alapján csak néhány mű 
válna kiemelkedően fontossá. Ezek 
közül is az Ubik, a  Palmer Eldritch 
három stigmája, az Álmodnak-e az 
androidok elektronikus bárányokkal ? 
és a  Kamera által homályosan jelöl‑
hetné ki azt a  négyszögelési pontot, 
ami még világosabban beláthatóvá 
tenné, hogy a poszthumán kor alap‑
kérdéseiből már jó néhány Dicknél 
megfogalmazódott. A cyberakciókra 
vagy a paratér dekonstruktív funkci‑
ójára alapozó irodalom innen nézve 
legalább annyit köszönhet Dick ezen 
alkotásainak, mint a  spekulatív fik‑
ció Az ember a Fellegvárban című re‑
gényének.

Nem szeretnék persze abba a  hi‑
bába esni, hogy egy pusztán repre‑
zentatív listát mellékelek a  teljesít‑
ményhez (a spekulatív fikcióról szó‑
ló fejezethez önmagában is sok ki‑
egészítést lehetne javasolni, pl. Card : 
Múltfigyelők stb.), hiszen a műválasz‑
tás telitalálat a könyvben. De van még 
egy olyan szerző, akinek egy művét 
érdemesnek tartom arra, hogy leg‑
alább említés szintjén szóba kerül‑
jön itt (leginkább a  cyberpunk és 
a  posztcyberpunk horizontváltásá‑
ról szóló részekhez illene). Tad Wil‑
liams Másvilág című ciklusa ugyanis 
amellett, hogy cyberakció‑sorozatból 
áll, a  mátrixban elhelyezkedő zóná‑
kat önálló játékszabályok mentén épí‑
ti föl, s közben ezeket a virtuális te‑
reket szinte a  peremműfajok mind‑
egyikével kontaminálja (a mitológiai 
fantasytól kezdve a horrorig). Ráadá‑
sul Williams regényében nagy szere‑
pet kap a  mérettartományokkal va‑
ló játék is, és ebből a szempontból is 
beilleszthető a  Mesterséges horizon-
tok által említett egyik tendenciá‑
ba. Ugyanakkor a Másvilág kiinduló‑
pontja – a mítoszújraíráson keresztül 
– kapcsolatba hozható a Snow Crash 
egyik szegmensével is, a nyomozás pe‑
dig részben azokkal a regényekkel ro‑
konítja, amelyek a cyberpunk kliséket 

a kriminarratívákkal olvasztják össze 
(ilyen pl. Richard Morgan Takeshi 
Kovacs‑sorozata).

Dick alaposabb értelmezése és Wil‑
liams bevonása tehát jót tett volna 
a dolognak, s mint látható, összekap‑
csol olyan tendenciákat, melyek az 
említett hálózat csomópontjait gaz‑
dagíthatnák. Ezen a  vonalon nem 
mennék tovább, fölöslegesnek tar‑
tom ugyanis olyan másodvonalbeli re‑
gények megemlítését, amelyek pusz‑
tán azért kerülhetnének szóba, mert 
valamely zsáner tartozékai. Amire 
azonban szintén érdemes lenne eset‑
leg nagyobb erőkkel koncentrálni, 
az a  slipstream jelenségének ponto‑
sabb körülhatárolása. A szerző is em‑
líti, hogy ezen a téren van még teen‑
dő, s valóban nagy kihívást jelenthet 
egy ilyen jellegű fejezet elkészítése. 
A könyv alapján úgy gondolom, hogy 
jelen pillanatban éppen Sánta Szilárd‑
nak van esélye arra, hogy ezt a felada‑
tot elvégezze. Nem tartom kizártnak, 
hogy a  slipstream tanulmányozása 
hozzájárulhat az utóbbi évtizedekben 
interkanonikus pozícióba került mű‑
vek szemléleti komponenseinek meg‑
értéséhez, vagy akár a különféle káno‑
nok dinamizálódásának feltérképezé‑
séhez (vö. a fentebb már említett kon‑
textussal), bár fennáll annak a veszé‑
lye, hogy a fogalom legalább annyira 
képlékennyé válik, mint a  posztmo‑
dern jelölő. (A slipstream és a poszt‑
modern kapcsolata persze megkerül‑
hetetlen ebben a hipotetikus fejezet‑
ben.) Ugyanakkor elképzelhető, hogy 
nyereségként jelentkezhet bizonyos al‑
kotók szövegeinek megközelítésekor, 
mondjuk Jasper Fforde vagy Frank 
Schätzing regényeire lehetne utalni.

Haladva a részletek felé, meg kell 
erősítenem azt is, hogy a könyv mik‑
ro e lem zé sei nagyon inspirálóak. Ma‑
gam külön örültem annak, hogy Sán‑
ta Szilárd – sok irodalmárral ellentét‑
ben – vette a fáradságot és utánanézett 
az egyes regényeket meghatározó ter‑
mészettudományos előfeltevéseknek. 
Nagy előnye a  munkának, hogy az 
interpretációk közben a memetikáról, 
a molekuláris biológiáról vagy a nano‑
technológiáról is információkat kap 
az olvasó. Talán itt‑ott ezen a téren is 
tovább lehetne menni, hiszen tényle‑
gesen kulcskérdésekről van szó. Úgy 
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is fogalmazhatnék, hogy a  kortárs 
sci‑finek kötelező intertextusait képe‑
zik olyan tudományos munkák, me‑
lyek ismerete nélkül igen sokat veszít 
az elemző, ha az adott mű professzi‑
onális értelmezését kívánja nyújta‑
ni. (Más kérdés, hogy ezek a művek 
mennyiben működnek a tudományos 
háttérismeretek nélkül. Valószínű‑
leg működnek, hiszen nem lennének 
bestsellerek…) Egyetlen példát hoz‑
nék arra, hogy a  tudományos ered‑
mények – melyek az olvasók több‑
sége esetében szintén szövegek for‑
májában férhetők hozzá – visszaírása 
az adott mű retorikai rétegébe hasz‑
nos eljárásnak bizonyulhat. A szerző 
több olyan művet is elemez, melyek‑
ben a neuromarketing, vagy tágabban, 
a memetika valamilyen változata dön‑
tő szerepet játszik. Ezek közül a Snow 
Crash értelemhorizontját emelném ki.

Itt most tekintsünk el attól, hogy 
a  me me tika neodarwinista kultúra‑
elméletként milyen karriert futott be, 
s  hogy tudományos alapvetését mi‑
lyen – relevánsnak tűnő – kritika érte, 
vagy attól, hogy az idegtudományok 
hogyan viszonyulnak a  jelenséghez. 
(Hajmeresztő egyébként azzal szembe‑
sülni, hogy a neuroplaszticitás felfede‑
zése mintha alátámasztaná Dawkins 
azon állítását, mely szerint a mémek 
fizikai entitások is lehetnek, melyek 
befolyásolják az agy huzalozását. De 
ebbe most ne menjünk bele.) Szóval, 
Stephenson regényében kulcspozíciót 
tölt be a memetikai látásmód, nagyon 
leegyszerűsítve, a történet a mémek és 
a vírusok terjedése – a kulturális evo‑
lúció mibenléte – körül bonyolódik. 
Az adott fejezet körültekintően mu‑
tatja be a regény tematikus működé‑
sét, s ott áll meg, hogy agyi immun‑
rendszerünk megerősítésében fontos 
szerepe lehet a Snow Crash újraolva‑
sásának. Tegyük fel a kérdést, hogyan 
éri ezt el a regény. Az újraolvasás so‑
rán valószínűleg az olvasó már jóval 
nagyobb figyelmet szentelhet a  szö‑
veg nyelvi‑retorikai dimenziójának, 
s nem csak azt fogja észlelni, hogy Ste‑
phenson regénye hallatlan nyelvi in‑
novációt hajt végre, hanem esetleg azt 
is, hogy mint nyelvi‑retorikai konst‑
rukció egyfajta mémtárolóként is vi‑
selkedik. Az olyan szekvenciák, illet‑
ve hasonlatok, mint például a követ‑

Hogyan beszélhető el hitelesen egy 
hely története ?

Egyáltalán elmondható‑e a maga tel‑
jességében ?

Ha igen, akkor hogyan illeszkedhet 
a személyes történetekbe, illetve a sze‑
mélyes történetek hogyan kapnak teret 
ezekben az elbeszélésekben ?

Papp Sándor Zsigmond első regénye, 
a Semmi kis életek egy különös lakó‑
ház történetének elmesélését vállalja 
fel a különböző életutak és emberi sor‑
sok mozaikjainak egymás mellé fűzé‑

Z Ó LYA  A N D R E A  C S I L L A

HA EZERFELÉ
SZAKAD A FILM

Papp Sándor Zsigmond : 
Semmi kis életek
Libri Kiadó, Budapest, 2011

sével, melyben a hely történetének ala‑
kulásával párhuzamosan végig fonto‑
sak maradnak a ház lakóinak szemé‑
lyes történetei.

E kettősséggel elsőként a regény két 
mottója szembesít. Az André Gide‑től 
idézett sorok a helyek történetének el‑
beszélésére irányítják a figyelmünket : 

„Nem egy ember, hanem egy hely tör‑
ténetét szeretném elmondani…” – ol‑
vashatjuk a  szerzői szándékra muta‑

kezők : agyműtétre készülő gyűrűsfé‑
reg, üvegcseréppel dúsított vajkrém, 
mint a  kőbalta a  fúziós reaktorban, 
mint kiskutya a mélyhűtőben, mint 
vemhes disznót a tank, kibernetikus 
cunami, mint egy nimfomán acélka‑
csa stb., olyan autoreferenciális nyel‑
vet hoznak létre, melynek elemei ma‑
guk is mémekként viselkedhetnek. 
Ezek a hasonlatok tehát egyfelől iga‑
zolják a könyvben is nagyon hangsú‑
lyos mesterséges‑organikus kapcsolá‑
sok funkcióját (vö. a híres Gibson‑mű 
nyitómondatára történő rájátszások‑
kal), ugyanakkor növelik a  jelölők 
emlékezetbe hívásának esélyét. Innen 
nézve a regény ironikusan is viszonyul 
önnön tárgyához, hiszen a mémekről 
szóló történetet potenciális mémeken 
keresztül közvetíti, mely utóbbiak le‑
hetővé teszik, hogy az előbbiek saját 
kritikai társukkal együtt utazzanak 
médiumról médiumra. A Snow Crash 
minden bizonnyal ezzel az effektussal 
is igazolja, hogy különleges hely ille‑
ti meg a posztcyberpunk univerzum‑
ban, mely pozíció ezek szerint retori‑
kailag is megtámogatható.

Sánta Szilárd első könyve minden 
szakmai hozadéka – a  fentebb emlí‑
tettek – mellett tehát annak is kedvez, 
hogy a  kortárs sci‑fit ne mint kurió‑
zumot szemléljük, hanem alaposab‑
ban mélyedjünk el annak szöveguni‑
verzumában is. Ez utóbbi olyan meg‑
lepetésekkel szolgálhat a  professzio‑
nális irodalomkutatóknak is, amikre 
sokuk még csak nem is gondolt. Bí‑
zom abban, hogy ez a könyv nem csak 
a  szakmai kérdezésmód és a  korrekt 
munka bizonyítéka lesz, de – minden 
görcsösségtől mentes, oldott, mégis 
szakszerű nyelvhasználata erre nagy 
esélyt biztosít – jó mémegyüttesnek 
(mémplexnek) fog bizonyulni. S ha így 
lesz, hozzájárul annak a téves beidegző‑
désnek az eloszlatásához, hogy a sci‑fi 
nem jelentékeny irodalmi forma.
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tó, prózapoétikailag erős nyomaté‑
kot nyerő mondatot. A kiemelt idézet 
nemcsak a regényt indító és záró ké‑
pekkel cseng össze, ahol aprólékos és 
érzékeny leírások mesélnek az épület‑
ről, hanem az események biztos pont‑
jaként és visszatérő helyszínként meg‑
jelenő Törekvés utcai lakás/ház ábrá‑
zolásával is, ami egyben a regény cse‑
lekményszervezését határozza meg.

A beszédes nevű Törekvés utca 79. 
szám alatti sarokház háromszobás la‑
kásának (a regény elején még a máso‑
dik emeleti huszonnégyes számú la‑
kás, később feltehetően tévedésből 
már negyedik emeletiként tűnik föl) 
1980‑as–1990‑es évekbeli története 
a romániai diktatúra sorsfordító éve‑
inek, és a hatalmi struktúra szövevé‑
nyes viszonyrendszerének és változá‑
sainak lenyomatait hordozza. Valójá‑
ban ezek tükrében dől el, mikor, kik, 
miért és hogyan költöz(het)tek vagy 
távoztak abból a  bizonyos lakásból. 
A  történelmi változások természete‑
sen a házat is érintik, a  kilencvenes 
években emléktábla is kerül a falára, 
majd le, mert a városrendezési hivatal‑
ból mégsem tartják indokoltnak, hi‑
ába haltak meg hősök a  forradalom‑
kor bent is és a ház előtt. Az idő mú‑
lásával az újabb beköltözők története‑
iben a régi lakók a ház állandó kellé‑
keiként és részeiként tűnnek elő (hogy 
csak a legfontosabbak közül említsek 
néhányat : Rakucsinec, Kalcsek Feri, 
Veterényiék vagy Mecseki). Ezalatt 
pedig nemcsak a  falakba fészkeli be 
magát az anyag romlása és vele együtt 
az elhatalmasodó dohos szag, hanem 
fokozatosan a testüket, ruháikat, bú‑
toraikat is menthetetlenül átitatja.

A ház és a lakóinak e szoros össze‑
tartozásában a hely történetének me‑
sélése és a személyes történetek határai 
összemosódnak, oda‑vissza meghatá‑
rozzák és alakítják egymást : „A jó ház 
olyan, mint egy kotló, mindig maga 
köré gyűjti a hozzá való lakókat. […] 
A  házban, akárcsak egy nagy fazék‑
ban, mindenki réges‑rég összerotyo‑
gott már. És ez a  massza nem szül 
hősöket, szúrós szemű halhatatlano‑
kat, csak önmagát termeli újra, sűrűn 
és elpusztíthatatlanul, hogy kitöltsön 
minden szabadon hagyott rést” – idé‑
zi fel az elbeszélő Rudolf apjának sza‑
vait. (20–21.)

Az első mottóhoz hasonlóan szintén 
fontos a Akutagava Rjúnoszuke‑idézet, 
ami viszont a személyes történetek el‑
beszélésének és a személyek ábrázolá‑
sának szándékát hangsúlyozza. Ilyen 
értelemben tehát sarkítás lenne, ha 
a  regény szerkezeti felépítésének fő 
alakítójaként csupán a  Törekvés ut‑
ca 79‑es sarokház történetének az el‑
beszélését fogadnánk el, hiszen sok‑
kal inkább az a meghatározó a regény 
építkezésében, hogy miként leli meg 
az elbeszélő a személyes történetek és 
a hely történeteinek elmondása közt 
az egyensúlyt.

Papp Sándor Zsigmond regénye há‑
rom különálló fejezetből épül fel, amit 
egy befejező rész zár. Visszatérő hely‑
színe tehát a  Törekvés utca 79. szá‑
mú lakóház. Lakói mellékszereplők‑
ként kísérik végig a történeteket, így 
nemcsak tanúi, hanem aktív alakítói, 
máskor viszont elszenvedői az esemé‑
nyeknek.

Az első fejezetben Schiffer Rudolf 
és felesége, Kuti Márta költözik a Tö‑
rekvés utcai lakásba. Fokozatosan 
körvonalazódik házasságuk, boldog‑
ságkeresésük, egymás melletti ma‑
gányuk és tragédiájuk, fiuknak, Ba‑
lázsnak a halála, Rudolf beszervezése, 
rendszeressé váló beszélgetései Nicu 
Zmeurával, az összekötőtiszttel, fia 
gyilkosával.

A  második fejezetben a  hata‑
lom öltönyös szolgájának, Mihai 
Gondrunak és családjának története 
bontakozik ki. Fokozatosan derül ki, 
hogy „az akasztott ember háza”, ahova 
költöztek, szintén a Törekvés utca 79. 
házára vonatkozik, és a már korább‑
ról ismert lakásra, amit Nicu Zmeura 
szerez a Gondru családnak. Mihainak 
magyar a felesége, Laura, két fiuk kö‑
zül a nagyobbikat, Rolandot magyar‑
nak nevelik, a kisebbiket, Viorelt pe‑
dig románnak. Mihai és Laura a sok 
ki nem mondott félelem, emlék és ti‑
tok ellenére szerelemben és egyetértés‑
ben élnek, a látszólagos családi idillt 
csupán a kamasz fiú apjával szembe‑
ni lázadásai zavarják meg.

Azonban egyre inkább kirajzoló‑
dik, hogy ennél jóval többről van szó, 
a szálak szinte már kibogozhatatlanul 
összegabalyodnak, amelyeket egyfaj‑

ta mélyről fakadó szabadságvágy és 
a  valahonnan hátulról jövő megtor‑
lástól, büntetéstől való félelem tarta‑
nak mozgásban. Roland gesztusaiban 
ez a szabadságvágy testesül meg, míg 
apja szorgalmasan igyekszik megfe‑
lelni a hatalmi gépezetnek, amit csak 
részben ismer, hiszen azt a maga tel‑
jességében ő sem láthatja át. Tagad‑
hatatlan, hogy a hatalmi berendezke‑
désnek épp ez a  titokzatossága gene‑
rálja tovább a tőle való félelmet, ami 
még inkább arra ösztökéli Mihait is, 
hogy bizonyítson újabb és újabb „tel‑
jesítményekkel” (például újabb „áru‑
lók”, rendszerlázítók leleplezésével és 
megsemmisítésével). E fejezetben de‑
rül ki, hogy valójában ennek a kény‑
szeres bizonyítási vágynak esik áldo‑
zatul az első fejezetben megismert Ru‑
dolf fia, Balázs is. De Mihai hatalma 
is nevetségesen véges, a  saját fiát (és 
ezzel önmagát is) csak annak meg‑
törésével és kíméletlen összeverésével 
véd(het)i meg a rendszer büntetésétől.

Történetükön keresztül – azzal, 
ahogy egymás mellé kerül a  megfé‑
lemlítettek és megfélemlítőik rettegése 
– mutatja meg Papp Sándor Zsigmond 
a  diktatúra hatalmi játszmáinak, il‑
letve működésének ellentmondásait 
és legapróbb rezdüléseit, hiszen min‑
den önkényuralomnak ezek az életben 
tartói. A diktatórikus hatalmak mű‑
ködésének leplezése mellett kisembe‑
rek arca, mindennapjai, érzései és va‑
lóságos emberi sorsok jelennek meg. 
Ábrázolásuk pedig folyamatosan át‑
itatódik humorral és iróniával, mint 
ahogy az önirónia sem hiányzik, oly‑
kor még a legtragikusabb leírásokból 
sem. Általuk talán közelebb is kerül‑
het az olvasóhoz a körvonalazódó kor‑
szak, elfogadhatóbbá vagy legalább át‑
láthatóvá, érthetőbbé válhat az ano‑
máliáival együtt. Kiváló példa erre 
Mihai ingatag hatalmi helyzetének 
leírása, bár itt aligha vált ki együttér‑
zést az olvasóból az ironikus beszéd‑
mód : „Ugyanannyian dolgoznak fö‑
lötte, mint alatta, vagyis ugyanannyi 
segget kell kinyalnia, mint ahánynak 
parancsolhat. Ezt nem lehet bírni so‑
káig. A stresszt, hogy sohasem kever‑
heti össze a kettőt. Plusz ez az örökös 
gyanakvás.” (227.)

A harmadik fejezetben Roland sze‑
relme, Eszter költözik a Törekvés ut‑
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cai lakásba. Nemcsak a lányról kiala‑
kult kép kerül itt más megvilágítás‑
ba az előző fejezet(ek)hez képest, ha‑
nem a korábbi történetek is, hiszen az 
események elvarratlan szálai újra vis‑
szatérnek és összekapcsolódnak. Tu‑
lajdonképpen a  történetszálak bújta‑
tott vezetése Eszter történetében csú‑
csosodik ki, a korábbi történetek hi‑
ányzó mozzanatai e fejezetben leple‑
ződnek le. Kiderül, hogy Eszter az, aki 
ott volt Balázs szökési kísérletekor és 
elfogásakor, ő meséli el az addig ho‑
mályba vesző és talányként maradt 
történetet, ami vitathatatlanul a  re‑
gény központi eseménye. Ő a szemta‑
nú és a túlélő, aki pár évre a szökési kí‑
sérlet után kapcsolatba kerül Roland‑
dal, Mihai (a Balázs megkínzására pa‑
rancsot adó tiszt) fiával. Eszter ugyan 
nem tud ez utóbbi összefüggésről, vi‑
szont újból szemtanúvá válik, és kö‑
zelről szemlélheti/szenvedheti el a túl‑
élés ellentmondásait, a fiú apja általi 
megtörését és Roland meghasonlását. 
Ő az, aki miközben azt hiszi, hogy Ba‑
lázs túlélte az 1982‑es szökési kísérle‑
tet, a forradalom után a fiú gyilkosá‑
tól, Nicu Zmeurától vár gyereket, akit 
ő Rot Janiként ismer. Szintén Eszter 
az, aki Balázs apjához, Rudolfhoz 
hasonlóan szoros kapcsolatba kerül 
a már öreg Kalcsekkel, akit ő is bizal‑
mába fogad és beavatja titkaiba. Ru‑
dolf annak idején az „igazság” megis‑
merése elől a távozás mellett dönt, itt 
derül ki, hogy Kalcsek vágta le más‑
nap a kilincsről. Eszternek – az igaz‑
ság elmondása helyett – az öreg ház‑
mester inkább csak tanácsot ad, hogy 
utazzon el, s ha majd jól érzi magát, 
maradjon is távol örökre. A záró feje‑
zetben egy homályos utalásból meg‑
tudjuk, hogy a lány „elrepült” (395.), 
így újra ő a túlélő, aki feltételezhető‑
en megtartja magzatát.

A  harmadik fejezet mindemellett 
a  szereplők különböző emlékképei‑
nek egymás mellé és szembeállításán 
keresztül kísérletet tesz a forradalom 
elmesélésére. Az átváltozás mozza‑
natai a Törekvés utcai ház lakóinak 
emlékei révén idéződnek fel, a pilla‑
natok, amelyek közvetlenül megelőz‑
ték, majd követték a forradalom ese‑
ményeit. Viszont ezek maradéktalan 
felelevenítésének lehetetlenségét és el‑
lentmondásait kiválóan demonstrálja 

a regényben felbukkanó német filmes 
stáb, akik egy, a házban forgatott do‑
kumentumfilmmel kísérelik meg re‑
konstruálni, hogy hogyan élhették 
át a  történelmi pillanatokat a  lakók. 
E felmerülő kérdésekről Kalcsek em‑
lékeinek felidézésekor ironikus őszin‑
teséggel vall az elbeszélő, teszi ezt az 
öreg házmester helyett, hiszen ő kép‑
telen azt szavakba ölteni és elmon‑
dani a filmeseknek : „Olyan napokat 
éltek, olyan töménységét az időnek, 
amit egyedül nem is nagyon lehetett 

elviselni. Feszélyezte és szorongással 
töltötte el őket, hogy vajon jól, vajon 
megfelelően élik‑e meg a kiemelt pil‑
lanatokat, mintha folyton ki kellett 
volna öltözniük a  saját gondolataik 
előtt, hiszen nem mindegy, hogy pu‑
cér seggel találja‑e őket a történelem 
vagy fölkészülve, öntudattal.” (354.)

A  többiekkel közösen megélt szo‑
rongáson túl a lakók más és más szele‑
tét rögzítették az eseményeknek. Fel‑
merül a kérdés, ezen emlékképek mű‑
ködhetnek‑e és összeolvadhatnak‑e 
egyfajta kollektív emlékezetté, ös‑
szeállhatnak‑e a német rendező/néző 
számára egy történetté ? „Mintha egy 
hatalmas fénymásolón húzták volna le 
száz és száz példányban azt az egyet‑
len, gyilkos napot, és mindenki más 
részletet takart volna ki belőle, vagyis 
másként állította elő önmagát, és lett 
így száz és száz Kalcsek, száz és száz 
Rakucsinec és Veterényi, akik szinte 
azonnal feltörték a kép keretét és ki‑
rajzottak a világba. Az emlékezés or‑
giája volt ez, és tényleg csak drukkolni 

lehet Hansnak odalent, hogy legyen 
annyi szerencséje, és egy pillanatra 
elkapja ezt az irdatlan csoportképet, 
egybe terelje ezt a  megszámlálhatat‑
lanul sok hasonmást, mert úgy talán 
nem kapcsol majd el a német nép” – 
olvassuk az emlékezés már‑már ha‑
tártalan tobzódásáról (356.). Kétség‑
telen, hogy a rész‑egész viszony alap‑
ján e sorok magáról a  regényről és 
a  benne megjelenő, történeteket ös‑
szemontírozó és montázsoló építke‑
zésről is szólnak, melyben párhuzam‑
ba kerül s időnként egymásra csúszik 
a  hely történetének rekonstruálása 
a  személyes történetekkel és a  forra‑
dalom történetével.

A kötet záró fejezete viszont már 
eltávolodik és leválik e történetekről, 
személyekről, pusztán a hely marad, 
a ház, a lakás, mint kiüresedett terek 
és falak halmaza, ami eladásra és új 
gazdáira (s általuk új történetekre) vár.

Papp Sándor Zsigmond regényének 
erőssége, hogy egyszerre több objektí‑
ven keresztül fókuszál, több nézőpon‑
tot mozgósítva és több síkon keresztül 
ábrázolja, illetve gondolja újra a dikta‑
túra idején élt emberek mindennapjait.

Elsőként meghatározó az, ahogy 
a  regény közelít ahhoz a  kérdéshez, 
hogy hogyan beszélhető el hitelesen 
ez az időszak. Elbeszélésmódjába építi 
be és tükörként vetíti elénk a korabeli 
események elbeszélhetőségének torzu‑
lásait, azzal, ahogy a cselekményszála‑
kat egymáson folyton át‑ és elbújtat‑
ja, mindegyre széttördeli, majd e töre‑
dékeket a legváratlanabb társításokkal 
illeszti egymás mellé és közé. A törté‑
neteknek e széttördelése és összeraká‑
sa hasonlatos ahhoz, ahogy a kommu‑
nista hatalom is tette az emberi sor‑
sokkal és a történetekkel. Emlékeztet 
arra, hogy akkor például a  szabad‑
ban, lopva, titokban lehetett elmon‑
dani a fontos dolgokat vagy eseménye‑
ket, ott, ahova már a remények szerint 
nem ér(het)tek el a  lehallgató készü‑
lékek. Rövidebb időtartamra korláto‑
zódtak, megszakításokkal, elhallga‑
tásokkal telítődtek, ami időnként az 
egymástól távol eső történeteknek az 
egymásba ékeléseit is generálta.

Mai napig aktuális kérdés, ho‑
gyan vált valaki besúgóvá vagy be‑
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épített emberré. A  Semmi kis életek 
az áldozatiság felől közelít e problé‑
mához. Rudolf ellenállásának, kéte‑
lyeinek és megtörésének mozzanatait 
ragadja meg. „Írni, jegyezte le az első 
hónap végén, annyi mint feldolgoz‑
ni önmagunk, és másokra ruházni az 
emlékezés terhét” – nyugtázta Rudolf 
a beszervezését követően a jelentései‑
ről (49.). Ekkor szembesül azzal, hogy 
ezek az írásai a szomszédokról és bár‑
kiről nem csupán lezárt, háta mögött 
hagyható művek, mert bármikor ön‑
álló életre kelhetnek ítéletként lesújtva 
az írásaiban megjelenített szereplők‑
re. A kiszolgáltatottság érzését tovább‑
növeli, hogy nyitott kérdésként merül 
fel, kik is a besúgók. Kiderül, a ház‑
ban többen is lehetnek, tulajdonkép‑
pen bárkiről kiderülhet, hogy „nekik 
dolgozik”. De a  regény megmutatja 
a másik oldalt is, Mihai ügyködései‑
nek megjelenítése közben a hatalom‑
féltés elvakult és gátlástalan gesztusai 
mögött a kegyvesztéstől való szoron‑
gást és rettegést is leleplezi.

A  múlt elmesélésében és a  tanúk 
meg szó lal ta tá sában szerepet kap a 
film is, ami a kötetben nemcsak a né‑
met filmes stáb megjelenésén keresz‑
tül nyer teret, hiszen a filmes vágás‑ és 
montázstechnikák alkalmazásával di‑
namizálja és tartja mozgásban az elbe‑
szélő az egyes szereplők történeteinek 
elmondását. Eszter saját haláláról való 
képzelgésekor az elbeszélő önreflektív 
hangja szűrődik át : „az élet felől lenne 
érdekes, hogy ez a sok ember a maguk 
komor, ünneplő ruháival csak ebben 
az egyetlen, kifeszített jelenetben le‑
hetne együtt. Néhány percig. Ezután 
szétrebbennek, kirajzanak, és ezerfelé 
szakad a film. Követhetetlen és befog‑
hatatlan lesz minden.” (390.) E több 

különféle embernek az egy kifeszü‑
lő képen történő rögzítésének szán‑
déka szintén érződik a  kötet felépí‑
téséből, abból, ahogy egy helyszín és 
egy tragédia mégis mennyire sok em‑
bert és emberi sorsot összetart. A ké‑
pet viszont az elbeszélő apró darabok‑
ra vágja szét, amit a regényben folya‑
matosan, újra és újra megpróbál ös‑
szeilleszteni. Az egymástól távolra ke‑
rülő töredékek helyét keresve közelíti, 
pászítja őket egymáshoz, illetve távo‑
lítja el, hogy megtalálja az adott töre‑
dékek valódi helyét. E művelet hoz‑
za létre a mozgó/elmozduló képeket 
a regényben és adja a történettöredé‑
kek elmesélésének ritmusát.

Azonban ami az előnye Papp Sán‑
dor Zsigmond regényének, az olykor 
a hátránya is. A Semmi kis életek jó bi‑
zonyítéka annak, hogy a szerző kiváló 
prózaíró, akinek novelláskötetei után 
az első regénye joggal ébreszt remé‑
nyeket további figyelemre méltó regé‑
nyek születésére. A kötet cselekmény‑
szervezése viszont sokszor nem olva‑
sóbarát. Többször kerülnek túl nagy 
távolságokra az egyes részek folytatá‑
sai vagy a visszautalások, miközben az 
események sűrűsége már‑már túltelí‑
ti és szétfeszíti az olvasó számára be‑
fogadható határait. Így sokszor nehéz 
és indokolatlanul időigényes az egyes 
cselekményszálak közötti összefüggé‑
sek felismerése.

Hasonlóan fontos lenne a mérték‑
letesség az egyes leírásokban, a  kép‑
zettársítások és hasonlatok esetében. 
Nem vitás, hogy Papp Sándor Zsig‑
mond jó mesélő, leírásai sok feled‑
hetetlen képpel örvendeztetik az ol‑
vasót. Finom érzékenységgel nagyít‑
ja fel a legapróbb mozzanatokat és je‑
leneteket, s  már‑már sebészi pontos‑

sággal ábrázolja úgy az emberi érzések 
és kapcsolatok összetettségét, ellent‑
mondásait, mint a társadalmi esemé‑
nyek összefüggéseit. Időnként mégis 
túlcsordulnak ezek a képek, sokszor 
érezhető a  túlírtság. Ilyen képtelen 
jelenet például, amikor a  fegyverro‑
pogás között menekülő férfi szatyrá‑
ból kiesik a mézesüveg, eltörik, és er‑
re a forradalom kaotikus forgatagában 
odaólálkodik egy kutya s nyugodtan 
fölnyalja a mézet a földről. S miköz‑
ben sok szempontból pontos korrajz 
körvonalazódik a  ’89 előtti és utáni 
romániai viszonyokról, pontatlansá‑
gok is előtűnnek : zseniális a román–
magyar együttélés zsörtölődéseinek 
ábrázolása a Gondru család vitáin ke‑
resztül, viszont valószerűtlen, hogy 
az egyházak ellenzése idején az egyik 
gyerekét katolikusnak, másikat orto‑
doxnak nevelte volna egy közismert 
szekuritátés tiszt. Szintén hiteltelen, 
hogy a régi rendszer embereként hír‑
hedtté vált Gondru Kanadába szöké‑
sük után tulajdonosa maradt a Törek‑
vés utcai lakásnak.

Érdemes azonban túllendülni eze‑
ken a tökéletlenségeken és éberen ol‑
vasni Papp Sándor Zsigmond regé‑
nyét, mert sok‑sok élményt és meg‑
lepetést tartogat nem csak egy letűnt 
időszak történéseiről, hanem napja‑
inkról és az emberi kapcsolatok örök‑
kön megújuló titkairól.
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