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Szerkeszt�i jegyzet
– vagy amit akartok –

Ezen a helyen – most – arról kell, illik vallani, hogy… Hát éppen ez az. Nehéz 

megragadni a témát, nehéz belevágni, mert téma voltaképp nincs. Azaz de-

hogynem. Az elmúlt tíz év, vagyis az elmúlt három. Kinek mint tetszik. Most jött 

el az ideje a nekifutásnak, a számvetésnek, a bemutatkozásnak, az értékelés-

nek… És még sorolhatnám.

Ezen a helyen – most – a rovatvezet�r�l lesz szó. Mert milyen is egy rovat-

vezet�? Öreg és fáradt. Ott rostokol egy halom kézirat fölött a füstös szerkesz-

t�ségben, halvány lámpa világítja meg a papirost, kezében ceruza vagy esetleg 

piros toll, és javít. Rendületlenül. Kihúz és beír szavakat. Így telik az id�. Szavak 

és mondatok között. Néha rágyújt, mélyen leszívja a füstöt, belekortyol a kávé-

ba, esetleg borba, el-elmélázik egy-egy jól sikerült szintagmán, majd újra húz 

és újra beír. A rovatvezet� nem öreg és nem fáradt. Esetleg öregszik és fáradé-

kony. Nem rostokol a papirosok fölött, hanem mikor ideje engedi, neki-nekifut 

a kéziratoknak. Mikor hol, el�fordul, hogy a metrón vagy a buszon, néha még 

a villamoson is, gyakran fél lábon. Szinte sohasem található meg a szerkeszt�-

ségben, nem dohányzik, nincs füst, és a legritkább esetben szokott elmélázni 

egy-egy szintagmán. Az igazság az – persze szubjektív olvasatban –, hogy a 

rovatvezet� csak látszólag vezet, a rovatot a legkevésbé, leginkább magát, azt 

is meg… Természetesen a rovat alakul, az írások ömlenek, a rovatvezet� pedig 

felemelt kézzel védekezik, hogy ez már mégiscsak sok, és húzza az id�t… Mint 

egy kivénhedt focista, elesik a pálya közepén, a térdéhez kap, felnéz a bíróra, 

majd ismét a lábára, jajgat, és közben fél szemmel a kijelz�t fi gyeli… Egy, ket-

t�, három… Persze nem igazán jó a hasonlat, mert a rovatvezet� hiába húzza 

az id�t, a lapzárta közeleg, az írásokat le kell adni, s minél tovább húzza az 

id�t, annál inkább késik a lapzárta… Szóval a hasonlat rossz, a kilencven perc 

nem ér véget, a bíró nem kegyelmez, s a hordágy sem érkezik…

Ezen a helyen – most – a szerz�kr�l lesz szó. A szerz�r�l, aki mindig pon-

tos, már lapzárta el�tt két hónappal leadja az írást, aki betartja a formai köve-

telményeket, aki pontosan hivatkozik, akinek nem kell elmagyarázni, milyen is 

egy kritika vagy egy recenzió, aki átfogó és alapos tanulmányt ír, aki mindig 

lemond a honoráriumról, s aki úgy, ahogy van, maga a tökély. A szerz�r�l, aki 

lapzárta el�tt egy órával elnézést kér, hogy csak most küldi az írást, mert éppen 
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áramszünet volt, aki nem ismeri a formai követelményeket, aki kritika helyet 

többoldalas h�seposzt ír a nyúlfarknyi – különben nem túl jó – verseskönyvr�l, 

aki tanulmányából kihagyja a hivatkozásokat, mert úgy gondolja, hogy a szer-

keszt� majd megkeresi �ket, aki néha fogalmazni sem igen tud, de minden-

képpen tehetséges, aki honorárium nélkül persze elfelejt írni (no jó, ebben iga-

za van), aki büntetlenül dicsérgeti a titkárn� lábait, és aki, legyen az bármelyik 

szerz� is, mindig és minden körülmények között ott áll mindenek fölött. Mert 

tudjuk, a szerz� szent és sérthetetlen.

Ezen a helyen – most – a rovatról lesz szó. Mely néha egészen különleges 

módon magától kezd alakulni, csak jönnek a szövegek és bekerülnek, ott sor-

jáznak majd a hasábokon, egy kritika, egy tanulmány, néha egy visszaemlé-

kezés, mikor mi, s történik minden csak úgy, mindenféle beavatkozás nélkül. 

Máskor a rovatvezet� ötöl és hatol, megkéri ezt és amazt, aztán még valakit, s 

akkor épül a szerkezet, szerephez jutnak a befejezések és a felütések, nevek, 

irányzatok, egyszóval minden, és minden rettenetesen kitalált, a megszerkesz-

tettség hangulata üli meg a rovatot, s ilyenkor a rovatvezet� büszke, látszólag 

dolgozott.

Ezen a helyen a lapról van szó. Tíz éve rendületlen alakul, alakítjuk és ala-

kítja a kitaláló, havonként (jó, néha gyakrabban vagy ritkábban) lapzárta, néha 

meglehet�s keservek között, máskor könnyedén, olajozottan, akár viták ke-

reszttüzében, s a nagy készítésben érdemes néha megállni, elmélázni, ahogy 

egy képzelt szerkeszt� tenné, hogy voltaképp miért, miért is van ez az egész, 

hogy voltaképp mindez irodalom, minden örömével és keservével együtt. Mert 

ugye a szélességet az ég derekán keresz-

tül méltán nevezhetjük ennek.

Ezen a helyen a rovatvezet� szólt, te-

kinthetjük ezt jegyzetnek, ki minek akarja, 

elmondta, mit megkövetelt, meg azt is, 

amit nem, és végül befejezi, s�r� elnézése-

ket kérve az olvasótól, és persze a szerkesz-

t�t�l, hiszen – ugye – a szerz� én vagyok.

V. F.
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Zsigmond Andrea

El�feltevések ördöge, lépj el�
Az öreg hölgy látogatása kapcsán

El�adásra többnyire nem tabula rasával ülünk be. Sejtünk ezt-azt az adott m�-

fajról, az alkotókról, kialakultak a viszonyulási paneljeink. Egyes formákban, 

m�vészekben megbízunk: miattuk megyünk el a színházba. Mások esetében 

azt kívánjuk, bárcsak sose lenne dolgunk velük.

Bizalmatlanságunk akkor ütközik ki felt�n�en, ha nem sémáinknak meg-

felel�en történik valami, ha egy-egy mozzanat szokatlan számunkra, proble-

matikus. Mint Zsótér Sándor jelenléte a József Attila Színházban: öntörvény� 

rendez�é a szórakoztatóiparban. Vagy Ladányi Andreáé Az öreg hölgy látoga-

tásában: táncosé szöveges szerepben. Nehéz egyszerre minden irányba biza-

lommal fordulnunk. Ilyenkor nagymértékben a hozzáállásunkon múlik, „milyen 

lesz” az el�adás.

Ha mondjuk bízunk Zsótér Sándor rendez�ben és választásában, szán-

dékosnak vélhetjük az öreg hölgy beszédének monotóniáját. Ha viszont nem 

bízunk egy táncos színpadibeszéd-készségében, azt gondolhatjuk, Claire azért 

beszél olyan darabosan és színtelenül, mert Ladányinak ez az els� prózai szere-

pe. (Megengedve, hogy a rendez� stílusszer�vé kalapálta ezt az „adottságot”.)

Az el�adásban sokszor érzünk hasonló billegést.

Már a szerz�választás problematikus. Mit kezdünk Dürrenmatt-tal ma: 

didaktikus szerz�vel szabadságra érzékeny korunkban? A témák, amelyekre 

rácsodálkozott, ma közhelyszámba mennek. Ma nincsenek illúzióink afel�l, 

hogyan döntene egy város, ha sok pénzt ígérnének neki egy ember kiszolgál-

tatásáért. F�ként, ha ez fi kció. Tudható a kimenetel, vagyis nem túl drámai a 

színdarab. Mert ahhoz a fordulatainak valódibbnak, nem papíríz�nek kellene 

lenniük.

Ha viszont a másik oldalról, az átlag József Attila színházbeli néz� képzelt 

szemüvegével nézünk, aki ritkán találkozik komoly kérdésfelvetéssel, negatív 

kimenetellel, a darab egyszer�sége el�ny lehet. S mivel ebben az épületben 

játsszák, elképzelhet�, hogy nekik, a színház szokásos közönségének is készült 

az el�adás.

Az öreg hölgy látogatása sivárságát, tanító jellegét vidám elrajzoltság el-

lensúlyozza. A szerepl�duplázás segít kiemelkednie a konkrét valóságra vonat-

kozás sivár opciójából. A rendez� meglovagolja ezt az opciót. A milliárdosn� 

férjei, a VII–IX-ig, test�rei, Toby és Roby, a megvakított hamis tanúzók, Koby 

és Loby, valamint a város polgárai, akik mind Claire-t�l várják boldogulásukat, 

párhuzamos szerkesztés� mondataikkal felkínálják Zsótérnak a kórusok szer-

vezésének ötletét. Innen eredhet a használt konvenció, hogy a színészek egy 

helyben állva, a néz� felé fordulva beszélnek, illetve énekelnek. Ebb�l azon-

nal adódik, hogy sorokba, illetve más átlátható formációba rendez�djenek, és 

id�nként mozgássorokkal kísérjék dallamos beszédüket.
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Attól, hogy Güllen város polgárai énekben beszélnek, és mozgásuk koreog-

rafált, arra kell gondolnunk, rosszmájúan, hogy Zsótér abból próbál megélni, 

ami ennél a társulatnál adottnak t�nik: az ének- és tánctudásból. Amellett, hogy 

lássuk, hogyan épül be ez a nyelvezet a dürrenmatti világba, az is a fejünkben 

motoszkál, vajon mit próbált a rendez� megúszni ezzel. Célja lehetett például, 

hogy a színészi alakításokban való elmerülés lehet�ségét a néz� számára a mi-

nimálisra csökkentse. Ezt érteni véljük, látva a prózai részek egyenetlenségét: 

a színészek egy része kóruson kívül is deklamál, mások ilyenkor inkább pszi-

chologizálnak. Gondolhatnánk persze jóindulatúan, hogy Zsótér-instrukciókat 

követnek: eszerint a polgárok, Ill kivételével, maradjanak csak végig kórus-

tag-szerepben, és szenvtelenül adják el� mondandójukat, Ill meg, hisz az � b�-

rére megy ki a játék, merüljön el bátran lelkének bugyraiban. Ez esetben kap-

csolódás tételezhet� attit�dben a városka szívtelen polgárai és a milliárdosn� 

között – kár, hogy erre a vélekedésre csak utólag, spekulatív úton jutottunk.

A  hideg, kinyilatkoztatásszer� beszéd két okból szerencsés. Egyrészt így 

bármilyen képesség� színész hasonló teljesítményt tud nyújtani. Másrészt, ha 

a kétél� mondatok monoton hangzásúak, a néz�nek több izgalom jut, hiszen 

kés�bb tudja meg, melyik jelentés az igazi: az adott polgár szavának kell hin-

nie, mely szerint az illet�nek esze ágában sincs bántani Illt, vagy a polgár cse-

lekedetének, mely azt tükrözi, máris a markában érzi az Illért járó váltságdíjat. 

(Jól m�ködik itt Dürrenmatt elgondolása, hogy Ill foglalkozása a kereskedés 

legyen: a polgároknak úgy kell a szemébe mondaniuk, hogy nem, nem a pénz 

mellett döntenek, hogy kezükkel már nyúlnak a drága áruért.)

Claire Zachanassian embertelen elhatározással érkezik Güllenbe – konkre-

tizálja is: egy koporsó kíséri –, és céljától egy pillanatig sem lehet eltántorítani. 

Ez magyarázat lehet a Claire-t játszó Ladányi rideg, szoborszer� viselkedésére. 

(Kérdés, hogy a másik magyarázatlehet�séget ez le tudja-e nyomni a néz�ben 

– azt, hogy nem színész alakításával van dolgunk.)

Méhes László Illje stílusban meggy�z� ellenpontja Claire-nek. (Motoszkál 

azonban a néz�ben, hogy ez a stílusbeli ellentét eredetileg is szándék volt-e. 

Hogy miért is számít ez?!… Talán mert még mindig a rendez�i szándékot, ill. 

autoritást tartjuk az igaz jelentés letéteményesének. És nem bízunk abban, ha 

véletlenszer�en vagy menet közben változott valami, az megfelel�en be tudott 

épülni az el�adásba, és nem kényszerít fölösleges körökre bennünket, illetve 

kiépül� értelmezésünket.)

Ill fi gurája lélektani realista módon épül fel, ennek megfelel�en jól érzé-

keljük benne a változás árnyalatait. Eleinte azért nem olvad be a városka lakói 

közé, mert Claire ex-szeret�jeként különleges státusa van a lerongyolódott tele-

pülésen – ekkor még bizakodó, de nem arrogáns, nem öntelt. Lassan érik meg 

benne a felismerés, hogy sorsa elkerülhetetlen, és válik annyira bölccsé, hogy 

pontosan tudja, mihez kezdjen halála kényszerével. Elutasítja az öngyilkosság 

lehet�ségét: megölése igenis kísértse majd a lelketlen, önmaguk valódi énjével 

szembenézni képtelen polgárokat. Abban a jelenetben, amikor halála el�tt a csa-

ládjával kocsikázik, valódi nagysággá n�: izgalmas döntés, hogy nem retteg�, 

hanem rezignált, bölcs, az emberi szeretet valódi semmisségével szembenézni 

tudó Illt láttat velünk az el�adás. Így a két f�szerepl�, Ill, valamint Claire, akinek 

van ereje a rajta esett sérelemért egy egész várossal, s�t, egy egész világrenddel 
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szembeszállni, hasonló nagysággá válik. (Méhes esete jó példa arra, hogy bizal-

matlanságunk, el�zetes elvárásunk meg is hiúsulhat – szerencsére.)

Arról már volt szó, hogy színészi játék tekintetében az el�adás nem egy-

séges. Határozottságában is plasztikusan beszél� polgármestert látunk Szabó 

Kimmel Tamás személyében: � valósítja meg leginkább Zsótérnak a polgá-

rokra vonatkozó feltételezett elgondolását. A  Vári Kovács Péter által játszott 

rend�rben mintha a szemtelenül opportunista polgármester alantasabb mását 

látnánk. A Pap, Maday Gábor személyében, alig létezik. A Tanárnak, Frieden thal 

Zoltánnak sokkal több a szövege, így van alkalmunk arra a következtetésre 

jutni (szurkál a kisördög), hogy a fi gura nem szándékosan monoton – hogy ne-

hezebb legyen átlátni a valódi énjét –, hanem a színész nem tudta abszolválni 

a váltásokat, színeket és nemcsak szövegfelmondást igényl� feladatot. Leg-

inkább azonban Ömböli Pál játéka felháborító. Kobynak nem kell mást tennie, 

mint id�nként megismételnie a sz�kszavú Loby egy-egy kijelentését, kicsit más 

hangsúllyal. De ebben a mini-szerepben sem állja meg a helyét, idegesít�en 

túlszínez, harsányan értelmetlenül hangsúlyoz.

Az el�adás nem bír katartikus lenni. Talán a már említett kiszámíthatóság 

miatt. Igaz ugyan, hogy a néz�k csak lassan értik meg a felvezetést – egy dara-

big tehát nem unatkoznak. Az els� jelenetek ugyanis énekes-táncos jelleg�ek, 

ezért a szöveg, ami pontosan informálna az alaphelyzetr�l, nem mindig hall-

ható. Ráadásul az els� jelenetben rengeteg a fölösleges tulajdonnév (hol mit 

alapított Claire, milyen vonatok száguldanak át a városon), és nem egy közü-

lük félrevezet�: ha elveszít egy fél sort, az �rjöng� Roland szerkezet hallatán 

hogyan gondoljon a szegény néz� vonatra? Énekelt szöveget másképp kell 

szerkeszteni, mint prózait. Kevesebb információ kéretik, több ismétlés – hogy 

ha elveszítünk egy szót, ne veszítsük el az egész mondandót. Egyetért velünk, 

kedves Ungár Júlia? (Lám, ismét a kisördög beszélt: a kritikus el�írná a dra-

maturgnak, hogy az énekes részek artikuláltság, érthet�ség tekintetében fel-

érjenek a prózaiakkal.)

Az el�adásban a látványvilág a leny�göz�. Benedek Mari jelmezei jól il-

leszkednek Amrus Mária díszletéhez és Dürrenmatt, illetve Zsótér világához. 

A szerz� és a rendez� többször alkalmaz a realisztikustól eltér� elemet: egyva-

lamit mond a szerepl�, és mást látunk. Gondoljunk az ember által „eljátszott” 

fákra, �zre, harkályra. Az el�adásban megmutatkozó médiumok különválnak 

egymástól, hogy a stílusok játékával bolondítsák meg az egyszer� történetet. 

A háromdimenziós térben és a háromdimenziós emberek között hatalmas két-

dimenziós, többnyire embert vagy kaput idéz� díszletelemek függnek. Élénk 

színük mást sugall, mint laposságuk. Ugyanez köszön vissza a jelmezekben: a 

szerepl�k jól, csak épp hiányosan öltözöttek. Egy darabig. Valódi énjük, azaz 

megvesztegethet�ségük felszínre törésével egyre több és egyre rikítóbb darab 

(ing, nyakkend�) kerül rájuk.

Az el�adás látványvilága el tudja kerülni az egyértelm� leképezések, a di-

daktikusság csapdáját. Expresszionista hatást kelt. Az el�adásnak más vonat-

kozásban is merésznek, hasítónak kellett volna lennie. Az er�s formavilág közel 

állt ahhoz, hogy ellensúlyozza a cselekmény sivárságát. De hiányzott még egy 

lépés ahhoz, hogy az alapgondolat, bármi legyen is az, tisztán, bántóan a fel-

színre törjön. (Talán a színház jellege parancsolt megálljt.)
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Kovács Flóra

Az átmenetiség jegye 
a „Mert tudnom kell…”-ben

Írásomban a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóján, 2007. augusztus 20-án 

bemutatott „Mert tudnom kell…” cím� el�adást, a TransylMania zenekar pro-

dukcióját fogom kultúrantropológiai szempont szerint elemezni, kiemelten 

Victor Turner meglátásait használva. Az átmenetiség jegyét nem a színészek-

re fogom alkalmazni, helyette most egy tematikusabb elemzést nyújtok. Azt 

igyekszem tárgyalni, hogyan lehet az átmenetiség jegyét egy el�adáson úgy 

kiemelni, hogy az ne csak és kizárólag a színészre vonatkozzon.

Az elemzés el�tt célszer�nek t�nik az el�adás rövid ismertetése. A produk-

ció a magyarság múltján keresztül úgy vezeti végig a néz�t, hogy utal mind 

a jelenre, mind a jöv�re. Ezt az átvezetést azonban nem direkt módon hajtja 

végre, hanem egy lány életének különböz� szakaszait szemléltetve. Ezen élet-

szakaszok között mondák sejlenek fel, így a lány élete és ez utóbbi mondák 

összeforrva jelennek meg a néz� számára.

Elemzésemet az Arnold van Gennep, kés�bb Victor Turner által tárgyalt 

átmeneti rítusok és azok adott színházi produkcióban való reprezentánsainak 

ismertetésével kezdem, majd áttérek az átmenet térbeli aspektusainak tanul-

mányozására az adott el�adás kapcsán. Végezetül az átmenetek jelenségét 

leginkább képvisel� fi gurák attribútumait vizsgálom.

I. Az átmeneti rítusok ismertetése. Victor Turner Arnold van Gennep el-

mélete nyomán három rítust különböztet meg: az elkülönülés, az átmenet és a 

beilleszkedés rítusát.1 Az elkülönülés rítusában a „szent tér és id�” és a „profán 

vagy világi”2 elválik. Ez az elválás „id�n kívüliséget”3 eredményez. A Nagy Ko-

peczky Kálmán rendezte „Mert tudnom kell …”-el�adásban az „id�n kívüliség” 

több esetben megmutatkozik. A  színpadon fi zikálisan két tér különíthet� el: 

a TransylMania együttes tere és az a tér, amelyben a színészek és a táncosok 

helyezkednek el. A két tér között a kobozzal játszó krónikás4 mozog, � is csak 

annyira, hogy egy kissé felemeli magát az együttes által elfoglalt kiszögellésre 

1 A magyar kiadások fázisokat említenek, én Arnold van Gennep francia kiadású könyve alapján 

a rítusok megnevezést használom. Lásd Gennep, Arnold van: Les rites de passage: étude 

systématique…. Paris, Librairie Critique, E. Nourry, 1909. A rítusok különböz� fajtáinak meg-

nevezésére a Kijárat Kiadónál publikált fordítást hívom segítségül. Turner, Victor, A liminalitás 

és liminoid fogalma a játékban, az áramlatban és a rituáléban. A komparatív szimbológiáról, in 

Határtalan áramlás, Színházelméleti távlatok Victor Turner kultúrantropológiai írásaiban, ford. 

Matuska Ágnes és Oroszlán Anikó, Budapest, Kijárat Kiadó, 2003, 11–51. 
2 Uo., 15. 
3 Uo. 
4 A krónikás szerepére a továbbiakban még visszatérek.
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és leül rá. A  két elválasztott színpadi tér lehetséges, hogy id�ben elkülönül 

egymástól, továbbá hogy a színészek, a táncosok által elfoglalt tér a profán tér 

lenne. Ez utóbbi térre jellemz� még az „id�n kívüliség”, ugyanis a „Bonchidai 

menyecskék”-, a „Még egyszer”- és a „Tiszteld a gyermeket”-jelenetben5 a tán-

cosok, illetve az énekes gyerekek mai ruhákban jelennek meg. A  két el�bbi 

és az utóbbi jelenet keretet képez, így az azokban hordott ruhák a mából a 

múltba, illetve a múltból a mába való átlépés aktusát vetítik el�. A két ördögi 

alak felkúszása a föld alól, a mulatozó emberek közé vegyülése egy mitológiát, 

annak terének beemelését, vagyis az emlékezést hívja el�, amelynek tényleges 

kezdetét a kobozos krónikás fellépése jelzi. A meglep� ebben a keretes szer-

kezetben a beékelés, vagyis az, hogy a színpadra fellép� lány a múltból j�ve 

elt�nik, majd jönnek a táncosok, utána azok ugyancsak elt�nnek, és a törté-

net elkezd�dik, „folytatódik” a kobozos felt�nésével. A keretet így a lány els� 

színpadra lépése megel�zi, vagyis az els� megjelenés prológusként, az utolsó 

pedig epilógusként „olvasható”.

A színpadi tér mind a két része képviselheti az „id�n kívüliséget”, hiszen a 

magasabban elhelyezked� zenészek betölthetik azon krónikások szerepét, akik 

elmesélik a történetet, emlékeztetnek; így a kobozos krónikás csak egynek te-

kinthet� közülük. A hangképzés általi artikuláció, artikulált nyelv hozzájuk tar-

tozik. E krónikások tere a fentebb helyezéssel és a krónikások évszázadokat át-

ível� meséjével elkülönül a néz�k terét�l, „id�n kívülivé” válik. Mind a króniká-

sok, mind a színészek és a táncosok tere együttesen elválik a néz�k terét�l.6

Az „id�n kívüliséget” hangsúlyozza a kör alakú kivetít�, ami egy újabb tér-

ként értelmezhet�, már a rajta ábrázolt animációk okán is. A külön egységként 

megjelen� képek és animációk kommentálják a színpadi eseményeket. Egy-

szer� kommentálásról azonban mégsem lehet beszélni, ugyanis a különálló 

képek mellett a színpadi mozzanatok közvetítése ugyancsak helyet kap ezen 

a kivetít�n, amely kivetít� pedig Napnak vagy Holdnak szintén tekinthet�. Ez 

esetben az animációk, képek és közvetítések a mindent látás aktusát vonják 

be, vagyis azt, hogy a Nap vagy a Hold mindent lát, így a Babba Máriához kap-

csolódó hit emel�dik be az értelmezésbe.

Ha az elkülönülést, illetve az elkülönülés rítusát úgy szemléljük, mint egy 

társadalmi státustól való elválást, akkor a lány (Derzsi Tímea) alakja kerül el�-

térbe. Az elcsábítás következtében � többé nem léphet vissza az elcsábítást 

megel�z� társadalmi pozíciójába, amely az ártatlanság, az érintetlenség je-

gyével ellátott. A szül�k szavát imitáló „Jaj, lányom, jaj”-refrén („Pávás [sz�z] 

lány”-jelenet) ezen elkülönülést�l és az adott társadalom általi kivetést�l me-

nekítené. Az elkülönülést és a kitaszítási folyamat kezdetét jelzi az „Elpártolt 

liliomszál”-jelenet. Ez a jelenet mind a három rítus jegyeit mutatja.

Az elkülönülés jegyét a két ördögi fi gura is hordhatja, ugyanis �k angya-

lok voltak ördögi létüket megel�z�en. Most bukott angyalok. Esetükben az 

5 A jelenet elnevezést használom a dalokkal tagolt, illetve az összeköt� zenei egységekre.
6 Ha a zenészek, a színészek és a táncosok szemszögéb�l néznénk, akkor azt mondhatnánk, 

hogy ez az elkülönülés id�leges. Err�l a kérdéskörr�l b�vebben lásd Kovács Flóra, A színházi 

nyelv iterabilitása és fi gurativitása, Apertúra. Filmelméleti és fi lmtörténeti szakfolyóirat, 2007. 

tavasz [http://apertura.hu/2007/tavasz/kovacs; 2007. 08. 27.] 
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elkülönülés rítusa az el�adást megel�z�en már végbement. Játékukat a ke-

reszttel nemcsak azzal lehet magyarázni, hogy az istenit el akarják csábítani, s 

ezen csábítást a kereszttel való tánccal lehet bemutatni, hanem azzal is, hogy 

megel�z� pozíciójukba akarnak visszalépni. A keresztbe kapaszkodás, majd a 

keresztre fölmászás szintén ezt sugallja. A kereszten ülve pár pillanatig a varjúk 

vagy a kesely�k formáját veszik fel. Fejükön kend� van. Az el�tte lév� percek-

ben �k voltak azok, akik a lányokat a férfi ak ölébe lökték. �k okozták a lányok-

nál jelentkez� elkülönülés rítusát. A két ördögi fi gura a keresztbe kapaszkodó, 

de ugyanakkor a sutyorgást és a rossz „tanácsot” képvisel� álszentséget is be-

ágyazza az el�adásba.

A közbüls� rítus, az átmenet rítusa – amelyet liminálisként szokás nevezni 

(a limen, küszöb szó okán) – a bizonytalansággal írható le.7 A liminális rítus je-

gyét hordó egyének az egyetlen csoporthoz sem tartozást, vagy éppen a több 

csoporthoz tartozást jelenítik meg. Annak a csoportnak a jegyeit is hordják, 

amelyhez tartoztak, illetve azét is, amelybe a közeljöv�be lépnek („a rituálé 

alanyai áthaladnak egy kétértelm� téren és id�n, egy olyan társadalmi határ-

állomáson, amely tartalmazza mind az el�z�, mind az ezután következ� profán 

társadalmi státus vagy kulturális állapot néhány jellegzetességét”8). Ennek a 

köztességnek az attribútumai akkor mutatkoznak meg, amikor a többi lány a 

csoportuktól megvált lányt áthelyezi a másik térbe („Elpártolt liliomszál”-jele-

net). A kereszt és a lányok jelenléte jelzi, hogy ez a lány kapcsolódik még ahhoz 

a csoporthoz, amelyhez az elkülönülés rítusát megel�z�en tartozott, de már a 

jöv�beni csoportjának jegyei is megfi gyelhet�k rajta. Ténylegesen – ebben a 

pillanatban – egyik csoport tagjának sem mondható.

A harmadik rítus a „beilleszkedés”, a „betagozódás” rítusa. Ekkor az egyén 

„új, viszonylag biztos, jól meghatározott”9 „pozícióba” lép. Turner ennek a há-

rom rítusnak a folyamatát ugyanazon társadalmon belül szemlélteti. A  Tran-

sylMania-produkció egy beilleszkedést, egy új, másik csoportba lépést mutat a 

lány kapcsán, ugyanis a lány a varázsdobozos jelenetben már egyáltalán nem 

annak a csoportnak a tagjaként mutatkozik meg, amelyhez régen tartozott.10

II. A  térbeli aspektus részletesebb kibontása az átmenetek jelensé-

gének függvényében az el�adás tematikus szintjén. Victor Turner szerint a 

társadalmi pozíciók közti váltás, vagyis az egyik pozícióból a másik pozícióba való 

átlépés helyváltoztatással jár. A  „Mert tudnom kell…”-el�adás ezt állítja el�térbe 

akkor, amikor a két ördögi alak kis zacskókat osztogat az addigi tartózkodási he-

lyüket elhagyóknak („Erdély fel�l”-jelenet). A jelenséget több szempont szerint le-

het értelmezni. A szül�föld elhagyását ideiglenesnek lehet nevezni, ha a „Jobb ott-

hon”-jelenetet az „Erdély fel�l”-jelenet párjának véljük, azaz arra való válasznak.

7 Turner, Victor, A rituális folyamat, ford. Orosz István, Budapest, Osiris, 2002.
8 Turner, 2003, 16.
9 Uo.
10 Ha ez a varázsdobozos és az „Elpártolt liliomszál”-jelenet nem lenne, akkor lehetne beszélni 

a férjes asszonyok csoportjába való belépésr�l, de ez a két jelenet egy ilyen interpretációt 

nem enged meg. A varázsdobozos jelenet során a lány úgy lép be, mint egy manöken, egy 

gyakorlott segéd, aki a porondmesterrel (itt porondmesterekkel) jó ideje együtt dolgozik. 
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A csángó népviselet felt�nése az el�adásban azonban egy másik interpretá-

ciót aktivál. Ez az olvasat a madéfalvi veszedelem körüli történelmi periódusra, 

vagyis arra támaszkodik, hogy a madéfalvi veszedelmet követ�en a székely-

ség egy része elhagyta Székelyföldet és Moldvában telepedett le.11 Egy ilyen 

értelmezés kapcsán a helyváltoztatás nem tekinthet� ideiglenesnek, ugyanis 

az átvándoroltak Moldvában maradtak.12 Ha emellett a mai Moldva magyar né-

pességének helyváltoztatását vizsgálom – lévén, hogy egy 2007-es el�adást 

elemzek –, akkor megállapíthatom: létezik a Moldvából való kivándorlás, de ez 

ideiglenesnek nevezhet�, tekintettel arra, hogy a jobb kereset reményében a 

kivándoroltak többsége hazamegy, miután a számára már szükséges anyagi 

biztonsággal rendelkezik.13 Ha ideiglenes a helyváltoztatás, akkor – a turne-

ri terminológiával élve – a posztrituális alany visszalép a prerituális térbe (itt: 

Erdély, Moldva) úgy, hogy a posztritualitás attribútumait magán hordozza to-

vábbra is.14

Az el�adás térszerkesztésének tárgyalásakor fontos még említeni az ör-

dögi fi gurák mozgását, akik a territorializációs folyamatokat következetesen 

mutatják be. Els� megjelenésükkor hason csúszva másznak el� a föld alól – a 

színpad alól, a Pokolból –, majd a táncukkal bejárják a teret, az emberek közé 

vegyülnek a „Bonchidai menyecskék”-jelenetben. Valamennyire kitágítják ön-

nön területük határát, ugyanis sikerül egy lányt elcsábítani, azaz területükbe 

bevonni, illetve ezzel együtt területüket növelni. A lány így az � fennhatóságuk 

alá kerül, az � attribútumaikkal fog rendelkezni, így az általa „bejárt” terület 

szintén felveheti ördögi attribútumait. Az el�adás végén azonban a gyerekek 

visszatuszkolják az ördögi alakokat a színpad alá, a Pokolba. Az emberek vi-

lágának egészét tehát nem sikerült az ördögi attribútumával ellátni, azaz az 

ördögi területévé tenni, territorializálni. A  színpad alá tuszkolás ugyancsak a 

határ-, illetve küszöbjelenséget emeli ki, amely jelenség pedig az el�adás egé-

szében hangsúlyos pozíciót foglal el. Az ördögi fi gurák átlépik a „küszöbüket” 

(limen) és belépnek az emberek világába. Ezek után a gyerekek visszalökik 

�ket a Pokolba egy ajtón keresztül, amelynél szintén lennie kell egy „küszöb-

nek”. A táncoló sámánok – akárcsak kés�bb a lányt behozó fi úk – lelépnek, le-

ugranak a színpadról (a küszöbön átugranak), így hagyják el a színpad világát, 

határát. Mivel még egy kis ideig a színpad el�tti füves téren maradnak, annak 

11 A moldvai magyar közösség egy része szintén ezt hangsúlyozza. A térképr�l leolvasható a 

székely-csángók eloszlása: http://pusztina.csango.ro/cstelep.htm; 2007. 08. 28.; a kérdés-

r�l b�vebben: Domokos Pál Péter, A moldvai magyarság, Budapest, Fekete Sas Kiadó, 6. 

kiadás, 2001. 
12 Természetesen tudunk visszavándorolt székelyekr�l is, az írásban most a többségre vonat-

kozik a megállapítás. 
13 Helyiekkel való beszélgetésre támaszkodom. Hasonlót tapasztal Pozsony Ferenc is: „Napja-

inkban csendes visszavándorlás indult meg falvaik felé, ahol a családok 1990 után visszakap-

ták az 1962-es kollektivizálás során elkobzott földjeiket. Ez a visszatelepedés ugyanakkor azt 

eredményezi, hogy nyelvi, kulturális és társadalmi téren újra be kell illeszkedniük szül�falujuk 

világába meg értékrendjébe.” Pozsony Ferenc, A moldvai csángó magyarok, Budapest, Gon-

dolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, 2005, 158. 
14 Mindenképpen feltételeznünk kell az alanyon végbemen� valamiféle változást. 
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területére is hatnak attribútumaikkal. A kobozos krónikás felemeli magát a töb-

bi krónikás (TransylMania) terébe a „küszöbön” keresztül. A táncoló tömeg az 

ördögi fi gurák el�l lemenekül a színpadról a „Még egyszer”-jelenetben. Belép 

a közönség terébe, ahogyan a lány teszi, egyszer az el�adás közben („Indulj el 

egy úton”-jelenet), majd a legvégén. Ekkor is egy küszöböt kell átlépni. Minden 

egyes színpadi el�adásban felfedezhetünk egy „küszöböt”. A különbség e pro-

dukciónál abban rejlik, hogy az alkotók itt magával a „küszöbbel” is játszanak.

Az átmenet jelenségeinek térbeli aspektusa tehát a „Mert tudnom kell…”-ben 

a küszöblét el�térbe állításával írható le.

III. Az ördögi fi gurák. Tekintettel arra, hogy a „Mert tudnom kell…”-pro-

dukció elemzésénél végig az átmenet jelenségét vizsgálom, az el�adásbeli ör-

dögi fi gurák tanulmányozására kell áttérnem, hiszen ezek a fi gurák nyújtják a 

legmegfelel�bb példát az átmenetre.

Mindenekel�tt tisztázni szükséges az ördögi azon mondavilágban betöltött 

jegyét, amely mondavilágra utalás történik. A moldvai magyar monda szerint a 

teremtéskor az Isten mellett az Ördög is munkálkodott.15 A kett�jük versengése 

megjelenik a teremtés folyamán. Az el�adás során ez a versengés érzékelhe-

t�, ugyanis az ördögi alakok kereszten ülése pillanatnyi gy�zelemként szintén 

felfogható. Az Ördögi a kereszten ül, az Isteni jelképén, az Isteni területébe lép 

be, rövid id�re megpróbál az Istenin „felülkerekedni”, mégha csak ilyen fi zikális 

módon is, a jelképre ráülve. Ennél sokkal összetettebb jelentéshálóval bír az a 

mozgássor, amely folyamán az egyik ördögi fi gura a kezét görcsösen felemeli. 

A szemünk az ujjai hegyét, a körmét fi gyeli. A köröm ilyenfajta hangsúlyozása 

az Ördögi kapcsán nem véletlenszer�, hiszen a moldvai csángók mondavilá-

gában Lucifer „háromszori alámerülés után a víz fenekér�l körme alatt földet 

hozott fel, mely a víz felszínén fokozatosan növekedni kezdett. Abból az Isten 

megteremtette a férfi embert, az Ördög pedig az els� asszonyt.”16 A n� (itt a 

lány) mint az elcsábíthatóság jelképe így élhet az el�adásban. Ha szorosan ol-

vassuk a problematikát, akkor azt állíthatjuk, hogy az Ördöginek nem lehetett 

nehéz a lányt hatalmába keríteni, ugyanis ha a lány az Ördögihez tartozott (a 

teremtésb�l adódóan), akkor az Ördöginek csak újra a saját ördögi birodalmá-

nak részévé kellett �t tennie.

Ha azt fogadom el, hogy az ördögök bukott angyalok, akkor azt fogadom 

el, hogy az el�adás két ördögi alakja angyal lehetett a múltban. Most, már bu-

kásuk következtében az Ördög birodalmához is köt�dnek. Az „is” azért szere-

pelhet itt, mert a két alak e köt�dése nem feltétlenül egyértelm�, hiszen �k az 

átmenetiség jegyét mutatják. Meg tudjuk még �ket egymástól különböztetni 

az arcuk eltér� jegyei miatt, ellenben �k már az egyöntet�ség felé közelednek. 

A ruhájuk megegyezik, nem látunk semmi eltérést a két öltözeten. Az átmenet 

során ez nem meglep�, ugyanis „a beavatandók oly közel kényszerülnek az 

egyformaság, a strukturális láthatatlanság, valamint a névtelenség állapotá-

15 Pozsony, i. m.
16 Uo., 119.; b�vebben lásd. Bosnyák Sándor: Magyar Biblia. A világ teremtése, az özönvíz, 

Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában, Budapest, L’Harmattan Kiadó – Eu-

rópai Folklór Intézet, 2001. 
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hoz, amennyire csak lehetséges”.17 Egymáshoz hasonlók, a többit�l, a közeg-

t�l (itt: az emberekt�l) különböznek. A két ördögi fi gura lehetséges, hogy még 

nem ördög, csupán az ördöggé válás útjára lépett. Túl kell esni a beavatáson. 

A beavatás része az, hogy el kell csábítani a lányt (vissza kell csábítani a n�t 

az Ördöghöz). A beavatások része gyakran a rendnélküliség létrehozása. Ezen 

beavatások idején a n�k elcsábítása, a falvak, a kertek kifosztása látható. A be-

avatáshoz tartozik tehát a káosz megteremtése, ami szintén a liminális jellemz� 

vonása.18 Ha a cél a rendetlenség elérésének bemutatás a rendben, akkor ezt 

az ördögivel tökéletesen meg lehet jeleníteni. A  legszembet�n�bb ez akkor, 

amikor a két ördögi alak a fehér ruhás lányok közé jut. Ez esetben a két fi gura 

a rendszert rontó, zavaró alak. �k azok, akik a lányokat a férfi ak ölébe helyezik. 

A káosznak az eredményét mutatja a varázsdobozos jelenet. A lányt már annyi-

ra sikerült egy másik világ, norma elemévé tenni, hogy cirkuszi mutatványosok 

segédn�jeként t�nik fel. Az ördögi alakok a cirkusz világán belül ugyancsak 

létrehozzák a rendetlenséget, hiszen a néz�közönség nem ahhoz szokott, hogy 

azon varázsdoboz kinyitása után – amelybe a varázsló t�röket szúrt, és amely-

ben a segédn� tartózkodott – egy fél disznót pillant meg.

Mivel ennek a két ördögi fi gurának a feladata csak részben sikerült, vagyis 

csak a lányt csábították el, más társadalmi pozícióba juttatták, de a közösség 

egészét nem tudták az Ördög oldalára átállítani, feltételezhetjük, hogy e két 

alak beavatási szertartása nem ért véget. Talán nem ez volt az els� próbálko-

zásuk. Az átmenet rítusa az � esetükben hosszú, jobban mondva a „»küszöb« 

kitágított és elnyújtott, azaz inkább alagúttá válik”19. A két „beavatandó” a siker-

telenség miatt beragadt az átmenet rítusába. Az eljövend�t képvisel� gyerekek 

visszalökik �ket a Pokolba, így gyanítható, hogy a két alak az elkövetkez�kben 

sem tudja végrehajtani feladatát.

Az elemzés azt t�zte ki célul, hogy feltárja a Nagy Kopeczky rendezte kiváló 

el�adás azon átmenetekhez kapcsolódó jegyeit, amelyek nem a színész mi-

benlétéhez köt�dnek. Az átmenetek rítusainak és a produkcióban való egy-egy 

repreztánsának ismertetése után áttért az átmenet térbeli aspektusának vizs-

gálatára. E vizsgálat a „küszöb” hangsúlyos meglétének lehet�ségét emelte ki. 

A tér kérdése átvezetett az átmenetet legmarkánsabban mutató ördögi alakok 

tanulmányozására. Az írás e két alak attribútumainak elemzése végén arra a 

megállapításra jutott, hogy az adott két fi gura léte az átmenethez, a liminali-

táshoz köt�dik tevékenységük sikertelenségénél fogva.

17 Turner, 2003, 18. 
18 „A liminalitás viszont sokak számára sokkal inkább a bizonytalanság tet�pontja, a káosznak 

a kozmoszba, a rendetlenségnek a rendbe való betörése, nem pedig a kreatív, emberek 

közötti és embereken túlmutató elégedettség és tettek tere. A  liminalitás a betegség, a 

kétségbeesés, a halál, az öngyilkosság színtere lehet, és az összeomlásé, a normatív, pon-

tosan meghatározott társadalmi kötelékek és kapcsolatok összeroppanásáé, a helyreállítás 

reménye nélkül.” Uo., 39. 
19 Uo., 34. 
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„Maguk, m�vészek meg 

tudják fogalmazni. Maguk-

nak talán könnyebb! Bár ki 

tudja? Nem, mégsem hin-

ném. De legalább meg tud-

ják fogalmazni. Valaki csak 

cipeli magában évekig” – az 

írót vigasztaló orvos sza-

vai vonatkozhatnának bár-

mely fájdalmas élményre, 

amelyet nehéz feldolgozni. 

Balogh Robert új könyve, 

mely kivitelezését tekintve 

– így a borító színe, képi 

motívuma, a hátoldalán ta-

lálható recept révén – maga 

is szép, átgondolt „kerete” 

a szövegnek, a lehet� leg-

fájdalmasabb veszteségr�l 

szól: az édesanya halálos 

kimenetel� betegségét, az 

azzal járó testi-lelki folya-

matokat idézi fel az elbe-

szél�, az �t mindvégig ápo-

ló fi a megfogalmazásában.

Az „Anya és a fi ú ne-

vében” elkezdett szöveg a 

beteg anya és fi a visszaem-

lékezéseit, élményeit, ref-

lexióit, illetve bels� mono-

lógjait tartalmazza. A  szer-

z� – eddigi munkáihoz ha-

sonlóan – különféle ven-

dégszövegeket, úgymint 

tudományos cikkeket, re-

cepteket, álomrészleteket, 
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naplójegyzeteket, átköltött meséket 

sz� a két fi gura szövegeibe, illetve 

közéjük, melyek át-áttörik az író-el-

beszél� lineáris történési sorrendbe 

rendezett elbeszélését, az anya beteg-

ségének els� jeleit�l kezdve egészen 

annak haláláig. Ez a m� nemcsak 

témáját és a vidéki író elbeszél�höz 

választott egyes szám els� személy� 

narrációt tekintve személyes hang-

vétel�, mely eddig is Balogh er�ssége 

volt – önéletrajzi ihletettsége ebben a 

munkájában még a „sváb-trilógiánál” 

is er�teljesebben érzékelhet�.

A  szöveg többek között az elbe-

szél�t körülvev� kulturális, politikai 

eseményeket, beazonosítható közéleti 

személyiségekkel való találkozásokat 

idézi fel a vidéki író életéb�l. Berlinbe, 

Budapestre, a meg nem nevezett, ám 

Pécsként beazonosítható kisvárosba 

kalauzolja el az olvasót, pár kép-

pel felvillantva a nyugat-európai és 

a magyar metropolisz kontrasztját, a 

Nyugat- és Kelet-Európa gazdasága 

és szociális hálója közötti különbsé-

geket, valamint a mentalitásbéli el-

téréseket, melyek nálunk még épp a 

f�ként vidéken fontos családi kötelé-

kekhez, az otthonoshoz, az ismert-

hez, a gyökerekhez való köt�désben 

ragadhatók meg.

Emellett azonban a szöveg ge-

nerációs különbségeket is megfogal-

maz, miközben egyre kisebb átmé-

r�j� koncentrikus köröket rajzol két 

középpontból az elbeszél� író és az 

édesanya élete köré, az idegenb�l az 

otthonos, a városi gondtalanságtól az 

egyre behatároltabb élet és tér felé ha-

ladva. Ennek során a betegség küls� 

jegyei, a rák meghatározta tevékeny-

ségek, a mindennapi élet helyett a 

bels� történések, a múlt, a fájdalom 

és a megváltó szeretet kibontakozása 

válik központi történéssé, lelassítva 

az id�t, rögzítve a várakozás, remény, 

csüggedés, küzdelem és beletör�dés 

hullámzását. Ezt a sajátos besz�külést, 

a hétköznapitól, a normalitástól való 

elszakadás és az er�söd� befelé való 

fi gyelés folyamatát jelzik az egyre s�r�-

söd� tudatfolyam technikájával, egyes 

szám második személyben megírt ré-

szek, az egyre rövidebb, szakadozot-

tabb, újból és újból elkezdett fohászra 

vagy litániára emlékeztet� szerkesztés, 

mely mégis végig a megfelel� arány-

érzékkel rendelkezik ahhoz, hogy ne 

legyen túl sok a megkövetelt empátia, 

a feltárt érzelem a szövegben.

Az elbeszél� a beteg, a betegség 

körülményeinek, az ápolással kapcso-

latos vegyes érzelmek naturalista le-

írásával, a külvilág reakcióinak rögzí-

tésével, a különféleképp viselked� ro-

konoktól, kollégáktól, szomszédoktól 

kezdve egészen a karikírozott ápoló-

kig, betegekig, a félresikerült n�ügyek 

már-már cinikus betétjeivel, a (nagy)

városi m�vészegzisztenciák portréi-

nak beékelésével kerüli el a giccset, 

a monotóniát, a szentimentalitást. 

A szöveg ezen eszközökkel és az oly-

kor nyers, öniróniától sem mentes ön-

refl exiókkal együtt emeli valószer�tlen 

tisztaságba az anyát, annak „szelíd 

és szomorú” sorsával együtt, mely-

nek lényegi momentuma a lemondás: 

„Én azt hittem, vár rám valami. Amit 

ki kell érdemelni.” Az anya múltbeli 

visszaemlékezései többek között a 

saját édesanyjára és annak halálára 

nemcsak megduplázzák önnön sor-

sát, és nemcsak olyan múltbéli tükröt 

tartanak a jelennek, mely felületén a 

feltétlen bizalom és szeretet örökl�dik 

tovább, hanem egy sajátos kort, egy 

generáció életszemléletét világítják 

meg. Olyan tapasztalatokat idéznek 

fel, melyeknek történelmi háttere a 

„legvidámabb barakk” kommunizmu-

sa, terük pedig egy kis, kelet-európai 

ország vidéki települése.
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A  szépirodalomban nem ritka az 

anya életével, anya-fi ú kapcsolattal 

foglalkozó tematika, de kevés olyan 

m�vet lehet felsorolni a huszadik szá-

zad beköszöntése óta, amely nem en-

nek a fontos kapcsolatnak a negatív 

vetületét igyekezne rögzíteni, vegyük 

akár Peter Handke Vágy nélkül, bol-

dogtalan, Jelinek A  zongoratanárn�, 

Vámos Miklós Anya csak egy van, 

vagy Bartis Attila nagy siker� Nyu-

galom cím� könyvét. A  rossz anya, 

legyen bár túl szeret� vagy épp en-

nek ellentettje, a boszorka, a gonosz 

mostoha fi gurája, a minél hamarabb 

leszakadni és önmegvalósítani kívánó 

individuumok és a patchwork-csalá-

dok korában jobban foglalkoztatja a 

„fi úkat” és a társadalmat, mint az anya 

pozitív mítosza.

A  hollandi mártás József Attila-i 

mama-szeretete az anya alakján ke-

resztül válik hitelessé, amelyet vi-

szont a fi ú rögzít, rögzítve önmagát 

az anyához való viszonyban. Így lehet 

a fi ú szeretete az anya által végül az 

anyát megváltó szeretetté, ugyanúgy, 

ahogy az apa fi gura minden hiátus 

volta, szánalmassága, önzése ellenére 

(meg)érthet�vé válik, az anya megbo-

csátása, szeretete révén nem kárhozik 

el feltétlenül az olvasó szemében.

A  regény ily módon nemcsak egy 

anya-fi ú viszonyt kísér végig azon 

az úton, ahol – és valószín�leg ilyen 

mértékben csakis ott – a szeretet és 

a bizalom a végs�kig teljesedik ki, 

hanem, mint a bevezet�ként idézett 

részlet is utal rá, a m�vészet köte-

lességér�l vagy lehet�ségér�l is szól: 

hogy az élet teljességét, határtalansá-

gát próbálja megragadni. Még akkor 

is, ha szintén önironikus gesztusként 

egy Münchhausen bárótól vett idézet 

található az els� oldalon. „Elnézést 

kérek mindenkit�l, akit kifelejtettem a 

regényemb�l” – jelöli a szerz� a fi kció 

és nem-fi kció közti határ a kés�bbi 

tárgyhoz képest kevéssé fontos, ke-

véssé értelmezhet� voltát.

Végs� soron nehéz pontosan meg-

fogalmazni, mit is teljesít, visz vég-

hez ez a vékony kis könyv, hiszen 

az elbeszél� személyes élettörténetét 

az emberi lét egy nagyon fájdalmas 

pontján veti papírra olyan körültekin-

t�n, pontosan, hogy végeredményben 

nem a fi kció és valóság viszonya, a 

megírtság, a „hogyan”, hanem a „mi” 

megindító volta nyújt új tapasztalatot, 

egyfajta beavatottság-élményt az ol-

vasónak. Amiben a regény által része-

sülünk, szakrális síkot kap, és ezáltal 

egyszeri, megismételhetetlen élményt 

nyújt, bár az élmény szót, éppen a tar-

talom súlya miatt, szintén vigyázva kell 

használni. A szakralitás, mely az anya 

és fi a, anya és gyermek közti végtelen, 

kimondatlan vagy nehezen kimondha-

tó kapocs, kapocsként kezd m�köd-

ni a szöveg és befogadója között is. 

Ahogyan a fülszöveg egyetlen monda-

ta találóan megfogalmazza: „Balogh 

Robert új és profán könyve, a szeretet 

elmondhatóságának határairól szól.” 

Az írónak sikerül a legvégs�kig tágíta-

ni ezeket a határokat. „Mindezt majd 

megírom pontosabban is”, olvassuk 

az elbeszél� egy odavetett, intertextu-

ális bejegyzését, amikor az anya halála 

utáni ürességet igyekszik megfogal-

mazni. Talán ennél pontosabban már 

nem is lehet, és nem is kell. A szöveg 

teljes; teljesíti, amit vállal.


