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„A kritika gondoskodik arról, hogy a 
szülőföldjéhez kötött író értelmetlen 
provincializmusba ne zárkózzék, s a 
kritika óvja meg az egész irodalmat is 
a nemzeti provincializmus túlzásaitól.”

   (Németh László: A kritika feladatai)

„Izoláció és egyetemesség problémája 
legföljebb első hallásra tetszhet elvont 
problémának, az irodalom belügyének. 
A tét sokkal nagyobb ennél. Bezárkózás, 
elszigetelődés, felmorzsolódás – vagy 
pedig megpróbálni minőséggé párolni 
mindazt, ami saját, keserves emberi és 
közösségi tapasztalat bennünk.”

   (Grendel Lajos:  
   Elszigeteltség vagy egyetemesség?)

„Irodalomban gondolkodni ugyanis az én 
olvasatomban azt jelenti: vállalni a vitát, 
a különféle nézőpontok ütköztetésének örömét, 
s vállalni azt is, hogy »igazságainkat« 
szüntelenül módosítanunk kell.”

   (Németh Zoltán:  
   Az irodalomban gondolkodók öröme)
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A kötet megjelenését támogatta 
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Elindulások és megérkezések  
a mai kárpátaljai magyar irodalomba

Egy olyan olvasónak, aki viszonylag rövid terjedelemben sze-
retne tájékozódni a mai kárpátaljai magyar irodalom sajátos 
atmoszférájáról, de esetleg egyáltalán nem vagy alig ismeri 
ennek a régiónak a kulturális és történelmi hagyományát, 
saját előzetes ítéleteit csak vonakodva hajlandó kitenni a 
párbeszéd és a másként is értés lehetőségének, először nem 
annyira az irodalomtörténet, az irodalomelmélet vagy az 
(önismereti) esszé vonzáskörébe tartozó írásokra hívnám fel 
a figyelmét, hanem mindenekelőtt egy szépirodalmi műal-
kotásra, egy rejtélyes regényvilágra. Igaz ugyan, hogy a talált 
szöveg fikciója, a  töredékes, novellafüzér-szerűen felépülő 
szerkezet e regény megjelenésekor már sokszor használt írói 
fogássá vált a kortárs összmagyar irodalomban, és a re gio-
nális kánonban sem feltétlenül számított radikálisan újnak, 
rendkívülinek, mégis úgy látom, maga az alapszituáció (a fo-
lyamatos fordításban-lét), a  teremtett helyek és karakterek, 
illetve a fogalmi tisztaságot metaforikus áttételezéssel elbi-
zonytalanító elbeszélésmód, a  furcsának ható keveréknyelv 
fikciójának működtetése miatt a Méhe nélkül a bába (2007), 
Berniczky Éva regénye az, amelyből egy gondolatkísérlet ere-
jéig érdemes kiindulni és próbát tenni a kárpátaljai magyar 
regionális irodalmi hagyomány olvasására.

A  vallomástevő és műfordító szerepében is megszólaló 
elbeszélő ilyen érzésekkel, megfontolásokkal indul útnak, il-
letve érkezik meg a regény elején:

Sokadszor tettem meg ugyanezt a távolságot, talán 
az ismétlés monotóniája növelte a valóságosnál hosz-
szabbá, s  ez előtt a vég nélküli utazás előtt nem ar-
ról állítottam össze listát, mit vigyek magammal, azt 
vettem számba, mit elengedhetetlen itthon hagynom. 
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sodródott, a létező szocializmus értékszemléletében felnövő, 
de azzal mostanra kiélezett viszonyba kerülő, főleg kétkezi 
munkás szegényemberek (Bartha Gusztáv: Világvég, 2015), 
illetve a többszörösen hátrányos helyzetűek, főként a cigány 
kisebbséghez tartozók rendkívül nehéz sorsának, nyomo-
rúságának, idegenségének realisztikus igényű megjelenítése 
(Shrek Tímea: Halott föld ez, 2019). De az utóbbi években a 
regény műfaját tekintve is izgalmas változások történetek. Az 
önéletrajzi regény regionális változatában a gyermekkori em-
lékek rekonstruált világa és az elbeszélt jelen közötti állandó 
mozgásban válik megragadhatóvá az emlékezés folyamatá-
nak összetettsége és szükségszerű töredezettsége (Vári Fá-
bián László: Vásártér, 2018). Az apai és anyai örökség terhé-
től, illetve „az átkozott provincia” kötelékétől szabadulni nem 
képes én-elbeszélő megsokszorozódik, szétszóródik térben 
és időben, hogy a regényírás nehézségeivel való szembesülést 
követően visszatérhessen az alapproblémára: a  hagyomány 
személyiségformáló és azt később is meghatározó szerepé-
re (Balla D. Károly: Tejmozi, 2011). A személyesség szövegbe 
íródásának lehetőségei, az életrajzi fikció kereteinek kitágí-
tására tett kísérletek (Kilátás, 2010; Darabolás, 2013), illet-
ve az én meghasadásának és szétesésének stációi (Hasadás, 
2015) kerülnek középpontba Brenzovics Marianna rendsze-
rint rövidformákból felépülő, a  zsánerműfajok felől érkező, 
poétikai kérdésekkel is számot vető regényvilágában. Az öre-
gedés visszafordíthatatlanságának és az újabb értékszemlé-
letekkel való konfrontációknak a tapasztalata íródik bele egy 
sajátos versesregény-trilógia töprengésekkel és dohogásokkal 
teli szövegvilágába (Nagy Zoltán Mihály: Messze még az al-
konyat, 2008; Fogyó fényben, 2010; Túl a fényeken, 2012).

Ez a rendkívül vázlatos és futó áttekintés is jelzi, hogy 
alapvető változások történtek az utóbbi tíz-tizenöt év során 
ebben a regionális kánonban. A kárpátaljai magyar irodalom 
zártsága sok tekintetben oldódott, a  hagyományszemlélet 
beszűkülésének veszélye pedig – ami a rendszerváltást kö-
vető időszakban még komoly problémát jelentett –, mára úgy 

Feszengve, szorongással szedelőzködtem, pedig egy-
re gyakorlottabban álltam ellen az ilyenkor szoká-
sos becsomagolás kényszerének. Indulásaim inkább 
tűntek megérkezésnek, a  csábító bizonytalan vált az 
egyetlen bizonyossággá, amelyért cserébe szívesen le-
mondtam fontosnak hitt tárgyaimról, életem lényeges 
 mozzanatairól.1

Nem annyira az indulás előtti megszokott készülődés, in-
kább a belső érzékelés kivetülése miatt idézem ezeket a so-
rokat, mert pontosan írják le a viszonylagossá váló időt és te-
ret – érzékeltetik azt, hogy az elindulásban mindig ott van a 
megérkezés.

***

Az egy irányban előrehaladó idő képzetének problemati-
kussága, a körkörösség, az ismétlés, a folyamatos visszatérés 
alapélménye a mai kárpátaljai magyar irodalomnak, ahogyan 
a terek, határok viszonylagossá, átléphetővé válása is. A né-
zőpontváltások felerősödtek, a  távlatok és értékrendek kér-
dése egyre összetettebbnek, bonyolultabbnak tűnik. A vers-
ben megszólaló lírai én érzékeli környezetének pusztulását, 
és azt, hogy alig tehet ellene valamit az íráson, a feljegyzések 
olykor alkalmi gesztusán kívül (Vári Fábián László: Ereim-
ben az idő, 2015). A határ, a drótkerítés, az átkelés, az útlevél 
és a személyiség közötti feszültség mindennapi tapasztalata 
– a különféle költői hagyományok és formák megidézésével – 
íródik bele a kárpátaljai identitásba (Bakos Kiss Károly: Ré-
sze még, 2012). A kisprózai műfajokban egyrészt a kulturális 
különbségek játéka és a realizmustól eloldott, mágikusnak is 
nevezhető, csodás emberi átváltozások teremtik meg a régió 
sajátos atmoszféráját (Berniczky Éva: Szerencsegyökér, 2018). 
Másrészt továbbra is jelen van a társadalom perifériájára 

1 Berniczky Éva, Méhe nélkül a bába, Magvető, Budapest, 2007, 5.
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mát, mert bizonyos alkotások adott esetben többet és mást 
mondanak, másféle értékszempontok szerint tárulhatnak fel 
a regionális kánon kontextusában, mint azon kívül. Az értel-
mezéshez használt fogalmi vagy metaforikus nyelv terheltsé-
gével és az ideológiai kisajátítás problémájával kapcsolatban 
viszont igen erős (ön)reflexív viszony kialakítása szükséges.

***

A Méhe nélkül a bába egyik jelenetében figyelhetünk fel arra, 
hogy az elbeszélő, aki éppen megérkezik a könyvgyűjtő, Szvi-
telszki otthonába, a szobába lépve, a könyvek között milyen 
különös tapasztalatokra tesz szert.

Ahogyan házának eddig megismert helyiségeit, ezt 
is csak erős jóindulattal lehetett szobának nevezni, 
az igazat megvallva, inkább raktárra vagy lomtárra 
hasonlított. Holott a tulajdonosa itt őrizte legféltet-
tebb kincseit. A padlótól a mennyezetig feltornyozott 
könyvek töltötték ki a négyzetmétereket. Értékes, pó-
tolhatatlan kötetek ingtak, hajszálvékony pókhálókon 
függtek, hintáztak, a belépőnek olyan érzése támadt, 
hogy a legkönnyebb sóhajtól rádől a hatalmas káosz, 
és menthetetlenül agyonnyomja az egyedi kiadvá-
nyok, ritka, felbecsülhetetlen értékű nyomtatványok 
fala, amelynek külön darabjai csakis az ide bemerész-
kedő halálában nyerhetik vissza elveszített méltó ér-
téküket. Talán azért tértem vissza már sokadszorra, 
mert kínos volt sértetlenül kikerülnöm innen.2

Úgy gondolom, sok szempontból egy ilyen archívumhoz ha-
sonlítható a kárpátaljai magyar irodalom. Nem csupán azért, 
mert jórészt magángyűjtők házi könyvtáraiban férhetők hoz-
zá „az egyedi, ritka, felbecsülhetetlen értékű kiadványok”. 

2 Berniczky, I. m., 14–15.

tűnik, tematikailag és poétikailag is izgalmasnak mondható 
kísérletekben oldódik fel évről évre. Ugyanakkor a változá-
sokkal együtt olyan elméleti kérdések is a felszínre kerültek, 
amelyekkel számolnia kell e regionális kánon értelmezőjé-
nek. Hogyan körvonalazható ma a kárpátaljaiság fogalma, 
és mi az, ami e folyton változó fogalom részének tekinthető? 
A rendszerváltás előtt még viszonylag egyszerűnek látszott a 
képlet: aki Kárpátalján él, alkot, ad ki műveket, az a kárpát-
aljai magyar irodalom részévé válik. Ez a naiv automatizmus 
azonban már húsz-huszonöt éve sem működött jól, a kortárs 
folyamatokra tekintve pedig még nagyobb a bizalmatlanság 
az említett képlet iránt. Mert mi az, ami valóban számít? Az 
író vallomása, önszemlélete? Aki a kárpátaljai magyar író/
irodalom fogalmát elveti, az kiírhatja magát ebből a regioná-
lis hagyományból? Vagy a tagadás is ugyanúgy része a hagyo-
mány értelmezésének, mint az igenlés? Számít-e még, hogy 
hol jelenik meg egy író alkotása? Az általam felsorolt művek 
tekintélyes része ugyanis nem Kárpátalján, kárpátaljai kiadó-
nál látott napvilágot, sőt, ezek jellemzően nem is könnyen 
hozzáférhetőek a régióban. Vajon az életmű, a kötet, esetleg 
az egyes műalkotás tekinthető kiindulópontnak és rendsze-
rezési alapnak? Mihez kezdhetünk azokkal az életművekkel, 
amelyeknek csak bizonyos része kötődik e régióhoz? Ho-
gyan integrálhatók a kárpátaljai magyar irodalom kánonjá-
ba azoknak az alkotásai, akik áttelepültek, akik adott esetben 
kettős-hármas kötődéssel rendelkeznek (Finta Éva, Füzesi 
Magda stb.)? És a kérdések sorát még sokáig folytathatnánk…

Talán nem véletlen, hogy az utóbbi évek értelmezői gya-
korlatában – szinkronban más regionális kánonok elméleti 
belátásaival – a hangsúly a szerzőről (és a hozzá kapcsolódó 
kultuszról) áttevődött a mű és a befogadó viszonyára. Ebből 
kiindulva pedig könnyű belátni azt is, hogy egy adott műal-
kotás egyszerre akár több hagyomány részévé is válhat, at-
tól függően, milyen erős értelmezési javaslatok érkeznek a 
befogadóktól. Éppen ezért nem hiszem, hogy érdemes len-
ne mindenestül elvetni a kárpátaljai magyar irodalom fogal-
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Árok és palló
(Irodalmi élet és viszonylagosság Kárpátalján)

Mióta a kárpátaljai magyar irodalom problémájáról a rend-
szerezés igényével gondolkodom, gyakran szembesülök az 
értékrendek és -rendszerek viszonylagosságával. Nemcsak 
abban az értelemben, hogy a mérvadónak tekintett regioná-
lis értelmezői közösségek, körök (vagy fogalmazzak kevésbé 
nagyvonalúan: értelmezők) által kiemelt és megőrzésre érde-
mesnek gondolt szövegek esetenként teljesen értéktelennek 
tűnnek a másik szemléleti irányvonal képviselőinek szemé-
ben. De abban is, hogy ami a kárpátaljai magyar irodalom 
– mint feltételezett és valamilyen módon ma is körülhatá-
rolható entitás – öntudata számára lényeges, kiemelkedő, 
irodalomtörténetileg is fontos fordulópontot jelez, az mond-
juk Budapestről, Kolozsvárról, Pozsonyból vagy Újvidékről 
nézve nemcsak hogy idejétmúltnak, megmosolyogtató ócs-
kaságnak, anakronisztikus jelenségnek tűnhet, hanem egy-
szerűen provinciális érvényűnek.

A gyakorlatban a határok átlépése ugyanis nem mindig 
olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra tűnik: van-
nak ma is szép számmal olyan szövegek és jelenségek, ame-
lyek csak egy szűk közösség számára jelentenek értéket, és 
vannak, amelyeket minden további nélkül képes integrálni 
(persze rendszerint a saját szempontjai szerint) valamilyen 
értelmezői közösség – még akkor is, ha ez a közösség nem 
rendelkezik alapos ismeretekkel a sajátjától többször radiká-
lisan eltérő regionális értékrendszerekről. Persze lehet amel-
lett érvelni, hogy a 21. században ilyen problémák felvetése 
már eleve a provincializmus gyanúját vonja maga után. Szá-
momra viszont nem egyértelmű, hogy a regionális értéktu-
dat és a provincializmus összemosása, majd ideológiai alapú 
elutasítása – amelyre egészen sok példát találhatunk a rend-
szerváltás utáni értekezésekben és a fel-feléledő vitákban – 

(Még nem voltam olyan kárpátaljai közkönyvtárban, ahol a 
regionális kánonba sorolható könyvek mellett hiánytalanul 
sorakozott volna a polcokon a régi és új Együtt, a  Hatodik 
Síp, a Pánsíp és a Véletlen Balett archívuma.) Hanem azért, 
mert az olvasásához alighanem legalább ilyen különös ta-
pasztalatokra szükséges szert tenni.

Mielőtt tehát valaki megérkezne a kárpátaljai magyar 
irodalom hagyományába, talán már elinduláskor célszerű el-
gondolkodnia azon, hogy előfeltevéseiből, előzetes ítéleteiből 
mit elengedhetetlen otthon hagynia. Hiszen az elindulásban 
– mint ahogy erre ráérzett az idézett elbeszélő is – mindig 
ott van a megérkezés.
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tálya ugyanis jószerivel adós maradt a jelentősnek számító 
művek megírásával (két kivétel azért említhető az utóbbi 
évekből: Bakos Kiss Károly, akinek elhallgatása előtt komoly 
érdemei voltak a helyi líra korszerűsítésében, és Brenzovics 
Marianna, akinek művei új lehetőségek sorát tárták fel a pró-
zában). 2010-ben, kezdő kritikusként éppen a Magyar Nap-
ló hasábjain fejtettem ki véleményem e kvázi-nemzedékkel 
kapcsolatban, ma már számomra is meglepőnek tűnő maga-
biztossággal és naiv optimizmussal: „Bízvást mondhatom: 
a jelek arra engednek következtetni, hogy a helyi színezet fel-
vállalásával – a provincializmuson felülemelkedve – értékes 
és az egyetemes magyar irodalom által integrálható alkotá-
sok születnek, illetve fognak születni az elkövetkező években 
Kárpátalján.” Ha most vállalkoznék ilyen jellegű összegzés 
megírására, egészen másképp, sokkal finomabban fogalmaz-
nék. Nemcsak azért, mert azóta gyökeresen megváltoztak a 
kultúra, ezen belül pedig a magyar irodalom feltételei és le-
hetőségei Kárpátalján (az ukrajnai válságtól és elvándorlástól 
kezdve az anyanyelvi jogokat jelentősen szűkítő oktatási tör-
vényig terjedően), hanem mert időközben beláttam: az iro-
dalmárnak nem a jövendőmondás a feladata. De hogy milyen 
megoldatlan problémákat és súlyos hiányokat jelent e régió-
ban az éppen előttünk járó írók, költők nemzedéki körvona-
lazatlansága és szervezetlensége, a végül meg nem írt művek 
sora, arról több tanulmányomban és kritikámban értekez-
tem azóta. Ezúttal csupán azt a nyilvánvaló érvet hangsú-
lyoznám – mert ez még mindig nem eléggé egyértelmű Kár-
pátalján –, hogy az irodalomban, járuljon hozzá bármilyen 
jelző, a minőségi szövegeket semmi más nem helyettesítheti. 
A szakmai elmélyülés és a hagyománnyal való mély számot 
vetés helyett igen kevés a kisebbségi sorshelyzet publiciszti-
kai hevületű, sematikus felpanaszlása, ahogy a valódi, érté-
kes és érvényes szövegek helyett szintén kevésnek bizonyul 
az irodalmi pletyka vagy a mítoszgyártás.

Ezt felismerve jutott el a legfiatalabb nemzedék oda, 
hogy saját önmeghatározásához vissza kell nyúlnia egészen 

eleve egy, a jelenleginél minden szempontból kielégítőbb, hi-
telesebb vagy korszerűbb értékrendszer és szemléleti mód 
érvényesülését idézné elő. A – jobb szó híján nevezzük csak 
így – sajátosság teljes feladása vajon együtt járna-e az egysé-
gesülés vágyott lehetőségével? Mindenképp érvényteleníten-
dő-e a regionális kánon, mielőtt egységes/egyetemes/össz-
magyar irodalomban kezdünk el gondolkodni? Párbeszédbe 
lépnek-e a részek, ha a közöttük lévő értékbeli és szemléle-
ti különbségeket pusztán sztereotípiák bűvkörében maradva 
próbáljuk meg kiegyenlíteni?

Ehhez hasonló, meglehetősen sarkosan megfogalmazott 
kérdések jutnak eszembe, valahányszor egy-egy tematikus 
beszélgetésre, vitára, fórumra készülök fel. Mindig eljutok 
egy bizonyos pontig, egy voltaképpeni paradoxonig, amelyet 
alighanem Elek Tibor fogalmazott meg a legtalálóbban még 
évekkel ezelőtt: „Természetesen nincs határon túli magyar 
irodalom, miközben látjuk, hogy van.” Ezen mind ez idáig 
nem tudtam túllépni. Úgy tűnik, mintha ebből a körből egy-
szerűen nem lenne kiút – legalábbis Kárpátalja vonatkozá-
sában. Mert hiába hangzottak el a rendszerváltástól egészen 
napjainkig a szebbnél szebb deklarációk, a  tapasztalat még 
mindig azt mutatja, hogy az átjárás ebből a régióból bizony 
nem könnyen valósulhat meg objektív és szubjektív, irodalmi 
és kevésbé irodalmi okok sokasága miatt. De még mielőtt aka-
ratlanul is belekeverednék egy könnyen fel nem oldható ter-
minológiai vagy létbölcseleti vitába, inkább a kortárs irodalmi 
élet mindennapi tapasztalataiból mutatnék be néhány jelen-
séget, amelyek a határátkelések lehetőségének megteremtése 
és fenntartása miatt érdemelnek elsősorban figyelmet.

Mióta megalakult és működik a kárpátaljai Kovács Vil-
mos Irodalmi Társaság (KVIT), végre intézményi keretek 
között, szervezetten is kifejthetik tevékenységüket a legfia-
talabb nemzedék tagjai, amelyhez én is tartozom. Nem volt 
könnyű azonban eljutni a generációs önmeghatározásig és 
a saját szerep megtalálásáig. Az időben előttünk járó kvá-
zi-nemzedék, a mai késő harmincasok, negyvenesek korosz-
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verzálisnak hitt szempont vagy nézőpont valójában mennyi-
re korlátozott vagy viszonylagos, akkor kezdődik meg a való-
di párbeszéd a részek között. A kötöttnek tűnő sztereotípiák 
ilyenkor mozdulnak az eloldódás irányába, és az árok, amely 
a régiók között tátong a mai irodalmi életben, ha nem is te-
metődik be, de fölötte már megjelenik egy palló, amelyen át 
lehet végre kelni.

De – azt hiszem – nemcsak ennek a fiatal kárpátaljai 
nemzedéknek, hanem a kortárs összmagyar irodalomnak 
is alapvető érdeke, hogy rendszeres, nívós irodalmi élet ala-
kuljon ki Kárpátalján. Hiszen így talán elkerülhetővé válik 
a mostani pályakezdő fiatalok számára két csapda, amely 
folyamatosan újratermeli a frusztrációt, és amely ott lesel-
kedik e régió valamennyi letérőjén, mellékutcáján: mégpe-
dig a gyakran képzetlen, az irodalomról lényegében csak sé-
mákban gondolkodni képes helyi olvasókhoz alkalmazkodó 
provinciális szemlélet eluralkodása, valamint a történelem 
során már nem először politikai hátszéllel fölerősített epigo-
nizmus előretörése.

Úgy vélem, ha sikerül ezekről a problémákról nyíltan és 
őszintén beszélni, vitatkozni, akkor van esélye a minőségi 
magyar irodalomnak Kárpátalján. Ha nem, akkor maradnak 
továbbra is a pletykák, a mítoszok, a szép deklarációk és a kí-
nosan mosolygó arcok.

az alapokig, és meg kell vizsgálnia: mi az, ami ma is tovább-
vihető, értékes a regionális irodalmi hagyományban. Ezzel 
párhuzamosan szintén tudatosítania kellett, hogy a könnyen 
magába zárkózó helyi kultúrának szüksége van a kívülről jö-
vő impulzusokra, a megmerevedett értékrendek felülvizsgá-
latához és az újabbak kialakításához pedig a más nézőpont-
ból, egészen más előfeltevésekből érkező bírálatokra. Éppen 
ezért a KVIT az irodalmi életet olyan alapokra igyekszik he-
lyezni, amelyeken a saját regionális irodalmi öntudat folya-
matosan ki van téve a tőle eltérő perspektívák, prekoncep-
ciók és viták kockázatának. Arról, hogy ez miként működik a 
gyakorlatban, két rendezvénysorozatot említenék példaként 
és közös tapasztalatként.

2017-ben két, szemléletében több ponton rokonítható, 
de más-más célt szem előtt tartó sorozatot sikerült beindíta-
ni a Fiatal Írók Szövetsége, illetve a Magyar Írószövetség se-
gítségével és a KVIT társszervezésével. Az Ungvári Nemzeti 
Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézetében 
lassan rendszeressé váló Részek és párbeszédek a fiatal ma-
gyarországi szerzők Kárpátaljára látogatását segíti elő, míg a 
Budapesten, az Írószövetség székházában zajló Rész-e még? 
elnevezésű sorozat a kárpátaljai pályakezdő fiataloknak biz-
tosít bemutatkozási lehetőséget a magyar fővárosban. Mivel 
mindkét sorozatban moderátorként, tehát egyfajta közvetí-
tőként veszek részt, ezért egyszerre láthatom egy kicsit kí-
vülről és belülről mind a meghívott vendégek, mind pedig 
a közönség részéről érkező reakciókat és sajátos reflexeket. 
A  beszélgetéssorozat legfontosabb tapasztalata számomra, 
hogy részese lehetek annak a pillanatnak, amikor a vendég 
rádöbben: az új, az idegen és nem feltétlenül barátságos kör-
nyezetben egyszerűen nem vagy nem úgy működnek a más-
kor egyértelműnek tűnő utalások, célzások, mert a közön-
ség nem vevő arra, nem feltétlenül befogadója annak, ami az 
otthoni/otthonos környezetben bizonyára telitalálatnak mi-
nősülne. Amikor egy pillanatra megjelenik a vendég arcán a 
bizonytalanság és döbbenet, amikor felismeri, hogy az uni-
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A rendszerváltás elsősorban gazdasági, történelmi, poli-
tika- és társadalomtörténeti fogalom, és mint ilyen, egyálta-
lán nem magától értetődő használata irodalmi fordulópont-
ként. Nem biztos ugyanis, hogy Magyarország, vagy tágabban 
a posztszocialista országok rendszerváltásának logikája meg-
feleltethető időben és térben a magyar irodalom változásai-
nak. Egyetlen példát emelek ki a kínálkozók közül: a kortárs 
irodalomértést jelentősen befolyásoló prózafordulat jóval a 
rendszerváltás előtt megindult, és a történelmi korszakhatárt 
átívelve jelen volt a későbbiekben is, hatása pedig Magyar-
ország államhatárain jóval túlterjedt, gondoljunk csak Gren-
del Lajos prózapoétikájára és esszéisztikájára. Ehhez képest 
Kárpátalján egészen más a helyzet. Azok az értelmezők, akik 
a rendszerváltást a kárpátaljai magyar irodalomban korszak-
határként, fordulópontként határozzák meg, általában az in-
tézményi keretek addig nem tapasztalt kibővülésével érvel-
nek: „Az első kárpátaljai irodalmi folyóirat, a  Hatodik Síp 
műhelye, immár a politizálást is vállaló Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség tevékenysége, az új könyvkiadók körüli 
mozgás, s a legkülönfélébb egyéb helyeken, kulturális térben 
folyó munka természetes kulturális többközpontúságot ala-
kított ki”.3 Anélkül, hogy tagadnám ennek a jelentőségét, en-
nél is lényegesebbnek látom, hogy ezzel a folyamattal párhu-
zamosan megszűntek a párt által felügyelt merev cenzurális 
– és az ennek hatására kialakuló öncenzurális – határok, így 
új beszédmódok sora jöhetett létre, ami elképzelhetetlen volt 
az előző rendszerben. A  hivatalos kultúrpolitikai dogmák-
nak feltétel nélkül alárendelt beszéd és az ezzel vitába szálló, 
de a rendszer által felállított kereteket meghaladni képtelen 
nyelv-, hagyomány- és identitásvédő képviseleti ellenbeszéd 
diszkurzusának kettősségét árnyaltabb beszédmódok váltot-

3 Penckófer János, Értékfelmutatás, egység és elkülönülés a ma-
gyar kultúrában = Kárpátalja 1919–2009 – történelem, politika, 
kultúra, főszerk. Fedinec Csilla – Vehes Mikola, Argumentum – 
TA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest–Ung-
vár, 2010, 524.

Bezárkózás vagy határátlépés?
(A regény és a kárpátaljai magyar irodalom  

a rendszerváltás után)

Sokan tették már fel a kérdést: van-e egyáltalán kárpátal-
jai magyar irodalom? Egyre inkább beigazolódik azonban, 
hogy az ilyen típusú kérdésfelvetés önmagában terméket-
len, hiszen megnyugtató, objektív választ aligha találhatunk 
e lételméleti problémára. Úgy tűnik, a  vita még napjaink-
ban is jobbára az „egységes”, „egyetlen egész”1 versus „dara-
bokra szaggattatott”2 magyar irodalom metaforikus létkép-
zeteinek igazolása körül éled újjá hol az egyik, hol a másik 
álláspont képviselőinek kezdeményezésével. De talán több 
eredménnyel járhat, ha ezúttal a kérdés mögé kerülve fogal-
mazódik meg a dilemma: fenntartható-e olyan, bizonyos 
kanonizált irodalmi műalkotásokat és olvasatokat magában 
foglaló irodalomtörténeti elbeszélés, amely a 21. században 
létrehozza, és ezzel egyben újraírja a kárpátaljai magyar iro-
dalom fogalmát?

1 Vö. Grendel Lajos véleményével: „A  rendszerváltás óta semmi 
akadálya nincs annak, hogy egész magyar irodalomban gondol-
kozzunk, hogy a magyar irodalmat politikai határokon átívelő 
egyetlen nagy entitásnak tekintsük, amelyben állampolgárságá-
tól vagy lakhelyétől függetlenül mindenkinek egyformán jut hely, 
aki szépirodalmat magyar nyelven ír.” Grendel Lajos, A modern 
magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században, 
Kalligram, Pozsony, 2010, 15.

2 Elek Tibor használja a fogalmat esszéjében: „Ha a magyar iroda-
lomban körbetekintek, egység helyett sokkal inkább látok azon-
ban darabokra szaggattatottságot, megosztottságot, szétesettsé-
get mindenféle (területi, esztétikai, erkölcsi, politikai, intézményi 
stb.) tekintetben, még ma is, vagy ma talán még inkább.” Elek 
Tibor, Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?) = Uő., Ár-
nyékban és fényben. Darabokra szaggattatott magyar irodalom, 
Kalligram, Pozsony, 2007, 9.
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gálatára, határsértésekre ösztönözve ezzel a könnyen bezár-
kózó regionális, nemzetiségi önismeretet és identitástudatot. 
Bár optimális esetben a történelmi rendszerváltás a poétikai 
alakulástörténeten és az irodalom irodalmiságán kívül álló 
fogalom, hatása akkora volt a kárpátaljai regionális kánonra, 
hogy többszörösen az irodalomba írta magát, így kijelölése 
korszakfordulóként ma is szükségesnek látszik.

Már a rendszerváltás első éveiben elkezdődött a törté-
nelmi sorshelyzet felismeréséből adódó összegzés kísérle-
te, a múlt feltárása és feldolgozása, illetve a kárpátaljai ma-
gyar identitás újrafogalmazása. Az első alkotó, aki ebben az 
időszakban nagyepikai konstrukcióban gondolkodott, Balla 
László volt. 1990-ben publikálta A  végtelenben találkoznak 
című regényfolyamának első kötetét. Ekkori prózavilágában 
Balla azt az embertípust állítja középpontba, aki a történe-
lem sodrába kerülve egy ideig ellenáll ugyan a számára er-
kölcsileg elfogadhatatlannak tűnő, erőszakos változásoknak, 
később viszont maga is része, sőt alakítója lesz a diktatórikus 
természetű (szovjet) rendszer térségi változatának. Önigazo-
ló és önfelmentő narratívát működtet azt bizonyítandó, hogy 
adott körülmények között az ember nemigen tehetett más-
képp. Az életrajzi ihletésű, magát kortörténeti regényként 
meghatározó első kötet elé maga a szerző ír rövid magyará-
zó jegyzetet, amely az esztétikai vizsgálódásokról az etikaira 
kívánja terelni a befogadó elvárásait. Balla a tükrözéseszté-
tika olyan leegyszerűsítő változatának marad továbbra is a 
híve, amely a világot probléma nélkül leképezhetőnek, illetve 
elbeszélhetőnek véli: a  nyelv áttetsző, a  forma másodlagos, 
pusztán a moralizáló kérdéseknek van értékük. A szöveg ál-
tal felvetett etikai olvasat lehetőségét viszont a szerző maga 
bizonytalanítja el, amikor utalásaival elmossa a határt koráb-
bi műveinek nyíltan szocialista realista, proletkultos szemlé-
lete és a meginduló regényfolyam értékrendje között.6 Azzal, 

6 Balla ezt írja a jegyzetben: „Akik olvasták előző könyveimet, azok 
számára talán ismerősök lesznek ennek az írásomnak a hősei. 

ták fel. Ezzel együtt újraíródott a kárpátaljai magyar irodalmi 
hagyomány szerkezete: azok a művek bizonyultak maradan-
dónak a rendszerváltás előtti időszakból, amelyek a meg-
változott körülmények között is érvényesnek tűntek. Ilyen 
alapon a második világháborútól a rendszerváltásig terjedő 
időszakban mindössze egyetlen regény állta ki az idő próbá-
ját: Kovács Vilmos 1965-ben megjelent, majd a közkönyvtá-
rakból rendre kivont, 1989-ben – immár posztumusz –, majd 
2007-ben is újra kiadott Holnap is élünkje.4 Nem csoda tehát, 
ha a kárpátaljai magyar irodalmat az irodalomtörténet-írás 
és kritika meglehetősen sokáig egyszerűen költészetközpon-
túként könyvelte el: „A hetvenes években terjedt el a »költé-
szetközpontú« jelző, lévén akkorra egész sor fiatal költő bon-
tott szárnyat, akik a kötelező szocreál körülményei közepette 
a metaforák világában jobban magukra találhattak, mint a 
szovjet valóságot forradalmi fejlődésében ábrázolni hivatott 
prózában.”5 Ezzel szemben az, aki végigtekint a kilencvenes 
évektől napjainkig terjedő időszak kárpátaljai magyar iro-
dalmán, majd közelről szemügyre veszi e kánon alakulását 
és szerkezetét, láthatja, hogy a próza, ezen belül is a nagyobb 
epikai konstrukció nem csupán előtérbe került, majd kibon-
takozott (ezt művek sora bizonyíthatja), de olyan kérdéseket 
vetett fel, amelyek az értelmezői gyakorlat addig kialakult, 
könnyen sematizálódó értékszempontjait provokálták, illetve 
meg is kérdőjelezték. Tulajdonképpen impulzusokat adtak új 
értelmezői nyelv(ek) és megközelítésmód(ok) kialakítására, 
illetve a merevvé vált értékkategóriák határainak felülvizs-

4 Kovács Vilmos regényének befogadástörténetét és szövegváltoza-
tainak problémáját egy hosszabb tanulmányomban már elemez-
tem: Csordás László, A megközelítés nehézségei. Kovács Vilmos 
Holnap is élünk című regényének létmódja (szövegváltozatok és 
befogadástörténeti dilemmák) = Uő., A szétszóródás árnyékában, 
Intermix, Ungvár–Budapest, 2014, 7–43.

5 Balla D. Károly, Címkézett irodalom = Uő., Magyarul beszélő 
magyarok, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közala-
pítvány, Budapest, 2008, 145.
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lik. Az áldozatra, hiába ártatlan, a közösség szemében a gya-
nú árnyéka vetül, amíg csak él. A kisregényben Nagy Zoltán 
Mihály a külső, mindentudó elbeszélő helyett végig szereplői 
narrációtípust alkalmaz. A hullámzó lelki folyamatokat for-
mailag is követi a vesszővel tagolt, a gondolatok és érzelmek 
ritmusának szabad és kicsapongó változását közvetítő vers és 
próza között billegő én-elbeszélés, egyfajta belső monológ, 
vagy ahogyan Penckófer János nevezi szemléletesen: „hosz-
szúmondatos balladamondás”,7 amely Bertha Zoltán szerint 
„felajzott sokszínűségében is egylelkületű parasztasszonyi 
levélhez vagy népi tudósításhoz” hasonlatos.8 Bár Nagy Zol-
tán Mihály több regényt is írt, poétikai megalkotottságban, 
esztétikai összetettségben egyik sem képes A  sátán fattya 
színvonalához emelkedni a forma és a tartalom feloldhatat-
lannak tűnő feszültsége miatt. A végletesen leegyszerűsített 
beszámolójelleg (Tölgyek alkonya, A  teremtés legnehezebb 
napja), a  helyzetek és konfliktusok eltúlzott célzatossága, 
didaktikussága (Páros befutó), a  publicisztikai sekélyesség 
(Messze még az alkonyat-trilógia), valamint a kortévesztés és 
a szerelmi viszonyok lektűrszerű bemutatása (Ünnep Szodo-
mában) még akkor is a szerző későbbi próbálkozásainak, úgy 
is mondhatnám: a  nagy mű meghaladására tett kísérletei-
nek sikertelenségét jelzik, ha ezekben fontos témákat érint. 
Ilyen a pusztításnak és pusztulásnak, a beilleszkedés zavarai-
nak, a  határon folyó illegális kereskedelemnek a bemutatá-
sa, valamint az öregedés folyamatának lejegyzése. A későb-
bi regények némelyikének részeredményei tagadhatatlanok, 
ugyanakkor a regionális kánonban ezeknek aligha van tartós 
helyük A sátán fattya mellett.

Az 1990-es évek második felében megjelenik, a 2000-es 
évek elejére pedig egyre inkább kibontakozni látszik az a ten-

7 Vö. Penckófer János, Civódó tündérek prédája. Műfaj és mon-
dat kérdése Nagy Zoltán Mihály lírai történetmondásában, Ma-
gyar Napló 2000/3., 89.

8 Bertha Zoltán, Sors és lélek a megalázottságban, Magyar Napló 
2000/3., 87.

hogy Balla végül is a rendszerváltás után sem nézett szembe 
egykori szerepével és saját nyilvánvalóan hibás döntéseivel, 
súlyos örökséget hagyott hátra, amelynek dilemmája később, 
a  kétezres évek elején fia, Balla D. Károly két regényében, 
a Szembesülésben és a Tejmoziban válik – immár a posztmo-
dern szövegalakító eljárásokat is szem előtt tartva – esztéti-
kailag-poétikailag érvényessé.

Nagy Zoltán Mihály szintén e térség múltjához fordul 
témáért, és a 20. század egyik kollektív traumájának, a ma-
lenkij robot tapasztalatának közvetítéséhez talál nyelvet, il-
letve formát kisregényében, A  sátán fattyában, amelynek 
első kiadása 1991-ben látott napvilágot. A mű középpontjá-
ban a személyes sorshelyzet és a történelmi változások kap-
csolódási pontjai, etikai dilemmái, döntéshelyzetei állnak. 
A sátán fattya főhősnője Tóth Eszter, az orosz katonák által 
megerőszakolt még hajadon szilasi lány, akinek sajátos néző-
pontjából szerzünk tudomást az új, diktatórikus természe-
tű rendszer embertelen belső logikájáról, az egyén szabadsá-
gának korlátozásáról, és egy szűk közösség, egy imaginárius 
kárpátaljai falu képmutató viszonyulásáról a mindenkori ál-
dozathoz. Eszter pontosan tudja, hogy terhével együtt sem 
családja, sem a falu nem fogja könnyen elfogadni őt: ezért 
akar öngyilkos lenni, ezért folyamodik tanácstalanságában 
terhességmegszakításhoz, és mikor az is meghiúsul, egy el-
borult pillanatában ezért akarja megölni gyermekét, „a  sá-
tán fattyát”, „a muszka fattyút”. A  főhősnő elméjének meg-
bomlásához ez az értékbeli szembenállás vezet: a közösség, 
amelyben élnie kell, meggyanúsítja őt, a falu a szájára veszi, 
katonakurvának nevezik, szerelme elhagyja – ebben a meg-
bélyegezettségben tudata megsérül, idegrendszere összeom-

S talán fölfigyelnek arra is, hogy sorsuk itt-ott eltér attól, ahogy 
régebbi munkáimban bemutattam őket. Ennek oka, hogy ott több 
fantáziával közelítettem meg az életútjukat, itt pedig pontosab-
ban ragaszkodtam a valósághoz.” Balla László, A  szerzőtől = 
Uő., Azt bünteti, kit szeret, Háttér, Budapest, 1990, 7. (Kiemelés 
tőlem: Cs. L.)
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géből elbeszélve. Az áttelepülés valójában nem oldja meg a 
kilátástalanság elől menekülő, kisebbségi gyökerekkel ren-
delkező emberek problémáit: új környezetükben idegenek 
maradnak. A  helyiek is sztereotípiákban gondolkodnak, 
amikor leegyszerűsítve ruszkiknak nevezik őket, de vala-
hogy az áttelepültek sem képesek teljesen integrálódni. Ha-
muth Emma, a nővér így meséli el az egyik beszélgetést egy-
kori osztálytársaival:

ők bizony nem szégyellik, de ők nem tudták, mind a 
mai napig nem tudták megszokni ezt az országot, már 
soha nem mennének vissza, nem tudnának másutt 
élni, ez igaz, de ezt megszokni, igazi magyarországi-
nak lenni, hát az baromi nehéz, és ettől, attól, hogy 
ezt így kimondták, könnyebb lett a levegővétel, és ez a 
vallomás, ha lehet, akkor még jobban összekovácsolta 
őket.9

A regény egyik újdonsága – amint arra Márkus Béla is fel-
hívta a figyelmet –, hogy egy kisebbségi szemszögéből láttat-
ja Magyarország „társadalmát, anyagi, szellemi, erkölcsi ál-
lapotát”.10 A másik, hogy olyan összetett narratív struktúrát 
működtet végig a szövegben, amely egyszerre reflektál saját 
elbeszélés voltára, illetve egy külső valóságra, megkonst ruál-
va és rögtön idézőjelbe téve a mindvégig háttérben maradó 
szerző-narrátor személyét és pozícióját. A  nézőpontváltó, 
rögzítetlen elbeszélői pozíció alkalmas arra, hogy olyan je-
lentésrétegeket tegyen láthatóvá, illetve olyan tapasztalato-
kat közvetítsen, amelyek egyébként, egy egyszerűbb szerke-
zetű narrációban rejtve maradnának.

A körkörösség már a Hamutherben is meghatározza az 
elbeszélés szerkezetét: a történet úgy ér véget, hogy újraját-

9 Penckófer János, Hamuther, Magyar Napló, Budapest, 2002, 61. 
[Kiemelés tőlem: Cs. L.]

10 Márkus Béla, Három díjnyertes kisregény, Tiszatáj 2001/7., 109.

dencia Kárpátalján, amely az elbeszélés nehézségeire, a  re-
gényírás lehetetlenségére, a  szövegszerűség és világszerű-
ség egymásba játszására, az egyenes vonalú történetvezetés 
megszakítására és felbontására, a nagyelbeszélésbe vetett bi-
zalom megingására, illetve a töredékességre helyezi a hang-
súlyt. Ennek első nagyobb epikai konstrukcióként elgondolt 
változata Balla D. Károly nevéhez fűződik. Ugyanakkor az 
Élted volt regénye még könnyen felfejthető, a  krimi műfaji 
kódjait idéző írói technikája, túl hamar megtörténő igazsá-
ga, a talált szöveg fikciójának nem eléggé megoldott beépíté-
se a történetmondásba és regényszerkezetbe, a „titokfeltárás” 
esztétikai érdektelensége, a szöveg – igaz, reflektált – egye-
netlensége miatt inkább tekinthető érdekes, de alapvetően si-
kerületlen kísérletnek, mint maradandó műalkotásnak.

Kisregényében, a Hamutherben Penckófer János viszont 
már sodró nyelvi erővel képes felépíteni egy olyan szöveg-
világot, amely ezer szállal kötődik a kárpátaljai identitás le-
bontásának és újraépítésének folyamatához. Penckófernél 
nem a nagy történelmi traumák feldolgozása, hanem a je-
lenkor magát feleslegesnek érző emberének útkeresése, há-
nyódása és feloldhatatlan szorongása válik meghatározóvá. 
Hamuth Ernő, az általános iskolai tanító otthagyva család-
ját útra kel, hogy meglátogassa Budapesten élő nővérét. Az 
utazás során olyan eseménynek lesz önkéntelenül is része-
se (az orosz-ukrán maffia tagjai, felismerve benne a „földit”, 
kifosztják a vonaton), amely tovább fokozza amúgy sem el-
hanyagolható mértékű zárkózottságát, zavarát és kényszer-
képzeteit. A hol pszichológusnak, hol pszichiáternek és ter-
mészetgyógyásznak nevezett, rejtélyes és zavaros múlttal 
rendelkező Soma tanácsára felkeresi Magyarországra átte-
lepült ismerőseit, barátait, de utazása nyomában nem a fel-
épülés, hanem a kegyetlen pusztítás jár: az általa felkeresett 
személyekkel a televízió híradójában találkozik újra, áldo-
zatként. A  kisregény világában mindenki gyanússá válik 
előbb vagy utóbb. A  Hamuther középpontjában az önazo-
nosság megmaradásának kérdése áll a határátlépő szemszö-



28 29

sok, mégsem kerekíthető le egyszerű történetté az így feltá-
ruló tapasztalat. Mert megmaradnak a hiányos, de időrendi 
sorrendbe állított – és a regénybe beékelődő – naplólapok a 
fordítás után is azoknak, amik, és az értelmezés végeérhe-
tetlen, mert szükségszerűen részleges folyamata akkor sem 
zárulhat le, ha a szövegben előrehaladva mindjobban meg-
ismerjük és elsajátítjuk e sokkultúrájú és kevert közeg ide-
genségét. Berniczky metaforikus nyelve, szimbolikája, uta-
lásai, mint ahogyan Vincze Ferenc megjegyzi: „körülölelik a 
regény olvasóját, s többé nem engedik el. […] A szöveg lassan, 
áldozatos munkával fedi csak fel titkait, s az újraolvasás nem 
lehetőség, szinte követelmény.”12

Míg az imént kiemelt három regény (A  sátán fattya, 
a Hamuther és a Méhe nélkül a bába) a fikcionalitásnak olyan 
fokán áll, amely fel sem veti vagy elhárítja az életrajzi olvasat 
lehetőségét, addig ezzel párhuzamosan olyan tendenciákra is 
felfigyelhetünk, amelyek esetében a külső referenciára való 
ráutaltság szétfeszítheti a regényfikció kereteit: az interpretá-
cióhoz szükséges – hol jobban, hol kevésbé – a szerző életé-
nek, ezen átszűrve pedig a kárpátaljai magyar kultúra hagyo-
mányának bizonyos mélységű ismerete. Ilyennek tekinthető 
Balla D. Károlytól a Szembesülés és a Tejmozi, Vári Fábián 
László kevert műfajú visszaemlékezés-regénye, a Tábori pos-
ta, illetve bizonyos szempontból Brenzovics Marianna Kilá-
tás című regénye. Azt is meg kell jegyezni azonban, hogy a 
személyesség színrevitelének gesztusában mutatnak ugyan 
hasonlóságot, de ezek a műalkotások alapvetően eltérő poé-
tikai jelleget viselnek magukon.

Balla D. Károly két regényének középpontjában a súlyos 
apai örökséghez fűződő viszony áll: az egyikben úgy, hogy 
ez a viszony számára megírhatatlan, a másikban pedig úgy, 
hogy példázatosságban mégis feloldható a morális dilem-
ma. A  Szembesülés görög nevekkel illetett alakjaiban köny-
nyen ráismerhetünk az Egisztosz és Agamemnon, a „két egy-

12 Vincze Ferenc, Vajúdó sorok, Irodalmi Jelen 2007/október, 19.

szódik, immár új szemszögből és ezáltal másként elbeszélve, 
hiszen Soma a számítógép előtt ülve kezdi bepötyögni egy 
doc-fájlba az olvasó által megismert történetet, Hamuth Er-
nő helyébe képzelve magát. Azonban Berniczky Éva Méhe 
nélkül a bába című regényében a körkörösség, a folyamatos 
visszatérés nem csupán a szerkezetet határozza meg erőtel-
jesen, de a történetmondás módját is. Az elbeszélésnek ez a 
módozata nemcsak állandóan felfüggeszti a vonalszerű elő-
rehaladás, a  célelvűségnek alárendelt eseménysor képzetét, 
de a folyamatos visszatérésben a szereplőktől független ob-
jektív idő megismerésének lehetősége is megkérdőjeleződik. 
A belső idő az elbeszélt tudat áttetszővé válása által egyszerre 
foglalja magában a múltat és a jelent éppúgy, mint bizonyos 
utalásokból kikövetkeztethetően a jövőt is. Az elbeszélést 
nem annyira az ok-okozati kapcsolódási pontok logikailag 
felfejthető volta, mint inkább az egykori és friss tapasztala-
tok metszéspontján előtörő szabad asszociációk határozzák 
meg. A  történet a sűrű szövésű nyelv által így válik erőtel-
jesen metaforizálttá, a  szövegben megjelenő alakok és ese-
mények pedig az asszociatív női nézőpontban groteszkké. 
„Indulásaim inkább tűntek megérkezésnek”11 – mondja már 
a regény első lapján az elbeszélő, akit a történelemtanár és 
mániákus könyvgyűjtő, Szvitelszki hív meg otthonába, egy 
isten háta mögötti kis faluba, Jónára, hogy a talált kézirat-
köteget – később kiderül –, Alla naplóját ültesse át egy meg-
nevezetlensége okán titokzatos keveréknyelvről. Az elbeszélő 
azonban úgy érzi, feladata több mint a fordítások elkészíté-
se. Előbb fel kell térképeznie a mindenhol jelen lévő hiányt, 
illetve (a  szöveg többször visszatérő metaforájával élve) az 
összeilleszthetetlen színes cserepeket kell egymás mellé he-
lyeznie, hogy kísérletet tegyen a széttört világ darabkáinak 
összeillesztésére, egésszé alakítására. Hamar kiderül, hogy a 
regényben megjelenő két falu, Jóna és Csornoholova szinte 
mozdulatlan világában véglegesen egymásba fonódnak a sor-

11 Berniczky Éva, Méhe nélkül a bába, Magvető, Budapest, 2007, 5.
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körülírt fejlődés- és kulcsregénynek fogható fel. Ha viszont a 
befogadó a szövegbe írt ezernyi kulturális kódra figyel, elfo-
gadja a szövegvilág játékszabályait, és bizonyos szempontból 
kódfejtőként tekint magára, akkor a szöveghalmaz egy nem 
lineárisan, inkább előre-hátra lapozva olvasható, személyes 
nézőpontból megírt kárpátaljai kisenciklopédiának tűnik. 
A  Szembesülés horizontjában így a tét nem egyfajta készen 
kapott igazság közvetítése, hanem a bevonódás a kárpátaljai 
magyar kulturális kontextus dilemmáiba.

Újabb regényében Balla D. Károly visszatér a hagyomá-
nyosabb regényformához és történetmondáshoz. A  szem-
léletváltást jól mutatja, hogy a Tejmozi narrátora – jóllehet 
többször is a regényírás lehetetlenségére hivatkozik – ezt 
mondja egy helyütt: „hárítás helyett emlékezésre adtam a 
fejemet”.14 Ha a szöveg megköltött világának keretein be-
lül értelmezzük a narrátor állítását, akkor az emlékezésre, 
pontosabban annak szándékolt, illetve megkonstruált voltá-
ra kerül a hangsúly. „Nagyon rafinált mű ez”,15 mondja róla 
Károlyi Csaba – valóban: rafinált, mivel többrétegű fikcióval 
van dolgunk. Először is a szövegbe van kódolva az explicit 
szerző, aki közbevetésekkel jelzi jelenlétét: több helyen hő-
sömnek nevezi a visszaemlékező történetmondót. De kódolva 
van a történetmondó is, akinek pozíciója és motivációja so-
káig rejtve marad, és aki ahhoz, hogy hozzáférhessen múltjá-
hoz, jelenbéli énjét megsokszorozza, majd szétszórja térben 
és időben. Ezáltal elevenednek meg és kerülnek új megvilágí-
tásba a múlt bizonyos epizódjai, amelyek egy család (töredé-
kes) történetévé állnak össze. De mégsem tekinthető a szöveg 
csupán családregénynek, hiszen mindvégig az elbeszélő fej-
lődésének és azonosságának kérdései állnak a középpontban, 
igaz, egy családi viszonyrendszeren belül értelmezve. Az el-
beszélő mindvégig a maga köré „majomszeretetével” fojtoga-

14 Balla D. Károly, Tejmozi, Magvető, Budapest, 2011, 191.
15 Károlyi Csaba, Kizökkent az idő, Élet és Irodalom 2011/október 

21., 18.

mást kizáró magatartásforma”,13 a hatalomhoz való lojalitás 
és a szembefordulás párharca között választani kész Oresz-
tész mintájául szolgáló valós személyekre: Balla Lászlóra, Ko-
vács Vilmosra és magára a szerzőre, Balla D. Károlyra. A Ko-
vács Vilmos és Balla László közötti ellentét azonban mégis 
háttérbe szorul a könyvben (nagyon töredékesen, hiányosan 
van megírva), inkább csak ürügyül szolgál ahhoz, hogy a re-
gény keletkezéstörténete váljon a mű voltaképpeni tárgyává, 
megkérdőjelezve ezzel az egyetlen lehetséges vagy kizáró-
lagos etikai olvasat kialakítását. A  szöveg ezzel alkotójáték-
ra invitálja az olvasót, jelezve: e  kulturális közeg hagyomá-
nyának olvashatósága bonyolultabb, mint a leegyszerűsített 
életrajzi megközelítés. Sokféleképpen interpretálták már ezt 
a különös könyvet, én három megközelítésmódot gondolok 
– akár egyszerre is – érvényesnek. Ha konvencionális elvá-
rásokkal közelítünk a szöveghez (ti. a benne körvonalazott 
regénynek mindenképp meg kell íródnia), akkor elfogadhat-
juk a szerzői intenció által sugallt értelmezést: ez nem más, 
mint egy hiányregény. A meg nem írt regény hiányát külön-
féle paratextusok töltik ki: jegyzetek, kommentárok, írói nap-
lók stb. Ezekből kellene rekonstruálnia egy játékos kedvű ol-
vasónak a voltaképpeni regényt. Ha viszont a szerzői intenció 
helyett a szöveg által felkínált játékot vesszük alapul (ti. ennek 
a regénynek nem valamilyennek kellene lennie, hanem ez az, 
ami), akkor láthatjuk, hogy az életrajzi értelemben vett szerző 
(Balla D. Károly) a Szembesülésben nem meg-, hanem szétírja 
magát. A narrátorrá, aki beszél, aki a történeten belül és kívül 
marad egyszerre; az íróvá, aki anyagával bajlódik, jegyzetel, 
kommentál, definiál, naplót vezet, beidéz, illetve orránál fog-
va kívánja vezetni az olvasót; végül pedig a szerkesztővé, aki 
az elkészült, rendkívül heterogén kéziratból pontosan ezeket 
a szövegrészeket, fragmentumokat válogatja ki és rendezi sor-
rendbe. Ebben az olvasatban a Szembesülés egy ironikusan 

13 Balla D. Károly, Szembesülés. 121 fragmentum egy regényhiány 
környezetéből, Pro Pannonia, Pécs, 2005, 113.
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zatérésig követi az életrajzi én, az elbeszélő útját. Az emléke-
zés maga két síkon érhető tetten. Ott a biográfiai értelemben 
vett idősebb szerző, az elismert költő, Vári Fábián László, aki 
közel negyven év távlatából tekint vissza, írja meg a katonai 
évek alatt szerzett tapasztalatait. Ez a szál a Tábori postában 
jelöletlen marad, csupán egy paratextus, a könyv hátsó bo-
rítóján található, a szerző által írt ajánlószöveg hívja fel rá a 
figyelmet. És ott a szövegben is megjelenő életrajzi én, Fábián 
László, aki egyes szám első személyben, jelen időben mesél 
szolgálatáról, töprengésekkel, álmokkal és visszaemlékezé-
sekkel megszakítva a teleologikusan előrehaladó, epizodi-
kus szerkezetű elbeszélést. A szociografikus, pontos leírások 
mellett a saját helyzet és identitás értelmezése válik ezáltal 
hangsúlyossá. Fábián egy zárt szabályrendszer szerint mű-
ködő művi világba, a katonaságba kerül, nagy távolságra van 
az otthontól, többszörösen idegen nyelvi közegben tölti min-
dennapjait. Papp Endre ezt a helyzetet így jellemzi: „A ma-
gyar regruta elsődleges benyomása, hogy társai különösnek, 
furcsának, idegennek látják. Környezete tulajdonképpen ott-
honról hozott személyes azonosságát vonja kétségbe.”16 Ezál-
tal válik a saját is többszörösen idegenné a külföldi katonaság 
ideje alatt, és ez ad egy olyan távlatot az elbeszélő számára, 
amelynek segítségével megvizsgálhatók és személyes tapasz-
talatain, töprengésein átszűrve újraalkothatók az akkor még 
pályakezdő költő szerepének, felelősségvállalásának, kissé 
áttételesebben pedig a kárpátaljai magyar kultúra és min-
dennapi élet etikai horizontjának a sajátos paradoxonjai.

Brenzovics Marianna Kilátás című regénye szintén felve-
ti – már-már provokatívan – a referenciális olvasat lehetősé-
gét. A szerző és a szövegben megszólaló én-elbeszélő ugyanis 
biográfiailag viszonylag sok közös vonást mutat: a fülszöveg 
által ismertetett életrajzi adatok több ponton megegyeznek 
az elbeszélő regénybeli léthelyzetével. Ezt a szöveg által játék-

16 Papp Endre, Vári Fábián László, Magyar Művészeti Akadémia, 
Budapest, 2016, 195.

tó légkört teremtő anya, valamint a makacs, jó mesterember-
nek, de nem különösebben tehetséges művésznek tűnő apa 
figurája között őrlődik. És itt található egy újabb csavar a fik-
cióban: ahhoz, hogy feldolgozza a család szétesésének trau-
máját és feloldja saját elfojtottságát, a narrátor regényt kezd 
el írni. Nem tudjuk meg pontosan, de a szétszórt utalások-
ból azért sejthető, hogy az a szöveg, amelyet épp olvasunk, 
nem más, mint maga az elkészült regény. Ha viszont a szer-
zőt nem grammatikai alanyként képzeljük el, hanem hús-vér 
emberként, akinek a neve nem véletlenül szerepel a borítón, 
a kiemelt állítás akár az író más műveinek kontextusában is 
értelmezhető: a fikciónak tűnő emlékezés lesz a valódi, há-
rítás nélküli szembesülés az apai örökséggel és a regionális 
hagyománnyal. Mert a szövegben az író esszéit, naplójegy-
zeteit, blogbejegyzéseit és előző regényét jól ismerő olvasó 
számára eléggé könnyen felismerhetően ott az életrajzi én is, 
akinek ambivalens érzései vannak szülőföldjét illetően, de 
aki mégsem tudja maga mögött hagyni ezt – a regény több-
ször ismételt kifejezésével élve – az átkozott provinciát. Az 
olvasó felismeri: a fikció szövetén szándékosan üt át a való-
ságreferencia.

Vári Fábián László Tábori posta című kötetének olvasá-
sakor pedig éppen ezzel ellentétes olvasói tapasztalatra tehe-
tünk szert. Az emlékezés tárgyi hitelessége életrajzi tények-
kel jól alátámasztható, okadatolható. Vári Fábiánt valóban 
kirúgták az Ungvári Állami Egyetemről, behívták katonának, 
és a Német Demokratikus Köztársaságban, az Elba völgyé-
ben, egy Gardelegen nevű faluban töltötte szolgálatát, majd 
a leszerelés előtt áthelyezték Kazahsztánba. A  hazatéréssel 
pedig lezárult ez a történet. Ha csupán ennyi lenne a kötet-
ben, akkor könnyen nevezhetnénk bakatörténetnek, emléke-
zésnek, bizonyos megszorítással szociográfiának. A  Tábori 
posta szövegalakítása viszont egyértelműen a regényszerű-
ség jellemzőit viseli magán: a katonaságról, a katonaélet min-
dennapjairól szóló, jól lekerekített epizódokat egy célelvűen 
felépített történet foglalja keretbe, amely a behívástól a ha-
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összetett műfajiság rajzolódik ki, amelyet a regény mellett 
még talán prózában írt hosszúkölteménynek nevezhetnénk.

Az itt röviden bemutatottaknál frissebb regények eseté-
ben egyelőre kockázatosnak tűnik a regionális kánon emlí-
tése, hiszen nincs még meg az a minimális időbeli távolság 
sem, amely az elmélyült értelmezések, értékelések megszüle-
téséhez feltétlenül szükséges. A legfontosabb kérdés azonban 
már most is körvonalazható: mik azok a szempontok, ame-
lyek eligazíthatnak e kanonizációs folyamatot illetően?

A  rendszerváltás előtt még egyszerű volt (éppen ezért 
túlzottan magától értetődő, mechanikus) a  besorolás kér-
dése: az a szerző a kárpátaljai magyar irodalom része, aki 
Kárpátalján él és alkot. Ma már nem ennyire egyértelmű a 
helyzet. A történelmi, társadalmi, politikai változások, a ha-
tárátlépés könnyebbé válása, a kettős állampolgárság – igaz, 
Ukrajnában eléggé felemás, mert hivatalosan el nem ismert – 
lehetősége, az átköltözések/áttelepülések megindulása azt 
bizonyítja, hogy a szerző származása önmagában nem al-
kalmas egy ilyen regionális kánon alapjául. Ahogyan a pub-
likálás helye sem. Ha csak az itt elemzett köteteket vesszük 
számításba, láthatjuk, hogy a legfontosabb regények az utób-
bi tizenhat évben rendszerint nem Kárpátalján jelentek meg. 
Sőt az egyre zsugorodó ungvári, beregszászi és nagyszőlősi 
magyar könyvesboltokban ezek nem is kaphatók.19

19 Érdemes megjegyezni, hogy rendszerint a kortárs magyar iro-
dalom friss kötetei sem kaphatók ezekben a könyvesboltokban. 
Beszédes, hogy egyetlen komolyabb magyarországi vagy más ha-
táron túli könyvkiadó sem tartja fontosnak saját termékei folya-
matos jelenlétét Kárpátalján. Könnyen belátható: ez azzal a kö-
vetkezménnyel jár, hogy egy kárpátaljai olvasó – legyen egyszerű 
érdeklődő vagy éppen bölcsész szakirányú – már eleve nagyon 
korlátozottan tud csak hozzáférni az egyetemesnek tételezett 
magyar kultúra, illetve irodalom javaihoz. Olyan hátrányból in-
dul tehát, amelyet később is nehéz leküzdenie. Amikor a magyar 
irodalom feltételezett egységét vizsgáljuk, ezt az állapotot is fi-
gyelembe kell venni.

ba hozott lehetőséget így értelmezi Penckófer János: „a könyv 
fülén levő bemutatás, hogy például a szerző Kárpátalján él, 
és magyar irodalmat tanít, olyan valóságanyag, melynek hi-
telességét a szöveg is határozottan megerősíti. Így jöhet létre 
a Kilátás azon olvasata, amely kárpátaljainak is nevezhető.”17 
A Kilátásban megjelenő terek, a  szovjet–orosz–ukrán–ma-
gyar kulturális vonatkozások és a kevert nyelviség egy jól be-
határolt közösséghez, a kárpátaljai magyarsághoz kötődnek. 
Viszont a regény folyamatosan kizökkenti az értelmezőt eb-
ből a kényelmesnek tűnő stratégiából, mert határsértéseket 
követ el. A kötet finom tagolódása már önmagában is tuda-
tos konstrukciót sejtet, de a mű szemlélete is a létrehozásra, 
a megírtságra, a megköltöttségre helyezi a hangsúlyt. „Léleg-
zem és nézek, magamra sem emlékszem. Gyerekkorom tör-
lés, meg néhány fénykép”18 – mondja egy helyen az elbeszé-
lő, utalva az emlékekhez való hozzáférés nehézségeire és az 
emlékírás kettős természetű voltára: az egykori élmények, 
benyomások, események a mediális közvetítettség miatt vál-
nak egyszerre kitörölhetetlenné és a maguk összetettségében 
hozzáférhetetlenné. A  fénykép egy kimerevített pillanatot 
örökít meg, de nem beszéli el a múltat. Az emléktöredékek-
ből, az elő-, illetve elé kerülő tárgyi elemekből, a pillanatnyi 
benyomásokból, a szabad asszociációkból és a hallgatás he-
lyébe lépő nyelvből – amely részben formálható, részben ma-
ga is formálja az elbeszélőt – kell történetté alakítania a látás 
közvetítettségével szerzett tapasztalatokat. Az ezzel a szem-
lélettel felépülő elbeszélésmód eredményezi a szöveg nyitott-
ságát, a  széttartó történetelemekből felépülő szövegvilágot, 
amelyet egy jól felismerhető motívumháló tart össze. A Ki-
látás erőteljesen lírizált szöveg, és a kisebb-nagyobb, egy-
mástól tipográfiailag is elkülönülő bekezdésnyi egységekből, 
amelyeket még versszerű betétek is megszakítanak, olyan 

17 Penckófer János, Egy bolygó – földi közelképekben, Hitel 2011/7., 
120.

18 Brenzovics Marianna, Kilátás, Kalligram, Pozsony, 2010, 10.
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A jelen távlatából
(Alkalmi feljegyzések  

Kovács Vilmos verseinek olvasása közben)

Második kötetében, az 1959-ben megjelent Tavaszi viharok-
ban találhat rá az olvasó Kovács Vilmos következő soraira: 
„Kritikus vagy. Tolladban a mérték. / Te mondod meg, hogy 
mi lom s mi érték. / S hull a vers, mint vert sereg… / S susz-
ter is vagy, ki oda nem ért még, / hogy kaptára húzza a lelke-
met.”1 Meglehetősen szokatlan, furcsa, erős sorok ezek egy 
költői pályája elején járó költőtől. Könnyen kelthetik azt a be-
nyomást, hogy a szerző / a lírai én fittyet hány a kritikára 
és nem becsüli sokra a kritikusi véleményt. Már előre ironi-
kusan fogadja verseskötetének visszhangját, feltűnően bizal-
matlan azokkal szemben, akik nyilvánosan mondanak majd 
véleményt verseiről, illetve róla. A  kritikusokkal szembeni 
fenntartás azonban később is visszatér a versekben. Talán 
a legismertebb példa: „Ezer lábon, fényes szálon / ereszke-
dik rám az álom: / vörös égő, hasas pók. / Két kritikus vasaj-
tók / rozsdás zárán motoszkál: / szabadversem motozzák. / 
Macskaszemük világít. / Ágyam hantján virág nyit.”2 Aki ki-
csit is járatos a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek szovjet 
kultúrpolitikájában, aki hallotta már mondjuk Andrej Alek-
szandrovics Zsdanov nevét, akinek ismerősen cseng a szocia-
lista realizmus vagy a proletkult, és aki esetleg olvasott már 
korabeli cikket a kárpátaljai irodalmi életről, illetve recen-
ziót, kritikát a megjelent könyvekről, az egészen biztos, hogy 
árnyaltabban érti meg Kovács Vilmos idézett sorait. Ezek a 
verssorok inkább egy, az adott korban elterjedt kritikustí-
pushoz szólnak: alighanem a párt éppen aktuális utasításai-
1 Kovács Vilmos, Töredékek = Uő., Tavaszi viharok, Kárpátontúli 

Területi Kiadó, Uzshorod, 1959, 15.
2 Kovács Vilmos, A tudat szunnyadó határőrei = Uő., Csillagfény-

nél, Kárpáti Könyvkiadó, Uzshorod, 1968, 34.

Az eligazodáshoz kiindulási pont lehet még a régió kul-
turális örökségéhez való viszony feltérképezése a szövegek-
ben. Ehhez az szükséges, hogy a szerzőről és az intézmény-
rendszerről a hangsúly a szövegre és az értelmezésre kerüljön 
át. Így tárható fel, hogy a regény és a kárpátaljai magyar iro-
dalom viszonyában nem csupán tematikai, de poétikai kap-
csolódási pontok, alakulástörténetek is felfedezhetők. Ilyen 
alapon már egy alapvetően új, a folyamatosan újraíródó re-
gionális kánonra koncentráló irodalomtörténeti elbeszélés 
megképzése is lehetségessé válik. De mindenekelőtt a szö-
veghez, a  sajátos poétikai változatokhoz, a  nyelvi közvetí-
tettséghez, összességében a regények felépítéséhez kell közel 
kerülni ahhoz, hogy a kárpátaljai jelzőről végre le lehessen 
hámozni azokat a képzettársításokat, amelyek – tapasztala-
taim szerint – máig hátráltatják a kánon szükségszerű újra-
írását és az irodalmi-kulturális hagyomány párbeszédképes-
ségét más mai kánonokkal és értékrendszerekkel.

Ha tehát végigtekintünk a rendszerváltás utáni évtizede-
ken, azt láthatjuk, hogy a regény saját műfajára és olvasási le-
hetőségeire rákérdező poétikai változatok jöttek létre e regio-
nális kánonban, amelyek aligha értelmezhetők a világszerű 
és a szövegszerű elbeszélésmódok szembeállításával. Ezek a 
szövegek, legyenek a fikcionáltság magas fokán is, nem uta-
sítják el teljes mértékben saját referencialitásukat, még akkor 
sem, ha az életrajzi olvasat néhány esetben elhárítódik vagy 
fel sem vetődik, és ha a posztmodern szkepszis és játékosság 
elbizonytalanítja, áttételesebbé teszi a kulturális kódok olva-
sását, illetve megfejtését.
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az osztályharc elemei – ezek a leginkább romlandó részei az 
életműnek. Nem csoda hát, ha ezeket a verseket főleg a szak-
emberek veszik elő időnként, ők is csak azért, hogy olyan 
szemléleti elemeket, motívumokat, részleteket fedezzenek fel 
bennük, amelyek az eltávolodást előlegezik meg ettől az elvá-
rásrendszertől.

De az első három kötetben található, a  letisztulás jeleit 
mutató, szenvedélyes, nagy indulati töltettel megírt, közéle-
tinek mondott verseket sem könnyű ma megközelíteni. „Vád-
beszédek ezek a versek, közéleti színezetük alatt a költőt is 
ért orvtámadásokra, nyílt bántásokra valló reagálás indula-
tai motiválnak” – írja Kovács életművének jó ismerője, Fodor 
Géza még az 1990-es évek elején.3 Csupán egyetlen példát 
említenék: vajon mit mondhat annak az olvasónak a Lázas a 
Föld című kötetben található Válasz egy névtelen levélre, aki 
nem ismeri a Kovács Vilmos és Balla László közötti ellenté-
tet? Felismeri-e egyáltalán ma egy fiatal azt a versben elrej-
tett célzást, ami a kortársaknak még egyértelmű volt? Még-
pedig azt, hogy a következő idézetben Balla vezetékneve van 
elrejtve: „Bal lapockám alá célzol, s  a vádad / dörög, mint 
a sortűz”4 (kiemelés tőlem: Cs. L.). És ha igen, vajon talál-e 
hozzá közel álló értéket ebben a megírás korának hangulatát 
közvetítő indulati megszólalásmódban?

Kovács Vilmost a Csillagfénynél megjelenése után nevezi 
Kiss Ferenc perlekedő költőnek.5 Ez a kifejezés önkéntelenül 
is előhívja emlékezetünkből az önálló verseskötetben élete 
végéig nem publikált, csak posztumusz, a  versválogatások-

3 Fodor Géza, Egy lakhatóbb világ felé. Arcképvázlat Kovács Vil-
mosról = Kovács Vilmos, Testamentum, Válogatott versek, In-
termix Kiadó, Ungvár–Budapest, 1992, 136.

4 Kovács Vilmos, Válasz egy névtelen levélre = Uő., Lázas a Föld, 
Kárpátontúli Területi Kiadó, Uzshorod, 1962, 22.

5 „A  látvány tehát csak ürügye egy indulatos vádbeszédnek, ami 
már azt is sejteti, hogy Kovács Vilmos nem ámuló, nem felfedező, 
hanem perlekedő költő.” Kiss Ferenc, Kovács Vilmos: Csillagfény-
nél, Kritika 1969/7., 54.

nak mindig eleget tevő, doktriner módon olvasó, a  semati-
kus ábrázolásmódot, a  kötelező optimizmust számonkérő 
kritikusoknak szór fricskát a költő, akik szívesen húznának 
rá minden szépirodalmi művet egyetlen kaptafára. Mindkét 
értelmezés lehet érvényes, az általánosabb és a korhoz kötöt-
tebb is, ugyanakkor az utóbbi olvasat – ez a meggyőződé-
sem – mélyebben tárja fel e líra rejtettebb értékeit. Kovács 
Vilmos verseinek olvasásához egyszerűen valamilyen szinten 
ismerni kell a kort, amelyben a költő született, és a szűkebb 
régiót, amelynek irodalmát, kultúráját, hagyományszemléle-
tét máig tartó érvénnyel alakította. Másképp a versek nagy 
része alig érthető, zavaros célozgatásokká, a  megszólalás-
mód, illetve a képviselt költői szerep üres pózzá válhat.

Az utóbbi napokat Kovács Vilmos versesköteteinek tár-
saságában töltöttem. Olvasás közben főleg a következő kér-
dések foglalkoztattak: vajon hogyan közelíthet ehhez a köl-
tészethez egy olyan mai fiatal, aki már a rendszerváltás után 
szocializálódott Kárpátalján; aki csak könyvek lapjairól is-
merheti a cenzúra fogalmát; akinek nem lehetnek közvetlen 
tapasztalatai az előző rendszerről? Ezek a kérdések azért is 
kerültek előtérbe nálam, mert egyre gyakrabban találkozom 
olyan helyi fiatallal, aki távolinak érzi magától Kovács Vil-
mos költészetét. Igaz, a valóban remek Verecke című versen 
kívül aligha ismer egyebet ebből az életműből. A töprengésre 
persze az is okot adott, hogy (halálos betegségével szembe-
ni harcát feladva) immár negyven éve hagyott itt minket a 
költő. Születésének és halálának évfordulója pedig – a meg-
szokott forgatókönyvek szerint zajló megemlékezéseken túl – 
talán arra is jó alkalom lehet, hogy felvessük, ha csak vázlato-
san is, e költészet olvashatóságának kérdését.

A  jelen távlatából már tisztábban látszik, mi hullik ki 
végleg az idő rostáján, ahogy az is, mi érdemes a megőrzésre 
és az újraolvasásra. Kétségtelen, Kovács Vilmos pályája ele-
jén gyakran írt olyan verseket, amelyek megfeleltek a szov-
jet szocialista ideológia elvárásainak. A  korai szövegekben 
igen gyakran keverednek egymással a forradalmi hevület és 
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már szarvára a történelem öklelő bikája.”9 Itt még talán mű-
ködhet a perlekedés ráolvasása a műre.

Kevésbé működik azonban azoknál a verseknél, amelyek 
nem annyira a közösségi létezésre, mint a személyességre, 
az egyén elárvulására, a kozmikussá váló magányra kérdez-
nek rá. Két ilyet emelnék ki a Csillagfénynél című kötetből: 
az egyik az Éjszaka, a másik pedig az Ablak. Amikor a millió 
éve őrzött, szimbólumként jelen lévő Tűz ellobban a villany 
kattanásával, „a magától táruló ablakon / beliheg a szőrös po-
fájú Mindenség”10 – vázolható fel az Éjszaka alapszituációja. 
Ezt a látomást a költői én vagy a társa (a nyelvtani egyes szám 
második személy a második versszakban értelmezhető a má-
sikat és önmagát megszólítóként is) nem a világgal és sors-
sal dacoló dühvel, indulattal, hanem csak félelemmel, remegő 
vállakkal képes elviselni. A kötetben rögtön utána következik 
az Ablak című vers, amely már a központozás elhagyásával is 
a konvenciókhoz máskor ragaszkodó költő hagyományfelfo-
gásában és költői szerepében történt változást hangsúlyozza. 
A végtelenszer elpróbált „egyszeri halál” a másik szemében 
egy idő után már a semmi és „a csillagbójás közöny” képzetét 
tükrözi. A költői én szembenéz a halál gondolatával, miköz-
ben már csak az élettől tud félni. Mégis, a másikhoz, a  fel-
tételezett társhoz való ragaszkodás gondolata még visszatér 
– ha csak kérdés formájában is – a halálra készülő, merülni 
kezdő én töprengéseiben: „de mikor merülni kezdek / keze-
det miért nem találom”.11 Azt hiszem, ez a versnyelv és -szi-
tuá ció már közelebb áll a mai ízléshez, és ha most ismer-
kednék először Kovács művészetével, ezeken át közelíteném 
meg. Hiszen a kilátástalanságot, a félelmet és a létbiztonság 

9 Tiszatáj 1969/11. (letöltés helye: http://tiszataj.bibl.u-szeged.
hu/6103/1/tiszataj_1969_011_0971-0000b.pdf, letöltés dátuma: 
2020. március 13.).

10 Kovács Vilmos, Éjszaka = Uő., Csillagfénynél, Kárpáti Könyv-
kiadó, Uzshorod, 1968, 15.

11 Kovács Vilmos, Ablak = Uő., Csillagfénynél, 16.

ba minduntalan felvett, antológiadarabbá nemesülő Verecke 
vádló kérdését: „Perli-e még ezt a hont más?”6 Azok számá-
ra viszont, akik most ismerkednek e költészettel, úgy tűnhet, 
hogy a perlekedő költő képe merevedett meg már nagyon ré-
gen. Mondhatnám azt is, hogy kizárólagos érvénnyel kano-
nizálódott, szinte csak ez jelenik meg a költő tárgyalásakor. 
Nem tagadom, valóban sok olyan verset írt – karaktereseket 
is –, amely e kategóriához rendelhető. De felvethető a kérdés: 
vajon a teljes költői életmű olvasható-e a perlekedő költő fo-
galmán átszűrve?

A magam részéről fontosnak tartom a realista szemlélet-
től elrugaszkodó, a  népi hagyomány elemeiből építkező, de 
a szürrealizmusra jellemző látomásos képalkotásmódokkal 
élő kísérleteket, amelyeket a kárpátaljai magyar irodalom el-
ső monográfusa, Pál György is hangsúlyozott egyik tanulmá-
nyában.7 A Bikaháton című, „misztikus, samanisztikus”, de 
egyben szürreális vers világa számomra a modern elemeket 
is befogadó és szintetizáló versépítkezést helyezi előtérbe.

„Hegy hátán hegy: púpos, csorba, / elvarázsolt, alvó csor-
da, / földdé döngölt ezer évek. // Elszállt lelkük, pásztorének 
/ leng a század kormos egén. // S álmában egy tarka tehén, / 
hadak tiport útja mellett, / bömbös táltos bikát ellett”8 – ír-
ja Kovács az említett vers elején. Könnyen lehet ezt allegó-
riaként, történelmi példázatként is olvasni, főleg ha tudjuk, 
a bika-motívum milyen szövegkörnyezetben fordul elő más-
hol Kovácsnál. 1969-ből származó önéletrajzában például így 
vall: „42 évvel ezelőtt születtem Gáton, egyikében annak a 
száz s egynéhány kárpátaljai magyar falunak, amelyeken át-
gázol a hadak ezeréves útja, s  amelyeket annyiszor kapott 

6 Kovács Vilmos, Verecke, Alföld 1981/11, 15.
7 Pál György, Szürrealisztikus motívumok Kovács Vilmos költé-

szetében, Szabolcs–szatmár–beregi Levéltári Évkönyv 1999/13., 
261–268. (letöltés helye: http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/
default/files/263-270.pdf, letöltés dátuma: 2020. március 13.).

8 Kovács Vilmos, Bikaháton, Tiszatáj 1970/3., 212.
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Urat a halála előtt nem sokkal született Testamentumában: 
„Uram, emeld fel csontig nyűtt testem, / s fújd el belőle múlt 
lobogások / füstölgő üszkét. / Ismerd fel bennem halandó 
másod, / ki most fekete árnyadra estem, / s hozzá szegeznek 
lázvörös tüskék.”15 Főleg erre a versre utalva írta róla Pomo-
gáts Béla, hogy „a  költői sorsnak a szakrális és metafizikai 
távlatát is felismerte és kifejezésre juttatta”.16

Talán ez az alkalmi írás is érzékeltetni tudja, hogy a jelen 
távlatából visszatekintve mennyi felfedezni, illetve árnyalni 
való van még ebben a költői életműben. Sokszor leírták, el-
mondták már, hogy Kovács Vilmos a 20. századi kárpátaljai 
magyar irodalom kétségkívül legjelentősebb alakja, klasszi-
kusa. Ugyanakkor ellentmondásosságát, vívódásait, egymást 
olykor kizáró vagy egymással végig feszültségben lévő ér-
tékválasztásait hiba volna leegyszerűsíteni. Ideológiai sú-
lyokkal terhelt pályakezdését sikerült meghaladnia, és ké-
sőbbi ver sei ben – különösen a halála előtt írottakban – már 
esztéti kai lag-poétikailag is érvényes, kiérleltnek tekinthe-
tő versvilágot teremtett. De nem lehet eléggé hangsúlyozni: 
elsősorban nem az önelvű irodalom érdekelte. Írásainak je-
lenlétével – ahogyan ő maga jellemezte egyik levelében sa-
ját felelősségvállalását – egy közösség, a kárpátaljai magyar-
ság szószólójának szerepével azonosult a leginkább.17 Ezért 

15 Kovács Vilmos, Testamentum = Vergődő szél. A kárpátaljai ma-
gyar irodalom antológiája 1953–1988, összeállította, a  szöveget 
gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta M. Takács Lajos, Mag-
vető Könyvkiadó – Kárpáti Könyvkiadó, Budapest–Ungvár, 1990, 
368.

16 Pomogáts Béla, Kovács Vilmos testamentuma, Együtt 2007/4., 
29.

17 A kijevi magyar főkonzulátus áttelepüléssel foglalkozó alkonzul-
jához, 1977. május 23-án írt levelében jegyzi meg: „Egy közösség, 
ha magáénak tudja, szószólójának tekinti az írót, s bizonyos ese-
tekben kényes, de megkerülhetetlen közéleti feladatokat ró rá. Így 
történt ez velem is.” „Lépteimet piros öklű plakátok vigyázták”. 
Dokumentumok Kovács Vilmosról, szerk. és közread. M. Takács 
Lajos, Alföld 1989/6., 35.

elvesztését közvetítő versek által könnyebben megragadható 
a közéleti, indulatos, perlekedő költő is.

Amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy irodalmi 
tudatunkban szinte teljesen háttérbe szorult Kovács szerelmi 
lírája. Pedig például a Lázas a Föld második ciklusa (Éva, hol 
vagy?) tele van meghitt, érzékeny, személyes hangvételű, jól 
megírt szerelmes versekkel. A mai olvasó is könnyen tudna 
azonosulni mondjuk a szonettek értékfelfogásával: „Álltunk 
és tudtuk, hogy egy mozdulat kell csak, / és felbőg a folyó, 
a nap lángja felcsap, / s lehullnak a gátak, s megégnek a tű-
zön. // Tudtuk jól… De olyan tiszta volt a kék ég! / Hagytuk 
hát, hogy az est kössön velünk békét, / békét, mely fanyarú, 
akárcsak az üröm.”12 Vagy: „Két karodban még ölelés remeg. 
/ Ülsz, tíz körmöd a vaságyba vágva. / Itt vergődik szemem-
ben a szemed, / s rám lihegi szád tüzét a párna.”13 Ideje lenne 
komolyabban venni a közéleti mellett a szerelmi lírához tar-
tozó verseit is.

Végül pedig, ami e néhány nap versolvasása után még 
szembetűnt, az a hithez való viszony kérdése Kovács életmű-
vében. Talán ez a probléma mutatja meg leginkább, meny-
nyire nem lehet a költő pályáját egyetlen állóképbe sűríteni. 
„Nem keresi Istent, nem perel a Teremtővel, nem is tagadja, 
csak »sajnálni« tudja, aki ilyen vagy olyan viszonyban van ve-
le” – fogalmaz Penckófer János egyik tanulmányában.14 Szá-
momra megdöbbentő volt észlelni, hogyan jut el egy alap-
vetően ateista, az egyházzal és a keresztény hittel szemben 
verseiben is kemény kritikával élő ember odáig, hogy élete 
végén, a halálos betegség szorításában rátalál Istenre és a hit-
re. A halandóság, az emberi végesség és a visszafordíthatat-
lan testi leépülés felismerésének öntudatával szólítja meg az 

12 Kovács Vilmos, Üröm = Uő., Lázas a Föld, 35.
13 Kovács Vilmos, Mi ma is becsaptuk a törvényt = Uő., Lázas a 

Föld, 40.
14 Penckófer János, Bomló század tébolyában Gát és Fót között. 

Kovács Vilmos pályaképe, Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle 
1999/1., 72–73.
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Emlékírás és regényszerűség1

(Mandrik Erzsébet szövegeinek olvasásmódja)

A kárpátaljai magyar irodalomban sokak által elfogadott és 
viszonylag széles körben idézett, a helyi kánon kijelölésével 
íródott Készülődés című irodalomtörténeti esszéjében S. Be-
nedek András a szépirodalomnak az írásbeliség fogalmával 
való felcserélhetősége mellett érvel, mivel – véleménye sze-
rint – „tudatosítanunk kell önmagunkban és olvasóink szá-
mára, hogy a kisebbségi irodalom nem feltétlenül és talán 
nem elsősorban szépirodalom. […] Ezért beszélünk gyakran 
irodalom helyett írásbeliségről, amelynek határai a befogadó 
igényéhez idomulnak.”2 Az idézett gondolatmenet rendkívül 
vitatható, ezt igyekszem érzékeltetni a következő oldalakon.

Mandrik Erzsébet két emlékirata (A  pokol bugyraiban 
és A pokol tornácain) nyilvánvalóan része a regionális írás-
beliségnek. Az viszont korántsem egyértelmű, hogy ezáltal 
részévé válik-e a helyi szépirodalmi kánonnak is. A magyar 
irodalomtörténet-írásban ismerünk ugyan példákat az effajta 
átmenetiségre, hiszen bár az emlékírók „nem szépírói szán-
dékkal, irodalmi ambícióval készítették műveiket, ennek el-
lenére a 20. században több szerző műve szépirodalomként 
kanonizálódott”.3 Hasonló olvasásmódot villant fel egyik esz-
széjében Jaques Derrida is:

Ha vissza kellene vonulnom egy szigetre, kétségkívül 
történelmi könyveket és emlékiratokat vinnék ma-

1 A szerző a tanulmány megírása során a Nemzeti Kulturális Alap 
Schöpflin Aladár alkotói ösztöndíjában részesült.

2 S. Benedek András, Készülődés (A kárpátaljai magyar írás), In-
termix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007, 7.

3 Laczházi Gyula, Önéletrajzi narratíva és emlékírás = Magyar 
irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2010, 281.

szólalt meg gyakran közéleti kérdésekben (közoktatásügyi, 
kulturális, kisebbségi jogi hiányosságok stb. terén hallatta a 
hangját), és ezért tartotta fontosnak, hogy irodalmi iskolát 
teremtsen. De a közéleti, perlekedő költő más, személyesebb 
húrokat is megszólaltatott. Ha egy fiatal ma valamiért nem 
talál utakat Kovács Vilmos költészetéhez, talán célszerű len-
ne a megmerevedett kép mögé néznie és közelebb hajolnia a 
szövegekhez. Ha engedi, hogy e világ a maga összetettségé-
ben hasson rá, akkor az utak is felfedik magukat, amelyeken 
át közelebb kerülhet ehhez az örökséghez.
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életírás és memoár olyan műveit, mint Dr. Ortutay Elemér: 
„…holnap is felkel a nap”, Bendász Sándor: Öt év a szöges-
drót mögött. Egy kárpátaljai pap a Gulág munkatáboraiban, 
Mészáros Sándorné: Elrabolt éveim a Gulagon stb., amelyek 
forrásértékűnek számítanak a malenkij robot kutatói köré-
ben. Ezek a szövegek a kommunikatív emlékezetben tovább-
élő tapasztalatokat közvetítették a radikálisan megváltozott 
körülmények között újjáépülő kulturális emlékezet felé. Eb-
be a sorba tartozik tematikailag Mandrik Erzsébet mindkét 
emlékirata, amelyek így műfajilag köztes helyet foglalnak 
el a regényes önéletírás (például Györke Zoltán: Határsáv, 
Cseh Sándor Akácfák alatt), valamint a naiv elbeszélés hatá-
rait átlépő visszaemlékezés-regény (Vári Fábián László: Tá-
bori posta, Szovjet mundérban Poroszföldön, illetve az eddig 
publikált részletek alapján ilyen a Vásártér is) között. Ehhez 
a műfaji átmenetiséghez sorolható, és így szintén sajátos ér-
telmezői kihívást jelentenek Balla László önigazoló és önfel-
mentő narratívát működtető szövegei, mégpedig A végtelen-
ben találkoznak című regényfolyam részei, illetve memoárja, 
a Szegény ember vízzel főz.

Mandrik Erzsébet első emlékiratát A pokol bugyraiban 
címmel 1994-ben fejezte be, de csak 1996-ban jelent meg 
könyvformában. Az alaptörténet nagy vonalakban a követke-
ző: 1946. február 6-án egy orosz határőrtiszt téved a Mand-
rik-birtokra. A gazdától pálinkát követel. Mikor a tiszt a kel-
leténél jobban lerészegedik, a gazda kimegy a házból, mert 
fél, hogy a végén még összeveszés lesz az italozásból. Így vi-
szont az orosz tiszt a még tizenötödik életévét sem betöltő 
Böske6 társaságában marad. A  részeg határőr kap az alkal-
mon: Böskét leteperi, majd megerőszakolja. A lány – mielőtt 
elájulna – még kiált néhányat, amit meghall az apa, aki en-
nek hatására ront be a házba, majd dühében puszta kézzel 

6 Az emlékirat szerint: „A keresztségben az Erzsébet nevet kaptam, 
de e családban és faluszerte mindenki Böskének szólított és szólít 
ma is.” Mandrik Erzsébet, A pokol bugyraiban, Intermix Kiadó, 
Ungvár–Budapest, 1996, 8.

gammal, és ezeket a magam módján olvasnám, ta-
lán hogy irodalmat csináljak belőlük, legalábbis nem 
megfordítva, és ez igaz volna más könyvekre is (mű-
vészet, filozófia, vallás, humán- vagy természettudo-
mányok, jog stb.). De ha, anélkül hogy szeretném az 
irodalmat általában és önmagáért, szeretek benne va-
lamit, ami egyáltalán nem redukálódik holmi eszté-
tikai minőségre, a forma élvezetének valamilyen for-
rására, akkor ez a titok helyett van. Egy abszolút titok 
helyett. A szenvedés van ott.4

Ehhez kapcsolódik még, hogy az emlékírás kétségtelenül 
több szempontból rokona a regényírásnak.5 Miután pedig 
a posztmodern végletesen kitágította és viszonylagosítot-
ta a regény műfaji határait, valóban könnyen érvelhetünk 
amellett, hogy ma leginkább a befogadó értékszemléletén, 
a  szöveggel szemben támasztott elvárásain, hagyomány-
szemléletén múlik, hogy egy elbeszélő szöveget valaki szép-
irodalommá, jelesül regénnyé olvas-e, vagy sem.

A rendszerváltást követően Kárpátalján megnőtt az igény 
a múlttal való szembenézésre, az előző rendszerben történt 
bűnök ábrázolására akár a szépirodalom, akár az alapve-
tően nem fikciós jellegű szövegek eszközeivel. A szépirodal-
mi alkotások közül messze kiemelkedik Nagy Zoltán Mihály 
kisregénye, A sátán fattya. De ez az igény hozta létre az ön-
4 Jacques Derrida, Szenvedések = Uő., Esszé a névről, ford. Boros 

János – Csordás Gábor – Orbán Jolán, Jelenkor Kiadó, Pécs, 
2005, 37.

5 Szintén Laczházi Gyula írja: „Rokonságot tart a regénnyel az em-
lékírás, amennyiben nem az eposz követelményei szerint idea-
lizált, valamely absztrakt eszme szolgálatában álló egyéneket, 
hanem konkrét individuumok életvilágbeli tapasztalatait, konf-
liktusait tematizálja; és abban is, hogy a kötetlen prózai műfaj 
nagy stiláris szabadságot biztosít az emlékírónak, egyaránt lehe-
tővé téve az élő beszéd fordulatainak, különböző stílusszintek-
nek vagy a bonyolult barokk körmondatoknak az alkalmazását.” 
Laczházi, I. m., 284.
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Ezzel szemben a három szöveget egy könyvvé összefogó borí-
tón a Mandrik Erzsébet név szerepel. A szövegrészek végére 
odahelyezett (változó) aláírások bizonyos szinten már eleve 
meghatározzák az elbeszélői pozíciót, valamint az olvasóhoz 
való viszonyt. Az Erzsébet keresztnév becézett alakváltoza-
ta, a Böske arra utal, hogy a szövegek narrátora és (alá) írója 
szokatlanul közel engedi magához az olvasót, bízva a jóin-
dulatú, együttérző történetbefogadásban és -értelmezésben 
(hiszen Böskének a családtagok, az ismerősök nevezték a 
szerzőt). Az utolsó fejezet végén található Böske néni szignó 
viszont távolodást is sejtet az előbbi közvetlenségtől. Ebből 
következik, hogy a könyvet szerzőként jegyző Mandrik Er-
zsébet nem problémamentesen azonos önmagával, hanem a 
szövegben megjelenő és megszólaló Mandrik Böske és Böske 
néni identitáskonstrukciójából épül fel. Míg előbbi önmegne-
vezés csupán a narrátor és az olvasó egyfajta baráti, a jóindu-
lat hermeneutikájában bízó közelségét jelzi, addig a későbbi 
szövegrésznél jelen lévő aláírásnál a vezetéknév elhagyása és 
a „néni” megszólítás betoldása még közelibb, családias kap-
csolatot feltételez, de már hangsúlyozva a narrátor és az olva-
só közötti kor- és tapasztalati különbséget is.

Kétségtelen, a második kötet családtörténeti elbeszélés-
ként is olvasható, és mint ilyen, három történetet tár elénk: 
az édesapa és az édesanya történetét – amelyek egyben élet-
történetek is –, valamint a nagyapa (illetve a nagymama) éle-
tének egy meghatározó epizódját. „Ahhoz hasonló tragédia, 
mint a mi családunkban, sem azelőtt, sem azóta nem tör-
tént Kárpátalján”9 – támasztja alá a hiperbola alakzatával 
élve visszaemlékezése létjogosultságát az elbeszélő. A törté-
netek centrumában az adott fejezet címében kiemelt szerep-
lő mellett a narrátor is jelen van, ami egy célelvű ideológiai 
konstrukcióval magyarázható: valamennyi szerencsétlen-
ség, ami a Mandrik famíliával történt, egyenesen vezet Bös-

9 Mandrik Erzsébet, A pokol tornácain, Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2007, 66. A továbbiakban: Mandrik, 2007.

veri agyon a tisztet. Böske öccse, Sándor segít eltüntetni a 
holttestet, végül az apa – tartva a súlyos büntetéstől – me-
nekülőre fogja, a román határ felé veszi az irányt, a gyerekek 
sosem látják többé. Ekkor kezdődik a család hányattatása. 
Mivel a gyilkosság után kiérkező és razziázó katonák az apát 
nem találják sehol, a fiatal és törékeny Böskére hárítják át a 
büntetést. Erről a szöveg így tudósít: „Évek múltán, amikor 
már értettem és beszéltem oroszul, megtaláltam: az USZSZK 
Büntető Törvénykönyvének 54. paragrafusa és az SZSZKSZ 
Büntető Törvénykönyve 58. paragrafusa alapján állam- és 
népellenes tevékenységért ítéltek el ötévi szigorított börtön-
re, ötévi kényszermunkára és életfogytiglani száműzetésre”.7 
Böske megjár több börtönt, lágert, még Szibériába is elkerül, 
mielőtt szabadul egy lengyel katonaorvostól született gyer-
mekével. Mikor hazaérkezik, a nincstelenség vár rá: a Mand-
rik család minden birtokát elvették a szovjetek.

Ha az emlékírás műfaji tapasztalatából indulunk ki, meg-
kerülhetetlen a szerzőség kérdése, hiszen alapvető feladat az 
értelmező számára, hogy meghatározza: ki, milyen pozíció-
ból emlékezik és írja le az adott történetet. A pokol bugyrai-
ban bevezető sorait jegyző Balogh Irén hangsúlyozza, hogy: 
„Ez a vallomás, amelyben nyilvánosságra hozza tragikus sor-
sát – majdnem ötven esztendő múltán szakadt ki belőle”.8 Az 
elbeszélő nézőpontja retrospektív: a megírás pillanatából te-
kint vissza a múlt eseményeire, így mond el egy egyenes vo-
nalú, célirányos történetet a megszületéstől egészen a jelen 
sorok megírásáig. Sehol nem merül fel kétség a szerző-elbe-
szélő identitásával kapcsolatban.

Nem így a narratopoétikailag sokkal több kérdést felvető 
második kötetben. A pokol tornácain három fejezetéből az el-
ső kettő végére (I. Édesapám élettörténete, II. A papó ítélete) 
a Mandrik Böske név kerül, míg az utolsó fejezet (III. Édes-
anyám életének története) a Böske néni aláírással van ellátva. 

7 Uo., 23.
8 Balogh Irén, Előszó = Mandrik, A pokol bugyraiban, 6.
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Visken különös figurák és események veszik körül a későbbi 
apát: olykor egy holdkóros éjszakai sétájára riad, vagy farkas-
kaland borzolja idegeit hazafelé tartva télen. A babona, a né-
pi hiedelemvilág a továbbiakban is fontos szerepet tölt be a 
család életében.12

Hogy mi a forrása a narrátor tudásának, azt a következő 
részletek tudatosíthatják a befogadóban. Arról az időszakról 
ugyanis, amelyről nincs személyes tapasztalata, beszámolók 
alapján tud Böske. A  támadó, lelőtt, majd egymásra hányt 
farkasokról jegyzi meg egy helyen: „Jóskának egész életére 
emlékezetes maradt az a nap, felnőtt korában sokszor mesélt 
róla”.13 Végső soron mind az édesapa gyerekkoráról, mind pe-
dig a haláláról szóló történetek közvetítéssel jutottak el az el-
beszélőhöz. Erről tanúskodik a megállapítás: „Bujdosásának 
történetét Sike Lajos mondta el a rádióban, aki akkoriban 
még gyermek volt, ma már szerkesztő egy romániai magyar 
lapnál.”14 A korlátozott tudás, illetve a függő beszéd és egye-
nes idézetek által közvetített történet akkor válik megterhelt-
té – és egyben ez jelenti a kötet egyik legnagyobb esztétikai 
hibáját –, amikor Böske valamiféle erkölcsi magaslatot képvi-
selő kommentátor szerepébe lép. Ettől fogva az eseményeket 
moralizáló prizmán átszűrve magyarázza, átvéve sok szem-
pontból az olvasó szerepét, egyben korlátozva a kérdésfeltevé-
sek sokféleségének lehetőségét. A befogadó érzelmi világára 
hatni akaró sorozatos retorikai kérdések az önigazoló narra-
tívát erősítik: az apa – különben erkölcsileg megkérdőjelezhe-
tő – döntéseinek sorozatát szeretné igazolni az orosz katonák 
kegyetlenkedésével, törvényt és emberiességet nem ismerő 

12 A népi hiedelem kapcsán érdemes utalnunk A pokol bugyraiban 
a tisztet kereső katonák megjelenése utáni jelenetére: „Faggattak 
bennünket, hol az apánk. Nem mondtunk nekik semmit. A kutya 
égnek emelt fejjel szakadatlanul vonított, mintha halott lett volna 
a háznál. Tudtuk, hogy ez nagyon rossz jel, nagy bajt, szerencsét-
lenséget jelent.” Mandrik, A pokol bugyraiban, 16. 

13 Mandrik, 2007, 40.
14 Uo., 54.

ke tragédiájához és az egykor Visk környékén mélyen tisz-
telt, összetartó család széteséséhez. Természetesen más-más 
hangsúllyal, hiszen Böske édesanyja például előbb hunyt el, 
mintsem a megerőszakolás traumája és a meghurcoltatás 
megtörtént volna.

Az Édesapám élettörténete a születéstől a halálig követi 
a megtett életutat. A  narrátor pozíciója és szerepe változó. 
Azokban az epizódokban, amelyekről későbbi születése foly-
tán nem lehet személyes tapasztalata, következetesen háttér-
ben marad. Helyette a családi legendáriumból származó ré-
szeket meséli el, úgy, hogy sajátos nézőpontja egy ideig nem 
befolyásolja túlzottan az önfeledt és sokszor naivnak tekint-
hető történetmondást. Sokáig csupán a birtokos személyjeles 
alak használata („édesapám”), illetve néhány kiszólás10 jelzi a 
narrátor jelenlétét. Eleinte teljes mértékben a függő beszéd 
érvényesül, itt-ott szó szerinti idézetekkel megszakítva az 
 elbeszélést.

A szövegben Jóskaként felbukkanó fiú, aki az idő múlá-
sával a férfi, a férj, majd az apa szerepében is megjelenik, egy 
erdészcsaládban születik Visken, majd nem sokkal ezt köve-
tően a család átköltözik a hegyes vidékre, Németmokrára. 
A gyermekkort anekdotikus jellegű események szövik át meg 
át, amelyek általában a természet, az állatvilág és az ember 
kapcsolatát világítják meg. Az egyik legemlékezetesebb ilyen 
epizód Jóska barátsága az állítólagos kutyával, amelyről kide-
rül, hogy valójában egy medve.

A  történetben az anekdotikusság mellett megjelenik a 
példázatosság is. Mikor Jóska egyik barátja vízbe fúl, a ha-
lálesetet példaként állítja a nagyapa az elcsüggedt fiatal fiú 
elé. De erkölcsi dilemmára ad okot a nagymama alkoholiz-
musa is: „Jóska hazament, és látta, hogy a nagymama üvegből 
iszik valamit. Úgy tett, mintha nem látott volna semmit.”11 

10 Vö. „Az udvaron nyársra húzott bárányokat sütöttek, és éppúgy 
forgatták a tűz fölött, mint manapság a saslikot”. Mandrik, 2007, 
40. (kiemelés tőlem: Cs. L.).

11 Mandrik, 2007, 13.
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lőlük. Munkaszerető mind, megszokták a rendet, megadják a 
tiszteletet mindenkinek. És most engem üldöznek, mint egy 
banditát. Ó, Istenem, vedd le rólunk ezt a csapást! Könyör-
göm neked, Uram!«”16 Szembeállítva a kegyetlen, új rendszer 
ateizmusával a hit segít túlélni. Tulajdonképpen a hit támo-
gatja meg az üdvtörténeti narratíva megképzésének lehető-
ségét is: azok, akik igaz életet élnek, nehéz körülmények kö-
zött bár, de környezetük által megbecsülve őszülhetnek meg, 
sugallja a szöveg.

Sorban a harmadik számú történet az édesanya életé-
ről és haláláról szól. Mandrik Erzsébet A pokol bugyraiban 
lapjain még csupán egy féloldalnyi terjedelemben emlékszik 
meg a korán elhalálozott anyáról: kiemeli, hogy sokat bete-
geskedett, váratlanul hunyt el, és halála megtörte az édes-
apát, aki ennek hatására csak még keményebb lett. A pokol 
tornácain ehhez képest egy egész fejezetet szentel ennek a 
történetnek. Mivel azonban az anya sorsa közvetlenül nem 
kapcsolódik a későbbi családi tragédiához, ezért élettörté-
nete sem tud önmagában szervesen beépülni a visszaemlé-
kezésbe: ideologikus töltetű utalások és kitérések szövik át 
a könyvnek e részét. Ilyen a nehéz sorshelyzet előrevetítése 
Böske megszületésekor: „Nagyanyám elmesélte, hogy nagyon 
nehezen jöttem a világra. […] A szülés közben édesanyám sok 
vért vesztett, pedig amúgy is vérszegény volt, de mindketten 
megmaradtunk. Amilyen nehezen jöttem a világra, olyan ne-
hezen alakult, rendeződött a sorsom.”17 Az összehasonlítás 
az anya boldogtalan házassága és Böske saját sorsa között 
szintén ideologikus mellékjelentéseket hoz felszínre: „Édes-
anyámat nem zárták rácsok közé, mégis rab volt, mert nem 
volt boldog soha. Akkor lett volna boldog, ha hozzámegy ah-
hoz, akit tiszta szívből szeretett. Szerényebben élt volna, de 
boldogan.”18

16 Uo., 82.
17 Uo., 112.
18 Uo., 114–115.

természetével vont párhuzam. Ennél a pontnál tűnik fel iga-
zán a szöveg és az élettörténet megkonstruált volta: Jóska egy 
olyan idillinek festett világba születik bele, amelyben a kü-
lönböző népek, az egymást követő generációk békében élnek, 
kölcsönösen tisztelik egymást, meg vannak elégedve azzal, 
ami adatott nekik. Ezzel szemben a kegyetlen orosz katonák 
megjelenésével ennek az életmódnak a reménye végleg vesz-
ni látszik: tragédiák sora követi az idegen katonák ténykedé-
seit már a legelejétől fogva. Az apáról hírt hozó, a szövegben 
Gyula bátyámként emlegetett alak mondja egy helyen: „»Ne-
kik itt Amerika volt, nekünk meg pokol. Másfél éve voltak itt, 
de úgy tűnt, mintha évtizedek óta tartották volna rettegésben 
a falut. Az emberek még a saját házukban is félve, suttogva 
beszélgettek. Mindentől, mindenkitől féltek addig is, amíg a 
nagy csapás meg nem történt, de utána még jobban.«”15

Az önigazoló narratíva azonban nem csupán az apa élet-
történetének részeként kap szerepet. Ez ellenpontozza az 
anyai nagymama szigorú ítéletét, akinek véleménye szerint a 
családot ért tragédiáért nagyobbrészt Böske apját terheli a fe-
lelősség. A második rész (A papó ítélete) címadása viszont így 
kevésbé tűnik motiváltnak, hiszen nem a nagyapa kerül vé-
gül a középpontba – róla a szöveg elején, elítélésekor, illetőleg 
megbomlott elmével való szabadulásakor esik szó csupán –, 
hanem az anyai nagymama. Ő az a személy, akire rászakad 
a család összetartásának gondja, aki mindenen keresztül ki-
tart saját elvei mellett. Miután férjét börtönbe zárják, maga is 
a törvényszék elé kerül. Három vádpont alapján találják bű-
nösnek: Gyulát rejtegette, a leltárba vett értékek nem voltak 
meg maradéktalanul, és a korszak egyik legsúlyosabb vádját 
is a fejére olvassák, mégpedig azt, hogy kulák. Már-már közel 
az összeomláshoz a következőket mondja: „»Hol az igazság? 
– tépelődött nagyanyám. – A  vőm bűnéért kell szenvedni. 
A lányom meghalt, itt maradt négy apró árva gyermek. Fel-
karoltam őket, neveltem, hogy tisztességes ember legyen be-

15 Uo., 60.
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nek és megkérdőjelezhetetlennek tételez, sok részigazságra 
hullik szét.

Ahhoz, hogy valamely traumát – legyen az egyéni vagy 
kollektív – egy szöveg által közvetíteni lehessen, egy önma-
gára reflektálni képes nyelv megalkotása szükséges. Enélkül 
valószínűleg csupán a naiv elbeszélés határai rajzolódnak ki 
előttünk, amelyek nem képesek kellő mélységben megköze-
líteni a felszínre hozott dilemmákat. A pokol bugyraiban ka-
nonizálásában feltehetően döntő szerepet játszott az 1990-es 
évek múltfeltáró és -megismerő tendenciája, amely elsősor-
ban tematikai okokra hivatkozott, rendszerint mellőzte a 
műfaji besorolás, illetve az elbeszélés nehézségeinek kérdé-
sét. A pokol tornácain eleve kevesebb figyelmet kapott eddig 
a kárpátaljai értelmezői közösségtől. Ehhez az is hozzájárul-
hatott, hogy a megoldatlanságok sokasága és az igen egye-
netlen minőségű szöveg aligha kínál lehetőséget arra, hogy 
az etikai, illetőleg ideológiai mellett esztétikai-prózapoétikai 
vizsgálódások alapján is értékelhessük a megírt és közreadott 
történeteket – esetleg regénnyé olvassuk a szövegeket.

A  szövegközeli vizsgálódások alapján felszínre hozott 
kétségekkel együtt tehát kijelenthető: egyáltalán nem biztos, 
hogy minden esetben helyettesíthető egy tágabb értelemben 
vett írásbeliség és a nyilvánvalóan sokkal szűkebb érvényű 
szépirodalom fogalma a regionális kánonban, pusztán az 
értelmező szabadságára hivatkozva. Igaz ugyan, hogy adott 
kultúrán belül sokféle szövegtípus megfér békésen egymás 
mellett, az irodalomban azonban, nevezzük bár kisebbségi-
nek, meg kell jelennie olyan értékrendeknek, amelyek nem-
csak tematikai, etikai és ideológiai, de poétikai, esztétikai 
vizsgálódásokat is előtérbe helyeznek. Különben aligha kép-
zelhető el az olvasót eligazító, értékelvű regionális irodalmi 
kánon Kárpátalján.

Míg A  pokol bugyraiban Mandrik Erzsébet fiatalon át-
élt tragédiájáról szól, éppen csak érintve a családtagok éle-
tének történetét, addig A pokol tornácain középpontjába az 
édesapa erkölcsisége kerül. Bár kétségtelen, hogy fontos sze-
repe van még az anyai nagymamának is, aki egyértelműen az 
édesapát okolja a család tragédiájáért. Ezzel szemben alkotja 
meg az elbeszélő azt a narratívát, amely felmentést kínál az 
apának bűnei alól. Előbb felteszi a kérdést, hogy vajon más-
valaki az apa helyzetében hogyan cselekedett volna az orosz 
tiszttel szemben, majd leszögezi – tudván, ha otthon marad, 
biztosan kivégzik –, egyszerűen nem maradt más lehetősége, 
mint a menekülés.

A  narrátornak a második könyvben sokkal korlátozot-
tabb a tudása, mint az elsőben, hiszen itt nem csupán saját 
tapasztalatairól, saját életéről nyilvánul meg, hanem máso-
kéból alkotja meg egy-egy narratívát felhasználva a család, 
a  rokonok és a közeli ismerősök elbeszéléseit. Míg A  pokol 
bugyraiban lapjain elfogadhatjuk, hogy a narrátor visszate-
kintő perspektívája jelöl ki az értékpreferenciákat és határoz-
za meg a történet végkifejletét (ti. a hitben megtalált új élet 
értelmét), addig nem egészen kielégítő, hogy A pokol torná-
cainban közvetlenül vagy közvetetten megszólaló sok hang 
nem problematizálódik a narrátor számára. A  szerző nem 
néz szembe az elbeszélés nehézségeivel: sok esetben nem 
különíti el saját nézőpontját a megszólaltatott vagy általa 
közvetített véleménytől, ezért egyszerre több, csak részben 
érintkező vagy egyenesen egymásnak ellentmondó történet 
bontakozik ki, egészen más értéktételezésekkel. Míg Böske 
emlékeiben a szigorú, de biztos erkölcsi érzékkel rendelke-
ző apa képe jelenik meg, addig az anyai nagymama a bűnöst 
látja benne, aki felelős a családdal szemben elkövetett meg-
torlásokért, végül az anya élettörténetében a durva, hirtelen 
haragú apa alakja képződik meg. Ez pedig végső soron össze-
egyeztethetetlennek bizonyul az elbeszélő által megképezni 
kívánt üdvtörténeti narratívával. A szövegeket alaposabban 
olvasva és értelmezve az igazság, amit a narrátor egységes-
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történelmen át a műköltészet népinek nevezett kortárs irány-
zatáig terjedően, mind-mind a hagyományból veszi át, majd 
igazítja magához, valamint a korhoz, amelyben él. Az előző 
versgyűjteménynek, a 2010-ben megjelent Jég és korbácsnak 
a végén közölt beszélgetésben (Verset, ne ocsmány varan-
gyot!) van egy fontos, a költő viszonyulását a hagyományhoz 
jól szemléltető, a recepcióban ez idáig kevéssé hangsúlyozott 
megállapítás. Vári Fábián úgy véli, hogy az alkotó „munkája 
közben korok és világok vándora”. A vándor pedig nem csu-
pán idegenként jár-kel az ismeretlenben – vihetjük tovább a 
gondolatot –, hanem megfigyel, feljegyez, tanul és elsajátít. 
Ezzel sajáttá, otthonossá teheti korok és világok mára már 
gyakran elhagyatottnak, kihűltnek tűnő, folytathatatlannak 
vélt szemléletét, poétikáját. Költészete ilyen szempontból al-
ternatívát is jelent a ma fősodorbelinek számító depoetizáló 
tendenciák mellett: az ősi vagy régi műfajok világa, a népi ha-
gyomány – dacára a válságoknak, amelyeket egyébként a köl-
tő maga szintén észlel – nem merült ki, folytatható, sok még 
a kiaknázatlan lehetőség.

Az életmű felosztása pályaszakaszokra ugyan nem egy-
szerű, de ez még nem jelenti, hogy minden más rendszerezés-
nek is mereven ellenállnának a szövegek. Az 1990-es évektől 
sorra megjelenő gyűjteményeket ugyanis tematikai és moti-
vikus kapcsolódási pontok szervezik verseskötetekké. Mivel 
valamennyi eddig publikált kötet gyűjtemény, azaz válogatás 
a régebbi és újabb termésből, ezért felértékelődnek bennük 
az összeállítást, a kompozíciót előtérbe állító jegyek. Egy-egy 
verseskötet elemzésekor éppen ezért mindenekelőtt a szer-
vezőerőként ható paratextusokat érdemes kiemelni, egészen 
pontosan a kötet-, a  ciklus- és verscímeket, az ajánlásokat, 
valamint ezek egymáshoz való viszonyát.

Összehasonlítva a Jég és korbács című kötettel, már el-
ső olvasásra megállapítható: ha az előző gyűjteményben a 
pusztulás motívuma került középpontba, addig az idővel va-
ló szembesülés képzete irányítja az Ereimben az idő verseire 
a figyelmet. Két nyilvánvaló példát érdemes már itt kiemelni 

Szembesülve az idővel
(Vári Fábián László: Ereimben az idő)

Az érettség metaforája, amelyet a költői oeuvre-ben gondol-
kodó, az életrajzot és a szövegeket egymásra vonatkoztató, 
egybeolvasó irodalomtörténet-írás, valamint kritika némely 
változata a különböző pályaszakaszok elkülönítésére és ér-
tékélésére használ általában, kevésbé vagy egyáltalán nem il-
lik Vári Fábián Lászlóra. Az önálló kötettel viszonylag későn, 
csupán a rendszerváltást követően színre lépő költő ugyanis 
rögtön komoly szakmai tapasztalatokkal és tudással mutat-
kozott be a szélesebb olvasóközönségnek. A pályakezdés ne-
hézségeiről, az útkeresésről jobbára csupán közvetett tudá-
sunk van (gondolok itt elsősorban a visszaemlékezésekre, az 
interjúkra, a költő által később írt esszékre, valamint a Tábori 
posta egyes részeire). Az sem mellékes, hogy a zsengék, a ko-
rai versek szövegei ma még alig hozzáférhetőek. Ezért szá-
momra úgy tűnik, Vári Fábián László költészete nem annyi-
ra időben, pályaszakaszokra bonthatóan, mint inkább térben 
változik: az első kötet lefektette szövegkorpusz csak lassan, 
átgondolt és kimunkált újabb darabokkal bővítve gyarapodik 
életművé. Nem fejlődéssel van tehát dolgunk, hanem inkább 
változásokkal. Még akkor is, ha ezek nem tűnnek olyan lát-
ványosnak, mint a 20. század második felében a költői ha-
gyomány, illetve szerep leépítését, alapjainak újragondolását 
célzó költői irányzatok, beszédmódok és technikák.

Vári Fábián költészete nagy tekintélyt tulajdonít az ál-
tala választott hagyománynak: erre épít alapzatot, majd eb-
ből merít erőt. A szélesebb értelemben vett költői tradíció-
val folytatott párbeszéd során ugyanis nem csupán hatás 
keletkezik, hanem ennél szervesebb folyamat veszi kezdetét, 
mégpedig a beépülés. A  saját (szöveg)világában elhelyezett 
elemeket, versformákat, motívumokat, költői képeket a nép-
költészeten, a legendákon, a mítoszokon, a Biblián, a magyar 



58 59

könyvében valóban felbukkan, igaz, más írásmódban. A Ge-
nezis 2. részének 13. verse így hangzik Károli Gáspár fordítá-
sában: „A második folyóvíz neve pedig Gihon; ez az, a mely 
megkerüli az egész Khús földét.” A bibliai teremtésmítosznak 
tehát fontos része a nevezett folyó, amely az öntözés által a 
bőséghez, a  jóléthez járul hozzá. Látható, hogy ehhez a ha-
gyományhoz nyúl vissza Vári Fábián László versében, ugyan-
akkor tovább is írja azt, amikor az emberiség szempontjából 
lényeges fordulópontot tételez fel, és az idő kimérésére utal 
a Gikhon partjainál: „ott méretett ki a korszakok hossza, / 
akkor zizegett fel / az idő szíve.” A szentséget pedig profán 
módon ellenpontozza már az első versszakban: a világot te-
remtő Úr a jövő programozójaként jelenik meg benne. Ant-
ropomorfizmus ez, hiszen emberi tulajdonságokkal ruházza 
fel az emberfeletti hatalommal rendelkezőt. Az idők során 
sokféleképpen ábrázolt Isten (legalább a megértő öregúrtól a 
bosszúállóig terjedő skálán) miért ne lehetne a 21. században 
egy olyan programozó, aki fő művét úgy tervezi meg, hogy 
az saját maga észlelje a „durva hibát”? A  kortárs populáris 
kultúrában ennek az ábrázolásmódnak már egy ideje meg-
vannak az előzményei, elég itt a nagysikerű sci-fire, a Mát-
rix-trilógiára utalni.

Az eredetmagyarázó és a családtörténeti elbeszélés típu-
sának összekapcsolása a kötet címadó verse, az Ereimben az 
idő. Az első három versszakban a lírai én saját korát emeli ki 
az objektív idő kötelékeiből egy hasonlat által, és a ködös mí-
toszi időbe helyezi: „Oly vén vagyok már, mint a tenger.” Majd 
a hasonlattal azonosulva magyarázza saját eredetét. Ősei így 
tulajdonképpen nem különülnek el a természeti képződmé-
nyektől, jelenségektől: „Anyám szikla volt, apám a szél.” Ez-
zel igazolja: a  lírai én elválaszthatatlan része az örök válto-
zásnak, átalakulásnak, ahogyan az állandóságnak is: „Anyám 
elfogyván sivatag lett. / Lépkedek rajta, mégsem lelem.” Va-
lamint: „Apám nélkül holt víz a tenger, / ezért nem szűnhet 
ő soha.” Később fény derül arra, min alapul a hasonlat, hi-
szen a lírai én sorra a „váltott gyerek” jellemzőit ismeri fel 

az újraközlés gesztusát illetően: mennyire más fénytörésben 
jelenik meg az olvasó előtt az Antall Istvánnak (Mítosztöre-
dék) vagy a Görömbei Andrásnak (Jégangyal) ajánlott vers, 
ha tudjuk, az előző kötet megjelenése óta ők már eltávoztak 
az élők soraiból.

Az Ereimben az idő első ciklusa, ahogyan a kötetnyitó 
vers is, az Alagút végén címet kapta. Régi irodalmi toposzt 
elevenít fel ezzel és értelmez újra Vári Fábián László. Az em-
ber valahonnan valahová el akar jutni az alagúton keresztül, 
nincs megállás, sem pihenő, a cél a kijutással válik megkö-
zelíthetővé, a  lényeg az átmenetiség. Ugyanakkor az alagút 
végének képzete a klinikai halál állapotából felébredő bete-
gek elbeszéléseihez is kapcsolódik. Beszámolóikból ismer-
jük a következő szinesztéziát: ebben az átmeneti állapotban 
rendszerint egy alagútban jártak, a végén fényességre lettek 
figyelmesek, amelyből meleg, forróság áradt. Egyesek szerint 
ez támaszthatja alá, hogy a halál után is van élet. A versben 
azonban váratlan módon nem a fény várja az alagút végére 
érőt, hanem a hideg és a természet kiüresedése: „Az alagút 
végén / hideg lesz nagyon. / Szellőt, madarat / nem ringat a 
lomb.” Ezzel együtt az ember saját útjának végéhez ér. Átala-
kuláson megy keresztül, de utolsó mozdulatával is védekez-
ni próbál. Árnyéklétében még összegömbölyödik. A születés 
és a halál előtti pillanatok így válnak hasonlóvá egymás-
hoz. A méhben lévő magzat természetes pózának képe és az 
alagút ból kiérő ember védekező reflexe fonódik itt össze. De 
nem lesz azonos a két kiemelt pillanat, mivel az útjának végé-
hez érő ember már komoly, feldolgozásra váró, de teljes mér-
tékben megismerhetetlen múlttal rendelkezik. Ezért is idézi 
fel a költő Thomas Mann József és testvérei című regénytetra-
lógiájának híres kezdő sorát egyetértően: „Valóban mélységes 
/ mély a múltnak kútja”. A múlt feltárásának, megismerésé-
nek szándéka hívja elő a kötetben a teremtés-, eredet- és csa-
ládtörténetek különféle változatait.

A  bibliai Édenkertbe vezet a Gikhon partjain világa. 
A  négy paradicsombéli folyó egyikét jelölő név Mózes első 
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értékválasztásként is olvashatóak a benne szereplő versek és 
ajánlások.

Ebből a sorból emelkedik ki magasan a Zoltán fiának aján-
lott Változatok a halotti beszédre. Ismeretes, hogy a Halotti 
beszéd az első fennmaradt, magyarul írt összefüggő szöveg-
emlékünk, és mint ilyen, értelmezése nemcsak a szakembe-
reknek, de a költői képzelet számára is kihívást jelent. A sike-
res átköltések évszázadokat ívelnek át, miközben párbeszédet 
teremtenek a régi és mai világok között. A 20. századi magyar 
irodalomban több szó szerinti vagy átvitt értelemben halotti 
beszédnek nevezhető, maradandónak bizonyuló átdolgozás 
is született. Ehhez a vonalhoz kapcsolódik Vári Fábián Lász-
ló, amikor több szálon követi a szövegemléket, Kosztolányi 
Dezső, de különösen Márai Sándor és Bella István Halotti 
beszédét. Máraiéval az is rokonítja, hogy mindkét szöveg erő-
teljesen felajánlja az életrajzi olvasás lehetőségét, így perspek-
tívájuk között is könnyen vonható párhuzam: Márai az emig-
ráns-, míg Vári Fábián a kárpátaljai kisebbségi léthelyzetből 
tekint a magyar kultúrára, próbálja meg a múltból származó 
darabkákra, szilánkokra hagyatkozva megkonstruálni saját 
emlékezetét. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Változatok 
a halotti beszédre (a szöveghagyomány retorikai jellegzetes-
ségeivel összehasonlítva) nem igazán az egyházi értelemben 
vett sermo, vagy magyar megnevezéssel élve temetési beszéd, 
és így aligha tekinthető csupán átköltésnek. Sokkal találóbb 
lehet itt a ráírás vagy palimpszeszt írói technika említése. 
A versben még itt-ott áttetszenek ugyan a halotti beszédnek 
a magyar irodalmi hagyományhoz köthető jegyei, de műfa-
jilag már látomással, családtörténeti elbeszéléssel, leltárral, 
vallomással és ezek változataival van dolgunk. Ezt jelentheti 
és támaszthatja alá a négy nagyobb egységből (változatból) 
álló vers pontos címadási szándéka is. Az alapszituáció a kö-
vetkező: a költő, aki végigtekint családfáján és ősei múltján, 
megszólítja fiát, majd tudatosítani igyekszik mindkettejük-
ben, hogy az efféle „históriák” általában nem üdvtörténet-
ként érnek véget. Az önsorsrontás, a meddőség, a nyelvváltás 

magán. Ettől függetlenül úgy tűnik, a családtörténet folyta-
tása már biztosított, a gyermekek megtalálták párjukat, akik 
„létrehozzák majd másukat”. De az utolsó két strófa mégis a 
bizonytalanságot, a véletlent veti fel a Föld és az ember sors-
szerűségében: hiába próbálja bebiztosítani magát bárki, ha 
a végzet eleve másképp rendeltetett el.

Ehhez illeszkedik áttételesen a mágikus szövegek tradí-
ció ját élesztgető Ráolvasás című képvers. A  vershez fűzött 
lábjegyzetből kiderül, hogy a nyílhegy formájú versszöveg 
felmondása reggeli-esti imával termékenységhez és javakhoz 
segíti az adott személyt. Végletesen varázstalanított korunk-
ban szükség van a szavak mágikus erejébe vetett hitre, mert 
feketeség, tisztátalanság veszi körül az embert – sugallja a rá-
olvasás és a Babits Mihályt parafrazeáló Fekete rímek. Egye-
dül Jézus sebeit látja még makulátlannak a lírai én. Magányá-
ban megjelenő és tudatán a hatalmat átvenni akaró démonja 
elűzéséhez is őt hívja segítségül: „írni tudom csak: Jézusom, 
űzd el” – szól keserűen a Magányomat magamra. Egy ősz 
eleji álomban már a halál (A Földről régóta), majd a hold ke-
lésével a vég és a bukás (Az angyal és a hold) képzete tűnik 
fel. A remény azonban még megtartó erővel bír (Tarts meg), 
hiszen a világ dolgainak elrendezésébe vetett bizalom nem 
szűnik meg könnyen: „Helyére kerül végül minden, / végül 
– tán nem lesz tűzözön.” (Végül).

Bevallottan a Halál ellen rendeződnek csoportba a má-
sodik ciklus darabjai. Mindegyik itt szereplő vers ajánlás-
sal van ellátva. Az élő és már örökre eltávozott barátoknak, 
mestereknek ajánlott költemények József Attilától (Nyolc-
sorosok) és Nagy Gáspártól (Útravaló) S. Benedek Andrásig 
(Ítélet után), Utassy Józseftől (Az Úr kegyelméből) Jókai An-
náig (Jó, hogy az éjjel) egyrészt a tiszteletadás jelei, másrészt 
pedig az emlékezet megőrzésének hangsúlyozása. Ezek közül 
néhány alkotást konkrét alkalom hívott életre. Születésnapra 
íródott például az Oláh Jánosnak (Attól fogva), a Hajdu Lajos-
nak (Vers a halál ellen) és a Jánosi Zoltánnak (Sóstói úti fák) 
címzett darab. A ciklusban a vallomásos jelleg dominál, így 
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ben kopnak el manapság leginkább a szavak és kifejezések, 
a  hasonlatok és metaforák, az őszinte gesztusok pedig na-
gyon hamar modoros pózzá merevülhetnek, ha nem sikerül 
érvényes nyelvet találni a másik, valamint a választott té-
ma, a szerelem, az intim kapcsolatok megközelítéséhez. Érzi 
ezt Vári Fábián is, amikor önironikusan a következőt írja a 
bűnbeeséshez visszanyúló vallomásában: „Már megint a ré-
gi vers íródik” (Már megint a régi). E versek közül a pátoszt 
a visszafogottsággal, az erőteljesen retorizált dikciót az élő-
beszédhez közelítő megszólalásmóddal keveredők emelked-
nek ki. Ilyen a Szabó Lőrinc motívumaira íródott Kócsag-da-
lok második részének szép, a nyelvi határokkal, korlátokkal 
szembesülő indítása: „Hogy szólhatnék hozzád méltó mó-
don? / Csak most tanulom tündér-nyelvedet. / Készletemben 
minden igém ódon, / és gyök szakad és toldalék pereg” (Mire 
vagy jó?). Ha ezt sikerül továbbvinni a későbbiekben, hiszen 
az idézett részlet időhatározójából erre következtethetünk, 
akkor eddig jórészt takarásban lévő tartalékok kerülhetnek 
felszínre e lírában.

Rögtönzött, illetve alkalmi, például a Kortárs folyóirat 
költőversenyeire írt verseket (ilyen a Petőfi-motívumokat va-
riáló Őszi panaszok és a Csokonai-átköltés, a Ha majd a ha-
lál), imitációkat (Népdal, Udvarló ének, Lehoztak a vizek) és 
szójátékokon alapuló paródiát (Kata-strófák) tartalmaz a kö-
tet záróciklusa, a  Versek a Lúdas Matyiból. A  könnyed, jó 
kedélyű, játékos kedvű költő karaktere rajzolódik ki az olva-
só előtt ezeken a lapokon. Biztosra vehető, hogy az Ereim-
ben az idő általánosan mély, borongós, sötét jellegét igyek-
szik oldani egy-egy ilyen szöveg. Ezzel együtt hangsúlyossá 
válnak az erotikus, a priapikus, illetve a pajkos természetű 
versek: „Átkozott tengerpart, Malmö, / welcome-drink he-
lyett egy halnő? // […] Kedvesem, velem ne viccelj, / popódra 
minek a pikkely?” (Északi románc). Máshol az életet igenli és 
a duhaj, mulatozó időtöltést magasztalja a lírai én, főként a 
bordal műfajában: „Most bódítson a bor! / Szememre szok-
nya hull, / ágyékomban a tájoló / pörögni kezd vadul. // […] 

és országvesztés emléke a jelen távlatnélküliségével „torzké-
pek, víziók, fátumok” formájában jár elő kísérteni újra és új-
ra. Hiába szeretne ő maga írni valami esztétikailag szebbet 
vagy etikai értelemben véve jobbat, ha tudata ezek után nem 
képes a vágyott alkotás létrehozására: „A papíron vérszeny-
nyes piktogramok – / enervált vers-abortátumok” jelennek 
meg csupán. Megfogalmazódik bennünk a kérdés: mit tehet 
ilyenkor a költő, aki jobbára csak az íráshoz ért?

Például azt, hogy Lágyabb énekekben oldja fel a sötét tó-
nust, a keserűséget és a kilátástalanságot, ahogyan azt a kö-
vetkező ciklusban teszi. A  kiemelt szókapcsolatról Arany 
János balladájának, A  walesi bárdoknak egy részletére asz-
szociálhatunk. Az agg bárd könyörtelenül kemény, őszinte 
éneke, majd máglyára küldése után adja parancsba Edward 
király: „Ha! lágyabb ének kell nekünk”. De ezzel ellenszegül-
ve a bárdok inkább önként, énekszóval ajkukon vállalják a 
vértanúhalált. A ballada allegóriaként olvasva a mindenkori 
hatalom elvárásai és a művész szerepértelmezése közötti fel-
oldhatatlan ellentétet példázza. Egyben Arany a bárdköltői 
szerep lehetőségeivel is számol – ez Vári Fábiántól sem ide-
gen. Az Ereimben az idő szövegkörnyezetében azonban kis-
sé módosul a szintagma jelentése. A Fekete rímek célirányo-
san utal is erre: „fekete versből tüdővér habzik / fekete rímek 
hiá ba rínak / lágyabb poézis kellene írnak”. Az arra irányuló 
vágy – és nem parancs –, hogy a vers vagy az ének (a kettő 
gyakran szinonima Vári Fábiánnál) olykor lágyabb is lehetne 
– hiszen az enyhítő hatás szintén része a poézisnek –, nem 
önfeladással és saját költői szerepének megtagadásával kell 
találkozzon, hanem új lehetőségekkel.

A  szerelmi líra lehetőségeit korunkban nem könnyű 
meghatározni, ahogyan a Lágyabb énekek ciklusban is lát-
hatjuk. Azok az eszmények, amelyek az emelkedett hang-
vételű vallomások, udvarlási rítusok, szerelmi játékok hite-
lességét voltak hivatva alátámasztani egykor, akár néhány 
évtizede is, a  női és férfiszerepek átértékelésével nagyrészt 
érvényüket veszítették mára. Azt hiszem, a szerelmes vers-
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A tér, ahol élünk
(Vári Fábián László: Vásártér)

Vári Fábián László önéletrajzi regénye, a Vásártér két idősík, 
mégpedig az emlékezés folyamata által gondosan rekonst ruált 
gyerekkor, valamint ezzel párhuzamosan az idősebb emléke-
ző által éppen megtapasztalt, átélt jelenkori események met-
széspontjain játszódik. E dinamikának köszönhetően rajzo-
lódik ki előttünk az emlékezés és egyben a regény sajátosan 
epizodikus, töredékes szerkezete, amelynek szemléleti alapja 
az, hogy a gyerekkorból folyamatosan előtörő és értelmezés-
re, újrarendezésre váró emlékekben mindig ott vannak a jelen 
sokszor feloldhatatlannak tűnő dilemmái. Ahogyan az elbe-
szélő, az életrajzi én mostani tapasztalatai sem érthetők meg 
a múlttal való szembenézés és a számvetés nélkül. A mottóvá 
emelt gondolat („Boldogok, akik emlékezni tudnak.”) a bibliai 
szöveghagyományt idézi fel, hiszen félreérthetetlenül utal a 
Hegyi beszédre, kiegészítve és személyesebbé téve az úgyne-
vezett boldogságok sorát az emlékezés képességével. De ennél 
is konkrétabban utal Vári Fábián László saját, korábban meg-
fogalmazott gondolatára, amelyet Szepesi Attila versesköny-
vének olvasása közben írt le, mintegy kiegészítésként: „Bol-
dogok, akik ott élnek, ahol világra jöttek – mondja valahol 
a beregszászi származású, ám nyolcéves korától Budapesten 
élő Szepesi Attila. […] De boldogok lehetnek azok is, akik em-
lékezni tudnak – egészítem ki vigasztalásképp szavait –, s ta-
lán még náluk is boldogabbak, akiknek emlékeiben az utolsó 
mozaikkocka is megmutatható.”1 A  Vásártér tétje ebben az 
értelemben alighanem az, hogy ezekből az egymás mellé he-
lyezhető mozaikkockákból minél többet és minél árnyaltab-
ban mutasson meg az olvasó számára az elbeszélő.

1 Vári Fábián László, Hétpróbás tücskök zenéje (Szepesi Attila: 
Medvecukor), Bárka 2015/1., 69.

Noénak üzenem, / hát nyílj meg, Genezis: / bár furcsa volt 
és szaggatott, / de bordal volt ez is” (Ha leszállván a nap). 
Alkalomadtán pedig az ironikus és önironikus él tűnik ki, 
akárcsak ebben a négysorosban: „Súlyos bronzplakett. / Né-
mi pénz, pia jár vele, / és másnap reggel sem fáj / az ünnepelt 
alfele” (A díj).

Ez a kötet jól mutatja, hogy túlzottan leegyszerűsítő Vári 
Fábián Lászlót pusztán a népi vagy a váteszköltő kategóriájá-
ba szorítani. Alakuló életműve gazdagabb és sokrétűbb. Úgy 
gondolom, itt lenne az ideje a sorra megjelenő válogatások 
után egy összegyűjtött verseket tartalmazó kötet összeállí-
tásának, hogy egyberostálva lássuk az eddigi életművet, ki-
egészítve a legújabb költeményekkel. A még előkészületben 
lévő, de nemsokára megjelenő, róla, illetve műveiről szóló 
mo nográ fia és ez a kötet együtt a versek újraolvasását ösztö-
nözné, és persze segítene tetten érni a költőszerep változása-
it, hangsúlyeltolódásait térben és időben.

(Vári Fábián László: Ereimben az idő, Magyar Napló, Bu-
dapest, 2015.)
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ban hozzáférhetővé vált a szélesebb olvasóközönség számá-
ra, Vári Fábián László a családtörténeti elbeszélés legfonto-
sabb epizódjait kísérli meg átemelni az egyéniből a közösségi 
 emlékezetbe.

A regény tere elsősorban a szülőhely, az egykori Ugocsa 
vármegyéhez tartozó, de ekkorra már a Szovjetunió részévé 
vált Tiszaújlak, valamint ennek szebb napokat is megélt ré-
sze, a  szülőház előtti Vásártér és környéke: „Aki a kisajtón 
kilép, annak hatalmas térség tárul szeme elé. Egy kisgyerek 
szemében – mindenképpen hatalmas. Hamarosan eljön az 
ideje, amikor megtudom, hogy ez volt a nevezetes vásártér 
valaha.” (19.) Majd a következő oldalon így folytatódik a le-
írás: „Tavasztól őszig disznók túrják a gyepet, dagasztják 
a pocsolyát, itt legel nyolc-tíz darab tehén és tinó, négy-öt 
kecske, kint kapirgál a tyúk, kacsának, libának meg ott a víz. 
Mi ez, ha nem maga a szükség teremtette paradicsom?” (20.) 
A  visszaemlékezés ideje pedig az 1950-es évek elejétől az 
1960-as évek elejéig terjed: a gyermekkortól a korai iskolás 
évekig. Főként ebben a térben és időben játszódnak tehát az 
újrateremtett események oly módon, hogy a perspektíva vé-
gig a gyereké marad, míg a megszólaló hang hangsúlyozottan 
az idős visszaemlékezőé.

A korai gyermekkorból származó epizód nyitóképei sze-
rint a gyermek ül az ajtó előtt, és megpróbálja az érzékszer-
vek működésére figyelve befogadni a számára felfogható és 
elképzelhető világot. Színekre, fényjátékokra, formákra, han-
gokra, később ízekre, illatokra figyel fel, amelyek kitörölhe-
tetlenül az emlékezetébe íródnak. Ahogy cseperedik lassan, 
úgy válnak egyre mélyebbé és jelentésesebbé a különféle ha-
tások. A családi házban elsősorban Nagymama és Nagyapa 
– így, a szövegben végig nagy kezdőbetűvel írt, az elbeszélő 
életében egyértelműen szimbolikussá vált alakok – környe-
zetében tapasztalja meg a legalapvetőbb dolgokat, ahogy itt 
hall számtalan elgondolkodtató, furcsának tűnő vagy éppen 
etikai érzékét meghatározó példázatos történetet is. A nyelv 
pedig, amelyen az anekdoták megelevenednek, a veretes ma-

Nem ez az első eset, hogy Vári Fábián László önéletraj-
zi jellegű emlékekből épít fel nagyobb epikai konstrukciót, 
hiszen 2011-ben napvilágot látott könyve, a Tábori posta lé-
nyeges mozzanatai szintén a visszaemlékezésekhez kapcso-
lódnak. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy a Tábori 
posta szituációja alapvetően más, mint a Vásártéré. A sorka-
tonai szolgálatát töltő életrajzi én ott elsősorban azért emlé-
kezik vissza civil életére, hogy a többszörösen idegen, zárt, 
művi környezetben is megőrizhesse önazonosságát. A  Vá-
sártérben viszont már az idős én kerül dialogikus kapcsolat-
ba a fiatallal: ha kíméletlen őszinteséggel faggatja a családi 
múltat, ezen belül saját gyerekkorát, és ezzel együtt a jelen 
változásait is kérdőre vonja, akkor azt azért teszi, mert et-
től a párbeszédtől reméli önmaga teljesebb megértését és a 
feloldozást. A  lelki megtisztulás előtt pedig még végig kell 
mennie az elbeszélőnek a jó és rossz emlékekkel, szeretettel 
és erőszakkal, különféle elfojtásokkal, nem utolsósorban pe-
dig feldolgozásra váró traumákkal kikövezett úton.

A regényt egy olyan esszébetét vezeti be, amely a narrá-
tornak az emlékezéshez való viszonyát elemzi. Nem feltétle-
nül tudományos jellegű megközelítésre kell itt gondolni, bár 
a szövegben használt kifejezések nem kis része (például a sze-
lektív emlékezés, a  történetírás, a memoárérték, a közössé-
gi emlékezet stb.) a kortárs emlékezetkutatás homlokterében 
áll. Értelmezésemben inkább az emlékezés alapjául szolgáló, 
tágasnak kínálkozó elméleti keret valamiféle laza körülhatá-
rolásáról van itt szó. Ennek lényeges mozzanata, hogy az el-
beszélő minden további nélkül elismeri az egyéni emlékezés 
viszonylagos voltát: „számítsunk arra is, hogy amikor tér, idő 
és a szereplők tekintetében akár esküdni mernénk egy régeb-
bi esemény részleteire, könnyen lehet, hogy egy másik szem-
tanú az ellenkezőjét fogja állítani.” (10.) Ebből kiindulva jut el 
ahhoz az elméleti előfeltevéshez, amely szerint az emlékező 
mindig újrateremti a múltat, ezzel együtt válik az emlékek 
őrévé. Azzal pedig – egészíthetjük ki a gondolatmenetet –, 
hogy ez az életrajzi regény megszületett és könyv formájá-
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szélve, hogy az anyának nagyon könnyen jár el a keze: sokszor 
pofozza fel, veri meg a gyereket jelentéktelen csínyek  miatt, 
így az erőszak szétszakíthatatlanul összefonódik az anyakép-
pel. Az elbeszélt jelenben viszont megfordul az alá- és fölé-
rendeltségi viszony. A gyerek időközben felnőtt lesz, az anya 
pedig súlyos, gyógyíthatatlan betegsége, előrehaladott agyi 
érelmeszesedése miatt válik metaforikusan gyermekké:

Előrehaladott agyi érelmeszesedése levett válláról 
minden terhet, egyszerűbbé tette számára az életet. 
Nem tervez már sem rövid, sem hosszabb távon, nem 
szab ki feladatokat sem magának, sem másnak, csak 
testi szükségletei maradtak a táplálkozás és az anyag-
csere mellőzhetetlen ösztöneivel. Sugallhat már bár-
mit a szív, adhat bármily tanácsot a józannak mondott 
ész, tudomásul kell venni, hogy öregségére ismét gyer-
mekké válhat az ember. (248.)

Az apa hagyja meg még halála előtt fiának, hogy gondoskod-
nia kell beteg anyjáról, akit valójában soha nem érzett ma-
gához közel állónak. Azok a tipográfiailag is kiemelt szöveg-
részek, amelyek a tájékozódásra képtelen, már ép tudatát is 
el-elvesztő, egyre inkább csupán az ösztönlét határán léte-
ző anya és a saját traumáival, sorsával őszintén szembenéző, 
gondoskodó fiú mindennapjait beszélik el, alighanem a Vá-
sártér legsúlyosabb részei közé tartoznak. Ritkán láthat ilyen 
mélyre az olvasó egy önmagával küzdő ember összetett lelki 
világába.

A  neves emlékezetkutató, Aleida Assmann jegyzi meg 
Rossz közérzet az emlékezetkultúrában. Beavatkozás című 
könyvében: „Az emlékezés egy dinamikus folyamat, amely 
a belső nyomás és a külső körülmények hatására az állandó 
változás állapotában van.”2 Ebbe az állandóan változó, dina-

2 Aleida Assmann, Rossz közérzet az emlékezetkultúrában. Be-
avatkozás, ford. Huszár Ágnes, Múlt és Jövő, Budapest, 2016, 25.

gyar irodalmi nyelv mellett – ezen rendszerint az elbeszélő 
szólal meg – a sajátos kárpátaljai nyelvhasználatból érzékel-
tet igen sokat, hiszen a szöveg (főként az újrajátszott párbe-
szédek sora) át meg át van szőve a regionális szókészlet, il-
letve nyelvhasználat különféle elemeivel. Ehhez érdemes még 
hozzáfűzni, hogy a regény valóságos tárháza a helyi anekdo-
táknak, a népszokásoknak, a babonáknak és a különféle játé-
koknak, amelyek ma már kevéssé vagy egyáltalán nem részei 
az élő közösségi hagyománynak. Ilyen szempontból a Vásár-
térnek kultúrahordozó szerepe is van.

A  Vásártér és környéke a gyermekkori kalandok, az el-
ső csínytevések, a csalódások, az átverések, a másik nemmel 
való találkozás, illetve a barátságok miatt válik fontossá az 
emlékező számára. A mindennapi élet eseményeiről szóló el-
beszélések tere nagyon hamar benépesül kedves, ellenszen-
ves, furcsa és tragikus figurákkal (Vomnádcádtól, a szegény 
koldustól a hórihorgas, vén bábaasszony Tercán át az utca beli 
nagyfiúig, Guliverig). „Hát valahogy így zajlott az életünk: 
aprócska eseményekkel, csendességben, s mire eluntuk volna 
magunkat, akkorra mindig bezörgetett valami újabb válto-
zás” (191.) – mondja egy helyen az elbeszélő, hangsúlyozva 
a (történelmi) változásoknak az egyszerű ember életére tett 
hatását. A történelem különben mindig ott van a háttérben, 
az elejtett megjegyzések, a rádióból hallott nevek és a várat-
lan, a gyerek számára gyakran még felfoghatatlan és megma-
gyarázhatatlan események mögött. Úgy gondolom, mégsem 
ez a háttér válik elsősorban meghatározóvá a regényben, ha-
nem a szülőkhöz, a lágert megjárt, emberi mivoltában több-
szörösen megalázott apához, de főként az egyenes és átvitt 
értelemben egyaránt hűtlenné lett anyához való viszony 
traumatikus jellege, amely egészen az elbeszélt jelenig követi 
a visszaemlékezőt.

Már a gyerek pontosan látja, mennyire terhelt az apa és 
az anya kapcsolata, közös élete. Civakodások, összeveszések, 
kölcsönös megcsalások folyamatos kereszttüzében találja 
magát a gyerekkorára visszatekintő narrátor. Arról nem is be-



71

Regény a rettenetről
(A sátán fattya ötödik kiadása)

Az utóbbi ötven-hatvan évben alig-alig született olyan ma-
gyar nyelvű műalkotás a kárpátaljai kulturális régióban, 
amely már megjelenése után komoly elismerést kapott a helyi 
közösség részéről, ezzel párhuzamosan pedig az egyetemes 
magyar irodalom kortárs értelmezőinek figyelmét is felkel-
tette. A sátán fattya kétségtelenül ilyen szöveg. Nagy Zoltán 
Mihály kisregénye jól időzítve, a kommunizmus bukását kö-
vetően vált hozzáférhetővé a szélesebb olvasóközönség szá-
mára. Akkor, amikor már a traumákról nyíltan és őszintén 
lehetett beszélni, amikor megszűnt a cenzúra és az írói ön-
cenzúra. A kárpátaljai magyarság pedig olyan radikális vál-
tozás előtt állt, amelynek részévé vált a múlt feldolgozása, 
a szovjet rendszer bűneinek feltárása, az emlékhelyek kiala-
kítása, a  hagyomány ismeretének elmélyítése. Azóta pedig 
bizonyossá vált: maradandó műalkotás született meg annak 
idején Nagy Zoltán Mihály műhelyében, amely azóta a kár-
pátaljai magyar kultúra egyik reprezentatív műalkotásává 
vált. Már az is beszédes lehet, hogy a kötet eddig öt kiadást 
ért meg, az író számos komoly díjat, szakmai elismerést ka-
pott, fontos kritikusok írtak elemzéseket a kisregényről. 
Emellett a magyar kultúrkörön túllépve a külföldi befogadó-
közönség számára is egyre inkább elérhető A  sátán fattya: 
2015-ben Szófiában jelent meg bolgárul, ha pedig minden a 
tervek szerint alakul, hamarosan a lengyel fordítás szintén az 
olvasók asztalára kerülhet.

De milyen volt az a regionális kultúra, irodalom, amelybe 
annak idején A sátán fattya érkezett? Kárpátalja a 20. század-
ban többször került rendkívül nehéz, tragikusnak mondható 
történelmi helyzetbe – elég csak a világháborúkra vagy a tria-
noni békediktátumra utalni. A történelmi tapasztalatok pe-
dig beleíródtak az itt élő emberek identitásába. Ezek a változá-

mikus folyamatba pillanthatunk be a Vásártér olvasása so-
rán. Ami az emlékező számára trauma, súlyos lelki teher, az a 
kibeszélés és a leírás által válik feldolgozhatóvá. Az önéletraj-
zi regény pedig türelemre inti és önvizsgálatra készteti a be-
fogadót, hiszen csak a belső nyomás és a külső körülmények 
tudatosításán, illetve a családtörténet legmélyebb válságaival 
való szembenézésen át vezet az út a gyerekkor igazán boldog, 
mély emlékeihez.

(Vári Fábián László: Vásártér, Magyar Napló, Budapest, 
2018.)
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Később, amikor a helyi magyar nyelvű szépirodalmi folyó-
irat, a Hatodik Síp olvasószerkesztőjeként már jórészt szel-
lemi munkából élt, erre az időszakra úgy emlékszik vissza, 
hogy csupán ekkor adatott meg számára a nyugodt alkotás 
lehetősége, csak ekkor fejezhette be fő művét, A sátán faty-
tyát. Erről az alkotói munkáról így vall egyik írásában: „Biz-
tos vagyok abban, hogy építőmunkásként képtelen lettem 
volna megírni, befejezni. Az új munkámból eredő körülmé-
nyek közt akár naponta elővehettem, csiszolgathattam. Egész 
fejezeteket írtam át. Sem előtte, sem utána nem volt ehhez 
hasonló zavartalan alkalmam az íráshoz.”1 Az író műgondjá-
ról tanúskodik, hogy – az imént idézett írásból tudjuk ezt az 
információt – négyszer dolgozta át A sátán fattyát, míg 1991 
őszén végre könyv alakban is megjelent Ungváron, a Hatodik 
Síp Könyvek sorozatának első darabjaként.

A jó értelemben vett sikert a kisregény számára a téma-
választás mellett a forma legalább annyira elősegítette. Hi-
szen a történetet az áldozat és tanúságtevő, a megerőszakolt 
és megesett fiatal lány, Tóth Eszter nézőpontjából ismerjük 
meg. Az ő egyetlen, roppant mondattá kerekedő, a borzalma-
kat átélt lélek zaklatottságát pontosan követő belső mono-
lógja hitelesíti az időnként lírába, máskor pedig prózába haj-
ló kisregény elbeszélésmódját. A  főhősnő kálváriája, fiának, 
a címbe is emelt sátán fattyának a születése és családtagként 
való elfogadásának erkölcsi dilemmája, a  családtagok és is-
merősök lelki és testi megnyomorítása, halála végig az egyén 
történelmi tragédiáját és a kisközösség, a  falu értékrendjé-
nek feszültségét közvetíti a maga összetettségében, morális 
mélységében. Nem véletlen, hogy ezt a sajátos, tanúságtevő 
regényformát több értelmező is a szabad képzettársításokon 
alapuló paraszt(asszony)i levél, illetve népi tudósítás műfajá-
hoz hasonlította.

1 Nagy Zoltán Mihály, Én is fújtam a sípot… = Tízévkönyv. Ha-
todik Síp antológia, szerk. Németh István – Penckófer János, 
Hatodik Síp – Mandátum, Budapest–Ungvár, 1999, 22.

sok soha nem hagyták érintetlenül a regionális hagyományt, 
a  szokásokat, a  kultúrát, sőt többször kiéleződött az etni-
kai-nyelvi kérdés a többségi nemzet és a kisebbségi léthelyzet-
ben élők között. Ebben az összetett, multikulturálisnak ne-
vezhető kárpátaljai térben pedig markáns, sajátos regionális 
jegyeket felmutató magyar irodalom történelmi okokból csak 
a második világháború után kezdett el kialakulni. A kezdetek 
kezdetén erre még rányomta bélyegét az előíró jellegű kultúr-
politika: a szovjet pártot dicsőítő versek, csasztuskák, a mun-
kások életét idealizáltan bemutató, ideológiailag terhelt, pub-
licisztikai hevületű kisprózák és regénykísérletek mellett csak 
elvétve találunk olyan alkotást, amely kiállta volna az idő és 
az esztétikai értékelés próbáját. A  valós problémákat felve-
tő, a  szocialista realizmus szempontrendszerétől eltávolodó 
irodalmi műveket – bizonyos elszigetelt kezdeményezések 
után – tulajdonképpen csak az 1960-as évektől kezdve tart 
számon az irodalomtörténet. Elsősorban Kovács Vilmos ne-
vét szükséges itt megemlíteni, aki részben korábbi versvilágá-
val is szakítva fogalmazta meg kritikáját a szovjet rendszerrel 
szemben, vállalva ezzel a magyar kulturális örökség megsza-
kíthatatlan folytonosságát, a múltat eltörölni szándékozó, az 
„ezer évig nem volt itt semmi” gyakran hangoztatott elve elle-
nében. De perlekedő verseinél is nagyobb visszhangot váltott 
ki regénye és annak kálváriája, az 1965-ben publikált Holnap 
is élünk, amelyben a főhős először említi meg a férfilakosság 
nemzetiségi alapon történő elhurcolását kényszermunkára.

Bár Nagy Zoltán Mihály nem volt közvetlenül Kovács 
Vilmos tanítványa, de művészete, a régió kulturális életében 
betöltött szerepe alapján ő is ebbe a hagyományvonulatba il-
leszthető. Nagy az 1980-as évek végéig kétkezi munkásként 
kereste kenyerét, ez a tapasztalat vált művei világképének 
meghatározójává. (Éppen ezért nem lehet csodálkozni azon, 
hogy novelláinak, regényeinek visszatérő témája a munka 
etikája, a kolhozban dolgozók vagy éppen a határon „csencse-
lők” mindennapi élete, erkölcsi dilemmája, illetve távolabb-
ról a kárpátaljai falu radikálisan megváltozott értékvilága.) 
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Az 1990-es évektől kezdve aztán számos történelmi 
alapkutatást végezhettek el a szovjet rendszer bűneinek, így a 
malenkij robot könyörtelen, népirtó logikájának feltárása vé-
gett, konferenciák és szaktanulmányok jelentek meg, naplók, 
visszaemlékezések, különféle kordokumentumok láttak nap-
világot. A  kisregényben is megidézett szolyvai gyűjtőtábor 
helyét pedig – az áldozatok nevének siratófalra való felvésé-
sével együtt – emlékezethellyé alakították át, ahová évente 
zarándokolnak el az áldozatok mai hozzátartozói. Ez a kol-
lektív történelmi trauma tehát elevenen él a kárpátaljai ma-
gyarság emlékezetében, de a mai magyarországi közvélemény 
is egyre nagyobb figyelmet fordít az államhatárokon túlra ke-
rült magyarság sajátos történelmi helyzetének, tapasztalatai-
nak megismerésére. Ezt a folyamatot segítheti, hogy a kis-
regényt többször is adaptálták, színpadra alkalmazták. Már 
az 1990-es évek elején műsorára tűzte a Beregszászi Magyar 
Népszínház, az utóbbi években pedig monodrámaként ta-
lálkozhatott A sátán fattyával a színpadokon az egyetemes 
magyarság. A kisregényből hangjáték is készült, de a legna-
gyobb visszhangot az adaptációk közül alighanem a 2017-ben 
bemutatott filmdráma keltette. Irodalmárként úgy látom, le-
gyen bármilyen visszhangja is az átdolgozásoknak, érjenek el 
bármennyire nagyszámú közönséget, ezek inkább kiegészí-
tik, esetenként izgalmas olvasatokkal gazdagítják a kisregény 
értelmezéstörténetét, de a szöveg finom poétikájával való ta-
lálkozást nem helyettesíthetik.

Megemlíthető, hogy a kisregénynek elkészült a második 
és harmadik része is, trilógiává és családtörténetté továbbír-
va Tóth Eszter sorsát. A második kötet, a Tölgyek alkonya a 
racionális gondolkodást nélkülöző, erőszakos szovjet átala-
kítást és Tóth Mihály öregkorát, halálát állítja középpontba. 
A  teremtés legnehezebb napja című befejező részben pedig 
már a felnőtt Istvánkával találkozunk főszereplőként, akit te-
hetsége és sikerei ellenére nehezen fogad be a falu, s aki ép-
pen ezért mindvégig idegen marad ebben a környezetben. 
A  folytatások viszont művészileg már nem érik el A  sátán 

Nagy Zoltán Mihály nem saját történelmi emlékekre, ta-
pasztalatokra alapozva írta meg A sátán fattyát, hiszen az író 
a malenkij robot után öt évvel született. Ezt egy vele készült 
interjúban is hangsúlyozza:

Habár nagyon sok mindent beemeltem a regénybe a 
saját, megélt világomból és a környezetemből, a  cse-
lekmény alapját mégis közvetve szerzett élmények, 
történetek képezik, hiszen én 1949-ben születtem, te-
hát nem is lehetnek saját emlékeim arról az időszak-
ról. A leírt események több szereplőjét személyesen is 
ismertem, nemcsak a saját falumból, de más telepü-
lésekről is. A  regény minden főhőséhez meg tudnék 
nevezni valós „prototípust”, akinek az alakja mintául 
szolgált. A könyv tehát valóságos események láncola-
tára épül, még akkor is, ha egyes alakjainak az élettör-
ténetét több személy életútjából és jelleméből gyúr-
tam egybe.2

Az író elsődleges forrásai tehát az idősebb emberektől hal-
lott beszámolók voltak. Annak ellenére, hogy a hivatalos 
kultúrpolitika szerette volna végleg eltemetni „a  három-
napos munka” emlékét, a  traumát átélt emberek – és alig 
akadt olyan kárpátaljai magyar család, amely ne lett volna 
érintett – a személyes történeteket és tapasztalatokat száj-
hagyomány útján adták át a fiatalabb nemzedéknek. Ebből 
a szempontból A  sátán fattya a kommunikatív emlékezet 
kulturálissá való átalakításának egyik alapműve Kárpátal-
ján. Az irodalom áttételes eszközeivel teszi átélhetővé egy 
személyes sorstragédián keresztül azt a történelmi rettene-
tet, amelyről sokáig hallgatni kellett vagy csak suttogni le-
hetett, amelyről éppen ezért sokan hitték, hogy nyilvánosan 
elbeszélhetetlen.

2 Gyermek a fűben, Nagy Zoltán Mihállyal Szabó Palócz Attila be-
szélget, Magyar Hírlap 2013 / június 15.
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A kulturális különbségek játéka 
Berniczky Éva Szerencsegyökér 
című novellagyűjteményében

Azt mindjárt az elején szükséges leszögezni, hogy a címben 
felvetett téma rendkívül összetett, a korlátozott időkerethez 
igazodva pedig semmiképpen nem törekedhettem teljességre 
vagy igazán árnyalt elemzésre, meg kellett elégednem a jel-
zéssel, a jelenség felmutatásával. A kulturális különbségek já-
téka meglátásom szerint Berniczky Éva eddigi életművének 
megkerülhetetlen problémája, hiszen elbeszélő műveit, le-
gyen szó az elbeszélésekről, vagy éppen a 2007-ben megjelent 
regényéről, a Méhe nélkül a bábáról, újra és újra átjárják az 
otthonos vagy talán az ismerős idegenség fogalmával meg-
nevezhető tapasztalatok. Hogy erről az idegenségtapaszta-
latról ismét elgondolkodjunk, ösztönzést adott a legfrissebb 
elbeszélésgyűjtemény, a Szerencsegyökér (2018) megjelenése, 
amely az eddigi életműből válogat, és kötetben eddig nem 
publikált új novellákat is közread – a címoldalon jelzett év-
számok szerint az 1997-től 2018-ig terjedő időszakból. A Sze-
rencsegyökér tartalmazza az előző két elbeszélésgyűjtemény, 
név szerint A tojásárus hosszúnapja (2004), illetve a Várkul-
csa (2010) egyes darabjait. Ugyanakkor érdemes megjegyez-
ni, hogy ez a gyűjtemény – az előzőektől eltérően – nem a 
budapesti Magvetőnél, hanem az ungvári Kárpáti Kiadónál 
jelent meg. Ez a tény pedig önmagában is sokat jelent a kötet 
befogadástörténetét, pontosabban annak hiányát tekintve: 
a  Szerencsegyökér igen nehezen hozzáférhető, gyakorlatilag 
megvásárolhatatlan Kárpátalján, bizonyos helyi közkönyvtá-
rakból lehet csak kikölcsönözni. Így aligha lehet csodálkozni 
azon, hogy az ismertetések, kritikák rendre elmaradnak: míg 
a Budapesten, neves kiadónál kiadott könyvek esetében ko-
moly szakmai figyelem irányult Berniczky alkotásmódjára, 

fattya színvonalát, esztétikai, poétikai és nyelvi gazdagság-
ban alatta maradnak az első résznek.

A sátán fattya ötödik kiadása Nagy Zoltán Mihály het-
venedik születésnapjára időzítve látott napvilágot az Inter-
mix Kiadó gondozásában, sajnos rendkívül kis példányszám-
ban. Ami szembetűnő az előző kiadásokhoz képest, hogy 
a legfrissebben már nincsenek értelmező jellegű szövegek 
(1991-ben Horváth Sándor írt a kisregényhez fülszöveget, 
a Magyar Napló által gondozott változat pedig Bertha Zoltán 
rendkívül alapos, körültekintő tanulmányával kiegészítve je-
lent meg). A kísérőszövegek elhagyása elég erőteljes gesztus. 
Azt sugallja, hogy a jelenkori olvasónak először is a műalko-
tás szövegével kell megismerkednie, minden más csak ezután 
következik. Csak remélni tudjuk, hogy a címnegyedben jel-
zett információk szerint a kiadás elektronikus változata bár-
ki számára elérhető lesz majd az interneten, hiszen a 21. szá-
zadban így válhatna ez a műalkotás szépen-lassan valóban 
közkinccsé.3

(Nagy Zoltán Mihály: A  sátán fattya, Intermix Kiadó, 
Ungvár–Budapest, 2019.)

3 Az írás megjelenése után nem sokkal elérhetővé vált a kötet di-
gitális változata a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet hon-
lapján: http://kmmi.org.ua/konyvtar/konyvek/reszletes/a-satan- 
fattya (letöltés dátuma: 2020. március 9.).
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hogy a besorolás valóban nem egészen véletlen. A Berniczky- 
novelláknak az a sajátos atmoszférája, amely távolabbról a 
kelet-közép-európai, közelebbről tekintve a kárpátaljai régiót 
jellemzi leginkább, furcsa, de sajátos helyneveivel és a sze-
replők beszélő vagy félig beszélő (pl. Taran Tula, Talánszása) 
neveivel együtt Bodor Ádám novelláinak világára emlékeztet 
minket. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy míg Bodor 
kanonikus szerzőnek számít legalább a Sinistra körzet meg-
jelenése óta, addig Berniczky Évát – dacára az eddigi fontos 
és alapos kritikai visszhangnak – mintha nehezebben fogad-
ná be ugyanez a kánon. Példám nagyon egyszerű és lényegre 
törő: egy viszonylag friss és reprezentatív irodalomtörténeti 
összefoglalás, a 2010-ben az Akadémiai Kiadó gondozásában 
megjelent Magyar irodalom című kézikönyv 1945 utáni és 
kortárs magyar irodalommal foglalkozó részében meg sem 
említik Berniczky Éva nevét, bár a kézikönyv logikájából kö-
vetkezően minden további nélkül bekerülhetett volna a ka-
nonizált szerzők sorába. Arról már csak futólag teszek emlí-
tést, hogy bár a fejezet szerzője, Schein Gábor ismeri és egy 
helyen használja is a kárpátaljai magyar irodalom fogalmát, 
egyetlen olyan szerzőt sem említ név szerint, aki e régióból 
átkerülhetne az összmagyar irodalom kánonjába.6

Ami ennél is meglepőbb azonban, hogy a jelek szerint a 
kárpátaljai magyar irodalom kánonja sem könnyen fogadja 
be a szerző műveit. 2007-ben még úgy jelent meg az össze-
foglalás és felmutatás igényével írt irodalomtörténeti esszé, 
illetve összefoglaló a kárpátaljai magyar irodalomról – ne-
vezetesen a Készülődés S. Benedek András tollából –, hogy 
egyetlen helyen sem említi Berniczky Éva nevét.7 Joggal rója 
fel a szakírónak Penckófer János Kárpátaljaiság és műfaj cí-
mű, 2011-ben publikált tanulmányában, hogy:

6 Schein Gábor, Az irodalom társadalmi funkcióinak változásai 
1948 és 1956 között = Magyar irodalom, főszerkesztő Gintli Ti-
bor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, 871.

7 S. Benedek András, Készülődés (A kárpátaljai magyar írás), In-
termix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2007.

addig a kárpátaljai kiadvány a szakma képviselői előtt majd-
hogynem ismeretlen maradt. Pedig kétségkívül fontos gyűj-
teményről van szó, hiszen kínálja magát az összefoglalásként, 
egyfajta leltárként való olvasás, vagy ahogyan Fazekas And-
rea foglalta össze a szerző 2018. november 21-én, az Ungvári 
Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos In-
tézetének könyvtárában megrendezett író-olvasó találkozón 
elhangzott véleményét: „Berniczky Éva saját elmondása alap-
ján eddigi munkásságának, egy korszak lezárásának szánta 
a kötetet.”4 Ugyan a Szerencsegyökér visszhangja még várat 
magára, viszont a könyv védőborítóján található paratex-
tusok által megidéződik az eddigi Berniczky-olvasás, ezért 
nem tekinthetünk el a befogadástörténet és a kánonba eme-
lés főbb dilemmáinak áttekintésétől, illetve a hagyomány-
szemléletek feszültségeinek felmutatásától.

Tegyük fel mindjárt a kínálkozó elméleti jellegű kérdést: 
vajon milyen kánonban lenne leginkább helye Berniczky Éva 
műveinek? Azok a kritikusok és irodalomtörténészek, akik 
nem a kárpátaljai magyar irodalom regionális kánonjába ol-
vasták bele eleve a tárgyalt szerző műveit, leginkább poétikai 
hasonlóság okán a mágikus realizmus mai változatát említik 
vele kapcsolatban, illetve az úgynevezett „posztbodoriánus” 
vonulatba sorolják a Berniczky-műveket. Így tesz Pieldner Ju-
dit is Beszédmódok a kortárs rövidprózában című tanulmá-
nyában, utalva ezzel egyben arra, hogy a Bodor Ádám ne-
vével fémjelezett rövidpróza hagyománya élő, folytatható ma 
is, továbbá arra, hogy Berniczky Éva írásművészetének leg-
közelebbi rokona a kortárs magyar prózában Cserna Szabó 
András, Papp Sándor Zsigmond és Vida Gábor írásművésze-
te.5 Már felületes vizsgálódás során is nyilvánvalóvá válhat, 

4 Fazekas Andrea, Elhasználódott életek, dunst.sk 2019/január 
17. (letöltés helye: https://dunszt.sk/2019/01/17/elhasznalodott- 
eletek/, letöltés dátuma: 2020. március 13.).

5 Pieldner Judit, Beszédmódok a kortárs rövidprózában, Tisza-
táj Online 2013 / január 27. (letöltés helye: http://tiszatajonline.
hu/?p=24576, letöltés dátum: 2020. március 13.).
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mezői horizontot, amikor az író kárpátaljaiságát, ennek tu-
datos feltüntetését egyszerűen „»határontúli« kamureklám-
nak” állítja be.10 Ezeknél sokkal termékenyebbnek gondolom 
Berniczky avatott és kitartó olvasójának, Dérczy Péternek a 
megfigyelését, aki így érvel szintén az Élet és Irodalom ha-
sábjain: „Nyilvánvalóan olyan világról tudósít, amely a ma-
gyarországi olvasó számára topográfiailag is érdekes, hiszen 
a kárpátaljai magyar irodalomból ilyen erővel és ilyen erős 
helyi ízekkel, színekkel megrajzolt világgal aligha találkozha-
tunk, s ez a speciális regionalitás nemhogy hátrányára, sőt 
inkább előnyére válik Berniczky novelláinak.”11 Ugyanakkor 
vitatkoznék Bodor Béla nagyon hasonló megfontolásból írt, 
a valóságra való vonatkoztathatóságot szem előtt tartó, mű-
fajelméletileg mégis nehezen alátámasztható kijelentésével: 
„Berniczky Éva prózája, ami a legteljesebb értelemben fiktív, 
a nyelvben születik és rendjét a költészet törvénykönyve koor-
dinálja, pontosabb képet fest a kárpátaljai magyarság utóbbi 
évtizedeiről, mint riportok és szociográfiák sora.”12 A riport 
és a szociográfia egyszerűen más műfaji kódok és elvárások 
mentén olvasható, mint a fikcionális természetű novella vagy 
regény, éppen ezért aligha lehet ilyen hierarchiát felállítani. 
Inkább azt mondanám, hogy nem annyira pontosabb, mint 
inkább merőben más képet fest a kárpátaljai magyarságról, 
és már ide is kívánkozik a kiegészítés: nemcsak arról, hanem 
a más nyelvű, másféle kultúrájú emberekről. Hiszen ha el-
gondolkodunk ezen Berniczky Éva legfrissebb, Szerencsegyö-
kér című novelláskötete olvasása során, nyilvánvalóvá válik: 

10 Rácz I. Péter, Ex libris, Élet és Irodalom 2010 / július 2. (letöltés 
helye: https://www.es.hu/cikk/2010-07-02/racz-i-peter/ex-libris.
html, letöltés dátuma: 2020. március 13.).

11 Dérczy Péter, Kljucsarki – nincs út tovább, Élet és Irodalom 2010 /
május 14. (letöltés helye: https://www.es.hu/cikk/2010-05-16/
derczy-peter/kljucsarki-8211-nincs-ut-tovabb.html, letöltés dá-
tuma: 2020. március 13.).

12 Bodor Béla, Füzetlapok regénye (Berniczky Éva: Méhe nélkül a 
bába), Alföld 2008/5., 92–97.

[S. Benedek] kultúrtörténeti esszéi, költeményei mel-
lett számos tanulmánya, valamint utolsó, 2007-es 
könyve, a  Készülődés (A  kárpátaljai írás) című „iro-
dalomtörténeti esszéje” töretlen kisebbségi lét- és 
irodalomszemléletről tanúskodnak. De az is kitűnik 
e kötetből, hogy bizony az egykor fölállított „mérce” 
szorosan értelmezett minőségszempontja a 21. szá-
zad első évtizedében komoly és jelentős értékmellőzést 
hordoz magában. Hiszen mivel lehetne magyarázni 
azt, hogy Berniczky Éva, Finta Éva – csupán két ki-
ragadott név – egyáltalán nem szerepel a 2007-es iro-
dalomtörténeti esszé lapjain. Pedig az előbbi szerző 
2004-es novelláskönyvét csaknem tucatnyi méltatás 
fogadta Magyarországon, az utóbbi költői teljesítmé-
nyét öt előző kötete már a kilencvenes években meg-
alapozta.8

Ezzel meg is érkeztünk az eddigi befogadástörténet néhány 
előítéletéig, illetve paradoxnak tűnő állításáig. A Kultúrpart 
című internetes portál kritikusa írja Berniczky novellisztiká-
járól a Várkulcsa kapcsán: „Sorsokat villant fel, olyan termé-
szetességgel, mintha a kárpátaljai olvasóközönségnek szán-
ná ezeket a meséket.”9 Én ilyen vagy ehhez hasonló szerzői 
instrukciót még nem olvastam, de ha rátalálnánk is ilyenre, 
akkor sem lenne szerencsés ennyire leszűkíteni a potenciális 
olvasóközönséget. Azt hiszem, a másik prekoncepció, amely 
a regionális és összmagyar értelmezési stratégiákat igyekszik 
kijátszani egymás ellen, legalább ennyire tarthatatlan. Ilyen 
esetre figyelhetünk fel az Élet és Irodalom könnyű kezű kri-
tikusának, Rácz I. Péternek futó megjegyzése kapcsán, aki 
érdemi érvelés nélkül, ideológiai alapon szűkíti le az értel-

8 Penckófer János, Kárpátaljaiság és műfaj, Agria 2011/4., 43.
9 pzl, Íme a 14 karátos asszony, kulturpart 2010 / május 4. (letöltés 

helye: https://kulturpart.hu/2010/05/04/ime_a_14_karatos_asz-
szony_karpataljai_kepgaleriaval, letöltés dátuma: 2020. március 
13.).
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tetten. Néhány példa a kötetből (kiemelések tőlem: Cs. L.): 
„kislánykák, kislánykák, vozdusnaja vanna, gyerünk, gye-
rünk” (76.); „aztán a folytatásban a nőiességre kiéhezett bá-
risnyák felvették a kombinét, azt hitték a csipkés darabok-
ról, hogy alkalmi ruhák” (Medúzaszüret, 70.); „határozottan 
jólesett emlékeznünk a savanykásan erjedő molocsárnyára” 
(A  tizennégy karátos anya, 168.); és végezetül egy kissé si-
kamlósabb példa: „inkább nyomorultul lezuttyant nyikorgó 
székére az amúgy komfortosnak mondható fáskamrában, és 
huj sz nyim, hagyta, folyjanak csak kedvükre körülötte a kis 
és nagy dolgok” (Orosz Biliárd, 221.). Az imént kiemelt sza-
vak, illetve kifejezések teljesen természetes módon épülnek 
be az elbeszélések szövetébe, idegenségük ismerőssé válik 
egy olyan olvasó számára, aki jól ismeri ezt a kevert kultú-
rájú régiót, jelesül Kárpátalját. Itt kell megjegyezni, hogy míg 
a Magyarországon kiadott első elbeszélésgyűjtemény vagy 
a Méhe nélkül a bába végén megtalálható a szövegben elő-
forduló idegen szavak magyarázata (a szamogontól a bulocs-
káig), addig a 2010-es Várkulcsából ez már elmarad, és a Sze-
rencsegyökér végén sem szerepel ehhez hasonló felsorolás 
(igaz, átvitt értelmű kifejezést illetően ebben a kötetben is fel-
lelhető lábjegyzet). Ez a tendencia pedig csak erősítheti az ér-
telmezőben a sejtést, hogy tudatos szerzői döntésről van szó, 
érzékeltetve, hogy a magyarországi standardhoz képest elté-
rő regionális nyelvváltozatra épülő elbeszélésvilágban bizony 
nem feltétlenül nevezhetők leegyszerűsítve idegennek ezek 
a kifejezések. A  természetes nyelvi és kulturális keveredést 
pedig nagyon szépen érzékelteti a következő metaforikus 
részlet a Talánszása című elbeszélésből: „A sárga, nedvtelen 
napilapokon egybemosta az elavult híreket, botrányokat, ese-
ményeket a kosz, már-már azt sem lehetett eldönteni, milyen 
nyelven tudósítottak egykor. Összefolytak a betűk, ahogyan 
a városban élők nyelve is bekerült a kegyetlen keverőbe, hogy 
mindennapi használatra szülessen egy újabb. Amiből össze-
áll ez a morzsolódó, repedezett beton, s a célnak – a maga 
módján ideig-óráig, esetleg az első fagyásig – megfelel.” (110.)

a kárpátaljaiság ebben az esetben nem egyenlő a kisebbségi 
léthelyzetben élő magyarsággal, sokkal tágabb fogalom ez a 
szerző sajátos prózavilágában.

Berniczky Éva elbeszéléseiben általában nyitott terek je-
lennek meg, utcák, piacok, határátkelők, még a skanzen is 
idesorolható talán, olyanok tehát, amelyeken járva esély mu-
tatkozik az idegennel való találkozásra. Elvétve a radikális 
idegenségre is találhatunk példát. A  címadó elbeszélésben 
turisták látogatják meg a skanzent, a  főszereplő lakóhelyét 
– olyan tekintetet idéz meg itt az elbeszélő, amely eleve egé-
szen másként, egyfajta felsőbbrendűségi tudattal felvértezve 
látja ezt a világot: „Időnként turisták hangoskodó csoportjai 
húztak el mellettünk, visítozva, sikongva vették birtokukba a 
várdombot. Sugárzott belőlük a messziről jöttek felsőbbren-
dűsége. A velem tartó idegent zavarta harsányságuk, félén-
ken a karomba csimpaszkodott.” (Szerencsegyökér, 11.). A ha-
tárátkelőn pedig egy angol rendszámú dzsip utasainak – akik 
ekkor szembesülnek a helyi sajátosságokkal – elképzelt gon-
dolataiba láthatunk a narrátor segítségével:

Margit is szerette a szép ruhákat, a haját a divat sze-
rint bodorította, ha végigsétált az Alsókert utcában, 
mindenki utána fordult, s  ugyan mi lett belőle. Át-
csempészi azt a pár karton cigarettát, és boldog, mert 
kicsúszott a kopasz keze alól. Az angol rendszámú 
dzsip utasai láthatóan elégedettek, végre történik va-
lami, nem az a vértelen, áradó jólét, élettelen és mo-
noton mindennapok, ahol szeretlek, mama – én is, 
kicsim-mázzá cukrozódik a társadalom formázta nya-
lóka. (Halász a hálóban, 53.)

Ennél viszont jellemzőbb, hogy az elbeszélő egy eleve kevert 
kultúrájú régióba kalauzolja az olvasót, amelyben az idegen-
ség a mindennapok természetes tapasztalatává válik. Ez pe-
dig elsősorban a szereplők gondolkodás- és kifejezésmódjá-
ba beszüremkedő orosz–ukrán–ruszin kifejezésekben érhető 
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Szürke versek költője
(Lőrincz P. Gabriella: Szürke)

Lőrincz P. Gabriella legújabb kötete, a Szürke nem tartogat túl 
sok meglepetést azok számára, akik eddig is nyomon követték 
költői pályájának alakulását. A gyűjteményben található ver-
sek igen szorosan kapcsolódnak a korai Karcok (2009) és az 
eddig talán leginkább átgondoltnak tűnő Fény-hiány (2012) 
darabjaihoz. Ezekhez képest újítói szándék csak elvétve talál-
ható a frissebb versekben, és nem biztos, hogy minden két-
séget kizáróan működőképesnek is bizonyulnak a kísérletek. 
Lényeges elmozdulást, hangsúlyeltolódást tulajdonképpen a 
tárgyiasság háttérbe szorulása jelenthet a személyesség javára 
(véleményem szerint inkább ebben, és nem annyira a „hang” 
feltételezett „le- és megtisztult” voltában érhető tetten a kö-
tet utószavában Botár Attila által említett „etikai és esztétikai 
forduló”). Ugyanakkor a harmadik kötet megjelenésének té-
nye már önmagában is arra ösztönzi az értelmezőt, hogy el-
gondolkodjon ennek a poétikának az érvényességén, lehetősé-
gein, illetve e költői nyelv terhelhetőségén és behatároltságán.

Mindhárom eddigi kötet közös jellemzője, hogy a szigo-
rúan megkomponált, zárt formában írt versek rendre hiá-
nyoznak, a szövegek nagy része a gondolat ritmusát – mond-
hatni ösztönösen – követő szabadvers. A  legsikerültebb 
darabok egyetlen, könnyen behatárolható gondolati mag 
kibontásával, a  legegyszerűbb, az ismétlésre és/vagy az el-
lentétre épülő alakzatokkal, illetve egy vagy több pillanat-
nyi benyomás nyelvi közvetítésével érnek el hatást. Nincs ez 
másképp a Szürke esetében sem. Az Aladdinban a mondat-
szerkezet ismétlésével él előszeretettel Lőrincz P. („A szobá-
ban nyár van / A  konyhában tél / A  város felett repülők”), 
ahogyan az Itt minden felütésében is („Itt minden csupa víz 
/ Itt minden csupa köd”). Az erős József Attila-hatást mu-
tató kézakézben vagy a felszólító módban írt térden vers-

Berniczky Éva elbeszéléseit olvasva tehát gyakran figyel-
hetünk fel a kulturális, ezen belül is a nyelvi különbségek já-
tékára. Ez a jelenség nem periferikusan jelenik meg egy-egy 
szövegben, hanem a nyelvileg létrehozott különleges írói vi-
lágnak a szerves része: a narrátor pásztázó tekintetére, a sze-
replők gondolkodásmódjára, az események egymásba fonó-
dására, ezzel együtt pedig az elbeszélések módjára is komoly 
(poétikai) hatással van. A kulturális különbségek játéka így 
a műalkotások világképében minduntalan tetten érhető: ezt 
szerettem volna bemutatni néhány példán keresztül.

Abban biztos vagyok, hogy Berniczky elbeszélései kihí-
vást jelentenek mind a magyarországi, mind a kárpátaljai, 
mind pedig más, határon túli magyar értelmezői közösségek 
számára. Attól függően, hogy ki milyen előfeltevések mentén 
közelít ezekhez a művekhez, egészen más tapasztalatokra te-
het szert az olvasás során. Aki képes megérezni az otthonos 
idegenséget a különbségek játékában, annak ismerős lesz, ami 
mások számára egyszerűen csak idegen. Ebből pedig az is kö-
vetkezik, hogy a művek regionális szempontú megközelíté-
se esetenként radikálisan különbözik példának okáért a ma-
gyarországi olvasók értelmezésétől. Ami – ha nem akarjuk 
mindenáron egyneműsíteni a magyar kultúra természetes 
sokféleségét – minden bizonnyal különleges értéket jelent.



86 87

A Szürke versnyelve a hétköznapi beszélt nyelv mögöt-
ti rejtett jelentésrétegek feltárásán és a sokszor használt 
köznyelvi fordulatok újraértelmezésének gesztusán alapul 
– ilyen szempontból is közel áll az előző kötetekhez. Ez a 
nyelvi beállítottság szoros kapcsolatban van azzal a köl-
tői felfogással, amely a közérthetőséget helyezi előtérbe, és 
amelyet Lőrincz P. így fogalmazott meg első kötetének hát-
lapján lévő, bemutatkozó jellegű szövegében: „Igyekszem 
emberközeli és érthető lenni.” Annak ellenére, hogy nem 
mindig teljesen világos, miként függ össze az emberköze-
liség és az érthetőség eléggé megragadhatatlan, de önmaga 
számára szinte előírásként megjelenő kritériuma a minő-
séggel, annyi azért megállapítható: ebben a formanyelvben 
akkor jelenik meg igazán a költői lehetőség, ha a nem túl 
komplikált helyzeteket, érzéseket, gondolatokat a lehető leg-
jobban lecsupaszítva, mindenféle póz vagy sallang nélkül 
tárja elénk. Tiszta hangú és erőteljes az Álom havában fel-
ütése, amely sikeresen él az antropomorfizmussal és a bibliai 
allúziókkal: „Gábriel egy hosszú ima után / szárnyait eléget-
te és elköltözött. / Felmondását ímélben küldte el.” A szabad 
akarat kérdését feszegető liberum arbitrium szintén letisz-
tult hangon szólal meg: „hogy vállfa vagy / akasztófa / te 
döntöd el / valaki vagy valami / mindig fel van akasztva”. 
Majd a feledés-emlékezés dinamikájába ágyazva jelenik meg 
a különválás, elválás traumája egy szép vallomásban: „mesz-
sziről szebbnek láttál / a borospohár fenekén keresztül is / 
nem tudom most mit hihetsz rólam / én már alig emlékszem 
rád” (Külön). Ezek a kötet csúcspontjai. Ezekben a versekben 
a dísztelenség hitelesen közvetíti azt a hétköznapi hangu-
latot, amely valaminek vagy valakinek a hiányából, elveszí-
téséből, esetleg a kételyből, lemondásból fakad. A költői én 
nem emel saját vállára nagyobb terhet, mint amit képes még 
hordozni e nyelvhasználat által. Ilyen például a tavasz négy 
sora is, bár a vers szituációját meghatározó hasonlat eléggé 
elcsépeltnek mondható: „én úgy várom vissza őket / az in-
dulókat / az elmenőket / mint a fecskét”. Ez is azt mutatja, 

szerkezete szintén az ismétlés retorikai alakzatára épül. 
A Nagyanyám három versszakának vége emellett még – vél-
hetőleg – szándékoltan rímel (néz / nehéz / kéz), ahogyan a 
kötet címadó versének utolsó versszakában is felfigyelünk 
egy-egy kósza asszonáncra (ég veled / álmodok neked / szép 
színeket). Ezt azért érdemes kiemelni, mert egyébként sem a 
rím tudatos használatára (az itt-ott felbukkanó sorvégi ösz-
szecsengések jobbára esetlegesek), sem az ütemhangsúlyos 
tagolásra, sem pedig az időmérték alkalmazására nem sok 
olyan példát találunk, amely következetes verstani szabály-
szerűségre utalna. Az enjambement-okkal meggyorsított, 
rendszerint rövid, szabálytalan sorokba tördelt versforma, 
úgy látszik, nem tesz lehetővé túl nagy variációs teret Lőrincz 
P. Gabriella számára, és ez csak növeli hiányérzetünket ezzel 
a kötettel kapcsolatban: a költő saját formaérzékéből mind ez 
idáig igen keveset mutatott meg. Sőt sokszor egyenesen olyan 
megoldásokat találunk, amelyek ennek az érzéknek az elle-
nében hatnak: a többszöri, erőteljes ritmus- és gondolattörés 
egy versen belül egyszerűen motiválatlan, zavaró, szétzilálja 
a szerkezetet (a Szürke verseinek egy része viszont ilyennek 
tűnik). Olyan érzése van ilyenkor az olvasónak, mintha eleve 
avatatlan kéz szabná ki a véletlenszerűen egymás mellé ke-
rülő szókapcsolatokat, mondatokat, és ha közelebbről szem-
ügyre veszi az eredményt, jól kivehetők még az összefércelés 
nyomai. Amikor ezeket a problémákat felvetem, természete-
sen nem a virtuóz megoldások vagy a próteuszi költői sze-
rep felé való elmozdulást szorgalmazom, hanem a kilépést a 
megszokottból, a kényelmesből, a könnyen sémává merevülő 
megoldásokból. A kötet egymás után helyezett versei enélkül 
bizony a jól bejáratott, hamar kiismerhető forma rutinszerű 
önismétlését jelzik egyik oldalról, a másikról pedig az ezzel 
járó egyhangúságot, kimerültséget. Ezt csupán a tematikus 
sokféleség képes megtörni, amely ebben az esetben az Isten-
hez, a hazához, a szerelem/szeretet témaköréhez, a betegség-
hez és az elmúláshoz való viszony különféle megjelenítését 
jelenti esztétikailag igen változó minőségben.
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A  régió fiatalabb lírikusai közül talán csak Bakos Kiss 
Károly szólalt meg néhány évvel ezelőtt olyan erőteljes, meta-
forikus nyelven, amely az otthonról, a határátlépés kénysze-
réről képes volt korszerűen beszélni (különösen a legutóbbi, 
Része még című kötetben). A Zöld ág, a népszerű gyermekdalt 
megidéző világában mintha a személyesség, a múltfeldolgo-
zás iránti érdeklődés által ehhez képest is új hangot ütne meg 
(„Tudom, milyen az, ha az anyák félnek, / Mert holnapra már 
nem jut kenyér. / És tudom, hogyan adják el a népek a lel-
küket.”), de a hazaképhez és a rendszerváltás előtti történel-
mi tapasztalatokhoz kapcsolódó kliséken nem sikerül túllép-
nie. Ahogyan az avíttasan patetikus összegzés romantikus 
köl tőink, Vörösmarty Szózatának és Kölcsey Himnuszának 
egyes nyelvi-szemléleti sajátosságait, szófordulatait naivan 
megidéző és újraíró sorainak sem („megfogyva már / és tör-
ve is / idegen ország / sosem lesz haza […] / nincs szüksé-
günk semmire / Isten / csak áldd meg a magyart”). A 19. és 
a 21.  századi nemzeteszme és -kép nem egyeztethető össze 
ilyen problémátlanul. A gyűjtőtábor borzalmait áttételeseb-
ben megelevenítő Szolyva, az emberi arc elvesztéséhez, az 
éhezéshez („szögesdróttal telt fazék”), a gyászhoz és a halál-
hoz („félbeszakított élet”) köthető látomásos képei által talán 
nagyobb eséllyel írja bele magát ebbe a hagyományba.

A költői elődöket megszólító vagy megidéző versek kö-
zül a Zselicki Józsefnek című (és címzett) minden bizonnyal a 
legsikerültebb. A költői én olyan szerepbe helyezkedik, amely 
nagyon hasonló a Zselickinél megismerthez (formai szem-
pontból egyébként is könnyű rokon vonásokat felfedezni Lő-
rincz P. lírájában). A sodró lendületű dikció magába olvasztja 
a költőelőd látomásos-váteszi motívumrendszerét: „Kárpátot 
ringató / Lelked deres / Ha Nemet kiáltasz / Tűzszemedben 
/ Szikra pattan”. Ugyanakkor ebben a versben sem kerüli el a 
fiatal poéta a bombasztikusságot: „Míg vagy / Csak addig tér-
delj / Még fényt a napba”. József Attila hatása is sokszor érző-
dik a verseken, leginkább talán az Anyák napja (Mamásan) 
címűn. A súly alatt azonban, amit a klasszikus költő jelenléte 

hogy a képek vagy a szókapcsolatok bizonyos esetben inkább 
a nyelv saját konvencionális működésmódjából, mintsem a 
magyar költői nyelvvel számot vető poétikai megfontolások-
ból származnak Lőrincz P. lírájában. Ha viszont saját, erede-
ti leleményre találunk, az leginkább a bizarr szóval írható le: 
„Szaharinoskávé ízű reggel / A hátamon, / Megpróbálok újra 
megfelelni.” (Lehetne). A tiszta költői hang akkor lesz zava-
rossá, amikor emelkedettség, hamis pátosz keveredik ebbe a 
versnyelvbe. A nagy szavak mögül egyből eltűnik a poétikai 
fedezet, és a szöveg a semmitmondás felé mozdul el. Ilyen 
az Erotika a férfit („A férfiak talán / Forró ölekre vágynak / 
Dús keblek formás combok között […] / A fér fiak talán nem 
várnak csodát”) és a nőt („A nők talán ölelni vágynak / Si-
mulni erős férfi testhez […] / A nők talán csodára várnak”) 
nagyjából műkedvelői szinten bemutató része. Ezen a nyel-
ven a 21. században már aligha lehet érvényes verset írni a 
kellő távolságtartás, irónia és önreflexió nélkül. A nem elég-
gé megfontolt regiszterkeverés máskor könnyen válik szín-
padiassá („Jaj, maradni kell. / Szürke kezemben / nagy, szí-
nes esernyőtömeg”) és banálissá („Bágyadt ősszel / a csók 
keserű”), ahogyan egyes kijelentések sem emelkednek felül 
az evidencia igazságértékén („mindenhonnan elvágyik az 
ember / mindenhová, / otthont keresni”), mint azt a Hajnal-
hasadásban tapasztalhatjuk.

A haza és hiánya, az elvágyódás, az otthonteremtés kí-
sérlete viszont olyan jegyek Lőrincz P. Gabriella lírájában, 
amelyek a sajátos kárpátaljai magyar irodalmi hagyomány-
hoz kapcsolják e tematikus versek csoportját. Ezek kínál-
ják fel ugyanis leginkább az életrajzi olvasat lehetőségét, és 
mintha a Kárpátalján jól ismert „kishaza” (Horváth Sándor) 
vagy „töredék hazácska” (Balla D. Károly) képzetének tovább-
gondolt variációi lennének kivehetők az úgynevezett sors-
kérdéseket előtérbe helyező versekben. Kérdés persze, hogy 
mennyire írható tovább az a hagyomány, amelynek könnyen 
sematizmusba hajló veszélyeire már a kilencvenes évek végén 
több kritikus figyelmeztetett.



91

Megelevenedő térképzetek
(Terek és képleírások  

Brenzovics Marianna Kilátás című regényében)

Brenzovics Marianna műveiről, befogadás- és hatástörté-
netéről töprengve aligha kerülhető meg az a probléma, ami 
korai, váratlanul bekövetkező halála okán nehezedik a szö-
vegekre és a róluk szóló elemzésekre: az éppen alakuló, rend-
kívül sok lehetőséget magában rejtő életmű egyik pillanatról 
a másikra, hirtelen lezárult. Azokat a lehetőségeket, amelye-
ket a kritikákban, tanulmányokban vetítettek előre az értel-
mezők, immár csak a „mi lett volna, ha” bizonytalanságában, 
az elméleti előfeltevéseknél maradva szemlélhetjük. A Bren-
zovics-életmű szépirodalmi része ugyanis mindössze három, 
a  Kalligram Kiadónál megjelent regényből (Kilátás, Dara-
bolás és Hasadás), illetőleg különféle folyóiratok hasábjain 
szétszórt vers- és kispróza-publikációkból áll. Nagy hiányt 
jelent e tekintetben, hogy sem a tervezett újabb regény, sem 
pedig a novelláskötet nem állt össze az írói műhelyben. Aki 
tehát a Brenzovics-szövegek értelmezésére vállalkozik, azzal 
is számolnia kell, hogy a jelek szerint újabb, kötetté szervező-
dő szövegek az írói hagyatékból csak kis eséllyel kerülnek elő. 
Az életrajzi értelemben vett kényszerű lezártság és ezzel pár-
huzamosan a művészi lezáratlanság, töredékesség képzete 
így egy ígéretes, éppen kibontakozó életműben hagyott most 
már kitörölhetetlen nyomot.

Jelen tanulmány Brenzovics Marianna első és mind ez 
idáig legnagyobb visszhangot kiváltó, esztétikai-poétikai 
tekintetben is leginkább izgalmas, többféle hagyományból 
értelmezve is újszerűnek ható, kísérletező regényét, a Kilá-
tást igyekszik lehetőség szerint új szempontok figyelembe-
vételével megközelíteni. A befogadástörténet áttekintésekor 
mindjárt megfogalmazódhat az olvasóban a kérdés: minek 
köszönhetően volt képes az említett regény a kárpátaljai ré-

jelent az újraírt szófordulatokban, a széteső és gyenge forma 
egyszerűen összeroskad.

A  Szürke verseit olvasva gyakran éreztem úgy, mintha 
Lőrincz P. Gabriellát a mindenség roppant nagysága igéz-
te volna meg (ezt bizonyítja, hogy a „minden” szó különféle 
alakváltozatokban kis híján félszázszor fordul elő a kötetben). 
Mintha emiatt kényszeresen nagyítódna fel a költői szerep és 
vele együtt a versekben megszólaló én, ugyanakkor megfele-
lő eszközök híján a banalitás, a közhelyes nyelvi fordulatok, 
a  semmit- vagy nagyotmondás szintjétől és hibáitól csak a 
legritkább esetben sikerül szabadulnia. Ha a nagyot vállalás 
költői pózát le tudja vetni a későbbiekben, talán sikerül elmé-
lyednie a személyesség visszafogottabb és őszintébb világá-
ban, mivel akkor lenne végre igazi mélysége e lírának. Meg 
akkor, ha ehhez a folyamathoz új formákat keres és talál. Ha 
nem, marad az untalan önismétlés, ami már e köteten is elég 
erőteljesen látszik. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy 
a Szürke rendkívül találó, jó önismeretről tanúskodó, pontos 
cím, hiszen tényleg szürke versek gyűjteményét kaptuk kéz-
hez. Alig van benne jellegadó darab, így tehát öniróniában 
talán erősebb a cím, mint a versek szövegének nagy része. 
Mindenesetre csak ismételni lehet a bevezetőben már felve-
tetteket: mivel nem hoz túl sok újat és jót, elsietettnek tűnik 
a kötet, annál inkább, mert nem sikerül megközelítenie sem 
– nemhogy meghaladnia – azt a szintet, amit a Fény-hiány-
ban egyszer már Lőrincz P. Gabriella megütött.

(Lőrincz P. Gabriella: Szürke, Intermix Kiadó, Ungvár–
Budapest, 2016.)
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jó érzékkel mutat rá arra, hogy Brenzovics Marianna a regény 
nyelvével egyszerre két hagyományba lép be, „a magyar iro-
daloméba és az oroszéba”.3 Ebből kiindulva ma is úgy tűnik, 
a  Kilátás műalkotásként nem annyira kategóriákat hág át, 
hanem egymással hol párbeszédbe lépő, hol nagyon is elkü-
lönülő hagyományokba íródik bele egyszerre. És értelmezés-
től függően ezekben nagyon is sokféle módon bírható szóra.

A Kilátás hatáspotenciálja nyilvánvalóan összefüggésbe 
hozható a kevert kulturális tér (nyelvi) reprezentálása mellett 
a sajátos poétikai eljárásokkal is. A regény ebből a perspektí-
vából nézve folyamatosan határhelyzetben van a kevertnyel-
vűség, a többféle hagyományból megidézett textusok, műfa-
ji kódrendszerek és a szövegben megjelenő térképzetek által. 
Ezek felismerése vagy fel nem ismerése jelöli ki a befogadó 
számára a mű helyét a kulturális térben, keretezi kárpát-
aljaiságát is, ami hangsúlyozottan nem automatikus „leosz-
tás”, főleg nem kisajátítás, hanem retorikailag is igazolható 
olvasási lehetőség és jobbára a magyarországi értelmezések-
től eltérő lehetőségeket rejtő tapasztalat. Tanulságos lenne 
elidőzni annál a kérdésnél, hogy a befogadók a regényt külön-
böző előfeltevések mentén eddig is milyen irodalmi-kulturá-
lis kontextusba olvasták bele (és miért), ezúttal témám kör-
vonalazása miatt csupán a recepcióban említett előképekre 
összpontosítok.

Milyen tradíciókhoz, előképekhez kapcsolták hát eddig 
a Kilátást? Krupp József a menipposzi szatíra hagyományát 
említi, a  formai szempontokra hivatkozva, „amennyiben a 
prózai szöveget rendre versbetétek szakítják meg”.4 Szilá-
gyi Zsófia a mottót és a szövegben felbukkanó Petőfi-képet 
összevetve írja, hogy a „poros, unalmas klasszikus helyett a 
merész, újító, vad Petőfi a regény előképe”.5 A regény líraisá-
gát viszont már az orosz irodalmi hagyományhoz köti, Go-

3 Szilágyi Zsófia, Petőfi turbógyerek, Élet és Irodalom 2010 / jú-
nius 4., 18.

4 Krupp József, A kiáltás hiánya, Bárka 2011/3., 94.
5 Szilágyi, I. m., 18.

gión túl hatást kifejteni az összmagyar kulturális térben? 
Kuko relly Endre, a  sorozatszerkesztő és a regény fülszöve-
gének írója eléggé határozott véleményt fogalmazott meg a 
megjelenésekor. A később már az esszé műfajába sorolt szö-
veg néhány helyen módosított változata gyűjteményes köte-
tébe, a Porcelánboltba is bekerült. Ennek felütéséből idézek: 
„A Kilátás elsöprő szöveg. Kiszámíthatatlan. Folyamatosan 
a nem várható jön, azonnal hozzászoktat ahhoz, hogy a leg-
váratlanabbra várakozz. Áthág minden bevett kulturális/iro-
dalmi leosztást, hogy például népi/urbánus, meg határon túli 
magyar. Költészet és naturalizmus, ilyesmiket.”1 A kiszámít-
hatatlanságot, váratlanságot illetően minden további nélkül 
egyetértek Kukorellyvel, az említett áthágást viszont nem 
kezelném ilyen magától értetődően. Kisantal Tamás a fül-
szövegre érkező reflexióját érdemes felidézni: a Kilátás „nem 
»hágja át« ezeket a normákat, szimplán nem foglalkozik ve-
lük, az ilyesfajta konvenciók megtörése nem tétje a szövegnek 
– elbeszélője kárpátalj[a]i, fiatal értelmiségi nő, ám egyálta-
lán nem tematizálja és problematizálja mondjuk a »határon 
túliság« kérdéskörét”.2 Míg a megállapítás azon részét, mely a 
konvenciók megtörésére vonatkozik, magam is osztom, azzal 
vitatkoznék, hogy a szöveg megformáltsága által ne proble-
matizálódna a konkrétan kiemelt kérdéskör. Olvasói tapasz-
talatom inkább Szilágyi Zsófiáéval rokon, aki recenziójában 

1 Kukorelly Endre, (Esszé56) „Hol lépés a láng, És esés a tor”. 
Brenzovics Mariannáról, Tallér Edináról, Berta Ádámról, Kerber 
Balázsról (2009. december, 2012. október) = Uő., Porcelánbolt, 
Kedvenxcekről. Olvasókönyv, Jelenkor, Budapest, 2016, 414. Ma-
ga a fülszöveg a következő változatban jelent meg: „Elsöprő szö-
veg. Elragad. Amire számíthatsz, kiszámíthatatlan, folyamatosan 
valami nem várható jön. Azonnal hozzászoktat ahhoz, hogy új-
ra meg újra a legváratlanabbra várakozzak. Simán áthág minden 
bevett kulturális/irodalmi leosztást, hogy például népi/urbánus, 
meg »határon túli magyar«, ilyesmit. Költészet és naturalizmus, 
ilyesmiket.”

2 Kisantal Tamás, Ajánlók és ajánlottak, Műút 2010/021, 80.
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alkotással, mégpedig Tarkovszkij Andrej Rubljovjával vetet-
te össze a regény poétikáját, felmutatva közös pontokat és 
filmesztétikai belátásokhoz kötve néhány újszerű poétikai 
megoldást: „Nem állítva azt, hogy ha valaki a filmesztéti-
kában jártas, akkor saját szépírói elképzeléseit erre a kom-
petenciára fogja felépíteni, megengedhető olyan kitekintés, 
miszerint a Kilátás hiába nyelvhez kötött minden szálával 
– az egész regénykoncepció magában foglal valamit a (moz-
gó) képkockák-epizódok (egymáshoz kapcsolódó) természe-
téből is.”8 Olyannyira jellemző ez a megállapítás a Kilátás 
világára, nyelvi megformáltságára, hogy a regény előképét 
magam sem annyira szépirodalmi műhöz, inkább filmalko-
táshoz kötném: mégpedig Tarkovszkij Tükör című filmjéhez. 
Az összevetés kínálja magát, hiszen az említett film jelleg-
adó tükrözés-motívuma meghatározó helyeken bukkan fel 
újra és újra a Kilátásban is. A  történetmondás problémája 
szintén rokonítható, annyiban mindenképp, hogy erős vágá-
sok, megszakítások jellemzik mindkét műalkotást. A Tükör-
ben versek szakítják meg a narrációt, a Kilátás szerkezeté-
ben hasonló szerepet töltenek be a versszerű betétek. Sőt a 
jelenetezésben is sok rokon vonás fedezhető fel. A film ele-
jén, a második jelenetben, mindjárt a főcímet követően egy 
fiatal, dohányzó nő ül az összetákolt fakerítésen, és figye-
li a kilátást: a  tanya előtt elvezető utat. A  regény Második 
utáni fejezetének utolsó bekezdése így szól: „Vasárnap van, 
hajnal, a kertben valaki kiált. Ez az isten… kilátás. Madár-
repülés-részlet. Nem jut eszembe.”9 A Tarkovszkij-film utol-
só jelenetében az egyik gyerek ordítása, kiáltása hatol át az 
egyre távolabbról elénk táruló mezőn. A regény bevezető El-
ső előtti fejezete a következő mondatokkal zárul: „Felállok, 
felgöngyölítem a redőnyt. Kilátásként nyílik meg előttem a 

erőt. Az elbeszélői pozíció elhelyezkedése is bizonytalan olykor.” 
Rácz Péter, Ex libris, Élet és Irodalom 2010 / szeptember 3., 19.

8 Penckófer János, Egy bolygó – földi közelképekben, Hitel 2011/7., 
116.

9 Brenzovics Marianna, Kilátás, Kalligram, Pozsony, 2010, 155.

gol prózáját hozva fel példának. A  klasszikusok mellett az 
orosz posztmodern prózát is megemlíti, utalva az antiutópiá-
ra mint jellemző műfajra (ami véleményem szerint a későbbi, 
harmadik regény, a Hasadás világával hozható inkább össze-
függésbe). Szilágyi Zsófia megállapítását érdemes még kiegé-
szíteni Dosztojevszkij nevével, hiszen Brenzovics Ma rian na 
Dosztojevszkij-olvasata bizonyosan hatott saját regényesz-
ményére.6

Az értelmezők közül sokan felfigyeltek még a regény 
filmszerűségére, különleges vágástechnikájára (olykor ebben 
látva a mű egyik gyenge pontját).7 Közülük Penckófer János 
volt az, aki tanulmányértékű recenziójában konkrét film-

6 Vö. Brenzovics Marianna, F. M. Dosztojevszkij poétikájáról, Vé-
letlen Balett 1999/2., 37–47. Külön kiemelnék a tanulmányból né-
hány olyan részletet, amely ugyan Dosztojevszkij regénypoétiká-
járól tett megállapítás, de a Kilátásra is érvényes: „Világa állandó 
mozgás, dinamizmus: az író mintegy dialogikusan »belehelyez-
kedik« az emberi világ lüktetésébe, az örökké áramló, végtelen 
sorú alakokban változó emberi létezésbe” (37.). Vagy: „A művé-
szet számára nem kísérlet, nem önkényes alakítója anyagának, 
hanem átélője, szemlélője; a  gondolatok áramlása mögül figyel, 
de nem ítélkezik: »vele él«. Az író szemlélődő, de ugyanakkor igen 
aktív »kívülállása« (soha nem közömbös) az a pozíció[,] ahonnan 
megformálható a történet: »a forma azáltal, hogy kívülről fog-
ja át a tartalmat… megtestesíti«” (38.). Vagy: „Dosztojevszkij tere 
tele van résekkel, szakadásokkal, itt nyitva van a »mennyeknek 
kapuja«, adva van az örökké tartó élet lehetősége” (39.). A tanul-
mány fontos mozzanata, amikor Brenzovics Dosztojevszkij és 
Tarkovszkij művészetfelfogását hasonlítja össze, konkrétan utal-
va a Tükör című filmre, amelyre jelen tanulmányban még részle-
tesebben visszatérek.

7 „Brenzovics látszólag filmszerű ábrázolása mindamellett nem 
mentes a formai gondoktól. Különböző megoldásokkal kísérlete-
zik, ilyen például a fejezetek végére betoldott, az előző részt sum-
mázó, olykor harmadik személyű, összefoglaló, versbe tömörített 
kóda. Célját nem véltem felismerni. Szintén túlzottnak tűnik a 
szociografikus beszédfoszlányok dőlt betűvel szedett beemelése 
a szövegbe ilyen mennyiségben, mert ritkán hozza a várt költői 
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a kert, az utca, a  szomszéd porta, illetve a házat körülvevő 
„csendes erdő”. Ez a környezet a regényben egyszerre valós, 
életrajzi értelemben referenciálisan felismerhető alapokon 
nyugszik, ugyanakkor hangsúlyos a tér imaginárius jelenléte, 
amennyiben a megnevezett toponímiát (a szülőhelyet, Záp-
szonyt) az elbeszélő ébredés után egy ismeretlen hely képze-
téhez köti: „Szép, ahogy a napok a sötétben lebegnek. Még 
ez a nap, gondolom, ezek az arcok, állok, most fekszem, csak 
a talpamat éri a fény. Rajta a vonalak, az útjaim, amiken el-
indulok, és egy ismeretlen helyre érkezem, elnevezem Záp-
szonynak. Egy falu, ahol apám, a kutyák, a macskám, a szom-
szédom is él.”13

A regény első fejezete a múltba, a gyerekkor és a felnőtté 
válás tereibe enged betekintést. Ami jellegformáló és a Ki-
látás végére egyre hangsúlyosabbá válik az én számára, az a 
képekhez való viszony. Olvasatomban a fejezeteknél kisebb 
egységek, a  tipográfiailag is következetesen elkülönülő be-
kezdések ilyen értelemben a valószerű vagy elképzelt képek 
kereteinek felelnek meg: egy-egy (kép)leírást – kiszakítva a 
történetmondás folytonosságának illúziójából – zár kere-
tek közé egy-egy ilyen bekezdés. A gyerekkorhoz az otthon 
mellett az iskola, később a kollégium meglehetősen zárt te-
rei kapcsolódnak. Ezekben történik meg a találkozás a fur-
csán viselkedő másik nemmel, illetve a tanárokkal (mint 
unalmas és megmosolyogtató tekintélyekkel), és azzal a me-
rev, tankönyvízű kultúrafelfogással, amelyet az elbeszélő sa-
ját füzetében minduntalan kifiguráz, kiforgat, nevetségessé 
tesz: „Bólintottam, de titokban nem érdekelt, hogy Petőfi mit 
mondott. Petőfi valamit mondott, a tanárnő segített megje-
gyezni. Mit mondott Petőfi? Teleírtam a füzetem: szar, fing, 
szétfosom, Petőfi turbógyerek, jolánkanénibuzi.”14 Ízlése is 
ekkoriban formálódik ki: a színpadon Váci Mihály és Simon 
István versét mondja, miközben belül érzi, hogy ezek rossz 

13 Brenzovics, Kilátás, 35.
14 Uo., 12.

reggel, még minden lehetséges, még minden előttem áll.”10 
A Tükör férfi narrátora a szinkronizált változat álomleírásá-
ban, amelyben a gyermekkor terét, a szülőház emlékét idé-
zi meg, így gondol a megszakadó álomra: „Nem folytatódik 
az álom, amelyben megint kisgyerek vagyok. Megint boldog, 
mert még minden előttem áll, minden lehetséges.” Nyilván-
való, hogy egy mélységekig hatoló összehasonlító elemzés 
további fontos közös pontokat tárna fel a regény és a film 
között, de talán már ezek a példák is érzékeltetik: a Kilátás 
értelmezőjének a poétikai megoldások, az intertextuális uta-
lások érzékeléséhez és a műalkotás töredékes világképének 
feltárásához elengedhetetlen ismernie Tarkovszkij filmvilá-
gát – és összességében az orosz kultúrát.

A filmszerűségből kiindulva tehát a Kilátás terei, térkép-
zetei a mozgó- és állóképek leírásának dinamikájában ragad-
hatók meg leginkább. Ebből a nézőpontból úgy tűnik, hogy a 
regény szövegének meghatározó retorikai alakzata az ekphra-
szisz. Erre a jellegzetességre különben már Krupp József is 
utalt, amikor az anya képeiről szóló részletekhez hozzáfűz-
te: „Brenzovics variációs technikája termékenyen működik a 
regény katalógusaiban. Anyja gobelinjeiről készített jegyzé-
ke ekphrasziszok szellemes sorozata.”11 Ha ez a megjegyzés 
nemcsak konkrétan a képekre vonatkozik, hanem a szemlé-
lődés tereire és e terek leírására is, akkor megkockáztatható, 
hogy a szövegben jelen lévő ekphrasziszok tárgyai – ahogyan 
arra Pataki Viktor figyelt fel Oravecz Imre Halászóemberét 
elemezve – „eszközöknek, tárgyaknak és tájaknak, szemé-
lyeknek, az emlékezetnek és felejtésnek, valamint egy adott 
közösség hagyományozta életnek a nyomai”12 is lehetnek.

A Kilátás központi tere az otthon képzetéhez kapcsolódó 
falusi ház, ahol a női én-elbeszélő él, közvetlen közelében van 

10 Uo., 8.
11 Krupp József, I. m., 95.
12 Pataki Viktor, A próza és líra határán. Az ekphraszisz lehetősé-

gei Oravecz Imre Halászóember című kötetében, Alföld 2014/4., 
91.
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fogalom között: „A gyalogló nem kószáló, nem flâneur, aki 
úgy kószált a városban, hogy közben lelke mélyén élmények, 
élvezetek laktak, és a város tárgyaiban ezeket ismerte fel, ját-
szotta el. A gyalogló semmi ilyet nem csinál, ő csak megy a 
dolgára, hol erre, hol arra. Eközben képzetei vannak, emlé-
kei, vágyai, fragmentált asszociációi. […] A gyaloglás a városi 
tér személyes megírásának aktusa.”17 Miközben a regényben 
a leírások alapján referenciálisan is behatárolható egy-egy 
beregszászi helyszín a központtól a Vérke-parton át egészen 
az állomásig, az elbeszélő által kiragadott, megírt részlete-
ket illetően a térképzetekben nagyon sokszor az alantasság 
és a hozzá kapcsolható minőségek (így főleg a közönségesség, 
a durvaság, a brutalitás, a frivolitás) dominálnak: „Összeráz 
a busz, mire beérkezem Beregszászba, hányingerem van. Le-
ülök egy padra, előttem az Asztra, a Vopák, lila ház, divatos, 
egy nő elhányja magát mellettem, gondolom, nem a divattól. 
Nem megyek dolgozni, képzelem. Leiszom magam, és meg-
döbbentek mindenkit a viselkedésemmel.”18 Ez a szemlélet-
mód kerül feloldhatatlan ellentétbe a boldogság keresésével, 
a szeretet/szerelem vágyával és az otthonosság megteremté-
sének kísérletével a regény lapjain.

Ha csak a szövegben végig jelen lévő képekre és a hoz-
zájuk kapcsolódó fogalmakra összpontosít a befogadó (úgy-
mint az állóképre, a  mozgóképre, a  tükörképre, de még el-
vontabban akár a képzelet is idesorolható), tapasztalhatja, 
hogy a legtöbbször meghatározó, identitás- és létértelmező 
részeken kerül előtérbe az írásban már említett, képekhez 
fűződő viszony. Az elbeszélő gyerekkorát elsősorban nem a 
saját élményeivel, hanem a feledéssel és néhány, emléket fel-
idéző fényképpel azonosítja: „Lélegzem és nézek, magamra 
sem emlékszem. Gyerekkorom törlés, meg néhány fénykép.”19 
A gondolat a regény végére pedig már az egész életére vonat-

17 Bókay Antal, A  város. Egy fantázia színeváltozásai, Műhely 
2006/6., 13.

18 Brenzovics, Kilátás, 53.
19 Uo., 10.

szövegek. A  falusi környezet, az iskola mellett a volt Szov-
jetunióban tett utazások vannak hatással az énre. Egy egész 
alfejezet a Moszkvába, Belgorodba, Kijevbe, Bresztbe tett 
utazások emlékét meséli el, elmosódott terekkel, különc em-
berekkel, emlékezethelyekkel és emlékművekkel, illetve a pil-
lanatot megörökítő fényképezőgéppel:

Odaálltunk az osztálytársaimmal a szobor elé, lefény-
képeztek. Megkaptam a fotót, gyorsan eltettem. Kény-
szerítettem magam, hogy megnézzem. Buta fejünk 
van a képen, mint megválthatatlan csőcselék állunk 
a szobor előtt. Minek álltam ide? Dühös voltam ma-
gamra, a hó a térdemig ért, hagytam, hogy idefényké-
pezzenek, hogy beleállítsanak ebbe a kifejezés-képte-
len térbe, kiszorulva a perifériára.15

A jelent bemutató Második fejezetben az elbeszélő a falu mel-
lé egy másik teret rendel, egy városét, név szerint Beregszá-
szét, ahová rendszeresen visszatér (itt van a munkahelye). 
Tömegközlekedési eszközzel, busszal vagy éppen vonattal 
utazva figyel meg eseményeket, illetve hall olyan történe-
teket, amelyek különösségük, brutalitásuk vagy éppen vi-
szolygást keltő voltuk miatt érdemelnek említést a Kilátás-
ban. Beregszász és Zápszony között már nincs meg a város 
és a falu között feszülő diszkurzív ellentét, amelyben hol az 
egyik, hol pedig a másik ábrázolása volt eszményi, ideologi-
kusan leegyszerűsítő, mint a modernitás hagyományában. 
Brenzovics regénye posztmodern tértapasztalatot közvetít 
abban az értelemben, hogy nála a kószálóét (miközben az én 
szeretne még az maradni) felváltja a gyalogló pozíciója: „Kó-
szálni szeretnék, de az utak, kertek, udvarok négyzetbe zár-
nak. Úgy vesznek körül, mint a zárt és mégis folyton mozgó 
formák.”16 Bókay Antal így ragadja meg a különbséget e két 

15 Uo., 25.
16 Uo., 10.
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tést, nem függetlenül a szerző életrajzi vonatkozásaitól, saját 
kelet-európai, közelebbről kárpátaljai tapasztalataitól. Má-
ról visszatekintve úgy látszik, a regény tétje már megjelenése 
után is leginkább abban volt megragadható, hogy érvényes-
sé tud-e válni egyszerre többféle hagyományban, olvasás-
módban az a világ, amely – ha töredékesen is, néha csupán 
a felszínen maradva, de – nyelvileg, poétikailag mindenképp 
érzékeny módon felépült a Kilátásban. Azt hiszem, a szerző 
halálával és az életmű lezárásával még nagyobb súly neheze-
dik most az első regényre, hiszen szövege éppen az elfeledés 
és a megőrzés határán helyezkedik el, és csak az idő döntheti 
el, hogy a különféle előfeltevésekkel közelítő befogadók meg-
találják-e otthonukat ebben a sajátos, furcsa, közel sem köny-
nyen belakható regénytérben.

kozik. Az egyik versbetétben olvassuk: „Életem törlés / Né-
hány seb fénykép / Madarak fák homály”.20 Ez egybevág azzal 
a paradox jellegű tapasztalattal, amit Visy Beatrix fénykép és 
irodalom kapcsolatát vizsgálva tárt fel, utalva a testünkben 
keletkező mentális kép mulandóságára, anyagtalanságára, 
sérülékenységére, amellyel szemben a képek, fotók (a maguk 
saját médiumában) megbízhatóbbnak tűnnek.

Az ekphraszisz tehát – látszólag – ellen tart az elmo-
sódásnak és a felejtésnek, ami a mentális képeket fe-
nyegeti. […] [E]z érdekes ellentmondást eredményez a 
képleírás segítségével megjelenített fénykép megőrző, 
rögzítő funkciója és a fotóesztétika ismert meglátása 
között, amely szerint a fénykép éppen hogy az emlé-
kezet eltörlését eredményezi. Az emlékkép helyett, 
helyén a (fény)kép áll, a  rögzített látvány szemlélése 
a keret nélküli, gomolygó, képlékeny emlékképet törli 
el, hiszen akárhányszor a képekre nézünk, a kiélesített 
pillanat az emlékkép helyébe nyomul, s végül a képre 
emlékezünk, nem az emlékre.21

Ebből az előfeltevésből kiindulva egészen más fénytörésbe 
kerül a Kilátás jövőt előrevetítő Második utáni fejezetének 
(és egyben a regénynek) az utolsó, lezáró mondata is: „Nem 
jut eszembe.”22 Az én, akinek eddig roppant töredékes élet-
történetét – mintegy személyes fényképalbumként – olvas-
tuk/néztük, miután megpróbál perspektívát váltani (erre 
utalhat a madárrepülés-részlet), a szemlélt tájban feloldódni, 
vagy pedig isten megjelenésével átlépni a transzcendensbe, 
végül átadja magát a feledésnek.

A  Kilátás a szemlélődés, ezzel együtt a különösség, az 
alantasság és a folyamatos szorongás tereibe nyújt betekin-

20 Uo., 53.
21 Visy Beatrix, A fénykép tere. Ekphraszisz, nézőpont és határátlé-

pés, Alföld 2014/12., 105.
22 Brenzovics, Kilátás, 155.



102 103

tét és prózáját egyaránt igyekszik közvetíteni az oroszul ér-
tő olvasó felé, legalábbis saját alcíme szerint? Vajon egyetlen 
olyan költői életmű vagy vers sem íródott ebben a régióban, 
amely fordításra alkalmasnak találtatott volna? Ki dönti ezt 
el: a szerkesztő, a fordító? Tulajdonképpen ehhez kapcsolódik 
a kérdés, amely a maga általánosságában áthatja az ehhez ha-
sonló vállalkozásokhoz való viszonyt: vajon az antológiában 
megjelenő névsor mennyire lép fel a kanonizálás igényével?1 
Ezeknek a problémáknak a részletes elemzése azonban túl 
messzire vezetne, és az előbb felsorolt kérdések csak igen ne-
hezen megválaszolhatók rövid terjedelemben. Persze köny-
nyen össze lehetne állítani egy hiánylistát arra vonatkozóan, 
kik azok a megkerülhetetlenül fontos kortárs alkotók, akik 
valamilyen oknál fogva nem kerültek be ebbe az antológiába. 
Mégis úgy gondolom, célszerűbb elfogadni ezúttal kiindulá-
si alapul: bizony bármilyen antológia kapcsán felmerülhet a 
hiány problémája, már műfajából adódóan is. Éppen ezért ta-
lán termékenyebb, ha magát a koncepciót és az orosz nyelven 
tájékozódó olvasót orientáló előszó állításait vizsgáljuk meg.2

Már a címadás is érdekes asszociációkat indíthat el ben-
nünk: Венгрия за границами Венгрии. A cím korrekt, de 
kissé talán szolgai magyar fordításban körülbelül így hang-
zik: A  Magyarország határain túli Magyarország. Persze 
aligha képzelhető el olyan fordítás, amely szemantikailag 
mindenben pontosan adná vissza az eredeti cím jelentését és 
asszociációs bázisát, most nem is ez a cél, hanem inkább an-
nak az érzékeltetése, mennyire ingoványos talajra téved, aki 
a kifejezések pontos visszaadására törekszik. Viszont ennek 

1 Álljon itt a pontos névsor az antológiában közölt sorrendben: Bo-
dor Ádám, Orbán János Dénes, Gion Nándor, Tolnai Ottó, Lo-
vas Ildikó, Grendel Lajos, Németh Zoltán, Mizser Attila, Bartha 
Gusztáv és Berniczky Éva.

2 Mivel ez a dolgozat a tartalmi elemeken túl a fogalmak megköze-
lítően pontos visszaadására törekszik, ezért az általam legszük-
ségesebbnek ítélt esetekben zárójelben közlöm az eredeti orosz 
kifejezéseket.

Külhoni magyar irodalmak 
– orosz nézőpontból

(Egy orosz nyelvű antológia margójára)

2015-ben jelent meg egy antológia Moszkvában – magyar 
nyelvterületen szinte teljes kritikai visszhang nélkül –, amely 
azokból az irodalmakból ad ízelítőt, villant fel alkalmi pilla-
natképet, amelyek Magyarország mai államhatárain túl ke-
letkeztek a 20. században, és amelyeket hagyományosan ha-
táron túli, kisebbségi, nemzetiségi, regionális vagy újabban 
külhoni magyar irodalmaknak szokás nevezni, nem egészen 
függetlenül az aktuálpolitikai változásoktól. A  Венгрия за 
границами Венгрии című válogatást mindenképp érdemes 
lenne megvizsgálni abból a szempontból, hogyan működnek 
a lefordított szövegek a célnyelven, hogy mennyire képesek 
párbeszédbe lépni a magyartól alapvetően eltérő külföldi, 
jelesül orosz nyelvű irodalmi térben. E munka elvégzéséhez 
viszont alighanem olyan személyre lenne szükség, aki anya-
nyelvi szinten bírja az oroszt, otthonosan mozog a két kultú-
ra közötti térben, egyaránt jól ismeri a forrás- és a célnyelv 
jelentés- és stílusrétegeit, asszociációs bázisát, és nem utol-
sósorban érzékeli az idegen nyelvre fordított irodalmi mű-
alkotás nyelvi konvenciójának, poétikai-műfaji kódrendsze-
rének újszerűségét vagy éppen elkoptatottságát. Ezeknek a 
szempontoknak az érvényesítésére már csak nyelvismere-
tem igen korlátozott volta miatt sem vagyok képes. Ha így 
áll a dolog, mégis, milyen lehetőségei vannak a hozzám ha-
sonló irodalmárnak ezen túlmenően arra, hogy komolyab-
ban szemügyre vehesse ezt az antológiát? Alighanem meg le-
hetne vizsgálni, hogy egy-egy szerző milyen alapon, milyen 
értéktételezések által került be a válogatásba. Csak egyet-
len példát kiemelve: Kárpátalját vajon miért Berniczky Éva 
és Bartha Gusztáv prózája reprezentálja leginkább egy olyan 
összeállításban, amely az adott határon túli régió költésze-
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Trianon és a történelmi Magyarország feldarabolásának ha-
tása, mint az oroszéban a Szovjetunió széthullása. Az eddig 
tárgyalt fogalmak csak a cím és az alcím által felvetett prob-
lémákat jelzik, a válogatást viszont egy részletes esszé-előszó 
vezeti be, melyben Okszana Jakimenko körüljárja a témát.

Nem véletlen, hogy Jakimenko maga is az alcímben fel-
bukkanó kifejezések jelentésének tisztázását és használatá-
nak hatókörét tartja mindenekelőtt fontosnak. Ezért esszé-
jében mindjárt azzal a kérdésfeltevéssel indít, hogy mit is 
jelenthet vajon magyar vonatkozásban a ближнее зарубежье 
fogalma. Az esszéíró gondolatmenete onnan indul, hogy a 
legtöbb európai irodalomhoz hasonlóan a magyar sem te-
kinthető egyneműnek (венгерськая литература сама по 
себе неоднородна). A Magyarország határain kívül zajló vi-
lágtendenciák és nemkülönben a történelmi sors általában 
különleges helyzetben találta a magyar nyelv, a  kultúra és 
ezen belül a szépirodalom lehetőségeit. A nyelv, a kultúra és 
az ország államhatárai gyakorta nem estek egybe. Több pél-
dát is idéz a szerző ennek alátámasztására. Egyrészt az első 
magyar szerzők (первые венгерские авторы) még latin nyel-
ven írtak. Másrészt volt már olyan korszaka az ország törté-
netének, amikor a magyar kultúra Magyarország államha-
tárain túl fejlődött (венгерськая культура развивалась за 
пределами государственных границ Венгрии). Erre külön 
példát is említ: a 16–17. századi Erdélyben jelenhetett meg a 
teljes értékű magyar irodalom (полноценная литература), 
nem pedig a korszakban a török hódoltság vagy a Habsbur-
gok fennhatósága alatt lévő területeken. A  történelmi pél-
dákból azt a következtetést vonja le az esszéíró, hogy a ha-
tárokon túli magyar nyelvű irodalmak jelensége (феномен 
венгероязычной литературы) mindig e nyelv gazdag lehe-
tőségeit hangsúlyozta. Ezeknek a hatása pedig elsősorban a 
nemzeti hagyomány, és ezzel együtt a magyar identitás meg-
őrzése terén mérhető leginkább. Majd a szerző négy olyan ré-
giót sorol fel, amely ebben a szövegkörnyezetben szóba jöhet, 
és amelynek írói ezt a jelenséget erősítették: Erdély, Vajda-

tudatában is megfigyelhetjük, hogy a címben feltűnő határ 
(граница) szó mindenképp fontossá válik az antológia kon-
cepcióját tekintve.3

Ennél is izgalmasabb azonban az alcím által felve-
tett probléma: Поэзия и проза венгeрского ближнего 
зарубежья. Arról nem szükséges hosszan értekezni, hogy 
ezek szerint ebben az antológiában elsősorban a költészetnek 
és a prózának jut szerep. Az viszont már érdekesebb, aho-
gyan az úgynevezett határontúliság fogalmát igyekszik átül-
tetni az összeállító-szerkesztő az orosz kultúrkörben járatos 
olvasó számára. A  kötet erre a ближнее зарубежье kifeje-
zést használja, ami ideológiailag rendkívül terhelt. Maga az 
említett kifejezés eredetileg azokat az országokat jelöli, ame-
lyek a Szovjetunió szétesését megelőzően az egykori tagor-
szágok közé tartoztak. Ide sorolandó a Független Államok 
Közössége (FÁK), akárcsak a balti országok. Az újabb kiadá-
sú akadémiai orosz–magyar szótár szintén ismeri a kifeje-
zést, és körülírással világítja meg jelentésrétegeit.4 A fogalom 
használata alighanem önkéntelenül is történelmi analógiát 
von Oroszország és Magyarország 20. századi történetében. 
Ez a feltételezett analógia olyan értelmezési keretet teremt, 
amelyben egy orosz nyelvű értelmező számára érzékelhetővé 
válik: a magyar kultúrkörben megközelítőleg olyan lehetett 

3 Csupán közbevetőleg említem, hogy nekem erről Illyés Gyula is-
mert metaforája, a „haza a magasban” jutott eszembe – sokkal 
inkább, mint a határokat figyelembe véve szintén általa alkotott 
ötágú, később történelmi-ideológiai okokból „sokágú”-ra módosí-
tott síp. Szintén ezt az asszociációt erősíti az előszóíró megjegy-
zése, aki a fizikai határok mellett metafizikai értelemben is hasz-
nálja a kifejezést.

4 Szükségesnek látszik itt a teljes szócikk idézése már csak a jelen-
tésárnyalatok érzékeltetése végett is: „зарубежьǀе fn 1. külföldi 
országok, a külföld; ближнее ̴е {a volt Szovjetunió köztársasá-
gai}; дальнее ̴е {az összes többi külföldi ország}; 2. emigránsok 
[ főleg orosz]; литература ̴я az emigráció irodalma” Orosz–ma-
gyar szótár, főszerk. Gáldi László – Uzonyi Pál, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 2000, 152.
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Majd hozzáteszi, hogy a „szocialista láger” szétesése után a 
térkép ismét változott, és ma már Szlovákiában, Romániá-
ban, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ukrajná-
ban lévő magyar irodalomról beszélhetünk.7 Ezzel a jellem-
zéssel és felosztással szemben nyilvánvalóan az az ellenvetés 
hozható fel mai nézőpontból, hogy az irodalom történetének, 
sajátos folyamatainak logikáját rendszerint külső, történelmi 
fordulópontból eredezteti, és a történelmi változásokhoz iga-
zítja. Vagyis, ha megváltozik egy államalakulat szerkezete, 
e gondolatmenet alapján egyből változik a jelző is, amellyel 
az adott régió irodalmát illetik. Az elnevezések azt a helyet 
(elsősorban a virtuális vagy valódi kerítéssel körülhatárolt ál-
lamot) hangsúlyozzák, amelyben az adott szerző élt és írt.8 
Az ehhez kapcsolódó szemlélet meglehetősen mereven tar-
totta magát egészen addig, amíg nem jöttek létre újabb és 
újabb stratégiák, beszédmódok az irodalomban, amelyeket 
már nem lehetett leírni pusztán a tájjelleggel, az identitás- és 
nyelvmegőrzés fogalmával. A kettős vagy többes identitások 
kialakulása, a szabadabb határátlépés, a kettős állampolgár-
ság és az áttelepülés lehetősége, az olvasói szokások radiká-

sem említ név szerint azok közül, akik a népi irodalom eszmekö-
rét képviselik és lényegeset mondtak a témáról Németh László-
tól Csoóri Sándorig, illetve Czine Mihálytól Görömbei Andráson 
át Bertha Zoltánig, Márkus Béláig, Elek Tiborig stb. bezárólag. 
 Illyés Gyula neve felbukkan ugyan, de csupán egy rövid idézet-
ben, akkor sem nézetei bemutatása végett. Ez kétségtelenül ko-
moly elfogultságról tanúskodik.

7 Ebben a leírásban igyekeztem Jakimenko orosz szóhasználatát a 
lehető leghívebben visszaadni magyarul, hogy lássuk, mennyire 
nehéz is olyan fogalmakat találni a probléma leírására, amelyek 
ideológiailag nem terheltek, vagy amelyek nem olyan előítéleteket 
implikálnak, amelyek már eleve meggátolják a tárgyszerű és min-
denekelőtt pontos megközelítést.

8 Csak futólag jelzem, hiszen bővebben nincs mód kitérni itt és 
most rá, hogy hiányzik a felsorolásból a magyar emigráció iro-
dalmának említése, pedig ennek kialakulása szintén történelmi 
fordulópontokhoz köthető.

ság, Dél-Szlovákia és Kárpátalja. Ezeken a területeken – ír-
ja Okszana Jakimenko –, amelyek a történelem során egykor 
Magyarország részét képezték, az itt élő magyar kisebbség 
máig megőrizte anyanyelvét. De azt is hangsúlyozza, hogy a 
határon túli vagy ebben a szövegkörnyezetben inkább kül-
honi magyar irodalmak folyamatosan változtak, és nem le-
het csupán erre az egy aspektusra koncentráltan áttekinteni 
a 20. századi, illetve a 21. század eleji történetüket. Annak ér-
zékeltetésére, mennyire sokféleképpen közelíthető meg a kér-
dés, és mennyire változatos, egymásnak igen gyakran ellent-
mondó vélemény jelenik meg párhuzamosan a téma mélyebb 
tanulmányozása során, a  szerző különféle értelmiségieket, 
irodalomtörténészeket, írókat, költőket idéz.

Elsőként mindjárt Szerb Antalt, aki népszerű és nagy ha-
tású Magyar irodalomtörténetében külön is foglalkozik az 
úgynevezett utódállamok magyar irodalmával. Tőle a kö-
vetkező gondolatot tartja kiemelhetőnek Jakimenko: „Az új 
helyzet következményeképpen az eddig egy központú magyar 
irodalom helyett több magyar irodalom van kifejlődőben”.5 
Majd ehhez a tételhez kapcsolódva az első világháborúban 
elszenvedett területvesztést és – Szerbhez hasonlóan –  
a trianoni békeszerződés utáni időszakot tartja perdöntő-
nek ezen irodalmak kialakulásakor és formálódásakor Ja-
kimenko, hiszen ekkor közel hárommillió „etnikai magyar” 
(3 миллионов этнических венгров) került az egykori ál-
lamhatáron túlra. Így – hangsúlyozza az esszéíró – az ad-
dig egységesnek tekinthető magyar nemzeti irodalom öt ál-
lam (страна) irodalmává vált, értve ezalatt Magyarországot, 
Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát és a Szovjetuniót.6 

5 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvető, Budapest, 
1992, 502.

6 Megjegyzendő, hogy míg Jakimenko a felosztást és részben a 
szemléletmód bemutatását szemmel láthatóan Görömbei And-
rás egyik kötetéből kölcsönzi (Vö. Görömbei András, A csehszlo-
vákiai magyar irodalom 1945–1980, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1982, 9.), addig egyetlen olyan gondolkodót, irodalomtörténészt 
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A rendszerváltás közeledtével, de még inkább a rendszer-
váltást követően megváltozott a diszkurzus a magyar iroda-
lom határait illetően. Jakimenko az 1980-as évekből Kiss Gy. 
Csaba A magyar irodalom határai című, Az egyetemes ma-
gyar irodalom megközelítésének néhány aspektusa alcímű 
dolgozatát hozza fel példának, amely egyrészt áttekinti a kor-
szak fogalomtörténeti ellentmondásosságát, másrészt pedig 
rendkívül kritikus az elfogultságokkal és az ideológiai kisajá-
títással kapcsolatban. A legfontosabb kérdések, amelyek már 
ebben a tanulmányban is megfogalmazódtak, majd pedig az 
1990-től a 2000-es évek elejéig terjedő időszakot meg is hatá-
rozták, a következők: melyik kultúrához tartoznak valójában 
a határon túli magyar irodalmak? Mennyire lehet autonóm 
egy-egy ilyen irodalom? Sőt, van-e értelme a 20. század végén 
még nemzeti literatúráról beszélni egyáltalán? Ami újdon-
ság Jakimenko szerint, hogy itt már felvetődik a határon túli 
magyar irodalom létezésének (ha létezik egyáltalán ilyen, va-
jon mit nevezhetünk annak?), illetve integrálódásának prob-
lémája (ezek integrálódnak-e az „anya”-irodalomba, vagy pe-
dig önálló részekként léteznek továbbra is?).

Az esszéelőszó szerint a rendszerváltást követő idő-
szak kételyeit Tőzsér Árpád veti fel a legjellemzőbben, aki 
1999-ben fogalmazta meg a kérdést, hogy „egy nyelven be-
lül elképzelhető-e egyáltalán több autonóm, saját értékrendű 
irodalmi közösség”?12 Szintén Tőzsérre hivatkozik Jakimen-
ko – immár egy sajnos pontosan meg nem nevezett kerekasz-
tal-beszélgetés apropóján –,13 amikor a következő véleményt 

zetes irodalomtörténészek, akik a kötetben kifejezetten irodalmi 
értékrendet kívántak érvényesíteni – persze az akkori cenzúra ál-
tal kijelölt határokon belül.

12 Tőzsér Árpád, Az irodalom határai. A  nemzetiségi irodalom, 
a nemzeti irodalom és a világirodalom fogalmáról Cselényi László 
és Grendel Lajos néhány műve kapcsán = Uő., A nem létező tárgy 
tanulmányozása, Kalligram, Pozsony, 1999, 183.

13 A „határon túli magyar irodalom” integrációjának kérdései, Bá-
nyai János, Bertha Zoltán, Elek Tibor, Kántor Lajos, Szakolczay 

lis megváltozása, az internet mint médium előtérbe kerülése 
alapjában változtatta meg a külhoni magyar irodalmak jel-
lemzőit – az esszéíró maga is hangsúlyozza ezek fontosságát.

Jakimenko a változásfolyamat érzékeltetésére mindenek-
előtt a kettős kötődés elméletét hozza fel példának 1968-ból, 
majd az 1982-ben az Akadémiai Kiadó által jegyzett, több-
szerzős, a határon túli magyar irodalommal külön kötetben 
foglalkozó előszóíró meghatározását idézi (nevét ki nem fej-
tett okok miatt említetlenül hagyva az orosz esszéelőszóban): 
„A kisebbségi irodalom az anyairodalom tartozéka, függelé-
ke; az egységes anyanyelvű irodalom mellékterméke és vissz-
fénye”.9 Itt nincs mód arra, hogy a mai szemmel botrányos 
minőségű, az esztétikai-poétikai értékekre meglehetősen ér-
zéketlenül reagáló, a  teljes problémát minduntalan aktuál-
politikai síkra terelő előszó valamennyi állítását elemezzük, 
ahogyan Jakimenko sem teszi ezt. Viszont érzékeltetésként 
– távolságtartóan, de az iróniát nem nélkülözve – említ né-
hány fogalmat, amit Béládi Miklós a kisebbségi, nemzetisé-
gi irodalmak leírására használ. Ilyen a „kisebbségi irodalom 
státusának jellemzőit és fölös terheit” vázoló „nem teljes ér-
tékű irodalom”, „részirodalom vagy másodrendű irodalom”, 
illetve a „melléktermék”-nek való minősítés, továbbá a kö-
vetkező értékítélet: „jelentékeny hányadában vidéki képződ-
mény és szociológiai, társadalomlélektani dokumentum”.10 
Ezek a példák jól mutatják, hogy a rendszerváltás előtti, hi-
vatalos irodalomtudományi beszédmód mennyire a külön-
féle politikai kategóriáknak rendelte alá a kérdés tárgyalá-
sát, és mennyire kevéssé érvényesültek az esztétikai-poétikai 
szempontok.11

9 Béládi Miklós, Kisebbségi irodalom – nemzetiségi irodalom = 
A magyar irodalom története 1945–1975, IV. kötet, A határon tú-
li magyar irodalom, szerk. Béládi Miklós, Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1982, 10.

10 Uo.
11 Ez a megjegyzés természetesen leginkább az előszó és néhány el-

fogult szerző esetében érvényes, hiszen voltak nagyon is követke-



110 111

gyar irodalom egységes (венгерськая литература едина), és 
nem a szerző lakóhelye szerint tagolódik. Jakimenko úgy vé-
li, a rendkívül összetett és árnyalásra váró jelenséget Pomo-
gáts Béla közelítette meg eddig a leginkább adekvát módon. 
Az említett irodalomtörténész ugyanis a kisebbségi magyar 
irodalmakat a magyar nemzeti irodalom policentrikus mo-
delljével írja le. Eszerint a kortárs világirodalomra jellemző 
a policentrikusság azon elgondolás alapján, hogy egy nyelv 
akár több népet, nemzetet is összeköthet, mint például az 
angol nyelvű irodalmak esetében (gondoljunk csak a brit, az 
észak-amerikai, a kanadai, az ausztrál és az afrikai változa-
tokra). Ugyanakkor – hangsúlyozza Pomogáts, és vele egyet-
értve Jakimenko – a magyar irodalom esetében kicsit más-
ról van szó: a romániai, szlovákiai, szerbiai és más irodalmak 
egyetlen nemzeti irodalomhoz tartoznak, mégpedig a ma-
gyarhoz. Azok a szerzők pedig, akik magyar nyelven alkot-
nak, az egész részének tekintik magukat.15 Pomogáts teoreti-

15 Az orosz esszé megközelítően pontos visszaadása mellett álljon 
itt egyenes idézetben is, mit gondol Pomogáts Béla a magyar iro-
dalom policentrikus modelljéről: „Kialakult a magyar kultúra 
policentrikus modellje, amely a maga rendszerében meglehető-
sen eltér mindazoktól a többközpontú nyelvi kultúráktól (francia, 
svájci, kanadai francia, afrofrancia; angol, kanadai angol, auszt-
rál, dél-afrikai angol; német, osztrák, svájci német stb.), amelyek 
egészen gyakori és megszokott képződményei a jelenkori európai, 
illetve egyetemes kultúrának. A jelenkori világirodalomban meg-
lehetősen általános irodalmi policentrizmust az »egy nyelv több 
nemzet« szélesebb körben tapasztalható jelensége teszi lehetővé. 
A magyar irodalmak esetében másról van szó: a hazai, a romá-
niai, a szlovákiai, a vajdasági és a kárpátaljai, sőt a »nyugati« ma-
gyarság nem tartozik egymástól megkülönböztethető nemzeti 
keretek közé: nincs erdélyi, felvidéki vagy vajdasági magyar nem-
zet, még ha történtek is kísérletek arra, hogy az ilyen fogalmakat 
elfogadja a közvélemény. A különböző országokban élő magyarok 
állampolgársága természetesen eltér egymástól, nemzeti identi-
tásuk ugyanakkor természetes módon megegyezik.

  A magyar irodalom (kultúra) policentrikus modelljét lényegé-
ben az a tény határozza meg, hogy az anyaország irodalma mel-

idézi: „ha léteznek a magyar irodalomban határok, akkor 
azok ma nem a szlovákiai magyar irodalom és a magyaror-
szági magyar irodalom, vagy az erdélyi magyar irodalom és 
a jugoszláviai magyar irodalom, hanem az egyes irodalmi is-
kolák és szekértáborok között húzódnak”. Ennél is radikáli-
sabban vélekedik a kérdésről Kántor Lajos, aki „félig tréfásan, 
félig komolyan” jegyzi meg szintén ebben a beszélgetésben: 
„amikor Erdélyben közöltük Illyés Gyulát, például a Korunk-
ban, akkor nem a határon túl élő magyar írót közöltük. Már-
pedig, ha onnan nézed, akkor határon túli magyar író volt 
Illyés Gyula. A határon túli tehát olyan kategória, amely poli-
tikailag használható.” Ehhez még azt is hozzáteszi: „A regio-
nalizmus adott esetben érdemben létezik, ha annak történel-
mi feltételei voltak, és nagy történelmi hagyományai vannak, 
és ezt Erdély esetében el lehet mondani, így most is azt mon-
dom, hogy van erdélyi magyar irodalom, amit viszont a ma-
gyar irodalom egységén belül kell elgondolni.” Ezzel ellenté-
tes viszont a vizsgált előszóban szerbiainak nevezett Bányai 
János véleménye, aki amellett érvel, hogy a kisebbségi kul-
túrákban és ezen belül az irodalmakban bizony sajátos ki-
sebbségi beszédmód jelenik meg.14 Jakimenko kitér arra is, 
hogy a megújuló, sőt új alapokra helyezett magyar irodalmi 
kánon egészen másképp viszonyul az államhatárokon túl élő 
szerzőkhöz, mint az azt megelőző rendszerben. Erre jó pél-
da lehet Grendel Lajos, aki régóta amellett érvel, hogy a ma-

Lajos, Tőzsér Árpád kerekasztal-beszélgetése (letöltés helye: 
http://mek.oszk.hu/02200/02288/html/kerekasz.htm, letöltés dá-
tuma: 2020. március 15.).

14 Ennél a pontnál fedezhető fel egy izgalmas, elsősorban a ma-
gyar és az orosz nyelv közötti különbségekből adódó probléma az 
előszóban. Az oroszban nincs olyan különbség a jelzőt illetően, 
amilyen a magyarban a szerb és szerbiai között, hiszen mindket-
tőt egyaránt сербский-ként adja vissza, és csupán a szövegkör-
nyezetből (vagy körülírás által) derülhet ki a pontos jelentés. De 
ugyanígy nem jelenik meg különbség a román és romániai, a szlo-
vák és szlovákiai jelzők stb. orosz változatában.
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sabb, a  történelmi kataklizmákkal szemben elemzőbb lett. 
Olyan nevek fémjelzik ezt a változást, mint Kertész Imre, Ná-
das Péter és Esterházy Péter. Ehhez hasonlóan az államhatá-
rokon túl is radikális változások történtek, elsősorban persze 
a szemléletmódban: az írók többsége – a fizikai határok ab-
szolutizálása helyett – metafizikai értelemben fogta fel a ha-
tárok kérdését és magát a külhoni léthelyzetet. Itt említhető 
meg Bodor Ádám, Gion Nándor és Berniczky Éva kulturális 
regionalizmusa. Másrészt pedig a határon túli magyar iro-
dalmak nemcsak a magyar, de a nagy európai kultúra részévé 
is váltak, így új irányok és hatások sora jelent meg bizonyos 
szerzők műveiben, például Tolnai Ottónál.

A  21. században a nemzeti kisebbségek előtt álló kihí-
vások jelentik azokat a megoldandó feladatokat, amelyek a 
külhoni térségek irodalmai előtt állnak – érvel Jakimenko. 
A legfiatalabb szerzők már az összmagyar és az európai iro-
dalom részének tekintik magukat egyszerre, egyre inkább ezt 
az állapotot gondolják természetesnek, miközben nem tagad-
ják meg unikális hagyományaikat sem. Orbán János Dénes 
és Lovas Ildikó nevét említi itt, akik interjúikban, nyilvános 
megszólalásaikban ezt az állapotot közvetítik.

Tulajdonképpen ennél az állapotleírásnál áll meg a tör-
ténelmi probléma ismertetésében az orosz esszéíró, nyitva 
hagyva a kérdést, hogy vajon a régiók öntudatának, identi-
tásának erősödése, vagy pedig a kulturális értelemben vett 
központ integráló hatása bizonyul-e erősebbnek. Ugyanak-
kor ez a megengedő álláspont némi önellentmondáshoz is 
vezet az antológia koncepcióját tekintve. Hiszen miközben 
a szerzők újabb törekvéseit, a bonyolult és egyre bonyolódó 
helyzetet szem előtt tartva az antológia kimondottan nem 
szeretné egyszerűen régiókra bontva bemutatni a benne sze-
replő szerzőket, a  könnyebb orientálódás végett „a  magyar 
irodalom földrajzának” vonatkozásában (орентироваться 
в географии венгерской литературы) mégiscsak hang-
súlyozza Jakimenko, melyik szerző honnan származik. Azt 
hiszem, ez az egyik súlyos és igen nehezen feloldható pa-

kus fejtegetéseit továbbgondolva teszi hozzá az orosz szerző, 
hogy a magyar kisebbség eltérő távolságra került a legkülön-
félébb történelmi, politikai és közgazdasági okok miatt a köz-
pontinak nevezett kultúrától. Ezeknek a régióknak az irodal-
ma sokszor hozott létre önálló intézményrendszert: irodalmi 
folyóiratok, könyvkiadók alakultak, folyamatosan jöttek létre 
a magyar irodalmi élet alapvető feltételei. Ezt alátámasztan-
dó olyan példák sorát hozza Erdélytől Felvidékig, olyan vá-
rosokat említ, amelyekben a kulturális intézményrendszer a 
20. század során valóban kialakult és megerősödött. A rend-
szerváltást követően – hangsúlyozza immár az orosz esszé-
író – új lehetőségek sora nyílt meg nemcsak Magyarországon, 
de Közép- és Kelet-Európát tekintve is. Alapvetően alakult át 
az anyaországgal való kapcsolattartás, és ezzel együtt az iro-
dalmi élet. Egyszerűbb lett a határátkelés, produktívabb az 
együttműködés a részek között. Példának a Kalligram Kiadót 
említi, amelynek székhelye Pozsonyban van ugyan,16 viszont 
nemcsak Szlovákiában, de Magyarországon élő szerzőket is 
folyamatosan kiad. A megváltozott körülmények pedig ter-
mészetes módon hatottak az irodalomra és annak határaira 
is. A realista jellegű narratívákat felváltotta a posztmodern 
diszkurzus, ami egyben azt is jelenti az orosz esszéíró sze-
rint, hogy a magyar irodalom filozofikusabb, esszéisztiku-

lett az első, illetve a második világháborút lezáró békeszerződé-
sek kényszerű következményeként több szomszédos országban is 
jelentékeny létszámú magyar nemzeti kisebbségek élnek, és ezek 
a kisebbségek – nem utolsósorban nemzeti identitásuk fenntar-
tása érdekében – létrehozták a saját irodalmukat. Hasonló kö-
vetkeztetésekre jutunk az emigrációs irodalom tekintetében is, 
a nyugat-európai és tengerentúli magyar író kulturális és nem-
zeti identitását többnyire nem állampolgársága vagy letelepedé-
se dönti el, s még a kialakuló »kettős identitás« körülményei kö-
zött is a magyar nemzet tagjának tudja magát.” Pomogáts Béla, 
A magyar kultúra térképe, Korunk 2008/1., 38.

16 Mára annyiban megváltozott a helyzet, hogy a pozsonyi székhe-
lyet folyamatosan felszámolva a Kalligram magyar részlege Buda-
pestre tevődött át.
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radoxona egy efféle vállalkozásnak, hiszen miközben elfo-
gadni látszik azt a változásfolyamatot, irányt, amely szerint 
a magyar régiók fizikai határai a rendszerváltást köve tően 
többé-kevésbé légiesültek, és ez a kultúra, ezen belül az iro-
dalom tagolódásának, intézményi kereteinek szerkezetét 
alapvetően érintette, addig mintha az antológia szerkezete 
a maga felosztásával továbbra is a merevnek tűnő határokat 
legitimizálná, tekintené egyedül irányadónak. Meg kell je-
gyezni, hogy természetesen nem egyértelmű, egy ehhez ha-
sonló vállalkozás mennyire képes alakítani a gondolkodást a 
külhoni magyar irodalmakról egy egészen más kultúrkörben 
(arról nem is beszélve, hogy – mint már említettem – a kötet 
magyar nyelvterületen jórészt észrevétlen maradt, a kritika 
nem figyelt fel rá). De azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy nyil-
vánvaló ellentmondásaival és olykor tetten érhető elfogult-
ságaival együtt is fontos kiadvány látott napvilágot Moszk-
vában, amely valóban képes bizonyos módon bevonni ebbe a 
speciálisan magyar irodalmi (történeti és teoretikai) problé-
mába az orosz nyelven tájékozódó olvasót.
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Kísértés és kísérlet
(Széljegyzetek a Szilágyi-olvasáshoz)

Akik olvasták Szilágyi István korszakos művét, a  2001-ben 
megjelent Hollóidőt, bizonyára felfigyeltek rá, milyen jelen-
tős szerepet játszik a regényben a történelem rejtekútjain ka-
landozva az írás, a feljegyzés aktusa, a könyv kultúrahordozó 
és -közvetítő szerepe, továbbá identitásformáló hatása. Az el-
sőhöz képest kissé zaklatott ritmusban előrehaladó második 
könyv, a Csontkorsók többes szám első személyű elbeszélésé-
ben van egy rövid epizód, amely a Revekről útnak induló fiak 
élményeit eleveníti fel a határban való készülődésről. Az em-
lékek közül egészen élesen villan fel újra, hogy Tentás, a kissé 
habókos, túlzásairól és költött történeteiről is jól ismert deák 
hogyan mutatta be a könyvet közelről azelőtt alig-alig látott 
fiataloknak a roppant nagyságú és igen értékes Világkróni-
kát. A szembesülés a betűk és képek özönével, az éppen meg-
induló sajátos befogadás folyamata egyrészt feledhetetlen kö-
zösségi élményt teremtett, másrészt elérte azt, amit könyv 
csak elérhet a naiv katarzis által:

Délután kezdtük el nézegetni, aztán ránk esteledett. 
Vállunkra terítettük takaróinkat, behúzódtunk a ho-
dály nádfödele alá, forgattuk az öreg, récetojás színű 
lapokat, múlott az éjszaka. Az idegen írás cirkalmas 
betűit nem ismertük, bámultuk a képeket: a  várak, 
templomok, cifra paloták rajzait sok-sok könyvolda-
lon. Virradatra az utolsó gyertyánk is elpötyörögte 
hüvelyknyi viaszát; dideregtünk, de mintha nem a haj-
nal hűvösétől; szemünk begyulladt, agyunk zakatolt. 
Mire kivilágosodott, a  hodály tartófái között topor-
gott három-négy csikó; a többi is jött volna, ha befér, 
mind ott tolongott a szárnyék körül. Nem értették, mi 
történt velünk, feléjük sem nézünk, nem szólongatjuk 
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válik, alapvetően két előítélet munkálkodik a kissé csodál-
kozó modalitással feltett kérdés mögött. Az első általáno-
sabbnak mondható: ma valamiért nem természetes Szilágyi 
műveivel foglalkozni. Rejtőzködő író, nem divatos, alig van 
jelen az irodalmi életben – sorjáznak az ehhez hasonló fel-
tevések, amelyeket már csak azért is nehéz komolyan venni 
az életmű szövegkörnyezetének ismeretében, mert mi sem 
áll távolabb Szilágyi írói alkatától, öntörvényűségétől, mint 
az állandó szereplés, a divatos irányok követése vagy a feltű-
nési lehetőségek folyamatos keresése. Ezektől szinte teljesen 
függetlenül legalább már az előző század hetvenes éveinek 
közepe óta – tulajdonképpen a Kő hull apadó kútba megje-
lenésétől számítva – szerepel a legkülönfélébb értékrendű 
kritikusok és irodalomtörténészek meghatározó elemzései-
ben (hogy csak néhány nevet említsek jelzésként: többek 
közt Görömbei András, G. Kiss Valéria, Márkus Béla, Kul-
csár Szabó Ernő, Thomka Beáta, Szirák Péter írt behatóan 
műveiről). Fontos hely jutott számára más-más értelmezési 
stratégiák mentén a népinek és a posztmodernnek nevezhe-
tő kánonban egyaránt. Ilyen alapon a nem divatos kifejezés 
az én felfogásomban körülbelül annyit jelent, hogy igen ke-
vesen vannak, akik úgy hivatkoznának a Szilágyi-művekre, 
hogy nem olvasták azokat. Az írónak feltételezhetően – el-
lentétben néhány zajos sikerű kortársával az összmagyar 
irodalomban – nem nagy, de mindenképp minőségi olva-
sótábora alakult ki az évtizedek során. Külön tanulmányt 
érdemelne emellett az is, és most csak a felemlítésre szo-
rítkozhatom, hány műre hatott közvetve vagy közvetlenül 
regényeinek világa, mondatainak különös jellege a mai ma-
gyar irodalomban Esterházy Péter Oratorium balbulumá-
tól mondjuk Vincze Ferenc Desertumáig, hogy csak a fris-
sebb, nyilvánvaló példákat említsem. A  műveiből készült 
fordításokat és a külföldi befogadást szintén alaposabban 
szemügyre kellene venni (folytatva Mester Béla részben 
már elvégzett munkáját) ahhoz, hogy az életmű más hagyo-
mányokkal való párbeszédkészségéről érvényes állításokat 

őket, hagyjuk, gazdátlan bóklásszanak. Kettő is átbó-
lintott vállunk fölött, belebámult a könyvbe; csendes 
fújtatásuktól hanyatt esett a gyertyaláng. Fölrebben-
tünk, mint kiknek messzeszaladt gondolatain rajtaüt-
nek; becsuktuk, ládájába visszazártuk a Világkróni-
kát, s kitaszigáltuk a hodályból a lovakat.1

Hogy miért idézem fel ilyen hosszan ezt az epizódot? Mert 
ehhez több elemében hasonlító, elementáris erejű élmény-
ben lehet része annak, aki Szilágyi István regényeinek világát 
próbálja megismerni. Az elcsendesülés, adott esetben az áhí-
tat és a belefeledkezés olyan jellemző mozzanat, amelyet már 
a művekkel való korai ismerkedés előhívhat. De csak ezen 
a  kezdeti rácsodálkozáson túllendülve kínálkozik lehető-
ség a komoly elmélyülésre, a heteken, hónapokon, sőt éveken 
át tartó, kiérlelt olvasói tapasztalatokra a gondosan egymás 
mellé helyezett, egymásba szőtt formai, poétikai elemeket, 
a rendkívül míves nyelvi megformáltságot és a finomra han-
golt gondolati reflexiókat illetően. Azt hiszem, elsősorban 
türelmet kíván olvasójától ez az életmű, különösen a nagy-
regények zárt, de zártságukban az univerzális emberi megis-
merését kínáló teremtett világainak sora: a háború közeled-
tétől tartó Felsőgidránytól és a gödörlétből kilépni nem tudó 
Jajdontól, a rejtélyes barlanghámor árnyékán át egészen Re-
vekig és a plasztikusan megrajzolt, kegyetlen harcmezőkig. 
Évekig olvastam és jegyzeteltem a regényeket anélkül, hogy 
akár tanulmányt, akár lassan formálódó elemzést napvilágra 
hoztam volna. Úgy olvastam a Szilágyi-regényeket, mintha 
két vagy három életem lenne.

*

Az utóbbi időben elég gyakran szegezték nekem a kérdést: 
miért éppen Szilágyi Istvánnal foglalkozom? Ahogy egy-egy 
párbeszéd után szép lassan feltárul a háttér, nyilvánvalóvá 

1 Szilágyi István, Hollóidő, Magvető, Budapest, 2001, 386.
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De nagyon hamar le kellett mondanom arról a kísértésről, hogy 
minden lehetséges utalást, megidézést, textuális és poétikai sa-
játosságot vagy irodalmi, zenei, filmművészeti és történetfi-
lozófiai hatást felderítsek és megértsek. A rendkívül komplex 
életmű szerves része a rejtély, a talány és a bizonytalanság, ami 
a befogadót termékeny kérdések felismerésére és megfogalma-
zására ösztönzi, ugyanakkor szembesíti azzal, hogy a mindent 
megismerés és a megingathatatlan tudás illúziója nem tartható 
fent többé. Az olvasó így nem tehet mást, mint amit az író: kí-
sérletezik, remélve, hogy ebben az előre alighanem körvonalaz-
hatatlan folyamatban felszínre kerülhet a műalkotásokkal való 
szembesülés valamennyi dilemmája és öröme.

*

Némi kutakodás után a Szilágyi-befogadástörténetben találtam 
rá Láng Zsolt egy írására a Látó első évfolyamából, amely külö-
nösségével keltette fel a figyelmemet. Az Olvasónapló, mely az 
Agancsbozót ürügyén íródott – hiszen magáról a regényvilág-
ról kevés szó esik benne –, olyasmire vállalkozik, amire előtte 
igen kevesen: szövegelemzés helyett rekonstruálni igyekszik az 
olvasás érzéki tapasztalatait. Egy ekkora, hat és fél száz oldal-
nál vaskosabb, sűrű szedésű, fizikailag és szellemileg is súlyos 
könyvtárgy esetében, mint amilyen az Agancsbozót, nem mel-
lékes, hogyan ülünk neki az olvasásnak. Annál inkább így van 
ez, ha figyelembe vesszük a Szilágyi Istvánnal készült interjú-
kat, amelyek tanulsága szerint a szöveget – mivel a rendszervál-
tás előtt nem volt esély a megjelenésére – jócskán megterhelte 
mindenféle adattal, műszaki, illetve technológiai leírással, és a 
legkevésbé sem volt tekintettel az olvasóra. Láng Zsolt pedig 
az olvasóra figyel, na meg az érzékszervek működésére, a látás, 
a hallás, az ízlelés, a szaglás és a tapintás érzéki benyomásai-
ra, ahogyan összeolvad az éppen olvasott szöveg és a közvetlen 
környezet horizontja. „Nem siettem az olvasással, felütöttem 
a könyvet, letettem, aztán hagytam, babrálja csupán a szél. Jó 
ideig a felhőket bámultam: mennyi üldözés, bekebelezés, ösz-
szeolvadás, harc és megbékélés. Elmesélhetőnek látjuk a vilá-

fogalmazhassunk meg. Bőven van tehát még feltárnivaló a 
Szilágyi-olvasást illetően.

*

A  másik előítélet, amely a fentebb említett kérdés mögött 
bújik meg, már sokkal speciálisabb, és a regionális kánonok 
közötti átjárhatóság kételye szólal meg benne, nevezetesen: 
 miért foglalkozik egy kárpátaljai magyar irodalmár egy er-
délyi magyar íróval? Megközelíthetném ezt a kérdést onnan, 
hogy mennyire érvényes e két igencsak merevnek tűnő ka-
tegória ma, hiszen könnyen idézőjelbe lehetne tenni bárme-
lyik részét – ahogy tették ezt oly sokan már meggyőző érvelés 
mellett. Vagy lehetne idézni sorban Szilágyi nyilatkozatait, aki 
az ezredfordulóra bizonyosan eljutott odáig, hogy egyértel-
műen összmagyar irodalomban gondolkodjon. De az erdélyi 
magyar író kategóriájának viszonylagossága mellett érvel Ba-
lázs Imre József is, aki izgalmas elméleti vizsgálódások után 
odáig jut, hogy elég határozottan kimondja: erdélyivé valamit 
nem írunk, hanem olvasunk. Nem azt akarom ezzel sugallni, 
hogy ne lenne fontos az író vagy az olvasó számára az adott 
régió, amelyben született és amelyhez esetenként ezer szál-
lal kötődik, sőt. Az viszont bizonyos – és ennyiben osztom a 
nálam sokkal könnyebb kézzel viszonylagosító irodalmárok 
elképzeléseit –, hogy egy regionális hagyomány nem „öröktől 
fogva” és nem „magától értetődően” adott, hanem megközelí-
tés- és olvasásmódtól függően változhatnak a határai, és a ha-
társértés ilyen alapon nemcsak lehetőség, hanem az irodalom 
belső dinamikájából következő követelmény is.

*

Ezek az elméleti felismerések persze csak mostanában konk-
retizálódtak ennyire határozottan bennem. Amikor évekkel 
ezelőtt – Görömbei András biztatására – elkezdtem Szilágyi 
István szépirodalmi műveit rendszeresen és a rendszerezés igé-
nyével olvasni, még leginkább az foglalkoztatott, milyen felfe-
dezetlen vagy alig járt utakat találok majd a megközelítéséhez. 
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Egy írói életmű rejtekútjain
(Márkus Béla: Szilágyi István)

Annak, aki csak fél szemmel is követte Szilágyi István élet-
művének egyre kiterjedtebb és mélyebb befogadástörténetét, 
aligha kerülhette el a figyelmét Márkus Béla értelmezői te-
vékenysége. Kevés fontos mozzanat, alkalom, évforduló, díj-
átadó vagy szépirodalmi kötet megjelenése említhető a Szi-
lágyi-életmű tekintetében anélkül, hogy Márkus ne szólalt 
volna meg nyilvánosan akár összefoglaló jellegű jegyzetben, 
esszében, akár terjedelmesebb recenzióban, tanulmányban. 
Ő volt a szerkesztője-összeállítója a 2003-ban megjelent Ta-
nulmányok Szilágyi Istvánról című reprezentatív kiadvány-
nak, amely a már ismert és sokat idézett értelmezések mel-
lett az összmagyar kultúrát tekintve nehezen hozzáférhető, 
a kulturális központoktól gyakran igencsak távol lévő szer-
kesztőségek polcain porosodó regionális periodikák archí-
vumaiból emelte át az olvasásra és vitára ma is méltó szö-
vegeket. Azokat tehát, akik követték a befogadástörténet 
alakulását, bizonyára nem érte meglepetésként a hír, hogy 
összefoglaló szintézis készül az életmű egyik alapos ismerő-
jének műhelyében. És meg kell hagyni, maga a gesztus sem 
lehetett volna szebb, hiszen az író nyolcvanadik születésnap-
jára időzítve jelent meg a monográfia a Magyar Művészeti 
Akadémia Közelképek írókról elnevezésű sorozatában.

Már első pillantásra, a fejezetek címeit átfutva feltűnhet, 
hogy a könyv alapját részben a korábban megjelent szövegek 
kibővített, átdolgozott változatai képezik, részben pedig az 
eddig a tanulmányokban, recenziókban elszórtan megjele-
nő gondolatok, értelmezői lehetőségek kapnak bőséges teret 
a kötet lapjain. Márkus Béla komolyan veszi a jogos olvasói 
elvárást, ami a (nagy)monográfia műfajával szemben jelent-
kezhet, mégpedig azt, hogy a nagyelbeszélésekbe vetett bi-
zalom megrendülése és a töredékesség szükségszerű válla-

got, így aztán két világ lesz, de ezt hovatovább aligha érzékel-
jük, mert történetünk törvényszerűen befedi, maga alá temeti, 
eltünteti azt, amiről szól” – írja.2 Aztán megjelennek a befo-
gadást nehezítő problémák: a mondatok nem olyan könnyűek, 
hogy csak úgy az ég felé törjenek, folyamatosan elnehezülnek.

Mintha teremtőjük engedett volna a kísértésnek, a száz-
féle alakban megjelenni tudó kísértetnek, a nyelvnek, 
aki arra akarja rávenni őt, hogy bedőljön a látsza-
toknak; engedte, hogy valamilyen – bármilyen meg-
szokott és ismert nyelv rendje ráerőszakolja magát 
a rendezetlen dolgokra, s  ekképp tán épp a lényeget 
sikkassza el: a  rendezetlen dolgok valódibb rendjét. 
Mintha belenyugodott volna abba, hogy megmozdít-
hatatlan tömbök nehezednek rá, és tartják őt fogva.3

Mennyire más ez, mint a revekiek rácsodálkozó naivitása a 
Világkrónika lapjaira: kifinomult olvasásmód, mély beleérzé-
si képesség, és persze ott van benne a megértés vágya. Még 
akkor is így gondolom, ha én nem feltétlenül értek egyet az 
idézett mondatokkal. Számomra az Agancsbozót épp azt a 
tapasztalatot közvetíti elemi művészi erővel, amely szerint 
egy gondolatkísérlet során létrehozott művi világ és az ebben 
megjelenő radikális idegenség nem érthető meg, nem írható le 
vagy körül problémátlanul. A nehézkes mondatoknak, a min-
dennapi kommunikációban ki-kicsorbuló nyelvi sémáknak, 
a közhelyek mögé tekintésnek és a részben ezekből felépített 
töredezett elbeszélésnek nagyon is funkciója van, a  lényeget 
teszi láthatóvá: a megértésnek bizony megvannak a maga kor-
látai. De hát éppen ettől izgalmas a Szilágyi-univerzum, mert 
helye van benne a kísértésnek éppúgy, mint a kísérletnek, és 
tulajdonképpen az olvasó kitartásán, elmélyülésén, érzékeny-
ségén, önvizsgálatán múlik, mire helyezi végül a hangsúlyt.

2 Láng Zsolt, Olvasónapló. Az agancsbozót, Látó 1990/11., 1374.
3 Uo., 1375.
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szerepléseket értjük alatta, nyilvánvaló –, de árnyalja is véle-
ményét, amikor hangsúlyozza: „félrevezető, megtévesztő len-
ne a rejtőzködő, a személyességét megtagadó írók közé sorol-
ni” őt (7.). Ezt az állítást pedig a Katlanváros, az Asszonyélet 
egy sírkövön, a Vesztesek, a Kóborló évek és az Idelenn, oda-
fenn című önéletrajzi elbeszélések/emlékezések/esszék elem-
zésével támasztja alá. Márkus ezeket a Szilágyi-befogadástör-
ténetben alig-alig emlegetett, a kötet lapjain tulajdonképpen 
újra felfedezett szövegeket az életmű szerves részének tartja, 
megmutatva az inkább a tényirodalomhoz sorolható szöve-
gektől az alapvetően fikciós természetű szépirodalmi műal-
kotásokhoz vezető rejtekutakat. Az életmű két – egymástól 
mereven aligha elválasztható – szegmensét vizsgálva, közös 
történeteket vagy történetelemeket, sorsokat, alakokat ismer 
fel és mutat meg. Viszont vigyáz arra is, hogy az életrajzi jel-
legű tényeket ne feleltesse meg mindenáron a sajátos esztéti-
kai-poétikai logika mentén felépülő, autonóm szövegvilágok-
nak. Az egyik elbeszélés, A  végállomáson leszállsz kapcsán 
konkrétan meg is fogalmazza: „Sem (próza)poétikai, sem 
esztétikai szempontból nincs értéknövelő hatása annak, ha 
tudjuk, hogy egyik-másik sztori a cselekmény vázát tekint-
ve Szilágyi István önéletrajzi emlékezéséből, a Vesztesekből 
ismert, és a szerző anyai ükapjának, valamint édesapjának a 
jellemrajza, illetve históriája” (306.).

A Szilágyi-olvasást tekintve leginkább persze a regények-
nek van kiterjedt, mély értelmezői hagyománya, ez a monog-
ráfia fejezeteinek arányaiban is megmutatkozik. (Az viszont 
hiányként említhető, hogy a fordítások, illetve a külföldi re-
cepció kérdése még említés szintjén sem jelenik meg a könyv-
ben.) Márkus lelkiismeretesen összefoglalja a befogadástör-
ténet legfontosabb kijelentéseit, gyakran vet fel lehetséges új 
szempontokat, ugyanakkor kiigazítja a nem pontos vagy nem 
eléggé megalapozott véleményeket. Az Üllő, dobszó, harang 
kapcsán például Mester Béla megfigyelését kérdőjelezi meg, 
mely szerint Szilágyi nőalakjai az „otthon-lét metaforájá-
val”, míg a férfiaké az „úton-létével” lennének leírhatók (91.). 

lása ellenére egy valamirevaló, mértékadó munka lehetőleg 
ma is az életmű egészét tekintse át, értékelje. Ezért nem lehet 
csodálkozni, hogy fejezetet kap a két – talán ma már meg-
szorítások nélkül, nyugodtan le lehet írni  –, konszenzuáli-
san az írói életmű csúcsteljesítményének tartott nagyregény 
(Kő hull apadó kútba, Hollóidő) mellett a sokáig meglehető-
sen mostohán kezelt Agancsbozót és az előző monográfiában, 
a Mester Béláéban még a Kő hull apadó kútba első változata-
ként emlegetett Üllő, dobszó, harang. A regények mellett az 
elbeszéléseknek szintén komoly elemző részt szentel a mo-
nográfus a 2009-ben megjelent válogatáskötet, a Bolygó tüzek 
kompozíciójából (és hozzá lehet tenni: a  szövegváltozatok-
ból) adódó problémák mentén elindulva, ahogy a korábban 
kevésbé ismert – bár manapság, az író műhelyében készü-
lő nagyregény miatt elég gyakran emlegetett – kisregényről, 
A hóhér könnyeiről sem feledkezik meg. De sorolhatnám még 
a különféle emlékezéseket, önéletrajzi jellegű elbeszéléseket/
esszéket, a két korszakra tagolt közírói pálya sokrétű doku-
mentumait: a kötet olvasója számára egy idő után bizonyos-
sá válik, hogy aligha lappang olyan jelentős Szilágyi-írás va-
lamelyik folyóiratszám, évkönyv, antológia lapjain, amelyet 
Márkus Béla ne olvasott és ne elemzett volna. Ilyen szem-
pontból minden további nélkül kijelenthető: ez a monográ-
fia az életmű eddigi legteljesebb áttekintése és összefoglalá-
sa. Az összefoglalás viszont egyáltalán nem jelent lezárást: 
az értelmezéstörténet túlkapásainak vagy félreolvasásainak 
kiigazítása, az új szempontok felvetése, vagy éppen a kortárs 
magyar irodalomtudománnyal, pontosabban annak foga-
lomhasználatával szembeni ironikus bizalmatlansága miatt 
a könyv nagyon is eleven, vitára ösztönöz.

A  monográfia szerzője mindjárt az első oldalakon egy 
megmerevedni látszó toposz mögé tekint: Szilágyi István 
tényleg „rejtőzködő író” lenne? Márkus finoman fogalmaz, 
elismeri, hogy az íróval kapcsolatban valóban emlegethető 
valamifajta „rejtezkedés kérdése” – ez, ha a szerzői önértel-
mezéseket vagy az évről évre egyre ritkábbá váló nyilvános 
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a gazdag magyar értekező irodalom hagyományaiból merítő, 
olvasóbarát esszéstílusát nem szakítja meg lábjegyzetekkel. 
Ez szemléleti megfontolásból jól érthető: a zárójelek között 
megadott hivatkozások kevésbé vonják el az olvasó figyelmét 
az elemzésekről. De míg a Szilágyi munkásságával foglalko-
zó szakirodalom rendszeres és pontos hivatkozásokkal van 
jelen a kötetben, addig az elméleti szakirodalom esetében 
időnként el-elmaradoznak az efféle jelölések – nem mindig 
világos, mi okból. Miért van jelölve pontos könyvészeti ada-
tokkal mondjuk Gadamer Igazság és módszere vagy Victor 
Turner A rituális folyamata, miközben nem található ehhez 
hasonló hivatkozás Odo Marquard (44.) vagy Kierkegaard 
(254–255; 318–319.) idézett gondolataira?

Összességében elmondható, a  monográfusnak legalább 
kétféle toposzt, illetve sztereotípiát sikerült biztosan ár-
nyalnia. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy Szilágyi István 
„egy- vagy kétkönyvű író” lenne. Aki végigolvassa a kötetet, 
könnyen beláthatja, hogy az író életműve valójában meny-
nyire sokrétű, és mennyi rejtekút nyílhat meg az értelmező 
előtt, ha eddig kevésbé ismert szövegek felfedezésére vállal-
kozik. A másik, amit már fentebb említettem, a „rejtőzködő 
íróé”. Ami viszont megerősítést nyer, az Szilágyi István saját 
műveihez való különös hozzáállására vonatkozik: „a szerző a 
saját véleményükhöz, akaratukhoz csökönyösen ragaszkodók 
fajtájából való” (299.), ez pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
– Ács Margitra hivatkozva írja a monográfus – „a nagyre-
gények szomszédságában született novellák nem jelentek 
meg együtt egy külön kötetben”. Majd ehhez még hozzáfű-
zi: „ezen, persze, azért nem lehet csodálkozni, mert mint az 
önéletrajzi esszék esetében is, feltételezhetően maga a szerző 
gátolta meg kiadásukat” (322.). Anélkül, hogy kétségbe von-
nám ennek a kijelentésnek az igazságtartalmát, annyival ki-
egészíteném, hogy szerencsére a Digitális Irodalmi Akadé-
mia archívumában Kötetben meg nem jelent írások cím alatt 
azért sok Márkus Béla által elemzett írás elérhető a nagykö-
zönség számára is. Így tulajdonképpen már csak elhatározás 

Ugyanígy a regényből vett konkrét példák alapján vonja két-
ségbe a Kő hull apadó kútba recepciójában szinte alaptétellé 
vált megállapítást – Maszárovics Ágnessel vitatkozva –, hogy 
II. Rákóczi képe „a hősnő szexuális életének vizuális pótléka” 
lenne, hiszen ha a narrátori közlésekre figyelünk, hamar ki-
derül: „a lány nem mindig fordult ehhez a pótszerhez” (126.). 
Az Agancsbozót eddigi visszhangján töprengve felveti, hogy a 
leggyakrabban emlegetett műfaji kategóriák (ellenutópia, pa-
rabola, fantasztikus-mitologikus regény) közül egy újabb fe-
jezetnek kellene választania – ám arra, hogy új fejezet nyíljon 
az értelmezéstörténetben, egyelőre nem igazán mutatkozik 
szándék. De a Hollóidőt középpontba állító fejezet érzékelteti 
talán legjobban, Márkus mennyire otthonosan mozog Szilá-
gyi megköltött világában, számon tartva a szűkebb és tágabb 
szövegkörnyezetet, valamennyi utalást, látszólagos elvétést 
vagy következetlenséget, hogy végső soron a lehetetlent, 
a titkok feltárását, a rejtélyek feloldását kísértse meg. Ebben 
a fejezetben vetül egymásra a leginkább termékeny módon a 
szövegvilág sajátos logikája és az értelmező felderítő munká-
ja, kitartó figyelme.

Innen nézve persze egyáltalán nem meglepő, hogy a mo-
nográfus magabiztosan igazodik el a különféle szövegválto-
zatok, kiadások között, és következetesen bírálja is az írót, 
aki az újrakiadott elbeszélések átdolgozásának tényét – a Kő 
hull apadó kútba újabb kiadásaihoz hasonlóan – sehol nem 
jelöli, bizonyos szempontból tényleg félrevezetve ezzel az 
olvasót. És mert ilyen következetes, jogos a bírálat, kevésbé 
érthető, Márkus miért nem jelöli sehol az imént említett re-
gényt elemző fejezetben („…más rendet kicsikaró más idők”), 
hogy ő maga pontosan melyik kiadásból idéz, vagy melyik 
szövegvariáns alapján alkotja meg saját véleményét, érték-
ítéletét. Mert sem a regény esztétikai értékét, sem pedig a 
befogadástörténet bírálatát tekintve nem mellékes, hogy az 
értelmező az első kiadásra vagy pedig a kétezres éveket köve-
tőkre gondol, amikor véleményt formál. Itt szükséges kitérni 
még a hivatkozások kérdésére. Márkus köznyelvhez közelítő, 



129

Az idegen feltalálása
(Elméleti keretezés  

Szilágyi István regényeinek újraolvasásához)

Előfeltevések

Aki Szilágyi István regényeinek újraolvasását célozza meg, 
már a kezdetek kezdetén többféle problémával találja szem-
be magát. Egy korábbi, személyesebb hangoltságú esszé-
tanulmányomban az író személyéhez és az olvasóhoz tapa-
dó leggyakoribb előítéletek mentén igyekeztem körvonalazni 
sajátos (kárpátaljai) pozíciómat, ehhez kapcsolódó kulturális 
identitásomat, amelyből kitekintve értelmezem az életmű re-
gényműfajhoz sorolható alkotásait.1 Ezúttal kissé más szem-
pontból közelítem meg a problémát, kitérve a befogadástör-
ténet elméleti keretezésére és a szépirodalmi életmű mint 
kontextus olvasót orientáló voltára.

Nézetem szerint Szilágyi István regényvilága legalább 
kétféle módon válhat egy effajta elméleti keretezési szándék 
számára hozzáférhetővé: tágabb és szűkebb, úgymond elsőd-
leges és másodlagos kontextusban. Nem kétséges, minden-
képp érdemes megvizsgálni a közvetlen és tágabb (szöveg)
környezetet, az irodalmi életet, a szerző világához és poéti-
kájához leginkább közel álló irodalmi hagyományokat, leg-
főképp pedig az időben és térben változó irodalmi kánon 
szerepét az életmű alakulástörténetében, illetve a kiteljese-
dő, napjainkra még nem lezárt életmű hatását erre a kánon-
ra. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy egy minden 
részletre és problémára kiterjedő, alapos befogadás- és hatás-
történeti vizsgálódás messze túlmutatna a jelen tanulmány 
keretein. Éppen ezért csupán a legfőbb kérdések és problé-

1 Vö. Csordás László, Kísértés és kísérlet (Széljegyzetek a Szilá-
gyi-olvasáshoz), Helikon 2018/19., 14–15. Jelen kötetben: 117–
122. oldal.

kérdése, hogy a nagyregények mellett ki ismerkedik meg a 
közéleti, az önéletrajzi vagy a rövidebb szépirodalmi, elbe-
szélő jellegű szövegekkel. Az elhatározás megvalósításában 
pedig biztosan jó társa lesz ez a monográfia.

(Márkus Béla: Szilágyi István, Magyar Művészeti Akadémia 
Kiadó, Budapest, 2018.)
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Alighanem ilyen naivitás azt feltételezni például, hogy 
a tipikust középpontba állító, majd ez alapján rendszereket 
alkotó, korszak(váltás)okban, vonulatokban gondolkodó és 
tájékozódó irodalomtörténeti és/vagy -elméleti megközelí-
tésmód képes kiterjeszteni saját felépített narratíváját vala-
mennyi fontos műalkotásra. Érdemes még egyszer tudato-
sítani: valamennyi ehhez hasonló tipizálásnak megvannak 
a korlátai. Így a folyamatos szemléleti és ehhez kapcsoló-
dóan fogalmi felülvizsgálatot éppen az atipikus műalkotás 
érté kei nek és kánonformáló hatásának a felismerése bizto-
síthatja, ami egyben új kihívást, de akár erősebben is fogal-
mazhatunk, újraírási kényszert jelenthet a jól bejáratott és 
már-már túlságosan mechanikussá váló irodalomtörténe-
ti elbeszélések tekintetében. „A  tendenciákkal nem is az a 
legfőbb baj, hogy állandó felülvizsgálatra szorulnak: sokkal 
nagyobb gondnak látom, hogy gyakran elhisszük, ezek az 
áramlatok valóban a »teljességből«, az összes számba vehető 
mű sajátosságainak leszűrése után jöttek létre.”3 A Szilágyi 
Zsófia által megfogalmazott szemléleti probléma azért tű-
nik megkerülhetetlennek a jelen keretezés elméleti előfelté-
telezettségét tárgyaló részénél, mert vizsgálódásunk egyik 
igen kényes pontjával, a 20. és 21. századi magyar irodalom 
többféle, idő- és térbeli megszakítottságának kérdésével 
kapcsolatosan merül fel.

Mielőtt azonban rátérnék a voltaképpeni tárgyra, az 
államhatárokon túl lévő, újabban külhoninak is nevezett, 
a történelmi kényszerhelyzetben kialakuló és bizonyos szem-
pontokból máig továbbélő regionális kánonok, ezen belül is 
elsősorban a romániai/erdélyi magyar irodalomnak és ol-
vasásmódjának problematikusságára, érdemes tisztázni né-
hány további elméleti előfeltevést. Szilágyi István legalább 
az 1970-es évek közepétől – tulajdonképpen a Kő hull apa-
dó kútba megjelenése óta – felhívta magára a legkülönbö-

3 Szilágyi Zsófia, Lávaömlés vagy hídláb? A  személyesség az el-
múlt huszonöt év magyar prózájában, Alföld 2007/1., 58–59.

mák felvázolására szorítkozhatom, ami által esélyt látok ar-
ra, hogy a recepciótörténeti közhelyek újramondása helyett 
hangsúlyáttolódásra és új szempontok termékeny bevonásá-
ra kínálkozik lehetősége a jelenkori értelmezőnek.

Közhely, hogy az irodalomtörténészek folyamatokban 
és tendenciákban gondolkodnak. De ha e megállapítás mö-
gé pillantunk, nyilvánvalóvá válhat: ezek a korlátok bizonyos 
szempontból biztonságot is adnak, hiszen valamely feltétele-
zett folyamat részének tekintve könnyebben elhelyezhetővé, 
hozzáférhetővé és párbeszédbe vonhatóvá válhat egy irodal-
mi műalkotás. Igazuk lehet azoknak, akik – főleg irodalom-
hermeneutikai megfontolások mentén – amellett érvelnek, 
hogy az olvasás tapasztalata, az interpretáció folyamata, sőt 
maga az irodalomról való beszéd sem bújhat ki soha saját tör-
téneti létmódjának béklyói közül. Ahogyan természetesen az 
irodalomtörténet-írás sem képes erre. „Amikor […] az iroda-
lomtörténet-írás nekilát annak, hogy egybegyűjtse, felmérje 
és áttekintse az irodalomban történteket, azzal a céllal teszi, 
hogy összefüggéseket, vezérlő erőket, netán rendet ismerjen 
föl mindannak rendezetlenségében, aminek egyáltalán nyo-
ma maradt az időben.”2 Csakhogy azzal is számolni kell, hogy 
már a nyomok vizsgálata sem történik úgymond ártatlanul: 
a  fogalmi rendszerek, amelyekkel az irodalomtörténész és 
kritikus dolgozik, szükségszerűen különféle előzetes felte-
vésektől, előítéletektől, ideológiai konstrukcióktól – eseten-
ként többszörösen is – terheltek. Arról nem is beszélve, hogy 
a fontosabb tendenciák, összefüggések, vezérlő erők feltárá-
sa, a rend(szer)szerűség tételezése olyan elbeszéléstechnikai 
problémákat vet fel, amelyekkel mindig számolnia kell a be-
fogadónak, és amelyek a felismerés, a szükséges (ön)refl exiók 
nélkül ma már nehezen léphetnének túl az irodalomtörténé-
szi naivitás határain.

2 Kulcsár Szabó Ernő, Az irodalomtörténet(írás) problémá-
ja. Megírható-e egy hozzáférhetetlen „mibenlét” története = Ese-
mény–trauma–nyilvánosság, szerk. Dánél Mónika – Fodor Pé-
ter – L. Varga Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 2012, 15.
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A regionális kánonok bevonása a magyar irodalom
tudomány horizontjába. A népi és a hermeneutikai 

alapozású kánon eltérő kérdésirányai

Mindenki tudja, hogy a 20–21. századi magyar kultúra, azon 
belül is az irodalom határai nem esnek egybe a mai Magyar-
ország államhatáraival. Ennek elsősorban történelmi-trau-
matikus és politikatörténeti (trianoni békediktátum, a máso-
dik világháború utáni területszerzés stb.), nem pedig önelvű, 
a magyar kultúra, illetve az irodalom alakulástörténetének 
sajátos belső logikájából következő (ha úgy tetszik: nem fel-
tétlenül poétikai-esztétikai) okai vannak. A területi tagolódás 
azonban irodalmi, illetve irodalomtudományi problémává 
(is) vált időközben. Nem csupán az irodalmi intézményrend-
szer kiépülését (magyar felsőoktatási intézmények, könyv- és 
lapkiadók, szerkesztőségek, irodalmi társaságok, műhelyek 
megjelenését), de a rendkívül széttartó irodalmi folyama-
tokat és beszédmódokat tekintve is. Innen nézve nem tűnik 
megkerülhetőnek az irodalom történetében a regionalitás 
problémája köré szerveződő hatásmechanizmusok vizsgála-
ta. Ma is feltehető a kérdés, hogy vajon „az anyanyelvi univer-
zum tartós adminisztratív-politikai szegmentálása hogyan 
konzerválta, vagy éppenséggel radikalizálta a regionális ér-
tésformákat, milyen utakat szabott a nyelvi-irodalmi hatás-
mechanizmusoknak”.5

Már a trianoni békediktátum után elindult egy olyan fo-
lyamat, amely értelmezni akarta a kialakult, meglehetősen 
összetett és árnyalt megközelítést kívánó helyzetet a Ma-
gyarország államhatárain túl kerülő régiók vonatkozásában, 
mivel ezeken a területeken meghatározó volt a magyar kul-
túra, magyar irodalom túlélési stratégiájának, sőt egyáltalán 
kifejlődésének a kérdése. Olyan meghatározó értelmiségiek 

5 Szirák Péter, Példázatok a szabadság nélküli rend fokozatairól 
(A Szilágyi-olvasás) = Uő., Folytonosság és változás. A nyolcvanas 
évek magyar elbeszélő prózája, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998, 98.

zőbb értelmezők és értelmezői körök figyelmét Erdélyben és 
Magyarországon éppúgy, mint más, határon túli régiókban. 
Az újnépi kánon képviselői, akik addig is kiemelt figyelem-
mel követték a nemzetiségi magyar irodalmak alakulását, 
már nagyon korán irodalomtörténeti léptékben és érvény-
nyel tárgyalták műveit elsősorban a szociografikus jelleg, 
a hiteles történeti látásmód és a különlegesen mély valóság-
ábrázolás okán. Ugyanakkor az éppen ekkoriban formáló-
dó, később posztmodernnek (el)nevezett kánon már a nyelvi 
megformáltság, elsősorban a Németh László-i realista és lé-
lektani regény konvenciójának meghaladására tett kísérlete, 
illetve az újszerű poétikai törekvések miatt emelte be saját 
értékrendjébe a regényt. De még mielőtt elfogadnánk a re-
gény megjelenését követően Szilágyi István kánonok közöt-
ti (úgymond interkanonikus) pozíciójának a tényét, érdemes 
odafigyelni arra a bírálatra is, amit a Szilágyi-olvasással kap-
csolatban Szirák Péter fogalmazott meg, immár a kilencve-
nes évekből visszatekintve. Az irodalomtörténész szerint az 
igazán árnyalt, sok szempontú értelmezés valójában sokáig 
váratott magára: míg a népi kánon nem tulajdonított a műal-
kotásnak kánonformáló hatást, hiszen beillesztette a regényt 
a morális példázatok olvasási retorikájának konvenciójába, 
addig az ekkoriban aktivizálódó értelmezői körök tekintélyes 
része egyszerűen nem figyelt fel a regényre, „nyilván a honi 
irodalom magabiztosan kreált centrumától távol esőnek vél-
ve azt”.4 Ezzel a problémafelvetéssel pedig meg is érkeztünk 
azokhoz az alapfogalmakhoz, amelyekkel körülírható a Szi-
lágyi-értést kis túlzással egészen napjainkig jellemző befoga-
dástörténeti narratíva. Népi és posztmodern kánon, aktivi-
zálódó értelmezői közösségek, honi és határon túli irodalom 
– ezen alapfogalmak érvényességéről akkor is szükséges gon-
dolkodni, ha jelen tanulmány alapvetően nem ezek mentén 
tesz javaslatot a Szilágyi-regények újraolvasására.

4 Szirák Péter, Emlékezés és példázat – Lengyel Péter, Kertész Imre 
és Szilágyi István elbeszélő prózájában, Studia Litteraria 1997, 85.
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irodalomtörténetet író esszéistának az a legnagyobb prob-
lémája, hogy az esztétikai alapozású vizsgálódásba a rend-
kívül sajátos helyzet érzékelése miatt minduntalan etikai 
kategó riák keverednek, a következő belátásra ösztönözve az 
értelmezőt: ez az irodalom bizonyosan más, mint a magyar-
országi, nem lehet egy-egy könyvre csupán autonóm mű-
alkotásként tekinteni. Babits Mihály gyakorló kritikusként 
viszont elég markánsan képviselte a magyar irodalom egy-
ségének képzetét. Használta ugyan olykor az erdélyi író vagy 
költő fogalmát,8 de mindenkor a műalkotás megalkotottsá-
ga alapján igyekezett értékelni. Erdélyről szóló, nézeteit ösz-
szefoglaló esszésorozatában írja, hogy „az erdélyi irodalmat 
én sohasem mint külön, »autonóm« kis literatúrát néztem és 
méltányoltam. Számomra ez az egységes magyar irodalom 
egy része volt.”9 Majd néhány mondattal később hozzáteszi:

Mindazt, amit Erdély, népi mélyeiből vagy népi íróinak 
örökségéből, felszínre hozni tudott, a magyar szellem 
mindig otthonosnak és magáénak érezte. Ezt inkább 
keveselltük, mint sokalltuk. Sőt néha azt panaszoltuk 

8 Természetesen nem kevés iróniával viszonyulva az erdélyi költő 
fogalmához. Erre jó példa a Reményik Sándor Magasfeszültség cí-
mű kötetéről írt bírálat néhány idevonatkozó passzusa: „Remé-
nyik magyar költő. A magyar költő mind egy család. Akár innen, 
akár túl a Királyhágón, szelleme egyazon családfáról szakadt. Is-
merem rokonságát, meg tudom állapítani leszármazását. Minden 
magyar költő egy kicsit erdélyi is, mert a szellemi családfa gyö-
kerei Erdélybe is elágaznak. De viszont mindenki, aki Erdélyben 
magyarul versel, ha igazi költő, több mint csak erdélyi. […] Régi 
olvasója vagyok Reményiknek, sőt Magyarországon alighanem én 
vagyok egyik legrégibb olvasója. Hogy úgy mondjam, már »tör-
ténelem előtti« időkben ismertem, mikor még könyve sem volt, 
s külön erdélyi irodalom sem volt.” Babits Mihály, Az erdélyi köl-
tő = Uő., Esszék és tanulmányok, II. kötet, Szépirodalmi Könyv-
kiadó, Budapest, 1978, 693–694. [Kiemelés tőlem: Cs. L.]

9 Babits Mihály, Erdély = Uő., Esszék és tanulmányok, II. kötet, 
464.

mondtak véleményt az irodalomban ekkoriban kialakult, 
rendkívül bonyolulttá vált helyzetről, mint Babits Mihály, 
Szerb Antal vagy éppen Németh László. A legfontosabb kér-
dés nyilvánvalóan az volt – amit, azt hiszem, nem sikerült 
kellően tisztázni ma sem, így tulajdonképpen nyitott kérdés 
maradt –, hogy külön sorshelyzetet és irodalmi intézmény-
rendszert, ezekből fakadóan pedig értékrendet, egyszóval 
külön irodalmat feltételezzenek-e az értelmezők ezeket a 
régiókat illetően, vagy pedig hangsúlyozva a magyar nyelvi 
kultúra egységességét, ugyanazokkal az előfeltevésekkel kö-
zelítsenek (a  korban elterjedt kifejezéssel élve) az utódálla-
mok irodalmához, mint amikkel az új magyar államhatáro-
kon belüli irodalomhoz. Németh László jellemzően a „külön 
sorsoknak külön irodalom kell” elvét hirdette – igaz, nem 
mindig kellő következetességgel.6 Magyar irodalomtörté-
netében Szerb Antal az összmagyarság nézőpontjából érté-
keli az utódállamok irodalmát, ugyanakkor érzékeli vállalko-
zásának közel sem egyszerű voltát, hiszen, mint maga is írja 
az új erdélyi irodalomról: „Az irodalom megint sokkal több 
mint irodalom, több mint politikai és társadalmi tett. Innen 
ered az a tiszta, eszményi mozzanat, a csendes átlelkesültség 
gesztusa az erdélyi irodalom jobb alkotásaiban, melyet hiá-
ba keresünk napjaink magyarországi irodalmában, és amely 
furcsán, szellemtörténetileg elszigetelten és annál megrendí-
tőbben hat a korban.” Majd mintegy személyes vallomásként 
hozzáteszi: „a  kritikus hiába szedi össze minden tárgyila-
gosságát, az erdélyi könyvet nem tudja úgy tekinteni csupán, 
mint egy műalkotást, mert a sorok között valami irodalom-
fölötti közvetlen valóság szívverését érzi”.7 Nyilvánvaló, az 

6 Ennek a tételnek és Németh László irodalomszemléletének e vo-
natkozású részletes elemzését lásd Márkus Béla tanulmányában: 
Márkus Béla, „Külön sorsoknak külön irodalom kell…”. Németh 
László a kisebbségi magyar irodalmakról = Uő., Külön sors – kü-
lön irodalom, Nap Kiadó, Budapest, 2002, 139–194.

7 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvető, Budapest, 
1992, 504. [Kiemelések tőlem: Cs. L.]
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küzdelmét. Ez előbb a kisebbségi magyarság sajátossá-
gának, nemzeti identitásának védelmében, majd a szét-
szóródás és a kisebbségi elidegenedés groteszk fantasz-
tikummal elegyített bemutatásában nyilvánult meg.12

Ez a gondolkodásmód, amely szerint a magyar irodalom egy-
ségén belül kellene elképzelni külön a nemzetiségi magyar 
irodalmakat – szemben a hivatalos állásponttal13 –, már az 
irodalomtörténész korai értelmezéseiben is előtérbe kerül, és 
előrevetíti a regionális kánon integrálásának problémáit.

Görömbei András 1982-ben – feltűnően hosszú nyom-
dai átfutást követően – megjelent korszak-monográfiájában14 
már kidolgozott és pontosan körülhatárolt fogalomrendszert 
helyez előtérbe – szemben az addig e téren észlelhető termi-
nológiai zavarral. Ezért ír könyvében határozottan kisebbsé-
gi-nemzetiségi (és nem csupán kisebbségi vagy nemzetiségi) 
magyar irodalmakról, amelyek természetük szerint elsősor-
ban magyar irodalmak, viszont egymáshoz és a magyaror-
szági magyar irodalomhoz viszonyított sajátosságaik alapján 
rendszerint megkülönböztető, elkülönítő jelzőt kapnak. Ilyen 
alapon különít el Görömbei három, a magyar irodalom terü-
leti tagolódását rendszerszerűen leíró alapfogalmat. Megkü-
lönbözteti mindenekelőtt az egyetemes magyar irodalmat, 
amely magában foglalja az összes magyar irodalmat, legyen 
az nemzetiségi, magyarországi vagy éppen emigrációbeli. 
A másik kategóriát nemzetiségi magyar irodalmaknak neve-
zi, amelyek egymástól és a magyarországi magyar irodalom-
tól is elkülöníthető jegyek alapján ismerhetők fel. Továbbá e 
rendszerszerű leírás szerves része természetesen a mai Ma-

12 Görömbei András, Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat 
alakításában = Uő., Azonosságtudat, nemzet, irodalom, Nap Ki-
adó, Budapest, 2008, 27.

13 Erről lásd bővebben jelen kötetben a Külhoni magyar irodalmak 
– orosz nézőpontból című írást.

14 Görömbei András, A  csehszlovákiai magyar irodalom 1945–
1980, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.

magunk közt, hogy az új erdélyi írók átlaga túlságosan 
is színtelenül illeszkedik a mai pesti „nyugatos” kóru-
sunkba. A regionalizmus szelleme ezeknél az íróknál, 
sajnos, egészen más formában jelentkezett. Éspedig a 
regionális öntudat formájában. Amely kedvezett a di-
lettantizmusnak, és nem kedvezett a kritikának.10

Ezek az értelmezői feszültségek és dilemmák a Magyaror-
szág mai államhatárain túl keletkező irodalom szövegeinek 
értékelésében részben továbböröklődtek a második világhá-
borút követő szovjet típusú berendezkedés időszakában, és 
a rendszerváltás után is. A témát mindmáig olyan előfelte-
vések, előítéletek övezik, amelyek olykor meggátolják a tu-
dományos párbeszéd létrejöttét az eltérő vélemények, szem-
léletmódok, illetőleg az ezeket tömörítő, sokszor „[e]gymás 
mellett elbeszélő kánonok” között a magyar irodalomban.11 
A  legnagyobb hatású és alighanem leginkább vitatott kije-
lentés Németh Lászlónak a „külön sorsnak külön irodalom 
kell” képzetéhez köthető. A téma avatott szakértője, Göröm-
bei András kései műveiben is egyetértéssel hivatkozza, illetve 
parafrazeálja ezt a gondolatot:

A  kisebbségi magyar irodalmak a magyar irodalom 
egységén belül magukon viselik a kisebbségi magyar-
ság külön sorsának jegyeit. A  hetvenes-nyolcvanas 
évektől irodalmunk élvonalához tartozó művek sora 
világította meg – gazdag esztétikai változatokban – a 
kisebbségi léthelyzet sajátos dimenzióit, mindenek-
előtt a kisebbségi személyiség és közösség önvédelmi 

10 Uo., 465.
11 „A rendszerváltás utáni évtizedben az irodalmat a hangos poli-

tizálás háttérbe szorította. Sokkal kevésbé tudott egy-egy életmű 
a közösség figyelmébe kerülni, mint korábban. Egymás mellett 
elbeszélő kánonok sora alakult ki az irodalomértelmezésben is.” 
Görömbei András, Irodalom és nemzeti önismeret = Uő., Iroda-
lom és nemzeti önismeret, Nap Kiadó, Budapest, 2003, 22.
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lembe vevő, egységes logikával megtámogatott fogalmi nyelv 
használata. Csupán néhány dilemmát kiemelve a kínálkozók 
közül: ha feltételesen el is fogadjuk, hogy célszerűbb beszélni 
romániai, mint erdélyi vagy szlovákiai, felvidéki magyar iro-
dalomról, abból még nem következik, hogy ukrajnai magyar 
irodalomról is gondolkodhatunk, hiszen értékelhető minősé-
gű irodalmi hagyomány leginkább csak Kárpátalján született 
a 20. század második felétől egészen napjainkig.16 Szintén 
problémaként fogalmazódhat meg a rendszeren belül, hogy 
a meglehetősen merev területi szempontú tagolás miatt erő-
teljes határvonalak jelenhetnek meg az értelmezésekben is. 
Egy Romániában magyar nyelven publikált műalkotás miért 
ne lehetne egyszerűen a magyar irodalom része – pusztán a 
megjelenés helye miatt? Ha egy erdélyi származású szerző-
nek kettős-hármas identitása van, hová sorolható be a rend-
szeren belül? Mihez kezdhetünk azokkal a szerzőkkel, akik 
áttelepültek? A kérdések még hosszan sorolhatók lennének, 
de talán ennyi is elég ahhoz, hogy a jelenséget és a folyama-
tokat leíró egységes fogalomhasználat problémáját érzékelni 
lehessen.

De vajon miért fontos még mindig szembesülni a kérdés-
sel, amit a 20. és 21. századi magyar irodalom térbeli „egysé-
gének”, illetve „darabokra szaggattatottságának”17 metafori-
kus képzete jelent? Mert felületes megközelítésben talán ez 

16 Bár Balázs Imre József érvelése is megfontolandó, miszerint 
„[v] oltaképpen arról van szó tehát, hogy a »romániai« pontossága 
illuzórikus. […] A kifejezés pontossága […] nem arra vonatkozik, 
ami a fogalomban az irodalomhoz kötődhetne, hanem pusztán a 
külső körülményekre. […] Az »erdélyi magyar irodalom« fogal-
ma pontatlanabbnak tűnik, de azt gondolom, pontatlanságával 
együtt közelebb áll, vagy közelebb hozható az irodalom jellegé-
hez.” Balázs Imre József, Szótáralapítás egy erdélyi magyar iro-
dalomtörténet megírásához = Uő., Erdélyi magyar irodalom-ol-
vasatok, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 
2015, 16–17.

17 A  fogalmat vö. Elek Tibor, Árnyékban és fényben. Darabokra 
szaggattatott magyar irodalom, Kalligram, Pozsony, 2007.

gyarország államhatárain belül létrejövő magyar irodalom, 
ugyanakkor – teszi hozzá –, mivel a többi irodalomnak már 
van megkülönböztető jelzője, ehhez a részhez nem szüksé-
ges külön jelző – érvel Görömbei András. Tulajdonképpen ez 
a három kiemelt fogalom egymáshoz viszonyítva alkot rend-
szerszerű összefüggést, mégpedig úgy, hogy a hangsúlyozot-
tan virtuális egyetemes magyar irodalommal a magyar és a 
nemzetiségi magyar irodalmak rész-egész viszonyban, egy-
mással viszont rész-rész viszonyban vannak. Azt is meg kell 
jegyezni viszont, hogy a monográfia fogalomalkotása magán 
viseli az adott korszak történelmi-ideológiai jegyeit (ezért ke-
rülhetett például a felsorolásba a csehszlovákiai, romániai, 
jugoszláviai mellett a szovjetunióbeli magyar irodalom). Ar-
ról sem lehet megfeledkezni, hogy az imént ismertetett rend-
szerezés diktatórikus természetű hatalmi térben és időben 
született, így nem annyira az irodalom belső logikájából kö-
vetkező szabad értelmezés lehetősége, inkább az „ahogy le-
het” erkölcsi imperatívusza hozta létre azt. De Görömbei az 
adott történelmi korszakban elsők között jelentkező tisztázó 
szándéka és az átgondolt szakterminológiára való törekvése 
ma is figyelmet érdemel. Még akkor is, ha ez a rendszer ma 
visszatekintve egymástól meglehetősen mereven elhatárolt, 
ideáltipikus fogalmakból épül fel. Későbbi áttekintő jellegű 
munkáiban a szerző maga sem feltétlenül használja ilyen kö-
vetkezetesen az itt felépített és egyértelművé tett rendszert.15 
Megjegyezhető: ez a szisztéma például szolgálhatott az értel-
mezők számára, hogy szem előtt tartsák: amikor a kisebbsé-
gi-nemzetiségi irodalmakról esik szó, aligha lehetséges egy 
minden szempontot és problémát kellő mélységben figye-

15 Görömbei András egyik összefoglaló jellegű munkájának címe 
például Kisebbségi magyar irodalmak (Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen, 2001). Az általa szerkesztett és összeállított reprezen-
tatív tanulmánygyűjtemény címében viszont nemzetiségi ma-
gyar irodalmak szerepelnek (Nemzetiségi magyar irodalmak az 
ezredvégen, szerk. Görömbei András, Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen, 2000).
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Mert hát kétségtelen, hogy vannak olyan irodalomtörté-
neti folyamatok, létértelmezési stratégiák, bizonyos irodalmi 
műalkotásokat meghatározó keretek, amelyek a nemzetisé-
gi magyar irodalmak előzetes feltételezésével ismerhetők fel, 
illetve meg leginkább. Csupán két nyilvánvaló példát hozva 
fel: alighanem ilyennek tekinthető Sütő András vagy Kányá-
di Sándor életműve. Ehhez képest Bodor Ádámé vagy Szilá-
gyi Istváné már kevésbé sorolható be egyértelműen ebbe az 
ismertetett rendszer által létrehozott keretbe. Míg azonban 
Bodor Ádám megengedőbben fogalmaz ezzel kapcsolatban,19 
addig Szilágyi István egyértelműen elveti a „külön irodalom” 
koncepcióját: „rendkívül érdekel a mai Magyarország észak-

hogy valamilyen módon saját perspektívájukból, a  saját ideoló-
giájuk mentén illesszék a kánonjukba az államhatárokon kívül 
születő magyar irodalmi műveket. Az irodalmi rendszerek egy-
más melletti működésmódját ismerve mindez kicsit sem megle-
pő és nem elítélendő, viszont mindenképpen figyelmezni kell ar-
ra, hogy ennek szintén van egy gyarmatosító aspektusa.” Vincze 
 Ferenc, Gyarmatok és gyarmatosítók, avagy az identitás (irodal-
mi?) színeváltozásai, Kortárs 2019/3., 53.

19 Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon legenda vagy valóság az 
egységes magyar irodalom, Bodor Ádám a következőket mondja: 
„Nehéz ebben a kérdésben egyértelműen érvelni. Természetesen 
minden mű, amely magyar nyelven keletkezik, az egységes ma-
gyar irodalom része, ám kár lenne nem látni azokat a mezsgyéket, 
és az azokon túli tónusokat, amelyek az összképet árnyalják, egy-
ben a művek differenciált sorsát is meghatározzák. Régóta fenn-
álló markáns történelmi, tájbeli, etnikai adottságokról, sajátossá-
gokról van szó, amelyek tartalmilag is egyediek, behatárolva az 
olvasói-kritikai elvárásokat. A létező szubjektív tényezők mellett 
a távolság jogi és gazdasági vonatkozásai is feltételeket szabnak az 
értékek áramlásának. Tény, hogy például egy Kolozsváron megje-
lenő irodalmi alkotás magyarországi sorsa, befogadása az átjárha-
tó határok mellett is bizonytalan, másfelől kellő kritikai figyelem 
híján az erdélyi szerző kiváló művének budapesti megjelenése 
sem biztosíték a méltó fogadtatásra.” Öncsalás lenne ábrándokat 
kergetni, Papp Sándor Zsigmond beszélgetése Bodor Ádámmal, 
Népszabadság 2015 / január 31., 11.

hívhatja elő leghamarabb a befogadóban az idegenség kér-
dését Szilágyi István szépirodalmi műveinek értelmezésével 
kapcsolatban. Budapestről vagy bármelyik nagyobb magyar-
országi kulturális-irodalmi központból tekintve könnyen 
tűnhet úgy, hogy a mai Magyarország földrajzi-politikai ál-
lamhatárain túl, az „itt”, az ismerős biztonsága helyett az 
„ott”, a távoli, az idegen fedezhető fel magától értetődően a 
nemzetiségi magyar irodalmak ily módon felfogott létében. 
Az értelmező viszont, aki már eleve adott és merev keretként 
tekint erre a sajátosságra, azt kockáztatja, hogy olyan köny-
nyen abszolutizálódó sémákat használ az irodalmi műal-
kotások megközelítésekor, amelyek a rendszerbe illeszkedő 
tipikus mellett az atipikus szövegek megszólíthatóságát le-
hetetlenítik el. Ugyanakkor az ennek ellentétjére való törek-
vés is rendkívül kétséges eredményekhez vezethet, amikor is 
az értelmező egyszerűen csak nem vesz tudomást a valóban 
létező eltérő hagyományértésekről, szemléletmódokról, és 
minden további nélkül a magyarországi irodalmi kánonok-
ban helyezi el a műveket, ideologikus alapokon eleve meg-
fosztva a befogadót a másság, az idegenség, a műalkotás re-
gionális szövegkörnyezetéből megrajzolható multikulturális 
identitásképek megtapasztalásának lehetőségétől.18

18 Vö.: „A megkülönböztető jelző elvétele és megszüntetése éppen 
azt az egyediséget vonja meg ezen irodalmaktól, amelyet idő-
közben identitásuk elengedhetetlen részévé tettek, és ez – véle-
ményem szerint – nem elsősorban egy magyar identitás, sokkal 
inkább egy olyan kulturális közegből fakadó önazonosság, amely-
nek egyik hangsúlyos tulajdonsága a többnyelvűség, a multikul-
turalizmus. Amikor az irodalomtörténetek ezen szempontok 
figyelembevétele nélkül illesztik magukba ezen irodalmak pro-
duktumait, éppen azt szüntetik meg, vagy éppen azt nem veszik 
figyelembe, ami megkülönbözteti őket, és így másságukat szá-
molják föl.

  Az irodalomtörténetek általi (vissza)gyarmatosításnak van egy 
másik vetülete is. Minthogy a magyar államhatárokon belüli iro-
dalmi közeg sem egységes, sosem volt az, a kilencvenes évektől 
a különböző szekértáborok azon törekvése is megfigyelhető volt, 
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rendszerszerűen ezzel kapcsolatos nézeteit. Az irodalomtör-
ténet így inkább azt sugallja, hogy az időbeli megszakítottság 
felszámolásával együtt a térbeli is felszámolódott a magyar 
irodalomban, sőt van olyan értelmező, aki az e szemléletben 
íródott irodalomtörténeti narratívát a magyar irodalom egy-
ségben láttatásának kísérletéhez köti:

Kulcsár Szabó Ernő 1945 utáni magyar irodalom-
ról szóló könyve […] megkísérli a magyar irodalom 
egységben láttatását – noha, nagyon helyesen, nem 
erőlteti minél több „határon túli” szerző beiktatását 
csupán a politikai korrektség érdekében. Azok a meg-
nyilatkozások viszont, amelyek a Magyarország hatá-
rain kívül élő szerzőkkel és műveikkel kapcsolatosak, 
többnyire arról tanúskodnak, hogy Kulcsár Szabó más 
olvasói stratégiákkal és másfajta elő-olvasmányokat 
aktivizálva közelít ezekhez a művekhez, mint a Ma-
gyarországon íródottakhoz – ezt a könyv megjelenése 
óta már több irodalomtörténész is jelezte.22

A ma távlatából könnyen tűnhet úgy, hogy ez az egységben lát-
tatás a rendszerváltás euforikus hangulatában és reményteljes 
jövőképében született. A magam részéről sokkal szkeptikusabb 
lennék e rendszer önmagától értetődő érvényével szemben. 

nikáció alapvető esztétikai tartalmait e feltételek között olyan 
járulékos komponensek tágítják ki, amelyek a közösség létkér-
déseinek köréből származnak. Az irodalmi beszéd közvetlen re-
ferenciája ezért olyan etnikai indokoltságú elkötelezettségben is 
testet ölthet, amelyek nem teljességgel azonos helyet foglalnak 
el az anyaországi olvasók esztétikai értékrendjében. Az etnikum 
létkérdéseinek szolgálatában álló irodalmiság áttételmentes va-
lóságviszonyától alapjaiban különbözik az a fajta regionalizmus, 
amelyiket csupán a denotatív hajlam közelít az előbbihez.” Kul-
csár Szabó Ernő, A magyar irodalom története 1945–1991, Ar-
gumentum Kiadó, Budapest, 1993, 89.

22 Balázs, I. m., 13–14.

keleti, tiszántúli, nagyon szegény, cigányproblémákkal terhelt 
világa. Nekem ez ugyancsak magyarságélmény. Mint ahogy 
egy időben ugyancsak ráfigyeltem a nyugat-magyarországi vi-
dékre. És ezért nem fogadom el azt, hogy létezik külön erdélyi 
magyar irodalom, hanem csak táji vagy régiós sajátosságokat 
hordozó változata, és csak egy magyar irodalom van.”20

A rész–egész koncepción kívül, amely tehát alapvetően 
határozta meg bizonyos tekintetben napjainkig a határon tú-
li/nemzetiségi/kisebbségi/külhoni magyar irodalmakról va-
ló beszédet, az úgynevezett hermeneutikai fordulat képvise-
lői ajánlottak erős olvasási stratégiákat a regionális kánonok 
tekintetében. A  rendszerváltás utáni évek talán első nagy 
hatású összefoglaló szintézisében, a magyar irodalomtörté-
neti gondolkodás egyik meghatározó alapművében, Kulcsár 
Szabó Ernő A  magyar irodalom története 1945–1991 című 
kézikönyvében kerül előtérbe a megszakított folytonosság 
problémája. Míg az irodalomtörténész időbeli megszakított-
ságként tárgyalja részletesen a folytonosság kérdését, addig 
alig vesz tudomást a magyar irodalom térbeli megszakított-
ságáról. Bár érzékeli, hogy számottevő különbség van a Ma-
gyarország államhatárain belüli és azon kívüli regionaliz-
mus értésformái között,21 mégsem fejti ki részletesebben és 

20 „Én mindig folyóra, nagyvíz mellé vágytam”, Fekete Vince beszél-
getése a 70 éves Szilágyi Istvánnal, Székelyföld 2008/10., 153. [Ki-
emelés tőlem: Cs. L.]

21 Sütő András műveit elemezve ír erről részletesebben: „Az ön-
életrajzi vallomásosság fokozott jelenléte itt olyan alkotói ta-
núságtétel szándékára vall, amelyik egy sajátos létfeltételek kö-
zött élő közösséghez a közvetlen nyelvi és kulturális odatartozás 
helyzetéből kíván szólni. A megszólított és a beszélő között ezért 
nemcsak sorsközösség, hanem érdekazonosság is fennáll: a  mű 
nemcsak a címzetthez, a címzettért is szól, mintegy ügyei kép-
viseletében beszél. A képviselet elvének ezt a különleges szemé-
lyes hitelű követelményét Sütő András esetében az a rendkívüli 
történelmi szituáltság indokolja, amely egy többmilliós nagyság-
rendű magyar ajkú olvasótábort létében veszélyeztetve választ 
el az anyaországtól és annak kultúrájától. Az irodalmi kommu-
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nok előbb részletezett, meglehetősen zárt rendszerszerűsé-
gét sem érzi kielégítőnek? A dilemma alighanem a kánonok 
dinamikájának és folyamatos változásának feltételezésével 
oldható fel. Szirák Péter alapvető tanulmánya a 20. száza-
di magyar irodalom történetében vizsgálja a regionalizmus 
kérdéskörét. Az irodalomtörténész arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a kánon kettős természetű jelenség: egyszerre tekinthe-
tő feltételnek („a kultúrából való részesedés feltételé”-nek) és 
korlátnak („a kultúrából való részesedés korlátjának, ameny-
nyiben előírja és határolja az adott kulturális örökséghez való 
hozzáférés lehetőségeit”).26 Ebből az előfeltevésből kiindulva 
jut el odáig, hogy az olvasásközpontú irodalomértést szem 
előtt tartva különböző értelmezői közösségeket tételezzen, 
akiknek „megértési érdekeltsége, múlt- és jövőorientáltsága 
jelentősen eltérhet, így hát más-más korszakkonstrukcióban, 
értékhierarchiában ismerhetnek önmagukra”.27 Majd ezzel 
összefüggésben vezeti be a kánonok regionalitásának és a re-
gionalitás kanonizáltságának dinamikus, kiasztikus szem-
léletű fogalomrendszerét, amely tulajdonképpen a megértés 
„egyidejű egyidejűtlenségének” tapasztalatával vet számot.28 
Ennél is továbbmegy Balázs Imre József, aki alapos hatástör-
téneti áttekintés után kijelenti, hogy „az »erdélyiség« vagy a 
mára csak történeti konstrukcióként létező »jugoszláviaiság« 
nem annyira az írásban, sokkal inkább az olvasásban ragad-
ható meg. Ugyanazt a művet lehet olvasni referenciálisan, 
a külvilágra, szövegen kívüli kontextusra vonatkoztatva […], 
illetve az irodalmi hagyománytörténésekre figyelve.”29 Ebben 

a következő tanulmánya: Boka László, Kánonok metszéspont-
jain: érték/határ/érték. Gondolatok az erdélyi irodalom önref exív 
stratégiáiról, helyzetértelmezéseiről, kánonmodelljeiről = Uő., 
Egyszólamú kánon?, Gondolat Kiadó, Budapest, 2012, 59–123.

26 Szirák Péter, Regionalitás a huszadik századi magyar irodalom-
ban, Literatura 1999/4., 397.

27 Uo., 398.
28 Uo.
29 Balázs, I. m., 12.

Hiszen aligha kerülheti el egy mai értelmező, hogy mélyebben 
számot ne vessen a magyar irodalom térbeli széttagolódásával, 
hogy ne ajánljon újraolvasási javaslatokat a határátlépés, illetve 
a határsértés figyelembevételével, illetve hogy ne reflektáljon a 
különféle részek párbeszéd(képtelenség)ére, valamint az igen 
eltérő regionális kánonok mozgásirányaira. Joggal veti fel Szi-
lágyi Zsófia a retorikai kérdés rámutató erejével:

az időbeli folytonosság mellett beszélhetünk-e térbe-
liről is […]. Vagyis a különböző színtereken (a határon 
túli területeken, Erdélyben, a  Vajdaságban, Felvidé-
ken, Kárpátalján vagy a nyugati emigrációban) meg-
születő magyar irodalom térbeli egészlegessége meg-
valósult-e a hetvenes évek végére? És ha akkor, például 
cenzurális okokból, nem valósulhatott meg […], akkor 
mára helyreállt-e a kánon alakulását is befolyásoló re-
cepcióban ez a hangzatos kijelentésekben szorgalma-
zott, sőt, létezőnek állított, országhatárokat figyelmen 
kívül hagyó egység?23

Ennél is erőteljesebben fogalmaz Elek Tibor, amikor átte-
kintésében a következőket állapítja meg: „Ha a magyar iro-
dalomban körbetekintek, egység helyett sokkal inkább lá-
tok azonban darabokra szaggattatottságot, megosztottságot, 
szétesettséget mindenféle (területi, esztétikai, erkölcsi, poli-
tikai, intézményi stb.) tekintetben, még ma is, vagy ma talán 
még inkább.”24

Ha tehát így áll a helyzet, mit tehet az a befogadó, aki nem 
ért egyet maradéktalanul az önelvű műalkotás mindenen át 
érvényesíthető eszményével,25 ugyanakkor a kialakult káno-

23 Szilágyi Zsófia, I. m., 59.
24 Elek Tibor, Darabokra szaggattatott magyar irodalom (?) = Uő., 

Árnyékban és fényben. Darabokra szaggattatott magyar iroda-
lom, Kalligram, Pozsony, 2007, 9.

25 Ebből a szemléleti irányvonalból kiemelhetők Boka László rend-
kívül érdekes recepció- és fogalomtörténeti kutatásai, különösen 
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A megközelítés lehetséges szempontja:  
életrajzírás helyett szövegértelmezés

Elek Tiborral beszélgetve Görömbei András amellett érvel, 
hogy „[m]inden remekmű egy kicsit magához is formálja a 
nemzeti irodalmat. A  Kolozsváron készült Kő hull apadó 
kútba vagy Hollóidő az egyetemes magyar irodalom jelleg-
formáló és elidegeníthetetlen része, de aligha kell azt elvo-
natkoztatnunk erdélyi magyar élményvilágától és szellemi 
közegétől. Nagysága éppen abban mutatkozik meg, hogy a 
helyi létélményt egyetemes értékké emeli.”31 E  megközelí-
tés szerint tehát a műalkotás élményvilága, szellemi köze-
ge, közvetetten a szerző életrajzi lokalitása, helyi létélmé-
nye határozza meg, hogy adott szépirodalmi mű a romániai 
(vagy erdélyi) magyar irodalom kontextusában (is) elhelyez-
hető-e. A  regények megírásához vezető útnak, a  szövegek 
megszületési körülményeinek, az alkotás lélektanának vagy 
a szerző számára fontos életrajzi vonatkozásoknak, irodal-
mi-művészeti hatásoknak a feltárása és vizsgálata egyálta-
lán nem becsülhető le, ugyanakkor jelen elméleti rendszere-
zés szempontjából szükséges különbséget tenni életrajzírás 
és értelmezés között. „Az  életrajzírásnak éppúgy komoly 
létjogosultsága van, mint a műértelmezésnek, de egyik sem 
helyettesítheti a másikat. Az értelmezés nem az önéletrajzi 
eredetet vonja kétségbe, hiszen az alkotás természetéből kö-
vetkezik, hogy nem létezhet olyan szépirodalmi mű, amely 
ne volna önéletrajzi eredetű.”32 Az életrajzi megközelítés a 
szépirodalmi művekre vonatkozóan azonban Szilágyinál kö-
zel sem magától értetődő.33 Nem csupán arról a dilemmáról 
van itt szó, amit a befogadásesztétika távlatából Kulcsár Sza-

31 Az irodalmi létértelmezéstől a közösségi felelősségtudatig, Elek 
Tibor beszélgetése Görömbei Andrással, Bárka 2005/1., 65.

32 Szegedy-Maszák Mihály, Kosztolányi Dezső, Kalligram, Po-
zsony, 2010, 324–325.

33 Erről lásd bővebben jelen kötetben az Idegen feltalálása című 
írást.

a viszonylagosító felfogásban ugyanaz a mű – a különböző 
olvasási stratégiáktól függően – minden további nélkül egy-
aránt behelyezhető a Harold Bloom-i értelemben vett nyuga-
ti kánonba (western canon), a közép-európai, az összmagyar 
vagy éppen az erdélyi magyar irodalom történetébe, hang-
súlyozza a szerző. Úgy tűnik, ez az elvi-elméleti álláspont 
kellően szabad mozgást biztosít a művek és a kontextusok 
közötti kanonikus eltolódások és hangsúly-áthelyeződések 
folyamatos dinamikájának. Ám azzal is számolni kell, hogy 
az ehhez hasonló ideáltipikus elméleti előfeltevések a konk-
rét (hatás) elemzések során mutathatják meg saját korlátai-
kat, eszményi mivoltukból fakadó hiányosságaikat.

Ezt a megfontolást szem előtt tartva vetődhet fel a kérdés, 
hogy vajon mennyire szükségszerű Szilágyi István regénye-
it ma is az erdélyi/romániai magyar irodalom kontextusában 
vizsgálni, mint ahogyan a recepció nem kis része tette eddig.30

30 Érdemes megjegyezni, hogy nem minden jelentős értelmező vé-
li megkerülhetetlennek ma ezt a befogadástörténeti dilemmát 
a szépirodalmi életmű vonatkozásában. Márkus Béla például 
az íróról írt nagyszabású monográfiájában nem szentel részle-
tes elemzést ennek a kontextuális-történeti problémának a mű-
alkotások elemzésekor, más fejezetekben foglalkozik viszont az 
író saját önértelmezésével, a  regionalizmusokhoz kapcsolható 
viszonyával, ismertetve Szilágyi nézeteit. Vö.: „Meggondolkod-
tató, hogy Szilágyi is beáll azon alkotók sorába – a sor elején ta-
lán Grendel Lajos áll  –, akik szerint elavult, használhatatlan a 
»kisebbségi irodalmak« fogalma. Írása […] már a címével is azt 
hirdeti: leáldozott annak a különlegességnek, amelyet a határon 
túli magyar irodalmak jelentettek. Gunyorosan állapítja meg: 
»a ’-ság,-ség’ apológiáknak (felvidékiség, vajdaságiság) volt azért 
némi ’diszkrét bájuk’ – s főleg menlevelük a dilettáns kisebbsé-
gi búbánat számára«. Arról sem feledkezik meg azonban, hogy 
az összetartozás gondolata cseppet sem új keletű, lehetett is em-
legetni, főként a nyelvi együvé tartozást, ám azt – mint mond-
ja – »már csak hangfogóval, hogy azonos irodalmi, kultúrtörté-
neti stb. hagyományról ’ágaztunk le’ az első világháború után«.” 
Márkus Béla, Szilágyi István, MMA, Budapest, 2018, 228.
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ben a jelen felé haladva egyre áttételesebben jelenik meg, és 
egyoldalú hangsúlyozásuk könnyen a szövegek félreértésére 
vezethet.”37

A szépirodalmi életmű mint kontextus.  
A vizsgálódás határpontjai

Az életmű mint egy lehetséges kontextus tételezése kétség-
telenül erőteljes szűkítése, behatárolása az adott témának, 
amely jobbára abból a belátásból adódik, amelyet Göröm-
bei András így fogalmazott meg: „Az igazán nagy alkotók 
mindig annyira összetett, sokszínű, sokárnyalatú világot te-
remtenek, hogy életművük megközelítései eleve is csak rész-
legesek lehetnek. Az életművet elemző, vizsgáló irodalom-
történész is óhatatlanul rendelkezik bizonyos korlátokkal, 
szemléleti adottságokkal, amelyek behatárolják munkáját.”38 
Annyiban egészíteném ki ezt a gondolatmenetet, hogy ez a 
fajta behatárolás nem feltétlenül csak szűkítést, de elmélyü-
lést is jelenthet. Abból a szempontból mindenképp, hogy így 
adott keretek között a művek belső világa, sajátos problémája, 
szövegközeli olvasása kerül középpontba.

A magyar irodalomtudományi diskurzust jelentősen át-
alakító, posztmodernnek nevezett teoretikus megközelítés-
módok viszont rendszerint megkérdőjelezik az életmű egye-
dül érvényes elbeszélésként való középpontba állítását, arra 
hivatkozva, hogy a szerzői identitást vagy a művek világát nem 
lehet minden alkotó esetében egységesnek tekinteni. Ebben 
a bizalmatlanságban kétségtelenül sok igazság van. Vannak 
olyan alkotók, akik életük különböző korszakában rendkí-
vül eltérő szemléletű műveket hoztak létre. Éppen ezért jogos 
Szegedy-Maszák Mihály felvetése: „korántsem vélem magától 

37 Mester Béla, Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózájá-
ban, Kijárat Kiadó, Budapest, 2004, 33.

38 Görömbei András, Ady-képünk és az újabb szakirodalom = Uő., 
A szavak értelme, Püski, Budapest, 1996, 15.

bó Ernő fogalmaz meg kritikai éllel,34 hanem arról is, hogy 
Szilágy István rendkívül visszahúzódó alkat, kerüli a nyil-
vánosságot, a szereplést, feltűnően „rejtőzködő”,35 olyan író 
– mint ahogyan Márkus Béla jellemzi 2008-ban megjelent 
novellagyűjteményét szemügyre véve –, „aki művei megjele-
nésének folyamát nem felduzzasztani, ellenkezőleg, elapasz-
tani igyekszik. Mint ki annyira irtózik a feltűnési viszketeg-
ségtől, hogy inkább meg sem mutatná magát. Vagy ha mégis, 
csupán annyit fed fel tegnapi magából, amennyivel ma is 
azonosulni tud, amennyit vállalhatónak vél.”36 Nem biztos 
tehát, hogy megtermékenyítő lenne egyfajta életrajzi olvasa-
tot abszolutizálni, hiszen igaza lehet az író egyik monográfu-
sának, Mester Bélának, amikor kifejti: „Szilágyi prózájában 
az életrajzi alapon adatolható tényezők első pillantásra igen 
jelentősnek tűnnek, azonban jelentőségük az eddigi életmű-

34 „azt kell világosan látnunk, hogy valóságábrázolást vagy megjele-
nítést várva ismét csak egy, az irodalmi rendszer transzcendált ér-
telmezésére visszavezethető esztétikai előfeltevésnek válhatunk a 
foglyaivá. Annak, hogy megint csak egy jelentésében »igazabb« 
világ megismerésének állítottuk szolgálatába az irodalmat. Ahe-
lyett, hogy a benne megszólaló beszéddel szemközt keresnénk a 
választ: vajon attól még, hogy a műalkotás szükségsze rűen magá-
ban foglalhat saját környezetére vonatkoztatható kijelentéseket is, 
ezt a sajátosságot kell-e különböztető tulajdonságává emelnünk. 
Vajon igazunk van-e akkor, amikor az esztétikai tapasztalat meg-
határozására művészet és valóság viszonyában teszünk kísérletet, 
nem pedig abból a kézenfekvő körülményből indulunk ki, hogy 
ki, hogyan, miként és milyen körülmények között tesz szert esz-
tétikai tapasztalatra?” Kulcsár Szabó Ernő, Irodalomértésünk 
néhány örökletes előfeltevéséről = Uő., Irodalom és hermeneutika, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, 25.

35 Vö. Varga László beszámolójával: Varga László, A  rejtőzkö-
dő író. Szilágyi Istvánnal találkozhattak a kolozsvári olvasók, 
2011. október 28. (letöltés helye: http://www.kronika.ro/kultura/ 
a-rejtozkodo- iro-a-szilagyi-istvannal-talalkozhattak-a-kolozsvari-
olvasok, letöltés dátuma: 2020. március 15.).

36 Márkus Béla, A munka vagy az erőszak mítosza (Szilágyi István: 
Bolygó tüzek), Bárka 2009/6., 73.
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ni, amit kiszorítanak, elnyomnak vagy tönkretesznek; tudjuk, 
hogy az írásnak csak akkor lesz ismét jövője, ha megfordítjuk 
a mítoszt: az olvasó születésének ára a Szerző halála.”41 Anél-
kül, hogy kétségbe akarnám vonni Barthes provokatív kije-
lentésének megtermékenyítő hatását az irodalomelméletre, 
ma már pontosan láthatjuk: a mítosz megfordítása csak újabb 
mítoszt eredményez. Az olvasó nem feltétlenül a Szerző ha-
lála, finomabban fogalmazva, semmibevétele által születhet 
meg, hanem úgy is, hogy figyelembe veszi, mérlegeli a szer-
zői önértelmezéseket, és vitatkozik velük, ha szükséges. Miért 
kellene eleve lemondani a mélyinterjúk kérdésfelvetéseiről és 
értelmezési javaslatairól csupán azért, mert a szerzőt övező 
mítosz történetesen zavaró? Vajon olyan különleges szöve-
gek, mint például a Kő hull apadó kútba című regény megfil-
mesítéséhez írott szerzői megjegyzések,42 nem az olvasás fo-
lyamatát, végső soron pedig a műalkotás megértését segítik?

A Szilágyiregények sajátos szövegvilága  
és az idegenség feltalálása

Ha nem eleve külső, ideológiailag sokszorosan terhelt el-
várásokkal közelítünk Szilágyi István regényeinek sajátos 
szövegvilágához, akkor könnyebben felfigyelhetünk olyan 
kérdésirányokra, amelyeket a szöveg megalkotottságának, 
illetve kulturális reprezentációjának belső logikája közvetít 
a befogadó felé. Ugyanakkor azt a hermeneutikai problémát 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit Hans-Georg Gadamer 
a következőképpen fogalmazott meg: „a  szövegek nem úgy 
szólnak hozzánk, mint egy Te. Nekünk, a megértőknek kell 
őket előbb megszólaltatnunk. De […] a megértő megszólalta-
tás nem valami önmagától adódó, önkényes kezdeményezés, 

41 Roland Barthes, A szerző halála, ford. Babarczy Eszter = Uő., 
A szöveg öröme, Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 55.

42 Szilágyi István, Balladás-keserves ámokfutás (Megjegyzések a 
Kő hull apadó kútba filmezéséhez), Alföld 1980/10.

értetődőnek valamely életmű egységét. Csakis a tematikus-
nak nevezett kritikusok fogadhatják el a föltevést, hogy »az 
irodalom nagyjai csak egy művet hoztak létre« […], de mer-
né-e bárki állítani, hogy a Lear és A vihar vagy a Tristan és a 
Meistersinger lényegében ugyanaz a mű. Az Esti Kornél és az 
Ének a semmiről sem hozható közös nevezőre.”39 Természete-
sen én sem akarom közös nevezőre hozni a Kő hull apadó kút-
ba és a Hollóidő világát, azt sem állítom, hogy Szilágyi István 
csupán egyetlen művet hozott volna létre. Az életművet nem 
egységként fogom fel ilyen értelemben, hanem olyan, a befo-
gadót orientáló szövegkörnyezetként, amelyben egymáshoz 
viszonyítva helyezhetők el a műalkotások. Az is e behatárolás 
mellett szól, hogy Szilágyi munkái minden jel szerint tuda-
tosan kapcsolódnak egymáshoz. Különbözőségük ellenére is 
sok rokon vonást, poétikai megoldást, esztétikai problémát, 
motivikus egyezést találhatunk az epikai konstrukciókban. 
„Ha a regények különbözőségét nézzük, akár azt is mondhat-
juk, hogy mindegyik annyira más, mintha nem is egy író írta 
volna őket. Ha a hasonlóságot keressük, akkor a nagyformák 
rokonsága éppúgy szembetűnik, mint a létértelmezés jellegé-
nek párhuzamai” – mondja elemzésében Görömbei András.40 
A hasonlóságokat, kapcsolódási pontokat keresve azt is meg-
állapíthatjuk, hogy a regények a novellákkal, elbeszélésekkel 
nagyon könnyen léphetnek párbeszédbe, a szerző egyik műve 
megvilágítja, értelmezi a másikat.

A  befogadás- vagy szövegközpontú irodalomértelmezé-
sek idegenkednek a feltétlen szerzői autoritástól. Gondoljunk 
csak Roland Barthes radikális, elhíresült megjegyzéseire a 
szerző haláláról: „A klasszikus kritika sosem foglalkozott az 
olvasóval; számára nincs más ember az irodalomban, csak az, 
aki írja. Ma már nem dőlünk be az ilyen szófacsarásnak, ami-
kor jobb körökben éppen azt kezdik nagy garral védelmez-

39 Szegedy-Maszák, Kosztolányi Dezső, 2010, 11–12.
40 Görömbei András, Hollóidő. Szilágyi István regénye = Uő., Iro-

dalom és nemzeti önismeret, 358.
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doltság korában) és fiktív terében (elsősorban az első rész 
központi helyén, Reveken) megjelenő törököket az ott élők 
következetesen barbároknak nevezik és tekintik. Az egymás-
nak feszülő kulturális különbségek pedig olyan, megoldha-
tatlannak tűnő konfliktusokat idéznek elő, amelyek a másik 
párbeszéd-képtelenségéről, a  kulturális különbségek nehéz 
kibékíthetőségéről vagy épp kibékíthetetlenségéről, a  hata-
lom és a kegyetlenség nyelvéről, a saját értékrend viszonyla-
gossá válásáról adnak tanúbizonyságot.

Már ebből a hevenyészett vázlatból is látszik, hogy az 
idegenség problémája állandó jelleggel jelen van a Szilágyi- 
regényekben, egyáltalán nem marginális helyzetben. Ez kü-
lönben egybevág azzal a gondolattal, amelyet a kultúratudo-
mányi idegenségtudomány egyik ismert teoretikusa,  Alois 
Wierlacher vetett fel – éppen szépirodalmi műalkotásokra 
és a régi befogadók hibáira hivatkozva –, hogy az idegenség 
nem csupán egy tudományos, esztétikai, kommunikatív jel-
legű mellék- vagy peremkérdés [Randfrage], hanem az ember 
és a saját kultúrája közötti kapcsolatrendszerben felmerülő 
központi jellegű probléma.44 Az idegenség (érzékletes, játé-
kosan kettős értelmű kifejezéssel élve) feltalálására,45 majd 

44 Vö.: „Das Fach hat auch aus den Fehlern der alten Deutschkunde 
gelernt, daß Fremdheitsfragen keine wissenschaftlichen, ästheti-
schen, kommunikativen oder kulturellen Randfragen sind, son-
dern zentrale Beziehungskonstituenten zwischen Menschen und 
Kulturen betreffen.” Alois Wierlacher, Vorrede = Kulturthema 
Fremdheit, Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftli-
cher Fremdheitsforschung, szerk. Alois Wierlacher, Iudicium, 
München, 2001, 10.

45 Vö. például a következő szócikkel: „feltalálás főnév -t, -a (csak 
egyes számban) föltalálás 1. A  feltalál (1) igével kifejezett tevé-
kenység, eljárás, ill. folyamat, történés; az a cselekvés, ill. tény, 
hogy vmit feltaláltak (v. feltalálnak). A  könyvnyomtatás, a  pus-
kapor, a robbanómotor, a rádió feltalálása. 2. (táj, rég) Vminek, 
vkinek a megtalálása. Veszett fiának feltalálása csak apám vég-
napjainak nyugalmát zavarhatá. Eöt” A magyar nyelv értelmező 
szótára, II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 730.

hanem maga is kérdésként vonatkozik a szövegben várt vá-
laszra. Már maga a válasz várása előfeltételezi, hogy a hagyo-
mány eljut a kérdezőhöz, és felszólítja.”43

Szilágyi regényeit olvasva igen hamar szembe találhat-
juk magunkat az idegenség, a saját és a másik, illetve az el-
vontabban jelen lévő másság megértésének problémájával. 
Korai regénykísérletében (vagy kísérleti regényében), az Ül-
lő, dobszó, harangban egy katonaszökevény befogadása kö-
ré épül fel a koncepció. A Pogácsi-portán menedéket kereső 
egykori katona és a fiatal, tapasztalatlan, távolról jött tanárnő 
viszonya a regény egyik jelenetében, a meghiúsult erőszakte-
vés pillanatában változik át végleg: az idegen katonaszöke-
vény egy rendszer feltételezett áldozatából tettessé válik, egy 
személyes trauma okozójává. A Kő hull apadó kútba főhős-
nőjét, Szendy Ilkát a legátusból Jajdonba érkező idegen fiatal 
fiú vonja bűvkörébe, majd veszi el szüzességét (és egyben te-
herbe is ejti). A  váratlan és Ilka számára kezdetben felfog-
hatatlan esemény kihat egész további életére, tudatos vagy 
önkéntelen választásaira, sorshelyzetére és beteljesülő vég-
zetére. A terhességmegszakítás emléke az idegen orvos erős 
akcentussal elmondott, ironikus megjegyzéseitől a Gönczi 
Dénes megöléséig vezető úton át a saját meg nem született 
gyermekeinek vágyképét a holttestet rejtő kút fölött nevelt 
malacokra kivetítő, már az elme megbomlásának jeleit mu-
tató, meghasadt személyiségig. Az Agancsbozót kiemelt sze-
replője, a rejtélyes sziklahámorban ébredő Deres, akinek elő-
életéről keveset, valódi személyazonosságáról pedig szinte 
semmit nem tudunk meg, a regény több mint hatszáz oldalán 
keresztül építi le, majd újra saját identitását, szembesülve az 
új otthonává vált környezet radikális másságával, miközben 
vándorló életmódja és az ehhez kapcsolódó létbizonytalan-
ság jelenti talán az egyetlen folytonosságot a regény végére 
sem lezárt életútjában. A Hollóidő történelmi idejében (a hó-

43 Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gá-
bor, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 418.
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Sztereotípiák rögzítettsége 
és eloldozottsága

(Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang)

Első változat vagy önálló műalkotás?

Igen különös jellegzetességre figyelhetünk fel a Duna Tele-
vízióban 2008. november 15-én adásba kerülő, Szabadság 
és béklyó című, Szilágyi István hetvenedik születésnapjára 
készült portréfilm megtekintésekor. Mikor a köz- és szép-
írói pálya áttekintése közben az egykori Utunkban közölt 
riportok után az első kötetek megírására és megjelenésére 
kerül a hangsúly, a beszélgetőtárs, Csiki László három köny-
vet (egy elbeszélésgyűjteményt és két regényt) említ a pálya-
kezdést illetően: a Jámbor vadak, az Üllő, dobszó, harang és 
a Kő hull apadó kútba címűt. Szilágyi anélkül, hogy szóba 
hozná a két korábbi kötetet, valamiért egyből a Kő hull…-ról, 
a szerzői szándékról és a korabeli írói helyzetről kezd el be-
szélni.1 Hogy nem csupán egyszeri, véletlenszerű esetről, ha-
nem inkább tudatos szerzői stratégiáról lehet szó, más forrás 
is alátámaszthatja. Az 1998-ban, tehát a portréfilm előtt ép-
pen tíz évvel a Forrásban publikált beszélgetésben szerepel 
ugyan egy rövid rész az Üllő, dobszó, harangról, néhány ol-
dallal később viszont az író már a Kő hull…-ról beszél oly-
formán, mint az első regénye sikeréről.2 Ennél is korábbi az 
a Gittai István által készített interjú, amelyben az író máso-
dik regényének – a szövegkörnyezetből kiderül: a Kő hull… 

1 Szabadság és béklyó. Kolozsvári beszélgetés Szilágyi Istvánnal, be-
szélgetőtárs: Csiki László, Duna TV, 2008. november 15., hossza: 
54’ 48”. A felvétel elérhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum-
ban: http://nava.hu/id/mec-709038/, letöltés dátuma: 2020. már-
cius 15.

2 Vö. Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván, „A művészetnek, ha való-
ságos élményt jelent, van megtartó ereje”. Beszélgetés Szilágyi Ist-
vánnal, Forrás 1998/7., 70, 73.

megértésére törekvő igyekezetnek, igénynek így előbb-utóbb 
rendszereznie kell a felhalmozott ismereteket, nyilvánva-
lóan elméleteket szükséges bevonnia a vizsgálódásba ahhoz, 
hogy egyáltalán felismerje azokat a kérdésirányokat, amelyek 
segítségével szóra bírhatók lesznek a kiválasztott szövegek. 
Kettős cél lebeg ilyenkor az értelmező szeme előtt. Az ide-
genség körül kialakult és mostanra áttekinthetetlenül gaz-
daggá, mondhatni könyvtárnyivá duzzadt elméleti diskur-
zusból ki kell választania azokat a tudományos szövegeket, 
teoretikus belátásokat, amelyek segítenek az irodalmi műal-
kotások, jelen esetben a Szilágyi-regények megszólításának 
folyamatában. Emellett ügyelnie kell arra is, hogy az elmélet 
által megszólított szövegek műalkotás voltuknál fogva soha 
nem adnak úgymond eminens, könnyen sémává alakítható 
válaszokat a feltett kérdésekre. A megértés folyamata így tu-
lajdonképpen a teoretikus előfeltevés-rendszer és a befogadó 
érzékenységének próbája is egyszerre. A kísérlet tehát – ami 
különben megkerülhetetlen fogalomként jelenik meg az író 
gondolatvilágában – ebben az esetben kétségtelenül arra irá-
nyul, hogy kiderüljön, ez a próba sikerülhet-e, és ha igen, mi-
lyen eredményeket hozhat a Szilágyi-regények olvasásában. 
A magyarországi bölcsészettudományban az utóbbi években 
megélénkülő és ígéretes eredményeket felmutatni képes kul-
túratudományi diszkurzus, illetve az ehhez kapcsolódó új-
szerű fogalomrendszer és gondolkodásmód azon túl, hogy az 
időnként megmerevedő irodalomtudományi nézőpontokat 
provokálja, kimozdíthatja a kényelmesnek hitt pozícióból az 
irodalomtörténészt. Ez pedig az irodalomértésre és a műal-
kotások befogadásának folyton változó dinamikájára, illető-
leg az újraértékelésekre minden bizonnyal megtermékenyítő 
hatással lehet a közeljövőben.
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Ámde a szerzői szándéktól kellő mértékben függetle-
nítve magunkat könnyen belátható: ha az értelmező egy je-
lentős író valamelyik pályakezdő művét szeretné újraolvas-
ni, alapvetően két szélsőséget érdemes elkerülnie. Először is 
azt, hogy a későbbi alkotások olvasásának tapasztalatai, illet-
ve kiterjedt befogadás- és hatástörténetének legkülönfélébb 
belátásai aligha vehetők át kritikátlanul és alkalmazhatók a 
korai szöveg(ek) elemzésekor. Az esetleges visszavetítés egy-
szerűnek tűnő eljárás, viszont könnyen lehet kétes kimene-
telű: a  látszólag fejlődéstörténetté összeálló irodalomtörté-
neti elbeszélés legalább annyit eltakar, mint amennyit látni 
enged a vizsgált szöveg sajátos világából és a megközelítés 
dilemmáiból. Ugyanakkor azt is érdemes elkerülni, hogy az 
újrafelfedezés öröme rátelepedjen az értekezés szemléletére, 
és az olvasás rajongássá, az értelmezés maga pedig túlérté-
keléssé váljon. Amikor tehát valaki egy régi könyvet szeret-
ne leporolni, el kell fogadnia azt is, hogy az elemzett szöveg 
nem feltétlenül tartozik a szerző legjobb, leginkább kiforrott 
művei közé. Az újraolvasás közel sem minden esetben írja 
felül a kánont, ugyanakkor az újszerű megközelítésmód és 
kérdésfelvetés gazdagíthatja és árnyalhatja az életműről való 
gondolkodást, valamint az árnyékból a fényre hozhat olyan 
problémákat, amelyek eddig jobbára kívül estek a recepció 
érdeklődésén. Ezeket a buktatókat szeretném elkerülni, illet-
ve ezeket az előfeltevéseket tartom szem előtt Szilágyi István 
első regényének, az Üllő, dobszó, harangnak a szövegközeli 
vizsgálata során.

Ha vetünk egy pillantást az 1969-ben publikált regény be-
fogadástörténetére, talán túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a 
könyvvel meglehetősen felemás módon bánt eddig a kritika. 
Megjelenése után született róla ugyan néhány méltatás, sőt 
Kántor Lajos és Láng Gusztáv korszak-monográfiájában még 
a regény elismerő fogadtatása mellett érvel,6 a későb biek-

6 Vö.: „Üllő, dobszó, harang (1969) című regénye viszont éppen 
egységességével, a külső és belső történések, a háború apokalip-

után – egyértelműen az Agancsbozótot tekinti.3 Ezek az ese-
tek kevésbé igazolják Márkus Béla sejtését, miszerint Szilá-
gyi „valószínűleg nem szándékosan” feledkezett meg a Heti 
Magyarországnak adott interjúban legelső regényéről.4 Igaz, 
néhány évvel későbbi tanulmányában az irodalomtörténész 
is változtat álláspontján: immár szándékosságot, sajátos ön-
kanonizálási módot figyel meg az említetlenül hagyásban.5

Visszatérve az írás elején szóba hozott portréműsorra, 
a néző egy igazán érdekes gesztusra lehet figyelmes. Beszél-
getés közben a 19., majd a 32. perc környékén a kamera az 
egymás mellett heverő könyvek borítóját pásztázza. Jelképes 
azonban, hogy csupán az Üllő, dobszó, harang szerepel ebben 
a sorban felütve, mintha – olvasná ki e jelből talán nem egé-
szen véletlenül egy valamirevaló pszichoanalitikus – a mű-
sor szándéka szerint az időrendben egymást követő kötetek 
közül ez várná leginkább az újraolvasást…

3 „Második regényem közelebb áll hozzám, mint az első, mégpedig 
azért, mert az első regényem élményanyagával el kellett számol-
nom, hisz örököltem, hoztam azt a nyelvet, látásmódot, szemléle-
tet” – mondja Szilágyi, egyértelműen utalva az Agancsbozótra és 
a Kő hull apadó kútba című regényre. Vö. Folyton szerkesztés és 
olykor regények. Beszélgetés a kolozsvári Szilágyi Istvánnal, Git-
tai István interjúja, Heti Magyarország 1994 / március 25., 13.

4 Márkus Béla, Remekművek világa. Pillantás Szilágyi István pá-
lyájára, Forrás 2005/2., 43.

5 A szerzőt „foglalkoztatja […] egy valamiféle »önkanonizálás« dol-
ga, saját műveinek, főleg regényeinek egymáshoz való viszonya, 
rangsora. Az újságírónak s az egyetemistáknak ezért állíthatja 
egymás mellé, illetve egymással szembe a második és a harmadik 
regényét – mintha az elsőt, az Üllő, dobszó, harangot maga sem 
tartaná említésre érdemesnek. Mi több, a Gittai István készítette 
interjú szerint el is feledkezett róla, hiszen a jajdoni történettel 
kapcsolatban hozza fel, hogy »első regényem élményanyagával el 
kellett számolnom«.” Márkus Béla, Talányos regény, regényta-
lány. Szilágyi István: Agancsbozót = Tanulmányok a XX. századi 
irodalom köréből, szerk. Bitskey István – Imre László, Debrece-
ni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009, 120.



158 159

tet háttérbe szorított akkoriban. Bár aligha hihető, hogy az 
előző század hatvanas vagy hetvenes éveinek magyar iroda-
lomkritikája – minden hiányossága ellenére – annyira rosz-
szul működött volna, hogy négy-öt fontos megjelenésnél töb-
bet már nem tudott volna kellő mélységben és érdeklődéssel 
befogadni, ugyanakkor az előbbi érveknek is lehet igazság-
alapja. Főleg, ha Sütő egyik monográfusának, Bertha Zol-
tánnak a következő megjegyzésére gondolunk: „Mint író és 
mint közéleti személyiség Sütő András olyannyira reprezen-
tatív alakjává nőtt szűkebb hazájának, hogy a magyarországi 
köztudat felületesen tájékozott része a hetvenes évek elejétől 
sokáig szinte csak ővele tudta azonosítani az erdélyi magyar 
irodalmat; amikor már egyáltalán szót lehetett ejteni az anya-
országban a határon túli magyar kultúrák létezéséről.”9

A másik ok kevésbé irodalomszociológiai, inkább a szö-
veg esztétikai hiányosságaiban keresendő. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy az Üllő, dobszó, harang Szilágyi István 
első regénye, és mint ilyen, bizony magán viseli az útkeresés 
valamennyi bizonytalanságát, de egyben frissességét is. Ezzel 
függ össze, hogy máról visszatekintve az írói életműre egyre 
inkább tűnhet úgy: a szöveg kísérletező ereje nagyobb, mint 
az esztétikai értéke. A Kő hull apadó kútba megjelenése után 
még egy ideig viszonyítási pontként szolgált az első regény, 
de már Kulcsár Szabó Ernő is inkább esztétikai problémák-
kal igazolja a visszhang hiányát:

Az Üllő, dobszó, harang, Szilágyi korábbi regénye 
nem keltett visszhangot a Zokogó majom és az Anyám 
könnyű álmot ígér áttörése idején. A  második világ-
háború utolsó heteiben játszódó történet két hősén 
mintha már az új mű technikájának erejét, hatásfokát 
mérte volna az író. A belső monológok, az elhallgatott 
gondolatok, a  lélek spontán megnyilatkozásai azon-

9 Bertha Zoltán, Sütő András, Pozsony, Kalligram Kiadó, 1998, 
14. (Kiemelés tőlem – Cs. L.)

ben inkább azt tapasztalhatjuk, hogy a könyvet majdhogy-
nem egészen elfelejtette az irodalmi köztudat, és a legutóbbi 
évek üde kivételeiig (gondolok itt elsősorban G. Kiss Valéria 
és Ács Margit egy-egy tanulmányára, amelyekre a későbbiek-
ben még visszatérek) jobbára csak összefoglalásokban emlí-
tik, futólag és felületesen. Mintha túl hamar szűnt volna meg 
az érdeklődés, még azelőtt, hogy kimerítő elemzések foglal-
koztak volna a regény poétikájával, illetve az általa közvetí-
tett nőképpel, újszerű ábrázolásmóddal. Hogy miért? Ennek 
nyilván több, egymással összefüggő oka lehet.

Az egyik visszatérő érv a recepcióban, hogy meglehetősen 
sok nívós műalkotás született abban az időszakban az erdé-
lyi regionális térben, ezért a kötet tulajdonképpen láthatatlan 
maradt vagy elfelejtődött. „[V]ajon ez a […] regény nem azért 
felejtődött-e el, mert ugyanakkor jelent meg – 1969-ben  –, 
amikor Bálint Tibor sikerregénye, a  Zokogó majom, illetve 
Kányádi Sándor Fától fáig című verseskönyve és Szilágyi Do-
mokos gyűjteményei, A láz enciklopédiája, valamint a Búcsú 
a trópusoktól?” – teszi fel a kérdést a hetvenöt éves alkotóról 
pályaképet készítő Márkus Béla.7 Több fontos kötet egyidejű 
vagy legalábbis meglehetősen kis időeltéréssel való megjele-
nésére hivatkozik maga az író is, amikor Fekete Vince az Ül-
lő, dobszó, harangra irányuló kevés figyelmet firtató kérdését 
teszi fel: „Akkor jelent meg a Sütő regénye. Itt azzal seperték 
a pápai utcát, nem volt mese.”8 Talán annyi a különbség eb-
ben az érvelésmódban, hogy itt már csak egyetlen regény, az 
Anyám könnyű álmot ígér jelenik meg olyan műalkotásként, 
amely szűkebb környezetében valamennyi más kortárs köte-

szisével párhuzamosan bemutatott, előtérbe állított lelki folya-
matok hitelességével érdemelte ki a kritika elismerését.” Kántor 
Lajos – Láng Gusztáv, Romániai magyar irodalom 1944–1970, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973, 228.

7 Márkus Béla, Pályakép a 75 éves Szilágyi Istvánról, Hitel 
2013/10., 110.

8 „Én mindig folyóra, nagyvíz mellé vágytam”. Fekete Vince beszél-
getése a 70 éves Szilágyi Istvánnal, Székelyföld 2008/10., 155.



160 161

kútba című »elmeműben«.”12 Az említett beszélgetésben vi-
szont nem csupán elképzeléseket ismerünk meg a két regény 
részben egymásba fonódó, másrészt nagyon is eltérő, külön-
böző előfeltevésekre épülő keletkezéstörténetéről, hanem az 
író által ismertetett vázlat segítségével tulajdonképpen re-
konstruálódik az eredeti szerzői szándék:

Mindaz, amit az Üllő alakjai előrevetítenek, és gyér 
történésszálai feleresztenek, úgy folytatódott volna, 
hogy Karatna István ott marad a faluban, a kovácsmű-
helyben dolgozik, majd ráveszi Önyei [sic!]13 Gábort, 
hogy cséplőgépet vásároljon, s pontosan szembetereli 
a társadalmi mozgás irányával. Karatna és Teri között 
valami elkezdődik, Önyei öngyilkos lesz, s Karatnáék 
félnek, hogy ezt senki sem hiszi el nekik, a gyilkosság-
gal őket vádolnák, ezért elrejtik a holttestet az istál-
ló alá. Tavasszal varjak, hollók szállanak az istállóra, 
s az elborult elméjű Karatna géppisztollyal lövi őket. 
A  géppisztoly különben a meglévő kötetben is föl-
bukkan, nos onnan kerül újra elő. Mindezt a tanítónő 
szemével nézve meséltem volna el. A halottrejtegetés 
azonban átváltott az analóg esetre, Szendy Ilka törté-
netére, s ez más keretbe kívánkozott.14

Ez a vázlat valóban alapja lehet annak a szemléletnek, amely 
az első regényt a Kő hull… első változatának tekinti. A má-
sodik regény ürügyén a műfaj képlékenységén töprengő Ba-
ránszky Jób László kisebb módosítással át is veszi az idézett 
leírást.15 Viszont ezzel egy időben arra is figyelmeztet, hogy 

12 Arcképek – Szilágyi István, Gálfalvi György beszélgetése Szilágyi 
Istvánnal, Igaz Szó, 1977/4, 331–332.

13 A beszélgetésben végig következetesen Önyeiként leírva szerepel 
a regény egyik fontos szereplőjének, Őnyey Gábornak a neve.

14 Arcképek, 331.
15 Baránszky Jób László, Töprengés a regényről, Új Írás 1977/9., 

86–88.

ban még nem találtak utat a megfelelő közegbe, nem 
maradt tér az esztétikai „energiák” felszabadítására.10

Kulcsár Szabó Ernő megállapításaiból több hagyományo-
zódott tovább a Szilágyi-befogadástörténetben: a  későbbi 
értelmezők rendszerint a második regényt tekintik a való-
di kezdetnek, és mindent, ami a Kő hull apadó kútba előtt 
született, hajlamosak negligálni vagy futó említéssel letud-
ni. Olyannyira így van ez, hogy a Szilágyi Istvánról kismo-
nográfiát jegyző Mester Béla – aki tulajdonképpen először 
vállalkozott arra, hogy mégoly töredékes, de monografikus 
módon áttekintse és különböző értékszempontok szerint 
hierarchizálja a szerző szépprózai teljesítményét – egészen 
odáig megy, hogy az Üllő…-t pusztán a Kő hull… „első válto-
zataként” fogja fel, megvonva az autonóm műalkotás jogát is 
a tárgyalt regénytől,11 kitérve ezzel egyben azon feladat elől, 
hogy a szerző-monográfus érdemben foglalkozzon könyvé-
ben az első regénnyel és a pályakezdés konstrukciójával.

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a recepció-
történet ilyetén kisiklatása nemcsak a kevés szakmai figye-
lemnek, a majdhogynem hiányzó, de óvatosabban fogalmaz-
va is rendkívül hiányosnak tekinthető kritikai visszhangnak 
a következménye. Az író saját korai műveihez, illetve pálya-
kezdéséhez való, meglehetősen felemás viszonyának legalább 
ennyi köze van annak a szemléletnek a kialakulásához, amely 
mindössze változatként fogja fel az első nagyepikai konstruk-
ciót. Gálfalvi György kérdésére válaszolva fejti ki Szilágyi Ist-
ván, hogy az Üllő…-t eredetileg egy trilógia első részeként 
képzelte el, és azt is, hogy „a cselekményszál, ami elindította 
Szendy Ilka történetét, a második kötet végén kezdődött vol-
na. […] Volt már erről egy kéziratban maradt írásom, de a té-
mát érzésem szerint jobban ki tudtam futni a Kő hull apadó 

10 Kulcsár Szabó Ernő, Szilágyi István: Kő hull apadó kútba, Kritika, 
1976/3, 21.

11 Vö. Mester Béla, Hatalom, ember, technika Szilágyi István prózá-
jában, Budapest, Kijárat Kiadó, 2004, 75.
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Szilágyi-regények egymáshoz tartozását, kis túlzással egy tő-
ből fakadását szeretnénk mindenekelőtt hangsúlyozni, akkor 
legalább ennyi hasonlóságot találhatunk a regényszituációk 
és a szereplők között. Vajon a saját útját nem találó Karat-
na István karaktere nem hasonlít-e a bizonytalanul bolyongó 
Deresére az Agancsbozótból? Vajon a hitetlennek tűnő Vura 
Ferit győzködő Béla pap alakja és a regény szituációja nem 
hasonlatos-e a Hollóidő bizonyos hitvitázó részeihez? Kérdés 
azonban, hogy e hasonlóságok puszta felfedezésén és hang-
súlyozásán túl mivel járul hozzá a művek megértéséhez ez a 
szemlélet. Úgy gondolom, a Szilágyi-műveket minden eset-
ben külön alkotásként érdemes szemlélni, anélkül hogy ta-
gadnánk egymáshoz tartozásukat. Ebből az előfeltevésből in-
dulok ki, amikor nem követem Mester Béla eljárását, és a két 
regényt nem tekintem egymás változatainak.

Ajánlatosabb kiindulni tehát abból az alapvetésből, amit 
G. Kiss Valéria fogalmaz meg tanulmányában: „Az Üllő, dob-
szó, harang – már a Kő hull apadó kútba felől nézve – összeg-
zésnek, ugyanakkor magasabb igényű kísérletezésnek fogha-
tó fel.”17 A későbbi nagyregények felől olvasva itt még valóban 
kissé tétovának tűnik az időkezelés – vagy ahogyan maga az 
író fogalmazott egy interjúban: a  birkózás az idővel18  –, il-
letve néhol következetlennek látszik a narráció, esetlegesnek 
az egyenes vonalú elbeszélés ilyen radikális felbontása, illet-

17 G. Kiss Valéria, A tudatosulás próbái: Üllő, dobszó, harang, Szé-
kelyföld 2008/10., 94.

18 Vö.: „Az Üllő szertelen, kissé zilált is, sok benne a kísérletezés a 
szerkezettel, s talán nemcsak most utólag érzem úgy, hogy ez tu-
datos kísérletezés volt. Bár tudtam jól, hogy nem én és nem abban 
a regényben fogok valami »újat hozni« az időszabdalás techni-
kájában, ám egyszer már végre – mindegy, milyen sikerrel – el 
kellett kezdenem a birkózást az idővel. Ugyanis meg vagyok róla 
győződve: a mai regénynek – ha ugyan a regény egyáltalán lehet 
mai – legnagyobb gondja a cselekmény, a benne foglalt helyzetek, 
állapotok, s  az általuk görgetett gondolathordalék időbenisége.” 
Arcképek, 330–331. [Kiemelések tőlem: Cs. L.]

a téma, a  tematikus indítás, illetve néhány motívum (mint 
például a halottrejtegetés) származhat ugyan az Üllő, dobszó, 
harang tervezett folytatásának ötletéből, tehát elképzelhető, 
hogy közös „magból sarjadt a mű”, de ez közel sem jelenti, 
hogy a két szöveg jelentése is azonos vagy közel azonos lenne.16

Végső soron kár lenne tagadni, hogy vannak közös pon-
tok és hasonlóságok. A tematikai rokonságon kívül például 
könnyen ráismerhetünk a szereplők és a betöltött szerepek 
bizonyos fokú hasonlóságára: Gencsi Anna és Szendy Ilka 
egyaránt a családi hagyománytól és szokásrendszertől füg-
getlenedni vágyó, önállósuló, felvilágosult női karakter. Ve-
lük szembeállítva jelenik meg a társadalmi nemi szerepeket 
és a női-férfi alá- és fölérendeltségi viszonyt megkérdőjele-
zés nélkül elfogadó, a babonák és az előítéletek homályában 
bolyongó két férjezett női karakter, Tárnok Teri és Demján 
Mari. Még abban is könnyen fedezhetünk fel hasonlóságot, 
hogy a két (házas) férfi szereplő – közeli kapcsolatba kerül-
vén az erős női jellemekkel – saját életüket vakvágányra ve-
zetik: Őnyey Gábor rendkívüli erejét fordítja önmaga ellen, 
Gönczi Dénes pedig az egyszerre szenvedélyes és hideg, na-
gyon is szövevényes viszony áldozata lesz. Mégis azt állítom, 
hogy ezek a hasonlóságok felületesek, mivel nem befolyásol-
ják túlzottan sem a művek világképét, sem pedig poétikáját. 
Az összehasonlítás feltűnő eredménye ebben az esetben in-
kább bizonyos elemek kiemelésén és eltúlzásán múlik. A re-
gények formája – értve ezalatt Szilágyi István valamennyi 
nagyepikai konstrukcióját – jelentősen eltér egymástól. De 
ha mélyebben nézünk a női-férfi karakterek mögé, akkor a 
felületi hasonlóságon túl mélyebb különbségeket fedezünk 
fel: Gencsi Annát és Szendy Ilkát egészen más motiválja, 
ahogyan a férfiakhoz való viszonyaik természete is alig ösz-
szevethető. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ha a 
16 „Szilágyi István bátran elárulhatja azt is, amit irodalomkutatóink 

egyes epikai műveknél utólag kényszerülnek találgatni, honnan 
vette az író a tematikus indítást, a témát, milyen magból sarjadt a 
mű, ha nem is a művi jelentés.” Uo., 87.
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Ugyanakkor, ha egy újabb szemléletű antropológiai hori-
zontból közelítünk ezekhez az alkotásokhoz, Szilágyi István 
nagyepikája sok szempontból előremutatónak tekinthető.

Többféle műfaji kódrendszer mentén olvasták már a re-
gényt (francia „új regény”, történelmi regény, lélektani regény 
stb.), és állíthatjuk, hogy ezek mind megvannak az Üllő, dob-
szó, harangban. Azonban kizárólag ezek egyikére nehezen 
alapozhat maga az értelmezés. Ezek a kódok ugyanis min-
dig ráíródnak valamely más kódrendszerre, ami erőteljesen 
meghatározza olvasási tapasztalatainkat. A  belső lelki fo-
lyamatok feltárására irányuló törekvések, az asszociatív ter-
mészetű, de a narrátor által végig kordában tartott monoló-
gok mind arra utalnak, hogy leginkább a Marosi Péter által 
felvetett lélektani regénnyel van dolgunk.19 Ennél is ponto-
sabbnak tekinthető Ács Margit megállapítása, aki tanulmá-
nyában (a „történelmi” regény mellett – így, idézőjelben) lé-
lektani esszéregénynek nevezi az Üllő, dobszó, harangot.20 
Úgy vélem, a  lélektani regény műfaji kódjai telítik el legin-
kább a szövegvilágot, minden más kódrendszer erre íródik 
rá. Olvasatomban e korai regény tétje a lélekrajz prizmáján 
átszűrve a sztereotípiák kezelésében, párbeszédbe hozásán és 
mozgásirányának meghatározásán alapul. Ennek az értelme-
zésnek a szemléleti alapjaihoz Homi K. Bhabha sztereotípia-
felfogásának bizonyos fogalmait hívom segítségül. Az ismert 
posztkolonialista gyűjteményes kötetében, a  The Location 
of Culture-ben21 egy egész fejezetet szentel a problémának 
A  Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a kolonia-
lizmus diszkurzusa címmel.22 Bhabha meglehetősen bonyo-

19 Marosi Péter, Világvégén virradat, Utunk 1970 / február 6., 8.
20 Ács Margit, A pályakezdő Szilágyi István, Kortárs 2008/10., 87–

88.
21 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, London –

New York, 1994.
22 Ez a fejezet magyarul is elérhető Sári László fordításában, ld. Ho-

mi K. Bhabha, A Másik kérdése: sztereotípia, diszkrimináció és a 
kolonializmus diszkurzusa = A posztmodern irodalomtudomány 

ve párhuzamossá tétele. A  motivikus-utalásos rendszer sem 
olyan kidolgozott, átgondolt, mint a Kő hull apadó kútba vagy 
a Hollóidő, de akár az Agancsbozót esetében. Ennek ellenére ez 
a kísérlet már határozott lépést jelent a tárca, a novella és elbe-
szélés irányából a nagyepikai konstrukciók felé. Részeredmé-
nyei, főleg a lélektani ábrázolásmód lehetőségeinek új felisme-
résekkel, az emlékezés, illetőleg a trauma elbeszélhetőségének, 
történetté alakításának nehézségeivel való szembesülés által 
szerzett tapasztalatok mindenképp megérdemlik a figyelmet 
az életmű felől közelítő befogadótól.

Egy kísérleti regényforma megvalósulása

Ha akár csak futólag megvizsgáljuk Szilágyi István regényeit, 
könnyen világossá válhat számunkra, hogy a szerző aligha-
nem első regénye megírásakor volt a leginkább újításra vál-
lalkozó: tipográfiailag is hangsúlyozott, forma- és időbontó, 
igencsak kísérleti elbeszélésmód jellemzi az Üllő, dobszó, ha-
rangot. Ez a törekvés a sajátos regénypoétika mellett a mű-
faji kísérletezés tekintetében is erőteljes. Bár Szilágyi István 
valamennyi regényében a műfaji keretek tágítására, a műfa-
ji kódok keverésére törekedett, egyértelműen első regényé-
ben számol a legmesszemenőbb következményekkel ezeket 
az eljárásokat illetően. Szilágyi István szemmel láthatóan 
nem fogadja el a nyelvi megelőzöttség elvét, ebből adódóan 
nem igyekszik felszámolni az irodalmi műalkotás valóságra 
vonatkoztathatóságát sem az areferencialitás oltárán. Regé-
nyeiben nem az uralhatatlannak tűnő nyelvjátékok és nem az 
önmagukra reflektáló, kissé önjáróvá váló mondatok jelen-
nek meg, hanem egzisztenciák és sorsok reprezentálásának 
problémái. Számára a nyelv eszköz marad, miközben számol 
az elbeszélés nehézségeivel. Ha az areferenciális posztmo-
dern horizontjából tekintünk Szilágyi regényeire, akkor azok 
– még az első, kísérleti jellegű mű is – könnyen tűnhetnek 
konzervatívnak például Esterházy Péter kísérleteihez képest. 
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kapcsolatok jelölőláncainak mezejében hozza létre a szubjek-
tum reprezentációjának problémáját.”24 Anélkül, hogy min-
denestül elfogadnánk Bhabha rendszerét, kolinialitáskritiká-
ját a faji különbségek problémájától a sztereotípia fétisként, 
illetve hitként való felfogásáig, az idézett megfogalmazásból 
leszűrhetünk egy munkahipotézisként is jól használható elő-
feltevést, amely elemzésünk során segítségünkre lehet: ezek 
szerint a sztereotípia nem más, mint a reprezentáció rögzített 
formája, amely tagadja a különbségek játékát (értelmezésem-
ben bármiféle dinamikát), ami által egyben létre is hozza a 
szubjektum reprezentációjának problémáját. Megemlíthető, 
hogy miközben Bhabha többször is visszatér a rögzítettség 
fogalmához, érdekes módon emellé nem rendel ikerfogalmat. 
Ha viszont továbbgondoljuk elméletének ezt az aspektusát, 
és hangsúlyozzuk a megjelenő sztereotípiák folyamatjelle-
gének lehetőségét az irodalmi műalkotások természetét ille-
tően, egy sajátos dinamikát (a bhabhai értelemben vett játé-
kot) kapunk a szövegben. Ilyen alapon nyilvánvalóvá válik, 
hogy egy nem sematikus, autonómnak tekinthető esztétikai, 
poétikai jellegzetességekkel rendelkező irodalmi műalkotás 
tétje a rögzítettség kimozdítása a sajátnak, biztonságosnak 
hitt, készen kapott sémák puszta ismételgetéséből és igaz-
ságként elfogadásától a másikban való önfelismerésig, illet-
ve a saját idegenségének megtapasztalásáig. Ebből az elmé-
leti megfontolásból kiindulva tekintem Szilágyi István első 
regényét olyan műalkotásnak, amely a benne előtérbe kerülő 
sztereotípiákat a rögzítettségtől az eloldozottságig tartó, di-
namikus folyamatban viszi színre, folyamatosan reflektálva 
közben az idegenség és a reprezentáció problémáira.

24 Bhabha, A Másik kérdése…, 637.

lult (néha egyenesen kuszának tűnő) elméleti rendszerében 
úgynevezett ikerfogalmakkal dolgozik. Ezek jelentenek ren-
det, illetve rendszerezési kísérletet, kiindulási és visszatérési 
pontot a véletlenszerűségben, hiszen folyamatosan ezekhez 
tér vissza a szerző értelmezései során, újabb és újabb megvi-
lágításba helyezve azokat. Az ikerfogalmak közül a legismer-
tebbek: a különféleség [diversity] és a különbség [difference], 
a metafora és a metonímia, az elvitatás [negation] és a megvi-
tatás/alkudozás [negotiation], az elhelyez(őd)és [location] és 
a kifejez(őd)és [locution].23 Ezek a fogalmak határozzák meg 
– legalábbis bizonyos pontig biztosan, mint ahogyan Hárs 
László is megjegyzi tanulmányában – megközelítésmódjá-
nak logikai felépítését, sajátosságát, illetve teszik valameny-
nyire átláthatóvá a neves kortárs posztkolonialista elméle-
ti rendszerét. Bhabha elméletének egyik lényeges vonzata, 
hogy az irodalomelméleti diskurzusba emeli a megkötöttség 
[fixity] fogalmát a másság ideológiai konstrukciója, a  szte-
reotípia és a diszkrimináció kapcsán. Az elméletíró többfé-
le megközelítéssel is próbálkozik a sztereotípia fogalmának 
körülírásakor, az adódó nehézségeket pedig úgy próbálja 
feloldani, hogy rendre „a  sztereotípia olyan, mint…” típusú 
hasonlatokat használ, feltérképezi a lehetséges ambivalen-
ciá kat, hogy többször is eljusson egy-egy (olykor paradox) tu-
lajdonság körvonalazásához. Ilyennek tekinthető a követke-
ző részlet is: „A sztereotípia nem egyszerűsítés, mivel az az 
adott világ hamis ábrázolása. A sztereotípia azért egyszerűsí-
tés, mert a reprezentáció olyan megrekedt, rögzített formája, 
mely azáltal, hogy tagadja a különbség játékát (melyet a Má-
sikon keresztüli tagadás tesz lehetővé) [,] a lelki és társadalmi 

kialakulása. A  posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig, 
szerk. Bókay Antal – Vilcsek Béla – Szamosi Gertrud – Sári 
László, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 630–643.

23 A  fogalmak honi megnevezéseit Hárs Endre magyarítási kísér-
letéből vettem át. Vö.: Hárs Endre, A posztkoloniális én, Homi 
K. Bhabha irodalmi olvasata(i) = Uő., Én – túl a nyelven, Gondo-
lat Kiadói Kör – Pompeji, Budapest–Szeged, 2004, 200.
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nagyepikára, azzal mélyíti el, hogy az elbeszélő a kiemelt 
szereplők belső világára, tudatának és gondolatfutamainak 
dinamikus változásaira, az asszociatív természetű múltidé-
zésre és múltfeltárásra összpontosít. Így kerülnek felszínre 
a szereplők tetteit és motivációit meghatározó viszonyrend-
szerek, konfliktusok és dilemmák. Az elbeszélő viszonyulá-
sa saját kiemelt szereplőihez ebből adódóan nem monologi-
kus, hanem dialogikus természetű. Az a jellegzetesség, amit 
az orosz irodalomtudós, Mihail Bahtyin figyelt meg Dosz-
tojevszkij poétikájának elemzése során, az Üllő, dobszó, ha-
rangra is érvényes: „A szerző – regényének konstrukciója ré-
vén – nem a hősről, hanem a hőssel folytat párbeszédet. De 
ez nem is lehetne másképp: csak a dialogikus, ráhangolt be-
állítódás tudja a másik szavait komolyan venni, csak ennek 
van módjában közel férkőzni mind a másik gondolati alap-
állásához, mind pedig nézőpontjának megértéséhez.”26 Ez a 
dialogikus viszonyulás magyarázhatja a szereplők gondolko-
dásmódjától, az elbeszélés terétől és idejétől többé-kevésbé 
elszakadó, esszéisztikus jellegű betéteket, amelyek úgy viszik 
tovább (és sokszor el is bizonytalanítják) a szereplők elbeszélt 
tudata által felvetett dilemmákat, hogy azok az elbeszélő és a 
szereplők közötti hermeneutikai viszonyt is megragadják és 
dokumentálják.

Visszatérve az időkezelés problémájához, azt állíthatjuk 
tehát, hogy a fejezetekből egészen jól rekonstruálható Gencsi 
Anna egy-egy napja: nyomon követhetjük az ébredéstől a le-
fekvésig vagy a lefekvéstől az ébredésig tartó időszakot. Már 
az első fejezetet olvasva is láthatjuk: alig történik a húsz év 
körüli lánnyal valami érdemleges, nagy horderejű esemény a 
regény elbeszélt jelen idejében. Miután bizonytalan időre ha-
zaengedi a gyerekeket az iskolából, a helyi plébánoshoz, Béla 
paphoz megy. Majd a Kövesúton gyalogol hazafelé, közben 

26 Mihail Bahtyin, A hős és a szerző viszonya a hőshöz Dosztojevsz-
kij művészetében, ford. Könczöl Csaba = Uő., Dosztojevszkij 
poétikájának problémái, Gond-Cura – Osiris Kiadó, Budapest, 
2001, 83.

„…ezek a rendkívüli idők…”

Mint ahogy arról már szó esett, Szilágyi István első regényé-
ben az időbontás technikájával kísérletezett, az Üllő, dobszó, 
harang elemzését ezért célszerű a sajátos időkezelés kérdé-
sei vel kezdeni, mint ahogy ezt G. Kiss Valéria is felvetette ta-
nulmányában.25

A regény öt fejezetre tagolódik, és valamennyi fejezetben 
fontos szerepet játszanak a természeti törvények objektívnek 
tekinthető változásai, elsősorban a napszakok egymásra kö-
vetkezése. Egy nap eseményei, pontosabban az egyik éjszaká-
tól a másikig terjedő időszak foglalja keretbe például az első 
fejezetet. Ezt a keretet azonban több módon is fellazítja az 
író, illetve viszonylagosítja az elbeszélő. Míg az események 
láncolatából egy célirányosan a jelen felé haladó történet tá-
rul fel, addig az idő a folyamatosan megszakított (tipográ fiai-
lag is jelölt, elkülönülő részekre tagolt) elbeszélés és ehhez 
kapcsolódó viszonyítások, előre és hátrafelé irányuló utalá-
sok nyomán időben és térben is kiszélesedik, többirányúvá 
válik. A regényben olyan elbeszélő van jelen, amely nem ré-
sze ugyan a történetnek (formailag szerzőinek nevezhető), 
viszont nézőpontja nagyon közel áll valamelyik kiemelt sze-
replőéhez. Az első fejezetben a tanítónő, Gencsi Anna tuda-
tát látjuk megelevenedni. És hogy az egyes szám harmadik 
személyű elbeszélésmód mennyire a lány tudatának, sajátos 
gondolkodásmódjának feltárását és megértését célozza meg, 
expliciten is jelzi a szöveg, amikor olyan betoldásokkal sza-
kítja meg a tudatfolyamot a narrátor, amelyek az olvasó szá-
mára jelzik, itt, ebben a fejezetben a női szereplő gondolatai-
nak közvetítése érhető tetten. Bár az elbeszélőnek utólagos 
tudása van a regény elbeszélt jelenéről – ezt példázza a folya-
matos előrevetítés, amely a közeljövőből villant fel képeket –, 
nézőpontja korlátozva van. Azt a vékony cselekményszálat 
pedig, amely különben később is jellemző lesz a Szilágyi- 

25 G. Kiss, I. m.
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tő az elbeszélésben, amelyeket az elemzés során hasznosítani 
lehet: a) elsődleges elbeszélés – a tulajdonképpeni főszöveg, 
amelyben a történet kitérőkkel ugyan, de az elbeszélt jelen-
ből indul és minduntalan oda tér vissza; bár töredezett ez az 
elbeszélés, mégis kirajzolódik belőle egy meghatározó, lineá-
risan előrehaladó eseménysor képzete; b) másodlagos elbe-
szélés – ezek az elsődleges elbeszélésnél sokkal töredékesebb, 
abba mintegy beékelődő, tipográfiailag is jól elkülönülő szö-
vegegységek, amelyek a filmművészet formanyelvéből jól is-
mert flashback-, flashforward-technikát idézik (a regényben 
a visszaemlékező részek és az előrevetítések – különösen az 
utolsó fejezetben – is hozzá vannak rendelve ehhez a szint-
hez); a másodlagos elbeszéléshez tartozó részek egészen a re-
gény végéig párhuzamosan, attól eltérő időben haladnak az 
elsődleges elbeszéléssel, míg végül az utolsó fejezet végén, az 
elbeszélt jelenben találkoznak;28 c) a két előbb felsorolt mel-
lett még megkülönböztethető egy köztes elbeszélés is, amely 
elsősorban a nagyobb terjedelmű, dőlt betűvel szedett egy-
ségeket foglalja magában; ezek nem annyira irányítottak, 
mint a másodlagos elbeszélés visszaemlékezései és előrevetí-
tései, inkább a csapongó jellegű, víziószerű, olykor a szerep-
lők tudatától némileg talán túlzottan is eloldott, bölcselke-
dő részek tartoznak ide, amelyeknek funkciója az elsődleges 
elbeszélésben felmerülő gyakorlati kérdések elméleti tovább-
gondolása.

Amire a narratopoétikai finomhangoltságon túlmenően 
felfigyelhetünk a regény olvasásakor, az a jelen és ezzel össze-
függésben az egzisztenciák bizonytalanságának tételezése. 

28 Ezzel megszűnik a párhuzamosság, ami tipográfiailag úgy van je-
lölve a 282. oldalon, hogy a fettelés eltűnik a másodlagos elbe-
széléshez tartozó rész legvégéről. Megjegyzendő, hogy Szilágyi 
később – funkcióit tekintve legalábbis – ehhez kísértetiesen ha-
sonló beékelésekkel él az Agancsbozótban, némiképp átgondol-
tabb és talán hitelesebb módon: az emlékezéshez tartozó részeket 
Deres tudatához rendeli, és mindig valamilyen természeti jelen-
séghez kötődik a folyamat működésbe lépése.

bevásárol a fűszeresnél, végül déltájban hazaér. Körülnéz a 
ház körül, találkozik a szomszéd portán élő Tárnok Terivel. 
A  novemberi szürkületben beszélgetnek, majd Anna estére 
magára marad, és készülődik az éjszakához, az alváshoz. Ezt 
a cselekményszálat a körkörös időszemlélet által szövi bele 
Szilágyi a távolabbi és közelebbi múlt, illetve az előrevetített 
jövő hálójába.

A  szerző a könnyen kiismerhető – mert a természe-
ti törvényeknek alárendelt – időszakokat (a  napok múlá-
sát) az elbeszélés ütemének váltakoztatásával teszi variábi-
lissá. Míg az első egy éjszakától éjszakáig terjedő időszakot 
beszél el, addig a második fejezet már délutáni időpontban 
szakad meg, a harmadik fejezet kellős közepén lesz ismét éj-
szaka, a negyedik reggellel indít, hogy az ötödik fejezetben 
a két kiemelt szereplő már együtt várja a következő estétől 
virradatig tartó időszakot. Szilágyi ezzel az írói technikával 
tulajdonképpen lassítja az elbeszélés ütemét: ha elfogadjuk 
azt az elbeszéléstechnikai alapvetést, mely szerint „rövidsé-
get érzünk, ha az ismeretek gyorsan, hosszúságot, ha lassan 
követik egymást”,27 akkor a regény ütemét a rendkívül gyors, 
in medias res típusú felütésből eredő indítástól az egészen 
lassú, töprengő befejezésig váltakozó, de inkább a lassuló 
tendencia jellemzi. Azzal is lehetne érvelni, hogy a regény a 
külsőről fokozatosan tér át a belső világ feltárása felé, ez pe-
dig egyenes arányban hozza magával az elbeszélés ütemének 
fokozatos lassulását. Azt sem szabad persze figyelmen kívül 
hagyni, hogy az elbeszélés végig rendkívül töredékes, állan-
dóan meg-megszakad, és ezeket a szakadásokat a különböző 
részek közé helyezett tipográfiai jelekkel külön is jelzi a szö-
veg. A megszakítás és a jelenhez való folyamatos visszatérés 
bizonyos időre felfüggeszti a célirányosan előrehaladó elbe-
szélés képzetét, körkörös szerkezetet rajzolva ki ezáltal az ol-
vasó tudatában. Ilyen szempontból több szint is elkülöníthe-

27 Szegedy-Maszák Mihály, Kemény Zsigmond, Kalligram, Po-
zsony, 2007, 58.
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a szóbeli bakatörténetek hitelét kérdőjelezi meg egysíkúsá-
guk miatt. Anna a bátornak, hősnek beállított szereplők és a 
katonatörténetek mögött „a férfiasság látszatát” őrző férfia-
kat lát, akik valójában „félelmek közt csalnak, gyáván ölnek, 
s mindezen félelmeiknél csak a megfutamodástól való félel-
mük, csak az őszinteségtől való rettegésük erősebb. Ezért 
csodálta őket” (38.).29

Ezen túl a háború jelentette családja számára a gyors ki-
emelkedést és meggazdagodást, azt, hogy apjának „jól menő 
bőrkereskedése” lehetett. Miközben a legtöbb ember meg-
sínylette ezt az állapotot, addig szülei, kihasználva a törté-
nelmi helyzet kínálta lehetőségeket, „szegénysorból főutcai 
zongorás, zsalus ablakú ház tulajdonosaivá” (35–36.) léptek 
elő. Anna viszont elutasító mind az ezzel járó kisasszonyko-
dó életmóddal, mind pedig édesanyja leplezett primitívsége 
fölé kerülő nevetséges modernkedésével szemben. A jómód-
ba való lépéssel együtt járó gondatlanság helyett inkább a 
szabad választás és döntés jogát, illetve egy olyan életmódot 
szeretett volna választani, amely Vura Feri választásaihoz 
hasonlóan őt is feljogosítaná arra, „hogy ítélkezhessen kör-
nyezete fölött” (35.). Ezt – a rendelkezésre álló igencsak szű-
kös lehetőségek miatt – csak úgy tudja elérni, ha tanítónak 
tanul, majd elhagyja családját, környezetét. Ehhez jött kapóra 
Vura Feri egyik levele, amelyből Anna megtudta, hogy Gid-
rányban épp tanítóhiány van.

Viszonya Vura Ferihez kettős természetű. A  távolból 
szemlélve sokáig bátor férfinak képzeli: „annak idején cso-
dálta Vura Ferit, őt látta-képzelte az emberi nagyság csim-
borasszójának” (39.). Kapcsolatukban akkor állt be változás, 
amikor Anna elhatározta, hogy a gidrányi iskolába megy ta-
nítani. Mikor a lány megjelent a faluban, Vura kapkodni kez-
dett, zavart lett, és feltűnt, hogy nem fogadja szívesen Annát. 
Szembesülve azzal, hogy Feri családjával együtt a háború elől 

29 Szilágyi István, Üllő, dobszó, harang, Irodalmi Könyvkiadó, Bu-
karest, 1969. Az oldaljelölések erre a kiadásra vonatkoznak.

Ha arra gondolunk, hogy a regény ideje egy, a hétköznapi tár-
sadalmi renden kívüli időben, a háború éveiben játszódik, ak-
kor a létbizonytalanság szinte önként adódik ebből a helyzet-
ből. Anna már a regény kezdetén olyan szituációkban találja 
magát, amelyekben szinte semmi bizonyosság nincs: nem 
tudja, mikor folytathatja a tanítást, ahogy azt sem, a frontvo-
nal eléri-e, és ha igen, mikor a hármas falu felsőgidrányi ré-
szét. A tanítónő magára marad a Pogácsi-portán gondolatai-
val és saját múltjával, s ebben a helyzetben idézi fel, próbálja 
rekonstruálni, értelmezni folyamatosan az elbeszélt jelenig 
vezető útját. Ahhoz, hogy az időben és térben szétszórt, egy-
máshoz sokszor esetlegesen kapcsolódó eseményekből tuda-
tosan értse meg helyzetét és kilátásait Anna, fogalmakhoz 
(szavakhoz) és személyekhez kapcsolódó viszonyrendszere-
ket alakít ki magának, amelyek nagymértékben meghatároz-
zák saját világképét és önmaga megértésének folyamatát.

Előkészített fordulat:  
a viszonyrendszerek előzetes feltérképezése

A  regény mélyreható elemzésekor alighanem megkerülhe-
tetlen a szereplők közötti viszonyrendszerek mégoly vázla-
tos feltérképezése, hiszen ahhoz, hogy feltárjuk a „messziről 
jött” tanítónő, Gencsi Anna világképét és az otthon elhagyá-
sának motivációit, előbb meg kell ismernünk szüleihez és a 
háborúhoz (a kettő szorosan összefügg), tanító kollégájához, 
Vura Ferihez, a helyi plébánoshoz, Béla paphoz, az erdőben 
bujkáló Őnyey Gáborhoz és a szomszéd portán élő Tárnok 
Terihez fűződő, folyton alakuló és történetileg is meghatá-
rozott viszonyát.

Annának a háborúhoz való viszonya távolságtartó, iro-
nikus. Elutasítja vagy kiforgatja azokat a főleg nosztalgikus 
jellegű narratívákat, amelyek meglehetősen sztereotip mó-
don hőssé emelik a háborúban részt vevő katonákat, és el-
lenséggé alakítják a másik oldalon harcolókat. De nemcsak 
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gyedikig közvetett módon van jelen a regény elbeszélt jelenét 
tekintve: Anna gondolataiban, visszatekintő nézőpontból 
felidézve és Tárnok Terivel – főleg számonkérő éllel – foly-
tatott párbeszédkísérleteiben még itt-ott feldereng valami a 
rendkívüli, már-már emberfeletti erővel bíró fiatal férfi alak-
jából, aki ekkorra „megrokkant nagyember” (18.), illetőleg 
„megrokkant, szomorú ember” (50.) lett, és aki jószágait rej-
tegetve éppen kint bujkál valahol a Csíkbércén. A negyedik 
fejezetben, a háború végén Gábor ismét hazatér a szomszéd 
portára. Komolyabb szerepe azonban már nem igazán van: 
Annával és Karatna Istvánnal beszélget, tervezik a jövőt a 
háborút követően kialakuló, a korábbihoz képest radikálisan 
új rendszer keretei között.

Ami Gábor és Anna viszonyában a kettejük közötti érzel-
mi kötődés, jelesül a szerelem kérdése mindvégig nyitott kér-
dés marad, a szöveg folyamatosan felveti ennek lehetőségét, 
majd rögtön el is bizonytalanítja azt. Miközben a lány követ-
kezetesen barátságnak nevezi a kettejük közötti viszonyt az 
első fejezetben, addig a negyedikben, amikor a visszatérő Gá-
bor feltűnik a Pogácsi-porta közelében, már „[n]em a férfit, 
a szeretőt akarta üdvözölni: a megtérőt, a hazaérkezőt vágyta 
így fogadni, amit talán az érteni sem értene” (195. – kiemelés 
tőlem: Cs. L.). Hogy mi is történhetett Anna és Gábor között, 
ami idáig vezetett, arról az elsődleges elbeszélésbe ékelődő, 
tipográfiailag is elkülönülő másodlagos elbeszélés mégoly tö-
redékes, a regényben szétszórt részeiből szerezhet tudomást 
az olvasó.

A két, egymástól rendkívül távoli világkép találkozása az 
első fejezet 24.-től a 27. oldalig terjedő párbeszédében ragad-
ható meg. Anna jövetelét, célját firtató kérdését egészíti ki Gá-
bor azzal, hogy ismerteti a gidrányi szemléletet, amely a moz-
gás, a helyváltoztatás helyett az otthon maradást és bizonyos 
szempontból az élet végéig tartó bezárkózást tekinti termé-
szetesnek: „– Mi megszoktuk, hogy ott éljük le az életünket, 
ahol születtünk, a házban, ahol meghalt apánk… Vagy esetleg 
abban, amit magunk építettünk. Máshol idegennek éreznénk 

való menekülést választja és elhagyja a falut, Anna szemében 
teljesen átértékelődik mindaz, amit róla gondolt: „semmi kis 
emberré” (40.) zsugorodik benne Vura Feri. Szerepe viszont 
azért lényeges Anna világképének alakulásában, mert a fér-
fi volt az, aki először mutatta meg a lánynak, hogy milyen is 
lehet jövevényként, idegenként, messziről jött emberként élni 
egy számára idegen és nem mindig barátságos környezetben.

A faluban valamennyire biztos tájékozódási pontot jelent 
Anna számára a helyi plébános, Béla pap. Annak ellenére, 
hogy a lány és a pap hitének természete eltér egymástól, An-
na színtiszta szeretetet érez iránta, a felekezeti különbségek 
inkább csak játékos bosszantásként tűnnek fel (a pap katoli-
kus, de a lány református köszöntéssel fordul felé). Ugyanak-
kor Anna távolságtartó, például ironikusan közelít a pap által 
is előszeretettel használt nagy szavakhoz, illetve a népmentő 
pátoszhoz (16.). De azt is tapasztalja, hogy ez a megközelítés, 
az irónia, a gúny, az ártatlannak szánt kötekedés vagy a meg-
botránkoztatás nem úgy működik a kettejük közötti kommu-
nikációban, mint ahogyan azt előzetesen elképzelte.

Őnyey Gábort tekintve végül is megfordul a Vura Fe-
ri kapcsán elemzett viszony, hiszen az ő esetükben már a 
hely (bel)i, az otthon lévő, a  falu szokásrendszerét jól isme-
rő férfi közelít az idegennek számító, távolságtartó, a  töb-
biek által tisztelettel, de némi bizalmatlansággal is szemlélt 
tanítónőhöz. Hogy kettejük kapcsolata kezdettől fogva nem 
egyenrangú, a  következő idézet jól mutatja: „Annának tet-
szett akkoriban az Őnyey Gábor barátsága, sokszor várta 
is ezeket az alkalmakat, amikor a férfival az idegenből jöt-
tek mindentudó hangján szólhatott” (23–24. – kiemelések 
tőlem: Cs. L.). Anna nemcsak barátként tekint Gáborra, de 
egyfajta játszótársként is, akit bevonhat saját identitáskere-
sésének játékába. Az már inkább véletlennek tűnik, hogy az 
eleve nem azonos feltételekkel, játékszabályokkal zajló játék-
ból egy életre szóló sorstragédia rajzolódik ki. Őnyei Gábor 
az elsődleges elbeszélésben úgy szerepel, mint aki már csak 
árnyéka egykori önmagának. Az első fejezettől egészen a ne-
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tűnő interpretációt, a szerelem lehetőségét állítva a helyére. 
Az elbeszélő viszont ezek mellett a másodlagos elbeszélés-
ben érvényesülni hagyja Gábor nézőpontját is, amire oda-
figyelve sokat árnyalódhat az olvasó képzete: Anna neveté-
se, amelynek okát Gábor igazából nem volt képes megérteni, 
magával kísérte őt, amikor indulatosan útnak indult a faluba. 
Az indulat természetesen már önmagában is megváltoztat-
ta látásmódját, amely így a jelentéktelen dolgok felnagyítá-
sában és saját lelkiállapotának a dolgokba való kivetítésében 
realizálódott. Annáén túl – ilyen állapotban – a saját falu-
belijeitől származó ugratásokat sem volt képes a helyén ke-
zelni: bármerre nézett, azt látta, hogy mindenfelől az ő élet-
módját és jellemét éri támadás. Ezért szúrt szemet neki – és 
így kap többletjelentést a szövegben –, hogy egyedül a kovács 
„viselt ellenzős városias sapkát a faluban” (57. – kiemelés tő-
lem: Cs.  L.). Illetve így vált ellenségévé az üllő, amely An-
na gesztusát mímelve kezdett el viselkedni a kivetítés okán: 
„A  műhely poros, vasszínű homályában csak az üllő vona-
lai csillantak kihívón. Magabiztos acél bikafej. Őnyeynek úgy 
rémlett, a  sötétben nevet.” (57. – kiemelések tőlem: Cs. L.). 
Innen nézve kevésbé a virtuskodás döntő a fiatalember tet-
tében, mint küzdelme saját lelki démonaival: az üllőcipelés 
helyettesítő funkciót kap. Mivel Gábor eléggé zárkózott em-
ber, sőt az egyik ideillő állandósult kifejezéssel azt is lehetne 
mondani, nem a szavak embere, hiszen legtöbbször valóban 
nincs szava bizonyos, számára nem nyilvánvaló problémák 
érzékeltetésére, ezért eleve nehezen érthetne csak szót a nála 
sokkal műveltebb Annával, aki szakmájából kifolyólag más-
képp kötődik a szavakhoz, a jelentésekhez és a beszéd aktu-
sához. Ez a különbség adja a kettejük közötti viszony ambiva-
lenciáját: a szavak és a tettek nem harmonizálnak egymással. 
Az irónia viszonylagosítja az Anna által kimondott szavak je-
lentését, de Gábor saját korlátai miatt nem képes arra, hogy 
játszótárssá váljon ebben a nem tét nélküli játékban, dacára 
minden őszinte és ösztönös érdeklődésnek. A kulturális kü-
lönbségek jól mutatják a sztereotípiák működését és mozgás-

magunkat…” (25. – kiemelés tőlem: Cs. L.). Őnyey Gábor szá-
mára a családi örökség (elsősorban a Felsőgidrányban talál-
ható porta és annak gondozása) és a falu szokásrendjébe való 
beilleszkedés jelenti az otthonosságot, az önazonosság meg-
tartását. Mégsem kerüli el a mással, az idegennel való találko-
zás lehetőségét, sőt érdeklődve fordul a faluban távolinak és 
különösnek tűnő, frissen betelepülő tanítónőhöz. Gábor vég-
ső soron a másban való önmegértés hermeneutikai alapveté-
sét követi ösztönösen. Erre feleli aztán Anna határozottan, 
saját idegenségének, vendég voltának teljes tudatában: „– Lát-
ja, éppen ez az. Én itt vendég vagyok. S a vendégre vigyáznak. 
Ha az ember idegenbe kerül, alkalmazkodik, vagy legalábbis 
tudomásul veszi a vendéglátók szokásait. S ha ezt megteszi, 
akik befogadják, gondoskodnak róla, hogy ne kelljen félnie.” 
(25.). Az viszont, hogy a lány feleleteinek játékos iróniáját nem 
képes megérteni, dekódolni, saját világképének korlátaira kel-
lene figyelmeztetnie Gábort. Ezt a furcsa ellentmondást, ami 
a férfi őszinte kíváncsisága és ebből fakadó érdeklődése, illet-
ve saját korlátaival való szembesülésének elmaradásából adó-
dik, a regény nem képes sem feloldani a megértés és tudatos 
cselekvés szintjén, sem pedig elmélyíteni.

Sokszor jelenik meg a szövegben a virtus kifejezés Gábor 
tettére vonatkozóan. Tulajdonképpen ezt veszi át G. Kiss Va-
léria is elemzésében,30 Fekete Vince pedig az íróval készült 
nagyinterjújában31 nevezi virtuskodásnak ezt a jelenséget. Én 
azonban úgy gondolom, nem mindegy, milyen nézőpontból 
szemléljük és értékeljük az üllőcipelést és a fiatal férfi tragé-
diájához vezető eseménysort. A  kovács, Püsem, vagy a ko-
vácssegéd, Józsiás nézőpontjából valóban könnyen tűnhet 
egyfajta virtuskodásnak, céltalan erőfitogtatásnak Gábor 
tette – mindenféle távlat nélkül. Anna már mélyebben lát a 
történtek mögé, így elbizonytalanítja ezt a leegyszerűsítőnek 

30 Vö. „botor kísérlete, a virtusos üllő-cipelés tragikomikus hatású”. 
G. Kiss, I. m., 102.

31 Vö. „Én mindig folyóra, nagyvíz mellé vágytam”, 114.
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de morális szempontból is. Nem szabad elfelejteni, hogy An-
na még ártatlan, soha nem volt férfival: „fojtogatta, percen-
ként gyilkolta magányossága, tisztasága, szűzvolta, tehetet-
lensége” (276.) – mondja a regény utolsó fejezetében róla az 
elbeszélő. Tehát ebből az alapállásból tesz megjegyzéseket a 
férfiakról és a szexualitásról.32 Ehhez képest Teri már nagyon 
fiatalon megtapasztalta a férfiak szexuális jellegű közeledé-
sét, így alakított ki magának egy olyan szemléletet, amely-
ben minden természetessé és egyszerűvé vált egy idő után. 
Ezért sem érti, miért okoz gondot Annának elfogadnia, hogy 
nemrég egy ismeretlen katonának adta magát: „– Kötekedős 
kedvében van ma, Annacska. Haragszik rám a katonák  miatt. 
Pedig… ha egyszer egy utat kitapostak, nem sokat változik 
valaki lábnyomaitól…” (63.). Ezt a szemléletet Anna nem ké-
pes elfogadni, és számonkérően veti fel Terinek a szerelem 
kérdését, amire aligha tud egyértelmű választ adni az újdon-
sült Őnyeyné. Anna valójában ekkor még nem tapasztalta 
meg a szerelmet és a szexuális jellegű közeledést, csak jól kö-
rülhatárolt morális elképzelései vannak minderről, míg Teri-
nek egyáltalán nincs szüksége a férfiakkal való együttléthez 
szerelemre, morális érzékét pedig mindannyiszor felülírja a 
pillanatnyi remény, hogy arra az időre, amikor épp valakinek 
odaadja magát, nincs egyedül.

Mivel nem értik meg egymás nézőpontját és érték-
szemléletét, és mivel eleve nem egyenrangú partnerek-
ként beszélgetnek, ezért kommunikációjukban a gúny válik 
meghatározóvá. Más természetű ez, mint a Béla papot meg-
botránkoztatni akaró gesztus vagy az Őnyey Gábor felé irá-
nyuló mindentudó hang. A gúny Anna részéről rendkívül fi-
nom, a Teri által kimondott bizonyos kifejezések, mondatok 
megismétlésén alapul. Mihail Bahtyin Dosztojevszkijről írt 
könyvében Leo Spitzer egyik megfigyelését idézi, amely ese-
tünkre alkalmazva is remekül ragadja meg a jelenség lénye-

32 Egy szöveghelyen maga vallja be Karatna Istvánnak, hogy ő nem 
tudja „megítélni férfiasságukban a férfiakat” (242.).

irányát: míg a kettejük között zajló párbeszéd az eloldozott-
ságot és a viszonylag szabad kommunikációs teret ígéri, addig 
a későbbiekben fokozatosan válnak rögzítetté a viszonyok: 
Anna idegensége nem változik, nem válik ismerőssé később 
sem Gábor számára.

Szilágyi ahhoz, hogy szembesítse Gencsi Anna saját vi-
lágfelfogását egy nála radikálisan másképp gondolkodóéval, 
egy vele ellentétes karaktert rendel mellé a regényben. Éppen 
ezért kétféle, egymással kibékíthetetlen világkép találkozik 
és végső soron „csap össze” Gencsi Anna és Tárnok Teri feje-
zeteken átívelő párbeszédei, pontosabban párbeszédkísérle-
tei során. Míg a regény más szereplőivel való viszonyát Anna 
a visszatekintés, az önelemzés és az ezen átszűrt múltidézés 
által határozza meg leginkább, addig a Terivel való kapcsola-
ta nagyon is jelen idejű, eleven, a gyorsan változó, a kérdés-fe-
lelet sémán alapuló beszédaktusok alapján meghatározott. 
Ez a helyzet leginkább a drámai alapszituációkra emlékeztet: 
a  két egymás mellé rendelt szereplő vívódása, gondola taik, 
a  gondolkodásmódok eleve radikálisan eltérő módja nem 
annyira a múltból (feltűnően kevés a Teri múltját taglaló le-
író jellegű rész), mint inkább a párbeszédekből vagy ezek le-
hetetlenségéből rajzolódik ki.

A  két női szereplő folyamatos közeledése egymáshoz 
paradox jellegű. A  regényben több helyen expliciten is ki-
mondatik a beszélgetések során, hogy mindkettejük közös 
tapasztalata egymás tulajdonképpeni meg nem értése. Még-
sem képesek elszakadni egymás vonzásköréből, sőt újra és 
újra megpróbálkoznak a párbeszéd kialakításával. Végső so-
ron aligha tehetnek mást: ebben a – háború meghatározta – 
rendkívüli időben a két szomszéd egymásra van utalva. Teri 
magányát oldandó látogat folyton a szomszéd portára, egyko-
ri ideiglenes lakóhelyére, időszakos otthonába, Anna pedig, 
valahányszor szüksége van valamire, az Őnyey-portára siet.

Ahogyan előrehaladunk a regényben, jól láthatóvá válik, 
hogy a két nőalak több szempontból is ellentéte egymásnak. 
Nemcsak az osztály-, illetve a kulturális különbségek miatt, 
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A mindent felforgató jövevény

A  bezárkózás eredményeként létrejövő nyugalmi állapotot 
a második fejezetben színre lépő katonaformájú alak moz-
dítja ki. Amint a katonaszökevény megjelenik a Pogácsi-por-
tán, Anna – saját maga számára is meglepő módon – izgatott 
lesz, mozgása kissé koordinálatlanná válik, mellőzi a tuda-
tosságot, kényszercselekvésekbe kezd: „Míg a férfi lezökkent 
a lócára, a  hosszú asztal előtt, a  lány talán háromszor jár-
ta meg a konyhától a szobájáig az utat anélkül, hogy tudta 
volna, mit keres; vagy valóban keresett volna valamit.” (76.). 
Természetesen nem véletlen ez a reakció. Az első fejezetben 
az elbeszélő már beavatott minket Anna egyik titkos vágyké-
pébe, amelyben a lány által várt férfitípus körvonalazódott:

a körülötte forgolódó partnerek iránti ellenszenve 
előbb-utóbb, ha a képregények férfihőseiből is, de ki 
kellett rajzolja gondolatban-lélekben azt az embert, 
akihez képzeletében menekülhessen e valósok, eleve-
nek elől. Az álomkép magas, csontos férfi volt, akinek 
le kellett hozzá hajolnia – ilyen magas férfi az eddigiek 
között nem akadt. És ennek a férfinak mindig érkeznie 
kellett valahonnan. […] Az illető csak tengerész vagy 
ilyesmi lehetett, akit mindig várni kell… (41. – kieme-
lések tőlem: Cs. L.).

Miközben a lány a saját vágyképéhez csak gúnnyal tudott vi-
szonyulni annak idején, addig ebből a képből a második fe-
jezet elejére, a  felsőgidrányi faluban bizonyos szempontból 
valóság lesz. Az ajtóban megjelenő, az udvaron még „behú-
zott nyakkal előredőlve” (75.) átsuhanó idegen valójában nem 
váratlanul jött, érkezését jelek előzték meg: a faluban már egy 
ideje arról beszéltek, hogy az erdőben bujkáló katonák, akik 
között vannak más vidékről valók, éjszakánként bemennek 
a faluba élelemért, ruháért stb. A  kérdés tehát, amit ezzel 
kapcsolatban a regény a továbbiakban felvet: hogyan képes 

gét: „Amikor beszédünkben beszélőtársunk megnyilatko-
zásának egy kis szeletét reprodukáljuk, már csak a beszélő 
individuumok megváltozásának erejénél fogva is elkerülhe-
tetlen a beszéd hangnemének megváltozása: a »másik« sza-
vai a mi szánkból mindig idegenül hangoznak, és hozzájuk 
nagyon gyakran gunyoros, túlzó, csúfolódó intonáció tár-
sul.”33 Efféle gúnnyal, csúfolódó intonációval ejti ki Anna Te-
ri már előbb idézett szavait, amikor az saját félelmét oldandó 
szeretne a tanítónőnél maradni:

– Hátha be találnak jönni az éjszaka?
– Na és ha bejönnek? Azokra még csak meg sem 

haragudhatsz, hiszen ezek már elhajtották a derese-
ket. Mi van tőlük féltenivalód… Te mondtad: ha egy-
szer egy utat kitapostak… (66.)

A két nő értékszemlélete aligha békíthető ki egymással. Ket-
tejük beszélgetéseinek nem is a közös nevezőre hozás a cél-
ja, ha van célja egyáltalán. Anna és Teri merev előítéletekkel 
közelítenek egymáshoz, és annak ellenére, hogy rendszerint 
elbeszélnek egymás mellett, képesek a másiknak fájdalmat 
okozni. Anna életében most először talált olyan női vetély-
társra, akit nem tud megérteni, akinek motivációit hiába ku-
tatja, mindenhol csak túlzott egyszerűséget és ösztönösséget 
talál, amelyek azonban önmagukban nem szolgálnak kielégí-
tő magyarázattal a radikálisan eltérő világ- és önértelmezé-
sek párbeszéd-képtelenségére.

33 Leo Spitzer, Italienische Umgangssprache, Leipzig, 1922, idézi: 
Bahtyin, A szó Dosztojevszkijnél, ford. Kiss Ilona – Szőke Kata-
lin = Uő., Dosztojevszkij poétikájának problémái, 241.
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egyaránt idegen ember közeledéséről beszélhetünk: mindkét 
szereplő menekül saját múltja elől, és menedéket egymás kö-
zelében találnak. Az idegen nő fogadja be az idegen férfit át-
menetinek tekinthető otthonába a háború vége felé.

Bár Anna befogadja az idegent, a jövevényt, azt is hang-
súlyozni kell, hogy nem bízik meg benne feltétel nélkül. Le-
egyszerűsítve mondhatnánk, hogy mindig rajta tartja a 
szemét: utánasettenkedik a padlásra, hallgatózik, ki- és meg-
figyeli mozdulatait, méregeti, tanulmányozza a férfit. Ez ért-
hető a regényszituációból, hiszen a katonaszökevény már el-
ső pillantásra is különös embernek tűnik, akinek a ruháján 
még rangjelzésnek sincs nyoma, amely utalna arra, milyen 
katona lehetett egykor.

Összefoglalóan: az idegen megjelenése bizonyos értelem-
ben potenciális veszélyforrást jelent Annára nézve. A  férfi 
fegyverét – amely ki van biztosítva – állandóan maga mellett 
tartja, viselkedése pedig végig meglehetősen kiszámíthatat-
lannak minősíthető. Nem véletlen, hogy Anna először egy-
szerűen lökött alaknak gondolja, majd félhangosan és han-
gosan is bolondnak nevezi. Ezt csak fokozza a lány kérdéseire 
érkező reakció: a  katonaszökevény folyamatosan nevet, vi-
dámság nélkül, olykor természetesen, de néha „szinte esze-
lősen” (139.). A gyanakvás, a bizalmatlanság azért motivált, 
mert ebben a háborús helyzetben a katona fogalma mögött 
mindig ott van az erőszaké is: az erőszak eleve bele van kó-
dolva a katonaszerepbe. Ugyanakkor a gyanakvásba őszinte 
kíváncsiság keveredik, és ez az, ami előbbre viszi a katona-
sághoz és a férfiszerephez kötött sztereotípiák kimozdításá-
nak, illetve eloldozásának folyamatát.

Eleinte a felvett és (el)játszott szerepek szerint folyik 
a kommunikáció, egészen a sorsfordító pillanatig, az erő-
szakkísérletig. Anna könnyedén belemegy a játékba, a folya-
matosan el- és kitérített ironikus párbeszédekbe, hiszen az 
ismeretlen férfi egészen másként alakítja történetté katona-
élményeit, mint ahogyan a lány eddig tapasztalhatta és meg-
szokhatta. A szövegben sokszor visszatérő motívum a mese, 

viszonyulni Anna az új helyzethez, amely önvizsgálatra és 
nézeteinek felülvizsgálatára készteti, illetve hogyan fogadja 
vágyképének bizonyos fokú megtestesülését, valóra válását?

Anna barátságosan fogadja a hozzá betérő idegent: ételt 
és szállást biztosít neki, a padláson bújtatja, többször ránéz, 
tulajdonképpen valódi vendéglátásban részesíti. Sőt egy jel-
képes gesztust tesz – amit az olvasó érthet, a jövevény még 
nem –: a  férfi számára felkínálja a kék zománcos mosdó-
tálat, amelyet különben annak idején nem szívesen osztott 
meg a vele együtt élő Tárnok Terivel. Olyan ez a szituáció, 
mintha az ismeretlen férfi egy tisztulásfolyamat lehetőségé-
hez jutna az ártatlan lány által: mintha a harctér poklából 
való megfutamodása után egyből a tisztítótűzbe kerülne, 
ahol maga döntheti el, merre indul tovább. Mindenesetre fel 
van kínálva számára a megtisztulás lehetősége mind testi, 
mind pedig lelki értelemben:34 a mosakodás, a  kosztól va-
ló megszabadulás, illetve a beszéd (gyónás?), a kitárulkozás 
által. Hogy aztán él-e vele a férfi, vagy sem, az már szabad 
akaratára van bízva.

A Szilágyi Istvánról portrét készítő Sturm László az álta-
lunk elemzett regénnyel kapcsolatban jegyzi meg egy helyen, 
hogy „hőse az itteni tanítónő, Anna és az általa befogadott 
katonaszökevény”.35 Kérdés azonban, mennyire lehet érvé-
nyes értelmezés az, amely itteninek nevezi Annát. Az Üllő… 
alapszituációja éppen arra épül, hogy a Gidrányba költöző ta-
nítónő az itt töltött nem túl hosszú idő alatt nemhogy nem 
vált ittenivé, de végig konokul megőrizte idegenségét, és a kö-
zösség csak távolságtartó tisztelettel nézte, követte eddigi te-
vékenységét a faluban. Sokkal inkább érvelhetünk amellett, 
hogy ebben az esetben két egymás és környezete számára 

34 Bár a kettő mintha elválaszthatatlanul következne egymásból. 
Karatna szavai: „– Mosakodni? Hisz a ruhám, mindenem koszos, 
hiába tisztálkodtam a múltkor is… A lelkem is büdös. Lélek? Lé-
lek. Rohadék.” (212.)

35 Sturm László, Szilágyi István, Szépirodalmi Figyelő 2004/3., 92–
93.
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toznak, tulajdonképpen minden felfordul. Újabb fordulatot 
jelent a regényben, amikor Karatna István erőszakkísérletet 
követ el Gencsi Anna ellen. Még akkor is erőszakkísérletnek 
kell tekintenünk ezt a tettet, ha a szöveg végig nyitva hagyja 
a kérdést: vajon Anna önként is Istvánnak adta volna-e ma-
gát? Mindenesetre ahhoz, hogy a „fiú, a katona, a férfi, az ide-
gen, az ember, a szökevény” (200.), ahogy sorolja a narrátor a 
(társadalmi) szerepeket, így, összetettségében már kezdettől 
fogva vonzotta Annát, nem fér kétség. Sőt, a harmadik feje-
zetben, egy önmegszólító résznél konkrétan felmerül (igaz, 
csupán kérdés formájában), hogy a férfinak adná magát:

…Őrület. Mi bajod? Mi történt veled? Amint egy má-
sik – egy férfi – föltűnt, máris úgy érzed, hogy saját lá-
badon nem bírsz megállani? […] Mire kell neked, mit 
vársz tőle, mit adsz neki? Mit adhatsz neki? Magadat? 
Talán még igyekezni is fogsz, hogy ebben megelőzz 
másokat? Így, ilyen áron láncolnád magadhoz? És ha 
sikerült, mit érsz majd el vele? Sikerül? Mit tudsz te 
magadról, a szerelemről, róla? Róluk? Hogyan közelí-
tesz magadhoz ilyen érzésekkel? Majd te is megma-
gyarázod magadnak, miután lettél a valakié, hogy ez 
az élet rendje? És éppen úgy lesz rendjén, ahogyan be-
következik?… Mert ugye itt a nagy alkalom, – kár vol-
na kihagyni. (142–143.).

Az említett második fordulat a regényben – mint ahogy az 
idézetből kitűnik – nem tekinthető teljesen váratlannak, 
egyfajta action gratuite-nek, hiszen elő van készítve, és lehe-
tősége szinte egyenesen következik az előzményekből, vagy 
legalábbis logikailag levezethető belőlük. De ami ennél is lé-
nyegesebb, hogy az erőszakkísérlet végül meghiúsul: Anna a 
függönyrudat hívja segítségül, amely a férfi fejére esik. A lányt 
hirtelen csak a menekülés foglalkoztatja, de mikor megnyug-
szik, a  férfi felélesztésével kezd el foglalkozni, hogy később, 
a regény utolsó fejezetében végre kezdetét vehesse a virrada-

illetve a mesélés, a mesemondás,36 de beszédes Karatna Ist-
ván viszonya a történetmondáshoz, a saját élmények hiteles 
közvetítésének lehetőségéhez, illetőleg megkérdőjelezhető-
ségéhez. A pátosz helyett ugyanis mélységes irónia és gúny 
jelenik meg Karatna elbeszélt katonatörténeteiben. A  fér-
fi olyan regiszteren szólal meg, amely nemhogy hősiesként 
állítaná be a katonaságot, a  katonalétet, hanem épp ellen-
kezőleg, a hősiesség eszményének lebontásába kezd. A  férfi 
nemcsak azt mutatja meg ezzel, hogy a katona is ember, aki 
fél, sőt olykor gyáva, hanem közvetíti a háborúból való kiáb-
rándulás tapasztalatát, elutasítja az értelmetlen öldöklést és 
a harcoló felek hazug propagandáját. Annának tetszik ez a 
szokatlan, deheroizáló beszédmód, közel áll a saját elképzelé-
séhez, világképéhez. Ezért alakulhat ki benne a vágy egy idő 
után, hogy úgy figyelje a férfit, mint saját tükrét: „Őt figyel-
néd, igaz, mint saját tükrödet, benne néznéd magad, lesnéd, 
mit jelenthetsz valakinek, egy férfinek” (142.). Gencsi Anna 
azzal, hogy befogadja a katonaszökevényt, rejtegeti, bújtatja, 
hazudik érte (Teriéknél unokafivérnek nevezi őt), tulajdon-
képpen a cinkosává válik.

Ezért tűnhet furcsának, milyen ellentmondó gondolatok 
jelennek meg és kavarognak Anna fejében: először még leg-
szívesebben rágyújtaná a férfira a házat, majd amikor külső 
veszélyt észlel, szinte eszelősen veszi védelmébe a padláson 
megbúvó szökevényt. Ehhez a paradox, elsősorban érzelmi 
alapú gondolkodáshoz kapcsolódnak később azok az önvizs-
gáló, önelemző, előzetesen köztes elbeszélésnek nevezett ré-
szek, amelyekben felmerül: vajon a gondolataiért büntethe-
tő-e az ember?

A katonaszökevényhez két lényeges fordulat kötődik a re-
gényben. Az első nyilvánvalóan a megjelenése, rejtőzködése 
a porta padlásán, aminek hatására a körülmények megvál-

36 Vö. Karatna önironikus szavaival: „Úgy látszik, hogyha ehhez az 
asztalhoz leülök, mindjárt obsitosnak képzelem magam, s kato-
namesékkel hozakodom elő…” (163.)
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pasztalata Annának, többször is gondol arra, hogy őt megfi-
gyelik, nyomon követik olyan emberek, akiket ő nem láthat, 
mert rejtőzködnek.

Míg Anna inkább szerepváltó, próteuszi alkat, addig az 
utolsó fejezetben vele egyenrangú viszonyba lépő Karatna 
István személyisége más mintázatot mutat. István rendelke-
zik egy olyan társadalmi szereppel, mégpedig az örök veszte-
sével, amelynek – visszatekintő perspektívából – alárende-
li élete valamennyi mozzanatát. Személyiségének változásai 
nem annyira a külső ráhatásoktól, pontosabban nem a min-
takövetéstől válnak függővé: „Mert amint valaha is valakit 
majmolni kezdett, másvalaki hatása le is rombolta benne az 
előzőét s ő így épülhetett tovább” (222–223.). A lerombolt ha-
tásokra ráíródó új tapasztalatok formálják, alakítják jellemét.

Szilágyi István az utolsó fejezetben egy tiszta herme-
neutikai létszituációt teremt: két, egymáshoz közel fekvő em-
ber beszélget, és próbál túllendülni egymás meg nem értésén 
úgy, hogy a párbeszédre helyezik a hangsúlyt. Ezen túlme-
nően pedig, amikor épp elhallgatnak, tudatmozgásukat, bel-
ső monológjaikat látja megelevenedni az olvasó. A  reggel 
eljövetelével mintha csendesen elrendeződnének a dolgok: 
mind a szereplőkön túli világ (a háború éppen véget ér), mind 
a belső tapasztalatok (egymáshoz mégis sikerül bizalmas kö-
zelségbe kerülniük) terén.

Az utolsó fejezet talán legfontosabb tapasztalata – amire 
a regény szövegében szétszórtan eddig is felfigyelhettünk –, 
hogy bármely elbeszélés, legyen az mégoly alapos, tagolt, 
mély, voltaképpen „csak egy a sok elmondható közül, és ta-
lán nem is a leglényegesebb” (227.). Az előítéletek, sztereotí-
piák ennek reflektáltsága mentén kezdenek eloldódni: a sza-
bad akarat és az eleve elrendelés dinamikájában folyamatos 
mozgásban vannak a merevnek látszó igazságok. Sajátos di-
namika jelenik meg így a szövegben, amely elősegíti, hogy 
az éppen megmerevedő szemlélet mindig kimozdulhasson a 
helyéről. Balázs Imre József jegyzi meg egy kritikájában: „Az 
irodalomtól gyakran várja az olvasó, hogy mozdítsa ki a szte-

tig tartó, önvizsgáló és önfeltáró párbeszéd, illetve belső mo-
nológ, mely kettejük lelkivilágát viszi színre a rendkívüli ese-
mény utáni zilált lelki folyamatok elrendeződésekor.

Csendes elrendeződés

Gencsi Anna – ha gondosan végigtekintünk a regény fejeze-
tein – igen sokszor játszik valamilyen szerepet, amely egy-
részt belső indíttatás, másrészt pedig külső hatás eredmé-
nyeként születik meg. Van olyan szereplehetőség, amellyel 
egyáltalán nem képes azonosulni: ilyen az alkalmi udvarlók 
fogadása és a kisasszonykodás. Van, amit azért ölt magára, 
hogy olyannak látsszon, mint amilyennek elképzelik őt má-
sok: ilyen, amikor Őnyey Gáborral az idegenek, a messziről 
jöttek mindentudó hangján beszél. Máskor olyan szerep-
lő modorát veszi át, akinek a rendkívüli időkben is szilárd-
nak tűnő értékrendje Anna mások számára kiismerhetet-
len, folyton változó szerepe miatt viszonylagossá válik: ilyen, 
amikor Tárnok Terivel beszélgetve Béla papot játssza meg.37

Anna egyik szerepből a másikba lép át a regény fejeze-
tei során. Ugyanakkor soha nem tudja felhőtlenül megját-
szani magát, mert tart a leleplezéstől, attól, hogy valaki kö-
veti, figyeli őt, vagy pedig attól, hogy véletlenül, akaratlanul 
is elszólja magát, és akkor feltárulna mások előtt rejtegetett 
valódi személyisége. A „nézve levés”38 különben alapvető ta-

37 Vö. „»Most Terinek megjátszom Béla papot«, gondolta Anna” 
(55.).

38 A kifejezést Dobos István Édes Anna-elemzéséből kölcsönöztem: 
„A »nézve levés« Édes Anna állandó tapasztalata. Anna félelmé-
nek megtestesülése a madáralakzat helyettesítéses láncolatába il-
leszkedik: »Egy Macquart-csokortól, melyből pávatollak nyúltak 
ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a pávaszemek egyenesen 
őt nézik, s mikor elhaladt előtte, félretekintett.«” Dobos István, 
A regény performativitása. Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Alföld 
2011/11., 67.
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Hazudnále múltat magadnak?
(Dragomán György: Máglya)

Dragomán György a Máglyában folytatja az előző regény, 
A fehér király által kijelölt utat, és ismét a közelmúlt törté-
nelméhez fordul témáért. De míg az előző kötet a diktatú-
ra természetét vizsgálta egy fiatal, kamaszodó fiú szemszö-
géből és kialakulóban lévő értékvilágából, addig a Máglya a 
rendszerváltás pillanatának dilemmáit tárja elénk – ezúttal 
főként egy fiatal lány és nagymamája távlatából. Ez a kétféle 
távlat viszont távol áll egymástól, és a feszültség az emlékek 
előtörésével egyre csak nő: a szakadék a perspektívák között 
megszüntethetetlennek látszik végig a regényben. Erre csak 
ráerősít, hogy a Nagymama monológjai tipográfiailag is el-
különülnek a szöveg többi részétől.

A történet kezdetén fény derül Emma közel sem egysze-
rű sorsára: autóbalesetben vesztette el szüleit nemrég, és csak 
az intézetben szerez tudomást még élő nagymamájáról (akit 
szintén Emmának hívnak), amikor az eljön érte, hogy elvigye 
magához. A lány a hazafelé tartó úton végig szorong, ahogy 
új otthonában sem találja eleinte a helyét: „Nem vagyok ott-
hon, máshol vagyok, ennél a furcsa öregasszonynál vagyok, 
aki elrabolt és azt hazudta, hogy ő a Nagymamám, nem lett 
volna szabad higgyek neki, az én hibám az egész, ha nem hit-
tem volna neki, akkor minden rendben lenne, minden olyan 
lenne, mint amilyen régen volt” (72.). Nem érti, hogy az em-
lékmű előtt miért néz rá rossz szemmel egy idegen nő, mi-
után meglátja nagymamáját, ahogy azt sem, miért nevezik 
besúgónak az osztályban vele egykorú új társai. Sok a titko-
lózás a Nagyapa halála körül, ahogyan a szülei és nagyszü-
lei közötti korán megromlott viszony is tisztázatlan számára, 
legalábbis egyelőre. A fiatal lány végképp összezavarodik, hi-
szen környezete olyasmikre tesz utalást állandóan, amikről 
neki nincs ismerete, személyes tudása, de arra hamar rájön: 

reotípiákat: hogy ne a már jól ismert világgal találkozzon az 
ember újra, hanem tudjon meg valami mást, újat is a világ-
ról.”39 Ennek az elvárásnak az elemzett regény eleget is tesz. 
Szilágyi az Üllő, dobszó, harangban olyan regényvilágot te-
remtett, amelyben a létbizonytalanság és a folyamatos szo-
rongás által felvetett, mindenféle teljességeszménnyel szem-
ben bizalmatlan, a sztereotípiákat és előítéleteket kimozdító 
kérdések alighanem fontosabbá válnak, mint az ezekre érke-
ző lehetséges és viszonylagos válaszok.

39 Balázs Imre József, Sanyi bá Elvisszel találkozik = Uő., Erdé-
lyi magyar irodalom-olvasatok, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai 
Társaság, Kolozsvár, 2015, 241.
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ról, de ő maga még nem foglal állást ezekben a kérdésekben 
(gondoljunk csak az Apa felidézett véleményére a jelszavakról 
és jelmondatokról, valamint az ehhez fűzött ironikus meg-
jegyzésére a hazugság elsajátításáról, illetve a Nagymama se-
rénykedésére, hogy unokáját megtanítsa rendesen hazudni). 
Ez a fajta bizonytalanság, identitáskereső attitűd járul hozzá 
ahhoz, hogy Emma én-elbeszélői és függő beszédből építke-
ző elbeszélésmódja hitelesen közvetítsen egymásnak ellent-
mondó, egymást kizáró nézőpontokat és párhuzamosan futó 
történeteket. Az egyik ilyen szembetűnő változás, hogy a kez-
detben ellenséges viszony ellenére érzelmileg azonosul osz-
tálytársa, Krisztina tragédiájával, aki a tüntetésen vesztette el 
ikertestvérét. Sőt az áldozat pozíciójában ketten elmélkednek 
azon, hogy van-e joguk élni egyáltalán.

Nem ilyen egyszerű és egyértelmű a Nagymama történe-
te. Először is sok a titok a Nagyapa öngyilkossága körül. Hi-
szen miért vetne véget életének egy olyan ember a rendszer-
váltás idején, aki mindig is a rendszer ellensége volt, aki még 
a hírhedt (és A fehér királyból már jól ismert) Duna-csator-
na átnevelő táborát is megjárta? A Nagymama kerül gyanúba 
titokzatos múltja miatt: „Nagyapám egész élete arról szólt, 
hogy nemet mondjon, csak ahhoz, hogy ezt megtehesse, va-
laki másnak igent kellett mondani” (360.). Múltja ott kísért 
a mindennapokban: a megvető pillantásokban, a kirekesztő 
légkörben és persze a regény egyik csúcspontjának nevezhető 
„vendégváró” részben.

A  feldolgozatlan – és talán feldolgozhatatlan – múlt 
kérdéséhez kapcsolódik az elbeszélés másodlagos szintje: 
a Nagymama önmegszólító narrációval előadott monológtí-
pusú megnyilvánulásai. A  visszatekintő perspektívából elő-
adott monológokat motivikus kapcsolódási pontok indítják 
be. Amikor az idősebb Emma meglátja unokája kabátjára 
tűzve a sárga csillagot, eszébe jut, hogy látta ezt már egykori 
kedves barátnőjén, Bertukán. Amikor a fiatal lány szerelmére 
terelődik a szó, ő is egykori szerelmére gondol. Ezek a mono-
lógok aztán kissé önjáróvá alakulnak át, bár a motiváció vilá-

terhes családi örökséggel kell szembenéznie. Ekkor fonódik 
össze a regényben a családtörténet és a történelem.

A regény jelen ideje zavaros, átmeneti korszak. Már ki le-
het dobni és el lehet égetni a régi rendszerhez tartozó tár-
gyakat, de még elevenen él az emberek tudatában az előző 
rendszer képe. A rendszerváltást ugyanis forradalom előzte 
meg, amelynek során az éppen megbukó hatalom képviselői 
utoljára még erőt demonstráltak: belelőttek a tömegbe, ár-
tatlan civilek – közöttük fiatalkorúak – halálát okozva ezzel. 
Ez a fellázadt tömeg kollektív tudatában élő trauma. A for-
radalom vezetői úgy gondolják, az ő oldalukon van az igaz-
ság. Joguk van ahhoz, hogy megkeressék a bűnösöket és meg-
büntessék őket (a mártírhalált halt emberek nevében is). Ezt 
a közönséges forradalmi logikát, illetve önjelölt igazságosz-
tó-szerepet problematizálja és árnyalja a Máglya úgy, hogy 
emberek, sorsok és választások alapján bemutatja: nem olyan 
biztos, hogy ítélkezhetünk bárki felett a végletekig leegysze-
rűsített „jó” és „rossz” kategóriái szerint.

A narrátornak a történethez viszonyítható távlata alap-
ján az elbeszélés két szintjét különböztethetjük meg a re-
gényben. Az első szinten Emma, a fiatal lány jelenik meg, aki 
egyben központi alakja az elbeszélésnek, amely a regény je-
len idejében közvetíti a saját és másoktól átvett tapasztalato-
kat. Emma a történet kezdetén a tanú szerepében nyilvánul 
meg: nincs még erős, megkérdőjelezhetetlen identitástudata. 
Sokszor saját testét is idegennek érzi: „Pucér vagyok, a tükröt 
nézem, ahogy a repedt fele mozaikosra töri a testem. Olyan, 
mintha összekeveredtek volna a darabjai. […] Én vagyok és 
nem én vagyok” (255.). Így tehát amikor tükörben látja meg 
meztelen testét, illetve amikor különféle szúrásokkal kísérle-
tezik, aligha tekinthető azonosnak önmagával. Ennek azon-
ban nem csupán hátrányai, de előnyei is vannak az elbeszélést 
tekintve. Emma előfeltevései még nem merevedtek normává, 
sőt inkább közvetett benyomásoknak tekinthetők értékkép-
zetei is, amelyekkel nem feltétlenül tud azonosulni, ál lan dóan 
elbizonytalanodik. Emlékei vannak ugyan eszmékről, ideák-
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A befejezés nyilvánvaló túlzásai ellenére a Máglya egy idő-
szerű és fontos regény. Gördülékeny nyelven megírt, jól ol-
vasható műalkotás. Az sem mellékes, hogy olyan etikai kér-
dések kerülnek benne előtérbe, amelyek a mai közbeszédben 
is jelen vannak, és legtöbbször a tabu határait feszegetik. 
Mert ki az áldozat és ki a tettes egy eleve hazugságra, besú-
gásra és sunyiságra épülő rendszerben? Kinek van joga egy-
általán ítélkezni a másik felett? Az, aki nem lett része a rend-
szernek, vajon hogyan kerülte el a „beavatódást”? Egyáltalán, 
van-e olyan ember, aki nem kompromittálódott a diktatúra 
hosszú évtizedei alatt? Kinek kell rettegnie, és ki járhat fel-
szegett fejjel a rendszerváltás után? A válaszok nem mindig a 
jóindulat hermeneutikája mentén fogalmazódnak meg. Min-
denki gyanús egy kicsit. Ahogy az sem kétséges: a szabadság 
törékenyebb, mint gondolnánk.

(Dragomán György: Máglya, Magvető Kiadó, Budapest, 
2014.)

gos: a Nagymama lelkét nyomja valami, amit el akar mondani. 
Csakhogy már nem tudja megkülönböztetni a kitalált, feltéte-
lezett múltat a valóditól. Nem tudja azt sem biztosan: elárul-
ta-e barátnője búvóhelyét az egyenruhásnak, vagy csak jöttek 
a katonák, és mindenkit feltettek a lágerbe tartó vonatra.

Hogy ezek a kitérők ne feszítsék szét a regény kereteit, 
egy hitelesítő írói fogással él Dragomán. A  Nagymamáról 
kiderül: egykor elmegyógyintézetben kezelték. Innen néz-
ve egészen másképp viszonyulunk az elbeszélés elsődleges 
szintjét megszakító monológokhoz. Könnyen érvelhetünk 
amellett, hogy műfajként éppen ellentétje a fiatal Emma min-
dent befogadó és közvetítő elbeszélésmódjának: a traumati-
zált Nagymama nem képes feldolgozni a múltat, sok év után 
sem tud megbékélni azokkal az eseményekkel, amelyek még 
fiatal korában történtek meg vele.

Viszont nem hallgathatjuk el azt sem, hogy aggodalmat 
kelthet bennünk a regény befejezésének megoldatlansága. 
A tanú pozíciójából kitörő, egyszer csak a (szuper)hős szere-
pében tetszelgő fiatal lány alakja ugyanis hamis, hiteltelen. 
Az olvasó nem győz csodálkozni azon, hogy az előbb még 
identitásválságban lévő fiatal Emma milyen hamar alkot ha-
tározott véleményt több kényes és összetett etikai kérdés-
ben. Az sem tisztázott, honnan kap annyi erőt ez a törékeny, 
hallgatag, reszkető lány nagymamája megmentéséhez, hogy 
mindent félretéve kockára tegye életét. Arról nem is beszélve, 
hogy egy ehhez hasonló parkolási jelenet talán egy Die Hard 
típusú akciófilmbe is beillene:

odanyúlok a kézifékhez, benyomom a végén a gombot 
és felrántom a kart, a salakszállító sikoltva, recsegve, 
nyikorogva oldalra pördül, majdnem felborul, de az-
tán mégse, nekifarol a szobor talapzatának, majdnem 
kidönti, de aztán mégse, egymás után repülnek le ró-
la a koporsók, egymás után hasadnak kétfelé a kocka-
köveken, egymás után öntik magukból mindenfelé a 
dossziékat és az iratokat (442.).
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lád szétesését figyelő egyik gyerek elbeszéléséből tudjuk meg. 
Sem ő, sem óvodás korú testvére nem érzi magát biztonság-
ban otthon. Eleinte ugyan a narrátor igyekszik viszonylag 
pozitívan fogadni a helyzetet: „Volt bennem valami büszke-
ség is, hogy nekem most milyen nehéz, és, hogy én mostan-
tól akkor problémás gyerek leszek” (18.). De a novella egészét 
mégis a félelem tapasztalata lengi át. Az öcs fél az otthontól, 
az apa fél a megcsalástól és a széteső családtól, az én-elbeszé-
lő pedig fél attól, hogy az apa részegen lejáratja magát. Ilyen 
szempontból remekül elő van készítve a novella vége – nem 
véletlen, hogy kidolgozottsága alapján ez a kötet egyik leg-
erősebb írása. Még a szöveg elején kiderül, hogy az elbeszélő 
gyakran kihagyta az úszásórákat, nehogy apja terhére legyen, 
mivel az apa „semmitől sem félt annyira, mint attól, hogy a 
saját tanítványai előtt esetleg nevetségessé válhat” (11.). Eh-
hez képest válik emlékezetessé olvasás után az a különösen 
groteszk kép, amint a nagyapával elsétáló két gyerek látja és 
hallja részeg apjukat hörögve vonaglani a bűvész mutatvá-
nyában, miközben a nézőtér csak nevet a szerencsétlen férfin.

Szintén a családi biztonság hiányával találkozunk A tisz-
táson című novellában. A család szétesése után – az apa ré-
szegen nekihajtott egy fának, az anya lelépett Írországba egy 
doktorral – az elbeszélő a bácsikájánál maradt. Az egyes 
szám második személyű, önmegszólító narrációból megtud-
juk, hogy az elbeszélő megbukott az érettségi vizsgán, ezért, 
mintegy büntetésből, egy sintértelepen kénytelen dolgoz-
ni napi nyolc órát. Itt bontakozik ki a voltaképpeni történet: 
egy nap pénzt fogad el azért, hogy a rásózott macskakölykök-
kel kezdjen valamit. A sintértelepen, a kutyák között persze 
nem lehet helyük, marad a dögkút. Ekkor játszódik le az igazi 
„hétköznapi dráma” – ahogy egy helyen maga a szöveg is ne-
vezi az ilyen helyzeteket. Mikor a dögkúton meglátja bácsiká-
ját egy idegen nővel – feltehetően örömlánnyal – in flagranti, 
valami végleg megszakad az elbeszélőben: „Mintha megint 
elvettek volna tőled valamit, mintha megint el kellene átkoz-
nod mindent és mindenkit, hogy te magad túlélhess” (49–

Megszakadó történetek
(Krusovszky Dénes: A fiúk országa)

Pontos megfigyelésekből és ezekhez kapcsolódóan árnyalt 
nyelvhasználatból indul ki Krusovszky Dénes, akárhányszor 
változásfolyamataiban és egymáshoz való viszonyaiban áb-
rázolja valamelyik történetének szereplőit első novellagyűj-
teményében, A fiúk országában. A novellák szerkezeti váza 
egy viszonylag egyszerű képlettel leírható: általában in me-
dias res kezdés, utána visszatekintő narratív technikával is-
merjük meg az előzményeket, majd a jelenig visszatérő tör-
ténet egy hirtelen vágással megszakad. Ugyanakkor hiába a 
szerkezeti, poétikai hasonlóság, A fiúk országa novellái még-
sem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, aligha érdemes so-
káig keresni egy olyan metanarratívát, amelynek segítsé-
gével egységes történetet konstruálhatnánk a szövegekből: 
a beidegződött, éppen ezért gyakran elvárásként megjelenő 
kortárs olvasói beállítódást – tudniillik minden lazán össze-
függő szöveget lehetőleg regénnyé olvasni – ennél a kötetnél 
kénytelenek vagyunk levetni.

Mindehhez természetesen hozzátartozik, hogy a novel-
lákban feltűnő, illetve előtérbe kerülő identitások nem te-
kinthetők állandóknak, hiszen mindvégig változásfolyama-
tokban nyerik el szerepüket. A változásokat pedig valamilyen 
nem várt esemény, élmény, tapasztalat indítja be. Ilyen ese-
mény a család széthullásának előrevetítése a Mielőtt apámat 
kettéfűrészelték című nyitó novellában. Az apa, aki egykor a 
városi strandfürdő úszómestereként dolgozott, elveszíti állá-
sát. Mivel feleslegesnek érzi magát, egyre inkább belemerül 
az alkoholizmusba. Felesége ezt nem tudja megbocsátani, ál-
landó veszekedések alakulnak ki közöttük: a  kiegyensúlyo-
zott családi élet egyszer csak felbomlik. Ezt tetézi, hogy a ta-
nácsháza földhivatali osztályán dolgozó feleség folyamatosan 
félrelép egy kopaszodó, pofaszakállas férfival. Mindezt a csa-
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ti elő a szöveg. A kórházba érve megüti a fiú fülét a száraz, 
színtelen hang, amellyel a portárs kérdez vissza, mintha csak 
egy egyszerű foghúzásról vagy mandulaműtétről lenne szó. 
A folyosón pedig rácsodálkozik az övével azonos okkal vára-
kozó nőket körüllengő személytelenségre. Ekkor gondol bele 
először abba, hogy valójában meg sem értheti ezt a helyze-
tet: „legfeljebb az együttérző parazita pozíciója lehet” (88.) 
az övé. Majd ezekkel a szavakkal gondolataiban válik férfi-
vá: „Férfi vagyok, most váltam azzá, és nem korábban, a sze-
retkezéseink alkalmával, hanem ezekben a pillanatokban, 
ahogy magányosan és bután ácsorgok itt a nőgyógyászati 
osztály huzatos folyosóján” (88.).

Két további novella foglalkozik egyén és kulturális kör-
nyezet, valamint a beilleszkedési zavarok problémájával 
– nem azonos sikerrel. A Mélyebb rétegek elbeszélője külföldi 
diákként ismerkedik Prága utcáival és tereivel, illetve szintén 
külföldi diáktársaival tölti a szabadidejét valamelyik szóra-
kozóhelyen. A szobatárs egy arab diák, akiről nagyon hamar 
kiderül, hogy nem ivott még alkoholt, valamint nem volt még 
nővel. Az elbeszélő mutatja meg neki, hogy léteznek felnőtt-
filmek, aminek később ára lesz: a pornográfia stilizált vilá-
gára és ízére rákapó Ahmed valami súlyos dolgot tesz a má-
sik cserediákkal, Nasztyával a Csehországban töltött utolsó 
éjszakáján. Annak ellenére, hogy az előzetes információkból 
sejteni lehet, mi történt a lánnyal, a szöveg túl hamar ér véget 
ahhoz, hogy pontosan tudni lehessen a megvalósuló bűn ere-
jéről. Így viszont maga a történet is veszít súlyából: az olvasó 
részéről elmarad bármiféle azonosulás vagy elutasítás, egye-
dül a hiányérzet jelentkezik a túl korán jött befejezés  miatt. 
A címben előre ígért mélyebb rétegek tulajdonképpen feltá-
ratlanok maradnak, és a novella inkább tűnik magánérdekű 
beszámolónak, mint általánosabb érvényű műalkotásnak. 
Nem így A harmadik emberben. A késleltetés itt kifejezetten 
jól működik: a szöveg végéig feszültségben tartja az olvasói 
érdeklődést. Holott csak a legvégén tudjuk meg, ki az valójá-
ban, aki zsaroló módon beleavatkozott két férfi – egy vissza-

50.). Ennek hatására biciklijével útnak indul, sebesen, becsu-
kott szemmel a forgalmas úton. Itt viszont problémát okoz a 
történet hirtelen megszakadása, illetve az önmegszólító nar-
ráció és a történet viszonya, ugyanis sehol sincs pozicionál-
va az elbeszélő, nem tudjuk meg, milyen távlatból, honnan is 
mesélheti el a leírás alapján sejthető „sötét” végkimenetelt.

Forradalmi légkörben játszódik az Ismeretlen égbolt, 
amelyet – bár önként kínálja magát a referenciális olva-
sat – egy általánosabb korhangulatként is interpretálhatunk: 
„ahogy lenni szokott, egy rosszkor és rossz helyen elmondott 
politikusi beszéddel [kezdődtek a zavargások], amit sunyi 
egymásra mutogatás és szőnyeg alá söprés kísért, mígnem 
[…] valósággal kirobbant a harag és a gyűlölet, a tehetetlen 
düh és a szövevényesen egymásba fonódó sértettségek ele-
gye” (52.). Az események kellős közepén találja magát két fia-
tal fiú, akik a futás aktusában ismernek rá önazonosságukra, 
mert akárhányszor megállnak, a novellák hangulatából más-
hol is kiérezhető fenyegetettség veszi körbe őket. Az ütköző-
zónába jutva, egy szétvert telefonfülkében megszólaló, vala-
milyen ismeretlen embernek bocsánatot adó női hang jelenti 
– véletlenszerűségével, illetve az eseményt tekintve: abszur-
ditásával – az erkölcsi értelemben vett jó, a kicsinyességen fe-
lülemelkedni tudó, mélyen emberi minőséget a pillanatnyi-
lag felfordult világrendben.

A férfivá válás története elevenedik meg a kötet címadó 
novellájában, A fiúk országában. Az én-elbeszélő, aki eskü-
vője előtt áll, hazatérve a kiselejtezett régi holmik között ku-
tat, amikor is ráismer egy bársonynadrágra, amely előhívja a 
sorsfordító fiatalkori traumát: egykori barátnője abortuszát. 
Ahogyan a múltba tekintve fokozatosan tárul fel az olvasó 
előtt a történet, úgy kap sajátos árnyalatot a fiatal fiú sorsa: 
a dac, a túl felelőtlenül megélt élet, a kórházba való utazás so-
rán érzett érdektelenség szorongássá és zavartsággá változik 
át. Ezt kiválóan érzékelteti Krusovszky a tudat csapongásá-
val, illetve az emlékek és gondolatok közötti logikai kapocs 
fellazításával. A férfivá válás pillanatát is érzékletesen készí-
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ki számára: a csontok egy idő után a világ körforgásának leg-
sokoldalúbb metaforájává alakulnak át előtte. Így válik a kis-
sé bizarr történet végére az egyszerű asztalosmesterből meg 
nem értett géniusz, illetve így változik át környezete szemé-
ben megbecsült mesteremberből megvetett művésszé.

A fiúk országa szereplői általában meg nem értett embe-
rek valamennyi korosztály képviseletében: fiúk, férfiak, öreg-
emberek. A  fenyegetettség és a félelem, amit az idegennek 
ható környezet áraszt feléjük – átszőve a teljes novellagyűj-
teményt –, csak nehezen oldható fel egy általánosabb érvé-
nyű korrekcióra törekvő szándékban. Mégis efelé irányulnak 
a változástörténetek, még akkor is, ha olykor túlzottan ha-
mar szakadnak is meg.

(Krusovszky Dénes: A fiúk országa, Magvető Kiadó, Buda-
pest, 2014.)

húzódó pár – magánéletébe, amely beavatkozás hosszú időn 
át erősítette saját identitásuk normánkívüliségét, önazonos-
ságuk válságát.

A művészet befogadása, a művésziség mibenléte, illetve 
az élet és művészet kapcsolata kerül a középpontba három 
novellában. A New York-i konferencia utáni látogatás a helyi 
fiatal underground kultúrát népszerűsítő épületben szintén 
magán viseli a beszámolójelleget (Ramszesz szeme). A törté-
net egyes szám első személyű elbeszélője nem gondolja egé-
szen sikerültnek a szabálytalan formákban összehegesztett 
vasrudakból és a rudak végeire felszúrt hagymákból készült 
installációt. A  magánérdekűségen viszont akkor emelkedik 
felül a szöveg, amikor a Manhattan híd alatt – szinte elveszve 
a városban – az elbeszélő felnéz a hatalmas, bonyolult, már-
már absztrakt acélszerkezetre, és elkezdi (meg)érteni a ko-
rábban megtekintett műalkotást. Az új vadak ennél összetet-
tebb és árnyaltabb változástörténet. A családalapítás miatt a 
nyüzsgő belvárosból egy kertes házba kiköltöző fotós és an-
goltanár felesége elégedetlen a jelenlegi helyzettel, egyre in-
kább elhidegülnek egymástól, amihez nyilván nem kis köze 
van a meddőségnek. A fotós eleinte tanítványaival foglalko-
zik, de mivel menthetetlen dilettánsnak tartja őket, inkább 
más munka felé néz: helyszínelő fotós lesz. A novella nem kis 
tét körül forog. A központi kérdés: hogyan találja meg a fo-
tós a mindennapi gyakorlattá silányult fényképezésben újra a 
művészit, és ezáltal önmagát?

Bár már Az új vadakban is történt erre kísérlet, a kötet 
utolsó novellája, Az éjszaka vége jut el odáig, hogy élet, halál 
és művészet szálait megpróbálja szorosan egybefonni. A her-
ceg halála előtt magához hívatja a környék legkiválóbb asz-
talosát, Franz Rint mestert, hogy készítse el az utókor szá-
mára szánt hercegi örökséget: a halál és az élet emlékművét. 
A  mester, akinek szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, 
elein te ódzkodik a feladattól, míg el nem hiszi, hogy valójá-
ban ő maga is művész, és műalkotásának alapanyaga (az em-
beri csont és koponya) a végtelen lehetőségek tárházát nyitja 
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gek, illetve az állandó hajsza Budapestjéhez, valamint na-
gyobbrészt a Miskolc határában található egykori szénbánya 
vidékéhez, pontosabban a Lyukóvölgy környéki, közönyben 
és pusztulásban létező lakótelephez.

Az első szereplő, akinek tudatába bepillanthatunk, Bert, 
egy elvtelen karrierista, aki „szereti, ha nincs túl feszes ka-
pocs tétel és bizonyíték között” (12.), hiszen ez a hozzáállás 
biztosítja számára a folyamatos igazodást a nála erősebbnek 
vélt vagy éppen magasabb pozícióban lévő emberekhez. Et-
től függetlenül komoly politikai karriert szeretne magáénak 
tudni, de jellemtelensége nem teszi lehetővé az előrelépést a 
ranglétrán. Hiába magolja főnöke kedvenc gondolatait egy, 
a munkatársai által neki készített lemezről: senki sem tiszteli 
a munkahelyén, sehogyan sem tudja magára vonni a figyel-
met. Saját gondolatait állandóan háttérbe szorítja, semmi-
lyen hatalommal szemben nem vállalja a konfliktust, inkább 
a kiegyezést keresi a tőle eltérő nézeteken lévőkkel szemben. 
Olyannyira, hogy ez gyakran saját elveinek igen erős felül-
vizsgálatára készteti. Nem csoda, ha magánéletében is sorra 
jelentkeznek a problémák, mindaddig, míg végül arra gondol: 
„kiegyezett volna egy hagyományosabban rossz, korlátozot-
tan nyílt, csöndesen zakatoló magánélettel” (13.).

Bert bátyja, Alfred egy ötvenes évei elején járó volt kato-
natiszt, aki leszerelés utáni nyugdíjából viszonylag fényűző 
módon él a Lyukóvölgy környéki lakótelepi házában. Mivel 
unalom veszi körül, életének részévé váltak a különféle szá-
mítógépes játékok virtuális terei, amelyeket gyakran vetít rá 
közvetlen környezetére. A  virtuális tér és a valóság közötti 
határvonalat egyre vékonyabbnak hiszi, míg úgy érezzük: ez 
a határ itt-ott el is tűnik, könnyen átjárhatóvá válik. A játék 
azért érdekli ennyire Alfredet, mert közben találkozik „sa-
ját hatalma és energiái végességének fenyegető rémképével” 
(85.). Másik nagy szenvedélye a szexuális örömök hajszolá-
sa, a kielégülésig való eljutás alkalmi (fizetett) partnerek se-
gítségével. Csupán ezekben a felületes kapcsolatokban ké-
pes ugyanis megélni a hatalmi viszonynak a katonaságból 

Az ösztönlét kicsiny, kék doboza
(Jenei László: bluebox. kiskerti tabló)

Jenei László regénye első olvasásra zavarba ejti a befogadót: 
a bluebox ugyanis nem egy gyors ütemben olvasható, nem is 
könnyen emészthető műalkotás. Komoly befogadói aktivitás 
szükséges ahhoz, hogy a töredékes szerkezetben, a  hirtelen 
– olykor nem is eléggé indokoltnak tűnő, igen éles – váltások-
ban, az önmagára reflektáló kiszólásokban megtaláljuk azt a 
fonalat, amelynek segítségével végigjárhatjuk a regény labirin-
tusát, felismerhetjük a tudatosan elhelyezett akadályokat, s vé-
gül betekintést nyerhetünk az elidegenítő hatások mögé. Mert 
ha ez sikerül, egy finom kézzel megalkotott, sűrű szövésű (szö-
veg)világ tárul elénk. Jenei regénye olyan, mint az első pillan-
tásra szokatlannak tűnő vállalkozások általában: minél több-
ször olvassuk el, annál jobbnak, sikerültebbnek érezzük majd.

A meglehetősen terjedelmes regényt Jenei nem bízza sem 
a cselekményre, sem az önfeledt történetmesélésre: a vékony 
cselekményszál három „főhős”, Bert, Alfred és Mark elbeszélt 
tudatmozgása köré szerveződik. A  bluebox nyolc fejezetből 
áll, az első hat fejezetben mindig egy adott szereplő tudata 
kerül a középpontba, az utolsó kettőben viszont már kevered-
nek a nézőpontok. Ily módon az éppen kiemelt szereplő tu-
data vetül ki elénk, szövegszervező erőként pedig az emléke-
zés, a tudattalanból előtörő feldolgozatlan traumák és szabad 
asszociációk sora, a  szexuális frusztráció, valamint a tudat 
ezekre irányuló reflexiója lép működésbe. A szöveg így mind-
végig nyitott marad, nincsenek lezárt vagy befejezett részek. 
Ennek a nyitottságnak viszont ára van: a  mérhetetlen vi-
szonylagosság. Alfred Marknak odavetett félmondata mintha 
csak az értelmező folyamatos elbizonytalanodását példázná: 
„ki tudja, milyen történetbe csöppenünk éppen” (155.).

A regény tere tulajdonképpen a következő konkrétan is 
megnevezett két helyszínhez köthető: Bert okán a lehetősé-
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képes szabadulni tőlük, s a sokszori emlékezés, felidézés, új-
raértelmezés közben jelenik meg a konstrukció és a korrekció 
problémája: a  regényben temérdek utalás van ezekre, ami-
kor is egy-egy szereplő ráérez arra, hogy az adott szituációra 
használt kifejezése vagy helyzetértékelése nem eléggé pon-
tos, felülírásra szorul. Bert az utcákkal kapcsolatos félelmeit 
vetíti ki egyik gyerekkori emlékére. A történet szerint édes-
anyjával sétáltak az utcán még a hetvenes években, amikor 
egy részeg ember bezuhant az Avas szálló eszpresszójának 
kirakatába, s minden csupa vér lett. A vér látványától a fiatal 
fiú átmeneti vakságot élt át: „Az utcákkal kapcsolatos gyer-
mekkori félelmeit találta meg. Bár nem tudott róla, hogy ef-
féle félelmei lennének, ideiglenesen úgy döntött, voltak” (24.). 
Bert a múltbéli eseménynek a jelenben történő újraértelme-
zésével keres magának önigazoló narratívát. Ahogyan lénye-
gében ugyanezt teszi Alfred is. Álmaiban halott rokonaival 
viaskodik folyton, amit még igyekszik természetesnek venni. 
De volt egy álma, szintén a hetvenes évekből, amely idővel 
sem akar kifakulni: a szenespincében, ahová az anyja küldte, 
látta, amint az udvar sarkában élő Katona bácsi magáévá tesz 
egy cigány lányt. A fiatal tudat démonizálta a lányt, és ez a 
hatás megmaradt a regény jelen idejére is: „Az a démon üte-
mesen és színtelenül nyögött, mintha egy metronóm kattog-
na, és az arca halálosan rémisztő volt, egyébként is feketébe 
játszó tájékai harci árnyalatokat kaptak, mintha egy ördög-
gel birkózna a bácsi” (69.). Talán ezt az élményt is szerette 
volna maga átélni, amikor izgatottan ment bele felnőttként 
az alkalmi szexuális együttlétekbe az Alfridákkal. De Alfred 
nemcsak az álmokkal viaskodik. A halott lány képzete még 
egyetemista korából kísérti. Egykori évfolyamtársa, miköz-
ben ki akart állni udvarukból egy Lada Nivával, a falhoz nyo-
mott egy fiatal lányt. A gázoló apja viszont kiállt a szemtanúk 
elé és magára vállalta a tettet: az apa a látottak meghamisí-
tására kényszerítette a tanúkat. Ez az esemény és az utána 
következő vallomás igen erősen hatott arra, ahogy Alfred a 
valóság és fikció, a megtörtént és elképzelt esemény különb-

átmentett hierarchikus elrendezésében lévő tapasztalatát: 
„a lány is csak egy katona, akinek a parancsnokával kell azo-
nosulnia” (92.).

A  harmadik kiemelt szereplő, Alfred telekszomszédja, 
Mark különös művészlélek: rajztehetségét arra használja, 
hogy mások kielégülését segítse elő. Japán pornográf tartal-
mú, perverz képregényeket, úgynevezett hentaikat tervez és 
rajzol naphosszat. Környezetéből mindössze az érdekli, ho-
gyan formálható át egy-egy test vonalakká, illetve hogyan 
ábrázolható a gyönyör a hentai világában. Mark „akkor érzi 
jól magát, ha sikerül feljavítania a világot maga körül. A nőt 
nőiesebbé, a férfit férfiasabbá, az igazságot, ahogy az embe-
rek vágyni szoktak rá, katartikussá, a hazugságot pedig meg-
semmisítővé teheti” (119.).

A bluebox valószerűsége akkor lepleződik le (a több mint 
elidegenítő fejezetcímek mellett), amikor egymás mellé he-
lyezzük a kiemelt szereplőkhöz társított női karaktereket. 
Már a névadás is ironikus gesztusként hat, hiszen a párok a 
szövegben – nomen est omen alapon – a férfinevek nagyon 
hasonló hangzású női változatai: Bert felesége Bertha, Alfred 
alkalmi partnerei az Alfridák, Mark felesége pedig  Martha. 
Ehhez kapcsolódik továbbá az a sajátosság, ami a férfiak 
szélsőséges jellemét igyekszik ellenpontozni a női partnerek 
személyében. Bertha érzékeny irodalmár, aki dolgozatot ír 
Mikszáthról, amely alapján férjét állandóan szembesíti a va-
lósággal és gyenge jellemével. Az Alfridák ellenszolgáltatás 
fejében hagyják, hogy Alfred kiélje rajtuk százszor elképzelt, 
perverz vágyait, azokat, amiket egykori feleségei, Rhea és Una 
nem voltak képesek teljesíteni. Martha jól ismeri a realitáso-
kat, és pontosan látja férje nyomorúságos helyzetét, kilátásta-
lanságát. De honnan eredhet a kapcsolatoknak ez a radikális 
disszonanciája, illetve ilyen fokú eltérése a normalitástól?

Erre választ a múltban megélt, máig feldolgozatlan egyé-
ni traumák jelenthetnek. Ahogyan előbbre jutunk a regény-
ben, folyamatosan lepleződnek le a múlt sötét titkai. A trau-
mák viszont nem önmagukban válnak fontossá. A tudat nem 
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ösztönei és vágyai. Erre a bezártságra játszik rá a regény cí-
me, hiszen a bluebox itt nem csupán egy filmtechnikai trük-
köt, a kontextus alapján sokkal inkább egy végletesen relati-
vizált létmódot jelenthet. Erre utalhatnak továbbá a fejezetek 
éles váltásai is. A kiemelt szereplők a saját kisszerű, provin-
ciális és partikuláris világukba merevednek bele: „ebből, ami 
itt van a völgyben, már levezethetetlen a szépség, az itteni 
lét értelme a háborús technikában vetül ki, a dzsumbuj min-
den szeglete a mélység hiányáról, a sokféle haszontalanságról 
mesél” (203.). Nyilvánvaló: ebből a létmódból nem nyílik le-
hetőség egy üdvtörténeti narratíva felé.

(Jenei László: bluebox. kiskerti tabló, Bíbor Kiadó, Miskolc, 
2012.)

ségére tekint. A szövegben egy helyütt finoman jelzi is Alf-
red, hogy nem vesztette el minden kapcsolatát a valósággal, 
viszont komolyabb megbánás, lelkiismeret-furdalás nélkül 
relativizál egy bűntettet, amikor így elmélkedik: „a történtek 
ajánlott olvasata nem érintette magát az áldozatot” (79.). Rá-
adásul Bert és Alfred számára még ott a családi múlt kitöröl-
hetetlen szégyenfoltja: az édesapa börtönben ült, mert meg-
erőszakolt egy fiatal lányt.

Nem kétséges: az értékek viszonylagossága lesz úrrá a re-
gényen. Nem arról van itt szó, hogy hiányzik valamilyen fel-
sőbb, transzcendens hatalom vagy tudat, amely helyre tudná 
állítani a dolgokat. A regény férfi szereplőiből szinte minden 
értékelési alap hiányzik. Mintha a konvencionális társadalmi 
normák, eleve az erkölcsi-etikai minimum semmibevételével 
cselekednének: csupán a tudattalanból feltörő ösztön hajtja 
őket. Ebben az esetben viszont felmerülhet a kérdés: mi lehet 
a célja a leleplezéseknek?

Bertet nem érinti váratlanul, amikor balesete után meg-
tudja a kórházi ágyban, hogy szeretője, Luri csak magához 
akarta láncolni őt a terhesség elhitetésével, de valójában rá-
kos. Ahogyan feleségének halálhíre sem vált ki belőle külö-
nösebb érzéseket a regény végén: a hír után egyszerűen elal-
szik a sámlin. Mikor lelepleződik Mark előtt, hogy a hentai 
képregényekre beérkezett megrendelések a bosszantó szom-
szédjának, Alfrednek és barátainak köszönhetőek (mégpedig 
felesége, Martha közbenjárására), ahelyett hogy egy pillanat 
alatt összeomlana az élete, felkapaszkodik egy mobiltorony-
ra, majd onnan – lenézve a társaságra – önkielégít. Felmerül-
het ezek után az olvasóban: a leleplezések éppúgy célt tévesz-
tenek, mint az életutak ezen a kiskerti bázison vagy – Mark 
találó metaforájával szólva – hatalmas laboratóriumi üveg-
edényben.

A regény végéhez érve könnyen tűnhet úgy számunkra, 
mintha a három kiemelt szereplő, Bert, Alfred és Mark az 
ösztönlét kicsiny kék dobozába lenne zárva, külön-külön, s e 
dobozok falára vetülnének ki a traumatizált egyén emlékei, 
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vágásokkal, a  cselekmény hatásvadász módon történő bo-
nyolításával elbeszélt kalandok, a nem túl váratlan szerelmi 
és családi viszonyok taglalása, hanem a nyelvi megformált-
ság, a  narrátor helyzetének, látószögének, motiváltságának 
problémája felett nagyvonalúan elsikló elbeszélésmód is a 
ponyvaregény jellegzetességeire enged következtetni.

A szerző eléggé egyértelműen nyilatkozott egy interjú so-
rán saját, kevert műfaji jegyekkel élő módszeréről már előző 
könyve, a Vidróczki-kódex vonatkozásában, de jelen kötetre 
is érthető módon: „Rájöttem, hogy minden emberi élethely-
zetnek megvan a maga népmeséje. […] Így jött az ötlet […], 
hogy a meséket keverem a már-már szociografikus valóság-
gal, csak kisül belőlük valami. […] A regénnyel az elsődleges 
célom az olvasó szórakoztatása volt.”1 Látható, a szerző tu-
datosan törekszik a szórakoztatásra mint a szöveg által kivál-
tott hatás végső céljára, és szándéka szerint egyáltalán nem 
a szépirodalom mára mégoly légiesnek tűnő határain belül 
igyekszik esztétikailag érvényes művet létrehozni. Mégis, aki 
a kiadói műfajmegjelölést veszi komolyan, szépirodalomként 
kezdi olvasni A vörös nyelvű párducot. De vajon meddig ké-
pes eljutni egy ilyen olvasás a szöveg világának feltérképezé-
sében? Mit találhat a kötetben az, aki nem szeretné kritika 
nélkül elfogadni a szöveg és a paratextusok által felkínált le-
hetőségeket?

Talán a mese önértéke, illetve a meséhez való viszony 
a fikción belül az, ami a műfaji keveredésből szinte magától 
adódik, és ami az értelmező számára kiindulópontként szol-
gálhat. Hiszen Halász Margit az előzőleg elgondolt műfaji 
ideáltípushoz nem csupán egy, a  szöveg világából néha fel-
tekintő, ki-kiszóló elbeszélőt, de konkrét szereplőket is ren-
del. A második fejezet egyik epizódjában – amely kicsinyítő 
tükörnek is tekinthető – tűnik fel két vásári képmutogató, 
Viola és Berci. Violának megvan az a képessége, hogy alkal-

1 A betyár Marlborót szív, Bán Magda beszélgetése Halász Margit-
tal, Új Könyvpiac 2013/június, 6.

Kegytárgy a ponyván
(Halász Margit: A vörös nyelvű párduc)

Halász Margit könyvének, A  vörös nyelvű párducnak egyik 
fejezetében színpadias pátosszal és egyben meglepő naivitás-
sal szól ki az elbeszélő az olvasóhoz: „Micsoda idők. Mondjá-
tok már, hogy csak álom az egész. Mondjátok már, hogy va-
lami szertelen képzeletű író vásári ponyvájában olvassátok.” 
(226.). Kevés hasonló részlet található a szövegben ahhoz, 
hogy az ironikusan távolságtartóvá, egyfajta kritikai reflexió 
tárgyává váljon az interpretáció során. Az olvasó ugyanis, aki 
eljut idáig, tudja, hogy ez a – mindjárt a borítón – regénynek 
nevezett kötet nem ironikus stílusparódia. Még csak nem is 
humoros betoldásokkal van dolga, pedig a túlzások és a hir-
telen megszaporodó frázisok erre engednének következtetni. 
A szöveg valamennyi kijelentése komolyan veszi önmagát, és 
ha innen közelítjük meg, akkor a fikció határán mégiscsak 
átlépő kijelentés tulajdonképpen elszólás, illetve kényszeres 
műfaj-meghatározás.

A vörös nyelvű párduc ugyanis minden jel szerint a mese-
regény műfaji kódjaival kevert ponyvaregénynek tekinthető 
leginkább. Megtalálhatók benne a legfontosabb mesei alap-
motívumok, toposzok, úgymint a természetfölötti jelensé-
gek, a csodás elemek leírása, illetve a beszélő állatok, a meg-
mentésre váró ártatlan kisasszony, a hős lovag, a leleményes 
legkisebb fiú, a gonosz anya stb. figurája. Mégis inkább pony-
varegénynek tűnik a kötet. Persze nem feltétlenül abban az 
értelemben, ahogyan a műfajt általában (és többnyire tör-
ténetileg) meghatározzák. Nem gyenge minőségű papírra 
nyomtatott, olcsó könyvről van szó, amit a vásárban vagy 
könyvesboltokban elkapkodnának az emberek (hiszen en-
nek a kiadványnak tisztességes külleme és ára van), hanem 
inkább bizonyos konvenciókat, írói és olvasói elvárásokat 
továbbörökítő szövegről. Ugyanakkor nemcsak a hirtelen 
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De amikor egy másik fejezetben Lajoska az erőszakos orosz 
katonáknak kezdi vázolni azt, amit „a régi öregek beszélnek” 
a bátor lovagról, a küldeményről és a szűzről, tulajdonképpen 
e tudatosan előadott mese segítségével csalja lépre őket.

A kötetben kitüntetett szerepe van az események mese-
szerűvé alakításának, illetve magának a mesemondás aktusá-
nak: „Épp elég kincses mesét hallott gyermekkorában, mely 
mind-mind arról szólt, hogy a szegényember legkisebb fia a 
mocsárban megtalálja az elrejtett aranyakat. Ő otthon a leg-
kisebb fiú, hát akkor ez most az ő meséje” (162.). A mese segít 
közvetíteni, továbbadni az időben a puszta kulturális emlé-
kezetét. Amiről sokat beszélnek, amit lépten-nyomon emle-
getnek, az előbb-utóbb a képzelet számára megragadhatóvá 
és egy olyan szimbolikus, közös tudás részévé válik, amely az 
itt élők sajátja, s amelyet – sugallja többször is a szöveg – a 
távolról érkezettek, az idegenek nem érthetnek kellőképpen. 
Az idő ilyen szempontból állandónak tűnik: a  megszokás, 
a beidegződés, a puszta sok száz évet felölelő, zárkózottságra 
hajlamos szelleme helyettesíti a változást. Ugyanakkor az idő 
múlását, a mégiscsak meglévő célelvű előrehaladást is meg-
ragadják ezek a történetek: a puszta világa sem marad érin-
tetlen egy-egy nagy történelmi eseménytől vagy a messziről 
jött idegenek által behozott új tapasztalatoktól. Nemcsak a 
narrátor sző a történetekbe hihetetlennek tűnő elemeket, de 
a szereplők is előszeretettel hagyatkoznak a csoda, a babona, 
a hit, a mese erejére.

A vörös nyelvű párduc tulajdonképpen nem ölel fel nagy 
teret: valamennyi történet a magyar pusztán játszódik, eset-
leg a szomszédságban, és csak elvétve pillantunk ki e tér-
ségen kívülre, még ritkábban külföldre. Sokkal inkább az 
időszerkezeten van a hangsúly. Egészen széles időkeretben 
mozog ez a ponyvaregény: a lovagok korától a modern pros-
titúcióig bezárólag tekinti át ennek a térségnek az állandóság 
és változás kettősségében megragadható történeti helyze-
tét. A  lazán összefüggő, novellafüzérbe rendeződő történe-
teket általában két motívum kapcsolja össze. Valamennyi 

mi nézőközönségének lehengerlő magabiztossággal mesél a 
puszta szellemiségéről, a vidi rácokról, a sárkányölő hősök-
ről és Szép Maricáról. A  két vándor „koszlott, szakadozott 
képekkel véres, szomorú szerelmi történeteket” (47.) ad elő. 
Így kerül Viola a titokzatos ereklye közelébe, amely köré az 
egész kötet különben változatos cselekménye felépül. Emel-
lett többször felvonultat a szerző alkalmi mesemondókat, 
akik a regény fikciójában egyszer már „valósként”, „megtör-
téntként” lejátszódó eseményeket mesélnek el. Az első fejezet 
eredettörténet is egyben, amely nagyon röviden így foglal-
ható össze: egy keresztjét rejtegető csuklyás alak, titokzatos 
vándor tűnik fel a pusztai éjszakában, aki a Hármas halomra 
épített kolostort keresi. Az idegenről kiderül, hogy pap, aki 
a rend utasítására érkezik a küldeménnyel, hogy bármi áron 
kézbesítse azt. Annak ellenére, hogy az úton – ami sejthe-
tően az egykor Velencében elkövetett bűnéért kimért zarán-
dokút is egyben – temérdek viszontagság éri (például megkí-
sérti egy lidérc, majdnem megfagy, beszakad alatta a jég), és 
még azt sem tudja, mit is visz valójában, Baltazár a végsőkig 
kitart. A  jég alatt felfedezi a barátok föld alatti templomát, 
majd megmenti a bíborhalmi vár gazdájának ifjú, ártatlan 
leányát. De a küldeményt nem sikerül célba juttatnia. Ezzel 
viszont kezdetét veszi egy több évszázados kálvária: a  cso-
magban lévő kegytárgy, amelynek ábrázolását eleinte fel sem 
ismerik, mintha önálló életre kelne. Kézről kézre vándorol 
tovább a pusztán, és úgy tűnik, varázsereje van, mert akihez 
kerül, annak életét alapvetően megváltoztatja. Ez az eredet-
történet később jelentősen átalakítva, egészen más hangsú-
lyokkal tér vissza már legendaként, illetve meseként. A híres 
pusztai csikósgazda, Igazságosztó Radó Márton, aki ménesét 
a Hármas halomról szokta szemlélni, legendaként tud a höl-
gyek és a nagyúr „szépséges kisasszonykájának”, Bíborkának 
az elhurcolásáról és megmentéséről, ami szinte megelevene-
dik előtte: „Láttam a ménest, és azt a gyönyörű határt, ami 
nincs még egy ezen a világon. És hallottam azoknak a sze-
rencsétlenül járt fehérnépeknek a jajveszékelését is.” (124.). 
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hím fejét, nyalogatja, szopogatja, és a kéj csúcsán leharapja. 
A  fej nélküli hímek még elszántabban folytatják a párzást, 
és addig áldoznak a szerelem terebélyes oltárán, amíg meg 
nem halnak.” (119–120.) – tudjuk meg például a sáskákról. 
Ezek minden esetben reflexió nélkül, igazságként elfogadva 
vannak jelen. Fel sem merül a sztereotípiák és frázisok mögé 
kerülés igénye.

A vörös nyelvű párducban az események gyors egymás-
utánján van a hangsúly: a nyelv áttetsző, az elbeszélés módja 
pedig meglehetősen naiv. Ez különösen az olyan esetekben 
zavaró, amikor konkrét, egyáltalán nem egyértelmű beszéd-
helyzetek maradnak magyarázat nélkül. Hogy egyetlen jel-
lemző példát emeljek ki: nem világos, milyen nyelven, illetve 
hogyan értik meg egymást ennyire könnyedén a betörő orosz 
katonák és az elmés Lajoska. Eléggé valószínűtlen, hogy mire 
a katonák eljutottak a pusztára, megtanultak volna folyéko-
nyan magyarul. Több ehhez hasonló hibát lehetne említeni, 
amelyek tovább gyengítik a történetek feltételezett hitelét. 
Míg nagy ívű fantázia működik a motívumok összefűzése 
terén, addig mintha a nyelvi megformáltság igénye teljesen 
háttérben maradna. Így azonban hiába az évszázadok átíve-
lésének kísértése, a ponyvára kerülő kegytárgy története fel-
tűnően olcsón kínálja önmagát.

(Halász Margit: A vörös nyelvű párduc, Kortárs Kiadó, Bu-
dapest, 2016.)

fejezetben fontos szerepet játszanak az állatok, ezért ezek 
élére címként mindig olyan állatnév kerül többes számban, 
amely éppen valamiért történetalakító elemként jelenik meg. 
Így lesznek a puszta meghatározó részei az emberek mellett 
a bárányok, macskák, darvak, lovak, gólyák, ludak, verebek 
és ölebek. Másrészt persze ott van a titokzatos kegytárgy, 
a minden történetben – néha csupán futólag, a háttérben – 
felbukkanó vörös nyelvű párduc, de természetfelettinek hitt 
ereje miatt a hozzá való viszony szintén képes alakítani az 
elbeszélés menetét.

Itt szembesülünk A  vörös nyelvű párduc egyik komoly 
problémájával: rengeteg megoldatlanságot tartalmaz a szö-
veg. Gyakran tűnik úgy, mintha a meseszerű elemek legin-
kább az elbeszélés kidolgozatlanságáról igyekeznének elte-
relni a figyelmet. A  szövegben megjelenő alakok túlzottan 
sematikusak, leegyszerűsített a gondolkodásmódjuk, a  for-
dulatok legtöbbször kiszámíthatóak, mert a mindenáron 
érvényesülni akaró hatáskeltésnek vannak alárendelve. Az 
események gyorsan pörögnek, erőteljes vágásokkal, kihagyá-
sokkal találkozunk, az elbeszélt idő roppant nagysága miatt 
azonban az elmélyülés elmarad: egy-egy történet anélkül ér 
véget, hogy mélyebb tapasztalatokra tehetnénk szert a pusz-
ta mindennapi életét, történelmi helyzetét illetően. A pusz-
ta mint kulturális konstrukció sok esetben egyenlő a sémák 
követésével, a közhelyek, klisék, frázisok és előítéletek elfo-
gadásával. Sorjáznak az ilyen és ehhez hasonló mondatok a 
kötetben: „Csak azt nem értem, folytatta, hogy [a] legszebb 
dolgok miért ilyen szomorúak.” (53.); „A síkon csakis nyugtá-
val szokás dicsérni a napot.” (64.); „Mert a káromkodás terén 
messze földön a puszta vezet.” (118.); „Minden dolognak van 
egy szép és egy rút oldala, kedves Leontina.” (140.); „A hábo-
rúk nem érnek soha véget. // A  háborúk örökké tartanak.” 
(174.); „Sok pénzt szeretne keresni, szép ruhákban szeretne 
járni, és olyan férjre vágyik, aki nem hasonlít semmiben az 
apukájához.” (278.). Néhol az ismeretterjesztői jelleg is utat 
tör magának: „Aktus közben a felajzott nőstény bekapja a 
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elvárásainak eleget tevő szigorral, hanem inkább kiigazító és 
értékelő megközelítésmóddal. Így válik egy törvénytelen ün-
nep hangulata, amely során a kokárdák rejtekében ünneplő-
ket egykor a rend őreinek cinikus sorfala korlátozta, kimon-
dott ítéletté e nemzedék számára: „jó tempóban haladtunk 
rossz irányba” (törvénytelen ünnep). De az idő mellett ott a 
tér problémája is, amely sokszor éppen idegenségével, egzo-
tikumával hívja fel magára a figyelmet: „a zsibói katélypark-
ban bolyongva […] / az édenkerti szépségű – ám tájidegen / 
növények – látványa kezdetben lenyűgöz / már-már feledteti 
az / omladozó falak közül kilúgozott / történelem hiányát” 
(valami hiányzik).

A második ciklus már címével (Partszélre vetve) bibliai 
kontextust és a példázatosság műfaji kódjai felől olvasható 
horizontot tár elénk. Nem véletlen, hogy ezekben a versekben 
megnő a társadalmiság felé irányuló érzékenység, illetve új, 
modern környezetbe, így újraértelmezésre kerülnek a Szent-
írásból ismert történetek, általában a lírai én által valamelyik 
bibliai szereplő felöltött maszkjának monológtípusú elmél-
kedésében. Mindent átható életérzés elkövetői perspektívá-
ban a tolvajlás: „loptam a nőt az ágyat és a kéjt / s lopom az 
áramot is mely életben tart” (tolvajballada). Ez a vers egyéb-
ként Király Zoltán Tolvajballadájára íródott, felelve annak 
záró kérdésére („mindent összeharácsoltam. / magamtól mit 
lophatnék?”): már a vér, a szív, az idegpályák, a csontok, a hús 
is másé, sőt az emlékek sem ismerősek többé a tolvaj számá-
ra. Áldozati szerepben azonban a kifosztottság, a szegénység 
megélése jelenik meg, ami a cikluscímbe emelt létmetafo-
ra továbbgondolásával éri el végső határát: „partszélre vet-
ve pusztult magányosan / valami eszement önkorlátozásba 
zárva” (gyász). Az emlékezés és a felejtés határán egyensú-
lyoz a lírai én, amikor kedves emlékeit sorra veszi az egykori 
menhelyes cigány lányról, aki a kölcsönös odafigyelés során a 
lázadó kiskamaszt felelősségteljes apaszerepbe helyezte. Ma 
viszont nem tudni, mi lehet vele, de felismerve sorsának lehe-
tőségeit, marad a sejtés: „segélyből él a férje olykor megveri / 

Lépések a másik felé
(Oláh András: Idegen test)

Miután a saját reflexió tárgyává válik, előbb-utóbb lépéseket 
kell tenni a másik, az idegen felé. Nem feltétlenül csak azért, 
hogy – harci metaforával élve – legyőzzük a másik idegen-
ségét, és ezzel az elsajátított kitüntetett pozícióba kerüljön. 
Sokkal inkább azért, hogy egyáltalán nyelvet találjunk a má-
sik felé vezető úthoz. Oláh András új verseskötetének, az Ide-
gen testnek talán ez az egyik legfontosabb tapasztalata.

A  kötet merengő hangulatát már a szövegre metafora-
ként nehezülő borító is megelőlegezi. Bócsi Krisztián Emlé-
keztető macskakövek című fotója, amelyen két jól kivehető 
ember alakú árnyék vetül az emléktáblákat magukba foga-
dó macskakövekre, az emlékezés dilemmáira tereli az olvasó 
 figyelmét.

A nyitó vers egy, a 20. század nagy történelmi traumái-
ból rendre kimaradó nemzedék tapasztalatát közvetíti iro-
nikusan: „eleve rossz évjárat vagyunk: / az ötvenkilencesek 
mindenből kimaradtak / – nekünk nem jutott háború sem 
forradalom / sem terror sem kényszerű emigráció” (rossz év-
járat). Az első ciklus, a Szemlesütve további darabjaiban igen 
erőteljesen van jelen a közéleti tematika, még ha az esemé-
nyek rendszerint általános mivoltuk miatt nem is igazán azo-
nosíthatók konkrét reáliákkal. Ami közös ezekben a versek-
ben, hogy végig alig meghatározható hiányként jelenik meg 
a nagybetűs Történelem, amely a nagy elbeszélések hagyo-
mánya által alakíthatná az embert. Az Izabella királyné gya-
lui kastélyánál tett látogatás élményében ez kimondottan is 
közvetítődik: „van és volt között fényévnyi a távolság […] / 
kutyákat uszít ránk a felbőszült idő: / a történelem magántu-
lajdon – nem látogatható – / a kastéllyal a múltat is ellopták” 
(merénylet). A megszólaló lírai én mindig időbeli távolságból 
tekint vissza az egyszer megtörténtre, nem a tárgyilagosság 
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kapcsolat újraértékeli az együtt eltöltött időt. Ami egykor 
hosszabbnak és állandóbbnak tetszett, ma már bizonyítot-
tan csak egy állomás volt a lírai én életében: „ideiglenes lakód 
voltam / – átszállóvendég –” (zárójelben). Mikor már végleg 
eltűnik a másik testi közelsége, akkor válik igazán nyilván-
valóvá a tapasztalat: akit eddig ismerősnek, némiképp saját-
nak is hihettünk, valójában idegen, és ami eddig közelségnek 
számított, valójában áthidalhatatlan távolság volt. Egy ilyen 
tapasztalat horizontjából szólal meg a magamtól féltelek kö-
tetcímmé emelt tapasztalata: „idegen test voltál – keresztfa 
s nem oltár –.” A kapcsolat alapját jelentő „mi” végül is egy 
leleplezett illúziónak bizonyult: „semmi kétség: a  többes / 
szám első személy hamis” (a végzet). Az emlékezés azonban 
mégis vádat ébreszt a lírai énben: ki a hibás a mellékvágány-
ra tévedt kapcsolat miatt? A másiknál eltöltött vendéglét so-
ha nem válik otthonossággá, mégis az újbóli egymásra talá-
lás felül tudja írni a racionális érveket, és a testi közelségtől 
feléledő vágy elsöprő erővel közelíti egymáshoz a két idegen 
testet: „»ne itt« – suttogod vakon / mégis engedelmesen ha-
nyatlasz / a konyhaasztalra s hagyod / hogy elkóborolt utasod 
legyek” (hajnali kávé).

A Menedék ciklus versei általánosabb létkérdésekre, il-
letve létdilemmákra keresnek válaszokat. A halál, a magány, 
a pusztulás hatja át a szövegeket. Megjelenik a megbontott 
anyag képe mint a test metaforája, amely merészebb kép-
zettársításokat enged meg, mint az eddigi versek testképei. 
Mégis – tematikai sokfélesége ellenére – azt kell mondanom, 
ez a kötet leginkább egyenetlen színvonalú ciklusa. Ígéretét 
– érvényes válaszokat kínálni a léttel kapcsolatos dilemmák-
ra – aligha képes beváltani. A versekben megjelenő létme-
taforák többsége ugyanis egyszerűen üres, illetve banális 
marad: „rongyos kifestőkönyv az élet / s benne kitört hegyű 
ceruza vagy” ([tested megbontott anyag]); „de lejárt bankkár-
tya maradsz csupán / amit elnyel az éhes automata” (menet-
rend szerint). Hasonlóan üresek és hiteltelenek az itt olvasha-
tó zárt formákban megírt versek. Oláh András sokkal jobban 

idegen testként utazik ezen a földi járaton” (idegen test). Meg-
jelennek a ciklus verseiben a szociolírára jellemző témabeli 
sajátosságok, amelyek etikai jellegű kérdésfeltevésekkel páro-
sulnak. E keveredés fontos alapelemét a hit keresése jelenti: 
egy rokkant fiatalembert öngyilkosságba kerget a „goromba” 
pillanat (pazarlás), míg Isten mégiscsak jelen van valahol, és 
a keresés aktusa által talán fel is lelhető (az őrizetes, kevés). 
De a keresés tapasztalata után ott a felismerés: hiába jár is-
merős környéken, mert a „kettőslelkűek vadonában” végül is 
idegennek érzi magát a lírai én. Most például éppen Boldi-
zsár bibliai ihletettségű szerepében: „nem ismerem ezt a vá-
rost / idegen vagyok – betolakodó… / […] – vajh művének Is-
ten mondd örül-e még” (Boldizsár monológja). A lírai én eljut 
egészen a testi örömök tudatos elfojtásáig és a megtérés örö-
méig, az egyszerűség és alázat útjára lépve ezzel (Giovanni di 
Bernardone megtérése). A hit megtalálása azonban még nem 
némítja el teljesen a kétely hangjait (még akkor sem, ha a szi-
tuáció szerint a versben megszólaló én maga Isten fia): „ami-
kor kellene nem vagy sehol / néha hallom még ahogy Bara-
bást kiált a tömeg / – mintha mikrofonpróba volna csak – / 
de spongyát rá: hisz mióta világ a világ / mégiscsak egyetlen 
túlélőd vagyok” (ingerküszöb).

A  következő ciklusban (Fogolycsere) már megjelenik a 
szerelem tematikája, illetve a két idegen test közeledésének 
és távolodásának a dinamikája. A fő kérdésfeltevés: hogyan 
találjon ismét önmagára két ember, akiknek egykor közük 
volt egymáshoz? E kérdés köré szerveződik a kapcsolat kez-
detének, a szakításnak, az emlékezésnek és az újbóli egymás-
ra találásnak a folyamata. A szerelem és a testi közellét át-
tételes módon, a  természeti jelenségek megszemélyesítése 
révén válik érzéki kölcsönhatássá: „letéptem rólad az éjsza-
kát / a hajnal verítékétől átnedvesedve / vadul kóstolgattalak” 
(kikoptak). Majd ez a kölcsönhatás a szakítás után megmarad 
két régi tett, illetve két idegen test oda-vissza ható cserefolya-
matának: „– elengedtelek hát s elengedtél te is: / nem volt ez 
más mint szimpla fogolycsere” (fogolycsere). A zárójelbe tett 
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mind időben, mind pedig térben. Olyan távolinak tetsző a 
másik világa, hogy a múltra való emlékezés és a saját elfo-
gultságokkal való perlekedés sem tudja mindig megszólítani 
az idegent: bár hatással bír a másik a jelenre, végül mégiscsak 
hozzá ide ge ne dik a hallgatáshoz, a csöndhöz (távolságok). Így 
válik a múlt feldolgozása egy közel sem egyszerű és egyértel-
mű családtörténet részévé.

Oláh András verseskötete végig érvényes nyelvet ke-
res ahhoz, hogy megragadhassa az én és a másik, a saját és 
az idegen (test) között folyamatosan újraképződő, horizon-
tálisan és vertikálisan szélesedő tapasztalatokat. Így jut el a 
nemzedéki gondoktól a (bibliai) hagyomány megszólításán át 
a szerelemig, a testi vágyig, az általánosabb létdilemmákig és 
az emlékezés problémájáig. A verseket olvasva úgy érezhet-
jük néha – még ha a ciklusok szigorúan megszerkesztettek 
is  –: ez a keresés nem biztos, hogy mindig elég tudatos és 
kellően reflektált. Ahogyan az sem lehet kétséges előttünk: 
nem mindig éri el a célját. De már maga a megtett út is azt 
jelzi, az idegenség párbeszédbe vonása fontos része lesz en-
nek a lírának.

(Oláh András: Idegen test, Hungarovox Kiadó, Budapest, 
2013.)

érzi a szabadvers ütemét, gondolati ritmusát, összességében 
teherbírását, mint az ütemhangsúlyos, rímes-asszonáncos 
versekét. Ez utóbbiak inkább tűnnek a ciklusban stílusimitá-
ciónak, mint önálló műalkotásnak (végállomás; határviták). 
Az erőltetett alliterációk sem működnek igazán: „a  romo-
kon szerelmet szerelnek / reménytelen szeretők” (belenőve 
a csöndbe). Összességében csupán egy-két vers képes fel-
emelkedni a kötet általános színvonalához. Ilyen a környezet 
pusztulását finom megszemélyesítésekkel érzékeltető pusz-
tulóban: „a sövénykerítés mögött tetszhalott kert / s ahol ta-
nya állt most romok: / ami használható volt széthordták rég”. 
Valamint a tartósan megőrizni szánt formalinban áztatott 
test képét középpontba állító menedék: „tested szemérmet-
len egykedvűséggel / ázik a formalinban valahol / egy kutató-
laboratóriumban”.

Az utolsó ciklusban (A nagyapák csöndje) ismét a törté-
nelem kerül előtérbe, de ezúttal nem egyéni vagy nemzedé-
ki megtapasztalásként, hanem elsősorban a családi legendá-
rium ra való emlékezés közvetítésével. A  kisgyerek, aki a 
padláson kutat a régi kacatok között mindenféle kincsek 
után, még nem tudja felfogni, csupán a felnőtt távlatából vá-
lik világossá számára, mekkora értéket hagy veszni „a spár-
gával gondosan összekötözött / levelek és képeslapok” soka-
ságával szemben tanúsított érdektelenséggel, ami a könnyed, 
átgondolatlan szelektálás során okoz mérhetetlen és hely-
rehozhatatlan károkat (az elvesztett titkok). De a történelmi 
igazságtalanságok sem tudnak feledésbe merülni az egyéni 
sorsra való emlékezésben. A diktatúrák félelmetes hatalma, 
a tudatlansággal párosuló rosszakarat, az ellenségképzés és a 
rendszer belső logikájának önellentmondásai vezettek nem-
egyszer a jóvátehetetlen sorstörésekhez: „s  néhány emelet 
magasból földet érve / kijózanodtál: szánakozó mosollyal / 
figyelted az egy tőről fakadók örömét / amikor a párnád alatt 
találtak rózsafüzért / hisz még arra sem figyeltek hogy refor-
mátus vagy” (a nagyapák csöndje). Úgy tűnik, áthidalhatat-
lan távolság van az én és a te, illetve a saját és a másik között 
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könnyű helyzetben az, aki tudni szeretné, hogy ezeknek a ha-
tároknak a története mikortól nem lesz már mindennapi ta-
pasztalat, és mikor válik végre történelemmé.

Ugyanakkor – furcsamód – a határtapasztalatok nem 
mindig járnak együtt a mozgással, az otthon elhagyásával, 
a határok átlépésével. Ki ne ismerné a 20. századi kárpátal-
jai sorsot jól érzékeltető, több változatban is fellelhető anek-
dotát, amely azt a személyt állítja középpontba, aki ki sem 
mozdult otthonából, mégis több ország, illetve állam állam-
polgára volt, hiszen az Osztrák–Magyar Monarchiában szü-
letett, Csehszlovákiában tanult, a Szovjetunióban nyugdíjaz-
ták, és jelenleg Ukrajnában éli életét. Ez az anekdota onnan 
jutott eszembe, hogy Zelei Miklós könyvében, a Kortárs Ki-
adó jóvoltából immár harmadik, bővített kiadásban is meg-
jelent A kettézárt falu című riport-, illetve dokumentumkö-
tetben – amit a szerző és a kiadó következetesen, de aligha 
kellően reflektálva dokumentumregényként határoz meg – 
szintén található ehhez hasonló élettörténet. Az 1997-ben, 
nem sokkal a riport után elhunyt görögkatolikus pap, Ortu-
tay Elemér így kezdi saját életútjának bemutatását: „A nevem 
Ortutay Elemér, ungvári gyerek vagyok, arról híres, hogy öt-
hat államban éltem eddig, és mindig Ungváron laktam. Itt 
születtem 1916-ban, a Monarchiában. Csehszlovákiában jár-
tam iskolába meg első szemináriumba, Magyarországon vol-
tam kispap, Magyarországon szenteltek görög katolikus pap-
pá, a Szovjetunióban tartóztattak le, Ukrajnában öregedtem 
meg, és még ma is Ungváron vagyok” (185.). Néha tehát ki 
sem kell mozdulni a saját, tágabban értett otthonból ahhoz, 
hogy határtapasztalathoz jussunk. Néha a határok mennek 
oda az emberhez az úgynevezett „változás szelével” együtt.

Úgy tűnik, ilyen szelek jártak a második világháborút 
követő években Nagyszelmenc és Kisszelmenc utcáin is. Az 
ikerfalu közé épített határ ugyanis, amely a nagyszelmenci 
részt Csehszlovákiához (majd a rendszerváltás után Szlo-
vákiához), a  kisszelmencit pedig a Szovjetunióhoz (illetve 
a rendszerváltást követően Ukrajnához) kapcsolta, ekkorra 

Mindennapi határtapasztalatok
(Zelei Miklós: A kettézárt falu)

Amikor biztosan tudom, hogy át kell kelnem valamelyik ha-
táron, rendszerint összeszorul a gyomrom. Az utazással és a 
határátlépéssel kapcsolatos kétely, viszolygás, szorongás bele 
van kódolva a biztonságosnak és ismerősnek hitt otthon el-
hagyásába, a szabad mozgás eszményének és a szögesdrót-ke-
rítésekkel körülölelt határvidék – ahol magam is élek – egy-
mással ki nem békíthető, sőt egymást kizáró realitásába. 
A határhoz vezető úton már töprengek: vajon mit fog kérdezni 
ezúttal a hol barátságos, hol kissé megvető tekintettel mére-
gető határőr és vámos? Úti célomat firtató kérdéseikre meny-
nyire felelhetek majd őszintén? Ki kell-e nyitnom bőröndö-
met és táskáimat? Az azokban tapintatlan módon kotorászó 
idegen kezek vajon mit hagynak végérvényesen legszemélye-
sebb dolgaimon? Mert az idegen kéz, amely hozzáér ru háim-
hoz, szendvicseimhez, könyveimhez, jegyzetfüzetemhez, 
tollamhoz vagy laptopomhoz, mindig hagy maga után va-
lamilyen le- és kitörölhetetlen, bár alig észlelhető nyomot. 
Ezek a dilemmák alighanem hozzátartoznak a mindennapi 
határtapasztalatokhoz, amelyeket egy átlagos kárpátaljai átél, 
amikor úgy dönt, útra kel. Nem igazán ismerek olyan embert 
környezetemben, aki ne érzett volna még a gyomorgörcshöz, 
a szorongáshoz vagy a viszolygáshoz hasonlót, amikor a fel-
torlódott sorokban órákon át arra várt, hogy végre átléphes-
se a határt. De ez a tapasztalat talán nem teljesen ismeretlen 
a kelet-közép-európai régió keletebbre utazó tagjai számára 
sem. Aki kelt már át a magyar–ukrán és szlovák–ukrán ha-
táron, pontosan tudja, miről van szó. A szomorú ebben még 
mindig az, hogy a mai világpolitikai helyzet nemhogy a ha-
tárok légiesülését idézné elő, hanem épp ellenkezőleg: a  je-
lek szerint új határok építése és szigorúbb ellenőrzések beve-
zetése várható a közeljövőben. Innen nézve egyáltalán nincs 
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A szülei már csak menyasszonyként látták viszont, ak-
kor is csak a határon keresztül, mivel a szovjet ható-
ságtól nem kaptak engedélyt, hogy részt vehessenek a 
lányuk esküvőjén. A deszkából épített fal azt is meg-
akadályozta, hogy az egymástól elszakított testvérek, 
rokonok, ismerősök láthassák egymást (238.).

És azok, akik ennek ellenére megpróbáltak valamilyen, a ha-
táron átnyúló kapcsolatot teremteni, tehát „átmutogattak”, 
„átbeszéltek”, ahogy a helyiek mondták, azok meg is kapták 
büntetésüket. Ezeknek az intézkedéseknek a hatására aztán 
szép lassan gyengülni kezdett a szál a két település, a roko-
nok és a barátok között, egészen a Szovjetunió széteséséig, 
illetve bizonyos szempontból napjainkig, amikor már más, 
elsősorban adminisztratív jellegű problémák nehezítik a ha-
tárátkelést és a kapcsolattartást.

Az, hogy a határt esetlegesen és erőszakkal húzták meg, 
nem törődve az ott élő emberek sorsával, jellemző a sztáli-
ni rendszerre. Mégis érdekes, ahogy a kötetben megszóla-
lók visszatérően emlegetik „Ignác Janit”, Kisszelmenc akkori 
polgármesterét, vagy ahogy Kárpátalján ma is nevezi a köz-
nyelv, bíróját, aki a legenda szerint dobbantott egyet, majd 
azt mondta az oroszoknak, hogy „Tu je gránic!” (’Itt a határ!’), 
és a határ oda épült. Könnyen lehet, hogy valamilyen előny 
reményében a bíró valóban együttműködött ilyenformán is 
a szovjetekkel, de ami biztos, nem sokkal később őt szintén 
maga alá gyűrte a rendszer, sok más emberrel együtt.

Zelei Miklós kitartóan követi a rendszer változásait, egé-
szen máig, és kritikával illeti a látszólagos tehetetlenséget, 
a mindent behálózó korrupciót, a nagypolitika közömbössé-
gét, vagy éppen a nagyon is jellemző politikusi hozzá nem 
értést. Míg a kötet nagy részét kitevő riportokban a szerző 
következetesen háttérben marad, és csak implicit módon 
–  elsősorban az anyag válogatásában és elrendezésében  – 
van jelen, hogy a megszólalók minél szabadabban mond-
hassák el saját történeteiket, mintegy monológ formájában, 

datálható. Hogy egy olyan nagyhatalomnak, mint amilyen a 
Szovjetunió volt akkoriban, miért lehetett szüksége ilyen lé-
pésre, csak sejthetjük utólag, amit viszont biztosan tudunk: 
az Ungvártól nem túl messze elterülő ikerfalut kettézáró ha-
tár rokonokat, ismerősöket, barátokat választott el egymástól 
– sokáig úgy tűnt a helyi lakosság számára, hogy véglegesen. 
Egy rövid ideig még átjártak ugyan például a gazdák (meg-
művelni a határ másik oldalán maradt földjeiket), de aztán 
fokozatosan felszámolták az ilyen félillegális kiskapukat is. 
A korabeli, a nyugat felé eleve (finoman szólva) mély bizal-
matlansággal tekintő szovjet szemlélet szerint: a birodalom 
határa szent és sérthetetlen, aki mégis határsértésre veteme-
dik, annak felelnie kell tettéért. És A kettézárt faluban elme-
sélt történetek tanúsága szerint feleltek is érte az egyszerű, 
falusi emberek, könyörtelenül. A kisszelmenci Sárpátky Ká-
rolyné Jefcsák Ilona jegyzi meg egy helyen: „Az oroszok hoz-
tak édesanyámnak cukrot, szahar, mama, szahar, én téged 
úgy szeretlek! Akkor édesanyám megkérdezi, és ha mennék 
át a határon? Akkor lelőnélek, mint egy kutyát. Már akkor 
magas sövény volt, befonva tövissel, átnézni se volt szabad. 
[…] Az egyik húsvétkor valaki Nagyszelmencből részegen át-
dugta a fejét a sövényen, a katonák akkor is éppen ott álltak, 
megfogták, áthúzgálták, és három év múlva jött vissza har-
mincöt kilósan” (75.). De jellemző az a történet is, amelyet a 
Szelmenc ügyében 2004. április 24-i washingtoni meghall-
gatáson (amelynek különben teljes jegyzőkönyvét tartalmaz-
za a kötet) Tóth Lajos, Nagyszelmenc polgármestere elmond:

A váratlanul történt határmódosítás annyira hihetet-
lennek tűnt nagyszüleink számára, hogy a határőrök 
éberségét kijátszva egy ideig még átjártak a határ túl-
oldalán lévő földjeiket megművelni. A döbbenet akkor 
lett óriási, mikor a szovjet határőrök egy nap lefor-
gása alatt hat méter magas deszkapalánkot építettek. 
Így történhetett meg, hogy a nagyszüleinél vakációzó 
kisszelmenci Rebeka örökre Nagyszelmencen maradt. 
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érte, súlyos beteg. Nem írták, hogy mi a baja. […] El-
hoztuk, akkor bizonyosodtunk meg, hogy az állától a 
feje tetejéig egy arasznyi távolságot bevéve, a koponyá-
ja úgy hajlott, horpadt, mint a gumilabda. Apám fejé-
ben egy ép csont nem volt. […] Kínlasztották, ameddig 
meg nem zavarodott. Akkor elérték a céljukat, mert 
úgy már nem veszélyes. De még akkor sem küldték ha-
za, akkor sem engedték el (142.).

Zelei Miklós kötetében a kitartás és a remény mellett ott a 
szembesülés a sokszor teljesen igazságtalan realitásokkal. 
A szerző beszámolói, cikkei, interjúi alapján saját maga ta-
pasztalta meg, milyen nehéz elérni bármit a jelenben is, sok 
évvel a második világháború, illetve a rendszerváltás után az 
ikerfalu ügyével kapcsolatban. Mert akárhányszor tűnik úgy, 
hogy legalább az egyszerűsített határátkelés kérdése megol-
dódik végre, hamarosan kiderül, hogy korai az öröm: vagy a 
megígért határnyitás húzódik el, vagy a szlovákiai csokilobbi 
éri el a határ zárva tartását egy időre. De ha épp nincs más, 
akkor a schengeni vízummal kapcsolatban jelentkezik vala-
milyen probléma, hogy a szervezett bűnözés mindent átható, 
vigyázó tekintetére már ki se térjek…

A kötetben újraközölt (eredetileg a Magyar Hírlap 2007. 
november 24-i számában megjelent) Benzinkút a tömegsír 
fölött című cikkében Zelei Miklós nagyon tömören és vilá-
gosan foglalja össze tapasztalatait a kisebbségi léthelyzetről: 
„Mindösszesen ennyi a kisebbségi lét. A lényege, hogy újra és 
újra a nulláról kell elindulni” (325.). Mégis (vagy éppen ezért) 
fontos – és számomra ezt jelenti leginkább A kettézárt falu –, 
hogy valaki, aki ezt közvetíteni is képes, újra és újra útra kel-
jen, mert a kisebbségi lét mindennapi határtapasztalatai nem 
szabad, hogy rejtve maradjanak vagy feledésbe merüljenek. 
Ezekről akkor is beszélni, írni kell, ha éppen tisztán látszik: 
nem sok remény van a változásra.

(Zelei Miklós: A kettézárt falu, Kortárs Kiadó, Budapest, 2017.)

addig a kiegészítésként csatolt szövegekben már nem marad 
rejtve a szerző személyes meggyőződése, véleménye, az ügy 
iránti mérhetetlen kitartása sem. Zelei kitartóan gyűjt össze 
mindent, ami számára hozzáférhetővé válik a témával kap-
csolatban, és hol az adott dokumentumot, hírt, újságcikket 
teszi közzé a kötetben mindenféle kommentár nélkül, hol 
pedig a legszemélyesebb véleményét osztja meg az olvasó-
val egy-egy eseménnyel, fejleménnyel kapcsolatosan. Talán 
ezeknél a részeknél lett volna szükség szigorúbb rostálásra, 
válogatásra, hiszen nem mindegyik szövegrész képes – már 
csak megformálása, illetve súlya, pontosabban súlytalansága 
miatt sem – felemelkedni a kötet általános színvonalához. De 
ahogy kirajzolódik A kettézárt falu saját, közel sem problé-
ma nélküli keletkezés- és kiadástörténete ezeken a lapokon, 
úgy válik egyre inkább megkérdőjelezhetetlenné a szerző ki-
tartása, és elismerésre méltóvá az ügy iránti elkötelezettsége. 
Minden túlzás nélkül kimondhatjuk: az, hogy nem maradt 
helyi érdekű Nagy- és Kisszelmenc mélyen igazságtalan sor-
sa, nem kis részben köszönhető Zelei Miklósnak.

A  kettézárt falu lapjain ugyanakkor nemcsak a határ-
ral kettéválasztott ikerfalu jelenig tartó sorsmetszete jele-
nik meg. A háttérben mindig ott van a kárpátaljai magyar-
ság tragédiája, a malenkij robotra, illetve a különféle szovjet 
lágerekbe származási alapon elhurcolt férfilakosság szenve-
déstörténete is. Ezúttal csupán egyetlen epizódot emelnék ki 
ebből. Az Kárpátalján is meglehetősen széles körben ismert, 
hogy Gálocs polgármestere ellenállt a hatalomnak, és egyet-
len embert sem engedett elhurcolni a faluból a „háromnapos 
munkára”. Az viszont már kevésbé tudott, hogy mi lett a pol-
gármester, Bakajsza József sorsa. Erről a kötetben fia, Bakaj-
sza Árpád beszél:

Ötvenben vitték el, és ötvenöt tavaszán vagy nyarán 
küldött Lembergből egy lengyel származású orvosnő 
egy levelet anyámnak. Értesítettek bennünket arról, 
hogy ha élve haza akarjuk hozni apámat, menjünk el 
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a következő generációk számára ahhoz, hogy eredményeit át-
alakítva, módosítva hasznosítsák?” (7.) Ezt az időszemléletet, 
szakmai-etikai nézőpontot, illetve ezeket a kérdéseket szem 
előtt tartva rajzolja meg Papp az irodalomtörténész portréját 
a következő fejezetekben.

Mivel Görömbei András esetében szétválaszthatatlanul 
összefonódnak az életesemények a fokozatosan kikristályo-
sodó tudósi eszményekkel, röviden betekinthetünk a családi 
múltba, „egy konzervatív, vallásos és nemzeti értékrendű, ka-
tolikus” (12.) parasztcsaládba, vázlatosan megismerhetjük az 
életutat Tiszapolgártól a Magyar Tudományos Akadé miáig. 
Majd az irodalomtörténész pályatárs-barát, Imre László ál-
tal korábban rekonstruált fiatalkori, szemléletformáló élmé-
nyek, tapasztalatok, illetve az interjúkból megismerhető ön-
tanúsítások kerülnek sorra, hogy nyilvánvalóvá váljanak a 
személyes, lelki vonatkozásai a paraszti kultúra elemi hatásá-
nak és a népi-nemzeti szemléletmód tudatos választásának. 
A  könyv a továbbiakban tulajdonképpen ennek a nemzeti, 
létérdekű irodalomszemléletnek a bemutatása, kommentárja 
és mérlege: a fogalmi tisztázáson túl sorra kerülnek a meste-
rek és olvasmányélmények, a szerzői monográfiák, kéziköny-
vek, egyes alapvető tanulmányok, hogy az utolsó oldalakon 
egy olyan eszmény körvonalazódjon ezekből, amelyet egyre 
inkább múltba tűnőként érzékelhetünk a mai kulturális kö-
zeg kontextusában.

Görömbei András mélyen hitt abban, hogy egyrészt 
nincs irodalmon kívüli probléma, másrészt pedig az iro-
dalomnak a szűkebb értelemben vett esztétikai hatáson túl 
etikai, egyén-  és nemzetformáló hatása van, írásaiban ép-
pen ezért gyakran visszatérnek olyan megjelölések, mint az 
„életelvű”, a „létérdekű”, a „cselekvő” irodalom. Úgy gondol-
ta, hogy a műalkotás esztétikai és etikai vonásai nemhogy 
szemben állnának vagy kizárnák egymást, hanem egyene-
sen együtt mérendők: „az értékes és a fontos relációjában al-
kotott esztétikai ítéletet, a  szépség tapasztalatát összekap-
csolta a nemzeti önismereti tartalommal” (62.) – összegez 

A nemzeti irodalomszemlélet mérlege
(Papp Endre: Görömbei András)

Görömbei András a legjelentősebb magyar irodalomtörténé-
szek közé tartozott a 20. század második felében és a 21. szá-
zad első évtizedében. Többek közt páratlan munkabírása, 
erős alapokra épített, tudatosan és finoman kimunkált kon-
zervatív létszemlélete, összetéveszthetetlen fogalomhaszná-
lata, mindenkor vállalt népi-nemzeti elkötelezettsége, szelíd, 
de határozott vitapozíciója tette őt jellegadóvá a magyar iro-
dalomtudományban. A Debreceni Egyetemen tartott óráin, 
szemléletformáló monográfiáin, kézikönyvein és tanulmá-
nyain generációk sora nőtt fel, elfogadva értékítéleteit vagy 
épp megfogalmazva ellenvetéseit. Tanítványi köre rendkívül 
kiterjedt és sokszínű. 2013-ban, hosszú betegség után bekö-
vetkezett halálával méltán érezték sokan úgy, hogy egy kor-
szak zárult le a népi-nemzeti szemléletű, létérdekű irodalom-
értésben.

Papp Endre most arra vállalkozott, hogy áttekintse ezt 
az életutat, irodalomtörténészi pályát, és mérlegre tegye Gö-
römbei András örökségét. A halál óta eltelt idő talán éppen 
elég arra, hogy a gyász elmúltával olyan pozíciót foglalhas-
son el az újraolvasást elvégző tanítvány, amely lehetővé te-
szi a tárgyilagos megközelítést és értékelést. Nem véletlen, 
hogy az irodalomtudósi portré első fejezetében éppen a tu-
dósi mű maradandóságán, az idő és az ember kapcsolatán 
keresztül közelíti meg Görömbei életművét. Ehhez kiindu-
lópontnak egy Görömbei-idézetet elevenít fel, mégpedig az 
egyik egyetemi tanáráról, mesteréről, Barta Jánosról emléke-
ző sorokat: „Tudósra emlékezve nem az a legfőbb szempon-
tunk, hogy egyes részeredményei mennyire képesek helytáll-
ni a változó időben, hanem az, hogy a maga idejében hiteles, 
igaz válaszokat adott-e a kor szakmai és emberi kihívásaira, 
továbbvitte-e a tudomány fejlődését? Adott-e ösztönzéseket 
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ka István; Nagy László költészete; Sütő András; Csoóri Sán-
dor és Nagy Gáspár), alaposan átgondolt elméleti előfeltevé-
sekkel, mértéktartó megfogalmazásokkal élve tárja fel ezek 
értékszerkezetét. A Sinkáról szóló volt az első kötet, amely-
ben egy életmű monografikus szintű feldolgozására vállal-
kozott Görömbei: a költő művészetére – úgy érezte – szár-
mazása miatt volt könnyű ráhangolódnia. Ösztönös, elemi 
erejű tehetségnek tartotta, miközben látta korlátait is. Mód-
szertanában az életrajzi, pszichologizáló megközelítést egé-
szíti ki műelemzésekkel – ez az alap kisebb kiigazításokkal 
a későbbi értelmezésekben is megmarad. Papp pedig kitar-
tó figyelemmel követi az éppen formálódó irodalomtörténé-
szi szemléletet. Annak ellenére, hogy portréjában inkább be-
mutatásra törekszik, bíráló megjegyzéseit sem rejti véka alá: 
a Sinka-monográfia történelemképére bizony rányomta bé-
lyegét a korszak retorikája, itt-ott a marxista–leninista múlt-
felfogás befolyása érződik még bizonyos gondolatmeneteken. 
A Nagy László költészetéről írt nagymonográfia viszont már 
letisztult, érett munka, benne a filológiai-pozitivista mű-
elemző módszertant ötvözi a megértő kommentárral az iro-
dalomtörténész. Bár a könyvben nem expliciten kifejtve jele-
nik meg Görömbei előfeltevés-rendszere, Papp rekonstruálja 
azt a nyomokból, majd összefoglalóan megállapítja: „Nagy 
László költészete az erős, autonóm, önmaga azonosságát őr-
ző személyiséget szólaltatja meg Görömbei András számára” 
(92.). Sütő András volt az, aki magas esztétikai színvonalon 
szólaltatta meg műveiben azokat az etikai problémákat, illet-
ve íróként hitet tett olyan emberi értékek mellett, amelyek az 
irodalomtörténész számára létfontosságúak voltak. Ebben az 
életműben látta megvalósulni azt az eszményt, amely szerint 
a közösségi, morális gondok, a kisebbségi léttapasztalatok és 
az esztétikai értékek nem kizárják, hanem kölcsönösen felté-
telezik egymást. Csoóri Sándor és Nagy Gáspár életműve pe-
dig a nemzeti létgonddal való folyamatos szembesülés és az 
önismeret elmélyítése miatt volt megkerülhetetlen Göröm-
bei számára. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta mindig, hogy 

Papp. Létszemlélete a népi-nemzeti eszmerendszer (a  két 
jelző rokon értelmű szóként használt ebben a gondolkodás-
módban), a közösségi azonosságtudat és az identitásterem-
tés fogalmaival írható körül. Kétségtelenül egzisztencialista 
irodalomtörténész volt, erről így vallott egy irodalomtörté-
neti vállalkozással szemben megfogalmazott gondolatme-
netében: „Az irodalomtörténet számomra egzisztenciális 
tudomány: az egyén és közösség létének esztétikai értelme-
zése. Az irodalom az egyéni és nemzeti önismeret semmi 
mással nem helyettesíthető forrása és értéke. Irodalomtör-
ténetet úgy kell írni, hogy annak minden sorából érződjék, 
hogy az emberlét értelme szempontjából fontos dolgokról 
szól” (21.). Ha végigtekintünk Görömbei köteteinek során, 
nyilvánvalóvá válik, hogy ennek az eszménynek a megvaló-
sulását tapasztalhatjuk meg.

Mielőtt a kötetek elemzésébe fogna, Papp kijelöli azo-
kat a tájékozódási pontokat, szellemi magaslatokat, amelyek 
meghatározták Görömbei eszmélkedését. Elsősorban két ha-
tás, Németh Lászlóé és Barta Jánosé (illetőleg intézményileg 
a debreceni iskoláé) emelhető ki. Ezeken keresztül pedig rá-
látás nyílik egyik oldalról a pozitivista-szellemtörténeti iro-
dalomfelfogásra, „az élményi esztétikára”, amelyet Görömbei 
maga is követett, igaz, a léthermeneutika és a recepcióeszté-
tika némely kérdésirányaival kiegészítve, kiigazítva azt. Né-
meth László életművét pedig a legnagyobb szellemi élményé-
nek tartotta, sőt bibliájának tekintette. Az ő gondolataiból 
(távolabbról pedig a német idealizmusból) ihletődve kezdték 
el foglalkoztatni mélyebben a sorskérdések, az eszmeiség és 
az erkölcs kapcsolata, továbbá a nemzeti sajátosságok össze-
hangolásának lehetősége egyfajta minőségelvvel.

Monográfusként rendre olyan szerzői életműveket vá-
lasztott, amelyek értékrendjével azonosulni tudott, amelyek 
tovább mélyítették és árnyalták a nemzeti önismerettel kap-
csolatos elméleti feltevéseit. E könyvek hátterében elsősorban 
a beleérzés, az élmény és a szintézis eszménye működik. Papp 
Endre sorra veszi a monográfiákat (elemzési sorrendben: Sin-
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Az irodalomtörténészt a nemzeti önismeret és azonos-
ságtudat kérdéseivel való folyamatos szembesülés vezette 
a magyarságtudományhoz. Mélyen foglalkoztatták azok a 
problémák, amelyek a globalizálódó világban kerültek fel-
színre: hogyan őrizhető meg a nemzeti sajátosság a megvál-
tozott világban? Milyen módon lehet a magyar identitásra 
építeni az európai integrációban?

Papp Endre a kötet végén összefoglalja az idős irodalom-
történész gondolatait, világszemléletét. Görömbei a rend-
szerváltás utáni változásokban elsősorban válságot tapasz-
talt. Leértékelődött az irodalom szerepe, a társadalomban az 
igénytelenség, a közöny, az apátia uralkodott el. A szépiroda-
lom funkcióját pedig nyilvánvalóan nem képes pótolni sem 
az érdekvezérelt politika, sem a felszínes populáris kultúra. 
Ezeket szem előtt tartva Papp úgy látja, Görömbei András 
„a  jelentől gyorsuló ütemben távolodó magatartástípus pél-
dája” (176.).

Alapos és fontos könyv született, amelynek gazdagsá-
gát, elméleti rendszerezésének rétegzettségét, finomra han-
golt fogalmi megkülönböztetéseit aligha érzékeltetheti egy 
ilyesfajta rövid írás. Papp Endre végig gondosan ügyel a mér-
téktartó fogalmazásra, problémaérzékenysége lehetőség sze-
rint kerüli az egyoldalú kiemeléseket, bírálatokat. Ha néhány 
összefoglaló jellegű megállapítása olvasóként ellenvetések 
megfogalmazására is késztet (ilyen, amikor egy helyen kije-
lenti, hogy a magyar irodalom kánonja jelenleg nem érzékeny 
a regionális sajátosságokra; de az utolsó fejezet némely som-
más értékállítását szintén idesorolhatnám), az általa megraj-
zolt irodalomtörténészi portré gondos megmunkáltságához 
és hiteléhez aligha férhet kétség.

(Papp Endre: Görömbei András, Magyar Művészeti Akadé-
mia Kiadó, Budapest, 2019.)

az erkölcsi kiválóság soha nem helyettesítheti a műveket, 
a kiemelt eszmények csakis a nyelvi lelemények és a kivételes 
művészi-poétikai megformálás által válhatnak irodalmi-esz-
tétikai minőséggé.

Görömbei András a nemzet kulturális felfogására tá-
maszkodott, ezért is fordult a határon túlra került magyar 
kisebbség-nemzetiség irodalma felé, és tett meg mindent e 
magyar irodalmak teljes jogú elismertetéséért az egyetemes 
magyar irodalomban. Úgy gondolta, hogy a magyar iroda-
lom evidensen magában foglalja a magyarországi mellett a 
nemzetiségi és a nyugati-emigrációs magyar irodalmakat 
–  egy olyan korszakban kezdett el foglalkozni a témával, 
amikor erről csak nagyon korlátozottan lehetett beszélni. 
A Németh László-i szemléletből (külön sors – külön iroda-
lom) kiindulva önálló egységekként tanulmányozta ezeket az 
irodalmakat, tárta fel értékeiket, majd pedig számos alapve-
tő tanulmányban és kézikönyvben tett kísérletet a felismert 
értékek átmentésére. Papp Endre az így létrejött, mai néző-
pontból már meglehetősen merevnek tűnő, a rendszerváltás 
után kialakult összetett identitásalakzatokat inkább megke-
rülő irodalomtörténeti koncepciót bírálja leginkább köny-
vében. Amellett érvel, hogy „a  történelmi konstrukcióhoz 
kapcsolódó feldolgozás kiszolgáltatja a rendszerezést az elke-
rülhetetlen változásnak” (149.), az irodalmi szempontok pe-
dig nagyon gyakran alárendelődnek a történelmi-társadalmi 
meghatározottságnak (ezért is nevezi Papp inkább művelő-
déstörténetinek ezt a szempontrendszert). A megjelenés ide-
jén kétségtelenül úttörőnek számító A csehszlovákiai magyar 
irodalom 1945–1980 című könyvből hoz fel példákat: neve-
ket sorol, akiknek munkássága e megközelítésben fontosnak 
látszott, miközben ma már alig ismerünk fel e szerzők kö-
zül valakit. De vannak ellenpéldák: szemben az előző összeg-
zéssel, a Bertha Zoltánnal közösen írt A hetvenes évek romá-
niai magyar irodalma című korszak-monográfiában tárgyalt 
szerzők a későbbi jelentős életműveket tekintve igazolták a 
kiemeléseket.
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