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Mágikuspokoljárások,avagyháttérzajoka

kiszolgáltatottságantropológiájához

Tudunk vagy sejtünk, képzelünk vagymegbizonyosodunk, tapasztalunk vagymegfé-
lemedünk,értelmezünkvagymegértünk…eljárásokezek,önképekéstárs-képek,kísér-
letek afélelemellen,amegismerhetőséghitéért,amegnevezhetőségbátorságával,a
definíciókfegyverzetével.Társastudások,társadalmigyakorlatok,szociálisinterakciók,
retorikai győzelmek, belátási kísérletek, megnevezési szertartások. a tudás gőgje a
titokellen,aszellemhatalmamindenellen,snéhaönmagaellenis.nevezzüktalán
belátásnak vagymegértésnek, értelmezési jogosultságnakésdefinícióshatalomnak
akár,vagybékéltetőeljárásnakmindamarejtélyektúlsópartján,aholfennenharsog-
hatjuk, hogy lám, elértük,megragadtuk, neve van, kategóriája, besorolásimutatója,
tehátigazatnyertünk,amibensosemlehetünkkellőképpenbiztosak,deminduntalan
megkíséreljük, hátha egyszer mindörökre birtokunkba kerül… Kerül a tudás, a név,
kerülafogalomvagyajel,azemberhezkapcsoltcéltudat,azoptimistajövőkép,aléte-
zésokánakésmódjainakértelmestárháza.

vajon miért és miként hat megnyugtatóan vagy felajzóan tudatunkra az a fajta
tudás, amelyet arról formálunk, amit nem tudunk és nem is tudhatunk igazán?
Merthogynemtudnivaló,hanemvalamimás.nyerünkvelebátorságot,fölépítünksza-
badságot, elkereszteljük valaminek: békének, jelképnek, toposznak, a viszály elleni
harceszköznek, a kiszolgáltatottság elleni fogalomnak, a megnyugvás tudatának, a
haragellenszerénekvagyazemlékezet lenyomatának.aztánakkormár ittami jele-
nünk,sveleaboldogítódefiníció,ajövőkép,atársadalomremény.Kelleznekünk.ez
azillúziótlanuniverzalizmus,abelátásbátorsága,amegnevezésjoga,atávolság,mely
békítésandalít.

Csakhogylegtöbbszörmindezmégsincsily intenzívkulturáliskényszernekkitéve,
tudományoserőnekkanalizálásáraszánva.valahogyanvannakadolgok,amegneve-
zésszinterájuktapaszolva,azemóciómentestudományáltalhitelesítve.snevezzük
Társadalomnak, ha megengedik! saját kiadásban, ideális esetben, azonos nyelvi
közegbenéskulturálismiliőbenszintenemislenneennekakadálya.verbálisanforma-
lizálni,nyelvileguralni,fogalmilaglecsupaszítani,sezzelszintemegragadni–miegyéb
közhasznalehetneatársastudásnak,aközösrévedésnek,amegőrzöttkincsekverbá-
lisbirtoklásának?

aztánmárcsakhivatkoznikell.Kigondolta,mikorshol,smégmásokhogyanmind-
errőlvagymindezellen.agyőzelemmárisamiénk,mihelystnevetadtunk,elhelyez-
tünk,agyakorlatrendelkezésérebocsátottuk.amimegamegélt,valamifölötturalmi
derűveleligazodásbája,azmársaját,narratív,bölcsésbelátásos,rangosésvitatha-
tatlantudás!
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vagymi.Példaképpenamáskénttudásellenszere.esetlegabizonytalanságelke-
rülésénektechnikája.alétigazolásieszköze,abefogadásnyelvtanával,ajóváhagyás
szintetestvérieseleganciájával.sazutánakiértetlenüljön,azmárvagycsakelfogad
és tudomásul vesz, vagy makrancosan átnevez, újradefiniál, önmagát is boldogítva
konstruál.birtokábanarag,ajelző,aminősítés,atisztanyelvijel-együttesközlésjoga,
abefogadókéskirekesztettekkörénekdefiniálásielőjogais.atöbbimegnémacsend.

azemocionálispompábamégissokszor,vagymindigújramegújrabeleszövődik,
belevegyülésbensőátírástsürgetolykoramáskénttapasztalás.akinetikuskalodából,
abehatárolásszegmentaristagőgjébőlnéhaelőtöraklasszifikáló,materializálómaga-
biztosság,decsakhogyolykormagaisszembesüljönanemkellővagynemkielégítő
bizonyossággal.slehet,eznemvalamiféleillúziótlanuniverzalizmus,hanemcsupána
cseh (és részben kelet-európaianmegfogalmazott) kényszeredett magabiztosság az
eligazodásterénésameglátásokönteltségével.ámakinetánhíjánvanafranciásszó-
tárnak,melybenmégajelentésselfelruházottfogalmakisújabbdefiníciókatvonzanak
és változó alakú formulát is képzelnek, nemegyszer épp amármeglelt tartalom és
jelentés örömével fordul a további, megszámlálhatatlan ellentmondások és kiviruló
megfontolásokfelé(les Lumières,többesszámban,hogyeltántorítsonazegyetlenkizá-
rólagosmegfontolástigazságnakmeghirdetőrendszerképzetétől!).1 azillúziótlanuni-
verzalizmuskicsinyhitűségeésegyetlenmegoldásra törekvéseperszeönmagában is
el-leend,nincs szükségea teljesebbnek tetszőárnyaltságra, a felvilágosodóértelem
visszfényeire,aközlésbátorságbántómagányosságára.

Látszólagvalamimegtévedtmagánmonológtónusábanzsolozsmázomitt.ámmég-
semcsupán.MerthátkinetudnáKafkamindenholottlététazugokban,Hrabalszikrá-
zóőszinteségétasnasszságokban,vagyMichalajvaz(A másik város)titokrafogékony
tekinteténekcselescsalárdságáthovátenni,amikorazevidensközösvilágokmegis-
meréséntúli (vagybelüli?)magánvilágokesélyeiről iséppúgyszóvan?!vagymikora
prózaiéstársadalomszemléletihagyománynem/nemcsakazelőíró,joghiteles,predik-
ciókbanelőtolakodóevidenciáirólvanslehetszó,hanemazegymástisát-megátfonó
stilárisésgondolkodásihagyományok,aváltakozóperspektívalehetségesrétegzettsé-
géről,fókusztávolságairól,abármikoriésbárholielbeszélőénkapcsolódásairólmind-
ahhozalétezővilághoz,melynekelemiszubjektivitásrakészsége,összekomponálásra
igényt tartószétesettségea történeti fájdalmakvidékeirőlszedettelemekreépül.az
ilyeténmélyülő,zavarbaejtőenkomplex,deösszességébenmégispusztítóösszhatású
elbeszélőmódoknak,amelyekközöttkiemelthelyetbiztosítmagánakjáchymTopolleg-
többkönyve,valaholalényegimélységekbenésélményközelitudásokbanlakozikarej-
tekező elhallgatások, a „résekből” mindenütt előtolakodó utalások dekompozíciós
technikája,amelyekolvastánéppamindenkoriolvasónakkellújraösszerakniaazel-
hallgatások, rejtett jelentésekhátországátésa történő történelemvisszafelé vezető
nyomvonalait.

1 G. Kovács László, Patrik ouředník 2006 Illúziótlan univerzalizmus (interjú) http://www.k
alligramoz.eu/Kalligram/archivum/2006/Xv.-evf.-2006.-marcius-aprilis/ouredniK/
illuziotlan-univerzalizmus
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Topolprovokatív iróniájaésamindenkori (megokolt,elterpeszkedett, fenyegetően
konstans)félelemtörténetiéstraumatikuseseményeinekbelvilágárautalóregényterei
sajátoslakövezetei,„sinistra-körzetei”avidékicseh-felvidékekésváros-alvilágoklehet-
ségességének.éstörténetiidejükakárlehetnemaiis,Monarchia-koriis,vagyabogu-
milikusidőkbőlvaló,mertmindegyikbenvalamifélerémisztőátmenetlakozikamági-
kusirrealizmusésakíméletlenemlékezetiszoborállításközött.adegenerálódórejté-
lyekhömpölygőciklikussága,a folytonosvárakozásaz irrealizmusra,anyomranyom
kiszámíthatatlanságokésakeresésekelszántságaül talánmindmegannyi regényén.
azÉjszakai munka,azAngyal miliőjeéppúgy,mintaNővérem biztostalajtfogatörté-
neti képek, képzetek, félelmek és megszállás-impressziók érzelmi mélyvilágában, s
minduntalanottlelimegamenekülés,asodrópolitikákrareflektálóemberiközösség
elszigeteltmikrotájánakkínjait.2 árvaház,elhagyottság,távoliésközelesfenyegetések,
viselkedési defektusok vagy aberrációk, eszközlétre kényszerítettség, a mindenkori
megszállottakreményvilágaésakapaszkodók,jövőremélőkeszmeképzeteivívnakpár-
viadaltazuralkodóeszmék,ezekkiszolgálói,avagyamindenkoripogromok,megszál-
lások,törvénytelentörvényekésmégtörvénytelenebbleszármazottakaligmúltja,vas-
kosjeleneéséjszakairésvilágokbólkibukkanópatkányszármazékokuralmával…

delehet-emindebbőlnemcsakaszürreálisreáliát,hanemajelenmúltörökségesí-
tésénektegnapintúli,holnapokfelévezetőútvonalaitlátnivagyképzelegni?szolgál-e
mindez társas tudással, társadalmi jövőképpel,átélt jelenképtelenséggel?segyálta-
lán:betegesképzetekvagyregényesátiratok,szociografikushitelűfaluképvagyveszett
képzeletre támaszkodóördögjáráskontrasztjai építikezeketahistóriákat?a „mikis
falunk”dadogósbája,vagyaKastélyimmárföldbefordultmélyvilága,negatívantiutó-
piájadolgozik-eazefféletársadalomképenbelül?

apokolihozazördögiis

Meglepő,bárnemegyedülállóanszokatlan,hogyciklusaivannakamagyarirodalom-
történetbenisadél-amerikai,kínai,afrikaivagyéppcsehirodalomirántiérdeklődés-
nek,befogadásnakésérzékenyítésnek–amitlehetkorszakoslelkesültségekkelvagy
piaciérzékenységgelminősíteni,detapasztalativalóság,hogyhaacsehirodalomkor-
társaitkeressükamaihazaikiadóikirakatokban,bizonyakevéskivételközüliskitűnik
a Kalligram,mely legalább a kísérletmerszével tolja elébünk válogatott szerzői kör
messzenemérdektelentermését.néhányéve,amikorMichalajvazszenzációsprágai
könyve,A másik város megjelent,próbáltaménisvalamelyeskultúrafogyasztóivissz-
hangot kicsikarni, dehama latolgatnámennek sikerét, egyhamarbeláthatom,hogy

2 aháromnagyobbegységbőlállóregény,aNővérem elsőblokkjában(Város) isaszerzőtől
megszokottkulcsszavak:repedésazodúban;apince;azokatárgyak;akkoracsatornában;
összeesküvés;bizniszösvény;aszerződés:várunk;hang;asziklánésvidéken;adobozdol-
gai;voltegyálmom…Majd:nemrendeztekköztünkvérfürdőt;árnyak;ajel;csapda;népek
tavasza;kanakkirályság;éselvesztem;keresek,keresekéskésekethurcolokmagammal;
rengettaföld;afalésamimögöttevan…jáchymTopol:Nővérem. 1998.FordítottaKoloszár
Péter.bratislava/budapest,Kalligram.online:mek.niif.hu/00200/00298/00298.pdf
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kellőésremélthatás,referenciáknélkülmaradtam.sénmégcsakhagyjánvolnék,de
a fontosabbkötetek is éppoly szűkkörnekmagánbeszédeimaradtak,minthaamai
moldovánköltőketvagykoszovóinovellistákatkínáltamvolnamegismerésre.éppezért
is szembeszökő, hogy immár ötödik (magyar nyelvű s kiadású) kötettel kopogtat
jáchymTopol,kiegyszemélybenköltő,prózaíró,publicistaésdalszövegíróis,szamiz-
dat-szerző,anyolcvanasévekbentöbbundergroundzenekartagja,irodalmihetilapok-
napilapokmunkatársamindmáig, sAz Ördög műhelye címűkisregényeszintemind-
ezekegyüttese,apokaliptikusésszürrealista,historikusésemlékező,amarginalizált-
ságbanlétezésésholokausztkövetőérzelmihabitushűábrázolata.vagyishátamin-
denkoriésmindenholokausztéselviselésmegdöbbentőkrónikása,ahumánumpár-
tosszószólójaalkotkörünkben.netánegyhumanista,akiahumánumhalálánakkró-
nikása,agótikusmeseésakereteskomponáltságúmodernrémregénytörténetmondó
dalnoka.

jáchymTopolugyanisazördögregényévelismét(Közép-ésKelet-)európa20.szá-
zaditörténelmiéstársadalmitraumáikörülbonyolódótörténetfűzéstformál,bárhaa
kötetmintegyfelénélaz iskiderül:semTerezínben,semvlagyivosztokbannemérzik
úgy a népek, hogy „keleten” lennének, sőt európa közepének vagy épp határának
tekintikmagukat,hamégismegkérdikhovatartozásukat.azeseményekkéthelyszínen
játszódnak:acsehországiTerezínbenésaMinszkhezközeliHatinyban,anácikvezette
népirtásegykoriemlékhelyein–magávalahelynévvelisjelezve,hogytársadalmihan-
gulatátéstraumáittekintve,megagroteszkeszközeivelkifejezveismindenszörnyű-
ségnéllehetmégszörnyűségesebbtörténés,snemutolsósorbanazismétlődésisilyen,
aköztünképpenzajlótovábbélésemindannak,amianépekpusztításáhozvezetett.a
holokausztésaháborústerrortúlélőáldozatai,illetveazokleszármazottaiittminden-
nelésmindenkivelszembeszállvapróbálják„táplálni”avilágemlékezetét,léprecsalni
figyelmét,őrizniésmegtartaniazt,amithelyilegapusztításidejevéghezvitt.arémisztő
hagyatéknakperszerögtönirigyeistámad,savita:kinekfájóbbazemlékmegőrzése
–akáramaiakatisugyanolyanvégzetnekrendelialá,mintazegykorivégzetekazakko-
riakat.aterezíniemlékbrancsaligteszmást,mintkicsibenéshelyibenugyanazt,ami
abunker-vagykazamataturizmustéltetiavilágbármelytáján.sajáttervük,majdafölé-
bükerősbödőizmosabbakcéljaisezlesz:azemberiségellenibűntettekmúzeumának
létrehozása,apusztításturisztikaiesélyeinekbármiáronmegszerzése.aMinszkmel-
letti„üzletközpont”azonbanmárnemcsakapusztulásbűvöletétazemlékezésméltó-
ságahelyébeállítótörekvésekhelyszínelesz,hanemAz Ördög műhelye márabármely
emberben lakozómindenkori gonosz termőhelyévé is válik... akik itt a haszonkulcs-
keresők,azokmégkevésbémegértőek(vagy,pontosabban,ugyanúgysajáthaszonra
kalkulálók,mint az egykori, történelmi ügyesek!), így az idősíkok párhuzamai szinte
magukatkínáljákakötetlapjain–nemminden„boldogvég”olvasatesélyével.

akötetbelsődinamikája isaméltóságostólavizionált totalitásig(éstovább)hul-
lámzik:lassúiramúazelsőharmad,sazeseményekdacáraatörténéselsőszemélyű
elbeszéléserámutatasietségelkerülésénekésaszemélyesvisszatekintésnekmeg-
annyidicsfényére,kínjára,sivárságárais.akötetfelétőlazonbanészvesztőenmeglódul
atörténet,apusztításlogikájamintegyaközlésmódhelyébelép,akistelepülésieliga-
zodásanagyvárositobzódáserőfölényébecsúszikát.ittmintegyfolyamatosjelenben
zajlikamúltbavissza-visszalépőcselekmény:minthaváltanákegymást,keverednének,
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filmfolyamkéntátmosódnánakegymásonahajdaniTheresienstadthírhedtgettójának
eseményeiahaszonkulcsosemlékezetüzelmekkel,azélőemlékezetésamuzealizál-
hatómúltvariációi,atörténetvezetésdrámaikeménységeésazelbeszélésfájdalma,a
túlélőnéhányakmegszállottságaésasodródókörökkitettsége,abűntettekszubjektív
ténye és a praktikus-haszonelvű politikai nyerészkedések fájdalmas borzalma.
Mindegyik felrázó, időzített lélekbomba, egyszálú cselekményvonulatra görcsölődő
múlt,melyneksosemlehetátéltjelene,sugyanakkorörökrejelenbezártrettegésis,
melynekjövőidejemégamúltnálisfélelmesebb.

adrámaiság,haregénybeékelt,deasszociatívearchaikusisegyben,talánakkoris
magánhordozzaatisztelet,emlékezésésantikbüntetésmotívumárnyát,haittésmos-
tanimagaa történéseseménye.az ittésmostmúltbelidinamikájaazonban inkább
élesztiakortársbanamesszireeltoltmúltárnyalatlanulsötétpoklát,semmintaztjelen-
valóvásumákolja.atriviálisanalógiaperszenemelkerülhető:adottapolitikaimúltat
kisajátító,rendőrrelésfeljelentővel,spionnalésállamiasítottemléképítménnyeltakti-
kázó(Műemlék-méltóságbazárt)hatalom,satörténésekhelyszínénazanyamegme-
neküléseésazapahalálaciklikusankövetikegymást,minthabiblikusátokvonulna
végigrajtuk,kecskelegeltető főhőssel,mitikuseseménysorral,véletlenszerűenrátörő
archaikusbűnváddal,keserűkörnyezetiártalommal,melyatúlélőlényekbőlsugárzik.
a narrált történelem mellékszereplői is rendszeralkotó személyiségek, s mindez a
terézvárosiasbandériumünnepélyesvonulásainak,aPrágamellettivármaradványtit-
koskazamatáinak,atalányos„álnéven”érkezőruszkipartnereknek,aszenvedésnek
kitettnyugatimenekültekholokauszt-túlélőharmadikgenerációjánakösszesszenve-
delmétlehetővéteszi.deafehéroroszpárhuzam,Hatinynevemégdrámaibbanhataz
utókorszámára,aholanyomulónémetekateljeslakosságotmegsemmisítették,míg
Terezínben„csak”ajavát.javátamenekülteknek,ahontalanoknak,azsidóknak,az
üldözötteknek,saholazemlékezetimunkaezértnemcsakegyessorsokból,utólagos
kegyeletimaradványokbólépül,hanemaszolidaritás,apolitikaiörökség,amindenkori
pusztítóhatalomvégtelenindolenciájánakemlékezetébőlis.akiirtottlakosokmentá-
lis-morálisörökségeazonbannema„messzimúlt”terápiájátteszilehetetlenné,hanem
ahatóságokönkényesbarbárságátis,melynekazengedélynélküliemlékezetimozga-
lom,a„revitalizációs”szándékúmorálistörekvésismételtkihívójalesz.Csehésorosz
halottak,németésukránpusztítók,terápiáraszorulóemberekvégtelentömegeisod-
ródnakelátszólagbelenyugvóközönnyelátitatottlapokon,deközben,(haolvasmányos
tónusbanis),helyenkéntahétköznapiságbörtönittasszókincsével,aminduntalantár-
sadalmivereségéselnyomottságlélekrontógazemberségévellepikelahaszonlesések
éskegyetlenségekvádjaitsugárzóoldalakat.HaPrágátéppcsakbombázták,Hatiny
megsemmisüléseésakörülöttesűrűerdőfedtefalvaksírhellyéválása(143települést
égettekfel,433pedigeltűntatérképről)sokszorosaazitteniáldozatnak–smindkét
emlékezethelyutólagamegmaradtakküldetésesvállalásávalkerültbeaközép-vagy
kelet-európai históriába. de vajon értheti-e egyik a másikat? Lehet-e Prágában élő
emléke Katynnak, s lehet-e ugyanolyan vagy párhuzamos múltkonzerváló szándék,
amelyellehetetlenültemberekemlékezetéreépítemittvagyamott?slehet-eamaiprá-
gaiaknak vagy uralkodó putyinoknak, rablovics gaztevőknek, önkéntes gyilkosoknak
szelídlelkiismeretéhezvágniazévszázadosjelentéstartalmakvádját,adokumentáló
közösigényt,azemlékezettisztelgésénekfontosságát,ahivatásosemlékezetihivata-
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lok ócska közönyének elégtelenségét, a tárgyi kultúra pusztulását, az emberi kultúra
elvadításánakfejleményeit?Mellesleglehettudniaztis:azelevenemlékezetmintarcha-
ikus felkiáltójel minden hatalmat bőszít, és minden hatalom harckocsis ellenereje
mögött ott rejlik az embertelenség öröksége, no meg örök emberanyaguk mögött a
kiszolgálás„ügyes”alázatais.aholaterezíniÖrömműhelylétrejöhetett,hogyakódorgó
lelkeknekterápiásgyakorlattaladjonvégsőlegamortizálófeloldást,onnanléptéketvált-
vaésazepikaiváltozásdrámaiváfokozásaérdekébenmesélőfőhősünkmintegyátkerül
azÖrdögműhelyénekhelyszínére,aholtalánmégmagaazördög isszelídkecskének
minősülneazemberigonoszságfőszereplőiközött.ezekpedigszámosanvannak,tudat-
fosztókegyetlenséggelésperfektlikvidátorsággal.ügyesek,azújügyesekkorszakában,
amindigtúlélőördögipokolfényderengésében,afenyőerdőkhamvábanis.

Topolbárkorunksértettségiésmegaláztatottságimitológiájátalkotjameg,szinte
észrevétlenülatörténelemeposziváválásánakkereteitismegrajzolja.afejezetekdrá-
maifokozásaszintefilmszerűdramaturgiávalszolgáljaaleírhatatlanképsorokvízióit.
demégezsemlehetteljesszerzőiénjeszámára:akötetvégiköszönetnyilvánításban
külön isbocsánatotkérazért,mert„nemvagyokképesteljesenrealisztikusan írnia
démonokról” – írja. Csupán elgondolhatjuk, e messzi modern mitologikum mivé is
lehetne,ha„realisztikusabban”szólna.devisszábbaképzelettel!atanúságtevőésa
létállapot morális veszélyeztetője lehet ugyanaz. ám a mitikus megbocsátás legyen
örökrészünk,hamindazt,amiértazÖrdögműhelyeszótárunkbakerülhet,mégennélis
realisztikusabbanmutatnábe.ésszükségesincsrá.aműhelybenamindenkoriárta-
lom,atestetlengonosz,azÖrdögnélisördögibbembertalálalkotóhelyre.azemberiség
ördögeéppúgyalkot,mint tesziaztazalternatívprózaésahumánus tárgyválasztás
kortárscsehszerzője.avízióéséletérzés,szereleméspusztulás,akeresésésazext-
remitás,vágyéstúlélés,líraiságésgroteszk,drámaiságésabszurdmaicsehalkotója
márelőzőregényeibenisanyelvésakáosz,aszétesettvilágokésazapokaliptikussza-
bályok,amenekülésésmegőrzésösszhangjábanteremtimegsajáthangját,aháború
hangját,melybensosincsenekgyőztesek,demindenkiáldozat.Mágikusésmisztikus
nyelve,várositájlírájaésfalusilétdrámájaeztakötetét(mintakorábbinégymásikat)
ugyancsakkitölti–minthaazördögibbembermindenkorilétezéséértkérnemindegyre
aktuálisabbmegbocsátást.Pedigazt ispontosantudja:eztvalójábansenkiéssehol
nemkaphatjameg,legkevésbéavilágainkbanfölöttébbbűnrészesember.

entre-acte:amegismerőmegértéselszalasztottesélyeiatársadalomku-
tatásban

jelzem rögtön: semmiképpen semnagy-komolykodó-száraz tanulmányrészlet akarna
lenni ez. Kicsiny közjáték csupán, alkalmi függőhíd az értelemvesztett megismerés
harcmostapartjaiközött,talánmorgolódás-esszé,vagyinkábbmégezsem,csaklep-
lezettenünnepélyeskedő,interdiszciplinárisankötözködőkérdezősködés.esetlegolva-
sóijegyzet,belefontoskodás,hangostépelődés.nemmásról,csupánarrólatudásszfé-
ráról,melybehaolykorbelelátokis,egyrekevesebbközömvanhozzá.nem,vagynem-
csak azért, mert „a társadalomról” való tudás (jó és régi szokása szerint) „valahol
magasan”afelhőkfölöttivilágbanúszkál…(ettőlméglehetnemadár,drón,őrangyal
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vagymegfigyelőgépis.azmeghaddéljen,egészségére!)inkábbamiszontyolít,kedvem
szegi,azamegkérdőjelezhetetlentudálékosság,amia„jobbantudom”ésa„mindigis
tudták” közötti intim résben fekszik el, és csöppet sem reflektál önmagára: tényleg
tudom-e,ténylegazTtudom-e?Politikávalfoglalkozni…–nyilvánnemlehetúgy,hogy
azalanyiszerzőnemmondátvagybét,nemfoglalpártálláspontot,vagynemigyekszik
függetlennek festenimagátbármilyen„pártos”elköteleződéstől. (ettőlpersze–még
vagymár–olvasóiegyrészénekelevegyanús,hiteltelen,kétségeketkeltőlesz,mert
hiszmicsodásmondás,amelybőlnemderülki,honnanbeszél,kihezszólakkoraT.
szerző?!)aTársadalommalfoglalkozniaakutatónakugyancsak„távolságtartó”közve-
tettséggelillik…,azmegugyanolyan„újságírós”,publicistai,minthahírtközölneforrá-
sok nélkül, tanmesét szereplők nélkül, hitbéli tanítást szakrális előkép nélkül, vagy
színskálátvakon.

vessenyugodtanellenemaTiszteltolvasó:nahátakkorvalljszínt,pajtás,éppen-
séggelteakkorholállsz?!?Honnanbeszélsz?Kibízottmegvele,milyenelőjogodadja
atudásközlésmerszét…?sakkorépptehonnantudod-mondodemezt,mikaforrása-
id,mirehivatkozol,kinekinspirációjáragondolod„végig”adolgokat?

rövidválasztezekrenyilvánnemtudok.ezekistalányok…demégsemcsakazok.
a célzott beszélgetésmindig lehetmesszi jövendőbe felelőtlenkedő, széles(en nem
létező)néptömegekhezszóló,megbotránkoztatóan lehangolt frázis, tudálékosponto-
sítgatás,akarnoktukmálás,rátarticselezésaz„objektivitás”védfalamögül,kötelezett-
ségnélküliszurkapiszkamindenkiellen,akigondolkodikvagyesélyesazönállóközlés-
bátorságra.demindigtartisvalakitőlvalakikfelé,irányavan,útja,sebessége,tempó-
ja,céljakell legyen.éstételeziamásikoldal,amásikfél,amegértő,abefogadó,az
ellenkező,avitatkozó„objektív” létét,vagy legalábbképzelteshetőségét, lehetséges
partnerségét,együttérzőmegértését…acéltalanbeszédviszontmagányos.Felelőtlen
isemiatt,defőkénttalánhaszontalan,majdnemértelmetlenis.jószerivelazértválaszt
azemberközlő-beszélőszakmát,hivatást,pozíciót,látószöget,mertvalamelyközlen-
dőjeérlelődikidőrőlidőre.shamindigcsakcsipetnyirészétmondjaelannak,amivár-
ható, épeszűen lekezelik majd, legyintenek rá, érdektelennek gondolják. s vajon
elmondhatja-e„egyszerre”is?akkormegkinek?Célzottankireépítve,kihezszólva?

delehet-eegyáltalán„célzott”egybeszélgetés?Úgyvélem,mindigaz.vagymagán-
monológ,sakkorisaz.Terápiás,vagytisztázó,vagykényszeresakár,deszól,valamiért
és valakihez.Megnyugtatóan, fölhergelően, fásultan, görcsösen vagy kisszerűen, de
mégis szól.smég inkább,hamásik felet, képzeltolvasót vizionálaközlő.egyik fél
önmaga,deamásiknélkülmégönmagasemlehet(amúgy).Csakhogydelikátkérdés
marad:attól,mertnyilvános,akárközvetített,akárdirekt,közössélesz-e,aminekazzá
válnia hivatása, küldetése volna? Csak amatőr közvélemény-kutató vagy félamatőr
kommunikátor vagyok,mégismeggyőződésem, hogy közössé válik előbb-utóbbmin-
den,esetlegcsaksokkal-sokkalkésőbb,éppenséggelévtizedekreispangó,megalvadt
állapotában–demégakkoriskihámozható,shaérdemivoltazüzenet,sakkortalán,
végre,időlegesenmegérthető,sőtaktuálisértelmébenisvehető,fogyasztható,pártol-
ható,megszívlelendő.deehhezközölnikell,nyilvánosan,olykorkihívóan.akortárstár-
sadalomtudományszintecsakiszártönköreibenközöl,zárttudástartománynakmono-
logizál,bennfentesvilágokatépítki,akárneisértsék,intimüdvtanokatismételgetegy
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nap élő elméletekből…– aztán lemegy a nap, s jönnek sorra az újabb hipotézisek.
aztánmajdmegintesteledik…

amúgy,mégis,mitishiányolok?Mirefutkiezakörkörösmagánbeszédamegértés-
rőlvagymegismerésről?

Példalehet(nealevegőbeszónokoljakmár!),akárcsakegyasokakközül:egyszer
(2011)egyTömörkény és egyéb urak címenzajlókonferencia(azirodalmijelenbűvköré-
ben) nemcsak „ismerős urak, idegen emberek” vagy a hallgatag magyar ember, az
„elpengetett régi világ” allegóriái mentén értelmezhető közléstartományokba invitált
sokakat,hanema„dokumentum”ésa„ponyva”műfajiságának,aképiábrázolásésa
szimbolikusközléseknarratívvilágosságánaktárgykörébenisérdekesnóvumotkínált(a
szegediparasztokról,avirtuálisértékrendekről,aprofán liturgiáról,azetnografikusés
szociografikusnépábrázolásról,a20.századielbeszéléstörténetiérvényéről),sezena
közléshorizonton roppant izgalmas tárgykörbe fogott értő szavaival szilasi László egy
akkorielőadásában:Tömörkénynél még megvolt: a részvét és az irónia elfeledett lehető-
ségei a szegedi parasztábrázolásban.3 Máracímisarraserkent,necsakaszépészeti,
irodalomhistóriai,kultúrakritikaivagystilisztikaidimenzióbanszólaljonmeg,hanemmai
relevanciájával, társas és tudományos érvényességével is. (Közjátékom címe is innen
fakad…)demikéntisszól,aminemszól,amifeledésbement,amilélekpendülésrőlmond
le,aminemkötelezbefogadásra,nemélaközlésfelelősségeszközével,snemébresztrá
a közlésoldal másik felének, a befogadás-oldalnak elkötelezettségére?! s van-e ilyen
egyáltalán–irodalomban,értékközvetítésben,művészetiágakban,atudássajátosrése-
iben?nemszól-eakárévszázadnyitátaludvaistöbbről(vagyéppsokkaltöbbről,ismét
aktuálisról, folyamatosankísértőről)az,amit imittvagyamott,sokaknakvagykevesek-
nek,naplónakvagy többkötetes regénynek fogalmaztakelődeink?nincs-e„kötelezően
ismerendőirodalom”értékeamesszimúltbólkísértőtudásnak,aregisztráltüzenetnek,
azirodalomhagyatékánakatársas-éstársadalomtudományokszámára?

Merthátde…,dehogyisnem,sőt!Talánezért iskedveljükaz ilyesmikísértéseket.
Talánezért isülapolcunkon,ezértkínáljaszövegtestétolysokelődolysok-sok-sok
műve, hagyatéka, üzenete, utókornak „célzott” beszédmódja. Kicsit ekképpen, aho-
gyanThomkabeátafogalmazza:„aszociokulturálisvagymorálisaffinitás,aMészöly
Miklósáltalgyakranemlegetettfilantrópia,aszolidaritásésaválsághelyzetbenlévők
irántiemberiérzékenységnemlenneelegendőamélyszakadékpoétikumánakkiala-
kításához, amely a jelenkori történelem emberi tapasztalatát jellemzi. az elbeszélő
elszenvedőként, résztvevőként, tanúként, krónikásként léphet föl. Tényszerűen vagy
személyesenreflektálhat,fikciósvagyvallomásosformábanbeszélhetarról,amikörül-
veszi,ésaminekmagaisrészese.vagyolyaníróialapállásbólszólalmeg,amelyazérin-
tettségetnemleplezőérzelmitöbbletből,azátmenetisorsközösségbensőlátószögéből
következik,mintszilasiregényében.”4 smertA harmadik híd szilasijamarkánsanőrzi

3 szilasi László: Tömörkénynélmégmegvolt:a részvétésaz iróniaelfeledett lehetőségeia
szegedi parasztábrázolásban. in Thomka beáta (szerk.): Befejezetlen könyv. budapest,
KijáratKiadó,2012,31–42.p.

4 Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás. budapest,KijáratKiadó,2018,
185.p.
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afelelősmegszólalásésafilantrópiaszükségességénekegészhabituálishátországát,
vagyéliésátéltetivelünkazAmíg másokkal voltunk történőtörténelmeiben„amara-
dékkaland”várásánakegészvalóságértékét(„Ismered a dolgok valódi értékét. A lélek
és a gondolat lényegi jogait soha nem szabad elveszítened. A mesterség, a szükség és
az alkalom sem bitorolhatja el. Ezek voltak a kiszabott bölcsességei.”–286.p.),addig
ekiszabottbölcsességeknemmagukértvalóak,hanemközösek,körkörösek,csere-
kapcsolatiértékük létfolytonosmozgás,dekísértő jelenlét is,bennünkvisszhangzik,
értünkvalóanisközkincs.

Mármost,hamagamravállalhatomittakellőbölcsességésirálynélküliszentenci-
ázásfelelőtlenségét–talánéppezaz,ami„általánosan”hiányzikakortárstársada-
lomtudományok legtöbbjéből mostanság. és egészen biztos az, hogy ilyeneket nem
lehet és nem is szabadna mondani, társadalomkutatóként mégannyira sem…, de
kérem,láttassavalakivelemaztazértünkvalóanhitelesközléstapolitikatudomány,a
makroszociológia,arendszerkritikusmédiakutatás,aszemélyeshangtólsemérintet-
lenszociálpolitika,anarratívmédiatudományvagyazökológiaifelelősségűklímakuta-
tás,avárostervezés,azigazgatástudományvagyanemzetközikapcsolatokelméletei
bűvköréből,amelyezzela„mirólunkvanszó”moralitássalfogalmazazemberről!nem
a„zemberek”létezhetetlenvilágáról,hanemőróla,azegyénről,közösségéről,kisköre-
iről,állapotairól,sorsfacsaródásáról,poklairól,tisztulásairól,reményeirőlvagyújrafölé-
püléseiről! azokról a résekről, melyekben (akarja, nem szereti, elviseli, belepusztul
akár)alétebontakozásávalkellmegelégednie.a„mélyszakadékpoétikuma”,aszoli-
daritáshiányaésaszocialitáshanyatlásaaleginkábbaz,melyköztesteret,hidaknél-
küliterepet,lebombázottvilágokésfölöttükgöpzivelelsurranómindentudásokidegen-
ségétérinthetné,szinteérintetlenülhagyjamindatudást,a„rizómák”lététésmegne-
vezését,demegannyiraatudhatótudásoktársas-társadalmielköteleződését!

Csalfa szentencia ez itt, megengedem. a társaslélektan, az óvodapedagógia, az
orvosi antropológia, a kisközösségi valláskutatás, a zenei befogadásvizsgálat is tud
személyesetmondani, ha nem épp nagy kvantilisekben „átlagolhatót” akar közölni,
vagynemfelülnézetiképekbenakarjamagátvédettnekérezni.deméghányéshány
élő,mozgó,változó,árnyalódóvilág,mélységésmagasságlakozikalétben,melyekhez
ezeknekalegtávolabbiközüksemlehetezenamódon,hiábaisigyekeznekatudomá-
nyos fórumokat teleírni és társadalmi érzékenységet vonzanimaguk felé!Megértjük
persze,márha(ki)mondjákegyáltalán,haismerttéválik,haelérhetőenforgalmazott,
mimindent tudunkmamár az emberről, a létezésről, a képzeteiről, kapcsolatairól,
közösségeiről,hiányairól,vágyképeiről,megnyilvánulásairól.de…Minthamégisfolyto-
nosankimaradnaamegismerésteljességébőlamegértésesélyeinekegyszegmense,
snemiscsekélypartja,nemiskicsinykemezője!Miértvajon,skiaz,akierreérzéket-
lenmarad,akieztnemközli,nemakarjaközölni,nemtudjaátfogni,nemképessejdí-
teni, nem meri kimondani? elmaradna tőlünk, kivonulna éppen az a tudásmód a
létünkből,amelyatényismeretésavélelem-térségtalálkozásipontjain,ezekhasadé-
kaibanlakozik?Titokkáválikatársastudásszámárais,amiéppazértnemlennetit-
kolható,mertasokféleségárnyalataibólmindannyiunkérintettségénekkellenekihal-
latszania,nempedigatudásfelhőkakukkvárábanücsörgőkfölényének!

Talánháttértudás,talánrákérdezés,demindezekmellett ismegfontolandóGilles
deleuzeésFélixGuattarikísérleteazágakésbogak,összefüggésekésleválakozások,
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részekésegészekfelfogáskísérleteiről:„nietzscheaforizmáiatudáslineárisegységét
csak akkor szakítjákmeg, ha az örök visszatérés körkörös egységére utalnak,mely
visszatérésmintnem-tudott jelenvanagondolkodásban.anyalábos rendszer tehát
nemigazánszakítakettősséggel,aszubjektumésobjektum,atermészetesésszelle-
mirealitáskomplementaritásával:azegységkialakulásaatárgybantovábbraisgátak-
ba,akadályokbaütközik,mígaszubjektumbanegyújfajtaegységgyőzedelmeskedik.a
világelveszítettekarógyökerét, támaszát,máraszubjektumsemképesdichotómiák
gyártására, ugyanakkor egy ambivalens, túldeterminált magasabb egységhez jut el,
amiatárgydimenziójáhozképestmindigiscsakegykiegészítődimenzió.avilágkao-
tikussávált,akönyvazonbantovábbraisavilágképe,hajszálgyökér-kozmoszagyökér-
kozmoszhelyett.Furamisztifikációakönyvmisztifikációja,hiszenminélinkábbrészek-
rebontott,fragmentált,annálinkábbteljes.akönyvmint imago mundi, valóbanelég
érdektelengondolat.valójábannemelégaztmondani:éljenasokféle–bárnemköny-
nyűilyeténképpenfelkiáltani.semmiféletipografikus,lexikálisvagyszintaktikaiügyes-
ségnemelegendőekiáltáshallatására.asokfélétcsinálni kell, denemegymagasabb
rendűdimenzióbekapcsolásával,haneméppenellenkezőleg,egészenegyszerűena
márrendelkezésreálló,n-1dimenziókszintjén(csakisígylehetrészeazegyasoknak,
lévénbelőlemindigkivonható).Kivonniazegyetakonstituálandósokból; írniazn-1
dimenzióban.eztarendszertlehetnerizómánaknevezni.[…]arizómanéhányhozzá-
vetőleges jellemzőjének felsorolása nélkül valószínűleg senkit nem győzünkmeg. a
rizómábanéppenellenkezőlegaviszonylat,avonatkozás,akapcsolódásnemszükség-
szerűennyelvijellegű:eltérőszemiotikailáncszemekkülönfélekódolásmódokhozkap-
csolódnak,biológiai,politikai,ökonómiaistb.láncszemekhez,sezzelnemcsakkülön-
félejelrendszerekethoznakjátékba,hanemakörülményekösszejátszásábólkövetke-
ző helyzeteket is. A megnyilatkozás kollektív elrendeződései valóban direkt módon,
gépies elrendeződésekben működnek, ennek következtében nem lehet radikálisan
szétválasztaniajelrendszereketannaktárgyaitól.anyelvészetben,méghaszándéka-
inkat tekintve ugyan az explicithez tartjuk magunkat, és semmit nem tételezünk a
nyelvről,akkorisegyolyandiszkurzusmezőbelsejébenmaradunk,amelymégkülönös
társadalmielrendezésmódokatéshatalmitípusokatimplikál.”5

ésnemmertabbólállnaatudományvagyatudás,atudósoktudásaésatudhatósá-
gokképzete,hogyrálelünkegyforrásra,magyarázatra,sabbanmegkapaszkodvaimmár
végtelenülföltárhatónakfeslővilágotmarkolhatunkmeg,hanemmertlegalábbannyiraa
válaszokhelyetti/mellettikérdésektehetnékkiatudásterét,aholmintegyútbéliakadály-
lyáleszaképzet,hogyavilág,alét,alétezésértelmevalamelyidőiségbenéscélokság-
banmagát a „fejlődést” is hordozza,mintegy elvitathatóvá válik, amint a létezés igéit
keressük.demennyirehasztalanisarákérdezés,amintamozgás,afejlődésíve,acél-
képzetekfelé jutásszimbolikusvagyakarnokvíziójátakarnánkmegragadni!sahogya
„gépieselrendeződések”hatalomtechnikusaiamagukakarnokságávalfolytatják-befeje-
zikefurcsalénybeliségmegjelenítését,azvisszaisvezetafelé,amitaszó,akép,azérzé-
kítéseszköztárávalatudáskínálatársadalomismeretnek:„Mitöbb,azamerikaiésmár

5 deleuze,Gilles–Guattari,Félix:rizóma.1996.FordítottaGyimesiTímea.Ex Symposion,15–
16,1–17.p.http://www.c3.hu/~exsymposion/HTML/fu/deleuze/foszoveg.htm
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azangol irodalom iskifejezésre juttatta rizomatikusértelmét,képesvoltdolgokközött
mozogni,bevezetniazés logikáját,felforgatniazontológiát,elmozdítaniazalapot,eltöröl-
nikezdetetésvéget.Képesekvoltakpragmatikátcsinálni.aközéptehátegyáltalánnem
azátlag,ellenkezőlegezazahely,aholadolgokfelgyorsulnak.adolgokközötti egynem
lokalizálhatóviszonytjelöl,nemmozgástegyikbőlamásikbaésfordítva,inkábbmerőle-
gesirányt,keresztmozgást,melyegyiketésamásikatismagávalragadja,kezdetésvég
nélkülipatak:akétpartotlassanmossa,középenpedigfelgyorsul…”(uo.).

a műalkotásban, képben vagy irodalombanmegjelenő térségiség persze mindig
direktnekislátszik,amúgyvonalakraszimplifikálható,demégissokféleárnyalattalbír
befelétekintve(sennekmegannyitónusátjelenítimegakoszosszürkékbenbővelkedő
Topolszintemindenterepeéstalaja,barlangjaésmenedékhelyeis),deamellett,hogy
avilágegészmegragadásáratörekedne,magaatársadalomleírásisbeériolyan„egzak-
tumokkal”, konkrétumokkal, „derivált” adatsorokkal, amelyek voltaképpen ábrákká
egyszerűsítikamozgásokat,változásokat,jelentésesteljességet.ekképpenalétezhető
világvalamelyáttérképezését,deterritorizálását,egybenakárarész-terekújraterritori-
zálását ismegoldhatónak tüntetik fel, sőt el is végzik–hamásképpnem, legalább
olyanformán,hogya tudásrólvaló tudást,a társadalomtüneményeiről valóképzetet
egyfajtamozgásrészévé,azeredetésacélokközöttiátmenetfejezetévéképletesítik,
amivelabefogadóbanolyanképzetetnyitnak,amelybenamozgás,asodrása terek
közöttiútmegtételévelegybenatérészlelésétisviszonylagossáteszi.ahosszanti,hori-
zontálisútvalamitőlvalamifelémintvalamitér-sortűnhetfel,amelyvégülazidőtadja,
sígymagaarizómavalamifélesokszorozotttérfelékalauzol,delegalábbismagaaz
„úton-léttere”mintköztesállapotszolgálképzetkéntahhoz,hogyazútnak,fejlődés-
nek,indulásnakésérkezésnekmintegyértelmelegyen,seztakárkívülrőlkapja,nem
eredendőentestesítimeg,voltaképpenifunkciójaszintemármegvan.avilágekképpe-
niújrafelosztásaésaköztesállapotigéjének,amozgásnakésátalakulásnakfontossá-
gaTopolördögiútjainlegalábbakkorajelentőségetkap,mintaföldiléthelyettaföld-
ben lét,aszabadban lét rabságaéppolyankínos jelentőségű lesz,minta földalatti
vagy bunkerben lét kietlensége; vagyis amozgás(ok) és (cél)okság(ok) perspektívái
olyasfajtaszemélyeslétben-térbenmegértéstkínálnak,amelyabelsőnkérzelmi,indu-
lati,túlélésiprogramozottságábóladódóanmintegyamegélésésátélhetővilágban-lét
teljességétjelenítikmeg.Topolhőseiéppannyirabarlanglakók,mintmenekülők,épp
annyiraKafka„eleve-múlt”és„mindig-eljövendő”közöttikiszolgáltatottságikulcshely-
zetéttestesítikmeg,mintamennyiremagátahistóriaemlékezetétvoltaképpenmeg-
személyesítik,privatizálják,egyúttalmegisosztják.6

Ígyesikmintegykézreazirodalmivagyvizuálisműalkotásokbefogadásifolyamatá-
bana„szubjektumésobjektumoppozíciójára”érvényesnektekintettnyugatimetafizi-
ka klasszikus felosztása, amely nem enged e gondolkodási hagyománnyal szimplán
csakszakítani(lám,példáulaTopolregényétkörülvevőszerénysajtóvisszhangfülszö-
vegszerűkivonatosságátaregénytárgyakéntszereplőkor[ok]rólvagytörténetiesemé-

6 az árnyaltabbmegközelítéshez a fennebbutaltdeleuze–Guattari-forrástanulmánymellett
lásdmégPéterszabina:aművészet fennsíkjai.Magyar Filozófiai Szemle,2016,1.120–
134.p.
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nyekről),viszontmagukbaaregénytárgyakéntszolgálóeseménymenetbeminduntalan
beleszövődőtárgyikitettségnek,emlékezetimomentumoknak is feltétlennévadással
hódol,sígymagátatárgyakbanvalóegységképzetétisfölérendeliannakatörténés-
világnak,amelyéppa regénybenevilágokelképesztőenveszélyes tárgyiasulásátés
intézményesülését(muzealizációjátésüzletiesedését,materiálisértékétésembertől
függetlenített piaciságát) fokozza le az „értelmezés” praktikus szemléletmódjának
szintjére.Kísértetiesazanalógia:„azértelmezésbebevontműalkotásokasokféleség
elveszerintrizomatikusak:nincsalanyuk,sekonkréttárgyuk,csakhatározóik,mérete-
ik,dimenzióikvannak,melyeknemtudnakanélkülgyarapodni,hogytermészetükújra
ésújramegneváltozzon”(vö.deleuze–Guattari1996,4–5.p.).

devajonértelmezhető-e,értelemmelbír-eatörténelem,apolitikatörténete,aszim-
bolizációkismerete,aműalkotásoksajátterénekilyetén„rizomatikus”funkcionalitása?
van-e bárki számára kezelhető jelentése, jelentősége a résekben és köztességekben
megbúvótársadalmiságoknak,haazoknemleírhatókaszámszerű-képletszerűkivonatok
formájában, s nem tehetők direkten is egy társadalmi tudáspiac bolti árucikkeivé?
Megjeleníthető-eapolitikaitudás,atársaslétképzetek,alétezőnépekközösségitagolt-
ságábannem„tárgyilagosan”megnevezhető,„leírható”minősége?van-ebármelyértel-
me,rejtelmescélja,megnevezésiürügyeannak,aminemkizárólagcsakaművészethis-
tóriavagyahatalomtörténetelkülönítettszféráiban„ragadhatómeg”?Lehetne-eugyan-
akkoralétrőlvalóismereteinkelemitartozékaazábrázolásieszközök,műalkotások,kép-
zetszintűelvontságokmegértése,megnevezéseatársastudáseszközeként?

nincs,devalójábannemisigenlehetneakárHieronymusboschpokolvízióiközött
olyanfeeling,mintjáchymTopolkönyveiben,hiszakkormégnemigenlétezettaz„elv-
társi”és„barátsági”közösségnekazahuszadikszázadbantöbbváltozatbanismegis-
mertváltozata,amelyahitlerivilágcsehvagyukránmegfelelőjét,vagy68-astestvér-
barátimegszállást kísérte-övezte Topol különböző regényhelyszínein. évtizedekig azt
voltam képes hinni: nincs drámaibb a dokumentarista filmvalóságnál, a társadalmi
tényekérzékenyéshitelesrögzítésénél,amindennapirealitásokfekete-fehérenleké-
pezhetővilágainál,avagyaszociológiai„valóságkép”egynémelyéletközelifeldolgozá-
sánál…–demamárúgyvélem:„a”valóságrólszólvaolykorhalványképzetünksincsa
belsővalóságok,az intimgyilkolódások,asajátkörnyezetbenkerekedőfenekedések
gyalázatosvilágáról,melyekkiestartománytlaknakbeTopolkönyveibenis.akortárs
csehíró(másmódonugyan,mintbodorádámvagydragománGyörgy,devalamikép-
penmégisközösgyökerűhangnemben)éppazokatamagánszférákatjárjabe,melyek
példáulakorosztályimásságnak,agyerek-éskiskamaszlétnekolyanszféráibavisz-
nek,aholafelnőttségvilágánaklényegébenmindenpusztítóelememégerőszakosab-
ban,bántóbbanhat.svajonegykortárstársadalomkutatómikor leszolybátor,hogy
makrostrukturális elemzés helyett kezébe vegyen egy „közönséges regényt”, s kont-
rasztotképezzensajáttársadalmitudása,megamegformáltregényvalóságeseményei
között?Hányanugranakmaneki,hogyspiróGyörgyhistorikusregényeibenamaivissz-
hangokathalljákmeg?HányankanalaztákhiányzótársadalmivalóságképkéntKonrád
Györgykorairegényeit,skikvannakmost,akikmégrálátnakalételviselhetetlenárnya-
latosságában rejtőzködő párhuzamok értékbecslésére? Hol reked meg a „társas
tudás”ésa„társadalmitudat”képzetformálásikedve,haGionnándorvagydaniloKiš
maivisszképétkeressükalétezéséppenmostadottszféráinakközegében?shaaköz-
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vetlenválaszottrejlikiséppThomkabeátavagybenczeerika,Hellerágnesvagyszegő
jánosmegannyiolvasónaplójában,akomparatívéspolifónidentitáskereséskolozsvári,
vásárhelyi, váradi,pécsi,szabadkai,kassaivagydunaszerdahelyiműhelymunkáiban,
mikoréshogyanjutelezmajdatérségkutatókcsíkszeredai,akommunikációkutatók
szegedi,aközléselméléncekdebrecenivagybudapesti,avallásnéprajzosokljubjanai
vagyőrvidéki,brünnivagypozsonyiköreihez?shaeljutis,mikorshogyanlátjukmajd
asokfélemondottbólakiválogatottmondolatotátszivárogniatársadalomrólvalótudás
bölcsészeti,kommunikációsvagydesign-módszertanivilágába?

Talánrossznapamai,talánfelhőkmögélopódzottanapéshiányzikamárciusidusán
mégkorainakistarthatótavasz.Talántúlsokapolitikusbeszédazünnepélyespillanatok-
ban, európaizálódásban és térségi kispolitikákban, új pártszerveződésekben és még
újabb„rendszervisszaváltók”körében,skevésneklátszikajóreményabiztatóbbjövőre.
Taláncsaknemkéneszomorítóirodalmatolvasni,saGoldberg-variációkhelyettafúga
művészetétkéne„háttérzenének”zengetni.deamegértésmég„befelé”és„lefelé”oly
sokdimenziójánakhiánya,amegismerésegyszersmindenkorralehetetlentotalitásának
nyűgjeakkorsemlennekönnyedebb,halemeztcserélnék.sasajáthangkulisszámmég
nemmentségakérdezésellen,semamegismerésvágyképe,reménye,esélyeellen.de
haabbanisbiztoslehetek:erreamagánmonológrasemfogsohasenkiválaszolni,smég
kevésbékívánnámagáravenniközösgondunk,akkorakárafrikaidobzeneirögtönzésre
cserélhetnémGlennGouldelvarázsoltszigorátapontosság terén,sazéppolykecses
megoldáshiánymegmaradnaatársadalomkutatásokszámára.

Hátakkor…,hogyhonnanbeszélek,mártalánérthetőis.dehogykinek,ezmégrej-
télytudnamaradniegyideig.addigishaddszóljonanagystruktúrákbanaszemélyes-
séghangját,amakrorendszerbenamikroméretűtónuskülönbségetisélvezettelkérde-
zőjohannsebastianközlés-bája.ezzelmégelvagyunkegyideig.addigmegtánavilág
isfordul,snemlesznekkínoskérdéseinkaméglehetségesjövőkről,értelmezésiesé-
lyekről,ünnepidélutánokról.demindezmáralighanemtúlisvanaháttérzajokéshír-
harangok ütközésén, a mágikus pokoljárások szóban leképzett végvidékein is.
Megmarad viszont amikroléptékű ködpára, a rizómákból kipárolgómérgező bűz, s
megmaradarelevánskétségeketkötelezettségszerűenmegfogalmazóakarnokságis.
apokolivégítélet-képhezmegállnakmégaroskadókönyvespolcok,s talánmindent
betöltajólhangoltzongorafutamokbékítőpompája.Márciusi,hanemistizenkétpon-
tosdeklarációk,deatizenkétfokoskromatikusskáláktalánmásköztességetisígér-
nekavilágnagytudományokmellé…

Összefonódórések,kátrányital,szocialistacirkusz

akromatikusanrendezett,újdonatújmódonformáltgondolatiéshangulatiskálákigazán
ismertelőképeilakoznakabbanatársadalomtudományimegismerésbenis,melybena
jelek jelentésekké, a jelentések jelekké, a följelentések eseményekké, az események
akárföljelentésekkéisválnak,demindigvalamelylendületesebb,völgyiesítettverzióban
hoznakújsodrást.Talánarésekmiatt,talánarizómákbanrejtőzködőigazságokmiatt,
talánaközléshagyományújabbszertartásaiokán.azelsőkközöttperszeKafkárólisgon-
dolkodni lehet,deműveinekbelsőabszurditását (jellemzőmódon,ugyanakkorsajátos
„topológiai”jelentéstérrévén)anyugtalanítóalaptónus,afeszültségetregény-folytonosan
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fenntartóállapotábramagahordozza.ilyenszerűaTopoláltalmegidézettÉjszakai munka
keretébenis,demásműveibenszintevégigmegülővölgyiség,kivetettség,alázatbakény-
szerítettség,természetijegyekkelisalátámasztottmarginalizáltságalaptónusa.7

arejtelmesebbsakortársprózábanpéldaképpenbodorádámszinteösszesmunká-
jábanészlelhetőhasonlóalaptónusazértelmezőaspektusbanekkéntjelenikmeg:„Több
okavanannak,hogykérdésesekakísérletek,amelyekasinistra,verhovinasegyébjelö-
lésekténylegesföldrajziazonosításán,anévadásfurcsaságaibólkiindulókövetkeztetése-
ken,illetveatörténelmiéstársadalmivonatkozásokkonkretizálásánfáradoznak.epoé-
tikalátószögébőlugyanismódosulezenösszefüggésekténylegesjelentősége.adilemma
ugyanaművekbőlkövetkezik,amagyarázatotazonbancsakelvontsíkonbefolyásolhatja
akor,akelet-európaitájék,azalkotásokszármazása,nyelve,azalakoknemzetihovatar-
tozásánakesetlegesmeghatározása.arendhagyónévadáskonnotációsgazdagságaés
azeldönthetetlenségtudatoseljáráseredménye,smintilyenhitelesformájaazemberi
szabadságvesztéskortapasztalatának.//Módszerésszemléletkérdése,hogyazegyes
elbeszélőpoétikákazeseményszerűemberivilágszociografikus,antropológiai,lételmé-
leti, egzisztenciális, lélektani, etikai ésegyéb vonatkozásaibólmelyelőtérbeállított sík
látószögébőlértelmezikatöbbit.arról,hogybodorművészetemélyenelkötelezettaszo-
ciologikumiránt,elsődlegesenontológiaikarakterűkérdésfelvetéseellenéresemfeled-
kezhetünkmeg. aVerhovina madarainak különös paradoxona éppen az antropológiai
vonatkozásokerőteljesérzékiségűontológiábafoglalása.afurcsahegyvidékiimagináció
azélőésélettelentermészet,azanimálisösztönök,érzékszervek,szagok,látványok,ízek,
biologikum,testnedvek,észleletekanyagszerűségévelavegetálásrakényszerítettlétmód
határkérdéseitfeszegeti.alefokozottságállapotrajzaegyetemes,tehátfeletteállalokali-
zálássalösszefüggőkategorizálásikonvenciónak.//aregényekakörzet,telep,büntető-
telep, javítóintézet és egyéb locusokat nem urbánus közegbe, nem épített terekbe,
hanemtermészetikörnyezetbehelyezik,ennekszervesrészekéntjelenítikmeg.abeágya-
zásiműveletnémiképpenellensúlyozzaabekerítettségérzetét,amithiábakeresnénka
történeteketaszoba,ház,hajó,cellafalaiközézáróugyancsaktudatos,parabolisztikus
vagyéppen tárgyszerűelbeszélőhagyományban. //a regényirodalomakülvilágésaz
ábrázolástágasságávalegyeskorokbanabelsőtörténésekmegjelenítését,máskoranar-
ratívelemlefokozásátsareflexiónyelvétszembesíti.bodormásiránytkövet,solyantel-
jességnekatapasztalatátkínáljafel,amiaközelképésapanoráma,amikroészleletésa
tágasság,képszerűvs eseményszerű,statikusvsmozgalmasellentéteihezhasonlószem-
beállításokonalapul”(Thomka2014).8

bodorésTopolanévritmusalapjánnemvethetőössze,ésmástónusokokánsem.
ámacsehésrománverzióbanisatermészetitájlevertsége,aszüntelennyomás,ahaj-

7 Lásdehhezmég:benyovszkyKrisztián:érintkezések,összefonódások,rések.jáchymTopol:
Noční práce. Praha, Torst/Hynek 2001. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/
2004/Xiii.-evf.-2004.-januar/erintkezesek-oesszefonodasok-resek

8 Thomkabeáta:verhovinagroteszkbölcsessége.inMilbacherróbert(szerk.):Előzetes kér-
dések. Rohonyi Zoltán emlékkönyv.KronoszKiadó,2014,155–161.p.https://sites.goog-
le.com/view/peri-mikro-szkp/20191-20/thomka-be%C3%a1ta-verhovina-groteszk-
b%C3%b6lcsess%C3%a9ge
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lítottságésgörcsösség,amilitárisműveletekszótára,avegetálólétmódésvidékibün-
tetőtelep-szerűközegevidensenhívjaéletrea„narratívlefokozásnak”aztaminőségét,
melybőlazolvasómégpillanatokraisaligbújhatki.sennekcrescendójaegyopuszon
belül,demáralaptónusbanisfőhangsúlyaéppolyan,mintegyvezértémaésvariációi
egyrobusztuskompozícióban.Lám:

„siřemvoltazotthonunk,akétemeletnyifiúnak,ataknyoshosszúingeseknekésazidő-
sebbtréningeseknek.szigor,elegendőmeleg,éleleméscsehtudás,ezkellnektek,mon-
dogattaahatnővér.

Trógernépségvagyunk,éskeménykiképzéskellnekünk,hogyrendesemberlegyen
belőlünk,mondogattavyžlataparancsnok.

alegkülönfélébbhelyekrőljöttünk.
amikorvalakiújjött,főlegahosszúingesekhez,azidősebbekrögtönszemügyrevették

éslezsűrizték,dakotamentadakotákhoz,ferdeszeműaferdeszeműekhez,acsehekmeg
dýhához,hapedigolyasvalakithoztak,akirőlnemlehetetttudni,hovavaló,ésnembeszélt
csehül,csakvalamihalandzsanyelven,azegyideigegyedülültésbőgöttasarokban,aztán
anővérekelvittékdolgozni,ésmegtanítottákcsehül,ésistengyermekelett,ésruhátkapott
acsehgyerekekadományaiból,templombajártvelünk,evett,tetveketlopott,aludt.

istenmindengyermeke,legyenazhosszúingestöpörtyűvagymártréningruháraérett
suhanc, érkezéseután rögtön kapott párat a pofájára az idősebbektől, hogy tudja, az
otthonotthonbanvan.

ahálótermekkétemeletefölött lezártrégiemeletekvoltak,alattunkpince,apince
aljánpedigvíz.

én sosem kerültemmagánzárkába a pincében. oda büntetésből küldték a fiúkat,
vagyhogylehiggadjanak,ahogyLeontýnanővérmondta,mertnéhavalamelyiktréninges-
nélelmentekotthonról,rájöttazötperc,klinikaiesetekvoltunk.

Cseh otthon voltunk külföldi gyerekek számára, eldobott gyerekek számára, rossz
gyerekekszámára–olyankülföldiállampolgárokfiaiszámára,akikszartakagyerekeikre,
bekrepáltak,hűvösrekerültek,vagyelpárologtak.

[…]
amikorazotthonmégnemvoltotthon,teherautókaközpontbólágyakat,seprűketmeg

dobozokbanevőeszközökethoztakalbrechtanővérután,megrengetegfiútréningnadrágot
meg-felsőtmegtálcátmegládákbanágyneműtmegszinténládákbanrengetegszappant.
Csakutánajötteksiřembeanővérek.jöttekadalaikkal,avallásoskeresztjeikkelLeontýna
nővérvezetésealatt,akiaztánazegészotthonotthontirányította.anővérekakolostorból
jöttek,elvettéktőlükakommunisták.akommunistákkiszakítottákőketazimádságból,és
csibészek,gyépések,hulladékok,vásott,árvakölykökgondozásárautasítottákőket.anővé-
rekgondoskodtakrólunk,amígakommunistákeztismegnemtiltottáknekik.

nemtudom,miótavagyoksiřemben.emlékeimbenhallomahócsikorgását,tudom,
hogy Cimbura úr bevisz albrechta nővér konyhájába. előtte árnyékföldön voltam, ahol
lármavolt,ricsajmegazénnépem.”

eszövegrészaKátrány részlete,9 abbólaz„időutazásból”,melybenTopolaz1950–60-
as évtized gyermekélményéből, 1968-as baráti tankhadosztályok megszállásának
empirikus valóságából, a bolyongó nők és gyermekek kitettségének és tárgyszerű

9 Kátrány. (Kloktatdehet)FordítottaKoloszárPéter.budapest,Kalligram,2009,268oldal
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eldobhatóságánaklétvalóságából,mindenféleténylegesésmentális,morálisésnem-
zetköziháborúságokéletkészletébőlépítifölárnyékföldvagyapokloktájrajzánaképü-
leteit,romjait,csonkjait,feketéllőmaradványaitésemberilétformáit,akárbeleértveis
akitaszítottakéselszomorítottak teljes „al-világát”,hogyakorszakemberialvilágait
mégfényesebbrepingálhassa.azindítótónusbanmégkisgyermekfőhősazotthonott-
honban,mintegyelhagyatva isgondozottan indítjaállapotleírását,hogymajdkicsivel
odébbmáragondoskodásbelsőrétegeit,azálgondoskodáslátszatait,majdugyanen-
nekharcokközepetteelszenvedettformáitállítsakontrasztbasajátgyermekifantázia-
képébenegyvalaholmesszitávoltképzelő,egytalánlétező„meseszépvilág”otthoná-
val,miközbenazakárgroteszk,akársültrealisztikus,akárszürrealistaprózábaillőfigu-
rákkeverednekálomképekkelésálomtalannaturalizmussal,helyimítoszokkalésegye-
temesennemzetközifegyverropogással.

valamelyestmagaaprózaianátélhetődrámaikiszolgáltatottságiskeverianatura-
lisztikus, fantazmagórikusés sültrealistapróza, a világérzékelésnemvagynemcsak
gyermekiképvilágábaa felnőttkorbólbevetülőáthatásokminden részletét,acsahos
rasszizmust,aháborúsrablásmindenörömétésgyalázatát,alátszatheroizmusvalódi
kegyetlenségétésatehetetlenülsodródószenvedőkegész68-asszürreáliseltaposott-
ságát:

„néztemalábamat,amelyatörpelábamellettlógottkiatankból,figyeltemaharckocsi-
zókabátösszetűzöttésfelhajtottujjait,abbanreménykedtemugyanis,hogymegintnőt-
temegykicsit.Minélhamarabblekelltudnomagyerekkort,határoztamel,miközbena
tankunkzötyögvehaladtazútonKupečákésaporosföldekközött,aholezenanyáron
semmisemnőtt;hozzásimultamahomlokpáncélhoz,ésvártam,hogyvégetérjenagye-
rekkorom…”

aregényalaptónusaegyszerre(vagyfelváltva)amegidézőemlékezetésadrámaitör-
ténéspárhuzamosságábanlelimegönmagát.semmivalódiheroizmus,semmitársas
vagytársadalmibiztonság,csakisanaturálislétésaszürreálislehetségességváltako-
zásakínálkeretet,változónézőpontot,összecsúszásifelületet.Magaalétarizóma,a
részvéttelenésavalószerűenképtelenváltakozásanemcsakírói„módszer”,hanema
„bármimegtörténhet”legújabbkoriábrázolástechnikamintegytörténetihűségűinter-
pretációssíkjais.atermészetiésatörténeti,agyermekkoriésakorszakos,alétélmény
ésafikciófeszítőpányváiafizikaivilágésamorális,atermészetfelettiésadrámaian
fiktívkategóriákcsuszamlásaihozvannakkikötve.Mintegy„kontrafaktuális”történeti
állapot,afikcióerdejébenéslankáinkódorgás„történelmifantasy”-jeolyanhelyisme-
retikategóriákmintegyszélesebbkörbevetítettérvényességévelszól,amilyena68-as
szovjetés„barátisegítségnyújtó”megszállásvolt,sezennemareálhistóriamódosító
eljárásaváltoztataprózainarratívaértelmében,hanemalehetségesvilágokreáliája,
ennekhatárai szabtaképtelenségekalternatívmotívumaival.szintúgyáttűnésekben
mosódikegymásbaaművészijátékosság,aszociábilisfélelemésafalusi-természeti
kitettséggyermekikörképe,kiegészülveakülsőtörténésekabszurdvagydrámaimivol-
tával, az alternatív elgondolás és a strukturális történetfolyamat ellentmondásaira
épülve.nincs„avalóság”,csupánegymegkettőzött,külsőésbelső, idegenéssaját,
elfogadhatatlanésmegtűrt,túlmotiváltanéletszerűésképtelenülaberráltvilágfolya-
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matosdörzsölődése.10 errőlakétkedéseknélkülitörténészekmintlemeztelenítettvaló-
ságrólegyvalódihistoriográfiaivitábanvélekednénekmásképpen,akommunikációs
térbenviszontmásparadigmákatkövetőírószámáraanyelviértékűdiskurzusazolva-
sóvalnemegy„igaziregény”íráshatárainakképletével,hanematörténelmetmintmúl-
tategymásfajtadeterminizmusnakalárendelő„tényszerűségekkel”kiegészítvekínál-
hatja,ebbőladódóanviszontnemaz„objektívan”megismerhető,hanemamagaposzt-
modernes sodrásában történeti narratívaként konstruált mondandó kerül szemünk
elé.afőhősmegismerőés„idősödő”,afelnőttkorbabelenőnikényszerülő,sabbana
múltat, árnyékföldet, az elhagyatottságot és az élésképtelenséget mint közvetlenül
adottatmegfogalmazószereptudatrészeselesz,számáraafelnőttek„racionális”vilá-
gaazevidenspusztulás,sőtanullaesélyűjövőközvetlenségéveljár.ennyibentörténeti
is,dehűségeamegismerőbeleilleszkedésésamenekülőkiilleszkedettséglétezhetet-
lenhatárvonalánhelyezkedikel.olyféleképpen,ahogyanakortárstársadalomtudomá-
nyok(ismételt,százévmúltánismétélednilátszó)ismeretelméletikulcskérdéseiismé-
telten föltehetők volnának – ha ugyan le nem tiltaná azokat valami jól megfontolt
érdekháttér,ajobbantudásigyekezete,alegitimmódonkinyilatkoztatásrafelkentség
kötelme.evalamelyest„leletmentés”,azegyénkiléténekmintegy„bementése”atár-
sasközösségiéletbenmaradáskulcstémáiközé,sőtszinteegyetlentovábbélésilehe-
tőségkéntamegismerőemlékezetféltekére,olymódonválik ittalternatívhistóriává,
hogyazontúlvoltaképpenédesmindegyteóriákvégtelenmezőjevancsupán,deépp-
olybejárhatatlantájak,mintalétezéspoklokoninnenifertálya.

Topolregényesvilágaalétezésobjektívabszurditásávalszembeállítjaa„mégembe-
ri” létezésszubjektíverőszakosságát.a68-ascsatákidejénarobusztusankegyetlen
ellenfél, aki nemcsak ellenség, de a történelem reális küzdésdilemmáit perszonális
közelbőlmegjelenítőmitikusönképűnarratívközeg is,egybenolyanregénytézissze-
replőinekhangja,aholazalternatívvalóságesetébenmármindegy,kikszövetkezneka
helyitúlélőkellen,atájegységbelsőtengerrelelöntésétvagyéppenatomkísérletihely-
színkéntkezelésételőjelzőseregekimmárnematörténeti,hanemamitikusprózához,
amágikuspokoljárásokforrásirodalmáhozsegítikközelebbkerülniazolvasót:

„a cseh bemondó közölte, hogy a csehszlovák népet elárulták. a csehszlovákokról
beszélt,akikakeletihordákelleniegyenlőtlenküzdelembenéletüketáldoztákacivilizált
nyugat-európaivilágért,ésaztvárták,hogyavilágasegítségükresiet,dacoltakazorosz
ázsiai sztyeppékről érkező invázióval, ahogy őseik a tatárok inváziójával, és cseh vagy
szlovákfejüketbüszkénazégfeléemelvehaltakmeg,merthitték,hogyakultúrember
elárulásanemismétlődikmeg,hogynemleszmégegyMünchen”(201.p.).

atörténetihűséghelyettinarratív,akárextrém,akárstíluspolitikai,akárabszurdisztáni
szakszótárbaillőalternatívvalóságképtehátahipotetikusszenvedésvalósidejűtudó-
sítássáválik,egybenkiskamaszszemmeltekintveisagyrémmódonlenyűgöző,sper-
sze a megsemmisítő tragédiák a legendák lehetetlenségével és a helyenként nem

10 árnyaltabbrészletekről lásd:erikGilk:Mi lettvolna,ha?…/Lokálpátria/Lettre,2014,94,
11–13.p.epa.oszk.hu/00000/00012/00078/pdf/ePa00012_lettre_2014_94_11-13.pdf
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kevéscsehöniróniávalbemutatottlokalitástudattaliskiegészül,mitőlismagaanemzeti
bátorságleszapolarizálttörténésekésapincékbe,barlangokba,odúkbazártidentitá-
sokellenpólusa.Haépp ez anemzetitudat,haezekahősök,haezatörténelem,ha
ilyena„barátság”,shaennyiegyemberélete,sorsa,értéke,jövőjeis,akkorottadics-
fénynekmaradékaishaloványködbevész.amélyrőljövőszkepszis,aperszonálishistó-
ria ésa kollektív emlékezetbelülről árnyalt (vagy tájegységivémaszkírozott) arculatai
nemhogyazújsmégújabbkoritörténelemvéglegeskisiklásáttükrözik,deakonstruált
világokmindenkorilehetőségétisa„faktualitás”formáltaperspektívátlanságfelétolják,
ennekmélységesmélymitológiaigödrébetaszítják.ekképpenazalternativitásttükröző
történetiprózaésazabszurd-szociografikusmegjelenítésmódokúgykerülnekközvetlen
szomszédságba,hogyafolyamatbannemcsakatörténetikitérők,elválásokéstestvéri-
ségek,önkörénbelülisembertelenmikrohistóriavagyalehetségességekbeteljesület-
lenvakvéletlenjeidúlnak,hanemegyúttalamegismerésmódjátésértelmétismegkér-
dőjelezőhumanistafilozófiamodernlehetőségeiisbecsődölnek.acsehtörténetírásban
isidőiszintéziseketkeresőszakkutatóifelfogáséppúgy,minta„regénytapasztalat”je-
gyébenkérdéseketésmegértésmódokatmegfogalmazóontológiaistátuszkutatás(lásd
alaposabbanThomka2018)egyarántarrafigyelmeztet,hogynemcsupán„történelmi-
regény-értelmezésekújnapirendjekerülelébünk,hanemakortárs létfelfogásokújra-
gondolásikategóriáinak” isszámotkell vetniükanarratívák rejtőzködőbbvilágával.a
fennebb utalt Topol-kontextusok épp ezért kihívóbbak a kulcsszavak felől tekintve
(pince, összeesküvés, bizniszösvény, elveszettség, népek tavasza, csapda, jel, kések,
rengőföldésrejtőzködőtárgyak,repedésésodú),detalánmégerőteljesebbenkínálko-
zikazanalógiásmegfejtés,melyavilágirodalommágikuspoklainakcsehéletközösség-
bevetítettpárhuzamáthelyezifókuszba.Mintegyaproblematika„kivonatolt”,máshang-
nembenisfelizzítotttükrejelzieztTopolVéres szelindek címűversében:

Kihirdetteamoratóriumotaháborúvégetért
elkezdődöttaMajoméveszanaszétgörögtek
anarancshéjakalevegőbencsörögtekadrótok
azégsötétésnedvesvolt
nemvoltmirőlbeszélninemvolthovamenni
véresszelindekkeltalálkozott
alehetőlegalkalmasabbállatvoltmost
akiveltalálkozhatottegyáltalánahosszúsétasoránafalakközt
afagytólreszketőszelindekazátjáróvégénbalrapanel
jobbrakocsmamajdaLinhart-félepékség
ahomokmegcsikordultegypillanatramegláttaavilágot
apillanatrezdülésében
egyszerrevalamivolt.11

apillanatrezdülésébenmeglátottvilág,melyegyszerrevalamivélehet,talánnemvég-
telen távolságban lakozik a bevezetőmben felhozott háttérzajoktól, amegfélemedés

11 németh zoltán fordításai. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/1997/vi.-evf.-
1997.-aprilis/avantgard-tancosno-veres-szelindek
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mintmegértés,a rejtélyekbékülésemint szimbolizációseljárás lehetséges felfogás-
módjától.sajáttudásterületikontextusbavonvamindezakiszolgáltatottságantropoló-
giájánakigenérzékletesállapotrajza,mondhatnikutatásiterepe,melyenésmelybena
létezés elvitathatóságai nemcsupán gazdasági vagy kapcsolati, vallási vagy etnikai,
pszichológiaivagypolitikaiszíntérenmegjeleníthetőrezdülésekkéntkapnakszerepet,
hanemmagaapillantásmint ontológiai gesztus teszi őket véresenkomollyá. Topol,
amikor a megszállás műveleteit és előzmény-következményeit jeleníti meg, mintegy
párhuzamos történetekkéntbánika szinteanimista falusi közösség, a kátrány-itató,
büntetőmenhely-intézményésakommunizmusideológiaidrámájátólleverthelyisza-
badságosság, az elbizonytalanodott közösség és amagabiztos fegyveres bandák, a
távoliésamindennapi,adefektusokbandúskálóidegenéssajátfélelemfeldolgozások
őrjítő parttalanságainak variációival,12 „a varázsmese és a gótikus hagyományoknak
elkötelezett fantasztikus irodalom”atmoszférateremtő funkciójával,akafkaiságésa
gyermekkor-ábrázolásokregényírói,vagyazabszurditásokcsehtradícióinakmegfelelő
megközelítésekjelentéstelítettségével,azéjszakák,pincék,tisztogatások,titkosműve-
letek, »reakciós« gonoszság és még reakciósabb ideologikusság gyötrelmeivel”
(benyovszky2004).

Lehet,akárabármikoritársadalomrólvalótudásispontosabbaszociológiaaspektu-
sából,mintademográfia, politika,nemzetközi kapcsolatok „magasságából”, sakár-
melyhelyikutatásisgenerálisabbanhitelesahelyitudás,helyikapcsolathálók,helybeli
érzékenységek„mélységeiből”tekintve.devajonatörténeti,esemény-vagyhelytörté-
neti,esetlegemlékezethistóriaitudáslehet-ebármelyarchívumleletanyagánálishite-
lesebb?Lehet-etöbbettudnunk,haapáratartalom,afarkas-félelem,ahelyszellemek,
abüntetőhatalmak,szakrálishitekbelsővilágátaz interjúkkal, levelekkel,emlékező
nyilatkozatokkalpontosítjuk,minthamindehhezmégtársulazirodalomfaggató,belá-
tó,megismerőaspektusa is?s lehet-emélyebbahelyi tudásvalamiféle „mandarin-
nyelv”feléközvetítve,atársadalmiismeretekszótárávalbővítve,vagyennekszókész-
letére„átfordítva”tesszükértelmezőmegismeréstárgyává?slehet-easajátérzékeny-
ségünkön áteresztett sokféleség „fölébe” helyezni a társadalomtudományi belátás
érvényességét–vagycsupánatudásterületimegosztássegítmindezekklasszifikálá-
sában?Hapedigatermészeti,természetes,annaklátszóvagyazzáváltozószokások,
normák,döntéshelyzetek,kiutak,elkerülőmegoldásokkérdéseivelarejtekezőmozgá-
sokatéshiedelmeketisegybefűzhetjük,kialakulhat-emagaamozgás,aváltozásössz-
hatásánaktetszőkommunikatívolvasat?

MintPéterszabinaemlékeztet,azemlékezetmegőrzésaspektusábanmindvégigott
rejtőzködikarizómamintmegannyi„valamivéválás”,melydimenziókból,mozgásban
lévőirányokbóláll,melynek„nincssekezdete,sevége,mindigcsakközepevan,ahon-
nankihajtéskiárad” (vö.deleuze–Guattari1996,14.p.).ekképpatermészetazért

12 LásdehheztovábbikörvonalakkalsTopolÉjszakai munka c.regényénekhátterévelegybe-
csengőkifejtését:benyovszkyKrisztián:érintkezések,összefonódások,rések.jáchymTopol:
Noční práce. Praha, Torst/Hynek 2001. http://www.kalligramoz.eu/Kalligram/archivum/
2004/Xiii.-evf.-2004.-januar

mágikus pokoljárások... 111
Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/4,som
orja



hasonlíthatóaművészethez,mertilymódonképesösszekötniafennállóélőelemeket.
s ennek következtében olyan affektumokká és perceptumokká lényegül át, melyek
általanézőegyolyankiterjedtkompozícióséskonzisztenssíkontaláljamagát,amivel
párhuzamosanegyüttúgyépülsgyarapszik,ahogyaműhaladelőre,ahogynyitogatja,
kavargatja, szétszedi és újraépíti az egyre határtalanabb kompozíciókat, amelyeket
mindjobbanésjobbanáthatnakakozmikuserők(vö.deleuze–Guattari2013,160.p.).
Ígyabefogadóimunkarévénrizómákszülethetnek,aművekolvasásakoraszökésvo-
nalakkiterjeszthetőekaddigapontig,amikorszintemár-márabsztraktgépezetekként
azegészkonzisztenciasíkotbefedik(deleuze–Guattari1996,7.p.).aműalkotásoka
reprodukálható „világ helyett egy olyan kívüllétet éreztetnek, amineknincs képe, se
jelentése,seszubjektivitása.[…]Minélmélyebbremerülünkegyműalkotásban,abefo-
gadásannálinkábbegyolyanaktussáválik,amelysajáttermészetébőladódóanmaga
utánvonjaaviláglétezésétmintalétünkigazolásáhozszükségeshátteret.ennekokán
testünketexpressis verbis mindigmeghatározzákazokatárgyak,melyekkelmindunta-
lanészlelésiviszonybakerülünk;azasztal,amitnézünk,aszék,amireleülünk,ajárda,
aminsétálunksígytovább…”(i.m.131.p.)

Összességébenúgyvélem:éppezazaháttér,amellyelvalamiértaműalkotásoktólfüg-
getlentudomány-„műalkotás”,máskoratudáslesenmagasanállószcientáriumahét-
köznapi megismerési és megértési szintű ismeret- és tudástermeléssel nem képes
befogadómódonkölcsönhatásbakerülni,vagybelátóviszonybanegyüttélni…ezlehet
talánoka,magyarázataazoknakazelszántinterpretációknak,amelyekrévénatársas
tudásegyegészenmásfajtatársasságrólalkotottfogalmaivalkommunikál,aprioritáso-
katkiemelőszaktudományiaspektusokismétegyújfélével,devalaholazegészmintha
mégissérülne,valamibefogadóátkarolásnélkülmaradna…s főképp:minthaéppa
létezőemberperegne,hullana,pottyannakibelőlük.

végsősorontalánazsemlehetképtelenség,hogymagukatatudásközvetítőolva-
satokatéppazokakívüllétektükrözikleginkább,melyekaviláglétezésétmintalétiga-
zoláshozszükségeshátteretláttatják,amikorarólavalótudástkínálják.atárgyiasított,
tudásterületiszegmensekretagoltteljesképhelyettimegoldásokbanéppejelentések
szubjektivitásaszenvedhiányt…ámde,azsemkizárható,hogyamágikuspokoljárások-
nakbővenmegvanamaguktudományosmutatkozásiformájais,melyekbőlpedigezek
nemoknélkülhiányoznak.

Topolköteteikapcsántalán túlmesszirevetemedtemmár itt.Tenni iscsakazért
merészkedtem,mertTopolfigyelmeztetadolgoktermészeténeksemazegyesre,sem
asokféleségkiábrándítóverzióiranememlékeztetőábrázolásmódokkölcsönhatásai-
ra, a világban-lét és a kollektív tudás környezeti összképének ismeretföldrajzára.
árnyékföldre is, ahonnan talán vétettünk-érkeztünk, s az ördög pokoliMűhelyére is,
aholazemlékezet földbezárt,emlékművé lennikényszerítettállapotamintegyegye-
temlegesenközösvégállomásunk.svelünkatársadalomtudományokéis,melyekmint-
haéppelszalasztanákalehetőségétamegismerőemlékezetillőenértelmezőbefoga-
dásának.
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