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Tóth Anikó

NEM AZ A HŐS, AKI ELLENSZEGÜL

Király Kinga Júlia regénye, az Apa Szarajevóba ment nagyjából beváltja 

azokat az ígéreteket, amelyeket ez a különös cím magában hordoz. 

A személyesség, az idegenség, a történelmi kitekintés és az utazás mind 

a regény fontos elemei, ugyanakkor ez a kötet sok ponton zavarba ejtő, 

kibogozhatatlan kérdéseket is tartalmaz. A történet végére érve például 

maga a cím is újraértékelődik: amellett, hogy továbbra is rendkívüli 

erővel vonja magára az olvasó fi gyelmét, egy kicsit mintha a regényen 

kívül rekedne, mintha nem a cselekményből, a regény atmoszférájából 

fakadna, hanem egy ettől kissé független kreatív ötletből.

Ez a benyomás – mert annál több talán nem is lehet – abból ered, 

hogy bár a cím hangsúlyozottan egy szereplő, valószínűleg a főhős, 

Keller Jázmin hangját imitálja, mégsem egészen illik hozzá, hisz nem 

fejthető meg a mögötte rejlő beszédszituáció. Keller Jázmin, ez a félig 

magyar, félig román erdélyi lány a regényben egyszer sem szólítja apá-

nak az édesapját, aki nyolcéves korában, a szarajevói téli olimpia apro-

póján emigrált, és elhagyta őt. Ezt a férfi t, akihez néhány szép emléken 

túl valójában nincs sok köze, inkább apámnak, vagy olykor apunak ne-

vezi. Ha tehát Jázmin hangján kívánjuk hallani ezt a rövid kijelentést, 

hamiskásan hangzik, ha viszont más szájába adjuk a cím szavait, ki 

kell lépnünk a regény lényegéhez tartozó egyes szám első személyű 

narrációból. Jázminon kívül talán csak az anya jelenthetné ki: Apa Sza-

rajevóba ment, mintegy tisztázásképpen, megnyugtatásul, de ez az opció 

sem meggyőző, mivel az apa távozása után Jázmin és az anyja között 

szinte teljesen megszűnik mindenféle kommunikáció.

Arra a kérdésre, hogy van-e mindennek jelentősége, a Király Kinga 

Júlia által működtetett nyelv ismeretében egyértelmű igen a válasz. 

A szerző ugyanis különös gonddal választotta meg a kötet szavait, 

így azok nemcsak esztétikai minőségeket képviselnek, de lényegi je-

lentéstöbblettel is bírnak. A különböző nyelvekből – jobbára angol-

ból, románból, németből – átemelt kifejezések a magyar szövegbe 

fűzve lassan kibomló üzeneteket alkotnak. Ezek az üzenetek azon-

ban nem konganak olyan üresen, mint az apa búcsúszavai – „Az ör-

dög a tudás szilárdnak hitt része. A szilárdnak hitt tudás” (7). – vagy 

a szervilitásról és az autorikus rendszerekről szóló, kontextusából ki-

emelt Kołakowski-idézet, amellyel az apa teleplakátolt egy erdélyi 

gyűléstermet. A Jázmin útjából kibontakozó gondolatsor ugyanis nem 

egy eszmefuttatás kiragadott darabjaiból áll össze, hanem egy sors, egy 

nagy belső küzdelem eredménye, amely a szülőkkel és így a kötet címé-

vel is szorosan összefügg.

Ez a küzdelem, ez az átalakulás pedig, bár nem független Keller 

Jázmin Szarajevón át Münchenig ívelő útjától, valójában inkább pszichés 

folyamat, azaz a főhős ön- és világképének átlényegülése. A tényleges 

cselekménynél tehát sokkal fontosabb az emlékek állandó beszüremke-

dése, a család felbomlásáról és a Jázmint végképp megnyomorító nagy 

szerelemről szóló töredékek sora. Az Apa Szarajevóba ment története 

egy ilyen emlékképpel kezdődik: a nyolcéves, megszeppent Jázmin és 

édesapja búcsújával. A kislány ekkor még nincs tisztában azzal, hogy 

apja az olimpiai láng hordozójaként elszökik, elsíel, és soha többé nem 

tér vissza a családjához. Egy napon azonban a már felnőtt, harmincas 

éveiben járó nő váratlan telefonhívást kap egy öregedő férfi tól, aki, aho-

gyan egykor, Gelsominának szólítja, és meghívja magához München-

be. Jázmin, akinek sem állása, sem stabil párkapcsolata nincs, a hívást 

követően útra kel, hogy Szarajevón keresztül, apja útvonalán eljusson 

Németországba. Az út azonban nem egészen úgy sikerül, ahogyan azt 

ő elképzelte: Belgrádban megismerkedik a norvég Ask Burlefottal, 

akinek személyisége, a vele való szexuális kapcsolat és a közös boszniai 

utazás inkább a bizonytalanság és a bűn útján lendíti előre a főhőst. Jáz-

min az Asktól lopott pénzből, egy kisebb kitérővel végül eljut München-

be, és egy szállodában kezd dolgozni. A szállodai munka és a kiégett, 

Király Kinga Júlia 

Apa Szarajevóba ment

Kalligram Kiadó

Budapest, 2017
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alkoholista apa azonban inkább taszítja a lányt, aki végül anyja hívá-

sára hazatér Erdélybe.

E visszatérés a kötet egyik legfontosabb motívumát, a kört, a kör-

forgást hangsúlyozza, amely az utazás körútszerűségén túl konkrétan 

is megjelenik a regényben: elég, ha az olimpiai karikákra gondolunk 

vagy a Jázminnal Medzsugorjéban, majd Szarajevóban kalandozó Ask 

Burlefotra, amint egy hotel forgóajtajából próbál kiszabadulni. A sze-

xualitással, a biztonságtudattal és az apa hiányával is összefüggő kör-

forma azt a repetitivitást is jelképezheti, amely Jázmin gondolatait 

folyton az apáról, a családról vagy az elnyomó szeretőről szóló emlékek-

hez vezeti vissza. Az örökös visszatérés, visszacsúszás, a hibák, a vágyak, 

a különféle meghunyászkodások folytonos körforgása folytán mond-

hatja a főhős, hogy talán „egyáltalán nincs megérkezés” (28). Jázmin 

történetéből valóban ez bontakozik ki, ez tehát az egyik lényeges üze-

net, az Apa Szarajevóba ment esetében azonban a puszta kijelentésnél 

jóval nagyobb súlya van a szentenciaszerű kijelentések folytonos átér-

tékelődésének.

Így alakul át Jázminban a hős fogalma is. Miután Szarajevóban 

kifosztotta és sorsára hagyta a kórházban fekvő Ask Burlefotot, és egy 

kedves bosnyák nénit is átvert, Zágrábba tart, és ekkor végre van ideje 

gondolkodni élete legfontosabb kérdéseiről. Jázmin ezen az úton, amely-

ről hamarosan visszafordul, hogy jóvátegye a Szarajevóban elkövetett 

aljasságokat, a regény két legfontosabb gondolatát fogalmazza meg. 

Ezek közül az első a Ceaușescu-rendszerre utal, de annak gyötrelmeit 

nemcsak a rezsim működéséből eredezteti, hanem az egyén behódolá-

sából, önsorsrontásából is: „Hogy mondhatnám el apámnak, hogy lám, 

a kárhozat mégsem egyetlen emberben testesült meg, hogy a szabadság 

hiánya nemcsak a rendszer hibája, hanem az önmaguk ellen fordított 

agresszió is felelős érte, ami ugyan tehetetlenségből fakadt, de minden 

egyes család kitermelte magának – helyenként hiány formájában, másutt 

meg az erre adott válaszaiban” (139). Mindez fi nom jelzés, összetett 

utalás arra a meghunyászkodásra is, amelyet Jázmin számtalan férfi val 

és különösen egykori, bántalmazó szerelmével szemben tanúsított, hisz 

mintegy maga megbüntetéseként, önként fogadta el saját szexuális 

leigázását.

A Zágrábba tartó buszon Keller Jázmin – tovább folytatva a rend-

szerről szőtt gondolatsort – végül az ebből való kilépést, az apa ön-

kéntes emigrációjának értelmét is megkérdőjelezi. Az addig hősnek 

hitt édesapa, akinek hiánya az egész családot megnyomorította, a lány 

szemében minden heroikus jegyét elveszíti, és azok közé sorolódik, akik-

nek tisztelete nem engedi talpra állni az otthon maradottakat, különö-

sen a nőket, akiket Jázmin szerint „a magunkéhoz hasonló istenverte 

országokban, éppenséggel a hősnek hitt férfi ak tisztelete tart távol 

elsősorban önmaguktól, és csak azután a közügyektől. De az előbbitől 

mindenképp” (139). Közvetlenül ezután a főhős ezt a képet kiterjeszti 

az apjára is: „Nem kellett volna elmenned, apám! Akkor lettél volna hős, 

ha ott és úgy szállsz szembe, hogy megtalálod azt a nyelvet, ami meg-

gyengíti a hatalom szólamát, mert a nyelven kívül a szembenállóknak 

nincs más fegyverük” (140).

Ez a gondolat nagyjából a regény felénél olvasható, amikor már egy-

értelmű, hogy Jázmin életében a sokáig meg nem nevezett szeretőhöz 

és az apához fűződő érzelmeknek kivételes jelentőségük van. Az apa 

hősiességének megkérdőjelezése azonban – mint a regény legfontosabb 

felismerése – végül egy olyan szereplőt állít a középpontba, akivel Jáz-

min sosem tudott valódi, mély kapcsolatot kialakítani, de aki a férfi ak-

kal ellentétben sosem hagyta el őt. Ez a szereplő az anya, akitől Keller 

Jázmin menekül, és akihez végül épp az utazás révén kerül közelebb, 

megértve, hogy mindvégig az ő maradása jelentette az igazi hősiességet.

Az Apa Szarajevóba ment legnagyobb erőssége tehát nem az a szo-

katlan kifejezésekkel teletűzdelt, meglepő és élvezetes nyelv, amelyet 

Király Kinga Júlia néhány artisztikus túlzástól eltekintve („a kókadt 

katángokat és a levitézlett leandereket” [33]) következetesen érvényesít, 

hanem az emberi viszonyok átrendeződésének bemutatása. A tényle-

ges cselekmény szintjén ugyanis valóban nincs megérkezés, a főhős 

ugyanabba a Maros menti városba tér vissza, ahonnan elindult. Idő-

közben azonban megnevezi és így maga mögött hagyja Sebestyént, az 

egykori szeretőt, aki úgy uralkodott felette, mint a regénnyel kölcsönha-

tásban álló Országúton című Fellini-fi lm erőművésze a kis Gelsomina 

felett. Jázmin ezenkívül – az őt egykor Gelsominának szólító – apa 

idealizált képével is leszámol, és a magára hagyott és végül meggyilkolt 

Ask Burlefottal szembeni idegenkedése is szeretetté alakul. E nagy 

átformálódások közül viszont a legfontosabb mindenképpen az anyával 

kapcsolatos, aki – éppen azért, mert száját pengealakba szorítva a ma-

radás, a némán viselt szeretet mellett dönt – az apját felkutató Jázmin 

életében a legfontosabb személlyé válik.

Talán érdemes lett volna ezt a szálat jobban kibontani, mert ez az 

a pont, ahol az Apa Szarajevóba ment a valódi hősiesség, a kitartás fel-

ismerése kapcsán erős, mély mondanivalóval bír. Ugyanakkor a regény 
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hitt édesapa, akinek hiánya az egész családot megnyomorította, a lány 

szemében minden heroikus jegyét elveszíti, és azok közé sorolódik, akik-

nek tisztelete nem engedi talpra állni az otthon maradottakat, különö-

sen a nőket, akiket Jázmin szerint „a magunkéhoz hasonló istenverte 

országokban, éppenséggel a hősnek hitt férfi ak tisztelete tart távol 

elsősorban önmaguktól, és csak azután a közügyektől. De az előbbitől 

mindenképp” (139). Közvetlenül ezután a főhős ezt a képet kiterjeszti 

az apjára is: „Nem kellett volna elmenned, apám! Akkor lettél volna hős, 

ha ott és úgy szállsz szembe, hogy megtalálod azt a nyelvet, ami meg-

gyengíti a hatalom szólamát, mert a nyelven kívül a szembenállóknak 

nincs más fegyverük” (140).

Ez a gondolat nagyjából a regény felénél olvasható, amikor már egy-

értelmű, hogy Jázmin életében a sokáig meg nem nevezett szeretőhöz 

és az apához fűződő érzelmeknek kivételes jelentőségük van. Az apa 

hősiességének megkérdőjelezése azonban – mint a regény legfontosabb 

felismerése – végül egy olyan szereplőt állít a középpontba, akivel Jáz-

min sosem tudott valódi, mély kapcsolatot kialakítani, de aki a férfi ak-

kal ellentétben sosem hagyta el őt. Ez a szereplő az anya, akitől Keller 

Jázmin menekül, és akihez végül épp az utazás révén kerül közelebb, 

megértve, hogy mindvégig az ő maradása jelentette az igazi hősiességet.

Az Apa Szarajevóba ment legnagyobb erőssége tehát nem az a szo-

katlan kifejezésekkel teletűzdelt, meglepő és élvezetes nyelv, amelyet 

Király Kinga Júlia néhány artisztikus túlzástól eltekintve („a kókadt 

katángokat és a levitézlett leandereket” [33]) következetesen érvényesít, 

hanem az emberi viszonyok átrendeződésének bemutatása. A tényle-

ges cselekmény szintjén ugyanis valóban nincs megérkezés, a főhős 

ugyanabba a Maros menti városba tér vissza, ahonnan elindult. Idő-

közben azonban megnevezi és így maga mögött hagyja Sebestyént, az 

egykori szeretőt, aki úgy uralkodott felette, mint a regénnyel kölcsönha-

tásban álló Országúton című Fellini-fi lm erőművésze a kis Gelsomina 

felett. Jázmin ezenkívül – az őt egykor Gelsominának szólító – apa 

idealizált képével is leszámol, és a magára hagyott és végül meggyilkolt 

Ask Burlefottal szembeni idegenkedése is szeretetté alakul. E nagy 

átformálódások közül viszont a legfontosabb mindenképpen az anyával 

kapcsolatos, aki – éppen azért, mert száját pengealakba szorítva a ma-

radás, a némán viselt szeretet mellett dönt – az apját felkutató Jázmin 

életében a legfontosabb személlyé válik.

Talán érdemes lett volna ezt a szálat jobban kibontani, mert ez az 

a pont, ahol az Apa Szarajevóba ment a valódi hősiesség, a kitartás fel-

ismerése kapcsán erős, mély mondanivalóval bír. Ugyanakkor a regény 
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központi kérdésfelvetése, az, hogy a személyiség széthullása mennyi-

ben múlik a külső tényezőkön, és visszafordítható-e, a hangsúlyok eset-

legességei ellenére is világosan kibontakozik. A széttartó emlékképek és 

a kissé túlsúlyba került szexuális jelenetek ugyanis amellett, hogy Keller 

Jázmin, a társadalom és a család más-más oldalát mutatják be, egyaránt 

az identitás szétforgácsolódásának folyamatát árnyalják.

Az Apa Szarajevóba ment tehát csalódást okozhat azoknak az olva-

sóknak, akik a cím alapján egy kalandokkal teleszőtt, egyenes vonal-

vezetésű útleírásra számítanak, ugyanakkor a nyelvi lelemények, az 

emlékfoszlányok, az érzéki vagy szadista jelenetek zsúfoltságából egy 

nagyon is összetett identitásválság alakulástörténete válik kihámozha-

tóvá. Ahhoz azonban, hogy mindezt elérjük, komoly erőfeszítéseket 

kell tennünk, meg kell birkóznunk a kevésbé közismert szavak áradatá-

val és azzal az érzéssel, hogy e történetet olvasva, részben annak irodalmi 

és fi lmes utalásai révén – például a norvég Agnar Mykle regényeiből 

átvett Ask Burlefot fi gurája kapcsán – mindvégig kívülállók mara-

dunk, így a Király Kinga Júlia által felvetett problémák nagy sokasága 

valószínűleg rejtve marad előttünk.

Vidosa Eszter

AZ EMLÉKEZÉS SZÜRREALITÁSA

Kimerevített, ám mégis nyugtalan dinamizmussal jellemezhető emlék-

képek teszik magával ragadóvá Csutak Gabi első kötetének legfőként 

a nyolcvanas évek Romániájába, illetve a diktatúrát követő időszak 

Budapestjére, Berlinjébe kalauzoló szövegeit. A Csendélet sárkánnyal az 

egyértelműsíthető kontextus és a súlyos tematika ellenére is gördüléke-

nyen és velősen mesél szorongásról, erőszakról és emlékezésről, ame-

lyekben elveszve könnyen felidézheti az olvasó saját gyermekkori em-

lékeit, illetve mindenkori félelmeit.

A novelláskötet huszonegy, külön-külön is hiányérzet nélkül olvas-

ható, ám több tekintetben egymással összekapcsolódó szöveget vonultat 

fel, amelyek az elbeszélő valamiért meghatározó gyerek- és fi atalkori 

pillanataiba engednek betekintést. Ez az emlékezés azonban korántsem 

letisztult: az elbeszélő sokszor rugaszkodik el a valóságtól, és álom-

szerűen idéz fel több egymásba font jelenetet, amelyről rögtön az első, 

Csendóra címet viselő novella is tanúskodik. „Csengtek-bongtak a tányé-

rok, amikor végül leejtettem az édességes tálka tetejét, de már nem 

fordultam hátra, csak habzsoltam nekivadulva a sok selyemcukrot. 

Sikoltoztak a fogam alatt. Aztán valamikor megjelent a százkar, fekete 

rokonság, hatalmas lepleket lobogtatva. Letakarták a nagymamát, 

a bútorokat, még a tükröt is” (10). Az álomszerűség – a nehézkes, nyug-

talanító tematikával különös összhangba lépve – végigvonul az egész 
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