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Kritikus, irodalomtörténész.
Tanulmányait Kolozsvá
ron és Budapesten vé
gezte, jelenleg a Babes
Bolyai Tudományegyete
men tanít. Legutóbbi írá
sát 2004. 12. számunk
ban közöltük.

Titkok nélküli
történetek, válasz
ne1küli megszólítások
Schein Gábor: Lázár!

Mese, legenda, történet - három, egymástól eltérő módja az elbe
szélésnek. De mit szóljon, hogyan szóljon az ember akkor, amikor
olyan veszteség éri, mely úgy érinti őt a legközvetlenebb módon,
hogy iszonyatot vált ki belőle?

Schein Gábor Lázár! című könyve az apa halálát írja meg. Me
sével kezdené, mert mi volna beszédesebb kapocs apa és fia kö
zött a mesénél?, de ezt a mesét nem az apa mondja, hanem a
fiú, akiből apa lett. Az az apa, akinek a haláláról kell hogy szól
jon a könyv, nem mondott mesét a fiának. Az az apa csak a tet
teket becsülte, a szavakról azt tartotta, hogy fInem beszélgetésre
valók". (9.) Ha mesével kezdené a könyvet, vágyairól írna a fiú,
de nem az apáról. S ez a vágy a legkevésbé sem volna ártatlan:
részint a fiú mesélve a maga fiának az apa szerepét veszi át a
saját apjától, részint az apaszerepnek ezzel a szituatív definiálá
sával előre meghamisítja a regény apa-történetét.

A hamisítás elkerülhetetlen: Schein Gábor az írást az apáról
árulásnak nevezi. "És ugyanígyelárullak téged én is. Egy
törénetet mesélek neked, amelynek néhányeseményéről,sőt ap
rólékos nyomozással talán mindegyikről be lehetne bizonyítani,
hogy hazugság, csakhogy te már képtelen vagy a nyomozásra,
és ellenvetéseket sem tehetsz. És ha tehetnél, sem állíthatnád,
hogy ez vagy az nem így történt, hiszen valóban, hogyan is le
hetne bármi köze a valósághoz annak, amit itt elmesélek. Hiszen
a valóság, amit annak nevezhetünk, a testeddel együtt elégett, és
talán soha nem is volt semmi egyéb valóságos a viszonyunkban,
mint az a hatalmas, már-már formátlan férfitest, amely vasárnap
délelőttönként nehéz és lassú, billegő járással átkelt a szobán."
005.)

Nem csak amiatt árulás az apa történetének megírása, mert
az halott lévén, nem tud hozzászólni - erre vonatkozóan
egyébként a regénynek van egy megoldása -, ennél súlyosabb
vétséggé teszi az írást az, hogy az elbeszélő az apa tiltása ellené
re írja meg az apa történetét.
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31dézem a Lázár című
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fájt. I Halála úgy
letépve, mint a géz. I

Mert feltámadni
éppolyan nehéz."

Hogya halott apa megszólalásának lehetősége fönnáljon,
Schein regénye kétféle elbeszélési módot használ (írt erről a kér
désről Márton László is A gyász mint eredménu' című recenziójá
ban): van egy külső narrátora, aki mesél az M. nevű apáról és a
Péter nevű fiáról, és van egy belső narrátor, egy én, de ez az én
mindig csak olyan mondatokban szerepel, amikor megszólítja a
te-vel jelölt apát. Természetesen, az időről van szó, mert a halál
ról van szó: az általam jobb híján külsőnek nevezett harmadik
személyű narrátor klasszikusan, múlt időben beszéli el a történ
teket, az "én" viszont jelenidőben mondja el a múltat a másik
nak, az apának, "neked". A "te" addig van, ameddig az elbeszé
lés van, ameddig tehát az "én" mondja neki a történeteket: ez a
jelenidő, egy regénynyi idő, amely az apa halála után van, és
mégis vele.

Nehéz, mert lehetetlen szituáció. Bacsó Béla a könyvet egyet
len megfeszített küzdelemnek nevezi az Apa feltámasztésaért/
ami abból a szempontból kétségkívül igaz, hogy az apa halála
utáni apával való együttlét tere ez az írás. A feltámasztást Bacsó
Béla is nyelvi, irodalmi közegben értelmezi, ő Rilke versére utal,
én viszont közelebb érzem a regény narrációját Nemes Nagy
Ágnes Lázár című verséhez, mint Rilke Lázár feltámasztásanoz.
Igaz viszont, hogy a két vers, Nemes Nagyé meg Rilkéé egy
máshoz közel áll, hiszen mindkét szöveg a kanonikus, meg
nyugtató, a csodát ebben a közegben természetesnek tudó értel
mezés helyett a feltámasztás botrányos nehézségéről beszél.
Hogy mégis Nemes Nagy Ágnes négy sorát érzem a regényhez,
az apa halálának a címben kiemeIt megnevezéséhez közelebb,
azért van, mert Schein Gábornál sem jelenik meg a "csodatevő" ,
akárcsak Nemes Nagynál: mindkét helyen az írásnak az a tétje,
hogy a feltámadás-jelenetet a halálán levő, illetve a halott test ta
pasztalatainak megformálására redukálja.'

Schein Gábor szövegének mintha minden erőfeszítése arra
irányulna, hogy megtartsa a történetet az immanenciában, hogy
csak arról beszéljen, amit apjával megtapasztalt, a felismerhető

történelmi közelmúlt vigasztalan kontextusában. Különféle for
mákban találkozik az olvasó azzal a gondolattal, hogy az elbe
szélő feladatának azt érzi, ne szépítsen, ne retusáljon, ne javítson
semmit, hogy legalább a hamis vigaszokkal ne fokozza az apa
iránti hűtlenségét, az árulást.

Most térnék vissza a korábban jelzett két árulásra, mely a re
génynek - a szöveg által megteremtett "tűz"-metaforáhozillően

- két "gyújtópontja". A másik végső távollétében beszélni róla,
ez volt az egyik árulás. Erre az árulásra, legalábbis az egyik
narrációs síkon, ahol az én-te beszéd történik, van feloldozás; a
második árulást viszont nem oldozza föl semmi. Úgy van meg
írva, hogy megmaradjon. Talán ez az oka annak, hogy fokozato
san szerzünk róla tudomást: sokáig csak az én-te fiktív narrációs
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síkon jelenik meg az a visszatérő állítás, hogya szöveg tiltás el
lenére születik.

A regény a tiltás terét hozza létre magának, önmaga tiltását.
Kezdete nem is kezdet, az első mondatokat ugyanis idézőjelbe

. téteti és tulajdonképpen visszavonásra kényszeríti a második be
kezdésben elkezdődő én-te narrációban az a te, aki így, ebben a
megszólítottságban nyer életet: "Így kellene kezdődnie ennek a
könyvnek. De nem kezdődhet így, mert megtiltottad az írást, és
én tiltásod ellenére írok rólad..." (7.).

Amíg ezen a fiktív narrációs szinten marad a tiltás, nincs is
olyan nagy baj, csakhogy a regény vége felé megjelenik a másik
szinten is, amikor a kórházban utolsó óráit élő M. mondja fiá
nak, Péternek: Ifa hasamról, arról ne írj" 028.). A regényben a le
hető legrészletesebben jelenik meg az apa hasa, mint egészséges,
a vékony lábakon billegő pocak, majd betegen, operálás előtt és
után, kivezetett csövekkel, szelekre várva. Arról nincsen szó,
hogy az apa, akinek egész életformája a testiségről szólt, miért
tiltja meg fiának, hogy írjon a hasáról. Az olvasó mindenféléket
gondolhat, hogy netalán hiúságból, hogy szégyellte a kiszolgál
tatottságot, de ez csak találgatás, a szövegből nem derül ki, mi
ért. Az viszont kiderül, hogy az apa nem azért tilthatta, mert je
lentett volna számára bármit is akár az apa szemérme
fölfedésére vonatkozó ószövetségi tilalom, vagy egyáltalán,
maga a szemérem fogalma. A tiltás a szöveg titkos titka. Mert,
mint korábban írtam, Schein regénye mindent megtesz azért,
hogy az immanenciában, a titkok nélküli térben mondja el az
apa halálának és családjának történet-töredékeit. így ha vannak
is titkai a szövegnek, titokban kell őket tartania.

A titkok titkosításával: a test lecsupaszításával és a testi folya
matok aprólékos megjelenítésével dolgozik Nádas Péter Saját ha
lál című elbeszélése. A különbség persze lényeges: más az, ha
egy elbeszélés magát mezteleníti le, a maga kiszolgáltatottságát
mutatja meg, és más - konkrétan: árulás -, ha az apáét. Hogy a
Lázár! bátor szöveg, mint azt Márton László írta, hogy tehát bátor
és nem tiszteletlen, azon az átgondolt szerkezeten, azon az önma
ga iránti kímélet nélküli munkán múlik, hogy Schein egyszerre
írja át magára a Saját halált és az Egy családregény végét. (Vagy, en
nek tükörszerkezeteképpen: A szív segédigéit és a Javított kiadást.)

Ahogy Nádas Egy családregény vége című regényében az apát
nem érdekli a múlt, a Lázár! apa-figuráját sem, aminek végső so
ron az a következménye, hogya fiúk útja az apákhoz csak a tes
tiségen van bizonyos mértékig nyitva. Mindkét könyvben az apa
részint képtelen mesét mondani a fiának, részint erős testi jelen
léte szinte megbabonázza a gyereket. Az apa fürdése-jelenet
Scheinnél kétszer is elő van adva, először a diadalmas test és az
alvó lélek (az apa rendszerint vasárnap délelőttönként alszik a
fürdőkádban), másodszor a beteg test, amint az anya mosdatja.
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apák (Nádasnál, Scheinnél - de a legerőteljesebb apa az újabb
magyar apafürdés-jelenetek közül Karinthy Márton Ördög
görcsében jelenik meg, ott ráadásul a fürdőszoba a lakás közpon
ti helyét foglalja el) élvezettel birtokolják hatalmas és erős mez
telen testüket, a fiúk pedig, ha mesék, történetek, múlt nélkül a
jelenre van szűkítve apjukhoz fűződő viszonyuk, félve, félszegen
vonzódnak hozzájuk. Nádas Péter regényében a nagyapa tudja,
mekkora tétje van a fiú számára annak, hogy elmondja neki 
és ugyanúgy mondja el - azt a történetet, amit annak idején az
ő nagyapja mondott neki: a gyerek előtt megmutatja önmagát
mint gyereket, megmutatja az időt, így a fiú megtanul nem félni
a felnőtt embertől.

Schein Gábomái a nagyapa is hallgat. Hallgatása mögött halá
lok rejtőznek, apja, testvérei kiirtása a második világháború ide
jén. Az apa már ebben a hallgatásban nőtt fel: "M. családjában a
némaság az élet mindenki számára érzékelhető, kézzelfogható
fluiduma, kezdeti és végső anyaga volt, amely főként a férfiak
áthatolhatatlan magányából áradt széjjel" (25.). Az unoka, az el
beszélő már csak ilyen-olyan, nehezen föllelhető dokumentu
mokból próbálja a családtörténetet összerakni: fényképek, tábori
levelezőlapok, szóbeszédek, vagy egy SS tiszt jelentése alapján.
Iszonyatos munka lehetett, ráadásul teljes bizonytalanságban az
éppen megtalált adat, történet hitelessége felől.

A regény a bizonytalanságot három elbeszélési típussal jelzi:
mese, legenda és emlékezés. A mesének nem kell igaznak lennie,
csak éppen lennie kellene, de nincsen, mert félbeszakítja a hír,
hogy az apának a kórházba kell mennie az ő apjához. Később a
könyvnek ezt az egyetlen meséjét mégiscsak megismerjük, de
már nem az apa meséli a fiának, hanem - mintegy könyvön kí
vül, látszólag mindentől függetlenül, egy "pihenőhelyén a
könyvnek" - egy tanítvány, aki elégette az éjszaka és a nappa
lok könyvét, az meséli el fiának a szegény halász és a tündér
meséjét (7, 126-127.). A félbeszakított mese megmutatja a Pé
ter-M., én-te viszony harmadik megfelelőjét: a tanítvány és mes
tere. Kétszer jelennek meg a könyvben, mindkét helyen az elbe
szélő jelzi, hogy itt valami másról lesz szó: mint idéztem
korábban, "pihenőhelynek" mondja. A két hely kilépés az imma
nenciában tartott narrációból, a szereplők és a szituáció a hasz id
történeteket idézi. Az elsőben a mester halála előtt magához ren
deli tanítványát, hogy jegyezze fel gondolatait, de miután azt
mondja: "Egy nap bele kell törődni a hallgatásba, amikor a sza
vaknak már nincs szükségük ránk" (81.), elalszik, a tanítvány
pedig alvó mestere hallgatásából írja meg az éjszaka és a nappa
lok könyvét, hogy azonnal el is égesse őket. A második "pihenő

helyen" a tanítványa mese révén azonosítva van a regény
visszavont kezdetén a fiának mesélő Péterrel. A "pihenőhelyek"

nélkül ebben a családtörténetben egyáltalán nem volna mese. De
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a narrációs cselek még tartogatnak valamit: a mese ahalászról,
aki inkább megöli a tündért, mintsem szabadon engedje, az apa
vigasztalan életbölcsességét példázza, hogy "a szeretet nem em
beri tulajdonság" (l l l.).

A legenda megnevezést két tévedésből fakadó egyetlen törté
nethez rendeli a regény: a család apai ágának bizonyíthatatlan,
töredékes, csodaimitáló szóbeszédéhez a galíciai eredetről (22.),
illetve a dédanya második hazasságához (28.). Bárhogyan is volt,
később, az úgynevezett "zsidótörvények" idején a "legendák"
lesznek az okai, hogy a nagyapa kivételével a család többi tagja
lengyel állampolgárságú, illetve semmilyen állampolgárságú,
ezért őket megsemmisítőtáborbahurcolják. A regényben az ok a
leltár fellebbezhetetlenségével, kíméletlenségével jelenik meg:
"M. apja '45 közepén került haza a munkaszolgálatból. Megvol
tak tehát mindhárman, de nem volt meg az első házasságából
született fia, akiért M. rajongott, ahogyan egy kisfiú rajonghat
felnőtt bátyjáért, nem voltak meg a nagyszülők, és nem voltak
meg azok, akiket egy történet tévedése és M. apjának hallgatása
miatt öltek meg" (50.). Az elbeszélő később egy Wassermann
nevű "csapatvezető" jelentését idézi a táborba szállításról, misze
rint nagy hőség volt, és a vagonokba zsúfolt emberek meztelen
re vetkőztek. A jelentéshez nem fűz kommentárt. Az elhallgatott
kommentár az apa meztelenségéhez immár nem ok-okozati relá
cióban, hanem teljesen szabadon egy történetet társít.

Az emlékeket először egy fénykép hívja elő, amelyen M., az
apa és a kétéves Péter látható - az elbeszélő a képet nézve (és
nem családtörténetet hallgatva) idézi fel nagyanyja házát, kertjét,
a család életmódját, gyerekkorát. Bizonytalan tanú a fénykép, az
emlékek a beállított pózzal ellentétesek: apa és fiú viszonyára a
legkevésbé sem volt jellemző az a meghitt testi közelség, az apa
többnyire nem is volt otthon, a fiú csak a fáradtan hazaérkezőnek

a rutinos gesztusait ismerhette. A képen az apa egyik kezével át
öleli a fiút, másik kezében gyöngyvirágot tart, amit visszavon az
emlék: a gyöngyvirágot nem az apának, hanem az anyának szed
hette e gyerek, de az anya, hiábavalóan, átadatta az apának.

Később, amikor az apa a kórházban a halálán van, az anya
még egyszer visszavonja ezt a gyöngyvirágot: részletesen elme
séli a fiúnak, milyen megaIázó volt számára az apával élni. Az
elbeszélés lázad e nyíltság ellen: "Miért beszélt minderről az
anyja? És miért mondta el az összes többi csalást? A nőket, akik
ről tudott, akiknek a fényképét maga M. tette elé, hogy tessék,
ezt akartad, akkor nézd (. ..)«. Ha Péter anyja több mint harminc
évig hallgatott, miért nem bírta tovább? A kórteremből kijövet
azt mondta Péternek, hidd el, nem volt könnyű életem az apád
mellett. Nem volt, gondolta Péter, így igaz. De még él, érted,
még él!" (80.). A regényben egyedül itt szólítja az anyát is meg
- "érted" -, amivel újra egy kettős, kereszteződő alakzat jön
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létre: részint a halott apával folytatott fiktív dialógus részévé te
szi az élő anyát, részint amit állít, az az apa élő volta. A regény
más helyein arról ír, egészen közvetlenül, elemző, pszichologizá
ló módon, hogy Péter az anyjától még távolabb akart kerülni,
mint az apjától: "Péter éppen ezért egy idő után mélységes hálát
érzett M. iránt, hogy az ő tragikusabb, nem küzdelem nélküli
feladásra, hanem a végső vereség szükségszerűségére hangolt
bölcsessége megóvta őt az anyja féltéssel átitatott, és ezért az ap
jáénál kétségbeejtóbb reménytelenségétől" (46.).

Az emlékező-beszéd, a személyes múltról szólás e legkézen
fekvöbb formája a legnehezebben előállítható e könyv lapjain.
Csak töredékek vannak, melyek egymással is alig vannak össze
függésben: tábori levelezőlapok történetei, az anya vádbeszéde,
a nagyapa tankönyve A klisékészítés technológiájáról. Az elbeszélő

paradox módon pusztán ez utóbbinak, egy praktikumra szűkí

tett írásnak próbál meg jelentést adni, a precíz nyomdai művele
tekből próbál kihámozni valami élhető, metaforikus értelmet.

Az apát mindez nem érdekelte. A regény kettejük helyett pró
bálja megemészteni a múltat. Visszatérő metaforája a tűz, mely
ben a vigasztalan, titkok nélküli történeteknek és válasz nélküli
megszólításoknak el kell égniök.

Visszhangot ver
Mintha mindig zúgna a dél,
És benne zengne a neved.
Visszhangot ver ereim falán.
Már hiába némítanám.
S hiába néma éjfelek.

A Nap helyén
Viszlek magammal minden utamon.
S hogy éjbe süllyedt már
A hajótörött virradat:
Alvadtvérsötét az ég,
A fény forrása elapadt.
A Nap helyén csak
villany ég.
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