
mái, Európa keleti és nyugati felének kommu
nikációs zavarai vagy az európai arab és zsidó
identitás kérdései a magánéleti válságsorozat
hatásos és hiteles társadalmi-történelmi közegét
adják.) A húsz éves, szatmári fiú, Dani és a
nála valamennyivel idősebb, kolozsvári Anja
kapcsolatának erkölcsi és önismereti kontrollt
nélkülöző formálódását a regényszöveg pró
zapoétikai megformáltsága hatásos esztétikai
módszerességgel közvetíti. Posztmodern gesz
tusokról beszélhetünk, melyek közül a legfon
tosabbaknak a következőket érezzük: 1. A re
gény egy kánoni szöveg radikális újraírását,
újraértését kísérli meg. 2. A művön szaggatott,
töredékes epikai beszédmód vonul végig (jel
lemzően zárójeles fejezetcímekkel). 3. Műfajok

és szövegtípusok (próza- és versszövegek, pár
beszédek/ monológok, elbeszélő/leíró szóla
mok) váltják egymást, olykor egyetlen fejezeten
belül is. 4. A textuális széttartást a stiláris
többneműség is erősíti (a beszélt nyelv vulgáris
regisztereitől az irodalmi kifejezésmódon át a
tudományos-filozófiai beszédmodorig), 5. A
szöveg aránylag sok jelölt (s vélhetőert több je
löletlen) vendégszöveget hoz játékba. 6. A
narrátorváltások s az azokkal járó nézőpont

módosulások ugyancsak a problémátlanul elbe
szélhető, követhető logikájú történet ábrándja
ellen hatnak. 7. A valós helyszínek (Kolozsvár,
Szatmár, Budapest, Frankfurt, Stuttgart, Tátra)
közti narrációs ugrások is jól illeszkednek e
rend ellen épülő rendbe. 8. Mindezekkel össze
függésben az időrend klasszikus biztonsága is
elvész - ha jól értjük például, a történet végé
ről a legelső fejezet számol be.

Szerelem és szentség egymásra olvashatósá
ga, ha csak a középkori misztikus hagyomá
nyokra gondolunk is, nem szorul különösebb
magyarázatra. (Simone Weil, a kérdést megfor
dítva/ egyenesen úgy fogalmazott: " ... tévedés a
misztikusok szemére vetni, hogya szerelmesek
nyelvezetét használják. Valójában egyedül ők a
szerelmes szavak legitim birtokosai. Mások
csak kölcsönveszik azokat.") A magasabb rend
felé elzárt/elzárkózó életek (elsősorban Anja és
Dani) egymásra találása s egymást elvesztése itt
mindenesetre azt eredményezi, hogy a zsoltár
parafrázis irodalmi fogásában kódolt szakrális
többlettől nemcsak a szereplők, de az olvasó is
elesik. Amihez két megjegyzés kívánkozik.
Egyrészt a szakrális mint a magasabb rend neve
sítése befogadói érzékenységtőlfüggően helyet
tesíthető más fogalmakkal (érzelmi, erkölcsi,
lelki, lelkiismereti stb.): másrészt a többlet hiá
nya - épp hiány voltával - mégiscsak a több
letre vall rá, s hiányként részesíthet a hiányzó
tapasztalatában...
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"Isten igéjének dicsősége. (Arany ábécének
is neveztetik, mível :a héberben versei nyol
czanként egyforma betűvel kezdődnek ábécé
rendben)" - áll a Káreli-féle fordításban a 119.
zsoltárról. Selyem Zsuzsa regénye olvasatunk
ban az arany (az értékteliség) elsötétüléséről s
az ábécé (a rend) összezavarodásáról beszél.
(Ezen hihetőleg a könyvet formálisan lezáró is
teni l?] megnyilatkozás sem módosít számotte
vően: "Vagyok, aki vagyok." [246.)) Jellemző

nek találhatjuk, hogya kilences szám, mely
lehetne szakrális jelölő, de a gyermekvárás ide
jének jelzeteként is jelképiesen lényegülhetne
át, a szöveg valóságában, a mű első oldalán
mindközönségesen a testi gyarapodás (s az élet
és szemléletmódváltás) jelzőszámául szolgál
("Szedtem magamra kilenc kilót." [5.)). Veszte
gelni a távlattalan létben; rosszul dönteni vagy
vétkesen elmulasztani a döntést; keresni és nem
találni, vagy a keresést sem kezdeni el; egyszer
re bűnösként s áldozatként válni kiszolgáltatot
tá - a saját sorsnak: a 9 kilóe magatartás követ
kezményeit gondolja végig, a következtetéseket
az olvasóra bízva. (Hangulati és világképi pél
daként utalunk csak két, ma még alig fölmérhe
tő jelentőségű alkotásra: Bartis Attila A nyuga
lom című regényére és Aiegauf Benedek
Rengeteg című filmjére.) Mindeközben - ki tud
ja/ kényszeredett vigaszként-e vagy bölcs bizta
tásként - a mű 169. lapján a kortárs magyar
irodalom egyik legfontosabb mondata viszi
színre magát: "Az emberek képesek a könyvek
ben is embereket keresni." (Koin6nia ["Eneklő

Borz"], Kolozsvár, 2006)

HALMAJ TAMÁS

HISZEM, HA NEM LÁTOM
Barnás Ferenc: A kilencedik

Aki a történetet elmondja, a kilencedik gyer
mek. Az ő szemszögéből látunk rá egy nyomor
ban élő sokgyermekes család mindennapjaira.
Barnás regénye a gondolatok, élmények össze
függéseinek eredeti ábrázolásával valóságos
élethelyzetet mutat be, anélkül, hogy érzelmes
sé tenné, vagy szikár tárgyilagossággal beszélné
el hősei életét.

A kisfiú nem mondja azt, hogy az ő helyze
tük milyen rossz és elviselhetetlen, de elmondja,
hogy az adott körülményeik közt is élnek vala
hogy/ s ezt hogyan teszik. Persze az apa sokszor
hangsúlyozza, hogy milyen fontos a munka,
hogy folyamatosan kell végezni, és panaszkodik,
hogy javarészt ő vállal, és néha igen agresszív,
de mindezek ellensúlyozásaképp a jövő majd
kárpótol. Az a jövő, ami már-már megérkezni



látszik néha. Az apának már nincs ereje és kedve
kikémlelni a gyermekszív rejtelmeit. és nem tud
nyugodtan végiggondolni egy gondolatot.

Ok mind az aberrált valóság sápadt fényébe
ragadtak. Ott nem értelmezhetőek a tények,
csak kötelesen elfogadhatóak. Amikor a gyere
kek temetéseken kezdenek el ministrální, a kis
fiú nem érti, miért cserélődnek ki az emberek a
ravatalozóban. Amikor kint látja őket, nem te
metésen, hanem bárhol, akkor nem tudja felidéz
ni, milyennek látta öket a ravatalozóban. Csak
amikor ott van és látja őket, akkor tudja, hogy
valahogy egészen másvalakik lettek. Nem szokta
érteni az anya arcának változásait sem, amikor a
templomba lépnek, amikor mosolyt erőltet az ar
cára, s ettől valami különös grimaszba tud mor
dulni az arca, amit ő maga nem lát. Másoknak is
meg szokott változni hirtelen az arca. Fontossá
válik ez a jelenség. Talán, mert "nem azt nézzük,
amit látunk". Vannak biztos dolgok, mint Pót
mama testmelege takaró híján, Vera néni jó illata
az órákon, a szülők néhány kiszámítható reakci
ója, az elgondolás, a kívánás, a mindennapos
imák. A szerződéses imák szövege változik, mert
valamely újabb földi jótevő nevét bele kell fog
lalni. A kisfiú az ebédnél a társáét is megeszi és
az "Aki ételt, italt adottnál" a fiúra gondol, aki
nek a neve legyen áldott, bárhogy is érezzen
iránta egyébként. Az otthoni rituálék sok tekin
tetben önfegyelemre intik. Nem tart még ott,
hogy ízeire szedje az imát, mit miért mond ben
ne; begyakoroltatják vele az életben maradáshoz
a mantrát, aminek a szokásává kell válnia.

A ministránsi szolgálatot nem kezelheti úgy,
mint amire büszke lehet, mert ebben az időben

(1968-at írunk) nem is beszélhet róla. De ő ma
gában tudja, hogy jobban figyel a testvéreinél is,
és rendesen odatartja a tálcát, nála .Krísztus
teste sohasem esik a kőre". Sok dolgot hord így
magában, a felesleges szavak csak fárasztják az
embert, s természetüktől fogva feleslegesek.
Szótlanul még valőrlanná válhatunk. Iskolába
menet fontos ez, mert ott valahol lenni kell. A
valótlanból oda kell érni. Ezért nem sokat szól
nak egymáshoz az otthon és az iskola közti
úton. Az iskolában pedig soha nem keresik egy
mást, mintha nem is ismernék egymást. Ugyan
így bánik az anyjuk a templomban, teljesen el
hidegülve tőlük. 6 akkor is hozzáférhetetlenné
válik, amikor csak az arca változik meg.

Az anya hite kétségtelen, s amit ebből merít,
az megcáfolja azt a látszatból eredő feltételezé
sünket, hogy hite naiv, érzelmi színezetű hit.
Vadasi úr verseire azt mondja ugyan, nem érti
őket, de nem érteni, hanem hinni kell. Ezt plán
tálja a gyerekeibe is, elmaradhatatlan az ima
minden egyes napon, különösen baj idején. A
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kisfiú úgy tartja, őt is az Ésanya imádkozta ki a
betegségből, meg sok minden ezért fordulhatott
jobbra, bár igaz, hogy nem mindig hatott az
ima. 6 egyébként cselnek hívja azt az elgondo
lást, hogy a dolgok jóra fordulnak. Aztán már a
csel sem használ, mert az olyan lesz, mintha az
ember tudna tenni valamit, pedig nyilvánvaló,
hogy nem tehet semmit, és hiába gondolja azt,
hogy tehet. A csel akkor kezd hatástalanná vál
ni, amikor túl nehéz és szorító, ami történik,
amikor gondolatban az ima mellé kerül a ká
romlás. Amikor a gyermeki hiedelmek töredez
nek a súlyalatt.

A kisfiú rájőn, milyen sok köze van egymás
hoz az álmainak és a valóságnak. A nyolcadik
fejezetben meginog a talaj, tébolyult gondolatfu
tam és érintőleges cselekményvázlat jelzi formai
lag, hogya dolgok rosszra fordultak. Valami
hiba folytán sokkal távolabb kerül a megálmo
dott boldogság... (Magvető, Budapest, 2006)

DOM/ÁN VERONIKA

JULIO CORTÁZAR: JÁTÉKOK

Egy férfi könyvet olvas. Egy másik férfi mögéje
lopózik. Mindebben csak az a rendkívüli - ha
valóban az -, hogy két különböző világ részei.
Vagy mégsem? Cortázar írásainak - és világlá
tásának - jellemzője a létezés minden dimenzi
ójára vonatkozó átjárhatóság. A könyvalak ki
lép a lapok közül, hogy történetét az olvasó
fejezze be. Az álombeli gyilkosság eleven és el
borzasztó módon valóságosnak bizonyul, a
színházi szerep igazi halállal ér véget.

Arra, hogy valóságos létező-e a valóság,
vagy mindez képzeletünkben kel életre, s ily
módon önnön látásmódunk szabja ki a való
ság(ok) ezernyi formáját, a magyar olvasónak
óhatatlanul Szabó Lőrinc sorai adhatnak (egy le
hetséges) választ: "most nem tudom - folytatta
eltünődve -, / mi az igazság, melyik lehetek: /
hogy Dsuang Dszi álmodta-e a lepkét / vagy a
lepke álmodik engemet? - (... ) és most már azt
hiszem, hogy nincs igazság, / már azt, hogy
minden kép és költemény; / azt, hogy Dsuang
Dszi álmodja a lepkét, / a lepke őt és mindhár
munkat én" (Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma).

A történet írja önmagát (ezáltal íróját és ol
vasóját maga teremtve meg) vagy általa csak
önmagunkról beszélünk, ez egyik állandó - és
végérvényesen megválaszolhatatlan - kérdése
az argentin szerzőnek. "Vajon írom-e már a no
vellát, vagy ezek még mindig csak a felvezető

körök, esetleg a semmihez?" S ahogyan a törté
net keletkezése, léte megfoghatatlan, úgy a va
lóságé is, amelyből számtalan létezik talán: ily


