
ája szerint dolgozza fel a vajdasági irodalom
2002-ben elhunyt klasszikusának pályáját és írói
életművét. Munkájában saját elemzése mellett
hangsúlyos szerepet kapnak a recepció eddigi
meglátásai, a kritikusok véleményének, gyakran
eltérő álláspontjának ismertetései.

A szerző koncepciójának megfelelően Gion
Nándor első nyomtatásban publikált szövegével,
az Ifjúság Symposion című mellékletében Hely-
zetjelentés címmel megjelent írásával kezdi mun-
káját. Ennek kapcsán az Új Symposion mozgalom
korszerűsítő törekvéseit, művészetkoncepcióját is
ismerteti, elhelyezve a symposionisták közt Gion
alakját. Gerold külön kiemeli és részletesen
elemzi az író korai írásait, főként esszéit, kritikáit,
hogy láthatóvá váljon Gion kritikusi érdeklődé-
sének és szépírói készülődésének szoros kapcso-
lata. Számára a kritikaírás elsősorban a mesélésre
való képesség próbája volt: nem előadott, hanem
inkább elbeszélt. „Szeretek mesélni. Leginkább
igaz történeteket” — vallotta, s prózájának egyik
alapvető jellegzetessége valóban a történet- és
mesemondás lett. Álnéven publikált első novel-
láiban Hermesről, Arakhnéről, Izsakhárról,
Ahasvérus ról ír, mesél a görög mitológiából, a
Bibliából, az Ezeregy éjszaka meséiből ismert ala-
kokról. Ugyanakkor ezek az írások arról is szól-
nak, ami az egész életmű alapkérdése, központi
motívuma: a boldogság utáni vágyról.

Gerold Gion útkeresésének három változata-
ként mutatja be és elemzi a szerző korai regé-
nyeit. A Kétéltűek a barlangban, a Forum Könyvki-
adó regénypályázatára beadott és első díjat nyert,
Testvérem, Joáb, illetve az Ezen az oldalon című írá-
saiban már jól érzékelhetően jelen van a prózáját
annyira jellemző, a szűkebb szülőföldjéhez való
írói kötődés, a bácskai valóságanyag. Egyúttal
mindhárom mű a regényműfaj kérdéseit (regény-
novellaciklus viszonyrendszer), a korszerű re-
gényforma kihívásait is felveti. Mindezek jelen
vannak a gioni életmű legnagyobb teljesítménye-
ként számon tartott, négy kötetre terjedő családi
legendáriumban, a szenttamási sagában is, amely
Rojtos Gallai István nézőpontjából, félévszázad-
nyi időt átfogva, egy-egy sorsfordító eseményre
kihegyezve láttatja a bácskai település közössé-
gét. E tetralógia kapcsán tárgyalja Gerold a gioni
életmű vissza-visszatérő problémáját, a valóság-
ábrázolásnak a kérdését, s megállapítja, hogy
„erős valóság-tartalom és a költőiség kettőssége
jellemzi Gion realizmusát, műveiben a szürke,
hétköznapi mozzanatok a poézis magasába emel-
kednek”. A kilencvenes évek műveiben, a még
Vajdaságban megjelent Börtönről álmodom mosta-
nában, illetve a már Buda pesten írt Izsakhár című
regényében a történet szintén a reális és irreális
közötti határsávban bonyolódik, de a történelmi

közelmúlt helyett a kortárs élményanyag épül be
nagyobb hangsúllyal, s nem tartalmaz felismer-
hető családi és helyi vonatkozásokat.

Gerold külön foglakozik Gion Nándor ifjúsági
regényeivel, szembesülve bizonyos alkotások be-
sorolási nehézségével, egyszersmind felvetve azt
a kérdést is, hogy mi módon viszonyulnak egy-
máshoz Gion ifjúsági és felnőtt-regényei. Szin-
tén külön fejezetben kaptak helyet az újvidéki és
budapesti novellák, hiszen azok életművének
alapműfaját jelentik, bár szigorúan vehető no-
velláskötete csak négy van. A novellák kapcsán
Gerold még egy problémát elővesz, mégpedig a
népszerűség, a könnyen fogyaszthatóság, a ki-
adói, kritikusi, olvasói elvárásoknak való meg-
felelés kérdését.

A monográfiája szerzője utószavában az
életmű áttekintése után összegzést ad a Gion-
opus helyéről a magyarországi és a vajdasági
prózában, a gioni regionalizmusról és tradicio -
na liz musról, az írói világképről, az elbeszélési
technikájáról. Munkája válogatott bibliográfiá-
val, teljességre törekvő műjegyzékkel, életrajzi
adatokkal és fényképekkel zárul.

A színvonalas, közérthetően megfogalmazott
munka a szakma számára mindenképpen hi-
ány pótló alkotás, egymást jól kiegészítve a szin-
tén 2009-ben megjelent Elek-monográfiával
(Elek Tibor: Gion Nándor írói világa. Noran Kiadó),
ugyanakkor a kiadói szándék szerint a szélesebb
olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.
(Kalligram, Pozsony, 2009)

ZARÁND KINGA

HORVÁTH VIKTOR: TÖRÖK TÜKÖR

Történelmi jelenetezésű kalandregényt, családre-
gényt, helytörténeti munkát, mesét olvas a „fé-
nyes arcú efendi”, ha Horváth Viktor új könyvét,
a Török tükör című regényt forgatja. Az egyes szám
első személyű elbeszélő vállaltan megbízhatatlan
emlékezete írja szöveggé a hagyományt („Elmon-
dom neked a világ kamaszkorát, az őseim törté-
netét, ahogy azt a dajkámtól, Halímától hallot-
tam” [7.]). Egy másik szöveghely a nevelőt, Szejfit
említi elsődleges forrásként („Ha ő nincs, most
nem írnék neked” [28.]). A saját életére (is) vissza-
tekintő, már élemedett korú narrátor, Ísza, Juszúf
fia, a kiszolgált katona a szájhagyományt változ-
tatja írásbeliséggé. A műveletet egyrészt önmagá-
ért, terapikus célzattal, másrészt a nyomhagyás
szándékával, az idő, a felejtés ellenében végzi
(„…írok, hogy végleg elcsitítsam magamban a
harcot, és hogy az aranykor nagy mozaikjából
megmentsek neked néhány színes kövecskét, mi-
előtt hamu borít be mindent” [5.]). A kitüntetett
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időszak a 16. század, a helyszín pedig a török
megszállás alatt lévő Magyarország, szűkebben
Pécs. A cselekmény és az írás aktusának helyszíne,
hiszen az olvasás a regénnyé alakulás folyamatá-
val párhuzamosan zajlik.

Már a felütés, amelyben Ísza a reménybeli ol-
vasóhoz szól (s aztán a kilenc részre tagolt szö-
vegben újra és újra), megteremti a regény egészét
jellemző sajátos atmoszférát: a felszabadult mesé-
lőkedv a mondatalakítás könnyedségével társul
majd’ hatodfélszáz oldalon át, a kedélyes humor,
a regiszterkeverő szókészlet (a vulgáristól a lírai pá-
toszig), az írás mint cselekvés derűs szenvedélye,
az eufemisztikus világ ígérete bízvást rokonszen-
vet kelt a mesét kedvelő olvasóban („Jól fogunk mu-
latni! Akárhogy nyöszörögjön a szél ebben a zord
tartományban és bőgjön a vihar, én tavaszt fogok
mesélni, vidám kezdetet, aztán nyarat, az idő éré-
sének jóízű gyümölcseit, boldogságot és szépséget”
[6–7.]). Az olykor túlságosan részletes, a történeti
hitelességnek alárendelt társadalomábrázolás, kör-
nyezetrajz talán már kevésbé. Jóllehet szükséges epi-
kai elemek, ha több száz oldalon át megszakítat-
lanul sorjáznak, funkciójukat vesztik; az elbeszélő
omnipotensnek mutatja magát, miközben az
egyénről csak elnagyoltan, alapjában véve mit sem
tud. A figyelem megragadásának, az elkápráztatás
lankadatlan vágya helyenként az olvasóra
kontraproduktívan hat: a mágikus erejű fekete gyű-
rű motívuma intertextusként a könyv egészén vé-
gigvonul. A csa ládi örökség e darabjának sorsát kö-
vető történetszál a regény elején megszakad, csak
fejezetek múlva folytatódik. Addig a befogadó nem-
csak az ötszáz évvel ezelőtti Magyarország felka-
varó elevenségére döbben, hanem a dida xis nak bát-
ran engedő narrátor többek között szociológiai,
vallásismereti, néprajzi jártasságá ra. A csodálkozás
nem, de a mozgatott háttéranyag jelentőségére való
(kitartó) rámutatás indokolatlan. Ráadásul a kés-
leltetéssel a feszültség nem fokozódik, inkább
alábbhagy.

Az említett aprólékos leírások átlapozhatók;
azokkal együtt/tőlük eltekintve is egyedi a mű.
Különlegességét a fikció világán belül érvénye-
sülő, egységesítő nézőpont adja („…efendi […]
bárki vagy is, és az Isten bármely országában
élsz, bizonyos, hogy muzulmán vagy te is” [6.]).
Voltaképp a török nép történelmeként íródik a
magyaroké. A mohácsi vész a könyv lapjain
győztes török csata csakúgy, mint Szigetvár ost-
roma. A török kultúrához képest értelmeződik a
magyar, amikor a főhős Isztambulból Magyaror -
szágra érkezik. „Én akkor imádkozni, írni és ol-
vasni már tudtam Szejfitől, az arabot értettem, a
Koránt is jól ismertem” — emlékszik kilencéves
énjére az elbeszélő. Előbb Szegedre, majd Pécsre,
a sokkultúrájú és soknemzetiségű városba kerül.

Ísza idővel a magyar nyelvet is elsajátítja. Sze-
mélyében több hagyomány egyesül. Ennek egyik
látható jele, hogy a levéltárban az okmányokat
jobb kézzel másolja, ha az anyanyelvét használja,
„bal kézben fogja az írótollat” (177.). Az éppen ol-
vasandó regény magyarul íródik. A szövegfolya-
mot nem csupán fejezetcímek tagolják, hanem a
Koránból származó idézetek arabul és magyarul
(Csordás Gábor fordításában). A Koránt a bal kéz
másolja, a szent szabállyal ellenkezőn. A fősze-
replő bár ismeri a hagyományt, szándékosan nem
érvényesíti. Ennyiféle életrendező elv szerint kép-
telen élni, nem is törekszik megfelelni. Immár az
emlékiratok szövegezése közben a „két kezesség”,
a többnyelvűség csak praktikus adottságnak
tűnik („Ha a tollat fogó jobbkezem már nagyon
gémberedett a hidegtől, akkor átveszem a balba a
tollat, oszmán írásjelekkel folytatom, és a jobbot
teszem az irhára” [543.]). Nevének jelentése Jézus,
vagyis (benne) a muzulmán hagyományba a zsi -
dó-keresztény tradíció szervesül — ahogyan a
szövegtipológia előrejelzi („Azért akarja minden
mese, regény, novella és tréfa a Bibliát utánozni
azzal, hogy van eleje, közepe és vége: a világ
megszületik, él és meghal. A Korán viszont időt-
len, mert se eleje, se vége. […] a két nagy Könyv
egymás nélkül mit sem ér!” [540–541.]).

Az adódó azonosulási lehetőségekből felépülő
fiktív jellegű „mozaik-identitás” a narrátoré, mint-
hogy az azonosságtudatnak csupán az illúzióját
birtokol(hat)ja. Kilenc évesen árván marad, egy
Mária nevű rác lány iránti szerelme segíti annak
belátásához: édesanyja, Amína hiányát nem dol-
gozta fel, a megtalálása utáni vágy űzte nőkkel
való kapcsolatba. S tulajdonképpen ennek a foly-
tonos kereső magatartásnak köszönhetően talált
rá addig nem ismert mostohatestvéreire: Antonio
és Pietro Grittire. A rokonság bizonyítéka a fiúk
nyakában lévő medál. Pietro halála után az ék-
szert Antonio Íszának ajándékozza. A tárgy az el-
követett testvérgyilkosság bűnével szembesíti a
főhőst, emellett beteljesíti az anya utáni vágya-
kozást. A történet e pontján válhat másképp je-
lentésessé a mű címe: a medál a tükör metafo-
rája, amelyet Isten az ember elé állít. Ebben a
szövegösszefüggésben a tükör az önmegismerés,
önelemzés kényszerének, egyúttal az identitás
megtalálása felőli bizonyosság (látszatának) topo-
szává válik („Mert aki magát ismeri, Istent ismeri.
[…] Nem láttam semmit magamból, hát Allah
elém tartotta azt a medált tükörnek, én belenéz-
tem, és megláttam benne, hogy miféle szerzet va-
gyok, és attól kezdve aszerint is éltem, amilyen-
nek magamat ott megláttam. Veszettül.” [531.]).

Az elbeszélő a regényben több helyütt is ref-
lektál az íráshoz, olvasáshoz való viszonyára, és
ez a reflexivitás rendre a fikció/hamisság („Pró-
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bálom nyújtani, halogatni; kalandokat, csodás je-
lenéseket szövök egymásba, hogy mulattassalak,
efendi. Mindent megteszek, hogy megbocsáss
nekem azért, amit majd megtudsz rólam.” [518.]),
valamint a valóság/igazság („Na, most már leír-
tam mindent. (…) Azt hívtam meg a történe-
tembe, ami a világot és a láthatatlant mozgatja. És
lám, jól tettem, mert látom, hogy amit leírtam,
mind igaz. Tehát, jó efendi, nehogy komolyan
vedd!” [545.]) problémájának fölemlítésével jár
együtt. Azzal, hogy a narrátor minduntalan a
megírandó (bármely írott) szöveg kons trukció —
ennyiben inautentikus — voltát hangsúlyozza,
tanmesévé avatja a regényt. A gon dolatmeneteket
gyakran záró, az olvasás folyamatát megakasztó
didaktikus kijelentések a tanító szándékot erősí-
tik. Ám ha az olvasó a metaforikus formulákat
nem tudja dekódolni, számára a jelentéstelinek
szánt tanulságok üres frázisként, a szövegben ide-
genül hatnak. A fenti idézetek egyértelműen jel-
zik az elbeszélő talán legfőbb célját: miközben
(ki)oktat, szórakoztasson. És ez nem kevés. (Jelen-
kor Kiadó, Pécs, 2009)

WÖLFINGER KITTI

DANIEL ARASSE:
FESTMÉNYTALÁNYOK

A neves francia művészettörténész számos köny-
ve közül — a Festménytörténetek után — egy má-
sodik magyar nyelvű kötetet is megjelentett a
Typotex Kiadó. A reneszánsz festészet kiemelkedő
ismerőjének és értelmezőjének franciául On n’y voit
rien (szó szerint: Ott semmit nem látni; Galli mard,
2003) című könyve azt a szerzői énjét mutatja, aki
elméletibb, átfogóbb, szorosabb stílusban megírt
művei után könnyedén, szabadon, biztos tudással
a háttérben és éles szemmel a részletekre tekintve
ír egy-egy jelentős műalkotás jelentéktelennek lát-
szó figurájáról vagy jelenetéről. Pontosabban öt fest-
ményről és egy jelenségről: Tintoretto Vulcanus-
Vénusz-Mars képéről, az Angyali üdvözletek
egyikéről (Francesco della Cossa alkotása), Breughel
Háromkirályokjáról, Tiziano Urbinói Vénuszáról és
Velazquez Las Meninasáról, valamint festménytől
függetlenül Mária Magdolna alakjáról, pontosab -
ban a haja ürügyén sok minden másról.

Egy-egy részletet, apró tárgyat, tromp l’oeilre
alapozott ábrázolásmódot kiemelve nem csupán
a reneszánsz művészettörténeti aspektusaira fi-
gyel, de kultúrtörténeti, művészetelméleti, tör-
ténelmi ismereteket is átfog, utal teológiai állítá-
sokra, technikai problémákra, gondolkodásmód -
beli sajátosságokra. Mindezt úgy közvetíti, hogy
a legközvetlenebb kapcsolatot kifejező nyelvi
stílusrétegeket mozgatja meg, műfajában pedig

a szubjektivitást előtérbe helyező levélformát, a
(fiktív és a kivetített belső) dialógust, az esszét al-
kalmazza. Mindez és a távolságtartó humor és
irónia a könyvet olvasmányossá — látszólag —
könnyen ’fogyaszthatóvá’ teszi, de ez csak a fel-
szín, mert Arasse nem mond le arról, hogy pon-
tos, éleslátó teoretikus megállapításokat tegyen,
művészettörténeti összefüggésekre irányítsa a
figyelmet, és a legérdekesebb kérdéseket tegye
fel. Mindezen felül, amit elmond, még aktuális is,
pedig 16. századi művekről beszél.

Úgy tűnik azonban, hogy ami a könyv erénye,
az egyben problematikus volta is. Az olvasó hisz
a szerzőnek, aki az ikonológia-ikonográfia (Pa nof -
sky), a képszimbolika-emblematika, a perspektíva-
tanok, a történelmi események alapos ismerője, le
is nyűgözi olvasóját meglátásaival. Azonban hi-
ányérzete marad a szubjektivitás-objektivitás,
affirmációk és hipotézisek arányait illetően. Bár írói
szándék, hogy a társalgási stílussal vonzóvá tegye
a festményeket és magát a reneszánszot is, ezen felül
gesztus az olvasó felé is, akinek azonban mégis hi-
ányérzete támad több esetben a hivatkozások
pontosítására, az állítások verifikálhatóságára vo-
natkozóan. Leginkább a Magdolna gyapja című fe-
jezetnél merül ez fel, amelyet a szerző nem köt
egyetlen műalkotáshoz sem, jóllehet implicit azt su-
gallja, hogy az olvasó is vele együtt tudja, hogy sok
műalkotás választotta tárgyául Mária Mag dolna
alakját. Bár maga a szőr-szőrzet-haj-ecset össze-
függésének felvetése önmagában is érdekes, ezen-
felül magában foglal egy kis pszichoanalitikus ki-
tekintést, időnként pedig a blaszfémia határát is
súrolja, mégis jó lenne tudni, hogy — főként teo-
lógiai — állításait mely szerzőkre utalva vagy hi-
vatkozva teszi. Néhány múltbeli egyházatya nyil-
ván (minimum) elcsodálkozna a szabad teológiai
tézis-interpretációkon. A jelenbeli olvasó pedig job-
ban teszi, ha elsősorban művészettörténetként és
-elméletként olvassa Arasse könyvét, és megérti,
hogy a szerző humorral árszőtt iróniáját működ-
teti itt is és az egész könyvben, ugyanis álláspon-
tokat ütköztet: a műtörténészét, az elméletészét, az
’egyszerű’ kiállítás-látogatóét és érdeklődőét. („ezt
a fajta divatos elmeélcsattogtatást utálom. Ma-
napság mindenáron meg kell találnunk a megfe-
lelőnket a képben. Mintha a képnek szüksége len-
ne ránk! Magának és a kollégáinak a fennhéjázása
elviselhetetlen. Én műtörténész vagyok. Ez biz-
tosan kevésbé mulatságos, de nem bírom elviselni,
ahogy a múltat kisajátítják a modern gondo -
latokkal.” 144.)

Maga a szerző egyik álláspontot sem részesíti
előnyben, hanem a különböző szempontok al-
kalmazásával és szembesítésével azt mutatja
meg, hogy mindegyik álláspont közelebb vihet
— és visz is — a műalkotás értelmezésének egyre
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