
A „között”-lét tere
avagy valahol
otthon lenni
Mit kezdjünk az egyértelműségek világában kialakított értelmezé-
sekkel, köztük a teológiai értelmezéssel, a dogmatika és funda men -
tál teo lógia fogalomtárával, hogyan használjuk ezeket adekvátan egy
olyan valóság leírására, amelyre legmegfelelőbb szó a köztesség, a
között levés? Hogyan adjunk választ mindazok kérdéseire, akik az
egyértelműség biztonságát csak hírből, álomként vagy vágyként is-
merik, akik a sehol sem itthon, mindenhol otthon érzésével járnak-
kelnek? Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, s a mitizálás kezét el
merjük engedni, azt is megkockáztathatjuk, hogy az érzés magyar
megfogalmazóinak egyik úttörője a mi Tamási Áronunk azzal a
klasszikus aforizmával, amely szerint azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne. A hangsúly itt ugyanis a valaholon
mint helyszínen van, s ez a földi tér koordinátái között bizony bárhol
elhelyezhető; nem véletlen, hogy Amerikában született a megfogal-
mazás. Tamási a klasszikus kis katekizmus kérdés-feleletét alkal-
mazza kitűnő érzékkel, helyzetét kiválóan felmérve és enyhe, de jól
kivehető huncutságot és hetykeséget is csempészve a dologba — ki-
csit szemben a haza, az otthon fogalmára könnybe lábadó szeműek
reakciójával. Aki a világban valahol otthon van, az nem föltétlenül
egy földrajzi helyhez kötődik, annak a valahol helyileg lehet bárhol,
belül is, de mindenképpen elmozdult az egyetlen, behatárolt térbeli
ponthoz képest. Jelzi tehát azt a tapasztalatot, amely időben későbbi
és a mobilitás, mozgás, migrálás (társadalomtudományokban hasz-
nált) fogalmaival hozható összefüggésbe; jelzi azt az igényt is, hogy
meghatározott értékekhez kapcsolódjék, egyfajta stabilitás igényét,
a gyökerek, a kötődés keresését.

Antropológiai értelemben nincs abszolút tér, csak idősíkok és
emberi dimenziók ötvöződése, kereszteződése; ezek variánsaiból
alakul az a koordinátaháló, amelynek segítségével megfelelő meg-
nevezést, elhelyezést, leírást lehet az egyes jelenségekre találni, ki-
alakítani. Ez a háló lényegében nyelvi konstrukció, a nyelv dimen-
ziójában történik, ahogyan a térérzékelés, a tér belakása is egy adott
nyelvi közegben és rendszerben zajlik.1 A tér, a terek szubjektív tar-
talommal telítődnek az ember tapasztalása, érzelmi viszonyulása
nyomán, így mindez identitása részévé válik.2 A feminista biblikus
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teológia klasszikusának számító Elisabeth Schüssler-Fiorenza az
emlékezet és történelem kérdéseivel vívódva híres könyvében — In
Memory of Her — (magyarul leginkább egy szójáték adhatja vissza
az eredeti, egyébként a Bibliából származó mondat jelentését: Az ő
emlékezete — A nő emlékezete)3 azt a ma már széles körben elfogadott
következtetést fogalmazza meg, hogy „mint Jézus szolgálatáról
vagy a korai egyház életéről szóló történeti jellegű feljegyzések, a
bibliai leírások nem azt mondják el, ahogy a dolgok pontosan tör-
téntek, hanem ahogyan azok vallási jelentőségét értelmezték”: a rög-
zítés és hagyományozás, a feljegyzés, megőrzés és későbbi értelme-
zés módja összefügg és erősen egymásba fonódva lényegében egy
nyelvi aktus, amely azonban visszafelé ható módon meghatározza
magát a jelenséget. A történet és annak rögzítése nem(csak) objek-
tív tény, hanem a szubjektív nyelvhasználatnak is alávetett, mint
ahogyan az emlékezet és áthagyományozás is nyelvi keretben mű-
ködik. Schüssler-Fiorenza a Biblia értelmezésének kérdéseit vizsgálva
jut fontos megállapításokhoz a nyelvhasználatról és az emlékezés, il-
letve az emlékezet tényeinek történelmi raktározása módjáról. Meg-
állapítja, hogy általában a történelem rögzítése és elbeszélése férfi-
központú és férfiszempontú, még az oly nagy értékű és fontos
kulturális-vallásos szövegé is, mint a Biblia: a nők történeteit csak
akkor őrzi meg, ha e nők és a velük megesettek jelentősen eltérnek
az elvárt átlagtól (amelyet természetesen nem meglepő módon
ismét csak a férfiak-dominálta társadalom állapít, fogalmaz meg)
vagy ha kiemelkedő, jelentős egyéniségekről szólnak (ami lénye-
gében az előbbi kivételes esete, az átlagtól valamilyen irányban el-
térőről lévén szó). Ha elfogulatlanul tudunk/merünk európai tör-
ténelem-fogalmunkra, történelem-értelmezésünkre visszatekinteni,
el kell ismernünk, hogy ez az ítélet helytálló, és ennek nem mond
ellent az a néhány nő-történet (nőről szóló, nő által megfogalma-
zott/leírt történet), amely mint meghatározó jellegű szöveg ma a
tudatunkban, a köztudatban jelen van és hat.

Johann Baptist Metznek „úgy tűnik, mintha Európa teljesen el-
veszítette volna az emlékezetét, mintha áldozatul esett volna annak
a dialektikátlanul előrehaladó kulturális amnéziának, amelyet ma
szemlátomást számos európai az igazi fejlődésnek tart”.4 Az emlé-
kezet kérdése itt nyilván nem az egyén pszichológiai képességeinek
egyike,5 hanem egy tágabb értelemben vett kulturális cselekedet. Jan
Assmann a kulturális emlékezet kérdéseit vizsgálva egyenesen em-
lékezéspolitikai stratégiákról beszél, amelyek minden korban adot-
tak. Az általa elkülönített három típusban fontos megkülönböztető
elem az emlékezet és narratív jelleg viszonya.6 A görögségről szól-
ván emeli ki, hogy a kulturális emlékezés ökológiájában az indivi-
dualitás középponti szerepet játszik, intertextualitást s vitatkozó
közösséget eredményezve, döntő mozzanat pedig a sajátos írás-
kultúra és identitásteremtés. Assmann művének lélektani és kultú-
raelméleti kapcsolódási pontjai is vannak, és „úgy keres kapcsola-
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tot a régészet, a filológia és a megismerés kutatása között, hogy az
emberi megjelenítési (reprezentációs) módok viszo nyát keletkezés-
történetükben próbálja tisztázni”.7

A következő összekapcsolódó, a nyelvben mint jelrendszerben
találkozó elméleti kerettel dolgozunk: a tér-idő élményének, érzé-
kelésének nyelvben konkretizálódó emberi dimenziójával, valamint
a rögzítés és megőrzés, átörökítés szintén nyelvi rendszerbe tömö-
rülő, szubjektív, a domináns nyelv által szelektált és rendszerezett
módjával. A nyelv teremt tehát keretet, képezi a szervező elvét a
rögzítésnek és az emlékezésnek, szervezi a megélt valóság tér-ide-
jét.8 A nyelvnek mint ilyennek identitásképző — és identitásleké-
pező — jellege van.9

A között-lét, a köztesség élménye, érzete, tapasztalata nagyon
mai, (kelet-közép-)európai, arra a mai emberre jellemző, aki, még
ha egy helyben maradva éli is életét, léttere messze nem egyértelmű
és egynemű: jellemzője a multietnicitás és ennek következtében a
multi(pluri)kulturalitás, emellett pedig a folytonos, talán egyedül
állandó változás. De szintén nagyon aktuális élmény az úton levésé,
a költözésé, a gyökerekről való elválásé és az új gyökerek növesz-
téséé, az elszakadásé és a kötődés kereséséé.

Ebben az oly nagyon mainak értelmezett kontextusban a kom-
munista érából való, illetve a közvetlen azt követő, ahhoz kötődő,
oda hajazó élményeket feldolgozó művek kerülnek jelen vizsgálat
fókuszába. Egyik ilyen az erdélyi szászként született, majd Német -
or szágba emigrált/repatriált Franz Hodjak 1995-ös Határkövek
(Grenz steine) című regénye:10 a szabadságot az identitásvesztés árán
elérés könyve. A másik a határvonal körüli senkiföldjeként értel-
mezett sávban, a szerb-román határként hömpölygő Duna partjain
játszódó, majd hullámain végetérő film: Ha a búzaszem el nem hal
(Dacă bobul nu moare/If the seed doesn’t die). Siniša Dragin 2010-es
filmje a között-lét, a köztes lét kihívásainak érzékletes ábrázolása
abban is, ahogyan nem fogalmaz meg egyértelmű választ, de kivá-
lóan mutatja meg a meglevő, az új, a kívánt és a lehetséges minő-
ségek egymás mellettiségét, küzdelmét és a küzdelem eldöntetlen,
eldönthetetlen kimenetelét. Ezekhez harmadikként két önéletrajzot
társítunk, Visky Júlia Három keresztjét és Balázs Anna Magdolna:
Magamnak örökre című memoárját,11 amelyek a történelem egyfajta
alul- és oldalnézetét teszik hozzá, s a köztesség, átmenetiség, a me-
mória (és identitás)-átírási kényszerben sikeresen megőrzött iden-
titás képét mutatják. Ez utóbbi két kötet a legitim kérdőjeleknek is
helyet ad: vajon mennyiben változatlan a külső támadásoktól ke-
ményen megtépázott, kikezdett identitás, mennyire maradhat vál-
tozatlan, amikor alapját és lényegét tagadták meg, amely teljesíté-
séhez, megélhetéséhez szükséges lett volna.

A vizsgáltak közül az első és utolsó kifejezetten nyelvben és
nyelv vel megteremtett reprezentáció, a közbülső a film, azaz a kép
nyelvét, a látványt és hangzást is a csupasz szavak közé iktatva te-
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remti meg a maga tér-idejét. Abban azonban erőteljesen egymásra
rímelnek, ahogyan a köztesség létérzését, állapotát és élményét te-
remtik meg az olvasóban, nézőben.

Franz Hodjak regényében a tér esetleges, inkább a tapasztalatok
darabjai és nyelvi elemek formálják és teszik belakhatóvá, akár ott-
honossá is egy idő után, a nagykövetség előtti térrel, sátortáborral
és a további, hasonlóan megfoghatatlan, enyhén abszurd, mégis kí-
nosan valós helyszínnel. Idősíkok és emberi dimenziók át- meg át-
szelik, keresztezik egymást, olyan találkozásokat hoznak létre, ame-
lyek a fizikai térben és a nyelvi közegben tapinthatóak. A fizikai tér
a lélek síkján az idő irányíthatatlan, kiszámíthatatlan, beoszthatat-
lan múlásával társul. Harald Frankra, a főszereplőre a semmi fölött
sem rendelkező tehetetlenség által keltett szenvtelenség a jellemző,
és ez a regény egyik fő szervezőelve is. A leírás nem szűkszavú, a
párbeszédek látszólag bőségesek, ennek ellenére minden közlés le-
csupaszított, az érzelmi elemek teljesen hiányoznak — ettől egy-
szerre ismerős és idegen a regényben megkonstruált világ. A sze-
replők segítőkészek vagy akadékoskodók, cset lenek-botlanak,
felbukkannak és eltűnnek, legkevésbé sem fukarkodnak a szavak-
kal, csak éppen érzelmi szálak nem szövődnek. A regény bővelke-
dik az észlelések leírásában. Mindennek kerete a viszonylagos és át-
meneti tér, az állni látszó, rezdületlen idő. Harald Frank pedig így
fogalmaz a regény végén: „csak annak sikerül, aki egyedül van”.
Ezzel jelzi távolságát az azonosulástól, a valahová tartozástól (amely
egyben függés, bezártság, lekötöttség), amit az érzelemmentesség
árán tud megteremteni. Eltávolodik tehát saját érzelmeitől a köztes
térben való megmaradás érdekében, és egyben eltávolodik önma-
gától, az identitástól. Mindez a szabadság ára. A főhős pedig min-
den áron szabadulni akar, ez a regény végén abban is kifejezésre
jut, hogy Harald Frank férfi mivolta ha fel nem is számolódik,
mintha feloldódna. Az önazonosságnak még a biológiai determi-
náltsága sem köti.

„Mielőtt még becsukta volna a kocsiajtót, az anyóka megkér-
dezte, Sabine, mondd csak, mindegy neked, hol halsz meg?

Igen, válaszolta Harald Frank.
És az is pontosan olyan mindegy neked, hogy milyen földbe te-

metnek téged?
Igen.
Van neked egyáltalán identitásod?
Nincs.
Az asszonyka megcsókolta Harald Frank homlokát és azt mond -

ta, Sabine, akkor boldog lehetsz. Minden identitás egy átok, amely
életed végéig követ téged, és tehetsz, amit akarsz, semmit sem fog
az segíteni, az átok nem tágít, még egy pillanatra sem.”

Franz Hodjak határon, Bécsi elégiája szerint ajtókeretben lakik. A kö-
 zött-levés kiváló képe ez. Rímel rá a Nobel-díjas Herta Müller val-
lomása a kívülállásról. Egy interjúban arra a kérdésre, fontosnak
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tart ja-e, hogy valamiképp az örök kívülálló helyzete határozza meg az
életét, a válasza: „Kívánni ezt a szituációt, ezt a meghatározottságot
természetesen nem lehet, elfogadni legfeljebb. Ráadásul gyakran fáj-
dalmas is ez a perspektíva, ez az igazán sehova nem tartozás. De meg-
van a kötődés nélküliségnek, az elkötelezetlenségnek a pozitív oldala
is, ami a függetlenség lehetőségével kecsegtet. Az érdekelt és érdekel
ma is, miként lehet ezen a módon, az írás formájában a dolgokhoz kö-
zelebb kerülni, többet és mást megérteni belőlük. Például ahhoz kö-
zelebb férkőzni, hogy mi történik egy emberrel, aki egy egészen kicsi
faluban nő fel, majd elkerül a nagyvárosba, és ehhez még ráadásul ki-
sebbségi is. Mi történik vele, ha ez a zárt közösség, a falusi-kisebb-
ségi, ezen lépése miatt kitagadja, ugyanakkor az országnak, ahol él,
származási és gondolkodási okokból, másodrangú állampolgára. Az
első könyvem nyomán az az archaikus kisközösség úgy érezte, elá-
rultam és kibeszéltem őket, mást vártak tőlem, a másodrangú állam-
polgárságom pedig politikai okokból alakult ki. Aztán Németország -
ba jöttem, ahol szintén nem honosodhattam teljesen, valamennyire
mindig románnak tekintettek itt, ha nem is olyan módon, mint Ro -
má niában németnek. (…) ez [az írás] volt az egyetlen lehetőségem,
hogy saját magam maradjak, az lehessek, akinek gondolom magam.
Főleg akkor nőtt meg hatalmasan a jelentősége, amikor kirúgtak az ál-
lásomból, és elkezdődött az a kihallgatásokból és követésekből álló
szekatúra, amit a román titkosszolgálat, a Securitate folytatott elle-
nem. Az írás mentsvár is lett tehát, védelem egy kiszolgáltatott és ret-
tenetesen szegény országban, egy olyan országban, ahol minduntalan
felmerült a kérdés: mi keresnivalóm van ezen a világon?”12 Herta
Müller, bár 1987-ben hagyta le Romániát, s azóta Németországban él,
máig főleg korábbról, a kommunista diktatúra alatt nyögő Romániá -
ból meríti témáit. Ennek okáról elmondta: „azt gondolom, az iroda-
lomnak mindig a nehezebb ellenállás irányába kell orientálódnia.
Több mint harminc évig éltem abban a rendszerben. A témát nem én
választottam, az választott engem. És még mindig nem enged, arról
kell írjak, ami foglalkoztat. És mindehhez hozzátartozik, hogy a
diktatúrák korának sajnos koránt sincs még vége.”13

A másik köztes tér, amit itt felidézünk, egy balkáni fekete komé-
dia. Benne a valóságból dokumentált, dokumentumok alapján meg-
konstruált durva dráma látható, kegyetlen tények, mindehhez „alá-
festésül”, szakrális kísérőmotívumként a kulcsmozzanatokban a
fatemplom legendája csatlakozik, amelyet egy, a Balkánra telepedett
osztrák férfi unokája, Hans, a halász és csónakos mesél, miközben a
szereplőknek segít átkelni a határt jelentő folyón. A Duna, Európa
legnagyobb folyója elválaszt és összeköt, egybemos és akár el is mos.
Amikor a kontinenst a politika szaggatja-dobálja-tépi különféle tá-
borokra (kulcselemek: a kommunizmus, a jugoszláv háború, a
NATO bombázás Szerbiában és Koszovóban), a Dunán közleked-
nek mindazok, akiknek a legális határátlépés lehetetlen. A határfo-
lyón, a senki földjén úszik a legendabeli ortodox templom is.

12A téma választ engem.
Beszélgetés az irodalmi

Nobel-díjas Herta
Müllerrel. (Ford. Jánossy

Lajos.) Helikon, 2009.
november 10.

(http://helikon.ro/index.
php?m_r=1921)

13Uo.
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Elemzésünk harmadik mozzanata két önéletrajzi jellegű, nő-szer-
zők által írt emlékezés. Európa elfelejtett kis szegletében a 20. század
történelmének egy kis szeletét a maguk sajátos szempontjai szerint
mesélik el. Mesélik: áradóan és akadozva, érzelmesen és szenvte-
lenül, meghatva az olvasót és csöppet sem törődve majdani reak-
ciójával… Rögzítve a megesetteket, a magántörténeteket, amelyek
a nagy egészet alkotják és formálják, önelemzést és nyilvános bűn-
vallomást, gyónást téve, elszámolják a tényeket, az adottakat és ka-
pottakat, a tálentumokat, kincseket és hiány(osság)okat, számot
vetve és egyszerűen csak megőrizve. Történelmet írnak úgy, hogy
ennek legkevésbé sincsenek tudatában, nem ez a szándékuk, sem a
hős, sem a mártír pozíciójából. Pedig mindkét történet, Balázs Anna
Magdolnáé és Visky Júliáé is elképzelhető lenne mindkét szem-
pontból is: mint a történelem hőse vagy áldozata. Mindkettő a val-
lásos társadalmi keretben elsajátított nő-szerepből mutatja a maga
történelem-perspektíváját és interpretációját mint a változó térben,
de mindig Isten színe előtt zajló történetet. A nő az Úr engedelmes
szolgálóleánya, aki mint ilyen vészeli át a nem várt történelmi vi-
hart, a kiűzetést, a köztes térbe, a határra és azon is túl, a határsáv
senkiföldjére való száműzetést. A két emlékirat vallomás és kitá-
rulkozás, elszámolás az előtt, aki hívta és el-, illetve kihívta a világ
és a saját benseje csapdái és tévútjai közül a szerzőt. Az emlékező
felidézés közege tehát az a „mindentudó közönség”, aki előtt sem -
mi nem idegen, érthetetlen vagy megbotránkoztató abból, ami meg-
történt, amit megtörténni engedett. Ellenkezőleg, ami kimondatik
és meg is bánt, az és csakis az megbocsátható. A napi élet esetleges
kis megalkuvásai, kényelemből, hiúságból választott könnyebbsé-
gei a meggyónandó tények, amelyek azonban a választott életút és
eszmények szempontjából buktatók, bukások, kerülők. Az első írás
rendezőelve is egyben a szerző ezen meggyőződése és a belül meg-
őrzött bibliai gyermekség, a tekintet és a világlátás szent naivsága.
A második írás tudatosabban és irodalmibban megkomponált, fő
eleme a címben jelzett és a szöveg szintjén megjelenő három ke-
reszt: a szerző hitvilágának, világnézetének alapelemei, amelyek az
életpályát, a sorsot is meghatározták. A két drámai történet tipikus
kelet-európai, kommunista elnyomás behatárolta élettörténet, ül-
dözés, börtön és kitelepítés, túlélés... A történelem e leírásokban
asszonyszempontú, érzelmes, de nem érzelgős, gyenge-erős, is-
mert-ismeretlen, más, női, ahogyan a „férfitörténelem” párja akár
műfajilag is létezhetne. És egyben a történelem alul- és belülnézete,
a frontok mögötti világé, ahol a társadalom másik fele, a lövészárkok
és védősáncok mögötti, általában inkább csendes és láthatatlan, de
nem elhanyagolható létszámú serege élte mindennapjait, nevelte a
puskák sortüze elé álló következő férfigenerációt, meg az őket ott-
hon váró és a világ értékeit a harcok múltáig őrző nőkét. A két női
történet a 20. század egy olyan értelmezését kínálja, amelyet a kom-
munizmus dúlása után szinte elfelejtettünk: a vallásos érték moti-
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válta életvitelét, amely értelmet tud találni a nehézségben és szen-
vedésben, át tudja ölelni a keresztet, zúgolódás nélkül, hálával tud
egy olyan életútra is tekinteni, amely külső értelmezésben legke-
vésbé sem sikertörténet.

A három perspektívát a tér: Kelet-Európa, annak is egy sajátos
térrészlete, a határok közti senkiföldje köti össze — és mindaz, ami
erre a világra jellemző. Elsősorban a korlátok folytonos jelenléte, a
határok közé szorítottság. A kimért, börtöncellányi, szögesdróttal
jelzett területé, amely egy létállapot, a köztesség, között-lét érzetét
kelti a maga senkiföldje területével. Ez a falatnyi terület, amelyet
puskatus őriz, mégis egyfajta szabadság érzetét és illúzióját is adja
a bemutatott művek szereplőinek. Harald Frank a szabadság ezen
illúziójáért egyedül marad, magától is elidegenedve, csakhogy a
mustármagnyi (le)kötöttség-mentessége megmaradjon, megterem-
tődjön. A film halálba tartó hősei a szabadság illúzióját kapják, mi-
közben a határon átszökve keresztezik egymás utait, végső felsza-
badulásuk a folyón, a senkiföldjén történik egy legendabeli, bolygó
templom oltára előtt, immár holtukban. A film címe bibliai ige, azt
erősíti fel, hogy az egyéni kudarcon túl a tágabb, végső kontextus
számít: a búzamagnak el kell halnia, hogy termést hozzon. A két
női memoár is a senkiföldjét, ennek transzcendens változatát vá-
lasztja a szabadság megélésére. Nekik ez segít a történelem vihará-
ban mintegy a történelem alatti térben átvészelni a pusztulást, hogy
a mindennél értékesebb életfonalat megőrizzék, s az apokaliptikus
történelmi események után tovább tudják adni.
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