
Ez a szép nyelv azonban nem a mondanivaló hi-
ányát fedezi, hanem nagyon is a mű lényegéhez
tartozó (…). Egységes és teljesen egyöntetű, úgy-
szólván tagolhatatlan tömbbé teszi a művet…”
(Keszi Imre); „…valóban vannak benne jelenetek,
ahol a költészet próza. Ahogy Mikszáth tud írni
az ő palócairól, úgy ír Tamási az ő székelyeiről;
olyan nagy szeretettel írnak róluk, hogy szinte
muzsikává változik…” (Király István). A most
megjelent Bölcső a hegyek között fontos mellékle-
te a Bölcső és bagoly elé (több mint hatvan évvel
ezelőtt) írt Előszó is: „Székely faluból származom.
(…) Amíg ott éltem azonban, addig nemcsak sze-
génységben éltem, hanem a természet színeinek
(…) játékában is. Az eleven mesék és balladák vi-
lágában. A szegénység és a mesevilág alakította
ki bennem azt a világnézetet, amelyen lényegé-
ben sem az iskolák, sem az irodalmi befolyások
nem tudtak változtatni…”

És mert „a megsegítő tudomány tarka mezői-
 nél” az olvasó számára is vonzóbb lehet a „kicsi
udvar”, a „bagoly” jelképezte tudásnál ősibb, mé-
lyebb erő a ringó „bölcső”, talán az irodalom-
történeti dokumentumoknál is nagyobb öröm,
hogy e kötetben a Bölcső és bagolyt most (újra) ke-
zünkbe vehetjük. Hiszen valamiképp mindnyá-
jan „célhoz nem jutó vándorok” vagyunk, kik visz-
szavágyódunk gyermekkorunkba: bárhol is nőt-
tünk fel, szívünkben él egy „Farkaslaka”, „melyet
a térképen hiába keresnél”, s ahol „olyan szép és
békességes volt minden, hogy az embert öröm-
ben fürösztötte”.

A „székely”, azaz „a régi törökös »sziköl« (…)
azt jelentette, hogy valaki őrködik egy olyan he-
lyen, ahol valaminek vége van, tehát határ van.
Őrködik a végeken. (…) S ahol őrködik, oda is tar-
tozik, ahhoz a vidékhez” (Bölcső és bagoly). E most
megjelent könyv is „szikölködik”: őrködik az iro-
dalmi feledés és emlékezés határán. Az emléke-
zésen innen lévő világot óvja, hogy ami egyszer
szóból életté született, az el ne vesszék. Iroda-
lomtörténeti dokumentumokból készít új védő-
palánkot régi szavak udvara, élete köré. (Helikon
Kiadó, Budapest, 2014)

TOMPA ZSÓFIA

BABICZKY TIBOR: MAGAS TENGER

Babiczky Tibor regényének három rétege van. Az
egyik az erőszakkal átitatott jelenkori valóság, a
második a főhős, a nyomozó álmaiból, emlék-
képeiből, gondolataiból kirajzolódó világkép, a
harmadik pedig a kulturális réteg, amely a nyo-
mozó rendkívül kiterjedt olvasmány- és zenei él-
ményeivel kapcsolatos reflexióit tartalmazza.

A Babiczky által ábrázolt világban mindent
meghatároz a kíméletlen önérdek. Az emberek „kí-

vülről szépek”, valójában azonban „szánalmas emberi
roncsok”. Nem csupán a többnyire horrorisztikus
gyilkosságok elkövetői — akiknek személyére az
esetek többségében nem derül fény —, de a lát-
szólag normális átlagemberek is azok. A szállo-
daigazgató — akinek hoteljében meggyilkolnak
egy nőt — pontosan fejezi ki a világ állapotát: „So-
hasem történik semmi egyéb, mint hogy közlekedünk
a pokol bugyrai között egy keveset.” A nyomozó kí-
vülről figyeli, kommentálja a történteket, nincs
benne sem harag a gyilkosságok elkövetőivel
szemben, sem részvét az áldozatok iránt. Babicz -
kyt nem a nyomozói munka részletei érdeklik,
nem a bűnügyek feltárásának mechanizmusa, ha-
nem a főhős lelkében, tudatában lejátszódó fo-
lyamatok.

A nyomozó kiégett lélek, önpusztító életet él,
alkohollal, cigarettával, kávéval roncsolja ön-
ma gát, mintha tudatosan törekedne arra, hogy mi-
előbb érjen véget a földi lét számára, de végig érez-
zük, hogy ennek súlyos okai lehetnek. Részletek -
ben tárul fel a múltja, gyermekkorától kezdve.
Szülei házassága maga volt a rettenet, borbélyként
dolgozó apja rendszeresen verte az anyját, aki
megadóan tűrte ezt. Ám az egész életében gonosz
apa halálos ágyán jobb latorként suttogta: „Min-
denható Isten.” A nyomozó bölcsészből lesz rend-
őrtiszt, abban a reményben, hogy így jobban tud
segíteni az embereknek. Azt gondolta magáról,
hogy képes különbséget tenni jó és rossz között.
„De rá kellett döbbennie, hogy valójában fogalma sincs,
mi a fekete, és mi a fehér. Hogy tökéletesen tanácstalan.”

A gyermekkorából hiányzó harmónia és biz-
tonság meghatározzák a nyomozó egész továb-
bi életét. Vágyódik arra, hogy ami szüleinek nem
sikerült, azt ő legyen képes megteremteni, de ek-
kor már külön él a feleségétől — aki egyúttal
egyetlen szerelme is volt —, gondolatainak, ál-
mainak a középpontjában mindig az asszony és
a kisfiuk van. A nyomozó magánya totális, „el-
veszített már mindent, amit csak elveszíteni lehetsé-
ges”. Egyedül a hitét tartotta meg, folyamatosan
foglalkoztatja őt Isten léte, a transzcendencia meg-
nyilvánulása a világban. A Teremtőhöz ambiva-
lensen viszonyul: „Isten országa bennünk van.
Csak sajnos nem az elvárt istené. És miért van az, hogy
az Istent könnyebb elképzelni, mint az országát?”

A nyomozó idegennek érzi magát, „itt, a sen-
ki földjén, fény és sötétség között”. Látszólag céltalanul
bolyong Isten és az ördög között, de egy Istenről
tudomást nem vevő világban keresi a válaszokat
az élet alapkérdéseire, saját életének tapasztala-
taiból, a körülötte zajló történésekből és olvas-
mány-, valamint zenei élményeiből merítkezve.

A nyomozó egyszer veszíti el csupán az ön-
uralmát, amikor kihallgatja a nőt, aki napokig ma-
gára hagyta a három és másfél éves gyermekét.
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Egyikük meghalt, másikuk kiszáradt. A nő nem
bánt meg semmit, és ekkor a nyomozó ököllel be-
lapítja az orrát: „Megalázottság, kiszolgáltatottság,
fájdalom, reménytelenség, félelem. Magának négy
napjába került, nekem sikerült belesűrítenem egyetlen
másodpercbe.”

Ezt követően derül fény a nyomozó múltjának
feldolgozhatatlan tragédiájára: egy gyönyörűnek
ígérkező vasárnapi délutánon feleségével és kis-
fiával cukrászdába mentek, a kisfiú a nyomozó
nyakában, aki a küszöbön berogyasztott térddel
lépett át, nehogy a nyakában ülő gyermeke be-
verje a fejét a szemöldökfába. „Vasárnapi mosoly.
A családjáért élő férfi mintaképe.” Ám a cukrászdá -
ban a nyomozó fölegyenesedett, és a ventillátor
levágta a kisfiú fejét.

Babiczky Tibor regényében mintha az eleve el-
rendelés működne. Az életünkre mindenhonnan
veszélyek leselkednek, s a kisgyermekeit napok-
 ra magára hagyó anya ugyanolyan tragédia elő-
idézője lesz, mint a fia biztonságáért mindent el-
követő apa. Soha sehol nem vagyunk biztonság -
ban, bármelyik pillanatban szörnyűségek történ -
hetnek velünk, vége szakadhat boldognak hitt ál-
lapotunknak. Amiben reménykedhetünk, hogy az
Égből származó üzenet az, amit a nyomozó érez
álmában, amikor kisfia egykedvű arcát látja a ten-
gerparton, megsejtve valamit az örökkévalóság-
ból: „Lehet, hogy a fiam ismeri Isten szándékait? Le-
het, hogy ő már számolt a kegyelemmel?” Amikor pe-
dig a nyomozó a Stabat Matert hallgatja, eszébe
jut, hogy a 26 éves Pergolesi élete utolsó napján
fejezte be ezt a művét. „Dühös is lehetett volna. El-
átkozhatta volna Istent. Ehelyett kimondta — képes volt
kimondani — az áment.”

A kegyelemnek talán ez a lényege: elviselni min-
dazt, amit Isten ránk mér, legyen bár jó, legyen bár
rossz, s bízni az Evangélium igazságában: mindaz
a szenvedés, ami itt ér bennünket, semmi ahhoz az
örömhöz képest, amiben a túlvilágon lesz részünk.
(Magvető, Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL

PAUL EMOND: 
EBBŐL SE LESZ SZERELEM

Magyarul legutóbb 2002-ben jelent meg a kortárs
francia nyelvű belga prózairodalmat bemutató
reprezentatív antológia (Szerelem a síneken. Szerk.
Lackfi János. Nagyvilág Kiadó), amelynek nyitó
írása Paul Emond Majdnem teljesen elmosódott arcok
című elbeszélése. Emond nyilván nem véletlenül
került a kötet élére, hiszen 1979-ben kiadott első re-
génye, az egyetlen hosszú mondatból álló és az óta
már klasszikussá vált La danse du fumiste óta ha-
zájában az egyik legismertebb szerző. A nyolc-
vanas évektől kezdve színdarabokat is ír, melyeket

Belgiumon kívül Franciaországban, az Egyesült
Államokban és Kanadában is sikerrel játszanak.
Említett regénye magyar fordításának megjele-
nésekor (A szemfényvesztő tánca. Ford. Károly Ju-
dit. Bábel — Novella, 2011) a Nemzetközi Könyv-
fesztivál belga díszvendégeként Budapesten járt,
ám a hazai kritika nem igazán figyelt fel a köny-
vére, és eddig még egyetlen darabját sem vitték
színre nálunk. A közelmúltban napvilágot látott
Ebből se lesz szerelem jó alkalom arra, hogy a ma-
gyar olvasók, illetve színházi szakemberek is meg-
ismerhessék Emond színműveit.

A könyv három rövid, első pillantásra egészen
egyszerű és banális történetet bemutató színda-
rabot tartalmaz. A Malaga címűben egy vidéki kis-
város vasútállomásán, a vasutasok sztrájkja miatt
késő este együtt várakozik a remélt hajnali vonatra
egy esküvőről hazafelé tartó házaspár, egy éppen
válófélben lévő férfi és egy fiatal, magányos nő,
aki nem akar sehová sem utazni, csak társaságra
vágyva ment ki az állomásra. A kötet második, cím-
adó darabja egy brüsszeli kiskocsmában játszódik,
ahol a hentes Caracala állítólag vár valakit, eköz-
ben beszélget a felszolgálónővel, s időnkét meg-
jelenik egy monologizáló, „véres arcú férfi” is, akit
a rendőrök hagytak helyben, mert a szerelméhez
sietve az európai gazdák tüntetése miatt lezárt úton
kocsijával felhajtott a járdára. A Madártej című da-
rabban pedig egy házaspár tízévi együttélés után
békében akar elválni egymástól, ezért elmennek bú-
csúvacsorára egy kisvendéglőbe, ahol a vendég-
lős nemcsak kiszolgálja őket, hanem még tovább
bonyolítja az életüket. Mindhárom darab kevés sze-
replőt vonultat fel, és a minimális történések mel-
lett ugyanolyan fontosak a színen lévők által el-
mesélt történetek és megidézett személyek is.
Ugyanis a szereplők többsége leginkább csak be-
szélni akar, beszélni valakihez, elmondani valamit,
talán az egész életét — miközben a másik általá-
ban nem is figyel rá, így aztán dialógus helyett sok-
szor csak monologizálnak, elbeszélnek egymás
mellett. Emond a Louvaini Katolikus Egyetemen
1998-ban tartott előadássorozata keretében így vé-
lekedett erről: „Regényeim narrátorainak mintá-
jára legjobb színpadi szereplőim is talán azok, akik
a verbális láz állapotában lépnek színre. Beszélniük
kell és megint beszélniük (…) El kell például mon-
daniuk kudarcukat és kudarcuk miértjét, el kell
mondaniuk saját maguknak éppúgy, mint be-
szélgetőtársuknak”, aki eközben csak arra gondol,
hogy „visszavegye a szót, alig figyel beszélgető-
társára, csak azt hallja meg, amit meg akar halla-
ni”. (Paul Emond: A boldogság egy formája. Ford. Ká-
roly Judit. Bábel, 2006, 85–86.) A szerző kisembe-
reket ábrázol, akik nem igazán boldogulnak az élet-
ben, egyetlen kapaszkodójuk, menedékük a be-
széd, a vallomás és a meseszövés, szóáradatuk mö-
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