
SAJÁT ÉLET
Mohai V. Lajos: A bátyám 
hazavitte a halált. Elégikus 
víziók a Halottaskönyvhöz

Mohai V. Lajos eddig megjelent tizennégy köte-
tével évtizedek óta úgyszólván észrevétlen az
irodalmi életben. Szembemegy mindennel, ami
ma már nélkülözhetetlen az ismertséghez: nem
ad interjút, nem szerepel a médiában, nincsen
szerzői oldala a Facebookon, nem politizál, nem
gyűjt kitüntetéseket. E kötetét előtanulmánynak
szánta a majdani nagy műhöz, az alcímben sze-
replő Halottaskönyvhöz.

Az ugyancsak az alcímben látható „elégikus
viziók” kifejezés nem feltétlenül műfaji megje-
lölés. Igaz, akár a víziók, a szöveg is diffúznak
fogható fel, talán azért, mert az egyes fejezetcí-
mek nem utalnak az alattuk kibomló szöve-
gekre, és nem dialogizálnak egymással, sőt, akár
felcserélhetők, inkább szerzői monológtöredé-
keknek tűnnek.

Ahogy előrehaladunk az olvasásban, az „elé-
gikus víziók” szókapcsolat mindinkább a vallo-
más szinonimájává válik, mert ebben a hagyo-
mányőrző, sajátos családtörténetben az elbeszélő
szemérmesen vall az életéről, arról az életről,
amelyet elsősorban a jelenbeli örömök hiánya,
lelki gondok, mélabú, az otthontalanság érzése,
magány jellemez. E lelki-érzelmi állapot okát az
elbeszélői én írói létében keresi és alkotói ku-
darcával magyarázza: „semmit nem sikerült meg-
valósítanom abból, amit az írásról magamnak elkép-
zeltem”. (40.) Azért nem sikerült megvalósítani
elképzeléseit, mert az olvasmányélményeit (iro-
dalmi tapasztalatait) összekeverte írói tapaszta-
lataival. Ezt a vallomást a kész mű is hitelesíti,
hiszen írókollégáktól vett idézeteket, róluk szóló
gondolatokat bőven találni benne: Franz Kafka,
Bohumil Hrabal, Mirko Kovač, Nádas Péter. De
már a kötet első oldalán három idézet áll: Tho-
mas Bernhard, Danilo Kiš és Mirko Kovač mind-
mind az elmúlást fogalmazzák meg. Az elbeszé-
lői én írói kudarcának okát másrészt abban látja,
hogy nem sikerült megvalósítani eszményét:
„Prózát akartam írni, olyat, amilyent legbelül elkép-
zeltem”. (41.) Valójában kevés író képes erre az
élveboncolásra: nem látjuk be, hogy az olvasás,
az írói példaképek, azok felmagasztalása mind-
mind ráterhelődnek alkotói kreativitásunkra, és
akadályoznak abban, hogy megfogalmazzuk
saját mondanivalónkat. Az írói példaképek mel-
lett a család, a nevelés, a múlt, az emlékek, a
kedvezőtlen társadalmi környezet hatnak ránk

bénítóan, s fojtják el az alkotói kibontakozást.
Mindezen okok miatt az elbeszélő író számára a
jelen élhetetlen.

„A jelen, amelyben mindnyájunk léte forog, nem
tudja kedvre hangolni az embereket a környezetem-
ben. Kopár többnyire minden. Régóta azon veszem
észre magamat, hogy neuraszténiásan fogcsikorgatva
élünk mindnyájan. Valami elmozdult, az ajtókat kí-
vülről csalárd módon beláncolták, barlangi üresség
tátong azoknak a tereknek a helyén, ahová érdemes
volt betérni hajdanán.” (11.) Mohainál az idősíkok
nem kontextus nélküliek, még akkor sem, ha
csak egy-egy jelzéssel utal háborúra, pusztulásra,
a család javainak kisajátítására, a fiatal éveit bé-
nító „környezeti ártalomra”, a szocializmusra.

A sivár jelenről — amely nem folytatja, ha -
nem mellőzi a múlt aprónak ható, mégis érték-
őrző gesztusait — a szerző így vall: „A sírnál egy
beesett arcú fiatal pap beszélt rekedtes hangon. A kö-
telességét letudva, sietve távozott anélkül, hogy kezet
fogott volna velünk. Akkoriban még szokásban volt a
római katolikus egyház által végzett temetéseknél,
hogy a búcsúztatást végző pap kézfogással fejezze ki
az együttérzését az eltávozott családjának. Ez akkor
szégyenszemre elmaradt.” (15.)

Az eddig leírtak három kérdést implikálnak.
Elsőként megállapíthatjuk, hogy a fenti idézet-
ben megfogalmazott jelen frusztráló, menekü-
lésre, más szóval: múltidéző attitűdre ragadja az
elbeszélőt, holott az „elégikus víziók” megjelölés
— bármi legyen is a témája — futurisztikus lét-
hez fordulást sejtet. A második kérdés a múlt
fontosságához kapcsolható: a múltnak egyetlen
mozzanata foglalkoztatja a beszélőt: az eltávo-
zott családtagok haláláé. Kiemelhető lehetett
volna a tűnt időből sok-sok más részlet is: a szü-
letéseké, a házasságkötéseké vagy a szerelmeké,
de a szerző számára a múlt a halállal rokon,
vagy inkább azonos. A család kihalását halmo-
zott ismétlésekkel jeleníti meg, a veszteségek in-
ventáriuma ez a mű. A társadalmi kontextust is
figyelembe véve azt látjuk, hogy a jelen és a múlt
konfrontálódik abban az értelemben, hogy az
elbeszélő olyan társadalomban élt, amely a vég-
tisztességet, ezt a civilizáció kezdetéig vissza-
nyúló hagyományt depoétizálta, igyekezett
megfosztani egyházi külsőségeitől és rítus jelle-
gétől. Ebben a szövegben a halál, a temetés a vi-
déki szokásrend része és az általános pusztulás-
víziónak csak keretét, vagy apró, szerves részét
alkotja. A szöveg a pusztulás szisztematikus,
környezetre és minden létmegnyilvánulásra ki-
terjedő megjelenítése. Rögtön a narráció elején
kiderül, hogy az elbeszélő a család utolsó élet-
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ben maradt tagja. Az emlékezés, a megőrzés fel -
adatát hol közvetlenebb: egyes szám első, hol tá-
volságtartóbb: harmadik személyű, magányos
szemlélődőként tölti be gyermekkora színhe-
lyén, Nagykanizsán, és előbb Budaörsön, majd
jelenlegi lakhelyén, Budapest első kerületében.
Erkélyen, ablakból kikönyökölve vagy verandán,
buszban ülve figyel ki- és befelé: külső látványt
rögzít és emlékeket idéz. A harmadik kérdés az
emlékezői gesztus mibenlétével kapcsolatos.
Mind a külső, mind a belső táj az állandóság és
a változás nem egyidejű kettősségében bomlik
ki az olvasó előtt. Vissza-visszatérnek az elmúló
és pusztuló környezeti elemek és a békebeli
múlt szétfoszló rekvizitumai, amelyek egy ér-
tékrendjében és életformájában egységes polgári
lét miliőjét idézik fel. E tárgyak, az otthonosság-
érzet nélkülözhetetlen részei és egy régi szép
világot, a békét és az állandóság érzését keltik
bennünk: a sárga selymű olvasólámpa (70.), a
réz ágy (74.), az udvari fonott asztal, a horgolt te-
rítő, az óra (91.), egy illatemlék, a „rézüstös, alko-
nyatos szilvabefőzés… Amikor az illatos füstöt még
másnap reggel is érezni lehetett az udvaron.” (108.)
A jelen, a rögzített látványelemek és a múlt: a
felelevenedő emlékek évszakok, napszakok és
a természeti környezet hanyatlásának keretébe
van ágyazva.

Az animizált természet és az épített környe-
zet lassú enyésződése borít be mindent, s válik
az elbeszélő első számú létérzékelésévé, amely-
nek pusztán rituális modulációja a soron követ-
kező temetés. A természetben tapasztalható el-
múlást (egy Flaubert-t idéző kép: „...a földnek
tapasztott kicsinyke előkertek lábánál poros vadsós -
kafüggöny foszladozott” [20.]) egyrészt a termé-
szeti erők: a szél, a hó vagy eső, másrészt a tágas
égbolt keretezi, az évszakok váltakoznak a szö-
vegben — nincs mindig ősz —, emiatt nem érez-
zük az elmúlást véglegesnek, sem sorsszerűnek,
inkább elkerülhetetlennek, amely hozzánk tar-
tozik, minden lélegzetvételünkben jelen van, és
ezért majdani halálunkat számtalanszor és ezer
formában megtapasztalhatjuk. A halál az egye-
temes létezés szerves része, és ebből a nézőpont -
ból tekintve saját halál nincs is. A ló-motívum a
szöveg minden tematikai elemét összekapcsolja.
A fekete szénhordók eltűnnek, s velük a lovas
kocsik, nemcsak itt, hanem a temetőben is autó
kíséri a halotti menetet. A szenesek lovas kocsi-
jai és a ló húzta halottaskocsi, a lovas szán (121.)
mellett a szenespince-torok vissza-visszatérő
kép, amely finoman utal a szenespince funkciót -
lanságára, valamiféle hiányra, és egy újrafogal-
mazott nyelvi klisét is eszünkbe juttat: azt, hogy
mindannyian a halál torkában vagyunk: „...a
pincetorkokat hosszú idő óta nem használhatták; vö-

rösbarna rozsda fogta be az elgörbült vasrudakat”
(34.); „Mielőtt végleg nyoma veszne, az almásderes
lovak emléke a forróságtól reszketeg városszéli ház-
sorok közt a drótfonatú pincetorkokhoz tömörül
még”. (96.)

Olvasás közben mindegyre azt kerestük, hogy
az elbeszélői én szinte nem is evilági érzékeny-
sége miért tapad olyan erősen a múlthoz, a ret -
rospekcióhoz? Miért nincsen jelene, saját élete —
legalábbis fikcionálisan — a narrációban? A gyer-
 mekkori fulladásos, halálközeli élmény ad vá-
laszt minden kérdésre. Ünnepkor, húsvéthétfőn
történt: „Örültünk a palini Zsuzsával, hogy ma-
gunkra hagytak minket a házban. Felszabadultan,
fürgén ugrándoztunk az ágyon mindenféle tornamu-
tatványt bemutatva. (…) Játék közben, míg újra rám
került a sor, hogy bukfencezzem, egy cukorkáért nyúl-
tam a zsebembe, és hirtelen mozdulattal bekaptam.
(…) Megakadt a cukorka a torkomon, magyarázták el
később; fuldokoltam, nem tudtam nyelni, hörgő, sí-
poló hangokat adtam ki magamból, kiszaladt a vér a
fejemből, elkékültem. Az ájulás határán lehettem; úgy
számolom, hogy talán már a földi élet peremére sod-
ródhattam.” (76–77.)

A narrációból — e részlet kivételével — hiá-
nyoznak a lányok, a nők, az érzékiség (illetve
egyszer megtaláljuk a „párom” neutrális meg-
nevezést a 87. oldalon). De ebben az idézetben
intenzíven sűrűsödik össze az életöröm: az ágy,
a másik nem misztériuma, a cukorka édes íze, a
bukfenc. A bukfenc, ami gyermekkorunk igen
egyszerű, de szürreális élménye. A különféle ér-
zetek: az ízlelés-látás-mozgás és valamiféle ho-
mályos erotikus bizsergés nem csúcsosodnak ki
örömorgiában, hanem tragédiához, majdnem
fulladásos halálhoz vezetnek. A félrenyelt cu-
korka, és az abból következő halálközeli élmény
elrendezi: lefojtja, frusztrálja az elbeszélő to-
vábbi életét. „…a fulladásos fóbiától… máig nem
tudtam teljesen megszabadulni.” (77.) De a többi
családtagra is: elsősorban az apára, aztán az anyá -
ra és a bátyra is éppúgy a szemérmes visszafo-
gottság jellemző, és szívhaláluk — ha nincs is ki-
fejtve, sejtjük — minden bizonnyal az élettel
szem beni fegyelmezett távolságtartás következ-
ménye. Talán azért figyeli a szerző a másságot, a
marginális személyiséget: az itt-ott feltűnő, min-
dig más, néma, rejtélyes idegent (27, 28, 38, 81,
102.), aki már túl van jón és rosszon, nem úgy,
mint az elbeszélő, aki a rögzült halálfélelme mi -
att nem mer élni. A metafizikus életidegenség, a
pszichés blokkoltság a körülírásra és nem a cse-
lekvésre fogékony. A körülírás egyik poétikai
eszköze a jelző. Valósággal tobzódik a szöveg a
díszítő- és az „egy helyben topogó” jelzőktől,
amelyek főként a mikrokörnyezetet festik le:
„tüzesen ugató kutyák izgatottsága” (98.); „összeku-
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porodott házak közé nyitott háromszögletű tér” (98.);
„az elnehezedett cipőtalpak alatt nedves levelek csivi-
telnek”. (99.) A következő jelzős kapcsolat örö-
münkre néhányszor ismétlődik az írásban: a „ce-
lofánosan csillámló jégtócsák” (például 35, 92.).
Mintha polemizálna a metafizikus alaphanggal
a szerző azzal, hogy a fény-köd-hó-pára-szellő-
felhő leheletnyi rezdüléseit szintén érzékletes,
valósággal tapintható jelzőkkel jeleníti meg: a
lámpa sugara „riasztó ábrákat meszelve a párhuza-
mos tűzfalakra” (127–128.); „az összetapadó levegő
vibráló, fekete tömb” (92.); „alacsonyan szálló felhők
csúnya bálái imbolyogtak” (100.); „a párás levegőben
az ereszcsatorna fojtottan cseperészett” (119.); „Fel-
hők ezüstje rezdül”. (124.) A — saját szóalkotással
élve — szimmetrikus metafora-deriváció meg-
újítja a „múlt kútja” manni kliséjét, és egyúttal
intenzívebbé, delejesen plasztikussá teszi a múlt
időt: „csak néhány cseppet csepegtet a múlt kútja a
mai nappalok hideg kövezetére”. (10.)

Mohai V. Lajos kötete nem könnyű olvasmány,
amelyben az előre nem tervezett, de mindig be-
következő bizonyossággal, a halállal szem besü-
lünk. Talán e könyv segít belátni, hogy életünk
valódi értelme az elmúlás elfogadása. (Prae.hu
– Palimpszeszt, Budapest, 2014)

RŐHRIG ESZTER

MEGPISZKÁLÓ
Tóth Sára: Táncol a por. Írások 
a hitről, spiritualitásról, kultúráról

„Röpüljetek az Úrban, ismét mondom, röpülje-
tek”. Fel lehet-e a csigákat erre szólítani, kérdezi
szellemesen Tóth Sára az egyik korai írásában,
miközben Pál apostol jól ismert buzdításának
(„Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mon-
dom, örüljetek!” Fil 4,4) a mai ember számára
egyszerre abszurdnak tűnő, ám mégis epedve
kívánt paradox természetéről elmélkedik. (18.)

Ködszurkáló. A negyvenes éveiben járó Lati-
novits Zoltán színművész adta ezt a címet 1973-
ban megjelent önéletrajzi írásainak. A szintén
negyvenes éveiben járó Tóth Sára irodalomtör-
ténész különböző keresztény internetes fórumo-
kon és folyóiratokban megjelent, s most egy cso-
korba gyűjtött publicisztikáját a színészkirály
kötetcíméhez hasonlítva egy szóval így lehetne
jellemezni: „megpiszkáló”. Csak egy példa a sok
közül: a posztmodernt értetlenül fogadó, s így
inkább a múltba révedő egyházi közvélemény
kapcsán írja a szerző: „az ilyen nosztalgiázást
próbálom kissé megpiszkálni”. (153.)

Mielőtt 2004-ben megvédte a Northrop Frye
kanadai irodalomtudósról szóló disszertációját,
majd egyetemi oktatóként elkezdte szakmai pá-

lyafutását, Tóth Sára a Harmat Kiadó egyik ala-
pítója, s éveken át főszerkesztője volt. Több tucat
keresztény vonatkozású könyvet szerkesztett,
for dítást lektorált, maga is fordított. Pedig nem
született bele a kereszténységbe, hiszen, mint a
kötet utolsó — megrendítő önéletrajzi vonatko-
zásokat feltáró — fejezetéből megtudjuk: egy
sokoldalú tehetséggel megáldott, de összeku-
szálódott magán életű művészcsalád legidősebb
gyermekeként ízlelte meg és adhatta tovább
közvetlen környezetében a még inkább szomja-
zóknak az Élet vízének gyógyító erejét. Ezekből
az önéletrajzi írásokból erőteljesen sejlik fel
ugyanakkor az a régi igazság is, hogy bár ke-
reszténnyé válni sem könnyű, ám annak is ma-
radni — még nehezebb. Hitharcokról, kételyek-
ről, küzdelmekről, kérdésekről szól ez a könyv.

Tóth Sára a Károli Gáspár Református Egye-
tem Anglisztika Intézetének népszerű tanára,
aki a diákjait is a gondolkodásra, őszinte kérde-
zésre, kétkedésre neveli, ám ezáltal megadva
nekik a hit leleményes meg-, vagy éppen újrata-
lálásának lehetőségét. Frye-tól azt is megtanul-
hatta, hogy nem azért vannak kérdéseink, hogy
válaszok szülessenek, hanem azért, hogy újra és
újra jobb kérdéseket tegyünk fel. Mert amíg a vá-
laszok lezárják, az újabb kérdések állandóan nyi-
togatják a gondolkodásunkat. Megmerevedett és
klisévé vált tételek bálványait Tóth Sára ezért bát-
ran döntögeti, csak azért, hogy diákjai fejében és
lelkében egy hiteles, nyitott és újrakérdező igaz -
ság szülessen meg. Mint Paul Ricoeur is mondja:
az idólumnak meg kell halnia ahhoz, hogy a
szimbólum megszülethessen. Jézus példabeszé-
dei is minden igazi művészet dramaturgiájának
megfelelően dezorientálnak, hogy reorientálja -
nak. Káromkodásból is lehet építeni katedrálist, a
blaszfémiából is születhet szentség.

Tóth Sára nemcsak a gondolkodva tanítás és
tanítva gondolkodás mestere; megadatott szá-
mára a felismert isteni talentum, az írás képes-
sége is: a szavak és mondatok kézzel, vagy ma
már egyre inkább a billentyűzettel való formá-
lása. Tudjuk sokan, hogy ő nagyszerű társalkodó
és vitatkozó partner is baráti körben. Amint a ta-
nítást és a társalkodást, úgy írásait is mindig a
gondolkodás szinte érzéki élvezete mozgatja, ih-
leti és élteti. E gondolkodás nem ismer tabukat,
nem jár tiszteletköröket, nem gyönyörködik ön-
magában; nem gyáva. Mert aki az igazságot sze-
reti, azt viszontszereti az igazság is. Fiatalosan
lázadó, olykor az egyházi közvéleménynek vagy
a hatalmasságoknak is odamondogató lendület
is kell ehhez a hozzáálláshoz. Régen még prófé-
tai szónak nevezték ezt a magatartást, de ma, ha
egy világitól, s ráadásul még női szerző tollából
születik meg ez a szó, azt a patriarchális pozíci-
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