
DANYI ZOLTÁN: 
A DÖGELTAKARÍTÓ

Bár a bátorság nem esztétikai mértékegység,
mellyel irodalmi művek, történetesen egy regény
értéke kifejezhető, mérhető lenne, bevezetőmben
mégsem kerülhetem meg, hogy ne nevezzem bá-
tornak Danyi Zoltán (1972) vajdasági író, költő
vállalkozását. Erre két igen alapos okom van. Az
egyik a regény tárgya, a másik pedig ennek fel-
dolgozása. Bányai János, az Újvidéki Rádió Szem-
pont című heti művelődési szemléjének állandó
kritikusa szerint A dögeltakarító az emlékezés köny-
 ve. Valóban, mert benne az egyes szám első sze-
mélyben megszólaló főszereplő a délszláv hábo-
rúkkal kezdődött mintegy negyedszázadról mond-
ja el legszemélyesebb emlékeit, melyek nem füg-
getleníthetők a kort meghatározó eseményektől,
azoktól a mindent (emberséget, tisztességet, be-
csületet, hazaszeretetet, önbecsülést) „lecsupaszí-
tó, mindent kicsontozó” évektől, „amelyek nem tud-
tak vagy nem akartak véget érni azóta se”. Ezért em-
lékezés, de eleven hús-vér valóság is ez a szenve-
délyesen, azzal a szókimondó nyíltsággal meg-
szólaló regény, amire egyfelől az elbeszélő fő-
szereplő testi bajai, állandóan kínzó vizelési és
emésztési zavarai, s velük ok-okozati összefüg-
gésben levő lelki zavarok, másfelől pedig a mély-
pontra süllyedt országos közérzet, állapotok
szolgáltatnak magánemberi és közösségi jog-
alapot. Az utóbbi vonatkozásában kell emberi, írói
bátorságról beszélni, többek között (kisebbségi)
magyar, de nem csak ilyen viszonylatban. Ha
egyetlen jelzővel szeretném kifejezni, miről is szól
Danyi Zoltán regénye, akkor a félresikerült szónál
jobbat aligha találhatnék. Egy félresikerült ország
félresikerült (nemzet)politikája okozta félresike-
rült emberi sors — de nyugodtan használhatunk
többes számot is: sorsok — tárul(nak) fel az olvasó
előtt, aki semmiképpen sem maradhat közömbös,
függetlenül attól, hogy maga is megtapasztalta a
regény főhősével történteket, vagy értesüléseit
„csak” másodkézből kapja.

A regény arról a káoszról ad végsőkig sze-
mélyes, és ugyanakkor általános érvényű képet,
amit vizuálisan Pesti Emma, fiatal vajdasági
képzőművésznek a kötet borítójára került Itt él-
ned, azt nem lehet… címet viselő festménye fejez
ki. Ezt a nyomasztó érzést, hogy „kioldja, kimossa,
kilúgozza”, akarja a regény szerzője kiírni, fő-
szereplője pedig kibeszélni magából, és erre vo-
natkozik a kötet címe is. Ezt tényként indokolja,
hogy a főszereplő élete egy időszakában maga is
dögeltakarító volt. Két társával járta az utakat,
hogy egy ócska furgonba gyűjtse és a megsem-
misítőbe szállítsa az állattetemeket, azokban a dél-
szláv háborúk által terhes években, amikor —

ahogy a kötet találó hasonlatában írja — az em-
ber is éppen olyan életveszélyben élt, mint a bé-
káknak vagy siklóknak kiszolgáltatott vízipókok.
„[E]gy ilyen béka vagy sikló volt a háború”, amely
— amint ezt a regényben többször felidézett, az
elfoglalt területen a civil horvát lakosságot gyil-
koló, a nőket előtte tömegesen megerőszakoló je-
lenetek tanúsítják — kíméletlen kegyetlenséggel
a mélybe húzta az embereket. Az sem elképzel-
hetetlen, gondolja utóbb az emlékeitől szabadulni
próbáló főszereplő, aki megtisztulni akar azok-
tól a szörnyűségektől, melyeket a katonák elkö-
vettek, s amelyek — bár nem ő volt a felelős —
egész későbbi életét meghatározták, hogy a dög-
eltakarító brigádokat „abból a különleges katonai
alakulatból hozták létre, amelynek a feladata a le-
mészárolt bosnyákok és albánok tetemeinek a
gyors és lehetőleg nyomtalan eltűntetése volt, mi-
előtt az amerikai műholdak lefényképezték vol-
na őket”. S bár ennek valószínűsége csak utólag
merül fel benne, az olvasónak a dögeltakarítással
kapcsolatba hozható képzettársítását a regény így
is, s nem éppen alaptalanul, ebbe az irányba is be-
folyásolhatja.

Hogy a felkavaró téma hiteles legyen, Danyi Zol-
tán mind a szerkezetet, mind a nyelvi eszközöket
tekintve merész megoldást választ. Egyfelől azzal,
hogy a lényegében cselekményszegény, mindössze
alig egy elbeszélésnyi történet regénnyé néhány epi-
zód többszöri ismétlődése által terebélyesedik.
Ezek közül az egyik a főszereplő azon igyekezete,
hogy kedvére való füzetet vásároljon, melybe fel-
jegyezheti emlékeit és gondolatait, de vagy nem ta-
lál megfelelőt, vagy képtelen ezek folyamatos le-
jegyzésére. „[H]iába vette meg a szép, nagy sima
lapú füzeteket, végül kidobta az összeset, néhány
sort vagy néhány oldalt körmölt beléjük, és utána
mentek a szemétbe…” Miközben múltja fel-feltör
benne, mint a szűnni nem akaró vizelési vagy szel-
lentési kényszer, a vele történeteken nem tud fe-
lülemelkedni. Ellenkezőleg, kényszeredetten vissza-
visszatér rájuk (ez indokolja a részletek gyakori is-
métlését!), rója akár a berlini utcákat, üljön Splitben
az Adria partján, és nézze a nap bármelyik szaka-
szában a tengert vágyakozva, dühösen, egyked-
vűen, szomorúan könnyezve vagy lemondóan, le-
gyen Belgrádban a magát természetgyógyásznak
álcázó boszniai háborús bűnös vezetőnél, tőle or-
voslást remélve, Újvidéken. Temerinben vagy köz-
lekedési dugóba zárva Pesten az Andrássy úton
vagy az egyirányú Magyar utcában. Mindig és min-
denütt önmagát keresi, szeretné tudni, ki is ő va-
lójában. Erre utal a főszereplő névtelensége, ezt a
személyiség-bizonytalanságot közvetíti érzéklete-
sen a regény ismétlődő epizódokból formált szer-
kezete. És ennek tartozékaként a nyers nyelv, az al-
pári szóhasználat — akárcsak a vizelési és emész-
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tési zavarok naturalista részletezése — gyakorisá-
ga ellenére sem zavaró, mert nem öncélú, lévén
hogy szelepként működik a legyőzhetetlen lelki za-
varoktól való megszabadulás reményében. Hogy
a regény szerkezete a részletek sokszori ismétlődése
ellenére nem kaotikus, bár annak tűnhet, azt szá-
mos apró mozzanat is alátámasztja. Csak egyet
említek. A civil horvát lakosságot gondolkodás nél-
kül gyilkoló legkegyetlenebb katona neve Grb, ma-
gyarul címer, néhány évvel később pedig a fősze-
replő azt a megbízatást vállalja, hogy megtervezze
azt a szerb óriáscímert, mely a háborúban busás va-
gyonra szert tett szerb újgazdag spliti (!) villájának
falát fogja „díszíteni”. Látszólag így változnak az
idők, holott igazán semmi sem változott. Számom -
ra erről szól Danyi Zoltán húsba vágó, nagy fi-
gyelmet érdemlő döbbenetes regénye. (Magvető,
Budapest, 2015)

GEROLD LÁSZLÓ

KISS TIBOR NOÉ: 
ALUDNOD KELLENE

A kritika lelkesen ünnepelte és ünnepli Kiss Ti-
bor Noé második kötetét — joggal. Sajnos ugyan -
ez az irodalomértelmezői kör — kis túlzással —
tudomást sem vett az író debütáló, és témája mi-
att külön is figyelmet érdemlő Inkognitóról. Az
Aludnod kellene sikere nem kizárólag azon mérhető
le, hogy mára alig akad lap és folyóirat, amely ne
foglalkozott volna a nagyszerű regénnyel, hanem
szinte kivétel számba menő módon rövid idő alatt
született egy kultikussá vált kritika a kötetről, Fáy
Miklóstól Csodálatos szenvedő szerkezet címmel.
A rövid, ám annál lényegre törőbb írás a legnagyobb
példányszámú hazai napilapban jelent meg, így
publicitása soksorosan felülmúlta az irodalmi mű-
vekről szóló recenziók akciórádiuszát. A kötet
nem ettől sikeres, hanem ez is sikerének a jele.

Könnyű is, nehéz is a kortárs magyar prózában
elhelyezni Kiss Tibor Noé kötetét. Ám elsőként a
szó szerint vett helyről, a terrénumról, vagy a ki-
fejezés többértelműségét is felvállalva: a terra in -
cognitáról. Az istenháta mögötti telepen játszódó tör-
ténet egyszerre valóságos és jelképes. Leg alább is
abban az értelemben, hogy amennyiben a törté-
net helyszínét szeretnénk kijelölni, akkor a vala-
hol Magyarországon körülhatárolhatatlanságától
könnyűszerrel eljuthatunk a (majdnem) bárhol
Magyarországon megfogalmazásig. Az egykori ál-
lami gazdaság romjai között játszódó történet (ha
ilyesmiről egyáltalán beszélhetünk) helyszíne
valahol vidéken, távol a várostól, az elzártságnak
abban a térfogatában található, amelyről az urba -
nitást természetesként megélő embereknek még
a fogalomalkotás sem egyszerű feladat. A kötet sok
egyéb mellett arra is figyelmeztet, hogy az iroda -

lom magától értetődő módon törekszik az egymás
mellett élő világok bemutatására. Ennek kapcsán
akaratlanul elgondolkozhatunk, hogy e kisvilág
valóságosságával szemben szinte megfoghatat-
lannak, szublimáltnak, vagy ha már regényről be-
szélnünk: fikciónak tekinthetőek olyan fogalmak,
mint az ország és a világ.

Több, a kötetről szóló recenzió jelzi, ameny-
nyiben „rokoni szálakat” keresünk az Aludnod kel-
lene kötethez, akkor ezeket Tar Sándor prózavi-
lága, valamint Borbély Szilárd Nincstelenek és Szi-
lasi László A harmadik híd című kötetei jelenthe-
tik. Noha számos ok mutatkozna vitába szállni az
irodalmi hasonlóságok e sommás és elnagyolt
módjával, számomra nyilvánvaló módon ide
tartozik még Krasznahorkai László Sátántangó
című regénye is. A helyszínválasztás, a miliő, a föld-
rajzi és áttételesen egyszerre igaz világvégiség
mind-mind magától értetődő hasonlóságok, még
akkor is, ha Kiss Tibor Noé világától nagyon távol
esik a Krasznahorkaié. Kevésbé lényeges, mégsem
elhanyagolható különbség e kettő között, hogy az
előbbi a rendszerváltás után, a Sátántangó annak
előtte játszódik. Ennek ellenére vagy ettől füg-
getlenül a reménytelenség, a kilátástalanság és a
kiúttalanság mindkét mű vezérszólama, ami az
Aludnod kellene felől nézve akaratlanul is társada -
lomkritikai húrokat penget. Ez még akkor is igaz,
ha aligha képzelhető el olyan tendenciózus értel -
mezés, amelyben az új regény interpretációjának
magva e köré volna építhető.

Fontosabbnak látom ennél, hogy Kiss Tibor Noé
regényvilága metafizika nélküli. Az egyéni sors,
az emberi tragédia, a kisiklott életút, a személyi-
ség tehetetlensége nála a maga egyediségében, kis-
szerűségében és trivialitásában jelentkezik. (Fi-
lozófiai értelemben Ding an sich.) Semmi nem je-
lent többet önmagánál. A vaskos, elnehezülő re-
alizmus atmoszférikus szabályai szerint ebben a
világban minden és mindenki csak az, aki és ami.
Nem vezet jelképek erdején át az ember útja eb-
ben a csontig lecsupaszított világban. Érdekes meg-
figyelni, hogy a regény szövegének milyen gyak-
ran tárgya az emberi test. Legyen szó nőről (akik
felette kevesen szerepelnek) vagy férfiakról, fia-
talokról vagy öregekről. A kevés jelképek egyike
is szorosan idetartozik. A bemutatott világ ron-
csoltságát a vérző, sebesült, akasztott, amputált tes-
tek áttételesen is megjelenítik. Más szinten ennek
leképeződése a bolondok háza, és az ott ápoltak
szerepeltetése és megmutatása. A regényvilág ki-
látástalanságának metaforája a vakságnak, a ha-
lott szemének, vagy az üvegszemét tisztogató em-
bernek az ábrá zolása. A szerzői szándéknak be-
tudhatóan mind ez motivikus láncolattá áll össze.

Különös írástechnikával készült az Aludnod kel-
lene. Noha e vonatkozásban semmilyen szabály,
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