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võ köl te mény (Sum ma, 56.) – és a sor, 
íz lé sünk sze rint, foly tat ha tó volna…

•

Hogy a Ka lász-fé le vers nyelv 
(és vi lág kép) esz té ti kai ter mé sze tét 
job ban ért sük, rend ha gyó ki té rõ gya-
nánt ér de mes egy mû vet kö ze lebb rõl 
is szem ügy re ven nünk. Be széd- és 
szem lé let mód ját, nyel vi-po é ti kai ál la-
gát te kint ve a Hol land part jel leg adó 
da rab nak tet szik. Lás suk!

HOL LAND PART

 Ahol vi lá go sabb az ég bolt, ott – az 
 [már a ten ger.
 Aki er re így meg ráz kó dik? Igaz,  
 [imént még Middelburg na pos,
 fa gyos, hol land far sang ját vár va.  
 [Feb ru ár ös  sze ge, töp rengj,
 ki né zi meg ilyen kor a ten gert.
In kább bel jebb va cog, s a ko csi  
 [ban
 még is me leg van. Be val lat lan se 
 [fél, aki még se lát ta a ten gert?
 For dul junk vis  sza, kint még hi de
 [gebb – ad dig, le het.
 S ví gab ban szo rít sa ös  sze szá ját 
 [ked ve sem, a vi lá gos ég ka réj
 alá ér tünk – köz ben. Ez a vá ros kis  
 [vá ros, ma a szél vi har
 se tud ja nép te len né ten ni. Va la mit 
 [hord a tér fö lött; se fény kö zöny,
 fény-ten ge ri fû – té lig kö zö nyös, 
 [most föl sza kadt nyár le vél.
 Ta lán me lan ko li kus par ti kó bor ló 
 [de re ká ról a ken dõ. S itt ne ked
 csu pán a dû ne lépcsején kell föl 
[lép ned. Ra gyog min den: Add a 
 [ke zed.
 Aki még se lát ta a ten gert, s nem 
 [te het vi szont-aján la tot –
 üdén csak só hajt: Is te nem. „Nyújt  
 [sam ten ger ke zem?”

A mû ben a lí rai meg szó la lás emel-
ke dett sé ge di a lo gi zá ló vers be széd ben 
tel je se dik ki. A vá lasz té kos szó hasz-
ná lat és iro dal mi as mon dat for má lás 
a nyelv ta ni sze mé lye ket vál to ga tó, 
meg- és fel szó lí tás sal is élõ, a kér dés
és az idé zett be széd esz kö zét is ki hasz-
ná ló re to ri kát ala poz meg. Kér dés,
ta lán meg sem vá la szol ha tó, hogy ki 
be szél s kit, ki ket szó lít meg? mi fé le 
gram ma ti kai kö zös sé get ta kar a töb-
bes szám el sõ sze mé lyû ige ra go zás? 
il let ve a vers ala nya vé gig ugyan az
a sze mély-e? Kér dés, amely nek tisz-
tá zá sát a tör té net ele me ket épp csak 
föl vil lan tó lí rai szó lam sem kön  nyí ti 
meg. Sõt. Az epi kus szál (mon dat ta ni 
ere de tû) sza ka do zott sá ga, a nar ra tív 
rend (nyel vi lé nye gû) tö re de zett sé ge 
az él mény (s egyál ta lá ban: a min den-
ko ri – nyel ven kí vü li – va ló ság) kér-
dé ses el be szél he tõ sé gét tu da to sít ja. 
Feb ru á ri ko csi út a hol land ten ger par-
ton: jó for mán csak en  nyi bi zo nyos; 
jó sze ri vel csak ez ad ja ma gát szü zsé-
nek il lõ váz lat ként.

A je len tés ta ni ös  sze tett ség szó ra 
bí rá sá ban a szö veg motivikus meg-
al ko tott sá gá nak vizs gá la ta ígér het 
ered ményt. Min de nek elõtt a gon do-
lat rit mus-sze rû is mét lés alak zat („ki 
né zi meg ilyen kor a ten gert”, „aki 
még se lát ta a ten gert”, „Aki még se
lát ta a ten gert”) ál tal is nyo ma té ko sí-
tott ten ger-mo tí vu mot ér de mes ko mo-
lyan ven nünk. E kép ha gyo má nyo san 
transz cen den cia-je lö lõ tró pus ként 
vi sel ke dik; gyak ran idéz ve föl az út, 
az uta zás, a tá vol ság és az ide gen ség, 
a ti tok za tos és is me ret len le he tõ sé gek 
kép ze tét, kép zet kö rét is. A me ta fi zi-
kus jelentésirányultságot a vers több 
he lyütt egy más ba épü lõ fény- és 
tér szim bo li ká ja is erõ sí te ni lát szik: 
a vi lá gos ság ké pei („vi lá go sabb az 
ég bolt”, „vi lá gos ég ka réj”, „fény kö-
zöny”, „fény-ten ge ri fû”, „Ra gyog 
min den”) és a ma gas ság je lö lõk 
(„ég bolt”, „ég ka réj / alá ér tünk”, „tér 
fö lött”, „föl sza kadt”, „föl lép ned”) a 
(száraz)földi, em be ri vi lág ha tá ra in 
túl ra he lye zik a vers be széd hang sú lya-
it. Nem mel lé kes moz za nat, hogy e 
konnotációs me zõ ket rög tön a föl ütés
egy más mel lé ren de li, a fény, a fent 
és a ten ger együt tes je len lét ének reve-
latív ta pasz ta la tát köz ve tít ve: „Ahol 
vi lá go sabb az ég bolt, ott – az már a 
ten ger.” A zár lat lo gi ká ja pe dig már 
nyíl tan a szak rá lis (pár)beszéd al kal-
mát szol gál tat ja: az oximoron („üdén” 
vs „só hajt”) ré vén fi nom nyo ma té kot 
ka pó fo hász kez de mén  nyel („Is te-
nem.”), az ar ra ér ke zõ, jel lem zõ mód 
sze líd kér dés ként ar ti ku lá ló dó vá lasz-
 szal („Nyújt sam ten ger ke zem?”), il le-
tõ leg a kéz köl csö nös nyi tást, ön zet len 
bi zal mat ki fe je zõ, ar cha i ku san szép 
ket tõs mo tí vu má val („Add a ke zed.”,
„Nyújt sam ten ger ke zem?”).

Ha fi gye lem be ves  szük még, hogy 
a szö veg ben mind eh hez az utazásto-
posz ki fe je zett szín re vi te le s a boly gó 
hol lan di as  szo ci á ci ós több le te tár sul, 
úgy – e meg kö ze lí tés ben – a Hol land 
part a kö zös ke re sés ver se ként tû nik 
föl; olyan ként, amely ben a sze mély-
kö zi vi szo nyok a ta pasz ta la ton tú li 
tar to má nyok hoz te rem te nek – ha 
köz vet len uta kat nem is, ám leg alább
– vi szo nyu lá si le he tõ sé get. Még pe dig 
a(z ontologikus) ha tár hely ze tet je lö lõ 
„part” cím mé emelt ígéretével…

A part – ten ger, föld – víz 
archetipikus ket tõs sé gé ben kó dolt lét-
ér tés a lé tet vég sõ so ron az em be ri és 
az is te ni egy más ra utalt mi nõ sé gé nek 
dialogikus vi szo nya ként ér ti. Ol va sa-
tunk ban eb be az ontoteológiai ha gyo-
mány ba kap cso ló dik be le Ka lász Már-
ton ver se is. A „be fe lé fi gye lõ las sú-
ság” (Vasadi Pé ter) mû vé szi eré nyét 
mint ál ta lá nos lét stra té gi át ajánl va föl 
az ol va só nak, a lé te zõ nek.

•

Ka lász Már ton – Ril ke után, sza-
ba don – meg ír ta a ma ga Orp he usz-

szo nett je it. Az ol va só nak 
nincs más dol ga, mint 
ol vas ni azo kat. A re cen-
zens e pil la nat ban nem 
tud el kép zel ni ne he zebb és 
szebb mun kát en nél.

(Rá ció Ki adó, 2006)
Hal mai Ta más

Elveszett ben ne az idõ
(Dalos Mar git: Kõ dünnyögések)

„Hochbaum Adél ká nak fi a tal ko rá-
ban volt egy nagy sze rel me, aki el hagy-
ta, és Hochbaum Adél ka az óta ilyen”.
De mi lyen? Bo lond? Vagy csak sa já-
to san más kép pen gon dol ko dik az óta
a vi lág ról, mint az õt kö rül ve võ em be-
rek? So ha nem bont hat juk ki e meg ál-
la pí tás igaz ság tar tal ma it, hi szen min-
dent be fed már a min den ko ráb bi tör-
té nést por rá és te me tõ vi rág gá vál toz ta-
tó idõ. Hochbaum Adél ka em lé ke ze té-
nek, sze mé lyi sé gé nek kör vo na laz ha tó 
ma rad vá nya it is. Azt már a tör té net 
nyi tá nyá ban tud juk, nagy já ból hogy 
néz ki, mi lyen le het a kül se je a re gény-
idõ je le né ben Hochbaum Adél ká nak: 
„le ha jol va néz tem a két láb szá ra mat, 
és ak kor lát tam, hogy el vesz tek ró la a 
vád lik, és úgy áll tam ott, mint a vad-
gesz te nye bá buk a pál ci ka lá bu kon; 
be szúr va a du do ro dó ci põk ta lap za tá-
ba.”, egy más ba ku szá ló dó bel sõ tör té-
né se it s az ezek bõl ki in du ló as  szo ci á-
ci ós vál tá so kat pe dig a re gény fo lya ma-
ton be lül kö vet het jük nyo mon. Ám,
hogy mi lyen volt a ma ga va ló já ban 
ez a haj dan vi rág zó, s a re gény fo lya-
mat ide jé re kor ta lan vén ség gé aszott 
nõ alak, azt el mos ta az a kö nyör te len 
va la mi, ami rõl Hochbaum Adél ká nak 
már a to váb bi ak ban nincs tu do má sa.

A pró za iro da lom a ti zen ki len ce dik 
szá zad má so dik fe le óta is me ri a mo dern
em ber nek az idõ vel le zaj lott küz del me it, 
pl. az ab szo lút je lenidõ fo gal mát, a gyor-
san vál to zó vi lág idõ nek kö nyör te len 
szi lárd ság gal a vég sõ kig el len ál ló pró-
za hõs fi gu rá ját, aki nek sor sa – jel le me 
min den tisz ta sá ga, szi lárd sá ga el le né re 
– a tra gi kus bu kás. Gon do lom, elég itt 
il luszt rá ci ó kép pen Mik száth hí res hõ sé-
re, Olej Ta más alak já ra gon dol nunk, 
aki idõ ben meg ál ló, szik la szi lárd jel le-
mé bõl ki fo lyó lag kép te len egy, ma gát 
új nak mon dó – va ló já ban al jas és szá-
mí tó – kül vi lág el vá rá sa i nak meg fe lel-
ni. Is me ri az idõ nek ki tett, s az ab ban
fel mor zso ló dó hõst is Krúdy, Ca mus
és má sok re gé nye i bõl, és szá mos más, 
az írói vi lág meg fo gal ma zá sok kí sér le-
te i nek ál do za ta i ról szó ló vál to za tot.

Da los Mar git mind ezek hez ké pest 
egy, a vi lág iro da lom ban is ke vés-
bé meg ho no so dott idõ vi szo nyu lást 
vá lasz tott, egy olyan hõs fi gu rá ját, aki-
ben va la hol, va la mi kor el ve szett az 
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idõ. Hol? Mi kor? A nagy 
sze re lem el vesz té se kor? 
Vagy ami kor meg erõ sza-
kol ták az orosz ka to nák? 
Meg hök ken tõ, de a cse lek-
mény sor szem pont já ból 
néz ve mind két sors for dí tó-

nak tû nõ moz za nat fu tó, je len ték te len 
epi zód csu pán a tör té net fo lya mat ban. 
A tör té net me sé lõ nem árul ja el, mi lyen
ha tás sal volt e két ese mény a köz pon-
ti fi gu ra éle té re. Még azt sem le het
mon da ni, hogy az az ese mény sor, ami 
a je len ben le zaj lik, egy ál ta lán bár mi-
fé le elõz mé nyek kö vet kez mé nyé nek 
vol na te kint he tõ, hi szen Hochbaum 
Adél ka mind ezek re az ese mé nyek re 
nem, vagy csak ho má lyo san em lék-
szik. A je len Hochbaum Adél ká já nak 
ugyan is (már?) nincs ne mi sé ge, nincs 
nõ-tu da ta, sõt, va ló já ban em ber-tu da-
ta, sze mé lyi sé ge sincs, pon to sab ban 
mond va: eb bõl ki fo lyó lag egy ál ta lán 
nem le het ne mi ség-tu da ta sem, te hát
nem is em lé kez het ar ra, hogy ve le mi 
tör tén he tett ak kor, ami kor nõ le he tett 
egy ál ta lán.

Hochbaum Adél ka egé szen egy-
sze rû en pri mi tív, ér zé ke lõ „lény”-nyé 
vál to zott – eb ben a for má tu má ban 
ta lál ko zunk ve le –, aki nek pusz tán 
ösz tö nös re ak ci ói, ref le xei van nak 
a kö rü löt te élõ vi lág moz gá sa i ra. És 
eb ben van a lé nyeg. Múlt ja a szin te
egyet len prog ram ként na pon ta lá to ga-
tott te me tõ ben nyug szik, jö võ je nincs, 
je le ne pe dig vég képp za va ros sá ala-
kult. Az éle té ben zaj ló va ló sá gos tör-
té né se ket foly to no san ös  sze ku szál ják 
ho má lyos em lé ke zet fosz lá nyok, fan-
tá zia-tör me lé kek. Hogy Hochbaum 
Adél ka me lyik vi lág ban él va ló já ban 
éle te adott pil la na ta i ban, csak ne he zen 
kör vo na laz ha tó.

A kül sõ re gény idõ ese mény so ra 
ép pen ezért csak lát szat ra ha lad li ne á-
ri san elõ re, s a va ló ság ban igen rö vid
le for gá sú, nagy já ból egy-két hó nap ra 
te he tõ, vél he tõ en au gusz tus tól a tél 
el sõ je le i ig, kö rül be lül no vem ber 
vé gé ig. A köz pon ti fi gu rá ban bent 
re kedt idõ fo lyam en nél jó val hosz-
 szabb, év ti ze de ket ölel át, ám sem mi
kö ze a linearitáshoz. Csi ga vo nal ban 
ha lad, a sa ját sze szé lye sze rint, inog-
va, bi zony ta la nul, mint a re gény hõs 
ara szol ga tá sa az ut cán, s ha tal mas 
tö me gé vel szin te ma ga alá gyû ri, a 
sze mé lyi ség fö lött el ural ko dó ere jé vel 
ál lan dó an át raj zol ja, gaz da gabb va ló-
sá gá val ví zi ó sze rû vé, ez ál tal szim bo-
li kus sá ala kít ja a je len tör té né se it. A 
kül sõ tér en nél fog va alig va ló sá gos, 
va ló sá ga jól le het, csak a Hochbaum 
Adél ká val szem ben el len sé ge sen 
vi sel ke dõ kö vek re kor lá to zó dik: az 
ut ca kö ve ze té re, a ne he zen át lép he tõ 
jár da sze gé lyek re, a te me tõ avar ral 
be hin tett mur vá já ra, sír kö ve i re, az 
is me rõs ház fa lak ra. Mind-mind az 
élet te len ség, az ide gen né vált ság kö ze-
gei. A bel sõ tér vi szont meg te lik élet-
tel, job ban mond va: olyan va la ha élt 

vi lág kí sér te te i nek éle té vel, akik nek 
va ló sá ga már jó val ré geb ben be köl tö-
zött va la mi „pa nel ba”.

Meg döb ben tõ re gény a Kõ dün  nyö-
gé sek. A ma gyar iro da lom ban szin te 
egye dül ál ló s kü lön le ges han gu la tok-
kal meg töl tött. Ilyen át té te les gyö-
nyö rû ség gel ugyan is ke ve sen szól tak 
a tör té ne lem rõl s an nak az em ber ben 
le nyo mat ként to vább élõ kö vet kez mé-
nye i rõl.

A re gény ugyan is ar ról az egyet-
len tör té ne lem rõl szól, amit an nak
vi ha rai kö ze pet te az egyes em ber egy-
ál ta lán át él het, s amit be lõ le az egyes 
em ber még sze mé lyes sors sá ké pes 
le pá rol ni. A sze mé lyi ség ön ma gá nál, 
eg zisz ten ci á já nál fog va kép te len, 
so ha nem fog, de nem is jut eszé be
év ez re dek ben, év szá zad ok ban, tör té-
nel mi fo lya ma tok ban gon dol koz ni. A 
köz na pi em ber szá má ra csak is egyet-
len tör té ne lem lé te zik, s az nem más, 
mint amit a ma ga szû kös re hú zott vi lá-
gán be lül át élt. Az az arisz tok ra ti kus, 
min den na pi szem szög bõl ci ni kus nak 
is mond ha tó, mil li ók ha lá lát, há bo rú-
it, pes tis jár vá nya it stb. két mon dat tal 
hely re ra kó tör té ne lem, a tör té net írók 
köny vek ben ol vas ha tó, nagy egye te-
mes ség ben gon dol ko dó tör té nel me a 
min dig, csak is a sa ját je len ide jé ben, 
nap ja it elõ re ara szol va élõ, köz na pi 
em ber tõl tö ké le te sen ide gen meg-
fog ha tat lan és ki be tûz he tet len vi lág. 
Ugyan is vir tu á lis sá sze lí dí ti azt a 
va ló sá gost, ami a ben ne lé te zõ sa ját 
el hul laj tott vé ré rõl, a sa ját fáj dal mas 
pusz tu lá sá ról, a sa ját, sze mé lyes 
el nyo mo ro dá sá ról szól. A tör té ne lem-
mel – leg alább is rö vid tá von – min-
dig baj van. Ugyan is a tör té ne lem itt 
és most min den eset ben: Hochbaum 
Adél ka és az õ tör té ne te. A ho mály ba 
ve szõ, egy más ra ré teg zõ dõ idõ tar to-
má nyok ban meg nyil vá nu ló va ló ság, 
ahol sem mi nincs a ma ga he lyén, s 
amit Hochbaum Adél ka nem is ke res-
het, mert nem ta lál ná meg so sem, 
hi szen az ál ta la meg élt tör té ne lem 
le ké pez he tet len szim bó lu má vá vált 
ké sõb bi éle té nek. Az ag gá szá radt
Hochbaum Adél ka egy egész, maga-
képezte szim bó lum er dõ ben bo tor kál, 
akár a te me tõ fe lé ve szi az irányt, 
akár a tükereshez.

Egy ilyen, Hochbaum Adél ká é hoz 
ha son ló tör té net ben nem mo zog hat-
nak éle sen meg raj zolt fi gu rák, mint 
aho gyan eb ben az ese mény sor ban 
sem lé tez het nek célsze rû fo lya ma tok. 
A tör té net me sé lés nek sincs be lát ha tó 
és foly to nos irá nya. Az Adél kát kö rül-
ve võ né hány alak, Mauzi és lá nyai
– va la mi át tört fén  nyel meg vi lá gít va 
– eb ben az irány ta lan ná vált idõ ben
moz gó pusz ta árny ké pek, ho má lyos 
kí sé rõk ként oda ve tít ve Adél ka idõt-
len né vált alak ja mel lé. Nem le het nek 
ré sze sei Adél ka éle té nek, amely ben 
még õ ma ga sem ren del ke zik úgy ne-
ve zett va ló sá gos vi lág gal, így a vágy-
vi lág, egy ál ta lá nos nak mond ha tó cél 

be tel je sí té sé re sincs esé lye. Min den ki 
csak az Adél ká ban el ve szett idõ szim-
bó lum rend sze rén be lül lé tez het, még 
csak nem is vi szo nyu lá sá ban va la-
mi hez, hi szen a va la mi vagy va la ki, 
ha már szim bó lum-ér té kû vé vá lik, a 
to váb bi ak ban nem vi szo nyul hat töb-
bé más hoz, mint va la mely szim bo li-
kus hoz. S ha ma gá ról a fõ fi gu rá ról, 
Adél ká ról sem tud ha tunk meg ki in-
du ló pont ként fel hasz nál ha tó ér dem-
le gest, ha nem csu pán szim bo li kust, 
ak kor már el vár hat juk, hogy a mel lék-
fi gu rák is csu pán jel zés ér té kû ár nyé-
kok ma rad ja nak. A Da los Mar git-
fé le ábrázolástechnika kö ve tel mé nyei 
sze rint: a hol tak és az el köl tö zöt tek 
az öreg ko ri agy ter mé sze té nek meg-
fe le lõ en éle seb bek ként je len va lók, 
az élõk pe dig a hol ta ké nál el mo só-
dot tabb kon tú rok kal áb rá zol tak, ez ál-
tal meg sza ba dí tot tak mind azok tól a 
fö lös le ges tu laj don sá gok tól, s az ál ta-
luk kép vi selt, el vi sel he tet len je lenidõ-
tõl s an nak be lát ha tat lan kö vet kez mé-
nye i tõl, ame lyek kel ugyan ez az agy 
és meg rom lott fi zi kum már nem akar 
meg bir kóz ni.

Ek kép pen ka punk a re gény ál tal
egy olyan em be ri tör té ne tet, ahol már 
ko ránt sem a kül vi lág ban élés kény sze-
rû en ha tó kí vá na lom rend sze re és egy 
kül vi lá gi idõ fel fo gás dönt ar ról, mi 
ho gyan tör tén jen. Hochbaum Adél ka
szá má ra a kül vi lág egyéb ként is fö lös 
nyûg ként, ne he zen meg old ha tó ne héz-
ség ként je lent ke zik.

Hochbaum Adél ká nak a re gény idõ 
je le né ben le zaj ló éle te: bal la da. Min-
den, há bo rúk pusz tí tá sa it, egy mást 
kö ve tõ zsar nok sá gok ural mát meg élt 
ár tat lan em ber bal la dá ja. Bal la da a 
ré gi mû fa ji meg ha tá ro zás ér tel mé ben, 
mi sze rint: a bal la da nem más, mint tra-
gé dia dal ban el be szél ve. Hochbaum 
Adél ka éle te olyan bal la da a tör té-
ne lem rõl, egy más ra ré teg zõ dõ szim-
bó lu mok ban el be szél ve, amely ben a 
rész vét ál lan dó je len lé tén kí vül szin te 
nincs is meg ren dí tés sel ope rál ni aka ró 
tra gi kus elem, sõt, min den a gro teszk
ha tá ra in egyen sú lyoz, úgy, aho gyan 
an nak ide jén Ka rin thy kép zel te volt a 
re mek mû rõl: egy szál póz na csú csán 
egyen sú lyoz va hegedülni…

Nagy eré nye a re gény nek, hogy 
mind vé gig el sõ sor ban a dalt hall hat-
juk ki be lõ le. A több nyi re hos  szú, 
több tag mon dat ból ál ló, na gyon szép 
dal lam ve ze té sû ös  sze tett mon da tok 
sa já to san rin ga tó hul lám zá sa it. A szin-
te etûd no vel la-sze rû en rö vid re vá gott 
fe je ze tek te ma ti kai rit mu sát.

A re gény nek a köz vet le nül ér zé kel-
he tõ tör té net me sé lé sen, a tör té net me sé-
lés ürü gyé ül szol gá ló szim bó lum rend-
sze ren kí vül a har ma dik, leg nyil ván-
va lóbb ele me az imént em lí tett nagy-
sze rû szö veg ze ne, ame lyen ke resz-
tül mind ez meg va ló sul: „Ká non ban 
fo gok vas si kon gás sal és dün  nyö gés-
sel, kõ si kon gás sal és kõ dün  nyö gés sel 
új ra mon da ni min dent, elölrõl új ra,
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ad dig, míg ben ne nem lesz min den, 
ele jé tõl kezd ve egész a vé gé ig; ad dig 
mon dom, míg ös  sze nem áll min den,
szé pen, szé pen, egy másutánban és 
még sem, elölrõl kezd ve és még is visz-
 sza fe lé, de még sem vis  sza fe lé, mert a 
cso dá la tos kis Bol dog as  szony is min-
dig meg volt, csak én nem tud tam ró la, 
tár ta a két kar ját, csak én nem lát-
tam, ki kell bon ta ni az idõ bõl, a du nai 
só der he gyek bõl, a pin ce fa lá ból, a tüs-
kés hegy ol da lak ból, ahogy a ho mok-
ból is ki ka par tam; úgy kell elölrõl 
mon da ni, ze nél ni, éne kel ni min dent, 
hogy a cinóber-cöllin-arany szín is 
raj ta le gyen.”

Így szól a re gény zár la ta, ezen a 
pró za vers da lo lá sú han gon tel je se dik 
ki a bal la da-ének a tör té ne lem rõl, s 
egy em ber rõl, aki ben va la hol, va la-
mi kor, va la mi mi att el ve szett az idõ. 
Ha vol na még iro da lom Ma gyar or szá-
gon, ezt a re gényt na gyon meg tud ná
becsülni…

(Orp he usz Ki adó, 2006)
Kemsei Ist ván

pontjai – köz tük az „ér zé keny lel kû, 
ki fi no mult köl tõ nõ” szte re o tí pi ái mint 
egy ro man ti kus íz lés má ig tar tó (és 
ön ma guk ban egy ál ta lán nem ki fo gá-
sol ha tó) ve le já rói – men  nyi ben já rul-
tak hoz zá, az bár más, ed dig ke vés sé 
tár gyalt, ám egy re fon to sabb nak és 
re le ván sab bak nak tû nõ kér dé se ket 
vet het fel. Min den eset re a Vo nal kód
re cep ci ó já nak alig ha nem a két leg-
meg ha tá ro zóbb ele me (lesz) e két 
meg kö ze lí té si le he tõ ség ta lál ko zá sa: 
egy oda ér tett-meg ta pasz talt lí ra i ság-
ból ki bom ló epi kus hang ki hal lá sa és 
a gender ál tal ki je löl he tõ ér tel me zé si 
irá nyok moz gás ba len dü lé se. A ket tõ
per sze nem fel té te le zi egy mást ele ve, 
de két ség te le nül meg ala po zói le het-
nek egy újabb – jó né hány ele mé ben 
már most jól ér zé kel he tõ – mû vé szi 
si ker nek. 

Ami a szö ve gek „lí ra i sá gát” il le-
ti, azt a leg fel tû nõb ben egy át fo gó, 
min den több szó la mú ság el le né re az 
egye nes be széd be nyo má sát kel tõ 
hang val lo má sos ka rak te re hív ja elõ. 
E két fé le – narratológiai és modális – 
jel lem zés sel pe dig a szö ve gek for ma-
ta ná nak ta lán leg fon to sabb ré te gé hez 
kö ze lít he tünk. Az epi ka több sze rep-
lõs „ke vert be szé de” ugyan is el vi leg 
– az arisz to te lé szi po é ti ka óta – a lí rai
„egye nes be széd tõl” meg kü lön böz tet-
ve ér tõ dik. Ha a di a ló gu sok el le né re 
va la mi képp még is az egye nes be széd 
ös  sze fo gó ere je ér zé kel he tõ, ak kor ez 
an  nyit je lent, a sze rep lõi szó la mok 
fö lött ki dom bo ro dik egy faj ta kö zös 
né zõ pont, szin te ti zá ló pers pek tí va, az 
el be szé lõ nek a cse lek mény min den 
pont ját és szint jét át ha tó je len lé te. 
El sõ lá tás ra mind ez a szub jek tív, 
min den tu dó, cse lek mé nyét és alak-
ja it tel je sen át lá tó nar rá tor at ti tûd jét 
sej te ti. Ugyan ak kor az el be szé lõi és a 
sze rep lõi tu da tok nak ha son ló egy más-
ba-nyi tá sa ép pen a mo der ni zá ló dó 
– lírizálódó – pró za jel lem vo ná sa is 
le het. A Vo nal kód po é ti ká ja nar-
ratológiailag ez utób bi irány ba tart 
oly képp, hogy egyút tal má sik alap el-
v ének, a lí rai „val lo más” dik ci ó já nak 
szo ká sos – egy ben sõ ség bõl ki ára dó 
je len tés egyed ural má ra épí tõ – stra-
té gi á ját is meg bont ja. Tóth Krisz ti na 
no vel lá i nak el be szé lõi szó la ma, a tör-
té net mon dó egyes szám el sõ sze mé-
lyû én-for má ja ugyan is úgy kö ze lít 
a sa ját né zõ pont já ból a töb bi sze rep lõ 
vi lá gá nak tar tal ma i hoz, hogy e ta lál-
ko zá sok nyo ma ték kal és szin te ki szá-
mít ha tat la nul hat nak vis  sza a be szé lõ 
ál la po tá ra. Va gyis e meg kö ze lí té sek 
hang sú lyo san a szi tu á ci ók olyan ér tel-
me zett sé ge sze rint zaj la nak, me lye ket 
jó részt a töb bi sze rep lõ ide gen sé ge 
ha tá roz meg. A me mó ria ke re té be 
fog lalt val lo más – a múlt el be szé lé-
se – ma gát a nar rá tort (pon to sab ban 
egy ko ri én jét) te rem ti foly vást új já 
a szin te meg le pe tés sze rû en rá tö rõ 
él mé nyek ha tá sá ra. Az em lé ke zõ 
val lo más ele mei így nem a „fel dol go-

zott” tra u mák és át gon dolt 
ta pasz ta la tok bir to ká ban 
lé te sü lõ ké sei po zí ció visz-
 sza te kin té sé bõl bom la nak 
ki, ha nem – ter mé sze te sen 
a fik ci ón be lül – sok ko ló 
ele ven ség gel hat ják át a 
köz lõ és a köz lés je len va ló sá gát. Az 
„ér zé keny ség” nem más ek kor, mint 
a be szé lõ iden ti tá sát ala kí tó-ki kez dõ 
ha tá sok el szen ve dé se: nem pusz tán
egy ál lan dó sult szub jek tum sze iz mog-
ráf ja, ha nem ma gá nak a szub jek tum 
át te rem tõ dé sé nek egyik kö ze ge.

Eb bõl kö vet ke zõ en a rég múlt sem 
a prousti mne mo tech ni ka sze rint ke rül 
elõ a szö ve gek ben. Nem két én (az 
em lé ke zõ és a fel idé zett) ta lál ko zá-
sá ban, „ös  sze ol va dá sá ban” éri el itt 
cél ját az em lé ke zés, el len ke zõ leg: az 
egy ko ri én még in kább el tá vo lo dik, 
még in kább ide gen né vál hat a je len bé li 
vis  sza te kin tõ szá má ra. Tóth Krisz ti na 
no vel lá i ban így a me mó ria meg osz tó 
mé di um: az (egy ko ri) ént mint má si kat 
(más sá vá lót) vi szi szín re, hogy mai 
el be szé lõ je oly kor egyet len pont tá, oly-
kor szin te „üres deixissé” zsu go rod va 
ar ti ku lál ja ma gát egy fo lya mat sze rû en 
meg ra gad ha tat lan (és fel épít he tet len) 
sze mé lyi ség tör té net rom ja in. „Úgy 
lát szik, nincs itt sen ki.” – hang zik a 
La kat lan em ber (Ha tár vo nal) utol só 
mon da ta, mi u tán a vas utas le kap csol ja 
a vil lanyt a vá ró te rem ben, ahol egyéb-
ként ket ten is fek sze nek, köz tük az 
én-el be szé lõ. E le fo ko zó meg ál la pí tás 
te hát a tör té net mon dás lo gi ká já ból is 
le ve zet he tõ, an nak mint egy me ta fo-
rá ja ként ér tel mez he tõ. A toll tar tó
(Irány vo nal) zár la ta ha son ló ha tás sal 
mon dat ja ki az egy ko ri iskolás lánnyal 
a vét két, mint egy rá cso dál koz va 
– s az ol va sót az elõ re lát ha tat lan 
„slussz po én” él mé nyé ben ré sze sít ve 
– az egy ko ri tett re („Én vol tam az.”). 
Azok ban az ese tek ben pe dig, ahol a 
múlt be li tör té né sek meg ke rül he tet le-
nül fáj dal mas erõ vel él nek to vább, s 
a je len ki ik tat ha tat lan meg ha tá ro zó i-
ként ke rül nek elõ, ott sem a sze mély
egy sé gét kép zõ foly to nos ság, ha nem 
a szét tö re de zett ség for má ci ói sze rint 
mu tat koz nak meg, már-már mon tázs-
sze rû szeg men tált sá guk ban. A Vak tér-
kép (Élet vo nal) szö ve gé ben pél dá ul 
erõ tel jes mon tí ro zás sal, vá gás sze rû en 
te võd nek egy más mel lé az egye te mi 
vizs ga, a ko ra be li po li ti kai ese mé-
nyek, a sze rel mi vál ság, az ott ho ni 
nyel vi sab lo nok moz za na tai. A kör-
nye zet és a szi tu á ci ók álom sze rû en 
vá rat lan át tû né sei – a cse lek mény 
ki ha gyá sai – egy szer re je lö lik egy 
alany tá vol ság tar tó ide gen ség ér ze tét 
és a kö rül mé nyek foly vást köz be szó-
ló, le küzd he tet len ha tal mát, az au to nó-
mi át ki kez dõ, egy re megrázkódtatóbb 
ki szol gál ta tott sá got. 

E mne mo tech ni ka igen ér de ke sen 
és ha tá so san kor sze rû sí ti – fej lesz ti 
to vább – az ér zé ke lé si ta pasz ta la tok ra 
tá masz ko dó as  szo ci a ti vi tás mo dern 

Tóth Krisz tina:
Vonalkód

(Tizenöt tör ténet)

Ho gyan vál toz tat ja meg egy mû faj-
vál tás a szer zõi név hez rög zült ol va-
sói el vá rá so kat? Pél dá ul a lí rai be széd
meg ha tá roz ta vi szo nyu lás – akár a 
szer zõi at ti tû döt öve zõ el kép ze lé sek 
ré vén – mi lyen elõ ze tes be fo ga dói 
kon dí ci ó kat tart fenn, és ezek men  nyi-
ben mó do sul nak egy má sik mûnem, 
a he lyé be lé põ pró zai meg nyi lat ko zás 
köz be jöt té vel? E kér dés a ma ga ál ta-
lá nos ha tá lyán túl azért is kü lö nös 
jog gal te he tõ most fel, mi vel Tóth 
Krisz ti na ti zen öt tör té ne té nek gyûj-
te mé nyé rõl e vál to zás te kin te té ben 
nemcsak an  nyi mond ha tó el a fül szö-
ve gek szo ká sos – szük ség kép pen jel-
zés sze rû – stí lu sá ban, hogy a köl tõ nõ 
a ver ses köny vek után ez út tal pró zai 
kö te tet ad köz re. A szer zõ ed di gi 
al ko tói te vé keny sé ge ugyan is – meg-
le he tõ sen szé les kör ben – ma gá nak a 
lí ra i ság nak, az az a lí ra ol va sás je len-
ko ri el vá rá sa i val kü lö nös képp össz-
hang zó kor tár si ala kí tá sok nak egyik 
leg preg nán sabb meg nyil vá nu lá sa ként 
ér tel me zõ dött. Meg koc káz tat ha tó, lát-
vá nyos si ke re it töb bek kö zött ép pen 
az zal ér te el, hogy ma gas szin tû 
mes ter ség be li tu dás sal al kal maz ta a 
késõmodern köl té sze ti for mák nak az 
ez red for du lón leg in kább ak tu a li zál ha-
tó – így min den meg újí tá suk mel lett 
a kö zel múlt for ma ta ná ra mar kán san 
em lé kez te tõ – ha tás ele me it. S hogy 
mind eh hez a be fo ga dás gender-szem-


