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URBAN VOVK

Lánc és kor mány

Nem rég egy ven dé ges ke dés so rán, ami kor Janaval, Alešsel, Jureval és Primožzsal 
Új vi dé ken (Novi Sad) mu tat tuk be a kor társ szlo vén iro dal mat, min de nek elõtt a hi va ta-
los fel ol va sás után el kö vet ke zõ be szél ge tés élénk ré sze le pett meg min ket. Mint hogy nin-
cse nek hoz zá szok va ah hoz, hogy szá mos kér dés sel hal moz zák el õket és a hall ga tó ság 
el sõ lá tás ra szim pa ti ku san nyu godt kí ván csi sá gá ra, szer zõ in ket kü lö nö sen is az a kér dés 
döb ben tet te meg, hogy tud nak-e sí el ni, ami az ott ho ni, szlo vén iro dal mi élet kon tex tu sá-
ban, bár le gye nek azok már a fel lé pé sük kor an  nyi ra in no va tí vak és kon ven ci ók tól men-
te sek, szin te majd nem is ten ká rom lás nak szá mí ta nak. Biz to san az új vi dé ki hall ga tó ság 
nem is ál mo dott ar ról, hogy mi lyen ak tu á lis sá vál hat ez a kér dés az idei iro dal mi õs  szel, 
és hogy va ló já ban ez zel aka rat la nul is fe jén ta lál ták a nyár utá ni iro dal má rok közt fo lyó 
cse ve gés szö gét, mind a fesz ti vá lét, mind a min den na pi éle tét.

Mi ért? Sem mi kép pen sem áll szán dé kom ban, hogy úgy töp reng jek a szlo vé nok ról, 
mint va la mi sí e lõk rõl. Jól le het he lyez ked jék el ez az ide jét vesz tett exjugoszláv cuk ko-
lás kon tex tu sá ban (ame lyek más spor tok ban en nek a szám lá já ra íród tak, hogy ál lí tó lag 
a szlo vén kon ku ren ci á tól nem kell fél ni, per sze el sõ sor ban a kol lek tív spor tok ban), vagy 
eset leg a mi kon tex tu sunk ban, a ha tá ro kon kí vül is fel is mer he tõ sa ját ma gunk ról al ko tott 
kép kon tex tu sá ban. Ami per sze fa kad hat a szor ga lom di csõ í té sé bõl is, a szí vós ság ból 
és ugyan ak kor az Alpok(aljai) tér ség hez va ló kö tõ dés bõl, ami kü lö nö sen is ak tu á lis 
volt az el sza ka dás ide je alatt, ami kor tö me ge sen kap kod tak min de nért, ami re a nem ze ti 
iden ti tást le he tett rá ala poz ni a Ju go szlá via meg ma radt ré sze i tõl va ló meg kü lön böz te tés 
ér de ké ben, he lye seb ben az úgy ne ve zett Bal kán tól. Te hát nem a mel lékje len té sek rõl, 
ame lyek a vi dá mabb szo ci á lis ol dal hoz fû zõd nek és nem is a sí e lés rõl, mint egy fé lig 
le tûnt év szá zad szo ci o ló gi ai fe no mén jé rõl, ha nem csak ma gá ról az ide á lis-szim bo li kus 
vá ros ról, ami rõl csak ott hon, ná lunk kér dez get nek az ilyes faj ta ügyek kel kap cso la to san 
(va ló já ban nem ép pen az iro dal má rok je len tik szá má ra a hely színt), utal va az elõ zõ vi ta 
hang sú lyos té má já ra.

A szlo vén iro da lom ban va ló já ban még so ha sem vet tem ész re an nál szem be tû nõbb 
fel osz tást, amely sí e lõk re és fo cis ták ra osz tot ta fel az iro dal mat, ezért is le he tett an  nyi ra 
ele ven még a mi na pi paradigmatikus fel osz tás, amely pe dig al pi nis ták ra és ten ge ré szek-
re osz tot ta azt. A ma gá nyos, kér lel he tet len, ki mond ha tat lan szép pil la na tok tisz te lõ i re, 
akik a be ava tot tak lá tó ha tá rán kí vül elég gé gyor san lát ha tó vá te szik a ke vés bé kel le mes 
as  szo ci á ci ó kat is, mint pél dá ul a kor lá to zott ság, a szûk keb lû ma gunk ba mé lye dés, a 
lel ki szi go rú ság és ha son lók, ame lye ket a má sik ol da lon a me di ter rán vitalizmussal, az 
erotizmussal, a vi lág ra va ló nyi tott ság gal le het ne be he lyet te sít het ni va gyis meg ha lad ni, 
va la mint a koz mo po li tiz mus ra va ló ér zé keny ség gel, mint ahogy azt a ten ger fel szí né nek 
nyi tott sá ga szim bo li zál ja. Per sze a sze münk elõtt ott le beg a Triglav, ami, mint az igaz-
hi tû szlo vén ság szim bó lu ma, kü lön ben pe dig egy gyor san fel vá zolt, se ma ti kus áb rá zo-
lá sá ban, mint va la mi di ag ram ma, a ná lunk an  nyi ra gyak ran meg éne kelt szí vé lyes ség re 
és el tö kélt ség re em lé kez tet ben nün ket, de ugyan ak kor ta lán né pünk ön tu dat lan dur cás sá-
gá ra is, amit ép pen a mes  sze ség be el nyú ló sík ság nak kel le ne lág  gyá for mál nia, (min de-
nek elõtt) a me di ter rán, (ke vés bé pe dig) a pan nó ni ai lel ki mi li õ nek (kü lön ben ez utób bi 
a so ha sem elég gé vá gyó dás be nyo má sát kel tõ Ke let fe lé nyí lik). Ih le tet kel tõ le zser sé ge 
mi att pe dig leg meg fe le lõb ben a lá tó ha tár ad ró la váz la tos ké pet, a ten ge ri ho ri zont mér-
he tet len sé gé nek szim bó lu ma (és még ki tud ja, mié).

A lá tó ha tár, mint a vég te len ha tár ta lan ság bú vó he lye a ve le szü le tett há rom fe jû jel1 
hat ágú jel leg ze tes sé ge elõl, amely szin te esz mei min tá ja a lel ki kor lá tolt ság nak és a lel ki 
ös  sze tört ség nek. A ten ger és a he gyek közt a szlo vén iro da lom ha tás kör ében állt és még 
min dig áll a ki re kesztõ vagy kötõszócska, az egyik mel let ti és má sik el le ni di lem má ja, 
a két ri vá lis fenklubhoz va ló tar to zás, ame lyek nem csak az esz mei-esz té ti kai rá lá tá suk-
kal te kin te nek elég gé más irány ba és itt-ott egy mást té pik szét egy arasz nyi te rü le tért 
egy aré ná ban a szlo vén nem zet szubsz tan ci á já nak meg kre á lá sa és an nak kul tu rá lis 
pros pe ri tá sa mi att, ha nem a sa ját ide ál juk utá ni vá gyó dá suk kal túl szí ve sen, kri ti ká tól 

1  Utalás a Triglavra, Szlovénia legmagasabb hegyére (2864 m), ami szó szerint „háromfejût” jelent. A szlovén 
mitológia õsi hadistene. Az itt említett szimbólumok megtalálhatók a szlovén nemzeti zászlón.
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men te sen fi gyel men kí vül hagy ták an nak az ele gan ci á ját, amit tisz tel nek más kultuszok/
kultúrképzõdmények cso dá lói. Fi gye lem be se vet ték azt a tényt, hogy még Nietz sche és 
Bernhard, a kö zép-eu ró pai tár sa dal mi lét nek a két leg in kább fel em le ge tett antagonistái, 
még hogy ér vel tek a kon ku rens pa ra dig má kon be lül. A né met élet fi lo zó fus szá má ra ezt 
az olasz és fran cia Ri vi é ra mel lett a sváj ci Al pok je len tet te, az el lent mon dá sos oszt rák 
író pe dig szülõhazájában mindenekelõtt a tom pa agyú em be re ket ve tet te meg, akik a 
cso da szép kör nye ze tet, amely „az õ lel ké nek úgy meg fe lelt, mint sem mi más do log”, 
se ho gyan se ké pe sek ér té kel ni. 

Az utób bi idõk ben pe dig, mint ahogy azt majd lát ni fog juk, a ha son ló gon dol ko dá sú-
ak nak és az el len fe lek nek egy új faj ta fel osz tá sá val és szá mon tar tá sával van dol gunk. 
Egy in ter jú sze rint, amit Igor Divjakra bí zott Primož Čučnik, a szer kesz tõ tár sam, hogy 
ké szít se el a Literaturanak, egy bi zo nyos kér dé sek rõl foly ta tott be szél ge tés, amely itt 
és most ha tá roz za meg a szlo vén köl té sze tet, már át köl tö zött a köz pon ti szlo vén új ság 
(Delo) iro dal mi ol da lá nak füg ge lék ha sáb ja i ra (Književni list), ahol Milan Vincetič 
kö zöl te pár meg lá tá sát a bi cik li rõl, mint ahogy azt Divjak le je gyez te, „a köl tõi stá tus-
szim bó lum ról”, va la mint a te á ról, mint a kor társ ur bá nus iro dal má rok élet eli xí rjé rõl. 
(Ta lán a te á zá si ce re mó nia, ami re vég ered mény ben idõt kell sza kí ta ni, ma nap ság az 
iro dal má rok kö ré ben a hír hedt al ko hol fo gyasz tás pót lé ka, ami re a kor társ iro dal már 
eset leg ke vés idõ vel vagy tör té ne te sen na gyon rossz kon dí ci ó val ren del ke zik.) S mint-
hogy ma ga mat is a tea ivók ínyen cei kö zé so rol ha tom és elég gé lel kes bi cik lis tá nak is 
szá mí tok, mi vel az úgy ne ve zett stá tus szim bó lu mok fe no mén ja, mint szem lé lõt min dig 
is von zott és ugyan ak kor az e faj ta hi po té zis a bi cik li rõl, mint a kor társ stá tus szim bó lum-
ról már az elõbb em lí tett in ter jú el ol va sá sa kor is kis sé va lót lan nak tûnt, per sze hogy az 
em lí tett po lé mi át fi gye lem be vé ve, ezen felül, ami még íz lé sem szá má ra is elég gé bi zarr, 
ha bo zás nél kül he gyez ni kezd tem a fü le met.

Az iro da lom kri ti kai kva li fi ká to rok ki me rült sé gét, ame lyek rõl Vincetič írt, per sze 
nem le het két ség be von ni. Azo kat sem, hogy a tek to ni kus fel osz tá sok, ame lyek a ha gyo-
má nyos és mo dern, a li be rá lis és kon zer va tív, a mo dern és mo dern utá ni és ha son ló 
ki fe je zé se ket hasz nál ják, az utób bi idõk ben szem be tû nõ en át en ged ték he lyü ket az alig 
ész re ve he tõ és de fi ni ál ha tó, ép pen ezért sem mi vel se ke vés bé kö tött és ki zá ró dol gok-
nak, sõt er rõl már jó ma gam is ír tam egy ke ve set. De en nek el le né re úgy tû nik, hogy még 
min dig ma radt va la mi el mond ha tat lan és at tól fé lek, hogy meg nem ér tett. Mint pél dá ul 
Čučniknak az a vá la sza, hogy nem szük sé ges bi cik lis tá nak len ned, hogy ver sed a bi cik-
lin ta lál ja ma gát. Két sé get ki zár va. Ezért ki tar tok amel lett, hogy a bi cik li zés el ha tá rol ja 
ma gát a bi cik li zés tõl, mint sport sze rû, sõt olim pi ai ág tól, hisz csak így sa ját pe dál ja ik 
szám lá já ra fel tûn het nek majd a nem-köl tõk is, akik ép pen ség gel nem min den fel vé te len 
ké pe sek sa ját bi cik li jü ket meg nyar gal ni, de ugyan ak kor men  nyi re ös  sze van nak ve lük 
nõ ve. Ha pél dá ul Lance Armstrongot ar ról kér dez nék meg, hogy mi tart ja meg a bi cik-
lin, ezt fe lel né: „Hat órás bi cik li zés az Al pok ban emel ke dõn fel fe le, esõ ben. En  nyi.” 
Te hát sem mi szó sem esik a tár sa dal mi di na mi ká ról, a ked ve zõ se bes ség rõl és a mû fa ji 
igé nyek rõl, ezért is tû nik az ar ra va ló hi vat ko zás, hogy ki ki cso dát lá tott már va la ha a 
bi cik lin és mi ért nem, ke vés bé fon tos nak, mint az, hogy mi lyen ha tás sal lesz bi zo nyos 
mód szer a köl té sze té re. A bi cik li, mint ahogy a fel kí nált köl té sze ti kon tex tus ban azt 
ér tem, in kább a köl té szet moz ga tó já nak a me ta fo rá ja, ami kor ezt a he lyet ki ürí tet te a 
(tisz ta) ih let, ke vés bé stá tusszim bó lum ról, mint in kább a moz gás szink ron já ról len ne itt 
szó, és az ese mé nyek fel jegy zé sé rõl, a köl té szet rit mu sá ról és a pe dál te ke rés rõl, a lét és 
máskéntlétezés köz ti szi ner gi á ról. Csak egy ilyes faj ta ér tel me zés óv hat meg min ket a 
hü lye sé gek tõl, ame lyek egy túl szó sze rin ti ér tel me zés bõl kö vet kez het nek. És ezek köny-
 nyen le tér het nek a he lyes út ról egé szen Franckának a ko csi után fu tá sá ig2, mint az at lé-
ti kai ele mek be ve ze té se a mo dern szlo vén pró zá ba és Cankart úgy tün tet né fel, mint az 
at lé ti kai pró za ina u gu rá ló ját. Ha pél dá ul Armstrong ver set köl te ne a hegy csúcs lejtõjén 
va ló fel ka pasz ko dá sa so rán, ez egé szen más ként hang za na, mint mond juk Čučniké, errõl 
meg va gyok gyõzõdve. A költõ csi pe szes nad rág ki fe je zé sét is ta lán mi nél elõbb el vet-
né, min den eset re eszé be sem jut na, hogy ez kü lö nös te kin tet tel megénekelhetõ. 

Így te hát a kez det kez de tén fel tett he gyi és ten ge ri meg kü lön böz te tést meg ne me sít het-
nénk iga zi tes ti disz cip lí nák kal, ame lyek egyik vagy má sik fel osz tás önt vé nyé bõl ke let-
kez né nek, kap hat nánk he gyi és fenn sí ki bi cik lis tá kat, az utób bi a kat pe dig vá ro si ak ra és 
hely bé li ek re le het ne fel osz ta ni. Az el sõk kö zé min den kép pen be so rol hat nánk Čučnikot, 

2  Utalás Ivan Cankar (1876–1918) szlovén szimbolista író Az emelkedõn (Na klancu) c. regénye 
jelenetére.
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a má so dik kö zé pe dig nem sza bad el fe led nünk be ik tat ni Peter Svetinát, aki Ká vé zó az 
el sõ eme le ten (2001) c. kö te té ben ki tû nõ hely bé li-bi cik lis ta cik lust je len te tett meg Nor-
vég nap ló cím mel, ami elõbb-utóbb e zsá ner klas  szi kus mû vé nek szá mít majd. Peter 
Svetina a bi cik li tech ni kai ele mei mi att is ér de kes, ame lye ket be csem pé szett a ver se i be. 
(Emi att út tö rõ nek szá mít a szlo vén köl té szet ben, már ahogy er rõl tu do má som van.)

John Forester a Cycling as Viewed in Literature (1989) c. es  szé jé ben elem zi an nak 
kü lön fé le mód sze rét, az uni ver zá lis iro dal mi té mák szem szö gé bõl, hogy mi ként ke rül-
nek be ezek a min den kép pen mar gi ná lis te vé keny sé gek az iro dal mi, itt a pró zai szö ve-
gek be. Ma guk tól a kez de tek tõl, ame lyek el nyúl nak a XIX. szá zad utol só éve i be majd a 
mai na pig. Klas  szi fi ká ci ó já ban meg ta lál ha tó min den a bi cik lis ta li te ra tú rá tól, ami kö ze-
lebb áll az úti rajz hoz és nem be szél va la mi so kat ma gá ról a bi cik li zés rõl, hi szen e mû faj 
író i nak csak ke vés bi cik lis ta vagy he lye seb ben iro dal mi ta pasz ta la ta van, a bi cik lis ta 
al ka lom sze rû em lé ke zé si mo tí vu mok fe lé, ame lyek kö zül ki emel ke dik egy bi cik lis ta 
út tes ti bal ese té nek le írá sa Simone de Beauvoir írói tol lá ból, aki egy bi cik liki rán du lás 
so rán Jeana-Paula Sartra kí sé re té ben a hegy rõl va ló le eresz ke dés kö vet kez té ben az út test 
nem meg fe le lõ ol da lán haj tott, és hogy el ke rül je a ös  sze üt kö zést a szem be jö võ, fel fe lé 
te ke rõ bi cik lis ták kal, ki re pült az út ról és eköz ben ki tör te a fo gát. Ugyan ak kor itt az iro-
da lom ban a bi cik li zés mo tí vu ma lett fel hasz nál va, ami sok kal töb bet mond el ma gá ról a 
szer zõ rõl, mint a bi cik li zés rõl, mint ahogy azt má sok lát ják (en nek köz vet len kö ze lé ben 
rej le nek a ma gya rá za tok a fen tebb em lí tett fél re ér té sek re), más részt pe dig, mint or vos-
ság ról esik ró la szó e túl sá go san mo to ri zált kor szak ban, és ke vés gon dot for dí tunk a tes ti 
moz gás ra (er rõl is volt va la mi oda vet ve a rep li ká zó in ter jú ban). Nem sza bad el ha nya gol-
nunk az iro da lom ban sze rep lõ bicikli(zés) szo ci á lis kon tex tu sát sem, ami több nyi re az 
ön élet raj zi, non-fiction, pró za tár gya, ahol a bi cik li re, mint tény le ges stá tus szim bó lum ra 
buk kan ha tunk az is ko lák ban, a gye rekban dák ban, vagy pe dig a bi cik li zés rõl, mint uta-
zá si mód szer rõl, ami az al sóbb tár sa dal mi ré te ge ket jel lem zi (pél dá ul D. H. Lawrence 
Sons and Lovers), és a lo pott bi cik lik rõl szó ló szto ri kat, ame lyek a ko mé di á val, eset leg 
a kri mi vel mu tat nak ha son ló sá got (még a hír ne ves Sher lock Holmes is ve szõ dött The 
Adventure of the Solitary Cyclisttel), va la hol ket te jük kö zé so rol hat nánk be a mi szlo-
vén írón kat, Milan Klečt – a ljub lja nai ut cák bi cik lis tá ját vagy gya lo go sát biciklivel a 
vá ros má mo rí tó he lye i nek men tén – és az õ el sõ re gé nyét, a Biciklitolvajokat (1992), 
köl tõi szoft verkri mi jét szá mos fan tasz ti kus bo nyo da lom mal és for du la ttal, amely nek 
cím bé li és fabulatív re fe ren ci ái per sze hogy a film vá szon ról szár maz nak. A kis re gény 
tör té ne te át szö võ dik még egy má sik úr el lo pott bi cik li jé vel és még csak ezen ke resz tül 
Sica film jé nek tör té ne té vel, sõt ép pen ezért be szél he tünk egy intermediális eset rõl is, 
mint mû faj ról, ahol pe dig most ép pen a tör té net moz ga tó (fõ)szerepét töl ti be. És nem 
csak azt: Kleč va ló já ban azt foly tat ja ve le, ami már el kez dõ dött a Kor mány c . mû vé ben 
(1990) – el sõ sor ban e kis no vel lás kö tet hát só ol da lá nak a szö ve gét kel le ne be szá mí ta ni 
a bi cik lis iro da lom meg erõ sí té sé nek pél dá i hoz, ami szá mot te võb ben erõ sí ti azt –, ezért 
nem meg le põ, hogy Kleč a re gé nye sí tett el be szé lé sét e sza vak kal kez di: „Én már elég 
so kat ír tam a bi cik li rõl. Úgy is fo gal maz hat nám, hogy túl so kat, ami más rész rõl azon-
ban nem is tart ja ma gát.” És egy ki csit ké sõbb, de még min dig az el sõ ol da lon ez áll: 
„Én nem té ve dek, és ami min den do log kö zül a leg fon to sabb, az ép pen az, hogy megint 
a bi cik li nél tar tunk.”

Alá írom. Azért tûnt, min den fur csa sá ga el le né re, vagy pe dig ép pen emi att, az au gusz-
tu si le ve le zé si in ter ven ció ép pen ak tu á lis nak a már né mi leg be po ro so dott köl té sze ti kér-
dé sek fel fris sü lé sé vel kap cso la to san. És mi lett vol na, ha ak kor az új vi dé ki pub li kum a 
bi cik li zés jár tas sá gá ban va ló gya kor la tunk ról kér de zett vol na? Fel te he tõ leg leg alább is 
so mo lyog tunk vol na, vagy pe dig ránk tört vol na a ne ve tés. Ugyan is eh hez ha son ló do log 
az em lí tett iro dal mi est kon tex tu sá ban va la men  nyi re szür re a lis tá nak szá mí tott vol na. 
Min de nek elõtt pe dig a to váb bi ma gya rá za tok szá má ra túl sá go san is komp li kált nak szá-
mí ta na, bõ sé ges hát tér is me re tet igé nyel ne és szá mos, ne he zen meg ma gya ráz ha tó he lyi 
sa já tos sá ggal len ne meg ken ve.

Luk ács Zsolt for dí tá sa


