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Krisz ti ná val: nagy já ból egy szer re 
in dul tak, mind ket ten sa já tos, ki for rott 
han gon, és ma rad tak ke vés sza vú, 
nagy for ma ér zé kû, kar co san iro ni kus 
köl tõ nek. Ugyan ak kor Mes ter há zi nál 
min dig hi ány zott a Tóth Krisz ti ná ra 
jel lem zõ ér zel mes ség. Már el sõ kö te-
tük cí me is so kat mon dó: Mes ter há zi 
a Vis  sza fa gyó táb lák kal mu tat ko zott 
be, míg Tóth Krisz ti na az Õszi ka bát-
lo bo gás sal. Ké sõbb is meg ma radt a 
kü lönb ség: Mes ter há zi jel ké pe sen 
szól va „ku tyás” köl tõ, aki nél visz-
 sza té rõ sze rep lõ az em ber fi gyel mes, 
el mé lyül ten já té kos tár sa; míg Tóth 
Krisz ti na több ver sé ben a sze szé-
lye sebb, „as  szo ci a tí vabb” macs ka 
emel ke dik szim bó lum má. Mes ter há zi 
Mó ni ka köl tõi él mény anya gát min dig 
szi kár pon tos ság gal fo gal maz ta meg. 
Az új ver sek ben azon ban mint ha job-
ban en ged né, hogy a raj ta át fo lyó, 
ko ráb ban tá vol ság tar tás sal elem zett 
ér zé sek, lát vá nyok egy ki csit ma guk-
kal so dor ják. Ahogy egy he lyütt a 
ma ga egy sze rû sé gé ben ki mond ja: „Jó 
a táv lat tö ké le tes hi á nya”. Ko ránt sem 
a ha gyo má nyos ér te lem ben vett ér zel-
mes ség vagy nosz tal gia ez, még az ezt 
sej te tõ, A sze re tet rõl cí mû cik lus ban 
sem, in kább va la mi fé le fe gyel me zett 
sze mé lyes ség, amely nek ered mé-
nye képp a lí rai sze mé lyi ség töb bet 
meg mu tat ma gá ból ki fe lé, és ön ma ga 
szá má ra sem an  nyi ra kér lel he tet len.

A Sors bona ér zé keny dra ma tur gi-
á val szer kesz tett, kí vül-be lül ele gáns 
könyv. A cik lu sok szép ívet raj zol nak, 
és ki eme lik egy má ra iga zán meg ér lelt 
lí rai kor pusz ma gas la ti pont ja it.

(Osiris Ki adó, 2007)
Orosz Il di kó

az al ko tói szub jek tum di rekt és in di-
rekt meg nyi lat ko zá sa it.

Ér de kes vá lasz le he tõ sé ge ket fel té-
te lez a „cél sze mé lyi” sze rep ki vá lasz-
tá sá nak mi ként je és mi ért je. Il lú zió-
vesz tett ko runk ban ép pen azok nak 
a kul tu sza, tisz te le te ha nyat lik, akik 
ön zet len ér ték te rem tõ ként és -vé dõ-
ként leg in kább le het né nek le gen dás-
mi ti kus nagy ja ink. Xantus Já nos is 
ezek kö zé so rol ha tó, de – amint azt a 
kö tet egyik-má sik da rab ja iro ni ku san, 
szkep ti ku san szem lél te ti – az utó kor
mél tat la nul el- és meg fe led ke zik ró la 
is. (Va jon mit tud hat pél dá ul az át lag
gyõ ri ar ról a Xantusról, aki nek he lyi
kö tõ dé se i re leg alább né hány köz in téz-
mény em lé kez tet még a ne vé vel.)

Köl tõnk Xantus alak já nak és éle té-
nek meg idé zé se ál tal újabb elem mel
erõ sí ti sa ját élet mû ve szer ves, bel sõ 
kap cso lat rend sze rét is, mely ben a 
ko rai kö te tek (Dai da lo szi nap ló,
Mi ért Szi cí lia) szer te ága zó kul tu rá lis 
és mi to ló gi ai ér dek lõ dé se kap most 
is mé tel ten fon tos hang sú lyo kat. Túl 
azon, hogy cím sze rep lõ jét – a cím 
eposzias jel le gé bõl adó dó an is – szin-
te mon dai hõs sé avat ja, a ka lan dok 
se gít sé gé vel fel idé zett eg zo ti ku mok, 
rí tu sok, sá mán böl cses sé gek, pa ra bo-
li kus lá to má sok a sze rep lõ tár sa kat 
és sa já tos kul tú rá ju kat is a le gen dák, 
mí to szok vi lá gá ba eme lik. Mi köz ben 
az al ko tó-meg szó la ló – né hol a köz-
vet len didaxis jel le gé vel – le gen dá kat 
te remt (Ár nyak szü let nek), il let ve új já-
é pí ti és a szük sé ges mér té kig hi te le sí ti 
a hõs le gen dá ját, a kor társ Jász At ti la 
pá tosz ta la nul, gyak ran iro ni kus kom-
men tá rok kal demitizál, s ön le lep le zés-
sel el fo gu lat lan sá gát is szem lél te ti.

Ahogy Karl May nem sok min-
dent tud ha tott Xantus egyé ni sé gé rõl, 
„ka land ja i nak” kül sõ-bel sõ mo ti-
vált sá gá ról, úgy az ál ta la te rem tett 
le gen dás hõs is elég gé se ma ti kus 
fi gu rá vá si ke re dett. Old Shatterhandet 
a ró la ké szült re gé nyek és fil mek 
(szer zõnk em lí ti is eze ket for rás jegy-
zék ében) ro kon szen ves nek bár, de 
le egy sze rû sí tett, (túl sá go san is) sta bil 
ka rak ter nek áb rá zol ják, leg fel jebb 
pár kész sé gé nek fej lõ dé sén ke resz tül 
szem lél het jük, mi ként lesz zöld fü lû 
sze ren cse va dász ból nagy és „bölcs” 
vadnyugati-vadkeleti har cos sá. Jász 
At ti lá nál Xantus-Shatterhand bölcs 
és ös  sze tett jel lem, aki nek re gé nyes
tör té ne tei mel lett bel sõ, lel ki-tu da ti 
ka land ja it, sze mé lyi ség fej lõ dé sé nek 
új fe je ze te it is nyo mon kö vet het jük 
(vö. ka landre gény, utaztatóregény,
fej lõ dés re gény). Ese té ben tán nem is 
an  nyi ra az örök nyug ha tat lan ar che-
tí pu sá val van dol gunk, leg fel jebb a 
sza bad ság ke re sés „meg szál lott sá ga” 
is mer he tõ fel vi lág pró bá lá sá nak ins-
pi rált sá gá ban, amely ere de tét te kint ve 
nem zet sors-kö tõ dé sû (Ugyan azért 
más képp, Ha egy szer), majd pe dig
to vább él az új ott hon, új ha za (l. itt: 
New Ha za, 7 dol lár, Má sik Ma gyar-
or szág) ke re sé sét kö ve tõ, il let ve a 
sza bad ság esz mény ide gen be li rész-

le ges meg ta pasz ta lá sát kö ve tõ il lú-
zió vesz tés után a so sem csil la po dó 
tu dás szomj ban (l. e könyv ben is az 
et nog rá fia, ant ro po ló gia, zo o ló gia, 
bo ta ni ka, geo grá fia, dip lo má cia, had-
tu do mány, tör té ne lem, kul túr tör té net, 
muzeológia gaz dag is me ret anya gát), 
a múl ha tat lan fel fe de zés- és al ko tás-
vágy ban. Alap ve tõ en em be ri vo nás, 
hogy a ku darc él mé nyek újabb helyt-
ál lás ra, bi zo nyí tás ra kész tet nek, hogy 
a me nek vés, a pót cse lek vés is ré sze
ön ke re sé sünk nek (Harc, Nagy vad),
s ta lán a fo lya ma tos ka lan dok, pró-
ba té te lek ered mé nye nem más, nem 
több (de kell-e több en nél?), mint a 
ma dá chi fel is me rés, hogy az em be ri 
– va gyis nem, az az nem csak a ka land-
hõ si – lé nyeg a szün te len küz dés 
fo lya ma tá ban vá lik fel is mer he tõ vé, 
meg ért he tõ vé (Amíg le het).

Xantus-Shatterhand sor sa, tör té ne-
tei, ka land jai köz vet len tu da to sí tás sal 
(pl. Négy nap, Ro kon vér, 1861. nov. 
18. – Gyõr) vagy kom men tá lat la nul 
(Dis ney land, Em be rek, Cso da mo ka-
szin stb.) is ta nul sá go sak. Pél dák, 
pár hu za mok, szem be sü lé sek ele ve-
ned nek meg, me lyek szám ve tés re 
kész tet nek, for mál ják-át for mál ják 
vi lág ké pün ket. Eze ket vo nul tat ja fel a 
XANTUSiana, meg idéz ve a re gé nyes 
élet út em lé ke it, az em lé ke zõ ér zel mi, 
gon do la ti re ak ci ó it.

„hét dol lár ral a zse bem ben lép-
tem part ra / mo dern Ko lum busz ként 
hogy fel fe dez / zem ön ma gam rej tett 
le he tõ sé ge it hét / dol lár ral lép tem 
a Sem mi új birodal // má ba hogy új 
éle tet kezd hes sek le / hessek va la ki”
– ele ve ní ti fel a vers ben ki tá rul ko zó 
hõs e sa já tos odüsszeia kez de tét. 
Az em lé ke zõ me sé lõ 49-es sza bad-
ság har cos emig ráns ként sors tár sai, 
Pomutz György, Újházy Lász ló, Pálfy 
Ru dolf, Haraszthy Ágos ton és má sok
el té rõ si ke rû sze ren cse pró bá lá sa i nak 
is ta nú ja le het. Sza bad ság vá gya, il let-
ve az egy más sal ci va ko dó ma gyar 
ko ló ni á ból va ló ki áb rán dult sá ga (l. A
lé lek se be) sar kall ja iga zi önál ló ság ra, 
a sza bad ság föld jén, a sza bad né pek
közt meg ta lált egy sze rû, természetkö-
zeli élet for ma esz mé nye pe dig a bel sõ
Új Vi lág épí té sé nek át gon do lá sá ra, 
meg kez dé sé re ösz tön zi (Új já szü le-
tés). A „kin ti” új vi lá gok, új kul tú rák 
ké ret len vagy ön kén tes ta ní tó mes te rei 
le het nek egy sze rû hét köz na pi em be-
rek (pl. pár vá lasz tó in di án le á nyok, 
dajak fej va dász ok, bor ne ói ha lá szok) 
vagy ép pen be ava tot tak (pl. öreg in di-
án sá mán, Szi ám ki rá lya, Kos suth, 
De ák), ta pasz ta la tuk és böl cses sé gük 
fel hasz nál ha tó az ön épít ke zés ben: 
„csak / fi gye lek és szem lé lõ döm s amit 
/ lá tok és hal lok pró bá lom be il lesz // 
teni va la hogy Új Vi lá gom ba”).

A bel sõ vál to zás fo lya mat kí vül ál-
lói szem lél te té sé hez ön tu da tos (Old
Shatterhand, Más faj ta idõk, Mr. Szõ-
ke) és ön kri ti kus ref le xi ók is kap cso-
lód nak (In di án nak len ni, Ál név). Az 
ál ta lá nos ér vén  nyel tematizált sze mé-
lyi ség fej lõ dés út já nak és ered mé nyé-

Kalandorok kí méljenek
(Jász At tila: XANTUSiana avagy 

egy re gényes élet ka landjai)

Old Shatterhand le gen dás ka land-
hõs. Xantus Já nos pe dig, Jász 
At ti la leg újabb, Arany Já nos-dí jas 
kö te té nek cím sze rep lõ je e ki ta lált 
re gény alak ere de ti ih le tõ je. A könyv 
fül szö ve ge meg azt sej te ti, hogy 
õk azok, õ az, aki a szer zõ ket tõs
al te re gó ja ként egyes szám el sõ sze-
mé lyû meg szó la ló ja is e sa já tos szö-
ve gek nek. Köl tõnk ed di gi mû ve i nek 
is me rõi bi zo nyá ra ne he zen tud nák 
el kép zel ni, hogy az al cím bõl adó dó-
an egy ro man ti kus ka land hõs ver ses 
én re gény ét ol vas sák majd e la po kon. 
Ugyan ak kor sejt he tõ, hogy ez a ket-
tõs sze rep já ték a köl tõ szá má ra a ná la
évek óta tematizált-szemléltetett (l.: 
A szö kés gya kor lá sa, Fé ke zés) rej tõ-
zés, a lí rai én hát tér be vo nul ta tá sá nak 
újabb le he tõ sé gét és mó do za tát hor-
doz za, mi köz ben az el sõ sze mé lyû 
dikció/narráció még is le he tõ vé te szi 
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nek egy ön te tû fon tos sá gá ra is ki tér
a be szé lõ sa ját pél dá já ra hi vat koz va 
(„ha nincs je led nem lesz be lõ led / 
más ha lá lod után csu pán egy kí / sér-
tet”, „amíg lát szik be lõ lem / be lõ lük 
be lõ lünk azt kö ves sé tek (…) kö ves sé-
tek / hal vá nyu ló ki fa kult nyo ma in kat / 
ál mod já tok új ra és szí nez zé tek / szí ve-
tek ben ha le het va do na túj já”).

A ta pasz ta la tok, pél dá za tok sok ré-
tû ek, s hoz zá ha son ló an az a szö ve-
gek is me ret anya ga. Jó né hány szor a 
szentenciózus böl csel ke dés is ré sze a 
pa ra bo li kus áb rá zo lás nak, leg több ször 
azon ban a do ku men tá ló-kom men tá ló, 
il let ve az anek do ti kus be széd mód a 
jel lem zõ. Nem csak a tör té net me sé lõs 
ré szek ben, ha nem az ér zel mek vagy 
gon do la tok el sõd le ges sé gét mu ta tó 
rész le tek ben is igen gya ko ri az a 
faj ta szövegszerkesztésmód, amely 
a po en tí ro zás ra, kont raszt ha tás ra 
ala poz, s így – az ál ta lá ban rö vid ter-
je de lem mel együtt – epig ram ma sze rû 
mû fa ji jel le get köl csö nöz a mû vek-
nek. A fel tû nõ en sok „de-szer ke zet” 
fon tos jel zés ar ról, hogy a be szé lõ 
vi lág ké pe mind ár nyal tabb, de ez zel
együtt mind in kább iro ni kus is, sõt 
meg ke se re dõ és il lú zió vesz tett. Ki áb-
rán du lá sa tra gi kus és gro teszk ví zi ók-
hoz (l. Dis ney land, Lá to más) vagy 
sors kép le tek hez is kö tõ dik (Kos suth, 
il let ve Haraszthy). Az új ra ta nu ló, új 
vi lá go kat fel fe de zõ, új tu dás hoz-kul-
tú rák hoz al kal maz ko dó Új já szü le tés
te hát nagy sú lyú, le han go ló fel fe de zé-
sek hez, meg vi lá go so dá sok hoz is el ve-
zet, mely né ven is ne ve zi a fo gyasz tói 
tár sa da lom (egy más ba ját szó idõ sí-
kok!) gát lás ta lan sá gát a pusz tí tás ban, 
az ön pusz tí tás ban (Zsír sze dõk). Bár 

jó pár szor szem be sü lünk az apo ka-
lip ti kus ci vi li zá ció rom lás szo mo rú 
ké pe i vel (Lá to más, 1861. nov. 18. 
– Gyõr), a kri ti kus ref le xi ók még sem 
olyan ele mi ha tá sú ak, mint amen  nyi re 
meg ren dí tõ a Vi a dal, az Em be rek, a
Hol az is ten c. da ra bok ban az em be ri 
bru ta li tás, a hi te vesz tett ke gyet len ség 
na tu ra lisz ti kus, pes  szi mis ta áb rá zo lá-
sa. In nen néz ve sem vé let len, hogy 
ha elõ for dul is, in kább csu pán a 
kö tet né hány el sõ da rab já ra jel lem zõ 
a klas  szi kus lí ra i ság (Rainy window, 
Ár nyak szü let nek), s ál ta lá nos a pró-
zanyelvközeli, dísz te len vers be széd, 
il let ve a tö re dék so rok kal zárt és sor-
vé ge ken gyak ran szó bel sõ ben tört, 
tör delt, amúgy meg tömb for má ci ók ba 
pré selt szö veg for ma al kal ma zá sa.

Az ed dig em lí tett mû fa ji vo nat ko zá-
sok mel lett a leg fon to sabb még is ar ra 
hi vat koz nunk, hogy a könyv két nagy, 
szim met ri ku san (sõt motivikus szem-
pont ból bi zo nyos ke ret sze rû ség gel) fel-
épí tett cik lu sá ban a szer zõ szó hasz ná-
la ta sze rint LEVÉLfogalmazványokat
és NAPLÓtörerdékeket ta lá lunk. 
Több kö tet elem zés is rá mu tat, hogy 
e szö veg tí pu sok a kro no ló gi ai és 
élet raj zi vo nat ko zá sok mel lett tema-
tikusan és szem lé le ti leg is lé nye ges 
kü lönb sé ge ket mu tat nak. Vé le mé-
nyem sze rint leg alább ilyen fon tos
azt is ész re ven nünk, hogy a le vél és 
a nap ló itt egy aránt mint a ben sõ sé ges 
sze mé lyes ség mû fa ja mû kö dik. Igaz, 
mind ez nem el sõ sor ban ér zel mi vagy 
in ti mi tá si szem pont ból fon tos, még 
a he lyen kén ti ér zel mes ség (hon vágy, 
ha za sze re tet, az anyá hoz va ló gyer-
me ki ra gasz ko dás) vagy a val lo má sos 
õszin te ség el le né re sem, ha nem azért, 

mert a ben sõ vál to zá sok szem lél te té se 
és szem lél tet he tõ sé ge, a sze rep já té kos 
bel sõ ka land, egy sa já tos sza bad ság di-
men zió új vi lá gá nak be já rá sa és fel tér-
ké pe zé se áll most a kö zép pont ban.

Új vi lág, új vi lá gok. Sza bad ság-
má mor. Aka rat sza bad ság, küz dés sza-
bad ság. Küz dés má mor és be le õrü lés 
a sza bad ság hi á nyá ba. Gaz dag 
mind ezen je len sé gek mi ti kus pél da-
tá ra. Le het, hogy Xantusunk nem 
is an  nyi ra Old Shatterhand-i fi gu ra. 
In kább olyan, mint Odüs  sze usz, a 
ma gyar ké sõ ro man ti ka Ádám ja vagy 
a Kis nagy em ber. Be jár ta, be fo gad ta 
a vi lá got, a kul tú rá kat. Ku tat ta, hogy 
„kik is va gyunk s hon nan jöt tünk”
(Eu ró pa in di án jai), rá jött, hogy vé gül
„leg fon to sabb kér dés ként ép pen a 
meg vá la szol // ha tat lan ság tra gi ku má-
val” szem be sü lünk (Amíg le het). Még-
sem tra gé dia az em be rünk tra gé di á ja, 
hi szen a ben sõ épít mény meg épü lé se, 
be fe je zé se egy ben a be tel je se dés fel-
eme lõ él mé nyét is ad ja a vég szó ban, 
a vég-sza vak ban (H. Ad ria, A sza bad-
ság má mo ra, Utol só sor).

Jász At ti la iz gal mas, nagy ka land-
ba kez dett e köny vé vel is, amely 
meg aján dé koz za az ol va sót a több-
di men zi ós együtt gon dol ko dás, szel-
le mi együtt ka lan do zás él mé nyé vel. 
Já té kos és ko moly gesz tu sok kal a 
füg ge lé kek ben kö szö ne tet is mond 
ezért „ka lan dor tár sa i nak”. Bel sõ 
ka lan do zá sunk a leg jobb, leg fon to-
sabb ka land. A mot tók közt idé zett
Sán ta Õz zel szól va: er re „so se szûn je-
tek meg em lé kez ni”.

(Kalligram Ki adó, 2007)
Ju hász At ti la


