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Hal(l)ott nõk
(Terék Anna: Halott nõk)

A Halott nők című kötet – mely a Kalligram és az újvidé-
ki Forum Kiadó közös gondozásában jelent meg – annyira 
egyértelmű, látszólag már a címben is sugallt, keserű olva-
satot kínál, hogy az olvasó szinte lázadva keresi az alterna-
tívabb értelmezési lehetőségeket. Hogy ezt nem hiába teszi, 
kétségkívül a szerző érdeme: Terék Anna nagyon sokrétű 
kötetet állított össze, melyet ennek megfelelően több irány-
ból is megközelíthet a befogadó.

Az imént említett lázadás lehet persze a kötetben írtak 
elleni és a versekből áradó sötét hangulatot elutasító ösztö-
nös reakció is. Ugyanakkor a magam részéről éppen ebben 
a hatásban látom Terék Anna írásainak értelmét, nem pedig 
pusztán a tematikában. Legyünk őszinték: a cím igen kevéssé 
hívogató. Ez a kötet nem tetszeni akar, sem megfelelni vagy 
valamit is elmesélni. Nem könnyű, ám épp ezért izgalmas és 
fontos észben tartani, hogy egy megfejtendő verseskötetről 
van szó a Halott nők esetében, nem pedig egy készen kapott 
közlésről. Persze, lehet akként is olvasni a kötetet, csakhogy 
– mivel a szerző másra is ad lehetőséget – nem érdemes, 
még akkor sem, ha a fülszöveg is csak a cím által is sugallt 
értelmezést hangsúlyozza már-már félrevezető mértékig. 
Pusztán a tematikát tekintve annyi lenne elmondható, hogy 
Terék Anna kötete a jugoszláv háborúk borzalmait jeleníti 
meg, „haldokló, tetszhalott, élőhalott nők” – így a fülszöveg 
– szempontjából. Természetesen a téma igen fontos, de nem 
azért, amit erről a szerző megmutat, hanem azért a szinte 
morális küzdelemért, amelynek eredményeképpen, vélemé-
nyem szerint, érdemes oda eljutni, hogy mindezt félre mer-
jük tenni. A Halott nők című kötetnek sem erénye, sem alap-
jaiban meghatározó vonása, hogy a jugoszláv háborút állítja 
a címben megidézettek monológjainak történelmi hátterébe. 
Terék kötete és a leírt szólamok ennél sokkal erősebbek és 
jelentékenyebbek. A tematizált fájdalmat emocionálisan 
szem előtt tartva nem elveszik a poézis, hanem észrevétlen 
marad az olvasó előtt. Ezért pedig kár lenne.

Pressburger Csaba a már idézett fülszövegben azt írja, a 
kötet öt ciklusában a („megnyomorított lelkű”) nők a „sí-
rástól szaggatottá váló lélegzetvétel rapszódikusságával” 
szólalnak meg. Meglátásom szerint Terék Anna hősei nem 
ilyenek. A szerző által megírt nők és leírt hangok nemhogy 
nem sírnak, hanem épp hogy rendkívül erősnek és szikárnak 
tűnnek, s ez az érzelem- és érzékelésmentességben érhető 
tetten. Ezeket a monologizáló hősöket nemcsak holtukban, 
éltükre visszatekintve és -emlékezve, hanem még életükben 
is hallhatja az olvasó. Arányait tekintve is nehéz szétszálazni, 
melyik típusú megszólalás a gyakoribb Terék Anna szövege-
iben. A kötet(cím) értelmezése szempontjából fontos észlelni 
a még élő megszólalások milyenségét is, noha kétségkívül 
izgalmasabb, mert eleve az irodalomban ritkább perspektíva 
a halotté, főként, ha önmaga testére reflektál, ahogy például a 
harmadik, Maja című ciklus Apa című versében: „A legrosz-
szabb akkor is az volt, / mikor a bokorban megtaláltak / és 
odahívták apát. // Apa a bokor mellett üvöltött, / két kézzel 
verte a fejét. / Nem engedték neki, / hogy tovább nézze a 
testemet. / Elfordultam én is.” (98.) Valójában az ehhez ha-
sonló többi „halott megszólalásból” is kitűnik az, ami az élők 
beszédéből is, tudniillik, hogy ezek a nők minden esetben 
valamilyen viszonyrendszerben jelennek csak meg; sosem 
önálló személyként, hanem apák lányaiként, férjek felesége-
iként, gyermekek anyjaiként. A címet finomra hangolva tehát 
mintha a hősökben a nő(i öntudat) lenne halott, s nem(csak) 
pusztán ők maguk. A nők személyisége és a nőiség az, amely 
temetnivaló a születéstől fogva. Az apa „sírt az ajtó előtt, / 
hogy lánya született, / leitta magát szégyenében” (14.), es-
küvőn pedig „mintha egyetértésben temetnének / engem: – A 
lányságod oda!” (21.) Ezt erősítik az olyan szöveghelyek is, 
ahol a megszólaló csak mint beszélő test jelenik meg, mint-
egy tárgyként mások rendelkezésére állva. „Ivan a semmiben 
lóg, / mint a ruhák rajta. Csak a testemmel hajlandó / szóba 
állni. / Hiába nevezek.” (54.)

Ugyancsak a viszonyrendszerben betöltött pozícióra, a 
halott nőket meghatározó környezetre irányítja a figyelmet 
a kötet utolsó, két prózaversből álló, Sziget című ciklusa, 
melyben a címben szereplő szigetről szó sem esik, csak az 
azt körülvevő tengerről. Az itt olvasható prózaversek címei: 
Nő és Gašpar. Látható, hogy a férfi rendelkezik csak szemé-
lyiségre utaló névvel. A tenger által körül ölelt sziget, a nő 
és a férfi (saját névvel vagy anélkül történő) megjelenítése, 
vagyis a ciklus felépítése a kötet végén ősi, teremtés körüli 
állapotokat idéz, még akkor is, ha a költemények mindegyi-
ke a halálról (és a halálból) szól is. Terék Anna több versében 
is megfogalmazza azt a valójában természetes és épp termé-
szetességében tragikus tényt, hogy az élet eredendően halál-
lal teli, s épp ez az elkerülhetetlen tapasztalat teszi előbbit 
is alapvetően szenvedésteli állapottá. „[A]kárhány gyereket 
is szülünk, / az mind meg fog halni.” (10.) Érzésem szerint 
nem(csak) az alkoholista apának vagy a verbálisan és fizika-
ilag is bántalmazó férjnek kitett halott nők tragikuma lehet 
megrázó hatással az olvasóra, hanem sokkalta inkább épp a 
halálnak a Halott nők verseiben megjelenő legelemibb ter-
mészetessége, mellyel talán még nehezebb is szembesülni, 
mint még (távol- és/vagy túl)élőként a háború borzalmaival. 
Nemcsak a halál révén jelenik meg Terék Anna kötetében a 
tárgyi világtól némileg elemeltebb, már-már transzcenden-
tális szféra, hanem például az egyik bibliai nőtípust meg-
idéző Judit című cikluscímnek, valamint az ebben található 
Hajszálak és a Csillagok című verseknek köszönhetően, 
melyekben a megszólaló nő az Urat (nem a nemtelen Istent, 
hanem a férfival vagy akként azonosított Urat) szólítja meg 
könyörgőn és keresőn.

Vajdasági szerzőről lévén szó, többletjelentéssel bír az 
utolsó ciklusban kiemelt szerepet kapó tenger is, tudniillik 
kontextuskijelölő funkciót is ellát. Terék verseiben a tenger 
az apafigurával van szoros összefüggésben: a tenger az övé, a 
háborúval ő veszti el. Erről beszél az Apa tengere című vers. 
„Apa azt ígérte, a háború után / majd elutazunk újra, / hogy 
megmutasson bennünket / a tengernek. / Csak egyelőre / még 
nem lehet tudni, / hol lesz a határ, / és melyik országba fog 
kerülni / apa tengere.” (79.) Nemcsak a tenger idézi az egyik 
legnagyobb hatású vajdasági irodalmi apafigurát, Tolnai Ot-
tót, hanem a Halott nők verseinek formája is az általa is mű-
velt, a magyar vajdasági irodalomban nagy hagyománnyal 
bíró prózavers. Ugyanakkor Terék szövegei nem szűkülnek 
rá erre az irodalmi közegre, magyarországi szerzők hatása is 
érződik rajtuk: megidéződik Pilinszky János költészete csak-
úgy, mint Esterházy Péter prózája is.

A történelmi hátteret adó háború látszólag csak földrajzi-
lag lokalizálja a leírtakat, ám ha irodalmi szempontból köze-
lítünk e tematikához és (főként) az írói megvalósításhoz, azt 
lehet mondani, Terék Anna egy meglehetősen erős vonalhoz 
kapcsolódik jelen kötetével: a jugoszláv női-háborús iroda-
lomhoz, mely a magyarországi irodalmi tudatban kevéssé 
jelenlévő, ám ettől függetlenül kétségtelenül létező közeg és 
kontextus. Egykori jugoszláv országokból származó írónők 
erős hatású köteteikben tematizálták a háborút – Terékhez 
hasonlóan női szempontból. A magyar vajdasági irodalom-
ban eddig leginkább talán Lovas Ildikó 2006-os Kijárat az 
Adriára című regénye kapcsolódott ehhez (Lovas egyébként 
szintén megidéződik a Halott nők verseiben), ám jelen kötet 
sokkal inkább a Dubravka Ugrešić, de még inkább a Vedrana 
Rudan nevével fémjelzett, provokatívabb vonulathoz sorol-
ható. Utóbbi horvát írónő magyarul is olvasható Fül, gége, 
kés című regénye nemcsak a háború feldolgozásában és a kö-
nyörtelen szókimondásban rokon Terék Anna mostani köteté-
vel, hanem a női szempont hangsúlyozásában is. A monológ 
forma (Rudan műve is abban íródott) a megszólaló egyedüllé-
te mellett az elmondottak drámaiságát is kiemeli: nem a hatás 
tekintetében, hanem a színházi műfajt megidézően. Ahogy 
Rudan művéből készült színpadi verzió, nem lenne indoko-
latlan Terék Anna verseit is színpadra alkalmazni. Ez a fajta 
szövegszervezés a legkevésbé sincs távol a színházi szerző-
ként is elismert fiatal vajdasági írónőtől.

Noha a Halott nők öt ciklusból áll, melyek közül négynek 
van (ha a szövegekben nem is, de a cikluscímben) nevesített 
női megszólalója, a szövegek hangvétele mégis rendkívül 
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hasonló. A körülményekben mutatkozik némi eltérés (hol 
az apa, hol a férj, hol idegen férfiak gyötrik a nőket), a kö-
zös sors igen hasonló hangon artikulálódik. Sőt, nemcsak a 
monológok hangvétele köti össze a különböző ciklusok pró-
zaverseit (melyek, az első ciklus kivételével, külön címmel 
is ellátottak), Terék – vérbeli költőként – képek és szófor-
dulatok ismétlésével is sikeresen szervezi kötetté a külön-
álló megszólalásokat. Egy az első ciklusban olvasható kép 
(„Apám arcára / ráverték szögekkel / a könnyeket” – 20.) a 
negyedik ciklusban köszön vissza („Anyám arcára / szögek-
kel verted rá / azokat az apró ráncokat.” – 123.). A kötetet 
Antal László izgalmas, éles vonalakkal megrajzolt grafikái 
jól illusztrálják és még teljesebb élménnyé teszik. A Forum 
dicséretes törekvése a kiadó hagyományosan erős vizuális 
vonalának felelevenítése és megerősítése.

A Halott nők erősebb kötet jóval, mint Terék Anna elő-
ző versgyűjteménye, a 2011-es Duna utca, igaz, a szerző 
személyén túl sok minden más nem is köti össze ezeket. A 
mostani kiadványnak egészen más vállalásai vannak, me-
lyeknek sikerrel meg is felelt. A szerző személyiségüktől 
és életüktől megfosztott nőknek ad hangot prózaverseiben, 
olyanoknak, akiknek az élményeiről, gondolatairól és szen-
vedéseiről – melyek pedig szintén az általános emberi lét 
tapasztalatai, így valójában nem is lehetne őket figyelmen 
kívül hagyni – épp elnyomottságuk (többféle értelemben is 
valóságos haláluk) okán nem lehetne tudni. Fontos és jelen-
tős írói teljesítmény ez, melynek köszönhetően a névtelen 
halott nők végre hallottakká is válnak.

(Forum Kiadó – Kalligram Kiadó, 2017)
Szarvas Melinda

Halabet kuk vadanyencen 
dem szõded

(Györe Balázs: Amerikai grafit)
 

A halabet kuk vadanyencen dem sződed mondat értelme ki-
következtethető, de pontos jelentése rejtély, mint ahogy több más 
titok is van az Amerikai grafit című regényben, sőt, magában a 
narrációban is; de természetesen nem kell kétségbe esni, mivel a 
rejtély kulcsa a mindenkori olvasó kezében van. Az alkotó meg-
tisztel minket azzal, hogy nem magyaráz, fordít, elemez, bízik az 
eszünkben, érzelmeinkben, képzelőerőnkben.

A szöveg elbeszélője sem tökéletes, nem mindent tudó, 
inkább tudálékos, nem is csoda, hogy a narráció nehezen kö-
vethető, rendszerét, struktúráját, üzenetét nem lehet, de nem 
is kötelező megérteni. (Leírásokat, definíciókat olvashatunk a 
következő tárgykörökben: bábsütő 11. o., Miszla 13. o., postai 
utánvét, tannin 14. o., kovácsolt vas 33. o., tinta 37. o., Szilézia, 
Stockholm 58. o., papírfotográfia 62. o. Újpest 81., Elisabeth 
86., réz 94. o., üllő 95. o., rózsafüzér 99. o., napéjegyenlőség 
104. o., Lázi 126. o., táplálkozás, emésztés 138. o.) A szöveg-
nek azonban nem csak egyetlen elbeszélője van.

A narrátorok több szintű olvasatát adják mindannak, amit 
az ősök rájuk hagytak, mi magunk, olvasók-elemzők az olva-
sat olvasatát próbáljuk kisilabizálni. Éppen úgy, mint az egyik 
főszereplő, ifjabb Witek Zsigmond vasműves mintakönyvé-
ben talált, tintaceruzával írt levelének (36. o.), majd később 
a lánya, Eleonóra préselt virágainak lenyomatát, (33. o.) bön-
gészgeti a narrátor.

Néha a narrátor is megkérdezi, hogy ki is beszél, kinek a 
hangján folyik most az elbeszélés? („Ki beszél? Ki gondolja 
ezt?” 52. o., „Tisztázni kell, hogy kiről van szó? Vagy nem? Ki 
érzi ezt? Ki gondolja? Ki a beszélő? Nem kell megmondani?”… 
85. o.) Az olvasó önkéntelenül arra gondol, hogy ironikusan, 
távolságtartóan kell tekinteni a kényszeresen dokumentáló, ön-
azonosítási kísérletekre, mert talán eggyé gyúr mindannyiunkat 
a szétmálló múlt, közös a sors, a halálhoz vezető út...

Kínai doboz – effektusként halmozódnak a titkok (az író-
alteregó lányának titkos doboza megsérül, és Ottlik Géza 
Valencia-rejtély című könyvét említik, a főszereplő házaspár 
mindhalálig titkokat rejteget egymás elől stb.) 

A két főhős, ifjabb Witek Zsigmond és Válint Terézia 
(Rézi) házaspár megismerkedéséről semmi nem derül ki, 
Zsigmond betegségének természete szintén homályban ma-
rad, csakúgy, mint a Rézi amerikai éveiről tanúskodó, felis-
merhetetlenül torz nyelvezetű írásos dokumentumok. Lejdi 
finger (Lady finger) Kap kék (Cup cake) tiszpun vanula 
(vanilja) (teaspoon vanilia) (116. o.) beking paoda (backing 
powder) (115. o.) – büszkén mondhatom, ezeket meg tudtam 
fejteni, de a többségük előtt ámulva állok, és nem is akarom 
tudni, miből lettek ezek a szavak: apför ajleszisz (114. o.), 
Masmelő apszing (116. o.), lilmerinesz (119. o.). Furcsa, mi 
lehet a logika ebben: sir (zsír); aztán ugyanazon az oldalon 
(119. o.) egy hosszú ételsor szerepel magyarul, egyetlen hiba 
nélkül.

Boldogtalan életük – amelyet zömében egymás nélkül töl-
töttek el – modulálja a két (szinonimnak prezentált) főtémát: 
a szerelmet és az őrületet.

Ezt a drámai témát a narrátori hang módszeresen zavarja, 
homályosítja, korlátolt, olykor előítéletes gondolkodásával ne-
hezíti, terheli a kristály szépségű szerelmes szöveget (amelyről 
később szeretnék még szólni). A rokonságban itt-ott felbukka-
nó megesettek, elcsábítottak, testi és talán értelmi fogyatékosok 
is (vak, sánta, agybeteg), de mindenképpen életképtelenek, tör-
vénytelen, halott utódokat hoznak a világra.

A ceruza motívum (38-szor ismétlődik a szó, de lehet, 
hogy többször) azonban minden szereplőt eggyé fűz. Örökös 
visszatérése valósággal fétissé emeli: így válik nevetségessé 
a családfa, a leszármazás, mindenfajta kutakodás, a múlt re-
konstruálási kísérlete, különösen akkor, ha meg is szeretnénk 
érteni az egyes családtagok rokoni viszonyait, oktalanul bízva 
az elbeszélőben, aki azt állítja, hogy Meleghegyi Ilona az apai 
nagyanyja (30. o.), miközben az egész szöveg az anyai fel-
menőiről szól. Ez az áttekinthetetlen ág-bog a következőkben 
csak fokozódik. (31. o.)

A szöveg – fentebb már említett – szemérmesen takarga-
tott mélyebb rétegéhez a bonyolult narratológiai szerkezet 
miatt nem lehet könnyen eljutni.

Hamar kiderül, hogy több narrátor, és több elbeszélői 
eljárás váltakozik. Van egy – mondjuk így – írói alteregó, 
akinek van egy gyermekkori, egy fiatal családapai, valamint 
egy jelenbeni énje, unalmas, passzív élete. Van egy doku-
mentumok fölé hajoló „másoló”, aki nem értelmez, csak 
regisztrálja a családjáról rámaradt dokumentumokat, és ha 
elfogadjuk, hogy van ilyen narrátor, akkor az idegen nyelvű 
és sokszor érthetetlen „vendégszövegek” beemelése a narrá-
cióba nagyon is jogos. Az anyakönyvek, nyelvkönyvrészle-
tek, leckekönyvek, jegyzőkönyvek, receptek a többi szinttől 
elkülönülő, izgalmas nyelvi-poétikai réteget alkotnak. A már 
korábban említett, Homais-típusú, tudálékos narrátor a leg-
különfélébb tárgykörökben oktatja az olvasót: vegyi anyagok 
előállításának módjáról, állampolgári ismeretekről, települé-
sek történetéről, egyéb történelmi eseményekről. Ezt a fon-
toskodó attitűdöt mintegy ellenpontozza az a másik regiszter, 
amelyben irodalmi idézeteket olvashatunk. Ezek az idézetek 
átpoétizálják, lírai kontextusba emelik a hősök szerencsétlen, 
tragikus életét. (Ezra Pound Odüsszeusz-cantója, Márai Egy 
polgár vallomásai – mindketten emigrációban éltek, Poundot 
elmegyógyintézetbe zárták –, Károlyi Amy, Jókai Mór, a 
Biblia.) A Pound-idézet vészjóslóan sejteti a nagy kalandok 
kudarcát (arról nem is beszélve, hogy a pondi Odüsszeusz 
a holtak világában bolyong): „Swartest night streched over 
wretched men there. / The ocean flowing backward, came we 
then to the place there. / Aforesaid by Circe.” (18. o.).

 Zsigmond és Rézi kontemplációi, ezek az időből kizök-
kent elcsendesülések a szöveg legnemesebb, áttetsző finom-
ságú, apró részei.

Zsigmond és Rézi belső monológjait, reflexióit együttérző 
narrátori interpretációban olvashatjuk, az elbeszélő valóság-
gal felszívódik hősei hangjában, miközben a narráció meg-
fojtja ezeket a tiszta létmegnyilvánulásokat, éppen úgy, ahogy 
életünk gyakorlatias rétegei ráfeszülnek a tiszta létezésre. 
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Sejthető, hogy kivel: Zsigmonddal vagy Rézivel rokonszen-
vez-e jobban az elbeszélő. Nyilvánvalóan az ártatlanul szen-
vedő és infantilis személyiségű ifjabb Witek Zsigmonddal 
(akit nem szeretett a felesége, akit valami rejtélyes, nem diag-
nosztizált agyi betegség sújt). Őt látjuk viszont a könyv utolsó 
lapjain, a szélcsendben veszteglő, a célpontban, a New York 
előtt megfeneklett óceánjáró fedélzetén, a napon étlen-szom-
jan tikkadtan várakozva (talán itt kaphatta a betegséget?).

Tévedés lenne azt hinni, hogy ez a szöveg az Amerikába 
kivándorlókról, a legújabb kori exodusról, majd a visszatéré-
sükről szól. Tévedés lenne bármit elhinni a leszármazás fon-
tosságáról vagy az etnikai identitásról, hiszen ez a család né-
met, svéd, szláv s még ki tudja hányféle nemzetiségből forrt 
egybe és szakad szét szüntelenül. Nem lehet elégszer ismé-
telni: Zsigmond és Rézi emelkedik ki a sokaságból, a rokoni 
háttérből, mert egyedül ők képesek az önreflexióra, megélnek 
metafizikus pillanatokat – és talán ennél többet az élettől nem 
is lehet várni. Kettejük közül Rézi az életművész, Zsiga pe-
dig a művész-művész. Az ő belső monológjai – mindenfelé 
szétszóródva a szövegben – nagyobb terjedelműek és többet 
árulnak el művészi alkatáról, de semmit nem vesznek el Rézi 
nyelvromboló zsenijéből.

Egyetlen részt szeretnék csak idézni Witek Zsigmond 
költői gondolataiból: „Szerette nézni a kertjüket akkor is, ha 
elnéptelenedett, ha feltámadt a szél, esett az eső. A kerti szé-
keket ilyenkor a vasasztalhoz támasztották. Jó volt nézni eze-
ket a kopott székeket. Régebben még ő is készített vasvázat, 
kecsesen hajlított lábakkal, ezekhez a típusokhoz. Jó látni azt 
is, ha nem ül rajtuk senki, üresek, szabadok, nincsenek el-
foglalva senki által. Csöpögött le róluk a víz, az esővíz, csur-
gott le a lyukas váz mentén, le a földre.” (54. o.) A szövegben 
hangsúlyos szerepet kap a kannatejet cipelő és kortyolgató 
kisfiú, akinek a fehér szín és a tej keltette asszociációk mi-
att valami tiszta, új életminőséget előlegezhet meg az olvasó. 
Mint korábban említettük, az elbeszélő Witek Zsigmonddal 
rokonszenvez, róla eszünkbe jut Mallarmé, és a korábban idé-
zett Ezra Pound Cantója is, de a főszereplő: Válint Rézi.

Erős egyéniség, mer szeretni, vétkezni, meri átlépni az er-
kölcsi tabut, mer szabad lenni. Áldozatot hoz, lánya kívánsá-
gára visszatér Magyarországra, itt fekteti be a vagyonát, ami a 
kommunista rendszerben majd elvész. Nyomorultul, szarban, 
húgyban, magatehetetlenül (de: végelgyengülésben!) hal meg 
egy szoba homályában. Kegyetlen vég. És mégis, ő az, akire 
az olvasó csodálattal néz. A sánta suszterinas szerelméhez, 
akit háromszor látott csak (népmesei túlzás...) hű marad, oda-
adta magát, mert őt akarta, és a következményeket is visel-
te, a nem kívánt terhességet, a halott gyermeket. Kezdetben 
szolgáló, szakácsnő volt, aztán saját cukrászdát nyitott. De 
hogy ki volt ez a rendkívüli személyiség, azt csak egy másik, 
a dokumentumokkal operáló narrátori regiszterben ismerhet-
jük meg. Cseléd, majd szakácsnői mivoltában sebtében fir-
kanthatta le a recepteket: szinte látjuk a kapkodva író kezet, 
miközben a másik már cukrot, lisztet, zsírt mér, mártást kever, 
tésztát gyúr. A receptek laktató ételekre utalnak, nincs bennük 
semmi rafinéria, sőt pontosság sem, hiába is olvashatjuk ol-
dalakon keresztül a tömeg- vagy súlyátszámítási táblázatokat. 
Feljegyzései azt tanúsítják, hogy élete a munkával (főzés, sü-
tés), adakozással (család), spórolással (banki elszámolások), 
imával (rózsafüzérek): vagyis merő igyekezettel, törekvéssel 
telt. Az elemzésem címéül választott értelmetlen mondat egy 
koktélszósz valamelyik hozzávalója lehet Válint Rézi átiratá-
ban. Szándékosan nem használom a lassan divatjamúlttá váló 
palimpszeszt szót, mert nem hiszek a másolás hitelességében, 
sem pedig a dekriptálásban, és abban sem, hogy a közölhető-
ség, a művészeti kifejezés határait milyen eszközökkel lehet 
szétfeszíteni, olvasói mivoltomban meghagyom e kérdések 
elemzését a nyelvfilozófusoknak.

E receptek magyarul és angolul egyaránt helyesírási hi-
báktól hemzsegnek, a sokszor értelmetlen szótagokban, fél és 
egész szavakban, sőt mondatokban egy eleven személyiség 
pulzál. Messze nem érdekes, hogy sem magyarul, sem ango-
lul nem tud, a helyesírást pedig egyenesen ignorálja, ám ezek-
ből a töredékes szövegekből kirajzolódik előttünk az akarata, 
életlendülete. Imák, bűntudat, szakadatlan kötelességteljesí-
tés: ez az élete? Nem. Ez a nő széttiporja a nyelv szentsé-

gét, szabályait, sőt használhatóságát. Receptjeiben, feljegy-
zéseiben, leveleiben az angol nyelvet hol fonetikusan, hol 
egyszerűen rosszul írja, félrehallja, tehát akkora szabadságot 
enged meg magának, amekkorára kevesen vetemednek ide-
gen helyen, idegen nyelvi környezetben. Mintha a nyelvvel 
akarna bosszút állni örömtelen és gúzsba kötött életéért. Mit 
neki Ezra Pound, Lebstück Mária, Jókai vagy Márai Sándor. 
Két recept közé, a Kugler sütemény, meg a Nőji szeszély (és 
itt már tudom, játék az egész, mert aki az j-ly helyesírását is-
meri, nem fogja soha fonetikusan leírni a női szót) közé (117. 
o.) beírta Eisemann Mihály (a Miss Amerika című operett ze-
neszerzőjének!) érzelmes dalából azt két sort, hogy szeret-e 
még, csak annyit mondjon, és ami ami így hangzik, hogy

 
 Szeret-e még? Csak annyit mondjon!
 Szeret-e még? Úgy sincs más gondom.
 Szeret-e még, mint akkor nyáron?
 Mikor az ég mosolygott ránk.
 

 Fogok-e még vígan nevetni?
 Tudok-e még híven szeretni?
 Szeret-e még? Nincs abban szégyen!
 Szeret-e még? Igen, vagy nem?

Neki elhiszem, hogy ennek az olcsó szövegnek minden 
szava igaz. És azt is, hogy ennél nagyobb kérdés ebben az 
életben nincsen.

(Kalligram Kiadó, 2017) 
Rőhrig Eszter

Akinek nincsenek barátai, 
emlékkönyve se lehet

Boško Krstic: Quasimodo, emlékkönyv

Két dolog jut eszembe a kiváló tollú, magyarul válasz-
tékosan beszélő, de mégis szerb nyelven író Boško Krstić 
könyvének alcíméről: az általános iskolában még diák-
koromban is dívó emlékkönyv, amibe az osztálytársak és 
barátnők autográf bejegyzéseket tettek. Ki az életre föl-
készítő, valahonnét – leginkább más emlékkönyvekből – 
ellesett szentenciákat másolt, ki pedig ökörködő, zömmel 
mások által már korábban kifundált tréfás szövegeket írt 
meg rajzolt hozzá, esetleg képet ragasztott bele. Némely 
fiúnak is volt emlékkönyve, de azok a kezdeti föllángolá-
sok után más érzelmi kötődések súlya alatt érdektelenné 
váltak. Az emlékkönyv a tudatunkban lányos műfajként 
horgonyzott le. A másik: a szépirodalmi kiadók által al-
manachba rendezett írói emlékkönyvek, amelyekben 
pálya- és/vagy kortársak írásait gyűjtik egybe az adott 
szerző életművére vonatkozóan. Lényegét tekintve ez is 
kollektív, több szerzőt mozgósító műfaj. Egyik se fedi a 
Quasimodo-kötet lényegét, hiszen az viszont egyszerzős. 
Az írói életművek köré épített emlékkönyvek ebben az 
esetben lényegtelenek, nem is foglalkozom velük a to-
vábbiakban, viszont a személyes emlék(könyv)nek te-
kinthető Krstić-kötet leginkább az emlékkönyvet birtok-
ló számára tett bejegyzések szöveglejegyzéseire mutat, 
ám ez sem igaz teljességében, hiszen az emlékkönyv tu-
lajdonosa (címzettje) már nem él.

Az emlékkönyv-jelenség (Friendship scrapbook, 
Stammbuch, silva rerum, memorabilia personalia) az 
emberi viszonyok és kulturális kapcsolódások doku-
mentuma, ami poligenetikus mivolta, többszerzőisége 
révén értékes kincsesháza az imagológiai kutatásnak. A 
határozottan feminin jellegű emlékkönyv-jelenség a be-
jegyzések által felmutatja a szerzők nemi, generációs és 
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etnikai hovatartozásának jellemzőit. Az emlékkönyv a 
kulturális másság tárháza, amelyben az olvasó konfliktus 
nélküli nemi, nemzedéki, nemzeti mítoszokkal és közhe-
lyekkel szembesülhet, és nyomozhat az antropológiai és 
kulturológiai jelek közt az interperszonális és interkul-
turális eredők után. Draginja Ramadanski irodalomtör-
ténész szerint az emlékkönyv alapvetően női diskurzus, 
egyfajta mentális staféta, ami újra kézbe véve „minde-
nekelőtt találkozás a személy korábbi identitásával, 
amely elképzelhetetlen a Másikból való visszatükrözés 
nélkül. Mindezeknek a jelentésegyütteseknek közvetíté-
sével alakul ki a portrénk, jut kifejezésre emberi kapaci-
tásunk, s egyenesen igazolást nyer szociális értékünk”. 

Ennyi bevezetésre szükség volt a Quasimodo-pro-
jekt értelmezéséhez. Krstić könyve több ponton is alátá-
masztja Ramadanski elgondolását, eltekintve a feminin 
jellegzetességtől, ám igazolván, hogy a szóban forgó – 
irodalmi – emlékkönyv is a szerző korábbi, esetünkben 
fiatalkori identitásának megjelenítése a Másik emléke-
zetének tükrében és a múlt kaleidoszkópjának, mindig 
azonos hulladékdarabjainak folyton változó konstelláci-
ójában megmutatkozó látványai közepette.

Krstić emlékkönyve „legjobb barátjának”, Andrisnak 
és családjának, Kvazimodo1 Braun István író, jogász, 
színpadi szerző famíliájának állít emléket. A Ramadanski 
által emlegetett Másik viszont ebben az esetben nem csu-
pán az emlékkönyvbe sorokat író szerzővel azonosítható, 
hanem a bejegyzések „tárgyát” képező személlyel, akitől 
visszapattannak a reflexiók, és akarva-akaratlanul fikciós 
szereplővé alakul, aki saját sorsa mellett a róla beszélő 
sorsát is cipeli. Egyenlőségjel semmiképpen sem tehető az 
elbeszélt és az elbeszélő közé, ám vitatható, hogy az egy-
más közti átjárás milyen messzire vezet a tapasztalattól a 
fikcióba, ami a szerzőt is elbizonytalanítja: „Az elmúltak 
után már nem vagyok bizonyos abban, hogy mindaz, amit 
ma gondolok és leírok, valóban úgy is történt. Lehet, hogy 
csak kitaláltam, és a Jaszi-bara sarából gyúrtam Andrist a 
barátommá, olyanná, amilyenre szükségem volt? Életre 
szóló barátommá. Vagy most teszem, ami kor már nincs 
közöttünk, amikor azok után, ami történt ve lünk és történt 
velem, már száz barát kéne, annyira vágyok a barátság-
ra, vagy csak egy barát, amilyen Drisa2 volt, aki mindig 
kéznél van, amikor szükségem van rá.” (105. o.) Illetve 
tovább: „Miközben próbálom felidézni Andris mosolygós 
arcát és kideríteni, milyen is volt valójában a barátom, 
in kább ismerem meg magamat, mint őt. Sok mindenben 
kü lönböztünk: én sovány és magas – ő alacsony és kövér-
kés; én patetikus, melodramatikus, kicsit pesszimista – ő 
vidám és optimista; én komplikálásra hajlamos – ő prakti-
kus; számomra a jövő távoli volt – neki holnap kezdődött; 
ne kem az e világi élet nehéznek és szomorúnak tűnt – neki 
könnyűnek és vidámnak; az én szerelmeim végzetesek és 
drámaiak voltak – az övéi vidámak és szórakoztatóak; én 
szégyenlős voltam – ő olykor érzéki.” (106. o.) Ehhez járul 
egy általános felismerés, miszerint hiába gondoljuk, hogy 
csupán magunkról beszélünk, történetünkben ott lappang 
sok más sorstörténet is. 

Az elbeszélés (Első) Quasimodo Braun Henrik szabad-
kai újságíró és író családjától kezdődik, a sánta szabadkai 
hírlapíró és író, majd becenevét fölvette fia, (Második) 
Quasimodo, vagyis Braun István, jogász, író és színpadi 
szerző famíliájával folytatódik. Az utóbbi fia volt (Első) 
Andris, akit édesanyjával egyetemben elsodort a zsidó-
üldözés, majd (Második) Andris, az író barátja, a talp-
raesettség mintaképe. Quasimodoék Szabadka őslakosai, 
a Krstić család Nyugat-Szerbiából került a városba Hor-

1 Az irodalomtörténet-írás Kvazimodoként jegyzi, jelezve, hogy hasz-
nálta a Quasimodo írói álnevet is, fia pedig nem András, hanem And-
ris, sírkövén is ez a névváltozat áll.

2 Andris.

vátországon keresztül, mint határőrvédő família. A két, 
egymástól merőben eltérő társadalmi osztályt, kultúrát, 
magatartást képviselő család gyermekei egymáshoz csa-
pódtak, ugyanabba az osztályba jártak, Braunék hetente 
két alkalommal ebéden látták vendégül a szinte nincs-
telen Boškót, aki pedig hálából beavatta a duci Andrist 
a városszéli kalandokba. Együtt serdültek, lettek felnőt-
tek, és közösen osztoztak nemzedékük élettapasztalatán. 
Ennek a közösnek vélt múltnak a föltárására vállalkozott 
Boško Krstić melankolikus hangütésű könyvében.

Jövevényként, több ideiglenes állomás után került 
családjával Szabadkára, apja addigra mozgásképtelenné 
sorvadt, hiába szerette volna fiát a tenyerén tartva ma-
gasba emelni, hogy belássa új otthonuk határát, végül a 
gyereknek kellett kezelésre cipelnie apját. A majdani író-
nak így egyedül kellett fölfedeznie új otthonukat, a nagy-
városnak bizonyuló Szabadkát, ami a múlt század ötve-
nes éveiben még magán viselte a Monarchiából örökölt 
előkelőség és a környező tanyavilág diktálta egyszerűség 
hagyatékát. A város a Krstić család érkezésének idején 
mintha mély amnéziában szenvedett volna. „Az emberek 
bezárkóztak a házaikba, bezárták maguk mögött a nehéz 
kapukat. A szobákat régi csokrok elszáradt virágainak il-
lata lengte be, fiatal férfiak gyászjelentéseit és fényképeit 
rejtegették, akik különféle hadseregekben szolgáltak és 
haltak meg, felsza badítóként vagy hódítóként – attól füg-
gően, hogy később minek lettek minősítve. A városszéli 
utcasarkokon a fiúk a legutóbbi háborúból megmaradt 
pengőkkel és fillérekkel pénzezést (snúrozást) játszottak. 
Megváltozott Szabadka la kossága is: sokan nem jöttek 
vissza a háborúból, újak jöttek, az őslakosok magukba 
zárkóztak, a betelepülők nehezen al kalmazkodtak az új 
környezethez. Idegenkedtek egymástól mindannyian, 
hallgattak a múltjukról, hallgattak a jövőjük ről. Szabad-
ka bezárkózott, elcsendesedett, lelassult, megcsúnyult. 
Lemosta magáról a színeit, és kioltotta fényeit.” (10. 
o.) Az elbeszélő pontos topográfiai leírást ad a korabeli 
városról, kezdve az urbánus Szép utcától a rurális Jaszi-
bara környékéig, a polgári-paraszti létteret fölülíró prole-
tár városképig. Érzékletesen jeleníti meg például, hogy a 
holokauszt idején négyezer zsidót elvesztett városban az 
egykori zsinagógával szemben nyitják meg a város első, 
föld alatti nyilvános illemhelyét. 

Az építészeti-tárgyi emlékeknél viszont előbbrevalók 
a szellemiek, amelyeket rövid fejezetekben hoz felszínre 
az emlékező elbeszélő. Nem időrendi folytonosságukban 
és kapcsolódási sorrendjükben, hanem mozaik-, de még 
inkább kaleidoszkópszerűen. Fölmutatja az átjárhatóságot 
a nincstelen, egyetlen szobában élő famíliájának és a tehe-
tős osztálytársa családjának háza közt, ahol mindenkinek 
külön szoba jutott, viszont a napi feladatok is szigorúan 
ki voltak szabva ehhez az életmódhoz, amit akkoriban 
már keményen regulázott a látszat-amnéziát is lefojtó 
szocializmus. Krstić arra hagyatkozik, hogy bármennyire 
is zaklatott a történelem, az emberi elme képes kapasz-
kodókat találni benne. Egyik története szerint vasárnapi 
közös ebédjeik előtt közösen látogattak meg (Második) 
Andrissal egy cukrászt, akinél minden alkalommal négy 
süteményt választottak, de Andris soha nem fizetett ér-
tük. Kiderült, hogy a cukrászda felmenőik tulajdona volt, 
akik meghagyták, hogy amíg működik, a családjuk ingyen 
vételezhet a nyalánkságokból: „A cukrászda valamikor a 
nagyapjáé volt, aztán eladta a jelenlegi tulajdonos nagy-
apjának, azzal a kikötéssel, hogy amíg meglesz a cukrász-
da és Andris családja, ingyen vihetik onnan a süteményt. 
Elmúlt két világháború, két világbéke, fél évszázad – de 
az egyezséghez tartották magukat, függet lenül mindattól, 
ami velük történt. Az én családom rövid öt év alatt ötször 
költözött a világ egyik végéből a másikba. A terveink alig 
értek el a jövő hétig. Nem tudtam elhinni, hogy lehet ter-
vezni ötven évre előre is. Ötven évig tartani az adott szót, 
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amit olyan valaki ígért meg, akit mi nem is ismerünk, egy 
másik ismeretlennek, és az az adott szó még ma is érvé-
nyes. Ötven évre előre tervezni a süteményevést!” (95. o.) 

Bármennyire is pitiánernek tűnik a fölismerés, hogy 
a szocializmus vágtázó tempójú építése során ilyen, fél 
évszázadra visszanyúló megkötések is érvényesülnek, az 
elbeszélő számára éppen ezek adnak fogódzót a világban, 
ami voltaképpen nem az övé, úgy kapta, mégis jelenünk 
prózaírásában annak egyik legavatottabb krónikása: „Csak 
évekkel később értettem meg, amikor már hosszabb ideje 
éltem a városban, hogy a barátom, a nagyapja, a cukrászda 
új tulajdonosa, az egyezség és én is, a lakásaikkal, a szo-
kásaikkal, az ebédekkel együtt, a város és lakói által egy 
másik korban felhalmozott bölcsesség darabkái vagyunk. 
Mindannyian felelősséggel tartoztunk annak a ködlő, 
szigo rú, mégis kegyes fellegnek, ami magába szippantotta 
az em beri bölcsességet, az élettapasztalatot, a becsületet, 
és meg határozta azt is, hogy süteményt csak vasárnapi 
ebéd után eszünk, és akkor is csak fejenként egyet. Az ő 
házukban tanultam meg, hogy az akkori szigo rúan ellen-
őrzött életünk mellett léteznek más minőségű em beri kap-
csolatok és másmilyen élet is.” (96. o.) 

A másmilyen, egymástól elkülönböződő, szinergikusan 
egymásra ható életek Krstić prózanyelvében kaleidoszkóp-
szerűen rendeződnek össze, a „szép formákat néző” tükrös 
gyermekjátékban gyakorlatilag hulladék áll a tükrök által 
mutatott látvány közepében. Mindig ugyanaz a semmis ka-
cat, ami minden szemlélője számára új, élvezetes látványt 
alkot: „A múlt szüntelenül összefolyik a jelennel, de sose 
lát hatjuk előre, hogy fog érintkezni a két idősík, és mi szüle-
tik ebből az érintkezésből: vajon egy új gondolat vagy érzés, 
vagy visszarepít bennünket a múltba, és azt másnak fogjuk 
látni, mint amilyen volt. Minden pillanatunkban átéljük 

3 Pl. a magyarul is olvasható A Begringer-kastély, illetve Vízöntő c. regényekben.

egész életünket, a kezdetektől a jelenig. Minden új felis-
merés átszűrődik a felhalmozott tapasztalatok szűrőjén, és 
minden pillanatnyi érzés először összefonódik a valaha átélt 
érzelmekkel. Csak azután tisztul le és mozdul meg bennünk, 
ahogy korábban sose, és utána sem fog soha, és csak ben-
nünk, senki másban. Ezek a megismételhetetlen pillanatok 
teszik az embert, az életét, a mindennapjait és minden egyes 
pillanatát egyedivé, minden embertől, élettől, naptól, pilla-
nattól különbözővé.” (114. o.)

Krstić rövid fejezetekben idézi fel Braunék és saját csa-
ládja történetét, mindenekfölött Andrishoz és annak édes-
apjához fűződő kapcsolatának rejtett, olykor számára is 
értelmezhetetlen összefonódását, olykor szinte szófukarul, 
mintha a dokumentarizmus terepére szeretné terelni a fik-
ciót, ami képek, fényképek, szobrok, tárgyak, fontos hely-
színek fotóinak szövegbe illesztése révén azt igazolná, 
hogy az amnéziás Szabadka mégis megőrizte a személyes 
emlékeket, amelyeket az író immár szabadon fordít át el-
beszélői világába. Korábbi műveiben3 is fontos koncepció 
a kép és a valóság szembeállítása; itt nem a képet restau-
rálja, hanem abból épít történetet.

Végül a fordításról: a Quasimodo nem első magyar-
ra fordított Krstić-mű. A mostaniban viszont maradtak 
furcsaságok, pl. a lágerképben a „felvételez” kifejezés 
szerintem inkább „vételez”, a fényképeket pedig nem 
önkioltóval, hanem önkioldóval készítették akkoriban is, 
ám ez legyen a fordító T. Varga Piroska és a szerkesztő 
legnagyobb mulasztása. Fontos vállalkozás Boško Krstić 
2009-ben Szirmai Irodalmi Díjjal jutalmazott könyvének 
magyar fordítása.

(Forum Könyvkiadó, 2017)
Fekete J. József


