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Ladányi István

Bevégzetlen teljesség
Lator László emlékezései

(Lator László: Megmaradt világ. Emlékezések. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 2011.)

Az önéletrajz műfaja, az élethez hű elbeszélés és a fikció viszonya, egyáltalán az élet elmond-
hatóságának kérdése tartós kihívása a kortárs irodalomnak és az irodalmat, írásbeliséget kutató 
irodalomtudománynak, kultúratudománynak is. Persze mindig is kihívást és problémát jelentet-
tek mindezek, Szent Ágostontól Rousseaun át Máraiig vagy Déry Tiborig. Márai nyilatkozatban 
határolódott el az életrajzi megfelelés olvashatóságától az Egy polgár vallomásaiban, Déry sajátos, 
nyilvánvaló fikciós beavatkozásokkal élt az Ítélet nincs vagy a Kyvagiokén történeteinek elbeszé-
lésénél, a kortárs írók közül pedig se vége, se hossza az önéletrajzi beszédmódokkal, megszó-
lalásokkal való játéknak, Esterházy Termelési regénye vagy a Harmonia caelestis éppúgy részesül 
az önéletrajz műfajiságából, miközben kihívó, frivol játékokat folytat vele, mint ahogy Garaczi 
László lemúrvallomásai vagy Kukorelly regénykísérletei is provokálják az önéletrajzot. Aztán ott 
vannak az „interjúregények”, Tolnai Költő disznózsírból vagy Bodor Ádám A börtön szaga című kö-
tetei, amelyek párbeszédes formában beszélnek a saját életről, a kérdező perspektíváját is beleírva 
ennek visszatekintő szemlélésébe.

Lator László a 2011-ben megjelent, majd 2012-ben bővített kiadásban újra napvilágot lá-
tott A megmaradt világot az Emlékezések műfaji megjelöléssel látja el, igen pontosan. A különös, 
szaggatottan csapongó próza az emlékezés működését viszi színre, annak ritmusát, összefüggés-
teremtését, az emlékek megőrzésének kapcsolódási mechanizmusait éppúgy sejtetve, mint az 
előhívás „performanciájának” sajátosságait, szabályait és esetlegességeit, magának az emlékezési 
folyamatnak a nekilendüléseit, részletgazdag cikázását, kitérőit, megállapodó körbetekintéseit, 
elfáradásait, újra- és újrakezdéseit. Ferencz Győző a kötet második kiadásához írott utószavában 
arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem egyszerűen műfaj, hanem módszer Latornál, műfajteremtő 
alkotói módszer. Már az első oldalon több ország, évtized idéződik meg, az emlékezést a máso-
dik világháború végi magyarországi életeseményeivel, a bevonulással kezdi, aztán az emlékezés 
sajátos kapcsolódásteremtéseit követve hozza szóba az életút egymástól nagyon távoli állomásait, 
ismereteit, hogy megállapodjon egy későbbi verset indukáló élménynél, és a versszerűség vizs-
gálata, a megértés felől jusson vissza az élményhez. Az egész emlékezési folyamatot összefűzik a 
versek, igazodási pontokként, emlékeztetve, de el is mozdulva, távolságot tartva az emlékektől, 
különlegesen kidolgozott szólamként. A versek beillesztése a visszaemlékező szövegbe nem va-
lamiféle Szabó Lőrinc-i keletkezésmagyarázat, inkább az emlékezés színreviteléhez tartozik ez is, 
annak jelzéseként, hogy ezekkel együtt emlékezik a visszaemlékező, ezekkel az erősen szervezett 
szövegekkel. Beszél egy költői működésmódról is, a költői világ tapasztalathoz tapadásáról is, de 
a tapasztalat és az emlékezet nyelvi beágyazottságáról is. Így, együtt a megismerést láttatja, a világ 
megismerését, egyenként a szétválasztható és megnevezhető, leírható részletekét, amelyek lát-
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hatólag megismerhető és leírható világot alkotnak, de ebben a megismerésben és leírásban nem 
kimeríthető világot, s épp ezért a vers, a költészetnek az egyetlen jelentésen túlira rányitó világa. 
Az emlékezési folyamatot tagolják-alakítják, súlyosabbá teszik ezek a versidézések-verselemzé-
sek, keletkezéstörténeti beágyazások, hogy aztán a könyv végére végképp a versek kerüljenek kö-
zéppontba, és egy-egy saját vers keletkezéstörténetének leírása és a visszaemlékező és aktuálisan 
olvasó én verselemzése vigye tovább, immár végképp az életműre téve a hangsúlyt, a könyv elején 
elindított emlékezési folyamatot. Ahogy az életeseményekre történő visszaemlékezések sem sa-
játítják ki az események értelmét, úgy a verselemzések is inkább a költészethez való viszonyról, 
versfelfogásról, a költészet (alkotási és befogadási folyamat, írás és olvasás) működésmódjáról 
szólnak, és miután magukhoz vonják az olvasó figyelmét, rögtön a versre irányítják, és visszaadják 
az olvasónak a verset, az olvasót a versnek.

A visszaemlékezésekben persze nemcsak a versekre, hanem saját egykori feljegyzésekre, 
mások leírt, elmondott (és emlékezetből felidézett) emlékeire, újságcikkekre, könyvekre és más 
dokumentumokra is támaszkodik, de sajátos dialogikusságot, perspektívasokszorozást jelent 
az is, ahogy egyik időt egy másik, szintén múlt idő élményeire, megfigyeléseire, viszonyulásaira 
emlékezve idézi meg, sokszor szóba hozva például már idős kori látogatását a szülőföldön, az 
akkori szembesüléseket a gyerekkor világával. Mindezt a gyerekkorról szólva, de láttatva, hogy 
nem közvetlenül, hanem többszörös áttételen keresztül valósul meg a hozzáférés a régmúlthoz, 
és minden emlék számtalan későbbihez vagy korábbihoz kapcsolódhat. Vagy az ötvenes évek 
elejének világából is visszatekintünk egy-egy megidézett személy előéletére és előrenézünk utó-
életére, ami persze már szintén múlttá lett, és legalább ideiglenesen lezárult eseménnyé – noha 
épp ez a visszaemlékezés érzékelteti velünk az összes esemény lezáratlanságát, lezárhatatlanságát. 
A visszatekintésekből fölsejlik a mélyen a múltba nyúló ugocsai köznemesi világ emlékezete, a 
XX. századi véres vagy vértelen fordulatoknak voltaképpen az átélés bensőségességében szinte 
magától értetődő története, megtévedések és árulások, majd megbánások egy történetté össze-
álló szövedéke, egykor élő, izzó boldogságérzések, gyönyörök megidézése az azóta halott kedves 
képén keresztül tűnik át, és helyszínek, nevek kavarognak, összerakhatóan, de nem biztos, hogy 
feltétlenül össze- s rendbe rakandóan. Egy-egy különösen tagolt, a gondolat indázását leképező, 
grammatikailag alig követhető mondatában komplett világokra nyit rálátást, részleteiben is: „A 
Tulipán utcai házban szabadultam meg végre szennyes gönceimtől, egyetlen tetves ingemtől s 
öltözhettem civilbe, unokabátyám, Siménfalvy Csaba (a háború utolsó napjaiban esett el, s ha 
azt mondom, értelmetlenül, azért is mondom, mert akkor már senki sem áltathatta magát sem-
mivel, akárhogy, akárhonnan nézte is a háborút. Az első békeévben, valahol Miskolc környékén 
találták meg szülei a sírját) egy ott maradt öltönyét kaptam meg, szép, világos halszálkamintás 
ruha volt, nem nagyon illett se rám, se hozzám, sokáig hordtam makói diákkoromban, az Eötvös 
Collegiumban, talán még körmendi tanárkodásom idején is.” (61) Figyeljük csak a zárójelben 
lévő, kétfelé nyitott mondatokat! Vagy a nem hozzá s rá illő öltöny negyed életet magába foglaló 
érintőleges szóba hozását. De ugyanígy idézhető lenne a Hold utcai dívány vándorútjának törté-
nete (139), s kötelező olvasmányként az Eötvös Collegiumról szóló, Reggeltől estig című fejezet, a 
felvételivel, a gólyasorssal, a beavatásokkal, a kollégium szellemi életének szerteágazó gazdagságá-
val és különösen a Collegium átalakulásával, az új hatalom részéről történő bedarálásával, annak 
leírásával, hogyan szivárog be a diktatorikus gondolkodás a mindennapok összes zugába, ponto-
sabban hogyan képződik meg azokban, talán még pontosabban, hogyan építkezik a hétköznapok 
világából is, a szerkezetében, embereiben eleve meglévő hajlamokból, amelyeket lehetőséghez 
juttat, támogat, fejleszt, rendszerré szervez.
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Az emlékező nem kíván magyarázni, nem bonyolódik az olvasót kiszolgáló részletezésekbe, 
nem kíván végleges és megnyugtató rendet tenni a történetében, egyszerűen emlékezik, és az 
emlékezés folyamatának leírásából az olvasó számára is összeáll egy világ a megmaradtból, nyilván 
mindenki számára másik, sőt az újabb olvasatokban vagy a műre emlékezve tovább alakul ez a 
világ, emlékezetünk élő részeként dolgozik bennünk tovább.

Az egész műnek végül is van egy időrendisége, lassan, vissza-visszatekintve halad előre, a há-
ború végi rövid, dicstelen katonáskodás, hadifogolytáborok induló emlékeiből, a Beregszászba 
történő hazatérés, majd a határon való átszökés történetéből visszaemlékezve kibomlik a gyerek-
kor világa is, a korai sásvári emlékek, helyszínek, emberek, történetek, a családtörténet csatlakozó 
szálai, a beregszászi gimnáziumi évek, de eközben, főleg az egyes emberek, emberi kapcsolatok 
nyomán előre is ugrunk, akár egy mondaton belül évtizedeket is, hogy megnézve kiből mi lett, 
későbbi perspektívából egy-egy személy hogyan tekintett vissza ugyanazokra az időkre, az ak-
tuálisan visszaemlékező kisgyerekkori vagy ifjúkori énjére vagy saját magára, hogy a rátekintés 
perspektíváiban megsokszorozódva, a történeten belül helyet, a visszaemlékezőben immár nyu-
galmat találva lássuk a megrázó, tragikus vagy egykor felkavaró eseményeket is. A visszaemlékező 
Lator mindig jelöli a perspektívát, jelzi, hogy ki az, aki a visszatekintő elbeszélőn kívül – vagyis 
hát épp benne – néz, kinek a tekintetét használja, egykori magáét vagy valaki neki mesélőét, me-
lyik régi énjét szemléli, és őt szemlélve, rajta keresztül melyik sajátnak tudott, időközben némi-
képp mégis idegenné lett múltat. 

Az emlékezés spontaneitásának nagyon tudatos színrevitele ez, nemcsak a szövegezésben, 
hanem az emlékezési folyamatban is tudatos, hiszen a szó szoros értelemben megértésre törek-
vő emlékezőt látunk, aki nem az igaz elmondás, netán az igazságkeresés igényével emlékezik, 
hanem a megértés, egykori önmaga és az egykori mások megértésének szándékával, újra és 
újra megvizsgálva, elgondolkodva, hogy ki miért is cselekedett úgy, ahogy épp cselekedett. 
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Erre az előre-hátra tekintő, súlyozó, összefüggéseket láttató-teremtő elbeszélésre fel is hívja a 
figyelmünket, rögtön az elején például, a Breszt-Litovszk című második fejezetben, Beregszászt 
körbejárva, egy felsorolás végén jelzi, hogy volna még mivel folytatnia a város épített öröksé-
gének megidézését, „de nem folytatom, éppen csak egy pillanatra, kétfelől nézve is ellenképül, 
hívtam elő Beregszász történelmi háttértartományát” (27). Ez a „kétfelől nézve is ellenképül” 
az egész visszaemlékezési folyamatra jellemző, az emlékező nem engedi meg magának, hogy 
gyorsan értelemhez juttassa emlékeit, és főleg nem, hogy egy értelemhez, úgy emlékezik, hogy 
nyitva hagyja az emlékezés értésének lehetőségeit, számolva az olvasó perspektívájával, pers-
pektíváival is.

Vagy a színre vitt emlékezés – a kompozíció – szép példája, ahogy a Kárpátaljáról Magyaror-
szágra szökés eseményének elbeszélése s utóvégre is nyugvópontra juttatása hosszasan halasztó-
dik a családtörténetbe szőtt történelmi és irodalomtörténeti kitérők révén. Szinte az elhagyott 
világ számbavétele, térképének fölrajzolása, a helynevek ízlelgetése az emlékezés, noha az emlé-
kező nem ad ilyesféle magyarázatot, csupán emlékezik. Aztán persze ebből az élményből-emlé-
kezésből-emlékleírásból is vers és versidézés lesz, és a vers nyomán elmélkedés a versről: „Úgy 
képzelem, a vers tömör testét nemegyszer éppen a más-más természetű anyagok összejátszása 
teremti meg, az ide-oda csúszó megvilágítás. És persze a szintaxis, a mondatok terjedelmének, 
iramának inkább váratlanul kínálkozó, mint kitervelt ingadozásai. A visszhangos hézagok, az el-
hallgatások, a szószaporítások. Vagy hogy a helyet félreérthetetlenül kijelölő Túrból egyszer csak 
ér lett.” (74) Ez a tagolt, körültekintő nyelvi, alkotói gond látszik a szerelem nyelvet kereső és létesítő 
leírásában is, nyelvet kereső, mert olyan nyelvet keres, amely a test nyelve is, ugyanakkor szelle-
mileg is megosztható, az értelem révén közvetíteni tudó nyelv, a testitől, az élő anyagitól elvont 
nyelv (143–144).

Megértési gyakorlatok ezek a visszaemlékezések, saját múltbéli énjeivel és másokkal, a 
múltbéli másokkal kapcsolatban is, de ezeket a megértési mechanizmusokat létrehozza az ol-
vasóban is. Számos rossz emlékből épül fel szép történet, így a Sásvár, 1945 fejezetben meg-
idézett, negatív szerepbe került PE később (de az emlékezésben azonnal a nyolcvanas évekbe 
ugorva), maga is szembekerülve múltbéli tévedésével, mintegy megtisztulva lép ki a vissza-
emlékezés folyamatából. Ugyanitt, egy másik személyről, a visszaemlékezőt egykor a festészet 
mesterségébe bevezető mesteréről mondja Lator: „Valami ilyesmit, a hatékony hiányt, a bevég-
zetlen teljességet tanította nekem fancsikai mesterem. Hogy nem kell minden vonalat meg-
húzni, minden részletet aggályosan kidolgozni, hogy egy-egy folttal, tárgytöredékkel, egy-egy 
kiválasztott valóságdarabról mindent el lehet mondani.” (34) A megmaradt világ megalkotás-
módját is jellemzik ezek a sorok, a teljesség már egy-egy fejezetben is ott van, és a mű végére 
érve is megmarad a bevégzetlenség.


