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NYAKLEVES SZÉKELY MÓDRA

Amagyar nyelv értelmezõ kéziszótára a következõképpen határoz-
za meg a nyakleves fogalmát: „Valakinek a nyakára, tarkójára,
és arcára tenyérrel adott ütés.”1 Ehhez mérten Nagy Lóránt2

pontosítja, sõt nagy mértékben fel is duzzasztja a fogalom jelentésme-
zejét: a nyaklevest a pedagógia évszázadokon keresztüli elengedhetet-
len tartozékaként azonosítja be – mint ahogyan azt kötetének fülszö-
vegében olvashatjuk. A fenyítés családjába sorolja a tenyeres, a körmös,
a fülhúzás, a térdeltetés és egyéb ínyencségek gyakorlataival egyetem-
ben: „A fizikai késztetés – ezt saját tapasztalatból mondom – boszor-
kányos módon tudott ösztönözni a fegyelemre és a tanulásra. Csak
piszkosul rosszul esett. Innen a rendkívüli meggyõzõ ereje.” Eme
vitathatatlanul hatékony fegyelmezõ és ösztönzõ eljárás elõfordulási és
alkalmazási formáival, stratégiáival ismerkedhetünk meg a múlt század
utolsó harmadának kommunista rendszerében felcseperedõ csíkszere-
dai ifjúság (csínytevéseinek) történetei mentén. Hogy hogyan kell
szöveget korrektúrázni egy sportpályán, mi az a lyukszi, és mitõl is
egyedi Elek apó tolla? Hogyan (nem) kell fára mászni, miért nem játék
a medve, mennyire könnyû egy trabant, illetve hogyan lehet forradal-
masítani a bábszínház mûvészetét? Hogyan vált Csíkszereda a lábtenisz
õshazájává, mik egy etnikai tisztogatás eljárásai, milyen egy autentikus
székely disznóvágás, s mitõl veszélyes az idegenben szerzett gól?
Ezekre a kérdésekre (és még számos másikra) mind választ kaphatunk
A nyakleves antológiájában.

A 2019 õszén bemutatott kötetet olvasva azonnal indokolttá válik a
címadás: a huszonhat történet mindegyikében kiosztódik legalább egy
(vagy több) nyakleves. A szerepek ugyan olykor felcserélõdnek a
felnõttek, gyerekek, szülõk, tanárok, diákok viszonyainak összetett
rendszerében, így tanár is kaphat diáktól, felnõtt is gyerektõl, s
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extrémebb esetben ember is a medvétõl (persze ezen esetek gyakori-
sága csekélyebb, következményei nagyobb súllyal bírnak, mint a
hierarchiai rendben felülrõl lefele irányuló pofozkodás megszokott
eseteiben), azonban egy dolgot biztosan állíthatunk az olvasottak
alapján: nyaklevest adni mindenképpen magasztosabb, kevésbé fájdal-
mas élmény, mint kapni.

A kötetben elbeszélt történetek életrajzi megalapozottságúak, a
hetvenes és nyolcvanas évek Csíkszeredáját tárják elénk, a gyermek
(két szöveg kivételével, melyek a kilencvenes években játszódnak, de
lényegi mondanivalójukban nem térnek el a többitõl) vagy éppen a
fiatal felnõtt szemével nézve azt. Az egyes szám elsõ személyû elbeszélõ
fõszereplõje is történeteinek, legtöbb esetben elszenvedõje is a szóban
forgó nyakleveseknek. A szövegek mindegyikét uraló személyesség a
kommunizmuskori Románia Kelet-Erdélyben élõ magyar anyanyelvû,
kisebbségi ember egyéni sorsát és egyéni történeteit nagyítja fel és
közelíti az olvasóhoz. A székely identitás, a gondolkodásmód és a
szokásrendszer is merõen kidomborodik a mûvekben, s a közössé-
ge(ke)t sajátos módon sújtó kommunista rezsim egyfajta görbetükrét
tartja elénk. A valós, életrajzi adatokkal alátámasztható, megtörtént
események óta eltelt idõ okozta rések a fantázia elemeivel, a politikai
rendszert és a közösség mindennapjait, általános állapotát tematizáló
ismeretterjesztõ adatokkal, kommentárokkal vannak kitöltve. Ezek a
szövegrészek (realitás és fantázia, megtörtént események és a külön-
bözõ ismeretek) remek fúzióját képezik a több évtized távlatából,
utólagosan kialakított, retrospektív értelmezési keretnek, illetve a
valóság ilyen módú elbeszélésének vagy elmesélésének. Így a gyermek
perspektívájából írott szövegek naivitása elegyedik az utólagos
értelmezõi nézõpont bölcsességével, kiegészül annak magyarázatai-
val, s olykor a fantázia konstruktív velejárójaként egy-két fantaszti-
kus elemmel is gazdagodik. Ugyanez az építõ jellegû összeolvadás
jellemzi a fiatal felnõtt szempontjából elbeszélt történeteket is,
csupán annyi különbséggel, hogy az addigi gyermeki játékosság
helyébe egy érettebb, ítéleteket és döntéseket meghozni képes fiatal
kritikus perspektívája kerül, persze azért nem nélkülözve a kellõ
komolytalanságot.

Nagy Lóránt kötete a történelemkönyvek módszertanától, de még a
hasonló, gyermek/fiatal perspektívát alkalmazó elbeszélõ mûvektõl is
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eltérõ módon képes beszélni errõl az idõszakról. A személyes történe-
teket nagy általánosságban a humor és az irónia jellemzi. E kettõt
egyfajta értelmezési lehetõségként kínálja fel a szöveg az adott idõszak-
ban uralkodó állapotok, az átéltek megértésére, feldolgozására. A mû-
veket színesítõ kommentárok, „beszólások”, az általuk létrejövõ irónia
és önirónia meghatározzák a szövegek mûködését, s ezáltal azok
olvasatát is. Amit a szöveg a humor révén képes kifejezni, azt a könyv
borítója egy karikatúrában foglalja össze: a könyv történeteinek
esszenciális elemeit, jelképeit egyetlen rajzba sûrítve hatásosan képez
kapcsolatot az ábra alatt szereplõ címmel, s valamelyest már a
kontextust is elõre kijelölik a karikatúra jelképei.

Számos esetben az elbeszélõ kiszól az olvasónak, s ezáltal kapcsolatot
teremt a befogadóval, bevonja õt a történet világába („ha hiszitek, ha
nem”). Ilyen szerepet lát el a jellegzetes, a történet úgymond csattanóját
követõ „Na?” kérdés is, ami a szövegek zárásában mintegy sajátos
mesebefejezõ formulává válik. Mintha az elbeszélõ a történet végén
még utoljára visszakérdezne: „Na... s ehhez mit szóltok?” Az elmés
felszólítás leginkább az orális mesélés gyakorlatát juttathatja eszünkbe,
amikor az elbeszélõ közvetlenül nekünk szegezi a kérdést egy humoros
anekdota elmesélése után, várva visszajelzésünket, reakciónkat vagy
véleményünket. Ugyan az olvasó csak a saját maga számára fogalmaz-
hat meg véleményt, vagy formálhat valamilyen ítéletet, mégis ez az
utolsó kérdés mintha interaktivitásra szólítana fel.

A nosztalgia impliciten, de fõleg expliciten (persze jól megindokolva,
esetleg kimagyarázva) több helyen is megjelenik: „Ezek hatékonysága
bizonyítottan felülmúlja a mai, modern nevelési módszerekéit, de etikai
oldalról nem feszegetem a dolgot, nehogy nosztalgiázással vádoljanak.
Tény az, hogy a pofozkodási érában semmivel sem volt magasabb a
lelkileg sérült gyerekek száma.” Az ilyen jellegû megszólalásokat
logikusan támasztja alá az elbeszélõ, így még a felületes olvasás
esetében sem hihetjük, hogy a letûnt idõszakot siratná. Sokkal inkább
arról van szó, hogy a kommunista rendszer néhány olyan elemét emeli
ki ilyenkor, melyeknek az egyszerû ember mindennapjaira és megél-
hetésére nézve kedvezõbb következményei voltak, elõny származott
belõlük (például kiszabott munkaidõ teljesítése utáni aznapi korlátlan
szabadidõ), azonban ezzel tulajdonképpen a mai helyzet kritikáját
fogalmazza meg. A feldobott probléma megoldására nem a régi mintát,
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hanem annak eredményességét hozza fel. Az egyik történelmi idõsíkkal
a másikra reflektál. A Lala címû elbeszélés a címben szereplõ árva fiú
megregulázásának két módszerét vezeti fel. A kilencvenes években a
csíksomlyói árvaházban a felnõttekkel szembeni tisztelet megadásának
tanítása a nyugati nézeteket valló apácák módszerei alapján a szép
beszéd (eredménytelen) stratégiája volt. Eredményesebb megoldásnak
mégis az elbeszélõ nyakleves-osztó pedagógiai módszere bizonyult:
„Húsz év telt el azóta. Lala felnõtt, dolgozik, gyerekei vannak, és a mai
napig így köszönt: »Jó napot kívánok, tanár úr!« Én pedig sokszor
eltöprengek azon, hogy mi a fészkes fekete fene lett volna a sok székely
gyermekbõl, ha mi magunk, külsõ segítség nélkül kellett volna õket
felneveljük. Na?”

Mindegyik szöveget egy-egy idézet vezeti be. Ezek származhatnak az
édesanyjától, lehetnek egy, az államfõt dicsõítõ vers sorai, de akár
székely közmondásokat, világirodalmi vagy bibliai idézeteket is talá-
lunk köztük. Szerepük azonos: kontextusában megelõlegezhetik a
szöveget, illetve egyfajta értelmezési keretet is adhatnak, amennyiben
az utánuk következõ történetre vonatkoztatjuk azokat, akár a címekkel
is viszonyba állítva. A történetek szövegének további jellegzetessége,
hogy az elbeszélõ a legtöbb esetben valamilyen, a korszakra és az akkor
történtekre vonatkozó kommentárt, következtetést fogalmaz meg, ami
konkrét ismeretanyagra támaszkodik, valós adatokat sorakoztat fel,
ugyanakkor ezekben a személyes vélemény jut érvényre. Általában ezek
a szövegrészek a történeteket vezetik be, s ezáltal tágabb kontextusba,
narratívába helyezik az egyes személyes történeteket. Ilyen felvezetõt
olvashatunk az Etnikai tisztogatás (egyébként egy nagyon elmés szójá-
tékon alapuló mûrõl van szó) elsõ bekezdésében: az elbeszélõ a világ
különbözõ etnikumai elleni atrocitásokat veszi számba. Az ismertetést
a következõképpen zárja: „Vidám történet elõtt, meditációra késztetõ
prológus.” Ennél ugyanakkor komorabb, a saját társadalomra konk-
rétabban vonatkozó felvezetõket is olvashatunk, például a Bonyolult
iskolanap bevezetõjében: „késõbb még az is kiderült, hogy alkalomadtán
még az sem számít, ha nem tanulsz, és a feladataidat elhanyagolod,
csak épp ne lógj ki a sorból. Ne legyen egyéniséged, és ne pofázz
kérdezetlenül. (...) Rájöttünk, annak ellenére, hogy mindenki tanulásra
ösztönzött, egy olyan társadalomban élünk, ahol a szellemi sötétek a
kiváltságosak. (...) A rendõrség, aki addig a népet védte a tolvajoktól,
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most a tolvajokat kezdte védeni a nép haragjától. (...) Az ablaknak
szeme volt, a falaknak füle. Aki kritikát zengett dicshimnusz helyett,
sehol nem volt biztonságban.” Ezek a gondolatok és tények már sokszor
és sok különbözõ módon megfogalmazódtak, s mégis ebben a kötetben
(újra)olvasva valahogyan más értelmet nyernek. Az individuum tapasz-
talati alapú felismerését tárják fel azáltal, hogy viszonyba vannak
állítva a megélt és elbeszélt történetekkel. Így a tapasztalati megala-
pozottság, az indoklás sem marad el a kijelentések mellõl, s még csak
azon sem csodálkozhatunk, hogy az így leírt társadalmi struktúrában
a nyakleves, illetve a tovább fejlesztett, még agresszívebb erõszakon
alapuló megfélemlítési és fenyítési formák képezik a rendfenntartás
alapjait.

Az antológiában felsorakoztatott mûvek terjedelemben eltérnek egy-
mástól: az egészen rövidtõl a több tíz oldalas szövegekig. Terjedelmük-
tõl függetlenül gördülékeny szövegek, melyek a humoros fordulatok,
szójátékok vagy éppen a történetbeli csavarok mentén valamilyen
történetvégi csattanó irányába terelik a szöveget, vagy egyfajta belsõ
feszültséget teremtenek, amit aztán a beleélõ olvasó a történetben
haladva igyekszik feloldani. A szövegek akár egyenként, tetszõleges
sorrendben is olvashatók. Azt sem állíthatjuk azonban, hogy a szövegek
kötetbeli sorrendjének ne lenne semmilyen logikája. Az elsõtõl az
utolsóig, ugyan kisebb ugrások, kitérések és beékelések alkalmazásával,
de egyfajta elnagyolt, mégis lineáris idõrendi sorrendet követnek a
történetek. A nyitó szöveg (Lyukszi) röviden beszéli el egy ártatlan
kisgyermekkori csínynek a történetét, amit a fõszereplõ-elbeszélõ
„Ecsémmel” együtt követett el. Ez a történet még nem az iskolai
környezetben, hanem a családon belüli nevelõdési és szocializációs
rendszer jelképes terében játszódik, amikor a nagymama templomba
viszi õket, s az ott elkövetett vétség következtében ez alkalommal õ
maga osztja ki azokat a bizonyos nyakleveseket. A második, Elek apó
öröksége címû írás ugyan két évvel is visszaugrik az idõben, azonban
az elsõ osztályos Lórántot már az iskolai, tanítók és tanárok általi
szocializáció közegében láthatjuk. Mindezekhez mérten a kötet Az
utolsó címû szövege – címének megfelelõen – tudatos szerkesztési elvek
alapján került az antológia végére. A humort mellõzve, némi keserû
iróniával mutat rá a kommunista társadalom minden rétegét behálózó
korrupció, az egyéni és a szólásszabadság hiányának súlyosságára,
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kiemelve az „egyszerû” ember kiszolgáltatottságát és a rendszernek
való alárendeltségét. A szövegbe fûzött kommentárok az író-elbeszélõ
értelmezési keretét kínálják a letûnt, de sokak által átélt idõszaknak.
Itt valósul meg a legerõteljesebben a szubjektív vélemény megfogalma-
zása, mintegy zárásként biztosítva az elbeszélõ szilárdan elfoglalt
álláspontját a történetekben is, több alkalommal megfogalmazott
súlyosabb atrocitásokkal, összességében az egész kommunista rezsim-
mel szemben. A kötetben több helyen is elõforduló nosztalgikus
hangvételnek nyoma sincs ebben a zárásban, s ezzel az elbeszélõ kiteszi
azt a képzeletbeli felkiáltójelt, ami arra igyekszik felhívni a figyelmet,
hogy bár a politikai rendszer egyes apró szegmensei nem voltak eleve
negatívak, mégis a gyakorlati megvalósítás összességében határozottan
negatív irányba billentette a történtek megítélését.

Nagy Lóránt történetei nagyon érzékenyen rajzolják meg annak a
társadalmi rendnek a körvonalait, melyben a hatalom célzottan és
nagyon erõteljesen egy, a testet megcélzó fegyelmezési politikát követ
(gyermekek fizikai megfélemlítés általi nevelése, rendõri túlkapások és
verések, kényszermunka), s ezzel párhuzamosan a tudást, az ismere-
teket, a (szabad) gondolkodást veszélyforrásnak, korlátozandónak ítéli
meg. Mindezt a kötetben szereplõ történetek úgy mutatják meg, hogy
lokálisan és temporálisan, még a szituációkra nézve is konkrétak,
egyediek. A korabeli Csíkszeredának, a város közösségének kifejezetten
részletes és pontos társadalomrajzát, leírását olvashatjuk ki a mûvek-
bõl. A helybéli olvasó azonnal felismerheti a helyszíneket, az intézmé-
nyeket, s ugyanígy számos név szerint említett vagy csupán körülírt
szereplõ is azonnal felismerhetõvé válik a – nevezzük így – „beavatott”
helybéli, esetleg elszármazott olvasók számára. Számos érvényes
olvasata kialakulhat az antológiának attól függõen, hogy az olvasó csíki
vagy sem; az író korosztályának vagy esetleg a még rendszerváltás
elõtt felnõtt generációk egyikének tagja, vagy késõbb született, s az
efféle történetek valósága számára nem nyugszik empirikus alapokon.
Ezt azonban nem kell úgy értenünk, hogy kijelölt célközönsége lenne
a kötetnek, hiszen minden egyes olvasó számára nyújthat valami újat,
érdekeset a kötet. A részrehajlás legapróbb jelét is mellõzve azonban
nem tagadhatjuk, hogy a csíki olvasók talán másképpen értik, máskép-
pen nevetnek vagy éppen elmélkednek a Nagy Lóránt által leírtakon,
némelyek esetében: emlékeken.
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Összességében a kötetet végigmérve A nyakleves antológiája elsõdle-
ges funkciójában szórakoztat, és ezen feladatát maradéktalanul látja
el. Ugyanakkor tájékoztat is, hiszen nem enged megfeledkezni az
elbeszéltek (múltbéli) valóságosságáról, s ezt erõsítik, formálják a
visszatekintõ elbeszélõi pozícióból megfogalmazott nézetek, vélemé-
nyek. A kötet ezen két funkciója egymás kiegészítésében a nyilvános
írásbeli beszédnek egy olyan terét teremti meg, melyben az egyén
megnyilatkozhat, mesélhet, megoszthatja nézeteit, valami újat és
egyedit állíthat. Így ezek alapján szinte mindegy, hogy az olvasó a
felsorolt (és fel nem sorolt) kategóriák melyikébe tartozik, mivel
a felkínált értelmezési lehetõségek és pozíciók valamelyikében biztosan
megtalálja a számára kedvezõt, amellyel képes lesz a poénok, a
tanulságok, a csattanók értelmezésére, a jelentésrétegek kibontására,
s mindezek által a mû élvezete közbeni saját álláspont kialakítására.
A kommunizmus egy idõszakának ezen szubjektív elbeszélése sokak
számára közelebbivé, érthetõbbé teheti ezt a nagy mértékben megha-
tározó korszakot, hiszen ennek jól vagy éppen kevésbé felismerhetõ
hatásait mai napig is magán viseli a teljes társadalom, hiszen társa-
dalmunk, akárcsak a fõszereplõ, nem úszhatta meg a nyakleves(eke)t.
Mindenképpen érdemes elolvasni a kötet történeteit: akár érdeklõdünk
az adott történelmi korszak iránt, akár nem; akár átéltük, akár csak
mások általi „mesék” maradnak számunkra. Csak az számít, hogy végsõ
soron gyermek mindenki volt egyszer, nevetni mindenki szeret, gon-
dolkodni és mérlegelni pedig mindenki számára hasznos és ajánlott, s
ha nyaklevest nem is adott vagy kapott az a teljes olvasótábor, legalább
azért már mindenki hallott errõl a jelenségrõl. De ha mégsem: most,
ebben a kötetben biztosan olvasni fog róla!
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