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AA z elmúlt másfél év legelevenebb irodalmi vitája a sokszínû poli-

tikai költészet újraéledésével volt kapcsolatos. Ebbe az izgal-

mas közegbe érkezik Barta András második regénye, mely már cí-

mével is provokálja a vitában felmerült kérdéseket. Hiszen az

„anyád” szó inkább a káromkodó, indulatos és épp ezzel eleve poli-

tizáló jelentésével jelenik meg a címben, és csak aztán az „édes-

anya” érzelmesebb jelentésével. De ez a kettõsség nem véletlen, 

hiszen a szöveg aztán ugyanilyen arányban beszél indulatosan és

érzelmesen az országról és az anyáról, merthogy ez a kettõ ebben 

a könyvben tényleg ugyanazt jelenti, a szív ugyanazon helyét foglal-

ja el.

A bizonytalan körvonalú történet voltaképp utópikus játék, politi-

kai szatíra teli rengeteg vicces és abszurd és õrült ötlettel, sok fan-

tasztikus, néhol szürreális eseménydarabbal, esszészerû részletek-

kel vagy épp publicisztikus betoldásokkal. Az ebbõl fakadó káosz

közepén állva csak annyi biztos, hogy valamikor a jövõben vagyunk,

Budapesten, a „második pálinkaháború” után, melynek rettenetes

következménye volt: elromlott az úgynevezett tér-idõ kapu. Csupa

furcsa figura tûnik fel közben, a hiba miatt sokan a múltból érkeznek

és persze a Föld minden zugából – és már önmagában vicces jele-

neteket szül. Például itt van Biberach, aki egyszerre fõispán és top-

menedzser, aztán Bözsike, az ellenzéket a dühös nonstoposok köré

szervezõ vezér, és a regény fõszereplõje, XA20 WH, aki ugyanannak

az ellenzéknek az egyik nagy reménysége. Közben jelen van a tör-

ténetben maga Goethe és Teller Ede is, akik, mondjuk, egy bizonyos

Mártikával vitatják meg néha a világ dolgait. Egyszóval egy óriási

karnevál a regény, dzsungel, melyben csak eltévedni lehet, de

amelyben nincsenek is utak és nincsenek ha-

tárok sem, se az idõ, se a tér nem az, se a mo-

rál, se a politikai korrektség nem az. Néhol arc-

pirítóan szemérmetlen és piszkos szájú az el-

beszélõ, máshol költõien árnyalt, néhol vadul

lázadó, máshol kisfiúsan hagyománytisztelõ –

de minden gesztusában ott a robbanás lehetõ-

sége, a provokáció vágya, a meglepõ, a szo-

katlan, a különleges ígérete. 

És ez nem csak a történetre igaz, ami ettõl

szándékoltan szétesik, de legalább szórakoz-

tatóan esik szét, hanem a nyelvre is. Esterházy

Péter, neki is a nyolcvanas években írt prózái

juthatnak eszünkbe: minden mondatban meg-

csillan valami az irodalom végtelenségébõl, a

magyar nyelv mélységébõl, a nyelvi játékok ki-

fogyhatatlanságából. Barta hatszáz oldalon ke-

resztül igazolja, hogy olyan különleges nyelvi

fantáziával rendelkezik, olyan szabadon képes

asszociálni és teremteni, mint a mai magyar irodalomban csak keve-

sen, közvetlen kortársai közül pedig talán senki. 

A könyvet azonban az anyával kapcsolatos részek teszik igazán

érdekessé és – bármilyen furcsa a fentiek után ezt a szót használni

– széppé. Ha már Esterházyt említettem: talán ezt is tõle tanulta

Barta, egészen pontosan A szív segédigéi címû mûbõl. Ott van vala-

mi hasonlóan katartikus élmény, az, hogy a szöveggel való játék, az

arcunkba tolt intertextualitás látszólag ugyan fontosabb, mint az eltit-

kolt és elviccelt mondanivaló, az anya halálának kimondhatatlansá-

ga, a gyász megoszthatatlansága, de végül mégis csak ez, a ko-

molyság marad felül. Barta Andrásnak most sikerül valami hasonlót

megcsinálnia: a sok laza és pornográf kiszólás közben elmondani a

még csak az ötvenes éveiben lévõ anya szenvedésekkel teli halálát,

az õrület határáig pörgetett szöveggyártás és történetmesélés köz-

ben megmutatni, hogy az anya elvesztése milyen fájdalommal és

aztán milyen hiányérzettel jár. És ezt épp az összekevert szövegvilá-

gok kontrasztja mutatja fel – a durvulással szemben látszik igazán

az érzékenység, és aztán ebbõl a túllépés ugyancsak fájdalmas

kényszere. A petefészekrák elhatalmasodása, a kórházi hetek meg-

aláztatása és aztán a temetés leírása megrendítõ, a fiú zavart gyá-

sza, a gyászba keveredõ tudatalatti szexuális konnotációk pedig fel-

kavarók.

De mindeközben végig kérdés az is, mit jelent a címbeli egyen-

lõségjel, Magyarország és az anya azonosítása. A két fõ történetszá-

lat ez köti össze, mert az ország legtöbbször emberként említõdik,

emberi tulajdonságokkal telítõdik. És ez fordítva is igaz: az anyához

kapcsolódó érzések az anya-országhoz, a szülõ-földhöz kapcsolódó

vegyes érzésekkel rokonok. Az anyával nehéz

együtt élni, ahogy sokak szerint az országban

is nehéz most élni, az anya hûséget követel,

ahogy az ország is – és még folytathatnánk.

Mondjuk, azzal, hogy az anya meghal – és ez

ebben a logikában az ország jövõbeli halálát

is jelenti. De talán mindennél jobban jelzi ezt a

különös egybeíródást egy tipikusnak mondha-

tó részlet: „Édesanyám szerencsés: a rák nem

fogyasztja le. Mert amennyit fogy a ráktól, a

rák mindig akkorát nõ benne, így marad

egyensúlyban a tömege. Mikor ezt szóvá tet-

tem, keserûen hörgött nevetés helyett, és azt

mondta, »még ebbõl a százhúszból is lefogy-

ni? hát nem volt nekem elég Trianon?«” Mert

ezt tudja igazán a könyv: a tragédiát megél-

ten, de mégis ironikusan elmesélni. (Barta

András: Magyarország = anyád. Libri Kiadó,

2013, 592 oldal, 3990 Ft)
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Kit anya szült


