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Térey János első (igazi ?) regényéről nem-
hogy kritikát nem akartam írni, de igaz-
ság szerint elolvasni sem terveztem : min-
dig is a lírikusért rajongtam feltétlen tisz-
telettel, akinek hangját az A természetes 
arroganciából ismertem meg, őt ma-
gát először pedig elsőéves egyetemista-
ként a PIM kertjében a Quimbyvel egy 
színpadon láttam – baseballsapkában 
a mikrofonba üvölteni. A verses regé-
nyei ehhez képest modorosnak tűntek. 
Aztán elém került Kálmán C. György-
nek a könyvheti ÉS-ben megjelent re-
cenziója, amely majd’ minden mondatá-
val kudarcnak nyilvánította a Káli holta-
kat úgy regényként, mint Térey első regé-
nyeként ; meggyőzött arról, hogy nekem 
tetszeni fog. A regényprojekt ugyanis leg-
alább egy tekintetben igen távol esik attól, 
hogy csődnek lehessen nevezni : ízig-vérig 
olyan intellektuális próza, ami számos re-
giszterből, zsánerből és médiumból épít 
be elemeket, erre az integratív természe-
tére pedig a könyv nem mulaszt el reflek-
tálni semmilyen (narratív, történeti, ka-
rakterábrázolási stb.) szinten. Legyen szó 
a zombi fandomról, az industrial rock ze-
nei műfajáról, a celebkultusz és a művész-
világ pszeudoparnasszusának metszés-
pontjairól vagy éppen az ökokritikáról, 
Térey addig csiszolta a szövegkompozí-
ciót, amíg az egyes pontok nagyon is egy 
irányba mutató vektorokba tömörültek – 
a Káli holtak zombisorozata, ha nem tér-
ne vissza az Epilógus címet kapó negye-
dik részben, akkor is megmaradna refe-
renciakeretként a második és harmadik 
részt látszólag uraló Hamlettel és Hara-
miákkal szemközt, sőt zsánerként az (ép-
pen a színház mint a tévésorozatokhoz 
képest más médiumspecifikussággal bí-
ró) adaptáció(s mező) hátterét biztosít-
ja. Ha, Kálmán C. szavaival élve, a Ká-
li holtak „nem egy nagy történet”, a ter-
jedelme annyiban mindképp indokolt, 
hogy pontosan a sorozatforgatás látens 
iterativitása fogja egybe a szálakat és raj-
zolja ki az ívet.

A regény középpontjában álló fikci-
ós revanstörténetben visszatérő teme-
tetlen holtak, vagyis a török időkben 
a  Káli-medencében elpusztított ősla-
kosok egy skandináv forgatókönyvíró 
és a rendezői pozíciót szép lassan majd-
hogynem átvevő maszkmester segítsé-
gével elevenednek meg, ezzel rögtön 
az elején az adaptáció problematikájá-
ra irányítva az olvasói figyelmet. Elő-
ször a  lokalizálhatóság miatt, ugyan-
is az első magyar zombisorozatról van 
szó, amelynek a főszereplőjét alakító 
elbeszélő Csáky Alexet nem is hívhat-
nák máshogy a produkcióban, mint Bo-
tond (ami már eleve egy adaptált Dá-
vid és Góliát történet előbbi szereplőjé-
nek feltetethető meg a magyar regevi-
lágban [a honosítás amúgy is visszaté-
rő eleme a regénynek, például a Hamlet 
trianonadaptációjában Yorickból Gyu-
ri lesz [p. 512]). Másodszor a soroza-
tokban elfoglalt helyi értékét tekintve : 
a popkultúra klasszikusai (pl. George 
A. Romero, Rob Zombie vagy Wes 
Craven filmjei többek közt) a mai sike-
rekkel (The Walking Dead, The Strain, 
Z Nation stb.) együtt vegyülnek olyan 
kortárs magyar könzöségkedvencek kö-
zé, mint a Mi kis falunk. Harmadszor 
a többszöri bizonygatása annak, hogy 
ez tényleg minőségi termék (p. 43, 334), 
nemcsak azt teszi megfontolás tárgyává 
a regény egésze szempontjából is, meny-
nyi popkult anyagot bír el a szépiroda-
lom, és mikortól kezdünk el provoká-
lódni azzal, hogy már a The Night of 
the Living Dead vagy a Nine Inch Nails 
March of the Pigsjének esztétikai értéke-
it mérlegeljük, de a Káli holtak szintén 
a zombifilmek azon markáns és kezdet-
től jelen lévő diszkurzív figuráját aknáz-
za ki, amely alapján az élőhalott horda 
egyértelműen a fogyasztói társadalom 

kritikájaként jelenik meg : mennyire kell 
tehát egy színésznek vagy írónak ma-
gának is adaptálódnia ahhoz a helyzet-
hez, hogy megélhetésének jelentékeny 
részét ilyen sorozatokban való részvéte-
lével szerezze ? (Gondoljunk itt az „Így 
vagyunk mi országos sztárok” legalább 
kettős modalitású [szkepszist vagy le-
mondást sugárzó] kijelentésére [p. 481].) 
Negyedszer, és a regény pretextusának 
egyik kikötésére alludálva („Egészen 
más a helyzet a tájjal.”), a természet for-
málása és a rehabilitáció is összeütkö-
zésbe kerülnek, amennyiben a fővárosi 
yuppie-k áttelepülése a Káli-medencébe 
gyakorlatilag egy ottani bulinegyedet 
eredményezve homogenizálta a vidéket, 
és tükrözte rá a belvárost, ugyanakkor 
a feltámadó holtak ezeket az építménye-
ket sem kímélve a környéknek a törté-
nelmi múltban még kiegyensúlyozott-
nak és eredetinek gondolt ökológia ál-
lapotát kívánják visszaállítani ; ez eset-
ben az adaptáció azt a környezetet érinti, 
amely külön szereplőként van a forga-
tókönyvbe írva (p. 90, 395) és „hazai 
Provence”-ként aposztrofálva (p. 16). 
Utóbbi esetben az átvitel szülte megne-
vezés bár szarkasztikus, abba a diskur-
zushálózatba ágyazza a tájat, amelyben 
nem tud nem műviként, preparáltként, 
előállítottként létezni úgy a  forgatás, 
mint a szöveg számára. Ha a Káli hol-
tak produkció autentikus, illetve érin-
tetlen helyszíneket keres is, a szereplők 
percepciója pont a sorozatnak köszön-
hetően változik meg a Káli-medencéről 
(p. 330), és kerül közelebb – az egyéb-
ként a regényben hivatkozott – Lars von 
Trier antikrisztusi erdejéhez.

A kihelyezett helyszínekkel dolgozó 
forgatás azonban rámutat arra is, hogy 
Alex a dicsérő kritikai visszhangok elle-
nére talán mégsem a legtehetségesebb 
színészek egyike ; képtelen green wall 
előtt játszani, bizonyos jelenetek, mint 
például a mosóházi felvétel (p. 327), pe-
dig kizárólag technikai okok miatt ma-
radnak ki a sorozatból. Az E/1-es elbe-
szélő szólam persze masszív gátja an-
nak, hogy a szövegben ez explicitté vál-
jon, hovatovább, a látszólag zanzásított 
és szelektálatlan kritikafogyasztással 
Alex ugyanúgy aládúcolja saját nimbu-
szát, ahogy a közhelyes önmarcangolás-
sal, valamint e depresszív állapotainak az 
önbizalomtól túltengő epizódokkal tör-
ténő váltakozásával teszi. A perspektíva-
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választás fukcionalitásában mindazon-
által egyrészt a bennfentesség atmoszfé-
ráját árasztja – valahányszor Alex a ren-
dezői kommentárokat helyreteszi, be-
pillantást enged a kulisszák mögé, vagy 
leleplez kameraállásokat, stb. –, másrészt 
képessé avatja Alexet arra, hogy az egyre 
inkább alteregójaként szolgáló Botond 
cselekedeteit, érzelemvilágát már E/3-
ból tudja narrálni. A sorozat főszereplő-
jének egydimenzionalitása (hogy védje 
a falu „egységét és biztonságát” [p. 42]) 
mellett a regény főszereplőjének kliséi 
sem törpülnek el azonban : a nagyszü-
lői vidékre hazaérkező Alex sablonos si-
rámai, hamis nosztalgiája által fűtött és 
kultúrpesszimizmussal átitatott bölcsel-
kedései (p. 243), apja végstádiumú rák-
jának filmszerűen megvalósuló adek-
vátsága a cselekmény drámai pontján 
(p. 412), ahol az öreg pont úgy beszél-
get halottjaival, ahogyan Alexhez Ham-
letként „a  papa szelleme is hazaláto-
gat időnként” (p. 174), tükröződéseket 
hoz létre színész és szerepe nexusában. 
Ugyanakkor az, hogy a történet végére 
Alex egyre lejjebb csúszik, és folyamato-
san esik ki szerepeiből, míg végül maga is 
lassan zombivá válik, holott Botondként 
mégiscsak sikerül megállítani (vagy leg-
alábbis késleltetni) az apokalipszist, leg-
alább annyira felhívja a figyelmet a szö-
vegkomplexum megcsináltságára, mint 
Shakespeare összepárosítása Trianonnal, 
Schilleré pedig a metálzenével – elvégre 

„ebben az országban csakis az kell, ami ri-
kító. A népszerűségért virítanod kell. Er-
refelé mindennek kötelező nagyon vala-
milyennek lennie. Vagy elemien brutá-
lisnak, vagy meghökkentően mélynek, 
vagy nagyon popnak, nagyon konzerva-
tívnak, vagy nagyon liberálisnak. A Ká-
li holtak ilyen lesz, egyszerre brutális és 
pop” (p. 39).

És a Káli holtak regényként valóban 
brutális és pop, ahogy a trasht szüntele-
nül műviségbe hajtja a metalepsziseivel : 
nem pusztán azzal, hogy a színdarabo-
kat jórészt a recepciójukból ismerjük 
meg (MaNcs, Revizor, 168 óra, stb. [158 
sk.]), hanem a szereplők skizofrén álla-
potával, amibe ugyanakkor a történé-
seknek Alex saját szólamán való átszű-
rődése is belejátszik ; pl. a faluban gyak-
ran jelmezben és gépkarabéllyal a hátán 
jelenik meg (p. 76), pont annak a szí-
nésznőnek nem jut eszébe egyik neve 
sem, aki a saját nevén játszik a sorozat-

ban is (ráadásul Barbarának hívják, ami 
a zombik = betolakodó barbárok narra-
tívába ugyanannyira passzol, amennyire 
a szereplő a ’80-as évek retrohangulatát 
enaktáló kortárs sorozatsiker Stranger 
Things legkedveltebb karakterével osz-
tozik a keresztnevén), egészen az olyan 
hagyományosan textuális tükrözése-
kig, mint a szövegíró önidézete egy re-
gényéből, amelyet Alex nem ismer fel 
(p. 101). A regény ezzel párhuzamosan 
dolgozik azon, hogy eredeti és másolat, 
személyiség és szerep, szöveg és vendég-
szöveg a színdarabok és a sorozat szü-
zsébe ágyazott szintjén ugyanannyira 
ne legyenek elválaszthatók egymástól, 
mint Alex recsitálásai a saját megszóla-
lásától vagy a regény primeren alkalma-
zott intertextusai a Térey-prózától. Az 
egymást követő mise-en-abyme-okkal 
a Líviával készült interjútól – ahol az 
volt rendezői utasításként adva, hogy 
meg kell mutatnia a szenvedést, amit 
a szereptől való elszakadása vált ki (p. 
330 sk.) – Növényi és Borombovics té-
vés szereplésén keresztül – ahol a hor-
ror értelmezési irányait fejtegetik (p. 
393) – Alex gyomorrontásáig – amely-
nek legintenzívebb szimptómái pont 
a mérgezéses csúcsjelentben jelentkez-
nek a színpadon (p. 426 [a regény vé-
gén az Alex felé érkező megjegyzés Lu-
cától, miszerint bele fog halni a szerep-
be {p. 517}, már más fénytörésbe helyezi 
ezt az eseményt az olvasó szemében]) – 
minden túl van dramat(urg)izálva ; nem 
csoda, hogy a maszkmester majdnem 
átvette a sorozat rendezését. A horror 
mint a transzgresszió prototipikus zsá-
nere (p. 26) pedig metafigurájává válik 
minden metafikciós aktusnak, ahol az 
oldás és a kötés, a szövegben reflektáltan 
színre vitt összeérés és szegregáció ke-
rül a középpontba. Ezért nem meglepő, 
hogy a textuális mechanizmusok kul-
csát éppen abban a kommentben talál-
juk meg, amely megállapítja a Káli hol-
takról, hogy az „nem egy Holtak hajna-
la vagy Ház az erdő mélyén. Abból úgyis 
csak egy van” (p. 333). Való igaz, a The 
Cabin in the Woodsnak nincs remake-
je, ellentétben Romero filmjeivel, vi-
szont maga egy zsánermixe valameny-
nyi horrorklasszikusnak. Térey regénye 
nagyon is hajaz erre, amikor változatos 
szinteken, de Botond és Hamlet összeér-
nek („mégsem ég és föld a kettő” [p. 78]) 
Alex önfelmentésében pontosan úgy, 

ahogyan a névegyezés motiválttá válik 
a sorozat technikai eljárásmódjainak és 
felvállalt honosításainak a révén a Doom 
tervezője, John és a horrorfilmes George 
A. (p. 127) között – a „Romerók” for-
ma így inog meg egyértelmű denotáci-
ójában, és többé már nem pusztán a fil-
meket jelenti. Nem beszélve arról, hogy 
alkotó és alkotás viszonya a határátlé-
pés szempontjából hasonlóan markáns 
módon újfent csak a popkultúra ereden-
dően intermediális volta felől kerül elő, 
méghozzá Rachel Blake hip-hopjának 
és twitterüzeneteinek kapcsolatában 
(p. 370 sk.).

A transzgresszivitás textuális műve-
leteinek hatásmezeje a regényben még 
egy szembetűnő viszonyra terjed ki, 
méghozzá a lokalitás sajátosságának és 
a globalitás homogenizációs tendenci-
áinak bevett ellentétét érinti. Ugyan-
akkor e viszony dekonstrukciója a hely 
szellemének túlhangsúlyozása, a helyszí-
ni forgatások szükségszerűségének is-
métlődő felemlegetése – a már szintén 
említett, a változó Káli-medencére irá-
nyuló kultúrpesszimista szólamokkal 
megfejelve – legalábbis lehetséges ol-
vasási útként van ajánlva a regény ál-
tal. Kiindulási pontként adódik ehhez 
a nemzettudatnak az ironikus megkö-
zelítése miatt fixálhatatlan helyi érté-
ke a művészeti diskurzusban. Az értel-
mezés ennélfogva a kor- és tájhű ru-
háktól (p. 25) egészen addig haladhat, 
hogy „mindenhol mi jövünk szembe” 
(p. 13), mégis világsikerként élünk meg 
néhány száz nemzetközileg eladott pél-
dányt egy könyvből (p. 106), és az olyan 
díjaknak örülünk, amelyeket határain-



90

kon kívül legfeljebb a Wikipediáról is-
merhetnek (p. 424). E provincialitással 
ellentétes mozgást képviselne a globa-
lizáció, azonban éppen a provincialét 
erősödik ennek köszönhetően is, hiszen 
a regény állítása szerint ugyanaz törté-
nik Kolozsvárral (p. 155, 515 sk.), mint 
a Káli-medencével (p. 90) az elbeszé-
lő szerepei szempontjából : a többszörös 
gyarmatosításnak, a technológiai prog-
resszió nyújtotta sivárságnak köszönhe-
tően a (poszt)kommunista árkádok szi-
lárdulnak meg a természet Árkádiájával 
szemben. A kérdés csak az, létezik-e fel-
támadás, és kell-e egyáltalán, továbbá 
mennyiben járunk jobban a holtak visz-
szatértével ? Kolozsvár alternatívájaként 
egy autentikusnak és organikusnak be-
állított Erdély-eszme kínálkozik, a Ká-
li-medencéé pedig a ludditai hévvel tü-
zelt ökológiai rehabilitáció : holott a Káli 
holtak forgatása a maga mise-en-scène-
jével ugyanazt a környezetformálást va-
lósítja meg, mint a zombik (az újságpa-
pírral beburkolt kirakatüvegek az apo-
kalipszis víziójának rögzítéséhez szük-
séges elemeknek pusztán egyike [p. 18]), 
csak mellékhatásaként újabb ipari ér-
dekeltségeket vonz a térségbe – nehéz 
nem úgy olvasni a felkínált szcenárió-
kat, mint amelyek egyben nem a regény 
metafikciós logikájának inszcenírozásai 
is. Ahogy a holtak pora nem törölhe-
tő le a lencséről (p. 395), és a káli fau-
na sem keríthető el úgy, mint egy ál-
latkertben (p. 22), ugyanúgy egyre ne-
hezebben különíthető el a Káli holtak 
a Káli holtaktól fikciós működésében. 
Amikor pedig a Káli-medence lokali-
tása a zombiparadigma epidemiológiai 
globalitásának feszül neki, a legfenyege-
tőbbnek tényleg az mutatkozik, hogy hi-
ába próbálja a regény legalább a saját to-
pográfiáját kiterjeszteni a szentpétervári, 
isztambuli és kolozsvári vendégjátékok-
kal, az elbeszélői szólam jövővíziójának 
konklúziója mégiscsak az marad, hogy 
túl szűk ez a medence a feltámadt ha-
lottainkkal való együttéléshez.

Daniel Kehlmann Tyll című könyve 
jól illeszkedik az elmúlt évtized legje-
lentősebb német regényeinek a sorába 
(Ingo Schulze Adam und Evelyn, Robert 
Menasse Die Hauptstadt, Bodo Kirchhoff 
Widerfahrnis. Az utóbbiak a Tyllhez ha-
sonlóan a Deutscher Buchpreis nyertesei), 
de nekem mégis Uwe Tellkamp a rend-
szerváltás előtti Drezdát bemutató A To-
rony című regénye óta a legérdekesebb és 
legnagyobb szabású német regény. Törté-
nelmi kulisszák mögé bújva mutatja be 
a csepűrágók sorsát. Bár ez egy kissé le-
egyszerűsítő megfogalmazás. Tyll ugyan-
is valóban művész lesz, igazi, kiváló, el-
sőrangú művész, aki ismeri saját magát, 
és meg tudja mondani a saját maga árát. 
Művésze lesz a behódolásnak, az életben 
maradásnak, aminek mindig jól kifejez-
hető ára van. Mindkét részről. Nevettet, 
szórakoztat, elfeledteti a gondokat, ha 
kell még őszinte is megfelelő ellenszolgál-
tatásért, méltányos juttatásért. Ezt még 
valahogy érzi magától is az olvasó. A re-
gény azonban ennél többet mond a visel-
kedésünkről : a behódolásnak ugyanis ret-
tenetes ára van, amit mindkét részről meg 
kell fizetni. A csepűrágó a saját életével 
fizet, mert a szolgaságot rettenetnek éli 
meg, és, bár próbálja szabadságnak meg-
élni a mindennapi megalkuvásokat, tudja, 
hogy ő valójában mindent adott magá-
ból, és ezért cserébe legfeljebb aprópénzt 
kapott, és közben eltelt a szolgáltatások 
között az élete. De ára van a hódoltatás-
nak is, mert a művészeti szolgáltatásokat 
megrendelő uraság nevetség tárgya lesz, 
amit utóbb sehogy nem lehet visszavonni, 
a tréfából gúny lesz, a gúnyból tragédia, 
és hiába indultunk el a nevetéstől, egyszer 
csak mindenki halott lesz. A regény fő té-
mája valójában tehát nem az állítólagosan 
elkövetett történelmi csínytevések kitár-
gyalása, hanem a Thomas Mann-i érte-
lemben vett művészfigura és művészsors 
tovább gondolása. Hogy milyen árat fi-
zet a művész a művészi szabadságért, és 
mi a műélvezet ára.

A történelem, a háború, a politika, 
az anekdoták voltaképpen csak díszle-
tül szolgálnak, a történet sokkal inkább 

szól az emberek közötti kapcsolatok 
mélységéről, meghittségéről, barátság-
ról és összetartozásról. Érdekes, hogy eb-
ből a listából hiányzik a szerelem. A tör-
ténetek ugyanis mindig szimbolikusak, 
és mindig érthetők egy elvont szinten is. 
A mozaikszerűen összeszerkesztett regény 
minden részletében és egészében is úgy 
van megkomponálva, hogy az élni aka-
rásnak legyen valami különös példázata. 
A történetek ennek mentén állnak ösz-
sze. A szereplőket is ez rendezi hierarchi-
ába. Tyllnek a művészet az életben ma-
radást jelenti. Tyll pedig legfőképpen él-
ni akar. A regény hátterében egy örökös 
háború van, voltaképpen mindegy is mi-
lyen háború. A háború mint létállapot 
fontos, az emberi életnek nincs értéke, 
számolatlanul nőnek a hullahegyek. És 
nemcsak a háború tör az emberek életé-
re, betegségek, járványok pusztítanak, és 
ha mindez nem elég, és valaki még min-
dig életben van valami csoda folytán, azt 
maga az állam és az egyház emészti fel, 
mondjuk egy inkvizíciós eljárásban. Ez 
tehát az a közeg, amelyben művészet él-
ve maradni, és ahol Tyll, a tréfacsináló, 
a csepűrágó, a kötéltáncos, a zsonglőr, az 
udvari bolond, az énekes, a mesemondó, 
a balett-táncos és színész életben marad.

„Lesz nálam egy meleg szobád, éhezni 
sem fogsz” – kínálják meg egy ajánlat-
tal a már öregedő Tyllt. Mert mi lesz, ha 
kitör a béke, és Tyll már öreg lesz a kö-
téltánchoz, és leesik a kötélről, vagy el-
felejti a mese kellős közepén a szavakat, 
leejti a labdákat, zsonglőrködés közben ? 
Erre is gondolni kell, nem ? Hallgassuk 
csak, mit mond erre Tyll :

„Kegyelemkenyéren akarsz tartani, ki-
csi Liz ? Napi leves, vastag takaró, meleg 
papucs, amíg békében meg nem halok ?”

„Nem olyan rossz az.”

m o h á c s I   á r p á d

a behódolás művészete
daniel Kehlmann : Tyll
magvető, Budapest, 2018
fodor zsuzsa fordítása

  

  Smid Róbert (1986) : AZ MTA-eLTe 
Általános irodalomtudományi Kuta-
tócsoport munkatársa, disszertációját 
a  pszichoanalízis médiumarcheológiai 
diskurzusából írta. Kritikákat főleg fiatal 
alkotókról közöl, tanulmányai a mediális 
kultúratudomány témáit dolgozzák fel.
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„De tudod, mi az, ami jobb ennél ? 
Jobb, mint békében meghalni ?”

„Mondd meg nekem !”
„Nem meghalni, kicsi Liz. Az sok-

kal jobb.”

Egyébként a szálak tökéletesen össze-
forrnak, minden képletes jelentés újabb 
és újabb értelmet nyer az egyes történe-
tekben, és aztán minden ilyen elvont je-
lentés újra fizikai értelmet is kap. Tyll 
iménti beszélgetése a téli királynéval zaj-
lott, ő a kicsi Liz. A regény elején több-
ször emlegetik a téli királyokat, de ak-
kor nem kapunk magyarázatot még az 
elnevezésre, csak érezzük olvasóként, 
hogy ez egy annyira különleges fordu-
lat, hogy még lesz jelentősége a törté-
netben. Aztán megkapjuk a magyaráza-
tot, egy anekdotává nemesült történel-
mi hagyományra utal az elnevezés, az 
illető pár uralkodó lett, de történelmi 
perspektívából nézve csak egy pillanat-
ra, egy télre lettek Csehország urai. A re-
gény végén található az imént idézett 
párbeszéd, amelynek elhangzása után 
Liz megállapítja, hogy havazik. Mint 
mondja, erről ő tehet, hiszen ő a téli ki-
rályné. Ezzel pedig egy magasabb szint-
re emeli a metaforát. Az ember életének 
van egy csúcspontja, ami lehet akármi-
lyen rövid, de meghatározza az ember 
egész életét. Előtte erre készül, utána ezt 
emlegeti. Nyilván Tyll találta ki az el-
nevezést, csúfolódásnak szánta. Amikor 
Liz téli királynénak nevezi magát, ak-
kor azonosul ezzel az elnevezéssel, a tré-
fában összesűrűsödik egy ember egész 
életének a tragédiája, élete és halála.

Tyll életútja a fizikai térben is megtett 
szimbolikus utazás, aminek van mélysé-
ge, síkja, közepe és magassága. A művé-
szet jelképe a kötéltánc, ez van minden 
értelemben a legmagasabban, erkölcsi, 
művészeti és fizikai értelemben egyaránt. 
A regény egy különös eset elmesélésével 
kezdődik. Martha szemtanúként mesé-
li el a történetet arról, hogy a háború 
közben hogyan lépett fel a falujukban 
Tyll, és aztán hogy pusztítottak a zsol-
dosok. Különös lezárása ennek a törté-
netnek, hogy az elbeszélő a végén meg-
hal a katonák ténykedésének köszönhe-
tően, így viszont alkalma nyílik beszélni 
arról, hogy mit jelent a halál, ez a köz-
játék magyarázza Tyll felfogását a min-
den áron élni akarásról. A nyitó jelent-
ben Tyll mutatványokat ad elő, de pi-

masz tréfáival tömegverekedést, gyilkos-
ságot idéz elő, miközben ő maga nyom-
talanul elszelel. Tyll rendkívül népszerű, 
de rémesen kegyetlen. A nyomában já-
ró pusztítás az ő életben maradásának az 
ára. A művészet ára. Mint a művészet le-
téteményese, megpróbálja megmenteni 
Marthát a saját sorsától, kétszer is magá-
val akarja vinni, de az nem áll kötélnek 
(!), Martha szerencsétlenségére a művé-
szet helyett a mindennapi életet választ-
ja, gyorsan meg is hal. De mi emlékez-
zünk rá ! A kötéltánc azért is szép jelképe 
a művészetnek és az életnek, mert ben-
ne van az egész élet illékonysága, mu-
landósága. Elég egy aprócska megbille-
nés, és kész, vége mindennek. Ugyan-
akkor, ameddig tart, addig bámulatra 
méltó, csodálatos. A nézőknek is, a kö-
téltáncosnak is. A kötél alatt helyezkedik 
el a föld síkja, a mindennapi életünk te-
re. A tér szimbolikája úgy válik teljessé, 
ha elolvassuk Az aknában című fejeze-
tet, ahol egy maroknyi társaság, néhány 
katona mintegy kipróbálja a halált egy 
szimbolikus térben.

A regény egy másik fontos szimbólu-
ma a szamár. Bizarr éjszakai horror tör té-
net, minden képzeletet alulmúló nincs-
telenség, egyetlen társ, Tyll hasbeszélő 
énje – szinte minden történetmozaikban 
ott a szamár, talán azért, mert a pony-
varegényhős Tyllnek a szamár az egyik 
kísérőfigurája. Nekem leginkább Ottlik 
jut róla eszembe, mintha azért szerepel-
ne a történetben, hogy állandóan legyen 
valaki, aki megkérdezi az olvasót, hogy :

„Én vagyok én, te vagy te.
Ki a szamár, én vagy te ?”

A  történet minden eleme, szála egy-
másba fut, összefonódik. Tényleg min-
den mellékesnek tűnő szál, minden ap-
ró figyelmeztetés vagy jel értelmet nyer 
a későbbi fejlemények tükrében. A szer-
ző egyfajta sejtetéses technikával dolgo-
zik : előjelekkel sejteni engedi a történe-
tet, ami aztán vagy a várakozásainknak 
megfelelően, vagy azoktól eltérően ala-
kul, de mindenféleképpen ébren tart-
ják az érdeklődésünket. A regény olva-
sása maximális koncentrációt igényel. 
A történet és a nyelvezet összetettsége, 
a képek bonyolultsága figyelmet köve-
tel. Az elbeszélés maga alapvetően ironi-
kus, de helyenként – az elbeszélt törté-
nethez idomulva – szókimondó és nyers 

lesz. A nyelvezet nagyon megemelt szép-
irodalmi nyelv, olyan német nyelven 
íródott, ami Thomas Mann, Hermann 
Hesse vagy Rainer Maria Rilke öröksé-
ge, egyszerűen gyönyörű, szókincsében 
kiemelkedően választékos. Említsük meg 
itt a magyar fordító nevét, Fodor Zsu-
zsa munkája igazán méltó az eredetihez, 
emelkedett, választékos, de jól olvasható, 
hálás lehet neki a magyar nyelven olva-
só közönség. A nyelvezet időnként talán 
túlzottan is artisztikus, talán azért, hogy 
a nyelv által kifejezésre juttatott borzon-
gató szépség ellensúlyozza a hétköznapi 
élet durvaságát és ostobaságát.

Kehlmann regényében tehát éppen 
az a nagyszerű, hogy minden apró kép, 
mozzanat és történet úgy áll össze egy 
egésszé, hogy az életben maradás mű-
vészetét tárja elénk egy bizonyos aspek-
tusból. Talán ahhoz kellett a szerzőnek 
Tyll német nyelvterületen közismert fi-
gurája, hogy a vándormotívum segítsé-
gével eltávolítsa a történetet a mai hét-
köznapoktól, hogy úgy tudjon rólunk 
beszélni, hogy legyen rálátásunk ma-
gunkra. Kehlmann korábbi fontos regé-
nyei kortárs közegben játszódnak (Ich 
und Kaminski, Ruhm, F, Beerholms 
Vorstellung), így különösen feltűnő 
a váltás. Kelhmann megteremt egy új-
fajta valóságot, ahol meg kell tanulnunk 
olvasóként eligazodni. És ebben a csi-
nált világban jobban értjük a metafo-
rákat. Az apró képekből összeáll ben-
nünk Tyll művészete, de az összeépítést 
nekünk magunknak kell elvégezni, az 
összefüggésekre nekünk kell rájönni. Az 
egymással párhuzamos epizódok, a mel-
lékszereplők karaktere is segít az olva-
sónak az eligazodásban. A legmegdöb-
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bentőbb azonban ennek a szamárságnak 
az ára. Szóval, hogy életben vagyunk, 
az szinte vak szerencse, még akkor is, 
ha küzdünk érte, de lakik az emberben, 
az emberi sorsban valami különös ke-
gyetlenség, ami a másikban lévő életösz-
tönt, harcikedvet állandóan frissen tart-
ja, és amikor ez az önmagunkért való 
harcolni akarás lelohad, akkor kényte-
lenek vagyunk észrevenni, hogy meg-

középiskolások közegében játszódó tör-
ténet – könnyen kiszámíthatjuk, hogy 
2007-2008 környékén járunk – egyik 
szereplője például arról beszél, hogy vég-
eredményben teljesen mindegy, hol ta-
nul tovább, úgysem a végzettsége sze-
rinti munkát fog végezni, s amúgy sem 
lehet néhány évnél tovább előre tervez-
ni. Könnyen lehet, hogy Csillag Lajos 
könyvének szereplői az idősebb gene-
ráció számára teljesen másmilyennek 
fognak látszani, mint a kortársaknak, 
hiszen az Imola nevű lány kiborulása 
azon, amikor a tanára arra céloz, fel-
nőttként majd minden nap ugyanazt 
a munkát fogja egész életében végezni, 
tűnhet egyfajta hagyományos kamaszos 
lázongásnak is. Pedig mára már könyv-
tárnyi mennyiségű elemző cikk foglal-
kozik azzal, hogy ennek a generációnak 
a folyamatos szakma- és munkahelyvál-
tás lesz a realitás, ehhez kell megtanul-
ni alkalmazkodniuk. Ha ebből a szem-
pontból figyeljük a történeten belül idő-
ről-időre felbukkanó generációs feszült-
ségeket, akkor a „viaszba mártott arcú” 
felnőttek motívuma kapcsán könnyen 
találhatunk a megszokott értelmezési 
klisék alatt mélyebb rétegeket is. Ettől 
pedig sokkal inkább ká-európai lesz ez 
a szöveg, mint konkrét helyszínek és 
konkrét évszámok felemlegetése által, 
hiszen hétköznapjainkból is folyamato-
san érzékelhetjük, hogy nagyjából a har-

mincöt év alatti korosztály és szülei köz-
ti távolság és az ebből fakadó konflik-
tus nagyobb és alattomosabban lélek-
romboló, mint a nyugat-európai társa-
dalmak esetében.

A lázadás motívuma természetesen je-
len van a történetben, hiszen mégiscsak 
kamaszokról van szó, s ez az az életsza-
kasz, amikor mindenki már-már kétség-
beesetten szeretné mutatni, van egyéni-
sége. De hogyan lehet lázadni a totális 
nihilben ? Ezt legplasztikusabban Imola 
és Greg randevúja mutatja meg, ahogyan 
a lány mindenáron valamiféle konflik-
tust akar szítani. Szeretné, ha összevesz-
nének anyjával, aminek szobafogság len-
ne a vége, így nem kellene elmennie a fi-
úval (ezáltal vele is konfrontálódhatna.) 
Greg autójában is tovább keresi a bal-
hé lehetőségét, megkérdezés nélkül ci-
garettára gyújt, vagy éppenséggel kikap-
csoltatja a zenét. Szimptomatikus az is, 
ahogyan egy óriásplakáton az „Öleljetek 
meg !” felirat helyett azt olvassa : „Öljetek 
meg !” A fiúval együtt megnézett filmből 
pedig egy még az elején látott jelenetet 
emel ki : amikor az anyák elkezdik falhoz 
vagdosni a gyermekeiket, s vérükkel fel-
iratokat mázolni. Úgy hiszem, az öltöz-
ködéssel kapcsolatos, látszólag felszínes 
gondolat ragadja meg leginkább a láza-
dás értelmetlenségét : „Fekete harisnya és 
piros, skót mintás szoknya, fekete trikó-
val. Ha még a szemem is kihúznám, vala-
mi depressziós csajnak néznének. Ezt vi-
szont nem akarom.” (24) Még az eggyel 
idősebb generáció esetében sem lett vol-
na kérdés, hogy az erősen feketére kontú-
rozott szem egyértelműen a lázadás ma-
nifesztuma. Mostanra viszont mér ez is 
értelmetlenségbe fúlt.

A könyv első fejezeteit olvasva fel-
merülhet a kérdés, mennyiben lehet ezt 
a történetet a young adult irodalom ka-
tegóriájába besorolni. Kamaszok a fő-

haltunk. Talán. A még gyermek Tyllt 
különös kegyetlenséggel belelökik a pa-
takba, majdnem megöli a malomkerék. 
De élni akarása csodát tesz, küzd, har-
col – és győz, ki tud kecmeregni. A ka-
tona a föld alá kerül, szinte a saját ha-
jánál fogva emeli ki magát, de megme-
nekül onnan is, ahonnét senki nem me-
nekül meg. Kész csoda ez is. Tyll élete 
ilyen csodák sorozata. De küzdenünk 

kell, és előfeltételként el kell fogadnunk 
a felkérést a táncra. Tekintsék ezt a re-
cenziót is egy ilyen felkérésnek.

Napjainkban gyakran találkozhatunk 
az ezredvégi vagy millenniumi generá-
ció kifejezéssel, a jelenleg húszas évei 
második felében, harmincas évei elején 
járó fiatal felnőtt réteggel, melynek vi-
lágképe és életmódja jól érzékelhetően 
eltér az idősebbekétől. A közismert mar-
keting alapú besorolás mellett Európa 
ezen peremén szokták őket történelem 
utáni nemzedéknek is nevezni. Csillag 
Lajos Túlsó part című kisregényének sze-
replői mindkét jellegű felcímkézésnek 
megfelelnek.

Jelképesnek is mondható tehát, hogy 
a szlovákiai magyar elsőkötetes író tör-
ténetének egyik elbeszélője épp az 1989-
es forradalom napján született, s az is, 
hogy ez az egyetlen referenciális utalás 
nem csupán az egykori Csehszlováki-
án, de a térségen belüli eseményekre is. 
A fiú arról beszél, hogy kisgyerek korá-
ban úgy hitte, hogy a televízióban az 
évforduló napján látott ünnepségeket 
és meséket az ő születésnapja tiszteleté-
re vetítik, sőt : „Sokáig azt hittem, azért 
váltották le a rendszert, mert én megszü-
lettem.” (6.) Úgy gondolom, ennél na-
gyobb mértékű beemelése a tényszerű 
valóságnak nem is szükséges, már ezál-
tal is érthetők a forradalmárok elfásu-
lásáról – vagy ahogyan a szövegben ol-
vasható : viaszmaszkúvá válásáról – szó-
ló gondolatmenetek.

A történelem utáninak is nevezett 
fenerációhoz leginkább a kilátástalan-
ság, céltalanság, a nihil jelzőit szokás 
kapcsolni, ezek pedig visszaköszönnek 
a kötet lapjairól is. Az érettségi előtt álló 

p e t h ő   a n I t a

történjen már végre valami !
csillag lajos : Túlsó part
fiatal Írók szövetsége, 2018

  

 Mohácsi Árpád (1966): költő, műfordí-
tó. Könyvei a Kalligram Kiadónál: Portugál 
tenger (Fernando Pessoa versei), Kígyóból 
a kanyar (gottfried Benn), Hannibál búcsú-
ja (saját versek).
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szereplői, az egyes szám első személyű 
elbeszélő révén az ő szemszögükből is-
merhető meg egy történet, mely többek 
között reflektorfénybe helyezi a köztük 
és szüleik generációja közti távolságot is. 
Sokat azonban nem mélázhatunk rajta, 
hiszen a szöveg folyamatosan szürreáli-
sabb válik, elmosódnak a regényen belü-
li valóság és a regényen belüli írott for-
mában létező – vagy talán pontosabb, 
hogy formálódó – fikció között. A kö-
tet második felében ugyanis egyértel-
műen egy posztmodern játék kellős kö-
zepén találjuk magukat. Kétségtelenül 
technikás megoldás, s még csak az sem 
mondhatnánk, hogy a kezdő írókra jel-
lemző erőfitogtatásról, mindez készséget 
egyszerre az első kötetben megmutat-
ni akarásról lenne szó. Magától értető-
dő magabiztosság, kiforrottság jellemzi 
a szöveget. A közelmúlt fiatal irodalmá-
nak terméséből Csillag Lajos könyvét 
e szempontból is leginkább Gerőcs Péter 
Tárgyak című kötetéhez hasonlítanám.

Ugyanakkor ez a technikai megoldás 
mégsem feltétlenül tesz jót a szövegnek. 
Olvasóként az elején a realitás talaján 
mozogva próbáljuk értelmezni az olva-
sottakat, és ezt a stratégiát nehéz feladni 
a későbbiekben. A befogadóban rekedt 
jelentésadási kényszer pedig könnyen 
felesleges belemagyarázásokhoz vezet-
het. (E tekintetben még talán soknak 
is bizonyul a már említett kevés való-
ságreferencia.) Pedig a stratégiaváltásra 
késztetés fokozatossága elvitathatatlan. 
A kötet elején a szövegből jó értelem-
ben véve irritálóan kilógó szuperképes-
ség kifejezés gyakori használata, Imola 
elbeszélése arról, hogy megölte az anyját, 
s a hirtelen felbukkanó hajléktalan vála-
sza, egyáltalán, hogy Imola többször is 
abszurd párbeszédet folytat hajléktala-
nokkal, már sejtetik, hogy a befogadás 
folyamán nem érdemes két lábbal a re-
alitások talaján állni. Gyanús lehet a két 
külön fejezetben is felbukkanó mondat-
részlet (és maga a felbukkanás módja is) : 

„Felhajtom a laptopom, amin meg van 
nyitva a szövegszerkesztő, a kurzor pe-
dig az »Arra ébredtem, hogy…« kezde-
tű mondat végén villog.” (15), valamint : 

„Arra ébredtem, hogy mindenki halott 
körülöttem.” (19.) Itt érdemes megje-
gyezni, hogy a hét egységre osztott szö-
vegben váltogatják egymást a címmel 
ellátott (Ébredés, Vöröspulóverek és Já-
cintok, A túlsó parton, Mentés másként), 

illetve a számozott egységek. A fentebb 
kiemelt két mondat egyike egy szöveg-
gel megjelölt részben, a másik egy szám-
mal ellátottban található.

Szintén a realista olvasási stratégia el-
len szól, hogy nagyon kell koncentrál-
ni, hogy helyrerakjuk, ki is épp az elbe-
szélő (különösen pimasz játék, ahogyan 
a Vöröspulóver nevű figurát feltehetőleg 
az olvasók jelentős többsége automatiku-
san fiúnak gondolja). Másfelől azonban 
már korábbi publikációi alapján is tud-
ható, Csillag Lajostól egyáltalán nem áll-
nak messze a metafikciós-metanarrációs 
játékok, s írásait olvasva könnyen érez-
hetjük úgy, hogy teljesen mindegy, ho-
gyan nevezi, egyáltalán megnevezi-e ka-
raktereit, hiszen a keresztnevek inkább 
általános alanyként funkcionálnak. (Eb-
ből az aspektusból nem lényeges az sem, 
kinek az úgynevezett szuperképessége 
a láthatatlanság.) Így az sem meglepő, 
ha az utolsó egységben tulajdonképpen 
az előző fejezetek egyes motívumaiból 
áll össze egy komplett történet. Mintha 
minden, amit addig olvastunk volna egy 
– a szövegbe implikált fiktív – szerző kí-
sérletezése lett volna arra, hogy megta-
lálja egy történet elmondásához a meg-
felelő formát.

A kötet végére pedig egyértelművé 
válik, hogy ez a történet nem más, mint 
egy iskolai lövöldözés története, ami szé-
pen rásimul arra, ahogy a szereplőkben 
mindaddig némán üvölt, hogy történjen 
már végre valami. (lásd pl. korábbi fel-
sorolt példák Imola és Greg közös mozi-
zásakor). Bár könnyen elképzelhetőnek 
tartom azt is, hogy akad olyan olvasói 
tapasztalat, mely számára mindez végig 
bizonytalanságban marad (v. ö. : ha egy-
szer elveszik a bizalom). Hiszen a szöveg 
is azon a ponton válik a leginkább szür-
reálissá, amikor először kerül szóba az 
esemény. Nem lehetünk benne biztosak, 
mit is olvasunk, hiszen a motívum el-
maszatolódik azáltal, hogy a Benjamin 
Button különös élete című filmre igen-
csak emlékeztető mozzanat kezd kontú-
rosabbá válni. „Imola apámat szólítja, ő 
pedig abban a pillanatban belép az ajtón. 
[…] Valami nagyon furcsa az apámon. 
Szemmel láthatóan elkezdett fiatalod-
ni.” (71.) Később pedig Imola és az anya 
(vagy Vöröspulóver és az anya ?, ezáltal 
Imola és Vöröspulóver ?) felcserélhető-
sége, egymással helyettesíthetősége bil-
lent ki bennünket biztosnak tartott ol-

vasói pozíciónkból. „Azt játszom, hogy 
van egy lányom. Épp befejezni készül 
a középiskolát.”, vagy „Most eljátszom, 
hogy az anyám vagyok.” (84.)

Csak töredékeiben, minden egé-
szet összetörve elmondani az elmond-
hatatlant, visszaadni egy trauma áldo-
zatának vagy túlélőjének sokkos álla-
potát (vagy mondjuk úgy, egy esemény 
abszurditását épp a  túlhangsúlyozott 
fikcionalizáltsággal kézzel foghatóvá ten-
ni) – láttunk már ilyet, nem is keveset. 
A Túlsó part azonban mintha nem en-
gedné, hogy ennyivel letudjuk mindezt. 
Leginkább a láthatatlanság, mint szuper-
képesség motívuma lehet irritáló még 
jóval azután is, hogy letettük a könyvet, 
s ebben az utolsó mondatok is inkább 
ellenünk, mintsem segítségünkre van-
nak : „Az viszont még mindig nagyon 
izgat, hogy egyáltalán hall-e, lát-e en-
gem valaki. Például most, ebben a pil-
lanatban. Hallanak engem ? Látnak en-
gem ? (110) Valami nehezen feltörhető 
mag marad még a történetben, mert egy-
szerűen nehezen hihető, hogy a rongyos-
ra használt klisék jelentenék a megoldást.

S talán végül ez a legbecsapósabb 
a szövegben. Hogy ügyes megkompo-
náltsága, bátor játékai, magabiztossága 
ellenére tényleg „csak” ennyi. Ez pedig 
egyáltalán nem negatívuma, hanem ép-
pen hogy erénye egy elsőkötetes szerző 
könyvének.   

 Pethő Anita (1980, Sárvár) : irodalom-
kritikus, kulturális és sportszakíró. Kritikái-
ban évek óta figyelemmel kíséri a kortárs 
magyar próza, főképp a fiatalabb gene-
ráció könyveit.


